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Útimarkaður  verður haldinn á Óðinstorgi í dag en 
hann er hluti af verkefninu Torg í biðstöðu. Að þessu 
sinni verður grænn markaður með grænmeti og blóm-
um en laugardaginn 23. júlí verður þar bóka- 
og leikfangamarkaður. 

E r þetta kannski svolítið leiðileg helgi hjá mér?“ spyr Sigtryggur Berg Sig-marsson og dregur annað augað í pung. Hann hefur áhyggjur af því að blaðamanni finnist helgin hans ekki nógu spennandi. Dóttir hans, Ýr Langhorst, kemur í dag frá útlöndum og þau ætla saman í sund og bíó. „Ætli maður þurfi ekki að sitja yfir þessari Potter-mynd. Ég mun væntanlega vinna eitthvað líka um helgina.“ segir Sigtryggur spekingslega. Í gær var opnun listsýningar hans í Listasal Mosfellsbæjar sem er samvaxinn bókasafninu. „Sýn-ingin verður opin á meðan bóka-safnið er opið, til 5. ágúst,“ segir Sigtryggur á meðan hann setur litla límmiða aftan á dagbókar-færslur sínar sem eru myndir úr teikniblokk. Blaðamaður rekur 

augun í sunnudaginn 27. febrúar á þessu ári og spyr hvað hann hafi verið að gera þá. Sigtryggur man strax eftir deginum: „þetta er bara einn af þessum mjög hvers-dagslegu sunnudögum heima með kaffibolla og tónlist á fóninum. Þarna hef ég líka fengið vinnu-frið. Eftir marga mánuði af snjó og myrkri held ég mig frekar inni. Ég held mig eiginlega alltaf heima við sko. Það er langbest, annaðhvort heima eða á vinnustofunni, En það er stundum gaman að fara til útlanda,“ segir Sigtryggur. Þessar dagbókarmyndir síðustu ára ætlar Sigtryggur að hengja upp um alla veggi og þar getur fólk rýnt í líf hans, séð tilfinningar hans, hvort hann hafi verið innblásinn eða tómur að innan, fullur eða edrú, glaður eða dapur. „Þetta er bara hefðbundin dagbók. Þessar myndir 

hérna eru frá jólatímabilinu. Þarna sérðu: fyrst er ég rólegur og afslappaður en þarna er ég byrj-aður að krassa. Þegar ég hef litla þolinmæði og einbeitingu þá verða myndirnar bara krass,“ segir Sig-tryggur um dagana sína en tekur fram að honum finnist myndirnar sem hann nennti ekki að gera oft bestar, en sumar þeirra vinnur hann með Sigurði Ottó, tveggja ára syni sínum.
Þótt hann hafi unnið hörðum höndum að því að koma sýning-unni á laggirnar í liðinni viku verða verkin læst inni og enginn á þess kost að sjá þau fyrr en á kom-andi virkum dögum. Myndirnar hans munu því „endurspegla heila listamannsins í rými listasalsins“ eins og sýningin heitir, einar og yfirgefnar þar til einhver kemur á mánudaginn. nielsg@365.is

FR
ÉT

TA
B

LA
D

ID
/H

AR
AL

D
U

R

Sigtryggur Berg Sigmarsson, tón- og myndlistarmaður, sýnir myndir fyrir tómum sal um helgina.

Gamli bærinn er frá árinu 1201 og er verndaður af Unesco. Þar ber hæst kastalinn 
í Riga, kirkja Sankti Péturs og Dómkirkjan. 
Gamli bærinn í Riga er virkilegt augnayndi 
hvert sem litið er og setur borgina á stall með fallegri borgum Evrópu.

Verð í tveggja manna herbergi
kr. 93.900,-

Innifalið: Flug, skattar, hótel með morgunmat, íslensk fararstjórn og rúta til og frá flugvelli.Trans Atlantic sérhæfir sig í ferðum til Eystrasaltslanda.Upplýsingar í síma 588 8900

Riga

Lettlandi

Stórfengleg borg

Beint flug frá Akureyri21.-25. október

Beint flug frá Keflavík • Beint flug frá Akureyri  
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og rúta til og frá flugvelli.
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Við leitum að öflugum 
framkvæmdastjórum

Í kjölfar stefnu- og skipulags-
breytinga auglýsir Reiknistofa 
bankanna hf. tvær nýjar fram-
kvæmdastjórastöður. 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 lykil-
starfsmönnum félagsins, hann þarf að vera 
framsækinn og traustur leiðtogi og öðrum 
góð fyrirmynd.

Framkvæmdastjóri Rekstrar- og öryggislausna

Sala og viðskiptaþróun
» Viðskiptaþróun
» Söluráðgjöf
» Viðskiptastýring
» Markaðsmál

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

Framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar
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Við leitum að öflugum 
framkvæmdastjórum

Í kjölfar stefnu- og skipulagagss--
breytinga auglýsir Reiknisttofofafa a 
bankanna hf. tvær nýjar fraam-m-m
kvæmdastjórastöður. Framuunnddadadaanann n 
eru spennandi verkefni semm mmimiiðððaða a 
að því að gera Reiknistofunaa aaðaðð 
alhliða þjónustumiðstöð og fyfyrfyrsrssttataa a 
valkosti fyrirtækja á fjármálaa-
markaði, til að nútímavæða oog g 
hagræða í sínum tæknirekstriri.

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 lykil-
starfsmönnum félagsins, hann þarf að vera 
framsækinn og traustur leiðtogi og öðrum 
góð fyrirmynd.
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» Söluráðgjöf
» Viðskiptastýring
» Markaðsmál

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

Framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar
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Heillandi heimur

Systkinin Zara Rún og Óli Anton 

Bieltvedt halda brátt á vit ævin-

týranna í Hong Kong. 

SÍÐA 2.

Laugavegurinn 
eftirminnilegur
Mæðgurnar Ása Ögmunds-

dóttir og Freyja Ingadóttir fara 

í langar göngur á hverju sumri.

SÍÐA 6

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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LÍF OG FJÖR Á LAUGAVEGI Það var líf og fjör á Laugavegi gær þar sem litríkir hópar skemmtu sér með öðrum. Þær Kristín Taiwo og Val-
gerður Kehinde Reynisdætur skemmtu sér í það minnsta konunglega ásamt Venusi Söru. Töluvert líf hefur verið hjá gangandi vegfarendum á Laugaveginum 
síðustu vikur á þeim kafla sem lokaður hefur verið fyrir bílaumferð. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
FLUGFELAG.IS

LANDBÚNAÐUR Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ, mótmælir harðlega 
nýrri viðmiðunarverðskrá Lands-
sambands sauðfjárbænda, en í henni 
er gert ráð fyrir 25 prósenta hækk-
un á verði til bænda. Gylfi segir 
þetta algjörlega úr takti við aðrar 
hækkanir í samfélaginu og hvetur 
landsmenn til að mótmæla með því 
að hætta að kaupa lambakjöt.

„Neytendur eiga að svara þessu 
með því að hætta að kaupa lamba-
kjöt. Það gengur ekki að bændur 
séu með svona svikamyllu.“

Gylfi segir þetta sýna að nauð-
synlegt sé að fella niður innflutn-
ingsvernd á lambakjöti. Ófært 
sé að bændur fari með afurðina 
til annarra landa þegar verðið er 
hagstætt og framkalli skort innan-
lands og hækki verðið á vörunni 
hérlendis.

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Landssambands sauðfjárbænda, 
segir að ekki sé sjálfgefið að hækk-
unin leiti út í verðlagið. Hagræðing 
hafi orðið í slátrun og innistæða 
sé fyrir hærra verði til bænda. Þá 

áréttar hann að um nokkurs konar 
væntingavísitölu bænda sé að ræða 
sem sláturleyfishafar fari ekki 
endilega eftir. Hann þorir þó ekki 
að lofa því að hækkunin komi ekki 
fram í verðlagi.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, for-
maður þingflokks Samfylkingar-
innar, segir hækkunina vondar 
fréttir fyrir íslenska neytendur. 
Hún segist ekki fá séð að hærra 
afurðaverð erlendis eigi að end-
urspeglast á innlendum mörk-
uðum. „Ég hef fullan skilning á 

því að aðföng og ýmis kostnaður 
bænda hafi hækkað mikið, en það 
hefur svo sannarlega gerst hjá 
heimilunum í landinu líka.“

Þórunn segir hækkanirnar úr 
takti við þau fyrirheit sem gefin 
hafi verið í kjarasamningum 
undanfarið.

Undir það tekur Gylfi. Hann 
segir fráleitt að bændur velti 
kostnaði yfir á neytendur og 
segir þetta minna á samráð á 
grænmetismarkaði í Öskjuhlíð um 
árið. - kóp / sjá síðu 4

Fólk sniðgangi lambakjöt
Forseti ASÍ mótmælir harðlega fjórðungshækkun á viðmiðunarverðskrá sauðfjárbænda. Segir hækkunina 
svikamyllu og samráð á markaði. Ekki sjálfgefið að hækkunin fari út í verðlag, segir formaður sauðfjárbænda.

Á vit ævintýranna
Systkinin Zara Rún og Óli 
Anton Bieltvedt halda til 
Hong Kong.
fjölskyldan 2

Elt á röndum
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir 
hönnuður var elt á röndum 
af ljósmyndurum 
í Tyrklandi. 
fólk 38

SÆVAR
OG SAKAMÁL
ALDARINNAR

Hoppar í gegnum 
eldhringi 
Sirkuslífið heillar
Jóakim Meyvant
Kvaran.
krakkasíðan 26

tónlist 16
HRAÐAKSTUR 
STÆRSTA HNEYKSLIÐdómsmál 18
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Helgi, eru svona margir 
spurninganördar á Alþingi?

„Það er góð spurning. Eigum við að 
hafa hana skriflega?“

Helgi Bernódusson er skrifstofustjóri 
Alþingis. Í Fréttablaðinu í gær var fjallað 
um að skriflegum fyrirspurnum á þingi 
hefði fjölgað verulega.

SPURNING DAGSINS

Adrenalíngarðurinn

Fjölskylduskemmtun sumarsins. 
Ýmsar þrautir í 1,5 og 10 metra 
hæð, stærsta róla á Íslandi og 
lengsta svifbraut landsins. 
Adrenalíngarðurinn er fyrir alla 
á aldrinum 8–88 ára.

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

GILDIR Í 24 TÍMA

Aðgangur fyrir börn

1.090 kr.
2.490 kr.

Verð

55%
Afsláttur

1.400 kr.
Afsláttur í kr.

SKIPULAGSMÁL Áætlað er að nýtt 
hótel við Keflavíkurflugvöll verði 
tekið í notkun á fyrri hluta næsta 
árs. Hjalti Sigurðsson, hótelstjóri 
Hótel Smára, sem ráðgert er að 
komi að rekstri hótelsins, staðfesti 
þetta við Fréttablaðið í gær. 

Í byrjun verður hótelið sjö hæða 
og 66 herbergja. Bygging hótels-
ins hófst í mars á síðasta ári, en 
hótelbyggingin er í samræmi við 
skipulag Keflavíkurflugvallar og 
þjónustusvæði vegna flugtengdr-
ar starfsemi þar. Það er bygg-
ingafélagið Anton ehf. sem annast 
bygginguna og hyggst reka hótelið 
í samstarfi við Hótel Smára. 

Fyrsti áfanginn, sem nú er í 
byggingu, er sjö hæða bygging með 
66 herbergjum, móttöku, matsal og 
fleiru og verður um 3.200 fermetr-
ar. Gert er ráð fyrir því að annar og 
þriðji áfangi rísi síðar.  - þeb

Nýtt hótel rís hratt við Keflavíkurflugvöll þessa dagana: 

Stefna á opnun á næsta ári 

HÓTELIÐ Hótelbyggingin er komin vel á veg eins og sjá má á myndinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MANNRÉTTINDI Ísland er stofn-
aðili að nýju félagi, Platform of 
European Fathers, sem berst 

fyrir hags-
munum feðra 
í Evrópu. Sér-
staklega var 
sóst eftir þátt-
töku Íslands í 
stofnun félags-
ins þar sem 
fæðingarorlof 
feðra þykja 
með bestu móti 
hérlendis.

„Ísland er leiðandi á sviði fæð-
ingarorlofsmála,“ segir Heimir 
Hilmarsson, stjórnarmeðlimur í 
hinu nýstofnaða hagsmunafélagi. 
Að hans mati eru réttindi feðra 
víða skammt á veg komin og því 
litið á Íslendinga sem fyrirmynd 
annarra í þeim efnum.

 - mmf / sjá Fjölskyldan

Orlof feðra gott fordæmi:

Íslendingar eru 
til fyrirmyndar

HEIMIR
HILMARSSON

HVAMMSTANGI Selasetur Íslands 
stendur fyrir sinni árlegu 
selatalningu í Húnaflóanum á 
morgun. 

Sjálfboðaliðar hafa talið 
seli á svæðinu frá árinu 2007. 
Fjöldi heimamanna og ferða-
manna hefur tekið þátt og töldu 
um 30 manns rúmlega þúsund 
seli í fyrra. Vegna hins mikla 
áhuga hefur talningasvæðið 
verið stækkað upp í um 100 kíló-
metra. Fyrst voru bara taldir 
selir á Vatnsnesi en nú er allt 
Heggstaðanesið talið.  - þeb

Sjálfboðaliðar og Selasetrið:

Telja fjölda sela 
í Húnaflóanum

EINN SELUR Síðast var 1.051 selur talinn 
hjá Selasetrinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Núverandi gjald-
taka af olíu stendur ekki undir 
vegakerfi landsins. Uppsafnað-
ur halli síðustu ára er 6 milljarð-
ar króna. Í fjármálaráðuneyt-
inu er nú hugað að því hvernig 
auka megi tekjur af umferð. Allt 
kemur til greina í þeim efnum, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins: hærri gjöld, að breyta 
því hlutfalli bensínverðs sem 
rennur til ríkissjóðs og vegtollar.

Starfshópur um möguleg við-
brögð stjórnvalda vegna hækk-
andi olíuverðs skilaði af sér 
skýrslu í gær. Helsta niður-
staða hópsins er að hátt elds-
neytisverð sé langtímavanda-
mál sem verði ekki leyst með 
skammtímaaðgerðum svo sem 
tímabundinni lækkun á álögum.

Fjármálaráðherra skipaði 
starfshóp í mars síðastliðnum 
sem gera átti grein fyrir mögu-
legum viðbrögðum stjórnvalda 
við olíuverðshækkunum. Formað-
ur hópsins var Huginn Freyr Þor-
steinsson, aðstoðarmaður fjár-
málaráðherra. Auk hans sátu í 
nefndinni fulltrúar frá iðnaðar-, 
efnahags- og viðskipta-, innan-
ríkis- og umhverfisráðuneyti.

„Það virðist vera sameigin-
legt mat flestra að olíuverð komi 
til með að hækka á næstu árum 
og áratugum. Því teljum við að 
þetta háa eldsneytisverð sem við 
höfum verið að sjá sé ekki tíma-
bundin þróun,“ segir Huginn og 
bætir við: „Við höfum því talið 
farsælast að stjórnvöld leiti að 
langtímalausnum eins og gert 
hefur verið í olíukreppum á fyrri 
árum.“

Fyrir mati nefndarinnar á 
því að olíuverð sé líklegt til að 

hækka áfram eru færðar helst 
fjórar röksemdir. Má þar nefna 
að þær tekjur sem eyrnamerkt-
ar eru samgöngumálum og fást 
með vörugjaldi á olíu séu ekki 
nægar til að standa undir vexti 
og viðhaldi samgöngukerfisins.

Í skýrslunni segir einnig að 
Ísland þurfi líkt og önnur ríki að 
bregðast við hækkandi eldsneyt-
isverði með því að draga úr vægi 
jarðefnaeldsneytis í samgöngum. 
Settar eru fram tillögur í þá átt 
og má þar nefna meiri notkun 
almennissamgangna og strand-
siglinga en nú og innleiðingu 
frekari skattalegra hvata til að 
fólk leiti fremur í nýja orkugjafa.

Félag íslenskra bifreiðaeigenda 

hefur kallað eftir lækkun á álög-
um hins opinbera á olíu. Runólf-
ur Ólafsson, framkvæmdastjóri 
FÍB, segir tillögurnar rýrar.

„Þessi skýrsla kemur í raun 
ekki með margt nýtt í umræðuna. 
Niðurstöðurnar eru mjög svip-
aðar því sem fjármálaráðherra 
ræddi um þegar stofnun starfs-
hópsins var kynnt,“ segir Run-
ólfur og bætir við: „Það er löngu 
búið að taka ákvörðun um að gera 
ekkert og þá er miklu hreinna 
og beinna að segja það frekar 
en að setja það í umgjörð ein-
hvers starfshóps. Við köllum 
sem fyrr á aðgerðir til að lækka 
bensínverð.“ kolbeinn@frettabladid.is

 magnusl@frettabladid.is

Veggjöld verða sett á 
eða olíuverð hækkað
Hækkanir á álögum hins opinbera á bensín og olíu eru til skoðunar í fjármála-
ráðuneytinu, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Í nýrri skýrslu um hátt 
bensínverð kemur fram að bensínskattar standa ekki undir núverandi vegakerfi.

BENSÍNVERÐ Hátt bensínverð er komið til að vera standist spár starfshóps sem skilað 
hefur af sér skýrslu um hækkun olíuverðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KJARAMÁL Síðdegis í gær slitnaði 
upp úr viðræðum flugmanna og 
Icelandair. Flugmenn félagsins 
hafa boðað ótímabundið yfirvinnu-
bann á þriðjudaginn kemur, hafi 
samningar ekki tekist þá.

Samtök ferðaþjónustunnar 
segja það vekja furðu að flug-
menn boði nú yfirvinnubann á 
nýjan leik. „Það er háönn í grein-
inni og það eru allir að leggjast 
á eitt við að halda uppi umferð 
um Suðurland vegna náttúru-
hamfara. Menn trúa ekki að 
flugmönnum sé alvara,“ segir í 
tilkynningu frá samtökunum.

Flugmenn lýsa hins vegar fyrir 
sitt leyti furðu sinni á yfirlýsingu 
Samtaka ferðaþjónustunnar. 

Þeir segjast ekki vera að fara 
í verkfall heldur yfirvinnubann, 
sem þýði að þeir hlýða ekki kalli 
ef reynt er að fá þá í vinnu á 
frívöktum.

Guðjón Arngrímsson, fjölmiðla-
fulltrúi Icelandair, segist vonast til 
þess að menn taki upp þráðinn og 
nái saman áður en yfirvinnubannið 
hefst. „En ef af aðgerðum verður er 
ljóst að það mun trufla flug.“

Flugmenn felldu í atkvæða-
greiðslu kjarasamning, sem 

gerður var í lok júní eftir langar 
og harðar deilur.  - gb

Viðræðum í kjaradeilu flugmanna og Icelandair slitið í gær:

Flugmenn boða strax aðgerðir

FLUGVÉL FRÁ ICELANDAIR Fella þurfti 
niður næstum 20 ferðir í júní vegna 
aðgerða flugmanna.

ÞÝSKALAND, AP Fjármálaeftirlit 
Evrópusambandsins segir að átta 
af 91 banka hafi fallið á álags-
prófi, sem var gert til að komast 
að því hvernig þeim myndi reiða 
af í nýrri kreppu. Sextán bank-
ar að auki rétt skriðu í gegnum 
prófið.

Á síðasta ári féllu sjö bankar 
á álagsprófi eftirlitsstofnunar-
innar.

Prófin eru gerð til þess að 
finna út hvar helstu veikleikar 
bankakerfisins liggja. Í fram-
haldi af þessum niðurstöðum 
verður allt kapp lagt á að þeir 
bankar, sem féllu á prófinu eða 
féllu næstum því, bæti ráð sitt og 
styrki stöðu sína. - gb

Álagspróf í ESB:

Átta bankanna 
féllu á prófinu

NOREGUR Folgefonna-jökull í Nor-
egi, sem er þriðji stærsti jökull 
landsins, er hvorki jafnstór né 
jafnhvítur og áður. Norðmenn 
kenna eldgosi á Íslandi um 
breytingarnar á jöklinum.

Vísindamaðurinn Hildegunn 
Furdal segir í viðtali á frétta-
vefnum grenda.no að þetta sé 
ekki í fyrsta sinn sem öskulag 
sé á jöklinum. Það sem skipti 
máli sé hversu þykkt það sé. 

„Ef það er þykkt, allt að 
tveir til þrír sentimetrar, getur 
það verið einangrandi. En ef 
öskulagið er þunnt eins og nú 
bráðnar snjórinn fyrr þar sem 
dökkur liturinn dregur meiri 
sólargeisla til sín og hitnar.“ 
Það sé hins vegar erfitt að segja 
hvort jökullinn bráðni meira en 
venjulega í ár.

 - ibs

Þriðji stærsti jökull Noregs:

Bráðnar vegna 
ösku héðan

SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli 
íslenskra skipa í júní var 5,8 pró-
sentum meiri en aflinn í sama 
mánuði í fyrra á föstu verðlagi. 
Það sem af er árinu hefur afli auk-
ist um 6,8 prósent frá árinu 2010. 
Þetta kemur fram í nýjum tölum 
frá Hagstofunni.

Aflinn í júní nam alls 80.224 
tonnum borið saman við 85.181 
tonn í fyrra. Fiskverð gerir það þó 
að verkum að aflinn er verðmætari 
en áður. Botnfiskafli jókst um tæp 
3.600 tonn í júní miðað við sama 
mánuð 2010 og var 36.700 tonn. - mþl

Nýjar tölur frá Hagstofunni:

Aukning á virði 
veidds afla



SUMAR
ÚTSALA

Skjólveggir

25%
afsláttur

Viðarvörn og 

útimálning

20-45%
afsláttur

Dömu og herra

flíspeysur

25%
afsláttur

3.995
6.829

R
5.995

7.599

7049230-33

7049330-338

Allt pallaefni

20%
afsláttur

5.560
7.949

445.520
56.900

3000259

5084675

Garðhúsgögn

30%
afsláttur

3899087

Reiðhjól og 

hjólafylgihlutir

25%
afsláttur

Grill og

grilláhöld

20-25%
afsláttur

Búsáhöld

20-30%
afsláttur

5085228

Sláttuvélar

25%
afsláttur

27.746
36.995

HiPoint klippur

40%
afsláttur

1.499
2.499
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SAMGÖNGUR „Þetta er bráðabirgðabrú en hún tekur 
samt alla þungaflutninga sem almennt eru leyfðir 
hér,“ segir Hreinn Haraldsson vegamálastjóri um 
nýju brúna yfir Múlakvísl. Brúin sjálf var tilbúin 
í gær og vatni hleypt undir hana, en þó var eftir 
nokkur vinna við vegspotta austanmegin við hana.

„Það þarf einnig að búa til varnargarð fyrir ofan 
hann til að fljótið leiti ekki á veginn, en þetta verð-
ur tilbúið í dag. Umferð verður hleypt á brúna upp 
úr hádegi eða seinni part dags.“

Brúin er einbreið og verða strax settar upp merk-
ingar til að vekja athygli vegfarenda á því.

Hreinn segir að strax sé hafin undirbúnings-
vinna að nýrri brú, sem komi í staðinn fyrir þessa. 
„Hún verður boðin út í haust, byggð strax í vetur og 
opnuð næsta vor.“

Þangað til verður einbreiða bráðabirgðabrúin að 
duga. - gb

Einbreiða bráðabirgðabrúin yfir Múlakvísl látin duga til næsta vors:

Umferð hleypt yfir brúna í dag

TÖRNINNI AÐ LJÚKA Vegagerðarmenn nýbúnir að hleypa vatni 
undir nýju brúna í gærkvöldi. MYND/GÍSLI BERG

GENGIÐ 15.07.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

222,3472
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,06  117,62

188,62  189,54

165,67  166,59

22,214  22,344

21,069  21,193

17,953  18,059

1,4804  1,4890

186,12  187,22

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Faðir: Gígjar frá Auðsholtshjáleigu

Móðir: Nóta frá Víðidal

Verð á folatolli er kr. 120.000

Freyr er til afnota í Ósgerði í Ölfusi 

Fallegur og vel ættaður 6 vetra stóðhestur. 

5. sæti á Landsmóti 2011 með

8,60 fyrir hæfileika og 8,44 í aðaleinkunn.

Freyr frá Hvoli

Nánari upplýsingar veittar í síma 696-7000

EFNAHAGSMÁL Verðbólguhorfur 
fyrir árið eru nú mun lakari 
en útlit var fyrir í upphafi árs. 
Verðbólga verður þannig orðin 
6 prósent í september, gangi spá 
Greiningar Íslandsbanka eftir.

Ekki er því útlit fyrir að verð-
bólga verði nærri 2,5 prósenta 
verðbólgumarkmiði Seðlabank-
ans næstu mánuðina. 

Hófleg verðbólga var eitt af 
skilyrðunum fyrir áframhaldandi 
gildi kjarasamninga eftir þar-
næstu áramót. Greiningin telur 
ólíklegt að það skilyrði náist. - mþl

Spá Greiningar Íslandsbanka:

Verðbólguhorf-
ur mun lakari

NELSON MANDELA Þessi fyrrverandi for-
seti Suður-Afríku á afmæli á mánudag. 

NORDICPHOTOS/AFP

MANNÚÐARMÁL Sameinuðu þjóð-
irnar hvetja fólk til þess að verja 
67 mínútum af tíma sínum til að 
hjálpa öðrum, eina mínútu fyrir 
hvert ár sem Mandela hefur 
starfað. Þetta er gert í tilefni 
af alþjóðlega Nelson Mandela 
deginum sem verður haldinn 
hátíðlegur í annað sinn á afmæli 
Mandela á mánudag. 

Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, 
vitnaði í orð Mandela sjálfs 
um að hver og einn geti lagt 
sitt af mörkum til breytinga 
á heiminum í ávarpi í til-
efni af deginum. „Við skulum 
hlíta þessum boðskap,“ sagði 
framkvæmdastjórinn.  - þeb

Áskorun Sameinuðu þjóða:

Allir eiga að 
bæta heiminn

FORNLEIFAR Hvítur hlandkoppur 
úr málmi fannst við fornleifa-
uppgröft við Skriðuklaustur á 
dögunum. Hlandkoppurinn er 
frá fyrri hluta síðustu aldar. 

Fornleifafræðingar ráku upp 
stór augu við fundinn, enda 
hlandkoppurinn líklega rétt um 
hundrað ára gamall. Fornleifar 
eru yfirleitt skilgreindar sem 
eldri en hundrað ára. 

Fundurinn skýrist af því að í 
austanverðum jöðrum klaustur-
rústanna er bygging frá því um 
1900 sem þarf að grafa í gegnum 
til að komast í rústirnar sjálf-
ar. Uppgröfturinn gengur vel 
en þetta er tíunda sumarið sem 
unnið er að honum. Austurglugg-
inn greindi frá þessu.  - þeb

Uppgröftur í Skriðuklaustri:

Fundu hvítan 
hlandkopp 

Róttæki Sumarháskólinn verður starf-
ræktur við Hringbraut 121 dagana 13. 
til 18. ágúst.

LEIÐRÉTTING

Ölvaður ók á ljósastaur
Ökumaður grunaður um ölvunarakst-
ur ók niður ljósastaur við Hafnargötu 
rétt fyrir klukkan 6 í gærmorgun, að 
því er fram kemur á vef Víkurfrétta. 
Ökumaður var handtekinn og færður 
á lögreglustöð.

LÖGREGLUMÁL

LANDBÚNAÐUR Landssamband sauð-
fjárbænda leggur til að viðmiðunar-
verð til bænda á kinda- og lamba-
kjöti verði hækkað um 25 prósent. 
Um tilmæli er að ræða og slátur-
leyfishöfum er í sjálfsvald sett hvort 
þeir fara eftir þeim eða ekki.

Ástæðan er sögð vera gott verð á 
erlendum mörkuðum, auk þess sem 

aðföng til bænda 
h a fa  h æk k-
að. Nefnt er að 
áburður hafi 
þrefaldast í verði 
frá 2005, olía 
hækkað um 233 
prósent og heild-
arrekstrarkostn-
aður sauðfjárbúa 
hafi hækkað um 
174 prósent á 
sama tíma. Eft-
irspurn eftir 
lambakjöti inn-
anlands hefur 
verið á svipuðu 
róli undanfarin 
ár.

Sindri Sigur-
geirsson, for-
maður Lands-
sambandsins, 
segir að ekki 

sé sjálfgefið að hækkunin fari út í 
verðlag. Gott verð á erlendum mörk-
uðum og hagræðing í slátrun þýði að 
innistæða sé fyrir henni.

„Ég þori ekki að lofa neinu um 
það en það er ekki sjálfgefið að 25 
prósent hækkun til bænda skili sér 
beint til neytenda,“ segir Sindri. 
Hann segir hafa árað mjög vel hjá 
afurðastöðvum sem hafi þegar 

borgað krónutöluuppbót á hvert 
kíló. Eftirspurnin sé mikil og borð 
sé fyrir báru varðandi greiðslur til 
bænda. 

Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segist skilja 
að bændur þurfi hækkun á verði 
til sín. Hærra verð sé á mörkuðum 
erlendis og eins sé gengið hagstætt 
fyrir útflutning. Verið sé að senda 
milliliðum skilaboð og það megi 
ekki gerast að þeir velti hækkuninni 
á neytendur. Gerist það hins vegar 
sé voðinn vís. Það sé sláandi að sjá 
hækkunartillögu upp á 25 prósent.

„Ég óttast að ef þetta fer út í 
verðlag leiði þetta til verðhækkun-
ar á kjöti almennt,“ segir Jóhannes. 
Svo mikil hækkun gæti haft sálræn 
áhrif á aðra framleiðendur sem 
myndu fylgja í kjölfarið. Fari þetta 

út í verðlag þýði það einfaldlega 
aukna verðbólgu.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
er harðorður í garð þeirra sem tóku 
ákvörðun um hækkunina. Hann 
talar um svikamyllu bænda sem búi 
til skortstöðu innanlands sem bitni 
á neytendum. „Ég vil að neytendur 
svari þessu með því að hætta að éta 
lambakjöt, eins gott og það er nú.“

Þórunn Sveinbjarnardóttir, for-
maður þingflokks Samfylkingarinn-
ar, segir tíðindin vond fyrir íslenska 
neytendur. „Það er löngu tímabært 
að endurskoða íslenskt landbúnað-
arkerfi og kannski geta neytendur 
best haldið í þá von að við göngum 
í ESB. Það yrði neytendum til góða 
hér á landi, bæði við kaup á land-
búnaðarafurðum og öðrum vörum 
á markaði.“ kolbeinn@frettabladid.is

Vilja hækka verð til 
bænda um fjórðung
Landssamband sauðfjárbænda vill hækka viðmiðunarverð til bænda um 25 
prósent. Forseti ASÍ mótmælir harðlega og vill að neytendur hætti að kaupa 
kjöt. Formaður neytendasamtakanna ákallar millilið um að hækka ekki verð.

RÉTTIR Landssamband sauðfjárbanda leggur til fjórðungshækkun á viðmiðunarverði 
til bænda. Sláturleyfishöfum er í sjálfsvald sett hvort þeir verða við tilmælunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JÓHANNES 
GUNNARSSON

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Kveikt var á 
tveimur neyðarblysum í 
Bolungarvíkur göngum í fyrra-
kvöld með þeim afleiðingum að 
loka þurfti göngunum. Bílar voru 
inni í göngunum þegar þetta 
gerðist og mun nokkur ótti hafa 
gripið um sig. Þetta kemur fram 
á vefnum Víkari.is. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu fylltust göngin af reyk 
og í fyrstu leit út fyrir að eitt-
hvað væri að brenna í göngunum. 
Því var þeim lokað og slökkvilið 
kallað út.

Lögreglan á Ísafirði segir 
rannsókn málsins lokið á vett-
vangi. Hún segir málið litið 
alvarlegum augum þar sem fólki 
í göngunum var stefnt í hættu og 
tvö stór slökkvilið ásamt lögreglu 
voru í viðbragðsstöðu.

Engan sakaði og ekki er vitað 
um skemmdir á bílum. 

Kveiktu á neyðarblysum:

Stefndu fólki í 
göngum í hættu

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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19°

20°Á MORGUN 
Hægur vindur víða um 
land. Strekkingur allra 

austast.

MÁNUDAGUR
Hægur vindur víða um 
land. Strekkingur allra 

austast.
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LITLAR 
BREYTINGAR  
verða á veðrinu 
næstu daga. Vindur 
verður af norð-
austri og fremur 
svalt norðan- og 
austanlands en 
bjart og milt veður 
sunnan og vestan 
til. Um miðja viku 
lítur svo út fyrir 
hægviðri, þurrt og 
milt veður víða um 
land.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður



„Hvað eyðir ánn
á hundraðið?

En tvöhundruð?“
Ergo er fjármögnunarfyrirtæki sem hjálpar þér

að taka upplýsta ákvörðun
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Íslandsbanki Fjármögnun hefur tekið upp nafnið 
Ergo og er flutt á Suðurlandsbraut 14. Við bjóðum
fjármögnunarleiðir fyrir bíla og ferðavagna og sértækar
lausnir við fjármögnun atvinnutækja af öllum stærðum
og gerðum.

Reiknaðu út hvað bíllinn þinn eyðir á ergo.is
Á vefnum okkar eru nýjar og öflugar reiknivélar sem
hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun.

Reiknaðu út greiðslubyrði miðað við þínar forsendur

Skoðaðu hvað þú getur keypt þér dýran bíl

Berðu saman útblástur og eldsneytiskostnað 
mismunandi tegunda

Reiknaðu með okkur
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HROSSARÆKT „Þeir ætla að verða 
okkur bændum dýrkeyptir, þess-
ir örfáu svörtu sauðir, sem vel 
væri hægt að taka á við núver-

andi aðstæður 
ef menn hefðu 
bara bein í nef-
inu til að gera 
það.“

Þetta segir 
Kristinn 
Guðnason, for-
maður Félags 
hrossabænda, 
um þá kröfu 
s e m  f r a m 

kemur í nýju frumvarpi sjávar- 
og landbúnaðarráðherra til laga 
um dýravelferð, að hrossabændur 
verði gerðir starfsleyfisskyldir.

„Auknar álögur og skriffinnska 
er ekki það sem okkur hrossa-
bændur vantar í því árferði sem 

nú er. Ég tel að sú löggjöf sem við 
búum við sé fullnægjandi væri 
henni framfylgt. Reglugerð um 
forðagæslu og búfjárhald væru 
nógu sterkar til að taka á þessum 
málum. Það virðist hins vegar 
vera algjör nauðsyn hér á landi 
að búa til nýja löggjöf ef eitthvað 
fer úrskeiðis, þótt ekki sé gild-
andi löggjöf um að kenna.“ 

Kristinn segir skýringuna á 
starfsleyfiskröfunni líklega vera 
þá að vörslusvipting búfjár virð-
ist vera þung í vöfum.

„En stafar það ekki bara af því 
að viðkomandi sveitarfélag er að 
draga lappirnar til að þurfa ekki 
að taka á sig kostnað? Það er ég 
hræddur um.“

Kristinn undirstrikar að 
hrossabændur hafi ætíð talað 
fyrir góðri og eðlilegri meðferð á 
skepnum. Frá því verði ekki vikið.

Í frumvarpinu er einnig það 
nýmæli að finna að gæta skuli 
nafnleyndar þess sem tilkynnir 
um hugsanlegt brot á lögum um 
dýravelferð.

„Nafnlausar ábendingar eru 
einskis virði fyrir mér. Ég for-
dæmi svoleiðis lagað algjörlega. 
Við sjáum nafnlaust og illgjarnt 
slúður á netinu og því skyldu 
þeir sem það stunda ekki gera 
það að leik sínum að klaga næsta 
mann að ástæðulausu, þar sem 
þeir þurfa ekki að standa fyrir 
máli sínu eins og menn. Hinir, 
sem virkilega er annt um velferð 
dýra, skammast sín aldrei fyrir að 
standa fyrir því sem þeir segja. 
Við hljótum, allt heiðarlegt fólk, 
að hafna því að fólk þurfi ekki að 
setja nafn sitt undir það sem það 
segir um náungann.“

 jss@frettabladid.is

KRISTINN 
GUÐNASON

HROSSABÆNDUR Verða gerðir starfsleyfisskyldir verði nýtt frumvarp sjávar- og landbúnaðarráðherra um dýravelferð að lögum.

Svörtu sauðirnir ætla 
að verða dýrkeyptir 
Formaður Félags hrossabænda, Kristinn Guðnason, segir vel hægt að taka á 
þeim örfáu svörtu sauðum, sem halda ekki skepnur sínar með sóma, með gild-
andi löggjöf. Hann fordæmir nafnlausar ábendingar sem boðið verður upp á.               

Ávaxta smoothie
Hver ferna inniheldur allt að þrjá heila ávexti. Allar vörur frá 
Nestlé barnamat eru án viðbætts sykurs, rotvarnarefna eða 
annarra aukaefna. 

100% náttúrulegt
100% ávextir
C vítamín

Holl og góð millimáltíð hvar og hvenær sem er!

TRÚLOFUNARHRINGAR
falleg minning á fingur

www.jonogoskar.is                        LAUGAVEGUR / SMÁRALIND / KRINGLAN

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

ostnaðarverði 
t. Nánari 
fing

BRETLAND Fjölmiðlakóngurinn Rupert Murdoch gekk 
í gær á fund fjölskyldu skólastúlku, sem var myrt í 
London árið 2002, og baðst afsökunar á því að blaða-
menn hjá News of the World skyldu hafa brotist inn 
í síma hennar og lesið smáskilaboð.

Fyrr um daginn sagði Rebekah Brooks, fram-
kvæmdastjóri fjölmiðlafyrirtækisins News Inter-
national, af sér vegna hleranahneykslisins, sem 
valdið hefur miklu uppnámi í Bretlandi síðustu daga 
og vikur.

„Við sögðum honum að blöðin hans ættu að vera í 
fararbroddi fyrir því að innleiða heiðarleika og hátt-
prýði í blaðamennsku en ekki því sem áður gekk á,“ 
segir Mark Lewis, lögmaður fjölskyldunnar.

„Hann var auðmjúkur, sleginn og einlægur,“ sagði 
Lewis um Murdoch. „Hann baðst margsinnis afsök-
unar og hélt höndum um höfuð sér.“

Murdoch hefur áratugum saman byggt upp mikið 
fjölmiðlaveldi víða um heim, ekki síst á sviði æsi-
fréttamennsku bresku síðdegisblaðanna.

Dagblaðið News of the World var lagt niður um 
síðustu helgi þegar ljóst var orðið að starfsmenn 

þess hefðu brotist inn í farsíma fjölmargra þekktra 
einstaklinga í leit að æsilegu fréttaefni. - gb

Rebekah Brooks, framkvæmdastjóri News International, sagði af sér:

Murdoch baðst afsökunar

MURDOCH OG BROOKS Eigandinn baðst afsökunar og 
framkvæmdastjórinn sagði af sér.  NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Karlmaður um fertugt, 
sem veitti öðrum manni lífs-
hættulega áverka á hálsi með 
hníf á vínveitingastaðnum Monte 
Carlo við Laugaveg í fyrrinótt, 
hefur verið úrskurðaður í gæslu-
varðhald til 29. júlí næstkom-
andi að kröfu lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Maðurinn, sem er erlendur 
ríkis borgari og hefur verið 
búsettur hér á landi í átta ár, var 
handtekinn á Monte Carlo seint í 
fyrrakvöld. Þangað var lögregl-
an kölluð vegna líkamsárásar. Sá 
sem fyrir henni varð, karlmaður 

á fimmtugsaldri, hlaut lífshættu-
lega áverka og liggur nú þungt 
haldinn á sjúkrahúsi.

Þegar lögreglumenn og sjúkra-
bílar komu á vettvang, hafði 
árásarmaðurinn stungið hinn í 
hálsinn með þeim afleiðingum 
að slagæð til höfuðsins skarst í 
sundur. Fórnarlambinu hafði þá 
þegar blætt mikið. Maðurinn var 
þegar fluttur á slysadeild Land-
spítalans þar sem læknum tókst 
að stöðva blæðinguna. Um er að 
ræða Íslending á fimmtugsaldri.

Árásarmaðurinn hefur sætt 
yfirheyrslum hjá lögreglu, auk 

stórs hóps vitna sem voru á vett-
vangi. Þá eru til rannsóknar efni 
úr eftirlitsmyndavélum sem stað-
settar eru á skemmtistaðnum. - jss

Hnífamaður úrskurðaður í gæsluvarðhald til 29. júlí:

Vitni að hnífstungumáli yfirheyrð

MONTE CARLO Árásin átti sér stað á veit-
ingahúsinu Monte Carlo við Laugaveg.

Ætlarðu að grilla um helgina?
Já  58,2%
Nei  41,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu samúð með flug-
mönnum?

Segðu skoðun þína á visir.is

BRETLAND, AP Skoskt par á sjö-
tugsaldri fékk 161 milljón 
punda, eða rúmlega 30 millj-
arða króna, í lottóvinning, þann 
stærsta sem nokkurn tímann 
hefur komið á lottómiða í 
Evrópu.

Þau Colin og Chris Weir ætla 
að nota peninginn til að ferðast 
um heiminn og njóta lífsins. Þau 
ætla að fara til Ástralíu, skoða 
Kínamúrinn og kynna sér lista-
söfnin í París.

Colin er myndatökumaður en 
Chris hjúkrunarkona.  - gb

Stærsti lottóvinningur Evrópu:

Skoskt par fékk 
þrjátíu milljarða

KJÖRKASSINN



Sérfræðingar í bílumSérfræ

Gæði í 100 ár

Ár slaufunnar

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS
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Opið alla virka daga frá kl. 10 - 18 / Lokað á laugardögum í júlí

www.benni.is
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Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000. landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini

Landsbankans. Markmið þjónustunnar er að

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.

LÖGGÆSLA „Þessi tilraun heppn-
aðist framar öllum vonum. Ég er 
búinn að þjálfa þrjá hvolpanna og 
er að byrja með þann fjórða. Þess-
ir hvolpar standast hæstu gæða-
kröfur.“

Þetta segir Steinar Gunnars-
son, yfirhundaþjálfari embættis 
ríkislögreglustjóra, um hvolpa 
fíkniefnahundanna Ellu og Nel-
sons, sem Fréttablaðið greindi frá 
í gær. Ákveðið var að para hund-
inn og tíkina, sem bæði eru inn-
flutt, til að freista þess að fá not-
hæfa fíkniefnahunda undan þeim. 
Steinar segir tilraunina hafa 

heppnast svo vel að líkja megi 
hvolpunum við lottóvinning. Með 
þessu sparist að minnsta kosti tíu 
milljónir króna þar sem innfluttir 
hundar séu mjög dýrir.

Þrír eða fjórir unghundanna 
verða notaðir hjá lögreglu, tveir 
hjá tollgæslunni og einn fær Fang-
elsismálastofnun.

„Við prófuðum unghundana á 
útihátíðum um síðustu helgi. Á 
Eistnaflugshátíðinni komu upp 
29 fíkniefnamál. 

Hundurinn sem við fórum með 
þangað átti þau flest. Á Bestu 
útihátíðina fórum við með þrjá 

hunda og þeir skiluðu stórum 
hluta fíkniefnamálanna. Meðal 
hundanna var hundur Fangelsis-
málastofnunar, sem hefur hlotið 
nafnið Vinkill. Hann fór alveg á 
kostum.“

Steinar segir mjög strangar 
kröfur gerðar til unghundanna og 
gríðarlega vinnu lagða í þá. Ríkis-
lögreglustjóri vilji reka metnaðar-
fullt starf hvað alla þætti varði. 
Mjög góð samvinna sé milli lög-
reglu, Fangelsismálastofnunar og 
tollgæslu um þjálfun hundanna 
sem og öll önnur verkefni.

 jss@frettabladid.is

Fíkniefnahvolpar í 
hæsta gæðaflokki
Sjö hvolpa got fíkniefnahundsins Ellu, sem hún efndi til í samvinnu við fíkni-
efnahundinn Nelson, sparar Fangelsismálastofnun, toll- og löggæslunni 
í landinu að minnsta kosti tíu milljónir. Hvolparnir eru í hæsta gæðaflokki.

Costa del Sol
Allra síðustu sætin 19. júlí

Frá 79.900 kr.

11 nátta ferð – einstakt tækifæri
Heimsferðir bjóða einstakt tilboð á Aguamarina íbúðahótelinu. 
Einnig eru til örfá herbergi á Griego Mar hótelinu með allt innifalið.

Hotel Griego Mar *** 

Kr. 129.900 - með „öllu inniföldu“
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi með „öllu 
inniföldu“ í 11 nætur.  Verð m.v. gistingu í tvíbýli með „öllu inniföldu“ 
kr. 139.900. 

Ath. mjög takmarkaður fjöldi íbúða / herbergja í boði - verð getur hækkað án fyrirvara.

Aguamarina ***

Kr. 79.900  
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð í 11 nætur.  
Verð fyrir tvo fullorðna í studioíbúð kr. 89.900. 

MÆÐGUR Fíkniefnahundurinn Ella 
í leik með dóttur sinni Clarissu. Sú 
síðarnefnda er á leiðinni til Steinars 
Gunnarssonar yfirhundaþjálfara.

INDÓNESÍA Tugþúsundir manna 
eru á flótta undan eldgosi sem 
hófst í fyrrakvöld á eynni Sula-
wesi í Indónesíu. 

Gosið kom ekki á óvart þar sem 
miklar jarðhræringar hafa verið 
á þessum slóðum undanfarna 
daga. Búið var að skilgreina 3,5 
kílómetra hættusvæði umhverfis 
eldfjallið Lokon.

Í Indónesíu eru 129 virk eldfjöll 
og Lokon er eitt af þeim virkustu. 
Það gaus síðast árið 1991. Gosið 
nú er mjög öflugt, en ekki hafa 
borist fregnir af manntjóni.

Jarðhræringar í Indónesíu:

Þúsundir flýja 
eldgos í Lokon

1. Hverjum ætlar Jón Ásgeir Jó-
hannesson að stefna fyrir meiðyrði?

2. Hvaðan fær Dr. Paul Manger 
hvalaheila til rannsókna?

3. Hvar gistir fólk úr tökuliði 
kvikmyndarinnar Prometheus sem 
tekin er upp á Íslandi?

SVÖR:

1. Birni Bjarnasyni 2. Frá íslenskum 
hvalveiðimönnum 3. Á Hótel Náttúru í 
Hveragerði

BANDARÍKIN, AP „Ef þeir sýna mér 
alvöru áætlun, þá er ég tilbúinn,“ 
segir Barack Obama Bandaríkjafor-
seti sem hvetur þing landsins til að 
ná samkomulagi um hækkun skulda-
þaks Bandaríkjanna og niðurskurð 
útgjalda.

Takist þinginu ekki að ná sam-
komulagi fyrir 2. ágúst getur banda-
ríska ríkið ekki greitt af skuldum 
sínum. Það segir Obama að muni í 
raun þýða skattahækkanir á alla.

Repúblikanar hafa ekki viljað 
fallast á áform stjórnarinnar um 
að ríkinu verði heimilt að hækka 

skuldaþakið. Þeir setja reyndar helst 
fyrir sig niðurskurðartillögur forset-
ans, sem meðal annars snúast um að 
skattar verði hækkaðir en þeir vilja 
eingöngu draga úr útgjöldum.

Demókratar og repúblikanar hafa 
setið á daglegum fundum til að reyna 
að leysa vandann og Obama hefur 
sömuleiðis hitt leiðtoga þeirra daglega 
undanfarið. Hann hélt í gær þriðja 
blaðamannafund sinn á hálfum mán-
uði vegna þessarar deilu, sem stofnar 
fjárhag Bandaríkjanna í hættu.

Bandaríska ríkið skuldar 14,3 
milljarða dala.  -gb

Barack Obama leggur alla áherslu á að þingið samþykki hækkun skuldaþaks:

Skuldaþref á Bandaríkjaþingi

BARACK OBAMA Þriðji blaðamanna-
fundurinn á hálfum mánuði vegna 
skuldadeilunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEISTU SVARIÐ?



dýnan sem

styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa

í svefni

Leggur grunn að góðum degi

TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem 
þú vilt og stíft þar sem þú þarft™ og veitir 
þannig réttan stuðning við allan líkamann og 
hámarksþægindi.

Cloud heilsudýnan frá Tempur mun hjálpa 
líkamanum að fi nna þægilegustu svefnstöðu 
og hámarkshvíld.

Komdu í dag og upplifðu Tempur® Cloud.
Gerðu kröfur - Tempur stenst þær !

Cloud heilsudýnan 
fæst í öllum stærðum.

Verðdæmi: 160x200 cm
Kr. 217.600,- með kynningarafsætti

Mest selda
heilsudýna í  heimi*

EINA DÝNAN OG KODDINN 
SEM VIÐURKENND ERU 
AF NASA OG VOTTUÐ AF 
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

20% kynningarafsláttur í júlí

TEMPUR®

® –

Frábært verð!

betrabak.is 
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Netið í símann,
aðeins 25 kr. á dag
Kynntu þér málið í næstu verslun 
eða á vodafone.is

Vodafone – með þér í sumar

HEIMSENDING 
 á höfuðborgarsvæðinu
alla daga frá kl. 15–19

eða á smellugas.is 

Hafðu samband í síma

515 1115 

Smellugas

Smellugas

smellugas.is
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FÖGNUÐUR Þessi unga hafnfirska mær fagnaði vel og innilega á Símamótinu sem 
hófst í Kópavogi í gær. Mótinu lýkur á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK „Mótið gengur afskaplega vel 
fyrir sig. Veðrið er frábært og fólk 
er til fyrirmyndar,“ segir Jón Berg 
Torfason, mótsstjóri Símamótsins 
sem fram fer í Kópavogi um helgina. 

Mótið setur mikinn svip á bæinn. 
Um 1.550 keppendur eru þar 
samankomnir, frá þrjátíu félögum, 
og spila um 180 leiki. Jón Berg 

vill líka meina að þetta sé stærsta 
fótboltamót sumarsins.

„Okkur reiknast til að traffíkin í 
gegnum svæðið yfir helgina sé eins 
og ein góð þjóðhátíð – að það séu 15 
til 20 þúsund manns sem renna í 
gegnum svæðið,“ segir mótsstjórinn 
sem hefur í nógu að snúast næstu 
daga.  - kh

Um 1.550 keppendur á Símamótinu í Kópavogi:

Eins og góð þjóðhátíð



MEIRA Á
urvalutsyn.is

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.Ferðaskrifstofa

Tenerife 
og Kanarí

Rúmgóðar stúdíóíbúðir.  Sum studíóin hafa nýverið  tekin í gegn og eru þau á 1. 
og 2. hæð. Í öllum íbúðum er gervihnattasjónvarp gegn gjaldi, sími, öryggishólf, 
baðherbergi með sturtu, svalir með garðhúsgögnum.  Svefnaðstaðan og stofan 
eru í einu rými en þó með litlum vegg sem skilur svæðin af.  

KANARÍ
LAS ARENAS 112.800 kr.*

á mann í viku m.v. 2  fullorðna í 
stúdíóíbúð.

VERÐ FRÁ:

3 vikna ferð fyrir Úrvalsfólk 
á tilboðsverði! 178.900  kr.*

á mann í 3 vikur.

VERÐ FRÁ:

21.okt. - 15.nóv.
Úrvalsfólk er ferðakúbbur fyrir 60 ára og eldri.

Gott 3ja stjörnu íbúðarhótel á Las Americas ströndinni. Hótelið er staðsett í 
rólegum hluta Troya hverfisins og er stutt í búðir og aðeins um 450 m á ströndina. 
Góður sundlaugargarður með sérstakri barnalaug og eru laugarnar upphitaðar yfir 
vetrarmánuðina. Góð sólbaðsaðstaða og í garðinum er billjarð og snakkbar. Stutt er 
að sækja í skemmtanalífið.

TENERIFE
Tropical Playa

115.480 kr.*
á mann í viku m.v. 2  fullorðna í 
stúdíóíbúð.

VERÐ FRÁ:

3 vikna ferð fyrir Úrvalsfólk 
á tilboðsverði! 189.900  kr.*

á mann í 3 vikur.

VERÐ FRÁ:

21.okt. - 15.nóv.
Úrvalsfólk er ferðakúbbur fyrir 60 ára og eldri.

14. - 21.feb.

14. - 21.feb.

Sími 585 4000

FLUGDAGAR

4 jafnar vaxtalausargreiðslurSkiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og jafnar 

greiðslur á www.urvalutsyn.is. Miðað við að 

greitt sé með greiðslukorti eða bókað á 

netinu. 3% færslugjald leggst ofan á 
uppgefið verð.

Vetrarfrí á 
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Finnskum bændum hefur 
fækkað eftir aðild að 
ESB. Á sama tíma hefur 
íslenskum bændum fækk-

að í sömu hlutföllum. Þessi þróun 
er fyrst og fremst vísbending um 
að í báðum löndum hefur orðið 
óhjákvæmileg framleiðniaukning.

Fyrirsjáanlegar breytingar í 
íslenskum landbúnaði sem leiða 
myndu af ESB-aðild vega mjög 
þungt í röksemdafærslu þeirra 
sem andsnúnir eru ESB-aðild eins 
og samasemmerki sé á milli allra 
breytinga og þess illa. Stundum er 
það svo en ekki alltaf. Hér þarf 
líka að skoða hver er framtíð 

landbúnaðar á 
Íslandi að öllu 
óbreyt tu og 
hvaða tækifæri 
leynast í nýju 
skipulagi og 
stærra mark-
aðssvæði.

Bændasam-
t ö k i n  h a fa 
verið þversum 
í umræðunni 

en ósanngjarnt væri að segja þau 
ómálefnaleg. Afstaða þeirra bygg-
ir fremur á þeirri hugsun að ógn 
stafi af öllum breytingum. Nýleg 
útgáfa þeirra á greinargerð um 

landbúnaðarreglur ESB og ítar-
lega rökstuddum lágmarkskröf-
um vegna aðildarviðræðnanna er 
hvað sem öðru líður málefnalegt 
framlag sem þarfnast rökræðu.

Veigamesta krafa Bændasam-
takanna er að halda óbreyttri 
tollvernd. Gallinn frá sjónarhóli 
bænda en kosturinn frá sjónar-
hóli neytenda er hins vegar sá að 
þetta er ekki hægt þegar gengið 
er í tollabandalag. Þegar land-
búnaðarráðherra tekur þessa 
sömu afstöðu er hann því að 
reka slagbrand fyrir þær dyr 
sem næst þarf að ljúka upp í 
aðildarviðræðunum.

Vörnin

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Athyglisvert er að í lág-
markskröfum Bænda-
samtakanna kemur fram 
að þau eru nú eins og fyrr 

reiðubúin að gefa tollverndina eftir 
á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofn-
unarinnar, komi bætur fyrir. Það 
er einmitt ráðgert í aðildarviðræð-
unum. Þannig sýnist sveigjanleik-
inn varðandi tollverndina fara eftir 
því hvaða alþjóðasamtök eiga í hlut. 
Varnarlína sem þannig er dregin er 
málefnalega veik. Röksemdin ristir 
ekki djúpt.

Svipuð tvíhyggja hefur komið 
fram hjá samtökunum Heimssýn. 
Fulltrúar þeirra á Alþingi eru á 
móti innflutningi landbúnaðar-

afurða frá Evrópu en hafa lagt 
fram tillögu um fríverslun með 
landbúnaðarvörur frá Bandaríkj-
unum. Ástæðan er sú að mönnum 
er ljóst að viðskiptaleg einangrun 
á þessu sviði er ekki til frambúð-
ar. Nauðsynlegt þykir hins vegar 
að drepa óumflýjanlegri umræðu 
á dreif. 

Bændasamtökin fullyrða að toll-
verndin hafi haldið verði á landbún-
aðarvörum niðri. Það gengur þvert 
á lögmál hagfræðinnar. En rök-
stuðningurinn er samt ekki alveg út 
í bláinn. Hann er sá að bændur hafi 
tekið á sig kjaraskerðingu í þess-
um tilgangi. Það er trúlega rétt. En 
hér er komið að kjarna málsins um 

framtíðargildi óbreyttrar landbún-
aðarstefnu.

Þetta þýðir að bændur hafa sjálf-
viljugir fallist á að kaupa tollvernd-
ina með lægri launum. Er þessi 
launalækkun sú víglína sem land-
búnaðarráðherrann ætlar að verja? 
Væri ekki réttara að líta á þetta 
sem veikleika í óbreyttu skipulagi? 
Þarf ekki að bera slíkar gildrur í 
ríkjandi kerfi saman við breyting-
arnar sem hljótast af ESB-aðild?

Láglaunastefna af þessu tagi er 
þó í góðu samræmi við kjarnarök-
semd aðildarandstæðinga. Hún 
er sú að tryggja samkeppnisstöðu 
landsins með rýrnun lífskjara í 
gegnum gengislækkanir. 

Veikleikinn

Stuðningur við landbúnað 
og byggðaþróun í land-
inu er að uppistöðu til 
bundinn við framleiðslu á 

mjólk og dilkakjöti. Áframhald-
andi framleiðniaukning í þessum 
búgreinum þýðir fækkun fram-
leiðenda. Sætta menn sig við þá 
þróun án þess að eitthvað komi í 
staðinn? Trúa menn að þessi ein-
hæfni í atvinnustarfsemi sé leið 
til sóknar fyrir sveitir landsins?  
Getur einhver með rökum sýnt 
fram á að það sé sennilegt?

Sannleikurinn er sá að það þarf 
mun fjölþættari framleiðslu- og 

þjónustustarfsemi í sveitunum 
eigi að snúa vörn í sókn. Land-
búnaðar- og dreifbýlisstefna 
ESB byggir á þessu sjónarmiði. 
Hún þýðir breytingar. En í þeim 
felast sóknarfæri. Þau verða hins 
vegar ekki nýtt af skynsemi og 
til hagsbóta fyrir Ísland nema 
stjórnvöld og hagsmunasamtök 
á þessu sviði móti skýr markmið 
um það hvernig það skuli gert. 
Það er ríkisstjórnin ekki að gera.

Hinn kosturinn er að ríkis-
stjórnin leggi línur um það hvern-
ig breyta þurfi núverandi land-
búnaðarstefnu til þess að tryggja 

megi bændum eðlileg kjör og 
sókn til fjölþættari atvinnutæki-
færa í sveitum í annars konar 
alþjóðasamstarfi en innan Evr-
ópu. Það er ríkisstjórnin heldur 
ekki að gera.

Framtíðin liggur ekki í 
óbreyttu ástandi. Afleiðingin 
af því að stoppa við varnarlínu 
Bændasamtakanna er stöðnun. 
Þar stendur ríkisstjórnin. Til 
sóknar þarf nýja stefnumörkun 
hvort sem Ísland gengur í ESB 
eða kýs annars konar alþjóðlegt 
samstarf. Þá kosti þarf síðan að 
bera saman, vilji menn framfarir. 

Sóknin

F
ormenn Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins, 
þeir Vilmundur Jósefsson og Helgi Magnússon, ásamt 
Jürgen Thumann, formanni Businesseurope, samtaka 
atvinnulífsins í Evrópu, skrifuðu grein hér í blaðið í 
fyrradag þar sem þeir vöktu athygli á skorti á tækni-

menntuðu fólki á evrópskum vinnumarkaði. Þeir vitna til nýrrar 
könnunar á vegum Businesseurope, þar sem fram kemur að 
skortur á fólki með tækni- og vísindaþekkingu geti orðið einn 
helzti dragbíturinn á hagvöxt og framfarir í álfunni á komandi 
árum.

Þremenningarnir vekja 
athygli á því að háskólanemum 
sem útskrifast af vísinda- og 
tæknibrautum fari hlutfalls-
lega fækkandi og þrátt fyrir 
atvinnuleysi sé víða skortur 
á tæknimenntuðu starfsfólki. 
Keppinautar Evrópu, Bandarík-
in, Japan og Kórea, vinni miklu 

markvissar að því að efla tæknimenntun, sömuleiðis vaxandi 
efnahagsveldi á borð við Kína, Brasilíu og Indland.

Ísland er engin undantekning í þessum efnum. Ýmsir helztu 
vaxtarbroddar atvinnulífsins eru í tæknifyrirtækjum, en 
starfsfólk vantar sárlega. Mörg fyrirtæki hafa þurft að leita að 
starfsfólki erlendis. Íslenzkir háskólar útskrifa ekki nógu margt 
tæknimenntað fólk. Hér á landi eru þannig um 10% ungs fólks 
sem útskrifast úr háskólum með slíka menntun, miðað við um 
16% í Danmörku.

Úr þessu verður ekki bætt nema gera átak í vísinda- og 
tæknimenntun og vekja áhuga ungs fólks á henni. Því miður 
þykja þær námsgreinar, sem um ræðir, oft ekki mjög svalar 
og fólk sem sýnir þeim áhuga og skarar fram úr fær á sig 
nördastimpil. Samt er það svo að það mun líklega fremur geta 
gengið að vel launuðu starfi hjá góðu fyrirtæki í framtíðinni en 
bekkjarfélagarnir.

Áhuga á raunvísindum og tæknimenntun skortir mjög hjá 
menntamálayfirvöldum, ekki sízt hvað framhaldsskólastigið 
varðar. Það er hluti af því vandamáli að þau hugsa fyrst og 
fremst um að útvega öllum sem sækja um framhaldsskóla pláss 
og að þeim líði vel í skólanum, minna um hvort gæði námsins 
séu viðunandi og minnst um hvort það gagnist þörfum atvinnu-
lífsins. Fáir skólar sinna þessum greinum vel og ýta undir áhuga 
nemenda á að skara fram úr. Það má sjá af því að þátttakendur 
í alþjóðlegri keppni í stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði koma 
yfirleitt úr þremur eða fjórum sömu skólunum.

„Stjórnvöld ættu að beina auknum krafti í verkfræði- og 
raunvísindanám, sjá til þess að gæði námsins verði aukin og 
leita eftir samstarfi við atvinnulífið,“ segja þremenningarnir í 
grein sinni. Það er þörf hvatning, sömuleiðis að brugðizt verði 
nú þegar við yfirvofandi vanda. Ef Ísland ætlar að standa sig 
í alþjóðlegri samkeppni í framtíðinni verður að kalla nördana 
til starfa.

Ísland vantar fleira tæknimenntað fólk.

Nördarnir 
eru framtíðin

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

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.
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Meira sjónv
meira útva
meiri fréttir
meiri upplý
meiri umræ
meira líf,
meiri íþrótt
meiri virkni
meira úrva
Þú færð m

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.



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

Sumarblóm

50%
afsláttur

SUMAR
ÚTSALA

Fjölærar

plöntur

30%
afsláttur

Hansarós

Fræ

60%
afsláttur

Útipottar og

svalakassar

30-50%
afsláttur

Trjáplöntur

Garð- og

garðskálarósir

30%
afsláttur

Trjáplöntur 

og runnar

30%
afsláttur

Garðstyttur

30-50%
afsláttur

Blómakassar

25%
afsláttur



1.995 13.990

14.990 2.495 4.995

SPARIÐ

110.01010.0000.0.00000000000

14.990

50%%%500%
AFSLÁT

TUR

Sumar
útsala

afsláttur af öllum
garÐhúsgögnum og sessum!

65%%%6565%5%
AFSLÁT

TUR

44444%44%4%%%4%
AFSLÁT

TUR

SPARIÐ

5.0055.0.0000000000

SPARIÐ

6.06.0006.0.0000000



5.995

19.950

34.950

12.950

50%%0%5050%0%
AFSLÁT

TUR

434343%%3%43%3%
AFSLÁT

TUR

3.995

33%%33%3333%3%
AFSLÁT

TUR

24%%24%2424%4%
AFSLÁT

TUR

SPARIÐ

44.04.04.0.000.0000000

39.950

SPARIÐ

33330.000030 00030300.0.0000000
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J
ón Ragnar Jónsson og Frið-
rik Dór mæta stundvíslega 
á Prikið til fundar við blaða-
mann Fréttablaðsins. Friðrik 
Dór, sem er 22 ára, sló í gegn 
á síðasta ári þegar hann gaf 

út plötuna Allt sem þú átt sem fékk 
góða dóma og vakti verðskuldaða 
athygli sem fyrsta íslenska RnB 
platan. Hinn 25 ára Jón Ragnar 
gaf hins vegar út sína fyrstu plötu, 
Wait for Fate, í síðustu viku, undir 
listamannsnafninu Jón Jónsson. 
Hann er líka nýtekinn við starfi 
ritstjóra vikuritsins Monitors auk 
þess að æfa fótbolta með FH. Eftir 
að við höfum komið okkur fyrir á 
efri hæð Priksins hefjum við spjall-
ið og að sjálfsögðu snýst fyrsta 
spurningin um hvort tónlistaráhug-
inn hafi fylgt þeim frá æsku.
Jón Ragnar: „Ég hef verið með gít-
arinn í hönd síðan ég var átta ára. 
Þá byrjaði ég að læra á klassísk-
an gítar. Ég byrjaði svo að semja 
lög þegar ég var ellefu ára gam-
all, pabbi sagði mér til. Foreldrar 
okkar [Jón Rúnar Halldórsson og 
Ásthildur Ragnarsdóttir] höfðu 
svo sem ekkert verið mikið í tón-
list en pabbi var nú samt söngvar-
inn í hljómsveitinni Frostmarki á 
Laugarvatni. Það var rokkhljóm-
sveit, skólastjórinn var alltaf að 
segja honum að klippa sig.”
Friðrik Dór: „Ég var látinn læra 
á píanó í fjögur ár, sem mér fannst 
rosalega leiðinlegt og árangurinn 
var í samræmi við áhugann. Svo 
skipti ég yfir í trommur og það 
gekk mjög vel. Það þurfti líka að 
pína mig í tónfræði, enda er ég ekk-
ert sérstakur í henni.“
Jón Ragnar: „Ég hætti svo að læra 
á gítarinn átján ára, það var annar 
veturinn minn í söngleikjunum 
í Versló, ég hafði bara ekki tíma 
fyrir gítarnámið, ætlaði að byrja 
aftur en gerði það svo ekki.“

Hlutverkin snerust við
Þrjú ár skilja bræðurna að í aldri. 
Þeir eru aldir upp í Hafnarfirði og 
fóru báðir í Verslunarskólann. Þeir 
segjast alltaf hafa verið hæfilega 
samrýmdir.
Friðrik Dór: „Ég hef alltaf elt stóra 
bróður, Jón kenndi mér á gítar og 
ég fór eiginlega að semja lög af því 
að hann var semja lög.”

Jón Ragnar: „Svo fórstu nú alveg 
þínar eigin leiðir.“
Friðrik Dór: „Já, það var gott að 
hafa einhvern til að kenna sér, en 
svo hafa hlutverkin eiginlega snú-
ist við og ég þarf að kenna honum 
á bransann.“
Jón Ragnar: „Við megum ekki 
gleyma að segja frá því að við spil-
uðum oft saman í bílskúrnum þegar 
við vorum unglingar.“
Friðrik Dór: „Vorum samt bara að 
leika okkur, við höfum ekki verið 
saman í hljómsveit.“
Jón Ragnar: „Það er samt í bígerð. 
Við ætlum að gefa út Bræðrabanda-
lagið. Eða ekki.“

Plata Jóns Ragnars kom sem 
áður sagði út í síðustu viku. Hann 
segir að aðallega hafi verið gaman 
að undirbúa útgáfuna. 
Jón Ragnar: „Lögin eru frá löngu 
tímabili. Og það var ágætt að koma 
þeim frá sér á plötu og segja skilið 
við fortíðina hahaha. Án gríns þá 
er þetta mjög skemmtilegt. Það var 
reyndar aðeins erfitt mánudaginn 
þegar platan átti að koma út en hún 
skilaði sér ekki í verslanir og fólk 
var að spyrja mig um hana. En svo 
skilaði hún sér fljótt og vel í búðir. 
Reyndar aðeins vandræðalegt líka 
þegar kynnirinn á leik FH gegn 
Grindavík kynnti mig til leiks og 
fór að hvetja alla til að kaupa plöt-
una. Ég ætlaði að vera geðveikt 
fókuseraður á leikinn en þetta sló 
mig aðeins út af laginu. Við unnum 
reyndar með sjö mörkum gegn 
tveimur en ég átti ekki mikinn þátt 
í því.“

Þar með berst talið að FH en Jón 
Ragnar og Friðrik Dór sem ólust 
upp í Hafnarfirði hafa verið FH-
ingar frá blautu barnsbeini. 

Jón Ragnar: „Frikki er partur af 
Kaplakrika.“
Friðrik Dór: „Mér finnst rosalega 
gott að vera þar, ég æfði fótbolta 
þar til ég var tvítugur. Þá hætti ég 
enda sá ég að ég var ekki að verða 
fótboltastjarna hahaha. Ég man 
að ég hringdi í vin minn, sagð-
ist vera hættur og ætla að verða 
poppstjarna. Ég vil samt ekki 
vera gaurinn sem hangir þarna að 
ástæðulausu og þess vegna er ég 
að þjálfa yngri flokka sem er mjög 
gaman.“ 
Jón Ragnar: „FH er eiginlega 
mjög stór hluti af fjölskyldunni, 
pabbi er formaður knattspyrnu-
deildarinnar og bróðir hans for-
maður félagsins og við tölum mjög 
mikið um fótbolta.“
Friðrik Dór: „Sem er kannski 
frekar þreytandi fyrir maka okkar 
sem hafa ekki jafn mikinn áhuga á 
FH og við hin.“

Jón Jónsson er alteregóið
Bræðrunum er fleira til lista lagt 
en fótbolti og tónlist. Jón Ragnar 
er hagfræðingur og starfar nú 
sem ritstjóri vikuritsins Monitors. 
Hann segir framann í fjölmiðlum 
frekar óvæntan.
Jón Ragnar: „Ég fór að vinna við 
að selja auglýsingar í blaðið með 
mjög skömmum fyrirvara síðasta 
haust, nokkuð sem var ekki á dag-
skránni hjá mér. Það gekk vel. 
Svo þegar Björn Bragi [Arnarson] 
hætti var mér boðin ritstjórastað-
an og ég tók því boði.“

Spurður hvort það flæki ekki 
málin að vera báðum megin borðs-
ins, eiga að gera tónlist skil og 
vera að gefa út tónlist, segir Jón 
Ragnar svo ekki vera. 
Jón Ragnar: „Ég reyni að halda 
þessum hlutverkum mínum alveg 
aðskildum, það var ekki minnst á 
útgáfu plötunnar í Monitor. Svo 
þegar ég mæti á fótboltaæfingar 

þá reyni ég að halda 100 prósent 
fókus þar, svo þegar ég er tónlist-
armaður þá sinni ég því af einbeit-
ingu. Þess vegna er ágætt að hafa 
alteregóið Jón Jónsson, ritstjór-
inn og tónlistarmaðurinn eru ekki 
sami maðurinn.“
Friðrik Dór: „Annars er afi eitt-
hvað ósáttur við listamannsnafnið. 
Afi okkar heitir nefnilega Ragnar, 
hann er svolítið ósáttur við það 
að Ragnarsnafnið sé horfið. Og 
er kominn með nýja hugmynd að 
listamannsnafni, Jón Ra. Afi býr 
á Spáni og fylgist með okkur úr 
fjarska.“
Jón Ragnar: „Ég ætlaði ekki að 
særa Ragga afa.“

Aðdáendabréf með ilmvatni
Friðrik Dór gaf sem áður sagði 
út plötu síðasta haust og hefur 
haft tónlistina að lifibrauði síðan. 
Í aðdraganda útgáfu plötunnar 
hætti hann í háskólanámi en þá 

var hann á öðru ári í stjórnmála-
fræði.
Friðrik Dór: „Mér gekk vel á 
fyrsta árinu. En svo var ég að 
semja og taka upp plötuna þegar 
skólinn var byrjaður, missti af 
öllum miðannarprófum og hætti. 
Og hef haft nóg að gera síðan í tón-
listinni. Ég hugsa að ég taki mér 
líka frí frá námi næsta vetur. Það 
er nóg að gera og fullt af tækifær-
um sem er spennandi að sinna. 
En mig langar til að fara aftur í 
nám síðar, það kemur bara í ljós 
hvaða nám það verður. Akkúrat 
núna hlakka ég samt mest til þess 
að fara til Danmerkur í ágúst, það 
verður kærkomið frí.”
Jón Ragnar: „Þú ætlar líka að nota 
tækifærið og læra af meistaran-
um, ekki satt?
Friðrik Dór: „Jú ég er að fara á 
tónleika með Kanye West.“

En þar til af Danmerkurferð-
inni verður eru margir tónleikar 
fram undan. Bræðurnir eru sam-
mála um að það sé mjög gaman að 
koma fram á tónleikum.
Friðrik Dór: „Ég hef verið mikið 
á ferðinni í sumar, sungið fyrir 
krakka, unglinga og eldri. Það 
er mjög gaman að syngja fyrir 
krakka sem eru yfirleitt mjög 
hressir. Unglingarnir halda 
kannski aðeins meira aftur af sér.“
Jón Ragnar: „Það er mjög gaman 
að sjá hvað Friðrik er orðin mikil 
poppstjarna.“
Friðrik Dór: „Ég hef fengið aðdá-
endabréf sem sprautað hefur verið 
ilmvatni á, séð myndir af mér á 
afmælistertum og svo framvegis. 
En þegar ég var að semja tónlist-
ina fyrir plötuna mína þá var ég 
bara gera það sem ég fíla. Og það 
var mjög gaman hvað hún gekk 
vel.“
Jón Ragnar: „Tónlistin mín höfð-
ar kannski til eldra fólks en tónlist 
Friðriks. Ég hef spilað fyrir nokk-
uð breiðan hóp af fólki, verið að 
spila í fertugsafmælum og svona.“

Hraðakstur stærsta hneykslið
Blaðamaður getur ekki annað en 
hermt upp á þá bræður að lokum 
að þeir hafi það orð á sér að vera 
einkar góðir strákar með afar lítið 
óhreint mjöl í pokahorninu. Raun-
ar hefur samtalið til þessa ekki 
gert annað en staðfesta þennan 
almannaróm.
Jón Ragnar: „Maður hefur nú 
samt auðvitað prófað eiturlyf. 
Grín. Þetta er samt aðeins vand-
ræðalegt, það er búið að segja 
mér að ef ég ætli að selja plötur þá 
verði ég að gera eitthvað af mér.“
Friðrik Dór: „Versta fréttin sem 
hefur sést um mig er þegar það 
birtist frétt í Monitor um að ég 
hefði fengið hraðasekt. Jón Ragn-
ar sagði Birni Braga frá því og 
hann vildi endilega skrifa um 
það. Ég var á leiðinni frá Kefla-
vík til Akureyrar, hafði verið að 
spila í Keflavík og var á leið á 
gigg á Akureyri þegar lögreglan 
á Blönduósi stöðvaði mig fyrir of 
hraðan akstur.“
Jón Ragnar: „Þetta líf er ekkert 
dans á rósum.“
Friðrik Dór: „Það er eiginlega 
alveg rosalega rólegt í rugldeild-
inni hjá okkur.“
Jón Ragnar: „Svo höfum við báðir 
verið á föstu mjög lengi. Ég er 
búinn að vera með sömu kærust-
unni síðan ég var sautján ára, við 
vorum að kaupa okkur íbúð í Sjá-
landshverfinu. Sem er reyndar í 
Garðabæ en það eru bara fjórar 
mínútur upp í Krika.“
Friðrik Dór: „Ég bý reyndar hér 
í miðbænum. En er samt alltaf í 
Hafnarfirði. Fólk er alltaf að segja 
að það sé svo þægilegt að vera í 
miðbænum en það er eiginlega 
ekkert þægilegt fyrir mig.“
Jón Ragnar:„Ég vona að góð-
mennskan verði okkur ekki að falli 
í bransanum.“
Friðrik Dór: „Kollegarnir hafa að 
minnsta kosti ekki verið með stæla 
hingað til.“

Það er búið að segja mér að ef ég ætli að selja plötur þá 
verði ég að gera eitthvað af mér.

Rosalega rólegt í rugldeildinni
Bræðurnir Friðrik Dór og Jón Ragnar Jónssynir hafa báðir látið til sín taka í tónlistinni, sá síðarnefndi gaf út sína fyrstu 
plötu á dögunum og sá fyrrnefndi síðasta haust. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við bræðurna yfir kaffibolla.

HÆFILEGA SAMRÝMDIR Bræðurnir Jón Ragnar og Friðrik Dór eiga það sameiginlegt að vera tónlistarmenn, gallharðir FH-ingar og 
brottfluttir Hafnfirðingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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M
eð tíu mánaða 
millibili árið 
1974 hurfu tveir 
menn sporlaust 
á Íslandi. Í janú-
arlok hélt átján 

ára piltur, Guðmundur Einarsson, 
á dansleik í Hafnarfirði og skil-
aði sér ekki heim. Síðla í nóvem-
ber fór ríflega þrítugur Keflvík-
ingur, Geirfinnur Einarsson, til 
fundar við ókunnan mann í sjoppu í 
bænum en sneri aldrei aftur. Síðan 
þetta gerðist er liðinn hálfur fjórði 
áratugur og tveimur árum betur. 
Báðir mennirnir eru hins vegar 
enn ófundnir.

Málin hafa síðan verið þekkt 
undir einu nafni: Guðmundar- og 
Geirfinnsmálið. Þau virtust þó í 
fyrstu ekki tengjast með nokkr-
um hætti og enn ríkja miklar efa-
semdir um að svo hafi verið. Þegar 
upp var staðið reyndist tengingin 
líka aðeins ein: Tveir menn hlutu 
þunga fangelsisdóma fyrir að bera 
ábyrgð á báðum mannshvörfunum. 
Þetta voru þeir Sævar Ciesielski 
og Kristján Viðar Viðarsson, sem 
hvor um sig var dæmdur í ævilangt 
fangelsi í Sakadómi Reykjavíkur en 
Hæstiréttur var ögn miskunnsam-
ari og kvað upp yfir þeim sautján 
ára fangelsisdóm.

Handtökur í röðum
Það var ekki fyrr en í desember 
1975, rúmu ári frá hvarfi Geirfinns 
og tæpum tveimur árum frá hvarfi 
Guðmundar, sem fernt var handtek-
ið og úrskurðað í gæsluvarðhald. 
Sævar var handtekinn ásamt Erlu 
Bolladóttur og voru þau í upphafi 
grunuð um að svíkja fé út úr Pósti 
og síma, þar sem Erla starfaði. 
Fljótlega tók rannsóknin hins vegar 
að snúast um mannshvörfin tvö. 
Kristján Viðar og Tryggvi Rúnar 
Leifsson voru einnig úrskurðaðir 
í varðhald. Tryggvi var 
síðar dæmdur fyrir aðild 
að morðinu á Guðmundi.

Fleiri voru fljótlega 
handteknir vegna máls-
ins, fjórir menn sem allir 
tengdust skemmtistaðnum 
Klúbbnum. Opinbera skýr-
ingin var sú að hinir fjór-
menningarnir hefðu bendl-
að þá við mannshvörfin, 
og þeir gengust við þeim 
röngu sakargiftum síðar 
meir, en því hefur marg-
sinnis verið gert skóna að 
lögreglan hafi frá upphafi 
grunað Klúbbsmenn um 
aðild að málunum. Þeir 
voru allir látnir lausir 
eftir þriggja mánaða ein-
angrunarvist og fengu að 
lokum bætur fyrir.

Allt í hnút – Shutz til 
bjargar
Hálfu ári eftir fyrstu 
handtökur var rannsókn-
in komin í hálfgerðan 
hnút. Fjórmenningarnir 
sem sátu inni játuðu meira en það 
sem staðreyndir og sönnunargögn 
gátu stutt, frásagnir þeirra rákust 
á í veigamiklum atriðum og voru 
stundum æði fjarstæðukenndar.

Með öðrum orðum gekk íslensk-
um lögregluyfirvöldum vægast 
sagt illa að fá botn í málið og þegar 
landsmenn voru teknir að ókyrr-
ast mjög vegna þess hve hægt gekk 
og skrautlegar samsæriskenning-
ar um afdrif þeirra Guðmund-
ar og Geirfinns gegnsýrðu sam-
félagið allt var brugðið á það ráð 
að fá hingað til lands þaulreyndan 
þýskan rannsóknarlögreglumann 
sem kominn var á eftirlaun: Karl 
Shutz. Hlutverk hans var að hnoða 
illsamræmanlegum sögum sak-
borninganna saman í trúverðuga 
atburðarás. Hann tók við stjórnar-
taumunum í júlí 1976.

Sjö mánuðum síðar, 2. febrú-
ar, tilkynnti Schutz um það á 
blaðamannafundi ásamt íslensku 

lögreglunni að málið – sem í raun 
voru tvö mál – væri leyst og að játn-
ingar lægju fyrir. Íslenska þjóðin, 
sem hafði verið þjökuð af endaleys-
unni í tvö ár, varpaði öndinni létt-
ar og Ólafur Jóhannesson dóms-

málaráðherra sagði að 
nú væri „martröð létt 
af þjóðinni“. Öðru var 
nær.

Eins og í Rússlandi 
1937
Þegar málið var tekið 
til dóms í október 1977 
kom í ljós að það var 
síður en svo eins klippt 
og skorið og Schutz og 
hans menn höfðu vilj-
að vera láta í febrúar. 
Greint var frá því að 
aðalsakborningarnir 
hefðu dregið játning-
ar sínar til baka og 
við aðalmeðferð máls-
ins var því lýst hvern-
ig játningarnar áttu 
að hafa verið knún-
ar fram með miklu 
harðræði lögreglu á 
meðan á hinni tæplega 
tveggja ára löngu ein-
angrunarvist stóð.

Sævar Ciesielski, 
sem lýst hafði verið 

sem höfuðpaur málsins, flutti eigin 
varnarræðu fyrir dómnum. „Þetta 
er mjög slungið og furðulegt mál 
allt saman,“ sagði hann samkvæmt 
endursögn Morgunblaðsins, og lýsti 
sig saklausan líkt og hann hefði 
gert frá upphafi. 

Lýsing hans á vistinni í Síðu-
múlafangelsi var ófögur: „Ég hef 
hírst í sjö hundruð daga innilokað-
ur í klefa sem er aðeins 2 sinnum 
2,5 metrar. Við sem erum ákærð í 
málinu höfum orðið fyrir líkam-
legu ofbeldi. Lögregla hefur ráðist 
að okkur af engu tilefni. Þetta hef 
ég oft horft upp á í gegnum árin, 
og nú eru þessir menn að yfirheyra 
okkur. Það sem upp úr okkur hefur 
komið eru játningaþulur, ekkert 
annað. Þetta er heilaþvottur, þetta 
er andleg píning. Það sem er að ger-
ast í þessu máli er hlutur sem er 
að gerast og hefur gerst um allan 
heim. Saklaust fólk er látið játa á 
sig rangar sakir og svo er því kúpl-

að út úr þjóðfélaginu. Þetta gerðist 
í Rússlandi 1937 og þetta hefur víða 
gerst.“

Níðþungir dómar
Sævar biðlaði að lokum til dómara 
að vera skynsamir og sýkna hann en 
var ekki bænheyrður. Hann, eins og 
Kristján Viðar, var dæmdur í ævi-
langt fangelsi, sem var nær eins-
dæmi, Tryggvi Rúnar í sexán ára 
fangelsi fyrir aðild að morði Guð-
mundar, Guðjón Skarphéðinsson í 
tólf ára fangelsi fyrir aðild að morði 
Geirfinns og Albert Kahn Skaftason 
í fimmtán mánaða fangelsi fyrir 
að hafa ekið með lík Guðmundar í 
Hafnarfjarðarhraun. Hvorugt líkið 
hefur þó nokkru sinni fundist.

Opinbera sagan, sem byggt var á í 
dómsniðurstöðunni, var á þá leið að 
Sævar, Kristján Viðar og Tryggvi 
hefðu lent í átökum við Guðmund á 
heimili Erlu Bolladóttur og átökin 
hefðu dregið Guðmund til dauða. 
Síðar á árinu hafi Sævar, Kristján 
Viðar og Guðjón ætlað að kaupa 
heimabrugg af Geirfinni og þeim 
sinnast með þeim afleiðing að þre-
menningarnir myrtu Geirfinn í 
Dráttarbrautinni í Keflavík.

Áralöng árangurslaus barátta
Hæstiréttur mildaði dómana nokkr-
um mánuðum síðar, þá þyngstu í 

sautján ár, og um miðjan níunda ára-
tuginn voru allir lausir úr fangelsi. 
Málið átti hins vegar eftir að marka 
djúp spor í líf þeirra allra, sem og 
þeirra sem bendlaðir voru við það á 
fyrri stigum en aldrei dæmdir.

Það var höfuðpaurinn meinti, 
Sævar Ciesielski, sem neitaði að 
sætta sig við það sem á undan hafði 
gengið. Sævar hafði ekki átt auð-
velt líf. Sem barn var hann vistaður 
í Breiðavík og sætti þar harðræði 
af hálfu forstöðumannsins. Um 
það skrifaði hann bók sem sann-
leiksnefnd um vistheimili taldi 
mikilvæga heimild þegar hún vann 
skýrslu sína um ofbeldi á heimilun-
um löngu síðar. Fyrir Guðmundar- 
og Geirfinnsmál hafði Sævar staðið 
í neyslu og smáglæpum.

Þrátt fyrir þessa fortíð var hann 
ekki af baki dottinn og áratug eftir 
að hann losnaði úr fangelsi hóf 
hann ötula baráttu fyrir endurupp-
töku sakamálsins sem skekið hafði 
þjóðina tuttugu árum fyrr.

Sú vegferð bar ekki árangur þrátt 
fyrir stuðning flestra þeirra sem 
sátu inni vegna málsins á sínum 
tíma. Fæstir þeirra beittu sér af 
krafti fyrir endurupptökunni, sem 
Sævar barðist fyrir um nokkurra 
ára skeið, en lýstu því þó yfir að 
rannsóknaraðferðir lögreglu hefðu 
verið glæpsamlegar og eðlilegt væri 

að málið fengi meðferð á nýjan leik.
Sævar fór fram á þetta form-

lega árið 1994 en endanleg niður-
staða fékkst frá Hæstarétti þrem-
ur árum síðar: Ekki stæðu efni til 
þess að taka málið upp á ný, enda 
lægju ekki fyrir ný gögn sem ætla 
mætti að hefðu breytt niðurstöðunni 
á sínum tíma.

Gríðarleg áhrif
Sævar bar aldrei sitt barr eftir 
þessa niðurstöðu og lauk nú í vik-
unni ævi sinni sem lítilmagna 
alkóhólisti í Kaupmannahöfn eftir 
áratuga baráttu við íslenska réttar-
kerfið. Ekki er ofsögum sagt að mál 
hans hafi hins vegar breytt viðhorf-
um Íslendinga til téðs kerfis. Málið 
varð hápólitískt, svo mjög að Karl 
Schutz lýsti því fyrir þýskum fjöl-
miðlum við heimkomuna frá Íslandi 
að hann hefði með snarræði sínu 
bjargað íslensku ríkisstjórninni frá 
falli. Enn dafna kenningar um það 
hvað raunverulega gerðist í lífi Guð-
mundar og Geirfinns dagana örlaga-
ríku árið 1974 og efasemdir um að 
rétt hafi verið staðið að rannsókn-
inni hafa bara aukist.

Ólíklegt er að sannleikurinn komi 
nokkurn tíma í ljós úr þessu, en 
baráttan fyrir endurupptöku þessa 
ótrúlega sakamáls stendur þó enn 
að Sævari gengnum.

Kúplað út úr þjóðfélaginu
Kaflaskil urðu í mestu sakamálasögu Íslands fyrr og síðar þegar meintur höfuðpaur í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu, Sævar 
Ciesielski, lést í Kaupmannahöfn í vikunni sem leið. Hann glímdi við afleiðingar þess til dauðadags og málið dularfulla, sem setti 
samfélagið allt úr skorðum í áraraðir, hvílir enn sem mara á þjóðinni. Stígur Helgason rifjaði upp málið og lífsbaráttu Sævars.

„MJÖG SLUNGIÐ OG FURÐULEGT MÁL“ Viðstöddum var nokkuð brugðið þegar Sævar Ciesielski stóð upp í Sakadómi Reykjavíkur í október 1977 og flutti varnarræðu sína 
sjálfur. Lýsingar hans á aðförum lögreglunnar við að ná fram játningu voru sláandi. Enn þann dag í dag hefur ekki verið rannsakað formlega hvort þær áttu við rök að styðjast.
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Þegar líða tók á tíunda áratuginn og 
Sævar Ciesielski hafði háð baráttu 

fyrir endurupptöku Guðmundar- og Geir-
finnsmálsins um margra ára skeið tók 
almenningsálitið að snúast mjög á sveif 
með hinum dæmdu í málinu. Sigursteinn 
Másson vann ítarlegan sjónvarpsþátt um 
málið og fljótlega varð það að viðtekinni 
skoðun að réttarkerfið hefði brugðist fólk-
inu – óháð því hvort það væri sekt eða sak-
laust.

Þessi víðtæki stuðningur braust svo út af krafti 
á Alþingi haustið 1998, þegar sjálfur forsætisráð-
herra þjóðarinnar, Davíð Oddsson, lýsti því yfir 
að hann teldi að í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu 
hefðu verið framin „dómsmorð“.

Í viðtali við Morgunblaðið, þar sem hann skýrði 
þessa afstöðu sína, sagði að forsendur sem þurfi að 
vera fyrir hendi til að kveða megi upp trúverðugan 
dóm hafi vantað í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. 
Sagði hann að forsendurnar hefðu brostið á öllum 

stigum málsins, þvingunarúrræðin sem 
beitt var væru ekki í neinu samræmi við 
réttarvitund fólks og því hefði í raun ekki 
verið hægt að kveða upp dóm með þeim 
hætti sem gert hefði verið. Davíð sagði 
að með orðinu „dómsmorð“ væri hann að 
vísa til allra sem málið tók til, bæði hinna 
dæmdu og annarra sem aldrei hlutu dóm. 
„Ég tel þess vegna miðað við þessar for-
sendur, að það megi taka svo til orða eins 
og ég gerði að ekki aðeins eitt dómsmorð 

heldur fleiri hafi verið framin.“
Þá gagnrýndi hann að endurupptöku hefði verið 

hafnað og sagði dómstóla þar hafa brugðist. „Vegna 
þess að fyrir framan þá voru þessar rannsóknarað-
ferðir. Fyrir framan þá voru öll þessi dularfullu 
málsatvik. Fyrir framan þá voru engin lík. Fyrir 
framan þá voru engin sannindamerki þess að þessir 
menn hefðu nokkru sinni hitt þá menn sem hurfu. 
Ég er ekki í vafa um að það hefði tekið skamma hríð 
í Evrópu og Bandaríkjunum að taka þetta mál upp.“

■ DÓMSMORÐ – VÍÐTÆKUR STUÐNINGUR VIÐ MÁLSTAÐ SÆVARS

DAVÍÐ ODDSSON

Það sem upp 
úr okkur 
hefur komið 
eru játninga-
þulur, ekkert 
annað. Þetta 
er heila-
þvottur, þetta 
er andleg 
píning.



Hjónin Knútur og Helena rækta tómata á Friðheimum í Reykholti.  
Þau eru einu garðyrkjubændurnir sem rækta plómutómata allt árið um 
kring en auk þeirra rækta þau hefðbundna tómata og konfekttómata.  

Á Friðheimum gefst gestum tækifæri til að skoða gróðurhúsin 
og kynna sér hvernig tómatarækt gengur fyrir sig.
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1. Haukadalsskógur
Fyrir þá sem heimsækja Geysi 
er kjörið að nota tækifærið og 
fá sér góða göngu í Haukadals-
skógi í grennd við hverasvæðið. 
Þar má finna merktar gönguleið-
ir við allra hæfi, jafnt sumar sem 
vetur. Eftir gönguferðina er hægt 
að bruna áfram að Gullfossi. 

2. Gróðurhúsaskoðun á Flúðum
Margir garðyrkjubændur eru á 
Flúðum. Hópum er boðið upp á 
heimsóknir í gróðurhús, þar sem 
má fræðast um blómaræktun, 
grænmeti, ber, sveppi, lífræna 
ræktun og krydd.

3. Fjallganga frá Flúðum
Hægt er að skreppa í fjallgöngu 
eftir merktri gönguleið á Mið-
fell. Af fellinu er mikið útsýni 
en sagan segir að í Miðfellsvatni, 
uppi á fellinu, búi nykur. Gangan 
er frekar brött en nokkuð auð-
veld og tekur um tvær  til þrjár 
klukkustundir. Að lokinni göngu 
er kjörið að slaka á lúnum vöðvum 
í sundlauginni að Flúðum.  

4. Laugarvatn
 Á Laugarvatni má eyða góðum 
tíma, fara í sund og náttúrulega 
gufu, busla í vatninu eða taka bát 
á leigu. Göngugarpar geta valið 

milli fjölda skemmtilegra göngu-
leiða í nágrenni Laugarvatns. Á 
Laugarvatnsfjall er tilvalin fjöl-
skyldugönguleið um 500 metra 
upp á brún. 

5. Grímsnes 
Hægt er að aka ýmsar skemmti-
legar leiðir í Grímsnesi, til dæmis 
að Hestfjalli framhjá Kiðjabergi 
þar sem sýslumannshúsið, elsta 
íbúðarhús í Árnessýslu er. Golf-
áhugamenn verða heldur ekki 
fyrir vonbrigðum með golfvöllinn 
að Kiðjabergi.  

6. Sólheimar 
Sólheimar er sjálfbært samfélag 
um hundrað íbúa. Gaman er að líta 
við í versluninni Völu á aðaltorgi 
Sólheima. Vala er annars vegar 
matvöruverslun með áherslu á líf-
rænar vörutegundir, og hins vegar 
Listhús. Að lokinni verslunarferð 
er kjörið að líta við á kaffihúsinu 
Grænu könnunni. 

7. Grafningur
Grafningur er löng og mjó hlíð 
og lítil dalverpi undir Grafnings-
fjöllum, Hengli og Ingólfsfjalli. 
Frá Nesjavöllum er hægt að sjá 
vel yfir til allra átta af útsýnis-
palli, þar sem ýmsar upplýsingar 
er að finna. Boðið er upp á veit-

ingar í Nesbúð. Fjölmargar göngu-
leiðir hafa verið merktar á þessum 
slóðum. 

8. Skálholt 
Um margra alda skeið var Skál-
holt í Biskupstungum höfuðstaður 
Íslands. Hin árlega Skálholtshátíð 
er haldin nú um helgina. Þar 
verður meðal annars boðið upp 
á hátíðarguðþjónustu, ráðstefn-
ur, tónleika, pílagrímsgöngur og 
kirkjukaffi. 

 9. Þjórsárdalur
Í Þjórsárdal má bregða sér í skóg-
arferð eða sund í sérkennilegri 
útilaug. Áhugavert er að skoða 
Sögualdarbæinn og einnig bæinn 
Stöng sem var grafinn upp, en 
Heklugos lagði dalinn í eyði árið 
1104. Gjáin og Hjálparfoss eru í 
næsta nágrenni og jeppafært er 
frá Stöng upp að Háafossi. 

10. Hvítá
Hvítá er fallegt og hressilegt 
jökulfljót sem á upptök í Hvítár-
vatni undir Langjökli. Boðið er 
upp á flúðasiglingar fyrir fjöl-
skylduna niður ána á hagstæðu 
verði. Sigld er sjö kílómetra leið 
gegnum falleg gljúfur og margvís-
legar flúðir. Erfiðleikastig tvö af 
fimm mögulegum. 

Friðsæll gróandi og freyðandi ár 
Uppsveitir Árnessýslu bjóða upp á fleiri forvitnilega áfangastaði en gullna hringinn. Svæðið spannar svæðið frá Þingvöllum að 
Þjórsá og státar af mörgum fegurstu náttúruperlum og frægustu sögustöðum landsins, auk fjölbreyttrar afþreyingar. 

Bylgjulestin Fagnar 25 ára afmæli 
Bylgjunnar með ferð um Ísland í 
sumar. Hún verður á Flúðum í dag 
og verður þátturinn Ævintýraeyjan 
með Hemma Gunn og Svansý 
sendur þaðan út.
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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 

Rockwood fellihýsi fyrir íslenskar aðstæður
Rockwood Premier 1904 10 fet.

Ríkulegur staðalbúnaður í Rockwood fellihýsum
• Galvaníseruð grind
• Evrópskar þrýstibremsur
• Upphitaðar 12 cm springdýnur
• Tjakkar með sandskeifum á öllum 
 hornum
• Góð fjöðrun, fjaðrir sem henta vel á 
 íslenskum vegum
• Útdraganleg trappa við inngang
• Breitt nefhjól (uppblásið gúmmídekk)
• Handbremsa og varadekk m/hlíf

• 50 mm kúlutengi
• 220v tengill (blár skv. reglugerð)
• Útvarp með geislaspilara, 
 hátalarar inni og úti
• Radial dekk / 13” álfelgur
• Vatnsh. öndunardúkur í svefnrými
• Dometic kæliskápur XL 2,5 cubic
• SMEV ryðfrí gaseldavél m/rafstarti
• 2 gaskútar
• Gasviðvörunarkerfi

• Öflug Truma combi 4 miðstöð 
 m/heitu vatni
• Stór loftlúga m/þriggja hraða viftu
• Skyggni (markísa)
• Skyggðir gluggar
• Flugnanet f. gluggum og hurð
• Gardínur f. gluggum og svefnrými
• 2ja feta geymsluhólf
• Stórt farangurshólf
• Voldugir öryggisarmar fyrir þak 

 og tjald
• 3 x 12 volta loftljós og 1 x útiljós
• 1 x færanlegt lesljós með viftu
• 110 amp rafgeymir
• Heitt og kalt vatn, tengt
• Rafmagnsvatnsdæla
• 86 lítra vatnstankur
• Klósett með hengi

Verð: 2.698.000kr

Rockwood 191XR OFF ROAD 10 fet.

Torfæru útgáfan frá Rockwood
fyrir þá sem vilja komast lengra.
• upphækkað á 15” dekkjum
• sér styrkt grind og sterkari hjólabúnaður.

Verð: 2.898.000krVerð: 2.898.000kr

Rockwood 
A-Hýsi 12 fet.



fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

júlí 2011

Óskað var eftir að Ísland 
tæki þátt í stofnun evrópsks 
hagsmunafélags feðra. 
Ástæðan er hversu 
framarlega Ísland stendur í 
fæðingarorlofsmálum.

F
élagið er kallað Platform 
for European Fathers. Aðal-
markmið þess er að koma 
málefnum feðra á fram-
færi við Evrópusamband-

ið,“ segir Heimir Hilmarsson, for-
maður Félags um foreldrajafnrétti 
og stjórnarmaður í hinu nýstofn-

aða félagi Platform for European 
Fathers (PEF) í Evrópu. Fulltrúar 
sautján samtaka frá tólf Evrópu-
löndum komu saman í lok júní til 
að stofna félagið og stilla saman 
strengi í baráttunni fyrir bættum 
rétti feðra og barna til að njóta 
samvista hvers annars. Félagið er 

hið fyrsta sinnar tegundar í Evrópu.
Heimir segir að óskað hafi verið 

eftir því að Ísland yrði stofnaðili 
félagsins, þrátt fyrir að landið sé 
ekki í Evrópusambandinu. „Ástæð-
an fyrir því er sú að fæðingarorlof á 
Íslandi er með því besta sem gerist í 
Evrópu. Hér fá feður og mæður þrjá 

mánuði í fæðingarorlof hvort fyrir 
sig og síðan geta foreldrarnir skipt 
þremur mánuðum á milli sín. Ísland 
er leiðandi á sviði fæðingarorlofs-
mála,“ segir Heimir og bætir við 
að í Evrópu sé fæðingarorlof feðra 

Erum öðrum þjóðum fremri
Berjast fyrir rétti feðra Heimir Hilmarsson segir að evrópskir feður hafi fundað og stillt saman strengi í baráttunni fyrir bættum rétti feðra og barna til að njóta samvista hvers annars. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRAMHALD Á SÍÐU 2

Heillandi heimur
Systkinin Zara Rún og Óli Anton 
Bieltvedt halda brátt á vit ævin-
týranna í Hong Kong. 
SÍÐA 2.

Laugavegurinn 
eftirminnilegur
Mæðgurnar Ása Ögmunds-
dóttir og Freyja Ingadóttir fara 
í langar göngur á hverju sumri.
SÍÐA 6

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? 

 
„efin” 

Framtíð 

o
g

 fjá
rhag fullorðin

s
á

ra
n

n
afyrir

í lífin
u 

ze
b

ra

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á                PRENTARA

Samsung CLP315
A4 LITALASER prentari
2400x600 punkta upplausn
Prentar allt að 16 bls á mínútu
USB 2.0

BETRA
ALLTAF

VERÐSEX VERSLANIR
24.990

rautuprentara!
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Eftir langan vinnudag og setu á rassinum gat ég ekki annað en tekið 
boði vinar míns um kvöldið að fara út á körfuboltavöll að hreyfa 
mig. Konan mín var búin að vera ein með barnið allan daginn svo 

samviska mín bauð mér að taka barnið með út á völl. 
Rétt áður en ég fór vaknaði barnið af værum blundi, en ég í bjartsýni 

minni hélt að ég fengi frið til að dripla bolta og sá fyrir mér að hálfs 
árs gamli málleysinginn mundi una sér vel í barnavagninum og horfa 
á föður sinn leika listir sínar. Ég tók svefndrukkið barnið úr vöggunni, 
skellti því í barnavagn og hljóp af stað. Hinn frægi Þorlákur Flóki, sem 
heillar alla með sínu gáfulega augnaráði, starði hneykslaður á mig með 
svefnpoka dreginn upp fyrir nef í því sem nú var orðið rallíbarnavagn. 

Börn eru víst viðkvæm og ofan á hausnum er gat á hauskúpunni, undir 
húðinni er heilinn óvarinn. Þau eru svo lítil að þeim getur orðið kalt á 
augabragði. Ég hljóp eftir Hringbrautinni og heyrði föðurlega rödd í 
huga mér segja: „Mikil er ábyrgð þín, Níels!“. Að fara út í göngutúr nú til 
dags krefst álíka mikils undirbúnings og að fara í útilegu. Þetta varð til 
þess að ég fór fyrst að huga að grunnatriðunum: Var bleyja í skiptitösk-
unni? Hvað er langt síðan krakkinn fékk að drekka úr brjósti? Mun hann 
nokkuð krókna úr kulda? Nei, iss piss, það má ekki ofvernda krakka, það 
er leiðinlegt. Eða hvernig var þetta annars í gamla daga þegar konur 
fæddu í baðstofunni, gáfu börnum dúsu og gengu með þau sveitanna á 
milli? Þá var barnadauði mun algengari. 

Til að gera stutta sögu enn styttri þá tilkynnist hér með að ég fékk 
lítið að spila. Við krakkinn undum okkur vel við hliðarlínuna og horfðum 
á hina, móða og másandi. Ég vorkenndi þeim. Vínberin eru svo sannar-
lega súr eins og refurinn sagði. Þá finnst mér nú betra að grettast við 
skemmtilegan krakka heldur en að eltast við bolta með heimskum 
mönnum.

Barnavagnarallíið

Glitrandi háhýsi, ævin-
týri og sólskinsveður 
bíður systkinanna Zöru 
Rúnar, 14 ára, og Óla Ant-

ons Bieltvedt, 11 ára, sem halda 
í næstu viku á fund föður síns í 
Hong Kong. Fréttablaðið fékk að 
forvitnast aðeins um ferðalagið.

Hvað stendur til?
Zara: „Við ætlum að búa hjá 
pabba í sumar. Hann er „bisness-
maður“ sem framleiðir alls konar 
tæki, heyrnartól og fleira og býr 
á Discovery Bay-eyju fyrir utan 
Hong Kong.“
Óli: „Hún er mjög ólík Reykja-
vík. Fullt af háhýsum og blokk-
um og eintómir strætóar og golf-
bílar þar sem venjulegir bílar eru 
bannaðir.“
Zara: „Þeir menga svo mikið.“
Þannig að þið hafið farið áður?
Zara: „Jamm, við fæddumst sko 
bæði og bjuggum í Hong Kong.“
Óli: „Ég var eitthvað sjö ára 
þegar við fluttum með mömmu 
til Íslands.“
Zara: „Og ég níu. Við förum samt 
alltaf út nokkrum sinnum á ári.“
Eruð þið spennt fyrir ferðinni?

„Já, að hitta pabba!“ hrópa þau 
bæði í kór.
Hvað verðið þið lengi?
Zara: „Fjórar vikur.“
Eruð þið búin að plana eitthvað 
sérstakt?
Óli: „Ég ætla á fótboltanámskeið 
í tvær vikur. Mér finnst fót-
bolti svo skemmtilegur. Hef æft 
í mörg, mörg ár með Fram; er á 
hægri kanti.“
Zara: „Ég ætla nú bara að hitta 
vini mína, fara á ströndina og í 
búðir og svona. Svo ætlum við 
að halda upp á ferminguna mína 
í Makaó sem er eins og lítið Las 
Vegas. Pabbi komst nefnilega 
ekki í veisluna á Íslandi.“
Enginn fótbolti?
Zara: „He, he. Nei, ég kann ekki 
einu sinni að spila fótbolta!“ 
Vita vinir ykkar úti eitthvað um 
Ísland?
Óli: „Nei.“
Zara: „Alla vega ekki mikið. 
Þeim finnst tungumálið skrítið 
og halda að hér sé bara klaki þó 
ég hafi oft leiðrétt þá. Þeim finnst 
samt mjög flott og kúl að ég búi á 
Íslandi.“ 
En vita íslensku vinirnir eitthvað 

um Hong Hong?
Óli: „Nei og spyrja ekkert. Þeir 
er vanir því að við séum alltaf að 
fara út.“
Hvað tekur langan tíma að kom-
ast þangað?
Zara: „Maður fer fyrst til London. 
Það tekur svona þrjá tíma.“
Óli: „Svo þarf að bíða á flugvell-
inum í nokkra klukkutíma.“
Zara. „Þá er eftir flugið til Hong 
Kong og það tekur þrettán tíma.“
Hvernig drepið þið tímann?
Óli: „Horfum á myndir. Sofum.“
Zara: „Stundum tek ég tölvuna 
mína með og er í henni.“ Horfir á 
bróður sinn. „Stundum tölum við 
saman.“
Með hverju mælið þið helst í 
Hong Kong?
Zara: „Hmmm – það er sko nóg af 
flottum búðum og verslunarmið-
stöðvum í miðbæ Hong Kong. Ég 
mæli alveg með þeim.“
Óli: „Og þú gætir líka farið í Dis-
ney World eða Ocean World.“
Zara: „Eða á ströndina.“
Óli: „Svo er flott Go kart-braut 
sem er mjög skemmtileg, paint-
ball og alveg fullt meira!“

- rve

Gjörólíkir heimar
Systkinin Zara Rún og Óli Anton Bieltvedt halda brátt á vit ævintýranna í Hong Kong. 
Mesta tilhlökkunarefnið er fótbolti, búðarráp og langþráðir endurfundir við föður þeirra.

Vistaskipti Systkinin Zara Rún og Óli Anton munu í sumar dvelja hjá föður sínum í Hong Kong þar sem þau bjuggu 
áður um nokkurra ára skeið. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Tilvalið er að skella sér á Klambratún með fjöl-
skylduna á meðan veður leyfir enda lautarferðir og 
hvers kyns leikir ávallt ávísun á ljúfar stundir. Ýmis 
tilbúin afþreying stendur til boða og þar á meðal 
glæsilegur Frisbee Golf-körfuvöllur sem var nýlega 
settur upp. Ekkert kostar að spila en nauðsynlegt er 
að mæta með alvöru svifdiska. Á Klambratúni er 
einnig að finna svokallaðan Dótakassa sem er fullur 
af leikföngum og -tækjum sem hægt er að fá að 
láni endurgjaldslaust. Hægt er að kíkja í kassann á 
þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 16 til 19 
og líka á sunnudögum (nema í júlí) frá klukkan 12 
til 17. Túnið hentar líka vel til að stunda fótbolta og 
kubb að ógleymdum sígildum útileikjum á borð við 
feluleik eða stórfiskaleik.

Gæðastundir á Klambratúni

BARNVÆNT

Klambratún Paradís í miðborg Reykjavíkur.Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

naðarverði 
ánari

g

Níels Gíslason
skrifar



BORÐSTOFUBORÐ
200X100

TILBOÐSVERÐ: 87.920,-

Glerskápur
Breidd 100cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð  160(248)X100

Verð:178.000,-
HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Skenkur Breidd: 180cm

Verð:178.000,-

TV Skenkur 
Breidd: 200m

Verð: 98.000,-

CLIO leðurstóll
Verð: 15.900,-

PRIMA stóll
Verð: 13.800,-

VEGAS leðurstóll
Verð: 16.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - sun: Lokað

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

Verð:328.000,-

TILBOÐSVERÐ: 219.600,- TILBOÐSVERÐ: 207.400,- Skrautpúðar fylgja

TILBOÐSVERÐ:169.200,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI



4 fjölskyldan

oft kallað feðraorlof og það sé mis-
munandi eftir löndum. „Í sumum 
löndum Evrópu er það ekkert en í 
öðrum er það einn dagur.“

Mikið var rætt um feðraor-
lof á stofnfundinum. Heimir býst 
við að Íslendingar muni sjá um 
að veita PEF upplýsingar um til-
komu fæðingarorlofsins á Íslandi 
og hvernig það hafi reynst. „Þann-
ig að við munum senda þeim upp-
lýsingar um hvernig fæðingaror-
lofi var komið á hérna, hvernig 
hægt er að láta það virka og hverju 
það hefur skilað,“ útskýrir Heimir 
og tekur fram að hægt sé að horfa 
á fæðingarorlof frá mismunandi 
sjónarhornum. „Við feður erum að 

leita að sambandi við börnin okkar 
og með auknu fæðingarorlofi fáum 
við aukin tengsl við börnin. Út frá 
sjónarhorni kvenréttindahreyfinga 
er það launamunur á vinnumarkaði. 
Sé ábyrgð foreldrahlutverksins færð 
meira yfir á karlmenn stuðlar það 
að jafnari launum á vinnumarkaði.“

Félagið var stofnað að frumkvæði 
hollensks föður. Marije Cornellis-
sen, hollenskur þingmaður á Evr-
ópuþinginu, styrkti feðurna til fund-
arsetunnar. „Hún bauð okkur og 
styrkti feðurna til að koma saman 
í höfuðstöðvum Evrópusambands-
ins í Brussel,“ upplýsir Heimir sem 
segir að Marije sé einn helsti tals-
maður þess að koma á grunnfeðra-
orlofi fyrir öll Evrópulönd. „Hún vill 
að feður fái fjórar vikur að lágmarki 

í fæðingarorlof í öllum löndum Evr-
ópusambandsins. Það gengur samt 
ekki of vel og það er mismikil and-
staða við það. Atvinnurekendur eru 
mjög mótfallnir því, enda er það 
þannig í sumum löndum Evrópu að 
atvinnurekendur borga fæðingaror-
lofið.“

Eitt af hlutverkum félagsins, að 
sögn Heimis, er að ræða stöðu feðra 
í Evrópu. „Við verðum með sam-
skiptavef okkar á milli. Þar flokk-
um við niður málefni sem tengjast 
feðrum eins og faðerni, meðlag, 
umgengni og forsjá. Þá getum við 
borið stöðuna saman á milli landa 
á einfaldan og skýran hátt.“ Heimir 
segir að sömu vandamálin blasi við 
flestum Evrópulöndum í tengslum 
við málefni feðra. „Stærstu vanda-

Góð stemning „Feðurnir voru allir með svipaða sýn á lífið og ég sjálfur. Þetta eru svo mjúkir karlar,“ segir Heimir. Hér er hann
Benjamín 10 ára og Helenu Rós 17 ára. 

Stofnfélagar Platform for Euro-
pean Fathers (PEF) sátu ráð-
stefnu um feðraorlof á ferð sinni 
til Brussel. Pólski vinnu- og 
félagsmálaráðherrann, Radoslaw 
Mleczko, hefur heitið því að finna 
lausn á feðraorlofi í forsætistíð 
Póllands sem hófst 1. júlí síðast-
liðinn. Þetta kemur fram á frétta-
miðlinum New Europe, sem birtir 
fréttir tengdar ESB.

Ráðstefnugestir fögnuðu stuðn-
ingi Pólverja við feðraorlof þar 
sem Evrópuráðið hefur ekki sett 
sér tímamörk varðandi setningu 
laga um feðraorlof. „Við munum 
reyna að opna viðræður um feðra-
orlof á okkar forsætistíð,“ sagði 
Mleczko. Pólland stendur mörg-
um Evrópuþjóðum framar í laga-
setningu feðraorlofs en árið 2012 
munu pólskir feður fá full laun í 
tvær vikur í orlofi. Í Svíþjóð fá 
feður áttatíu prósenta laun í tíu 
daga en Holland, Grikkland og 
Lúxemborg veita einungis tveggja 
daga feðraorlof. Feður í Austur-
ríki fá ekkert fæðingarorlof.

Á ráðstefnunni fjallaði Konst-
antina Davaki frá London School 
of Economics um kostnað og 
ávinning feðraorlofs. Sagði hún 
að breytingar á hlutverkum 

kynjanna væru ein helsta ástæð-
an fyrir nauðsyn lagasetningar.

 „Á síðustu fjörutíu árum hafa 
konur orðið meiri fyrirvinnur 
en karlar hafa ekki á sama hátt 
tekið jafn mikinn þátt í umönnun 

barnanna,“ sagði Davaki. For-
kólfar stéttarfélaga víða í Evr-
ópu tóku þátt í ráðstefnunni og 
lögðu áherslu á mikilvægi feðra-
orlofs til að auka möguleika 
kvenna á vinnumarkaði og gefa 

Ráðstefna um feðr
Ráðstefna um feðraorlof var haldin í tengslum við stofnun félagsins Platform for European Fathe
hliðar feðraorlofsins innan ESB á ráðstefnunni.

Samtakamáttur Pólverjar sem sitja í forsæti Evrópuráðsins hafa lýst því yfir að lausn
sambandsins.
 

FRAMHALD AF FORSÍÐU

SUMARHÚSIÐ
& GARÐURINN

Tryggðu þér eintak!
Áskrift í síma 578 4800

og á www.rit.is
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

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.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Útimarkaður  verður haldinn á Óðinstorgi í dag en 
hann er hluti af verkefninu Torg í biðstöðu. Að þessu 
sinni verður grænn markaður með grænmeti og blóm-
um en laugardaginn 23. júlí verður þar bóka- 
og leikfangamarkaður. 

E
r þetta kannski svolítið 
leiðileg helgi hjá mér?“ 
spyr Sigtryggur Berg Sig-
marsson og dregur annað 

augað í pung. Hann hefur áhyggjur 
af því að blaðamanni finnist helgin 
hans ekki nógu spennandi. Dóttir 
hans, Ýr Langhorst, kemur í dag 
frá útlöndum og þau ætla saman 
í sund og bíó. „Ætli maður þurfi 
ekki að sitja yfir þessari Potter-
mynd. Ég mun væntanlega vinna 
eitthvað líka um helgina.“ segir 
Sigtryggur spekingslega. 

Í gær var opnun listsýningar 
hans í Listasal Mosfellsbæjar sem 
er samvaxinn bókasafninu. „Sýn-
ingin verður opin á meðan bóka-
safnið er opið, til 5. ágúst,“ segir 
Sigtryggur á meðan hann setur 
litla límmiða aftan á dagbókar-
færslur sínar sem eru myndir úr 
teikniblokk. Blaðamaður rekur 

augun í sunnudaginn 27. febrúar á 
þessu ári og spyr hvað hann hafi 
verið að gera þá. Sigtryggur man 
strax eftir deginum: „þetta er 
bara einn af þessum mjög hvers-
dagslegu sunnudögum heima með 
kaffibolla og tónlist á fóninum. 
Þarna hef ég líka fengið vinnu-
frið. Eftir marga mánuði af snjó og 
myrkri held ég mig frekar inni. Ég 
held mig eiginlega alltaf heima við 
sko. Það er langbest, annaðhvort 
heima eða á vinnustofunni, En 
það er stundum gaman að fara til 
útlanda,“ segir Sigtryggur. Þessar 
dagbókarmyndir síðustu ára ætlar 
Sigtryggur að hengja upp um alla 
veggi og þar getur fólk rýnt í líf 
hans, séð tilfinningar hans, hvort 
hann hafi verið innblásinn eða 
tómur að innan, fullur eða edrú, 
glaður eða dapur. „Þetta er bara 
hefðbundin dagbók. Þessar myndir 

hérna eru frá jólatímabilinu. 
Þarna sérðu: fyrst er ég rólegur og 
afslappaður en þarna er ég byrj-
aður að krassa. Þegar ég hef litla 
þolinmæði og einbeitingu þá verða 
myndirnar bara krass,“ segir Sig-
tryggur um dagana sína en tekur 
fram að honum finnist myndirnar 
sem hann nennti ekki að gera oft 
bestar, en sumar þeirra vinnur 
hann með Sigurði Ottó, tveggja ára 
syni sínum.

Þótt hann hafi unnið hörðum 
höndum að því að koma sýning-
unni á laggirnar í liðinni viku 
verða verkin læst inni og enginn á 
þess kost að sjá þau fyrr en á kom-
andi virkum dögum. Myndirnar 
hans munu því „endurspegla heila 
listamannsins í rými listasalsins“ 
eins og sýningin heitir, einar og 
yfirgefnar þar til einhver kemur 
á mánudaginn. nielsg@365.is
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Sigtryggur Berg Sigmarsson, tón- og myndlistarmaður, sýnir myndir fyrir tómum sal um helgina.

Laugavegi 63 • s: 551 4422

laxdal.is

Gamli bærinn er frá árinu 1201 og er 
verndaður af Unesco. Þar ber hæst kastalinn 
í Riga, kirkja Sankti Péturs og Dómkirkjan. 
Gamli bærinn í Riga er virkilegt augnayndi 
hvert sem litið er og setur borgina á stall 
með fallegri borgum Evrópu.

Verð í tveggja manna herbergi

kr. 93.900,-
Innifalið: Flug, skattar, hótel með morgunmat, 
íslensk fararstjórn og rúta til og frá flugvelli.
Trans Atlantic sérhæfir sig í ferðum til Eystrasaltslanda.

Upplýsingar í síma 588 8900

Riga
Lettlandi

Stórfengleg borg

Beint flug frá Akureyri
21.-25. október

Beint flug frá Keflavík • Beint flug frá Akureyri  

IInnifalið: Flug, skattar, hInnifalið: Flug, skattar, h*óó mat, ótel með morgunmat, tel með morgunmat, 
íslensk fararstjórn og rúta til og frá flugvelli.íslensk fararstjórn íslensk fararstjórn og rúta til og frá flugvelli.og rúta til og frá flugvelli.

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

Sérverslun með

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

VEIÐIKORTIÐ FÆSTÁN1
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MEIRI
MENNING

Hversdagslegar 
dægurmyndir



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

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekið 2.400 km, bensín, 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. 
Glæsilegt hjól Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 www.bilaborg.is

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls 
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a 
13.9 mill. Uppl síma 517-1111 eða 696-
1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Rockwood premium með útdragi 
Árgerð 2008, Statíf fyrir tvo 
ga s k ú t a , S ó l a r s e l l a , u p p h i t a ð a r 
dínur,Fortjald, loftpúðafjöðrun, 
Tilboðsverð. 2.150.000. Rnr.118202.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2004, ekinn 148 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, ný sumardekk, topp standi 
Verð 1.550.000. Rnr.132470.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára 
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð 
omfl, Sumar sprengja verð aðeins 
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, 
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, 
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.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

CADILLAC Escalade 4 dr 4wd. 8 manna, 
Árg. 2002, ekinn 72 þúsund mílur 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.390. þús. 
Rnr.127697.

NISSAN Patrol 35”. Árg 1995, ekinn 
260 Þ.KM, dísel, 5 gírar. er á staðnum 
Frábærterð 590. þús Rnr.153649.

VOLVO S40 t5 awd. Árgerð 2005, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.790. 
þús Rnr.153750.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.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

Glæsilegur Toyota GX jeppi til 
sölu. Hvítur, árg. 2008. 33” dekk, 
dráttarkrókur, ekinn 15 þús.km. Verð 
6.950.000.  Karl S: 892-5453 

Chevrolet Silverado 2500 ‘05. ek. 79þ.
km. Bensín. TILBOÐ 1.690þ. s.698 
6021.

Nissan Terrano 94’ árg. Ek. 200 þús. 7 
manna. Dráttarkúla. Lítur mjög vel út. 
Verð 390 þús. S:771 6999

Land Cruiser 120GX ‘07 ek. 27þ. 46” 
dekk. Dana 60 hásingar ofl. Uppl. í s. 
898 4988. Til sýnis á Bílasölu Íslands, 
Skógarhlíð.

Daihatsu Cuore ‘99, ekinn 73.500km. 
2 vetradekk fylgja, ný skoðaður. Verð 
290.000.- Sími 897 0100

Mercedes Benz 200E árg. ‘90. Mikið 
yfirfarinn og skoðaður, ný heilsársdekk 
+ auka 4 dekk á felgum. Verð 350 þús. 
Meiri upplýsingar í síma 897 4201.

Subaru Leg. St. ‘97 sk. ‘12. Ek. 187 þús. 
Dökkgrænn. Búið að skipta um legu 
og bremsur að aftan. V. 280 þús. S. 
777 5066.

JEEP SRT-8
Jeep SRT-8 12/2007 ek. 50þ. Ásett 
5.200þ V. 3990þ mill. stgr. Áhv. 12,50 
afb. 31 á mán. Uppl. í s. 868 9646.

Mikið breyttur með öllu patrol gr 3,0l 
árg. 03/2001 ekinn 178.500 dekk ný 
39 5 skoðaður 2012 verð 2,3 sími 
868 9896.

SUBARU LEGACY WAGON GL árgerð 
98, ekinn 186 þús. ný skoðaður 2012, 
verð 245 þús. Uppl. S 868 9896.

Honda shuttle ies 2000 árg. ekinn 188 
þkm. sk 12. Góður bíll. 7 manna. Verð 
575 þús. Uppl. í 894 9529.

Ford Ranger ‘91 32” hækkun + Hús 
- ekinn 156 þús. - beinskiptur Ásett 
verð 790 þús. Flott eintak Uppl. í síma: 
862 2218.

Toyota Yaris Sol ‘04. Ásett verð 990þús. 
Tilboðsverð 850þús. Uppl. í síma 846 
9142.

Til sölu Ford Econline 7.3 Power 
Stroke árg. ‘97. Skráður 12 manna með 
hópferðarleifi. Uppl. í 891-8970.

Til sölu Ford Explorer 4.0 Lítra, ek. 180þ. 
árg. ‘94 með nýupptekna sjálfskiptingu. 
Uppl. í 891-8970.

Subaru Forester ‘98 árg. Ek 200 þús. Ný 
dekk, Nýr rafgeimir. Í mjög góðu standi. 
Verð 520 þús. Uppl. í síma 845 2577.

Almera 1,8, 5gíra, ‘01, sportkitt. Nýsk. 
Verð 490þús. Uppl. í s. 893 2284.

VW POLO árg. 2007, sjálfsk., ek. aðeins 
40 þús. Sumar- og vetrardekk. Fallegur 
bíll. Stgr verð 1480 þús. Uppl. í s: 825 
2424.

Ford Focus trend 2005, ek. 107 
þús. nánast hrein yfirtaka, lán 1190 
þús. 22 þús. mánaðagreiðslur. 4 Ný 
heilsárdekk. s. 694 6040, 695 7541 
Berglind.

Til sölu Honda Jazz, 5g, beinsk. nýskr. 
05/’04. Áhv. 600þ. Tilboð óskast. S. 
863 3865.

Til sölu Suzuki Intruder árg 1986 Ekið 
4890 mílur Verðhugmynd 500,000 
Upplýsingar í síma 894 4777.

Eyðsla aðeins 7-8l pr 100km. Toyota 
Rav 4 diesel árg 2006, keyrður 96þ km. 
Ásett verð 2,6m selst á 2,3m staðgreitt. 
Uppl í s. 844 4541

SKODA Octavia TDi, sjálfskiptur 6 gíra, 
1900 vél, árgerð 2007, ekinn 97 þús. 
Km. með dráttarkúlu. Verð 2.350.000. 
Engin skipti. Uppl. í síma 856-1041.

Ford Econline 7.3 Power Stroke árg. ‘97. 
Skráður 12 manna með hóperðarleifi. 
Uppl. í 891-8970.

Til sölu Mitsubishi pajero v6 38” 
breyttur, árgerð ‘91, ekinn 22x.xxx, ssk, 
topplúga, ásett verð 140þús. Sími: 868 
9896.

Mitsubishi pajero gls árg. 1997, ekinn 
aðeins 170 þús. km. 2 eigendur, 
skoðaður 2012. Uppl. í síma 845 1904.

Kynom 2,0 dísel, beinsk, sk.06/10. 4x4. 
Ek 9000km. V. 4.2m. Ath. sk. ódýrari, 
nýl. bíl. S. 869 8062.

 0-250 þús.

Ódýr toyota
Toyota corolla árg.’96 sjálfskipt 5 dyra. 
Skoðuð ‘12. ekinn. 200þ/km álfelgur 
cdspilari. Tilboð 220þús. S. 860 3970.

VW Polo, 97, ek. 145þ. Mjög 
sparneytinn. V: 220Þ.

Góður ódýr bíll til sölu. Toyota Corolla 
Touring 4WD Árg 96 Skoðaður 2012. 
Nýleg tímareim, nýtt í bremsum og 
nýlegir demparar. Verð 250 þús. 
Upplýsingar í síma 8990568 eða 
klettas@gmail.com

 250-499 þús.

Toyota Corolla 94. 3. dyra sjálfskiptur. 
Ekinn 140þús. Nýskoðaður. Ásett verð 
300.000kr. Upplýsingar í síma: 869 
6767 Gunnar.

BMW 3línan með 
rafmagnsþaki

 Árgerð 2007, ek 43.000, leður, 18”, 
fluttur inn af umboði, 2 eigendur, topp 
viðhald Sjá nánar inn á Bílaland.is Verð 
5.9mill. skipti möguleg Uppl. í síma 
822 8083.

VW Bora’99,ek.134þ,ssk. 1,6vél,sk.12 
v:440þus simi:6917752

VW Passat ‘00 Ekin 178 þús. Þarfnast 
lagfæringar f. skoðun. Verð 300 þús. 
S. 698 5820.

 500-999 þús.

Hyundai Getz. Ek. 133 þús. Árg ‘03. 
ssk, Skipt um tímareim í 90þ.km. Verð 
680þ. Uppl í s 898 5343.

Toyota Avensis 2002,sjálfsk, central 
læsingar. Ekinn 146,000 verð 
kr.800.000. Uppl í síma 663-2234 Jón

Ford Transit, Single Cap, pallbíll, stór 
pallur, árg. 2002, ek. 125þús http://
bg.is/tilsolu/ 897-9161.

Til sölu Toyota Avensis 2002, sjálfsk.
samlæsingar, rafrúður. Bíll í góðu 
formi. Uppl. Í sima 6632234 eða jsig@
internet.is

Coleman Fleetfood fellihýsi til sölu 
árg. 2000 Verð 750.000 uppl. í síma 
866 3477.



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

Við leitum að öflugum 
framkvæmdastjórum

Í kjölfar stefnu- og skipulags-
breytinga auglýsir Reiknistofa 
bankanna hf. tvær nýjar fram-
kvæmdastjórastöður. 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 lykil-
starfsmönnum 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 þjónustu-
lausna félagsins sem sérsniðnar eru að þörfum 
fjármálamarkaðar. Mikil áhersla er lögð á 
rekstrar- og gagnaöryggi þeirra og hag-
kvæman 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 kynningar-
bréfi skal senda Guðbrandi 
Jónassyni, gudbrandur@rb.is, 
fyrir 21. júlí nk.

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

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

Framkvæmdastjóri Rekstrar- og öryggislausna

Sala og viðskiptaþróun
» Viðskiptaþróun
» Söluráðgjöf
» Viðskiptastýring
» Markaðsmál

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

Framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar
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www.kopavogur.is 

Laus störf sálfræðinga og sérkennsluráðgjafa

Kópavogsbær auglýsir stöður sérkennsluráðgjafa og sálfræðinga lausar til umsóknar. 
Ráðið er í stöðurnar frá 1. september 2011, tímabundið í eitt ár til að byrja með.

• Sérkennsluráðgjafi við grunnskóladeild Kópavogs - 60% staða
• Sálfræðingur við sérfræðiþjónustu grunnskóla Kópavogs – 50-70% staða
• Sálfræðingur við sérfræðiþjónustu leikskóla Kópavogs – 50% staða

Menntunar og hæfniskröfur
• Löggilding til starfa sem sálfræðingur á Íslandi og réttindi á helstu próftæki.
• B.ed. grunnskólakennarapróf og viðbótarmenntun í sérkennslufræðum.
• Reynsla af skólastarfi og ráðgjöf vegna nemenda æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sálfræðingafélags Íslands/ Kennarasambands 
Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2011.

Upplýsingar um störfin veita Tómas Jónsson, sérfræðiþjónustufulltrúi, og Anna Karen Ásgeirsdóttir, sérkennslufulltrúi 
leikskóla, í síma 570 1500. Einnig má senda fyrirspurnir á netföngin annak@kopavogur.is og tomas@kopavogur.is

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin

Einungis er hægt að sækja um störfin á vef Kópavogsbæjar  http://www.kopavogur.is

KÓPAVOGSBÆR

SÖLUFULLTRÚAR  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Almenn sölustörf og pantanataka í verslunum

• Uppröðun og eftirlit með vörum fyrirtækisins

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við sölustjóra

 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf æskilegt

• Reynsla af störfum á dagvörumarkaði  kostur

• Stundvísi og reglufesta

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingar yrðu hluti af söluteymi 
Nathan & Olsen. Störfin fela í sér mikil samskipti við 
við samstarfsaðila í verslunum.  Umsækjendur þurfa 
að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið 
veitir Þorsteinn Gunnarsson, sölustjóri í s. 821-8407.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ OKKUR 
ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM MEÐ FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI!

VÖRUMERKJASTJÓRAR 

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Uppbygging, þróun og markaðssetning vörumerkja

• Áætlanagerð og umsjón með vörumerkjum og birgjum

• Samskipti við erlenda birgja

• Samskipti við söludeild og innkaupadeild

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við markaðsstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þekking á sölu- og markaðsmálum

• Reynsla af sambærilegu starfi á hreinlætis-,  
snyrtivöru- eða matvörumarkaði kostur

• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli

• Vilji til að byggja upp ýtarlega þekkingu á vörum 
fyrirtækisins og miðla henni til samstarfsfólks

• Geta til að vinna undir álagi

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingar yrðu hluti af markaðsteymi 
Nathan & Olsen . Störfin fela í sér mikil samskipti innan 
sem utan fyrirtækisins.  Umsækjendur þurfa að geta hafið 
störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið veitir Jóhann 
Sveinn Friðleifsson, markaðsstjóri í síma 821-8419.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsjón með ráðningu: Ingu Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri. Áhugasamir um starf sendi  umsókn á: atvinna@1912.
is þar sem greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í 
starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og 
með 5. ágúst

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum,  Nathan & Olsen og Ekrunni, 
með því að samnýta mannauð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 
samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki og birgjum.  Starfsfólk samstæðunnar er í dag um 80 talsins. Það býr við 
glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 

Nathan & Olsen sérhæfir sig í  markaðssetningu á vörumerkjum á íslenskum dagvörumarkaði með því að nýta 
sérþekkingu starfsmanna, sölukraft og tengsl við birgja og viðskiptavini.  Starfið  miðar að því að tryggja aðgengi 
notenda vara að eftirsóttum vörumerkjum og tryggja skilvirkar dreifileiðir.

• Bílpróf skilyrði

   

Aðstoðarverslunar-
stýra/stjóri

Ef þú ert eldri en 25 ára, jákvæð/ur, drífandi, með ríka þjónustu-
lund og réttan menntunargrunn,  þá ert þú  aðstoðar- 

verslunarstjórinn sem við viljum vinna með

AÐALVERKEFNI  :

ÞEKKING/EIGINLEIKAR  :
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Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, 
tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar og rafsuðumenn, 

auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Mannauðssvið, móttökuritari

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Leitað er að skipulögðum og metnaðarfullum 
einstaklingi til að takast á við margþætt og krefjandi 
verkefni. Móttökuritari heyrir undir deildarstjóra 
ráðninga. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Megin verksvið og ábyrgð
› Símsvörun og umsjón með móttöku og fundarherbergjum
› Ýmis almenn skrifstofuvinna s. s. skráningar 
 í mannauðskerfi  og útgáfa vottorða, dreifi ng á pósti, 
 skönnun skjala og lyklun reikninga

Hæfniskröfur
› Stúdentspróf eða sambærileg menntun
› Tölvukunnátta og þekking á helstu hugbúnaðarkerfum 
 (t.d. Word, Excel, Outlook og Powerpoint)
› Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
› Skipulagshæfni og snyrtimennska
› Frumkvæði og fagmennska
› Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Hvað veitum við?
› Góður aðbúnaður hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
 í stöðugri sókn

› Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
› Starfsþjálfun og símenntun

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Borghildur Kr. 
Magnúsdóttir deildarstjóri ráðninga, sími 430 1000, 
borghildur@nordural.is

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna 
til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál óskar eftir starfsmanni í fjölbreytt skrifstofustarfVið leitum að flokkstjóra

Sólarræsting óskar eftir að ráða flokkstjóra til starfa í skóla.  Flokkstjóri fer með 
yfirumsjón ræstinga á staðnum og dagleg samskipti við verkkaupa.  Sér um 
kennslu og þjálfun starfsfólks.  

   - Tungumálakunnátta:  Íslenska, enska
   - Kunnátta í austur evrópsku máli er kostur
   - Reynsla af ræstingum kostur

Nánari upplýsingar í síma 581-4000 milli 9-11 og 13-16 á virkum dögum.  

Sólarræsting is looking for a leader of an cleaning team.  The leader is responsible 
for the work and communications with the client, and training of workers.

   - Has to know either english or icelandic
   - Experiance in cleaning is prefered

More information at 581-4000 between 9-11 
and 13-16 on weekdays.

Sólaræsting ehf er þjónustufyrritæki í sérflokki á sviði 
ræstinga.  Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og mannlega 
nálgun í okkar störfum.  Hjá okkur starfa yfir 100 frábærir 
starfsmenn.

Atvinna
Nú sækjum við fram og því vantar okkur:

Framleiðslustjóra / Bakara.
• Lágmarksaldur 23 ár.
• Reynslu af matvælaframleiðslu.
• Skipulagshæfni.
• Framtíðarstarf.

Vaktstjóra í verslun
• Lágmarksaldur 23 ár.
• Reynslu af afgreiðslu
• Skipulagshæfni.
• Framtíðarstarf.

Aðstoð í sal
• Samlokugerð
• Aðstoða við bakstur
• Þrif.

Valgeirsbakarí ehf
Upplýsingar veitir Ásmundur í síma: 659 3001

Valgeirsbakarí er metnaðarfullt matvælafyrirtæki, við leitum 
að fólki sem hefur áhuga á því að vera í fremstu röð. Góðir 
möguleikar eru á því að vinna sig upp í launum. 

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja er nýstofnað félag og óskar eftir því að ráða starfsmenn til atvinnuráðgjafar.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Jónína Guðmundsdóttir (jonina.gudmundsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumótun og þróun atvinnumála á vegum félagsins
• Ráðgjöf til einstaklinga, fyrirtækja og sveitarstjórna á sviði atvinnumála 
• Samskipti við Byggðastofnun og atvinnuþróunarfélög á landsvísu 
• Aðstoð við umsóknir til sjóða og gerð rekstrar- og kostnaðaráætlana 
• Ráðgjöf við markaðsmál, vöruþróun og úttektir á möguleikum á atvinnulífi
• Kynningarvinna ásamt samstarfi við atvinnuþróunarnefndir á svæðinu 
• Umsjón með frumkvöðlasetri að Ásbrú
• Önnur verkefni er lúta að þjónustu við svæðið

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á atvinnumálum og vinnumarkaði nauðsynleg
• Þekking af rekstri, áætlanagerð og verkefnastjórnun 
• Reynsla af vinnu við markaðs- og kynningarmál
• Geta tjáð sig á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Hæfni í samskiptum og samstarfi
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta

Meginmarkmið Heklunnar er áframhaldandi uppbygging öflugs atvinnulífs á 
Suðurnesjum. Heklan mun styðja við vöxt og þróun arðbærra atvinnuverkefna 
með því að veita þeim sem til hennar leita aðstoð við að vinna sjálf að framgangi 
sinna mála. Heklan mun leggja áherslu á tækifæri í nýjum atvinnugreinum og 
atvinnuverkefni sem hafa munu afgerandi áhrif á jákvæða þróun atvinnulífs á 
Suðurnesjum. Verkefni sem teljast til atvinnuráðgjafar Heklunnar geta verið mjög 
fjölbreytileg. Því leitar Heklan að öflugum starfsmanni sem hefur hæfileika til að stýra 
í höfn mörgum ólíkum atvinnuverkefnum á einu gjöfulasta atvinnusvæði Íslands.

Heklan var kaupverðið sem Steinunn greiddi Ingólfi Arnarsyni fyrir Suðurnesin. Í 101. kafla Landnámu (Sturlubók) er sagt frá Steinuði (Steinunni), þar segir; „Hann bauð að gefa 
henni Rosmhvalanes allt fyrir utan Hvassahraun, en hún gaf fyrir heklu flekkótta og vildi kaup kalla; henni þótti það óhættara við riftingum“. Heklan er því verðmætið sem greitt 
var fyrir Suðurnesin við landnám. 

ATVINNURÁÐGJAFAR
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Nú þurfum við að
bæta við okkur fólki

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateigi 19 · 104 Reykjavík · sími 553 1111 · www.glo.is

Kokkur
Við leitum að lærðum kokki sem hefur mikinn áhuga á heilsusamlegu mataræði. Hann þarf að geta unnið 

sjálfstætt, vera jákvæður og metnaðarfullur og eiga auðvelt með að umgangast okkur í eldhúsinu.

Eldhússtarfskraftur
Við leitum að hörkuduglegum og reyndum eldhússtarfskrafti sem hefur mikinn áhuga á heilsusamlegu 

mataræði. Hann þarf jafnframt að geta unnið sjálfstætt, vera jákvæður og metnaðarfullur og eiga auðvelt 

með að umgangast okkur í eldhúsinu.

Við bjóðum spennandi starf, góðan móral, grænan djús, kærleika og guðdómlegan mat fyrir réttu 

manneskjuna. Ef þú hefur áhuga, endilega hafðu samband.

Nánari upplýsingar gefur Elías Guðmundsson í síma 770 2212 eða 

í netfanginu elli@samsara.is. Umsóknir sendist á elli@samsara.is.

Holtsbúð hjúkrunarheimili í Garðabæ
Lausar eru eftirfarandi stöður frá 1. ágúst 2011

Hjúkrunardeildarstjóri
Starfsreynsla og/eða menntun á sviði öldrunarhjúkrunar eða 
hjúkrunarstjórnunar. Leitað er eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum hjúkrunarfræðingi sem getur leitt umbótastarf

Hjúkrunarfræðingar
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum hjúkrunar-
fræðingum

Sjúkraliðar
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum sjúkraliðum

Aðhlynning 
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum starfsmönnum

Í Holtsbúð hjúkrunarheimili  eru 39 hjúkrunarrými og 10 rými 
fyrir dagvistun. Á heimilinu ríkir gott andrúmsloft þar sem rík 
áhersla er lögð á gott viðmót og virðingu bæði gagnvart heimilis-
og samstarfsmönnum.
Megin  áhersla  er lögð á einstaklingsmiðaða hjúkrunaráætlun og 
ýmis  umbótaverkefni.     
Hafin er bygging á nýju og glæsilegu heimili með 60 hjúkrunar-
rýmum að Sjálandi Garðabæ og er áætlað að heimilismenn  flytji 
þangað í byrjun árs 2013.

Nánari upplýsingar veitir:
Borghildur Ragnarsdóttir
hjúkrunarforstjóri Holtsbúðar
borgh@internet.is
gsm 896 8970

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

Verslunarstjóri

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

10 – 11 óskar eftir að ráða verslunarstjóra til starfa

Starfssvið:
• Ábyrgð á og dagleg stjórnun verslunar
• Vaktaskipulag
• Vörumóttaka og verðlagning
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur dagleg störf í verslun

Fyrirtækið 10-11 rekur í dag 23 þægindaverslanir sem staðsettar eru í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, 
Reykjanesbæ og á Akureyri. Verslanir okkar eru opnar allan sólarhringinn og er uppsetning þeirra 
með þeim hætti að viðskiptavinurinn getur keypt allar helstu nauðsynjavörur á sem skemmstum 
tíma. Einkenni 10-11 eru tíðar heimsóknir viðskiptavina okkar, árið 2010 afgreiddum við 4,5 milljónir 
viðskiptavina. 10-11 leggur metnað sinn í að þjálfa og mennta starfsfólk sitt.

Markmið 10-11 er að vera fyrsti valkostur neytenda sem nýta sér einfalda og fljótlega verslun með 
ferskleikann í fyrirrúmi. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun, menntun á sviði verslunarreksturs er mikill kostur
• Reynsla af verslunarstörfum/verslunarstjórn
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera ábyrgur og geta unnið sjálfstætt
• Lifandi áhugi á starfinu, frumkvæði og snerpa

Kvöld- og helgarvaktir
Óskum einnig að ráða afgreiðslufólk til að starfa á kvöld- og helgarvöktum í fjölmörgum verslunum okkar.

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

Starfsmannastjóri
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

10 – 11 óskar eftir að ráða starfsmannastjóra til starfa

Starfssvið:
• Ráðning starfsmanna í samráði við viðkomandi yfirmenn
• Skipuleggur launakjör og annast ráðningasamninga
• Umsjón með launakerfi og greiðslu launa
• Stýrir starfsþróun þannig að hæfni starfsmanna sé efld
• Stýrir fræðslumálum með hliðsjón af fræðsluþörfum
• Önnur verkefni sem honum eru falin á sviði fræðslu og 
   starfsmannamála

Fyrirtækið 10-11 rekur í dag 23 þægindaverslanir sem staðsettar eru í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, 
Reykjanesbæ og á Akureyri. Verslanir okkar eru opnar allan sólarhringinn og er uppsetning þeirra 
með þeim hætti að viðskiptavinurinn getur keypt allar helstu nauðsynjavörur á sem skemmstum 
tíma. Einkenni 10-11 eru tíðar heimsóknir viðskiptavina okkar, árið 2010 afgreiddum við 4,5 milljónir 
viðskiptavina. 10-11 leggur metnað sinn í að þjálfa og mennta starfsfólk sitt.

Markmið 10-11 er að vera fyrsti valkostur neytenda sem nýta sér einfalda og fljótlega verslun með 
ferskleikann í fyrirrúmi. 

Starfsmannastjóri ber ábyrgð á mótun og framkvæmd starfsmannastefnu fyrirtækisins; á ráðningum starfsmanna, 
launamálum, starfsþróunar- og fræðslumálum. Einnig á starfsmannaþjónustu fyrirtækisins og samskiptum við  
stéttarfélög og samtök atvinnurekenda.  

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun 
   á sviði mannauðsmála
• Reynsla af starfsmannahaldi hjá verslunarfyrirtæki 
    er mikill kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera ábyrgur og geta unnið sjálfstætt
• Lifandi áhugi á starfinu, frumkvæði og snerpa
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Forstöðumaður, 
hópstjóri, vörustjóri...
Í kjölfar stefnu- og skipulagsbreytinga auglýsir Reiknistofa bankanna hf. nýjar stjórnunar-
stöður innan fyrirtækisins. Framundan eru spennandi verkefni sem miða að því að gera 
Reiknistofuna að alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta valkosti fyrirtækja á fjármálamarkaði, 
til að nútímavæða og hagræða í sínum tæknirekstri.

Þjónustumiðstöðin veitir viðskiptavinum 
eina gátt að allri þjónustu félagsins 
og sér um prófanir á nýjum lausnum 
og vöktun á öllum kerfum félagsins. 
Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar er 
einn af lykilstarfsmönnum félagsins, þarf 
að vera framsækinn og traustur leiðtogi 
og öðrum góð fyrirmynd. 

Staðan heyrir undir forstjóra.

Í starfinu felst umsjón og ábyrgð með 
vöruþróun, vefþjónustu og þjónustulagi 
gagna. Um er að ræða stjórn á nýjum 
hópi innan Hugbúnaðarlausna.

Staðan heyrir undir framkvæmdastjóra 
Hugbúnaðarlausna.

Um er að ræða tvær hópstjórastöður 
á Rekstrar- og öryggislausnasviði. 

Hópstjóri Net- og öryggisþjónustu er
ábyrgur fyrir ytri sem innri nethögun 
félagsins, með öryggi, áreiðanleika og 
afkastagetu að leiðarljósi. Hópurinn 
annast tölvurannsóknir, innbrota- og 
vírusvarnir.

Upplýsingar veitir:
Guðbrandur Jónasson,
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi 
skal senda Guðbrandi Jónassyni, 
gudbrandur@rb.is, fyrir 27. júlí nk.

Vörustjóri vefþjónustu og þjónustulags gagna á Hugbúnaðarlausnasviði

Hópstjórar á Rekstrar- og öryggislausnasviði

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar og                                                                    
    stjórnunarreynsla
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Þekking á grundvallaratriðum
    þjónustustjórnunar 
» Gæðastjórnunarþekking
» Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
» Gott vald á íslensku
» Menntun á háskólastigi

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar

Hugbúnaðarlausnir eru ábyrgar fyrir 
nýsmíði, framþróun og viðhaldi á eigin 
hugbúnaði fyrir fjármálafyrirtæki sem 
og aðlögun, innleiðingu og þróun á 
aðkeyptum stöðluðum hugbúnaði. 
Sviðið þróar og aðlagar lausnir, bæði 
fyrir opið umhverfi og stórtölvuumhverfi. 

Hópstjóri aðgangsstýringa er ábyrgur fyrir 
hönnun og uppsetningu aðgangsstýringa 
að rafrænum aðgerðum og gögnum í 
stórtölvu og Windows og Unix umhverfi. 

Helstu verkefni
»  Móttaka þjónustu-, aðgangs-,
    vinnslu- og verkbeiðna
»  Skilgreina og koma í farveg hjá   
    sérfræðingum flóknari beiðnum
»  Prófanir á nýjum lausnum
»  Vöktun á öllum kerfum félagsins
» Þróun deildar og þjónustuferla

Helstu verkefni
» Samskipti við viðskiptavini
» Skilgreining og framþróun lausna
» Sérfræðiaðstoð
» Að tryggja þjónustugæði
» Hönnun og arkitektúr

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar
» Háskólamenntun og starfsreynsla 
    í upplýsingatækni
» Gott vald á íslenskri tungu

Helstu verkefni
»  Umsjón skipulagðra vinnubragða 
    í hópum, með áætlunum og eftirfylgni
»  Umsjón með virku gæðaeftirliti í hópnum
»  Mat á þjálfunarþörf starfsmanna

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Háskólamenntun í upplýsingatækni 
» Starfsreynsla við upplýsingatækni 
» Gott vald á íslenskri tungu

Stöðurnar heyra undir framkvæmdastjóra 
Rekstrar- og öryggislausnasviðs.
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Laus staða við Súðavíkurskóla
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp og er kauptúnið Súðavík við 
Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar einstaklega fallegri og 
ósnortinni náttúru og veðursæld mikil. Einungis er 10 mínútna akstur á Ísafjarðar-
flugvöll og tekur um 40 mínútur að fljúga til Reykjavíkur.
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn með fámennum 
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og góðri vinnuaðstöðu. 
Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik- 
og tónlistarskóla. Núna er laus staða umsjónarkennara í unglingadeild 
grunnskólans.  Um er að ræða kennslu í náttúru- og samfélagasfræði, 
uppl-og tæknimennt, lífsleikni  og stærðfærði á öllu skólastigum.  Unnið 
er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla á fjölbreytta og 
sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og 
samvinnu starfsmanna. 
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 27. júlí 2011, meðmæli 
óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893 4985. 

Starfsfólk óskast
Hjá Te og kaffi starfar fjöldinn allur af 
hressu og skemmtilegu fólki og nú 
vantar að bæta í þann góða hóp.
Við leitum að duglegum og áhugasöm-
um einstaklingum til að takast á við 
spennandi verkefni með okkur á kaffi-
húsum okkar. Í boði eru bæði full störf 
og hlutastörf og þurfa viðkomandi að 
geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir berist á 
halldor@teogkaffi.is

»
»
»

»

»

»
»
»
»

Framkvæmda- og eignasvið (FER) óskar eftir að ráða 
verkamenn til starfa hjá hverfastöðvum sviðsins.

Starfssvið
Hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs sjá um 
daglega þjónustu um hvaðeina sem viðkemur borgar-
landinu. Þar á meðal er rekstur og viðhald leiksvæða, 
skólalóða og opinna svæða auk þess að sjá um að 
ryðja snjó af stofnanalóðum og aðra fínni snjóhrein-
sun.

Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsmenn hverfastöðva þurfa að vera verklagnir og 
búa yfir þjónustulund. Einnig er æskilegt  að þeir hafi 
almenn ökuréttindi.

Um er að ræða tímabundin störf og æskilegt er að 
starfsmenn geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eflingar.

Upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar hjá þjónustu-
deild FER starfsmannamál í síma 411 1111 og hjá 
Guðmundi Vignir Óskarssyni og Þorsteini Birgissyni, 
tæknilegum rekstrarstjórum hverfastöðva Fram-
kvæmda- og eignasvið.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst nk. Sótt er um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir 
„Atvinna“ og „Verkamenn á hverfastöðvar“.

Verkamenn á hverfastöðvar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það marg-
breytilega samfélag sem borgin er.
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Umsóknir berist fyrir 
23. júlí n.k. til 
Steinunnar Sigvaldadóttur,
steinunn@husa.is,
Húsasmiðjan, Holtagörðum, 
104 Reykjavík.

Öllum umsóknum
verður svarað. 

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott aðgengi 
að vörum sínum og starfsfólki.  Það sem einkennir starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:  Metnaður, þjónustulund og sérþekking.

Húsasmiðjan leitar að
metnaðarfullu og
þjónustulunduðu starfsfólki sem 
er með, eða hefur áhuga á að öðlast,
sérþekkingu á vörum okkar.

Sölumenn
óskast fyrir eftirfarandi vörur í verslunum okkar í 
Skútuvogi, Grafarholti og Hafnarfirði í fullt starf, 
hlutastarf eða helgarstarf.

Óskum einnig eftir gjaldkera
í fullt starf eða helgarstarf.

 Skátafélagið Hraunbúar í Hafnarfirði óskar eftir 
rekstrarstjóra í 80% starf og starfsmanni skáta-

sviðs félagsins í 50% starf.

Rekstrarstjóri:
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn skrifstofustörf og tölvuvinnsla
• Daglegur rekstur skátamiðstöðvarinnar.
• Húsumsjón
• Samskipti við samstarfsaðila
• Ýmis tilfallandi störf

Mikilvægar hæfinskröfur eru:
• Almenn tölvuþekking
• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfileikar, skipulagshæfni, sjálfstæð og öguð
 vinnubrögð.
• Reynsla af skátastarfi er kostur en ekki skilyrði.
• Háskólamenntun í viðskiptafræði er kostur en ekki skilyrði.
• Þarf að geta hafið störf  ekki seinna en 1. september 

Starfsmaður skátasviðs:
 Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn skrifstofustörf og tölvuvinnsla
• Samskipti við foreldra
• Umsjón með viðburðum
• Samhæfing skátastarfs félagsins
• Ýmis tilfallandi störf

Mikilvægar hæfniskröfur eru:
• Almenn tölvuþekking
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfileikar, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Reynsla af skátastarfi er mikill kostur.
• Þarf að geta hafið störf ekki seinna en 15. ágúst.

Nánari upplýsingar eru veitt með tölvupósti á 
rekstur@hraunbuar.is merkt „Störf“. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí.
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn auglýsir laus til umsóknar störf í forritun, prófunum 
og tölvurekstri. Unnið er í teymum og Agile verktækni höfð í fyrirrúmi.

Upplýsingatækni
Landsbankans

Vegna aukinna verkefna í upplýsinga-
tækni Landsbankans leitum við að 
öflugum forriturum, prófurum og 
tölvurekstrarfólki í hóp okkar frábæru 
starfsmanna. Umhverfi Landsbankans 
er mjög spennandi og fjölbreytt.

Upplýsingatækni Landsbankans 
sinnir krefjandi verkefnum fyrir allar 
deildir bankans. Unnið er í teymum 
og Agile verktækni höfð í fyrirrúmi. 
Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri 
til þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir 
öfluga einstaklinga sem vilja bætast 
í hópinn.

Lögð er áhersla á ríka þjónustulund, 
haldgóða menntun og reynslu sem 
kemur að notum.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. 
Jónsson mannauðsstjóri (baldur.g.jonsson
@landsbankinn.is) í síma 410 7904 
og Guðni B. Guðnason (gudni.b.gudnason
@landsbankinn.is) forstöðumaður 
Upplýsingatækni í síma 410 7001.

Umsókn merkt „Forritari“, „Tölvurekstur“ og/eða „Prófanir“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst nk.
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Lögfræðingur – sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið – Reykjavík
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglý-
sir eftir lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu 
ráðuneytisins.

Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum hluta á sviði 
fiskveiðistjórnunar.

Starfið er bæði spennandi og krefjandi og leitað er 
eftir krafmiklum og metnaðarfullum einstaklingi 
með góða menntun og samstarfshæfileika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta 
 ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, vandvirkni, skipulagshæfni og 
 sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking 
 á fiskveiðilöggjöfinni æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra.

Umsóknir er hafi að geyma upplýsingar um men-
ntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli 
skiptir, sendist bréflega til sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík 
eða í tövupósti á postur@slr.stjr.is  eigi síðar en 5. 
ágúst 2011.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

        

Sérfræðingur á sviði líftækni eða 
hagnýtri líffræði 

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd og 
Háskólinn á Akureyri óska eftir að ráða sérfræðing á 
sviði líftækni, líffræði eða einstakling með 
sambærilega menntun. Umsækjanda er ætlað að 
stunda rannsóknir og kennslu á sviði sjávarlíftækni. 
Sérstaklega er horft til rannsókna á örverum, dýra- 
og plöntusvifi með hagnýtingu í huga. Einnig er 
viðkomandi ætlað að móta og byggja upp frekari 
rannsóknir á þessu sviði og leggja grunn að 
framleiðslu afurða. Starfsstöð umsækjanda verður á 
Skagaströnd.  

Hæfniskröfur: 

 Meistara eða doktorspróf í fyrrgreindum 
fræðigreinum.  

 Reynsla af rekstri og uppsetningu 
rannsóknaverkefna. 

 Reynsla og þekking á ræktun 
örvera/einfrumunga. 

 Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk. Umsóknir 
með ýtarlegum  upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf.,  
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd. Hæfi umsækjanda 
verður metið eftir reglum Háskólans á Akureyri.  

Nánari upplýsingar veitir Hjörleifur Einarsson 
hei@unak.is prófessor við Háskólann á Akureyri í 
síma 460-8502 og Halldór G. Ólafsson 
halldor@biopol.is framkvæmdastjóri í síma 452-
2977 eða 896-7977 

Sölumaður óskast
Ört stækkandi fyrirtæki með iðnaðarvörur óskar eftir 
að ráða vanan sölu mann til starfa. Um fjölbreytt 
starf er að ræða en í því felst sala og þjónusta við 
viðskiptavini í verslun og heimsóknir í fyrirtæki.  

Ensku og tölvukunnátta skylirði. Reyklaus vinnustaður. 

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt: 
“Sala 1607”   

AMMA óskast
Amma óskast til að gæta 3 yndislegra barna á 
aldrinum 1-12 ára auk léttra heimilisstarfa.  40% 
starf með óreglulegum vinnutíma.  Frábært starf 
fyrir góða konu.  Vinsamlegast sendið upplýsingar á 
possun2011@gmail.com

Tannlæknastofan Smárinn
Óskum eftir brosmildri, skipulagðri og barngóðri 
manneskju til starfa á tannlæknastofu í Kópavogi frá 
15. ágúst nk.  
Um er að ræða tvö störf 80% og 100 % í 1 ár eða 
lengur.

Umsóknir skilist á  Tannlæknastofuna Smárann, 
Hlíðasmára 14 fyrir 24. júlí eða á netfangið 
tannsmarinn@simnet.is

Laus staða aðstoðarleikskólastjóra
Staða aðstoðarleikskólastjóra við Akrasel á Akranesi er 
laus til umsóknar. Aðstoðarleikskólastjóri sinnir einnig
umsjón með sérkennslu leikskólans. Akrasel er 5 deilda 
leikskóli, kjörorð skólans eru NÁTTÚRA, NÆRING,  
NÆRVERA. Skólinn hefur markað sér stefnu í umhverfis-
mennt og jóga.

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir aðstoðarleik-
skólastjóra:
• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Þekking og reynsla af sérkennslu og stjórnun er æskileg 

Staðan er laus frá 15. ágúst 2011
Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst n.k.

Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anney Ágústsdóttir, 
leikskólastjóri netfang anney.agustsdottir@akranes.is 
Laun skv. kjarasamningi FSL og Launanefnd Sambands ísl. 
sveitarfélaga
Umsóknir skulu berast skrifstofu Akraneskaupstaðar, Still-
holti 16-18, 300 Akranes, netfang akranes@akranes.is. 
Á heimasíðunni www.akrasel.is er að finna frekari upplýs-
ingar um  starfsemi Akrasels.
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Staða fræðslu- og félagsmálastjóra í Húnaþingi vestra er laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að sinna uppbyggingu á sameinaðri 
fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Um er að ræða nýtt stjórnunarstarf, 100% stöðuhlutfall.

Fræðslu- og félagsþjónusta Húnaþings vestra hefur á hendi öll mál er varða velferð einstaklinga og fjölskyldunnar. Eitt af meginmarkmiðum samþæt-
trar fræðslu- og félagsþjónustu er að þjónusta við börn verði heildstæðari og öll þjónusta verði undir sama sviði. Stefnt er að eflingu ráðgjafarþjónustu, 
stoðþjónustu og fræðslu til foreldra, aðstandenda og fagaðila. Fræðslu- og félagsþjónusta Húnaþings vestra á að veita heildstæða og faglega þjónustu.

Meginverkefni Fræðslu- og félagsþjónustu Húnaþings vestra eru; Félagsþjónusta, fræðslumál, sérfræðiþjónusta, málefni fatlaðra, barnavernd, forvar-
narmál og jafnréttismál.

Starfssvið Fræðslu- og félagsmálastjóra:
• Stjórnun og rekstur fræðslu- og félagsþjónustunnar.
• Yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi á sviði fræðslu- og félagsmála.
• Fagleg forysta og ábyrgð á þróun starfseminnar.
• Þjónusta við íbúa og greining á þjónustuþörf.
• Afgreiðsla umsókna um þjónustu/aðstoð í samvinnu við félagsmálaráð,  
 fræðsluráð og nemendaverndarráð.
• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fræðslu- og félagsþjónustunnar.
• Mannaforráð og skipulag fræðslu- og félagsþjónustu.
• Skipulagning forvarnarstarfs, fræðslu og samskipti við íbúa og 
 félagasamtök í sveitarfélaginu.
• Yfirumsjón með gerð, ábyrgð og eftirlit með starfs- og 
 fjárhagsáætlunum.
• Ráðgjöf til forstöðumanna í starfsmanna-, rekstrar- og þjónustumálum. 
• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu.
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila.
• Önnur mál á sviði fræðslu- og félagsmála í samráði við sveitarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði félags- og/eða  uppeldisfræða eða sambærileg 
 menntun.
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu 
 sveitarfélaga skilyrði.
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta.
• Jákvæðni, þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Sakavottorð fylgi starfsumsókn.

Umsóknarfrestur um starf Fræðslu- og félagsmálastjóra í Húnaþingi vestra er til og með 5. ágúst. nk. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað 
skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Sig-
urður Þór Ágústsson, skólastjóri í síma 862-5466, Henrike Wappler, félagsmálastjóri í síma 455-2400 og Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 1.120.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Fræðslu- og félagsmálastjóri

BÓKARI ÓSKAST 
TIL STARFA Á FJÁRMÁLASVIÐI

MINNA BULL. MEIRA TAL.

Tal leitar að reyndum bókara sem vill bætast í samheldinn hóp Talsmanna.
 
Starf bókara felst í bókun búðaruppgjöra, afstemmingu reikninga, afgreiðslu verkbeiðna og öðrum tilfallandi verkefnum.
Við leitum að reyndum bókara með reynslu af Navision og Excel. 

Vinsamlegast sendið umsókn um starf bókara á atvinna@tal.is, merkt „bókari“.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí 2011.

Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax.

Talsmenn …
… eru þjónustulundaðir og jákvæðir
… hafa áhuga á tækni og nýjungum
… sýna frumkvæði, metnað og hugsa í lausnum
… eru snyrtilegir og stundvísir

Menntun og hæfniskröfur
– Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg
– Almenn tölvufærni er æskileg
– Stúdentspróf eða sambærileg menntun er kostur
– Reynsla af störfum í fjarskiptum er kostur

ÞJÓNUSTUFULLTRÚAR ÓSKAST 
TIL STARFA Í ÞJÓNUSTUVERI
Tal leitar að þjónustufulltrúum sem vilja bætast í samheldinn hóp Talsmanna.
 
Starf þjónustufulltrúa gengur m.a. út á að þjónusta viðskiptavini  í samræmi við þjónustu- og gæðastefnu Tals, 
með símsvörun, við sölu og tæknilega aðstoð.

Vinsamlegast sendið umsókn um starf þjónustufulltrúa á atvinna@tal.is, merkt „þjónustufulltrúi“. 

Grillmarkaðurinn leitar að hressum 
barþjónum og vönu starfsfólki í sal. 

Heil störf og hlutastörf. 

Hægt er að fá nánari upplýsingar og senda inn 
umsóknir á: info@grillmarkadurinn.is

Viltu koma á barinn?

LÆKJARGATA 2A | 571 7777 | GRILLMARKADURINN.IS
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Til sölu

Útboð

Útboð

Framkvæmdastjóri óskast
Leikfélag Akureyrar óskar eftir að ráða 
framkvæmda- og fjármálastjóra í fullt starf.

Starfið krefst háskólamenntunar á sviði viðskipta og rekstrar. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af stjórnun og 
rekstri, og sé vanur stefnumótunarvinnu og áætlanagerð.

Viðkomandi þarf að hafa góða íslenskukunnáttu,  reynslu 
af fjármálaumsýslu og reikningshaldi, ásamt því að sýna 
sjálfstæði í vinnubrögðum, hafa drifkraft og vera góður í 
mannlegum samskiptum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 2. ágúst.

Umsóknir sendist á netfangið mariasig@leikfelag.is ekki síðar 
en 20. júlí nk.

Plastbátur til sölu
VÍS hefur plastbát sem sökk til sölu. Báturinn selst í núverandi ástandi. 
Hægt er að kynna sér bátinn í skoðunarstöð VÍS á Smiðshöfði 3-5, 110 
Reykjavík milli kl. 10:00 og 16:00 virka daga. Einnig undir „Uppboð“ á 
www.vis.is. Báturinn er seldur í útboðskerfi VÍS og er opið er fyrir tilboð frá
kl. 12:00 fimmtudaginn 14. júlí til kl. 13:00 fimmtudaginn 21. júlí.
Lágmarksboð er 3,5 milljónir.

Vátryggingafélag Íslands hf.  |  Sími 560 5000   |  vis.is

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvi›

Verkfræðistofan Efla hf, f.h. Húsfélagsins, Kleppsvegi 26, 
28, 30, óskar eftir tilboðum í verkið: 
Keppsvegur 26,28,30, viðgerðir og viðhald utanhúss. 
Um er að ræða 4-5 hæða steinsteypt fjölbýlishús með 
þremur stigahúsum.
Verkið felst í steypuviðgerðum, klæðningu á hluta 
útveggja með Steni, endurnýjun glugga, viðgerðum á 
tréverki og málun. 
Verkið verður tvískipt og skal fyrri áfanga lokið fyrir 
17. febrúar 2012. Og seinni áfanga fyrir 29. júní 2012

Helstu magntölur eru:

 Klæðning veggflata með Steni   .......   720 m²
 Endurnýjun glugga/hurða  ................   220 m²
 Endurnýjun glers  ........................   70 m²
 Endursteypa byggingarhluta  ...........   40 m²
 Múrviðgerðir á flötum ........................   100 m²
 Filtun útveggja ........................   1200 m²
 Málun útveggja ........................   1200 m²
 Málun karma og pósta  ........................   1600 m

Geisladiskur sem inniheldur útboðsgögn verður 
afhentur gegn 10.000,- kr. skilatryggingu, frá og með 
þriðjudeginum 19. júlí nk., hjá verkfræðistofunni Eflu hf, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. Tilboð verða opnuð á 
sama stað miðvikudaginn 3. ágúst 2011, kl. 14.00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

Embætti hæstaréttardómara 
laust til setningar

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
dómara við Hæstarétt Íslands til setningar, meðan á leyfi 
skipaðs dómara stendur sbr. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 15/1998 
um dómstóla. Meðan á setningu stendur nýtur sá sem hana 
hefur fengið sömu stöðu og skipaður dómari nema að því 
leyti sem leiðir af því að starfi hans er markaður ákveðinn 
tími, sbr. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. 
Miðað er við að sett verði í embættið frá 15. september 
nk. til og með 31. desember 2014 eða hið fyrsta eftir að 
nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi 
við 4. gr. a laga um dómstóla nr. 15/1998 og reglur um 
störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um 
dómaraembætti nr. 620/2010.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 4. gr., sbr. 3. 
mgr. 9. 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, fræðilega 
fyrirlestra 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 munnlegar og skriflegar 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 skipta fyrir störf hæstaréttardómara.

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 hæstaréttardómari.

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum 
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 eigi síðar en 
8. ágúst nk.

Innanríkisráðuneytinu,
15. júlí, 2011.

Við hjá Zebra Cosmetique á Laugavegi 62 leitum eftir hressum 
starfskröftum með mikinn áhuga á snyrtivörum og reynslu af 
sölustörfum. 

Hefur þú gaman af snyrtivörum??

Sérstaklega er óskað eftir snyrti- eða förðun-
arfræðingum eða sambærilegri reynslu á 
snyrtivörum eða sölu þeirra.
Um er að ræða 2 störf sem munu skiptast 
annaðhvort í eitt fullt starf og annað hluta-
starf, eða 2 hlutastörf. Tekið verður á móti 
umsóknum á milli 15-18 frá mánudegi til 
fimmtudags í þessari viku.

F.h. Reykjavíkurborgar: 
Ræsting í frístunda- og félagsmiðstöðvum. 
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 
1. hæð.

Opnun tilboða: 10. ágúst 2011 kl. 10:00, í Borgartú-
ni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12579

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

 

LAUSAR LÓÐIR Í GRÓNUM HVERFUM Í HAFNARFIRÐI
- SALA BYGGINGARRÉTTAR

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á 
eftirfarandi lóðum; 

Einbýlishús 
- Úthlutað til einstaklinga ekki lögaðila.
Arnarhraun 50
Hamarsbraut 16
Skógarás 1 og 3

Parhús 
- Úthlutað til einstaklinga og lögaðila 
Furuás 8 -10

Raðhús 
 -Eingöngu úthlutað til lögaðila 
Furuás 23 -27

Lóðirnar eru tilbúnar til afhendingar nú þegar og tekur 
væntanlegur byggingarréttarhafi við lóðinni í núverandi 
ástandi.

Útboðsgögn fyrir lóðirnar má finna á www.hafnarfjordur.is 
og í Þjónustuveri bæjarins Strandgötu 6.

Nánari upplýsingar gefur Málfríður Kristjánsdóttir  
malfridur@hafnarfjordur.is arkitekt á skipulags- og bygg-
ingarsviði.

Tilboð skulu berast Þjónustuveri Hafnarfjarðar fyrir kl. 
11:00 þann 8. águst 2011. Tilboð verða opnuð á sama 
stað að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska. Réttur 
áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum 

Skipulags- og byggingarsvið.

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfi rði
Sýslumaðurinn í Kefl avík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafi rði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfi rði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufi rði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði
Sýslumaðurinn á Eskifi rði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil 

nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. júlí 2011, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. júlí 2011 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. júlí 2011, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráning-
 argjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftir-
litsgjöldum, aðfl utningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fi sksjúkdómagjaldi, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og 
sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstak-
ur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og 
iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar 
barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafi st án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs 
kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. júlí 2011

Úthlutun á byggingarrétti.

Kópavogsbær auglýsir til úthlutunar byggingarétt á lóðum samkvæmt nýju deiliskipulagi á Rjúpnahæð. Um 
er að ræða fjölbreytt úrval lóða fyrir einbýlishús, parhús, raðhús, fjórbýlishús, klasahús og fjölbýlishús.

Ennfremur eru lausar til umsóknar lóðir í Hnoðraholti, Smalaholti, Þingum og í Kópavogsbrún.

Lóðirnar eru nú þegar byggingarhæfar.

Skipulagsuppdrættir, skilmálar, umsóknareyðublöð, úthlutunarreglur og upplýsingar um verð eru að-
gengileg á heimasíðu Kópavogsbæjar www.kopavogur.is (eða http://lodir.kopavogur.is )

Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfissviði Kópavogsbæjar.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á þar til gerðum eyðublöðum á heimasíðu bæjarins. Þeir sem 
ekki hafa tök á að sækja um rafrænt geta nálgast umsóknareyðublöð í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Fannborg 2, Kópavogi, 1. hæð og skilað umsóknum á sama stað.

Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði. 

Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því að umsóknum einstaklinga um byggingarrétt þarf að fylgja 
staðfesting banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi. Lágmarksviðmið um greiðsluhæfi er kr. 40.000.000,- 
fyrir einbýlishús og kr. 35.000.000,- fyrir rað- og parhús. Skattframtal síðasta árs skal ennfremur fylgja 
umsókn. Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir síðasta framtalsár árituðum af löggiltum endur-
skoðanda.

Umsóknum skal skilað fyrir kl. 16:00 mánudaginn 8. ágúst 2011.

Bæjarstjórinn í Kópavogi. 

Íbúðahúsalóðir í Kópavogi
Rjúpnahæð, Hnoðraholt, Smalaholt, Þing og Kópavogsbrún.

Kópavogsbær
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Fasteignir

Borgartún 22
Skrifstofu- og

verslunarhúsnæði
Gott verslunar, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði til leigu og laust til 

afhendingar. Húsnæðið skiptist í 6 lokaðar skrifstofur, lokuðu eldhús 
með borðkrók og salerni. Húsnæðið býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika. 

Húsnæðið er 321 fm með kjallara.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

FRIÐBERT BRAGASON Viðskiptafræðingur
Sími: 820 6022 – fb@landmark.is

Hafðu samband

g gg g

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri 
hæð við Háaleitisbraut 58-60. 
Húsgögn ásamt símkerfi fylgja með.
Gott húsnæði, laust nú þegar.

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

KRISTBERG SNJÓLFSSON 
Sími: 892 1931

Hafðu samband
KR
HHaHHa

mi: 892 1931Sí

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
TIL LEIGU

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

Hótel / Gistiheimili
Hef fengið til sölumeðferðar 

lítið hótel /gistiheimili  
í miðbænum.

14 herbergi. Fullbókað er í águst,september og gott framundan. 
Frábært tækifæri sem kemur til vegna sérstakra aðstæðna 

núverandi eiganda. Gæti einnig verið heppilegt fyrir fyrirtæki sem 
þurfa að hafa aðstöðu fyrir starfsmenn

Upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson á skrifstofu.

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
KR
Sí

HHHH

ími: 892 1931Sí

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

Bæjarlind 4 Kópavogi 
Sími 512-3600 

Fax 512-3601  
tingholt@tingholt.is

www.tingholt.is

Verslunarfyrirtæki 
Þingholt og Lögheimar hafa fengið til sölu 

verslunarfyrirtæki með smávöru og fl. 

Fyrirtækið er nýlegt á Íslandi og hefur gengið mjög 
vel. Í dag er fyrirtækið með eina verslun á höfuð-
borgarsvæðinu í ca. 1000 fm. húsnæði á frábærum 
stað. Fyrirtækið hefur einkaumboð á nafni búðarinnar 
á Íslandi og norðurlöndum, því eru miklir möguleikar 
að gera fyrirtækið að stórveldi á Norðurlöndum. Þeir 
sem hafa áhuga á nánari upplýsingum hafi samband 
við Ísak eða Bjarna á skrifstofu Þingholts.  
isak@tingholt.is  

Opin hús á morgun sunnudag að Lækjarbrún 6 
Hveragerði  milli kl 15.00 og 16.0

Húsið er á einni hæð, 86,3 fm og skiptist eftirfarandi :  Forstofa, gangur, 
stofa, eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Þjónusta er 
tengd Heilsustofnun Hveragerðis.  Verð 18.3 millj.

STÓRGLÆSILEGT RAÐHÚS Í HVERAGERÐI

OPIÐ HÚS

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

sími: 511 1144

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT
Í VIÐSKIPTUM Á VÍSI

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.

a

i
ð

m
r

arp, meira 
fréttir,

ingar,
ða,
ri íþróttir, 

meira 
rð meira 
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 1-2 milljónir

Frábær Ferðabíll! Dodge Dakota ‘03. 
Keyrður 135þ. 4 dyra Verð. 1.450.000 
s. 864 7734.

Volvo FL614 ‘91 árg. pallur, sturtur og 
Hiab 080 krani. Verð 1.242.450 með 
vsk S. 897-8895.

Til sölu Opel Corsa enjoy árg. 08 
silvurgrár ekinn 90þ km. Beinsk, næsta 
skoðun 2013 verð: 1590þ uppl: 868-
0488

Toyota Yaris 3 d. árg. 2006 ekinn 70 
þús. Einn eigandi. Ásett verð 1.190 þús. 
Stgr.afsl. Uppl. 693-5012.

 Bílar óskast

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Toyota Óska eftir sparneytnum, góðum 
og lítið eknum bíl, verð 6-800þ, helst á 
N. eða A. landi. S: 777-4190

7 manna bíll óskast, helst Chrysler TC 
árg.2004 eða yngri. Upplýsingar ásamt 
mynd óskast sent á netfangið leitafbil@
gmail.com

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 bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Jeppar

Til sölu Nissan Patrol árg.’06 Ek. 
123.000km 7manna sjálfskiptur. 
Nýskoðaður 2012. í toppstandi. 
Snyrtilegur og vel með farinn bíll. Áset 
verð. 3490þ. Mjög góður strg. Afsl. a.t.h 
skipti. S:8694474

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu góður M.B. 54 sæta. Verð 3,5 
millj. Sími 893 4246

 Húsbílar

Hobby T FLC 650 árg. ‘05 lágþekja, 
vel með farinn. Ek.ca. 28.000 km. s: 
863 8667.

Fiat húsbíll til sölu árg.’91. Ný upptekinn 
gírkassi, ný tímareim. Ek. 192 þús. V. 1.5 
millj. Uppl. í s. 896 1974.

Chervolet G20 húsbíll, árg. ‘90, ek. 
73þ. mílur. Sko ‘12, 4 stólar og bekkur 
aftast. Bíll í góðu standi enn þarfnast 
lagfæringar á útliti. Verð 450 þ. S. 898 
3206.

 Mótorhjól

Til sölu Harley Davidson softtail árg. 06’ 
ekið 16 km (ónotað). Verðhugm. 2,6 
milljónir. S:7722334 Email Bestur87@
gmail.com

Barnakrossari:
Yamaha TTR-90(R) ‘03 Verðtilboð. Sími 
897 0100

Til sölu Husaberg 450cc árgerð 2008 
með aukatanki. Ekið 29 tíma. Verð 
600.000 Upplýsingar í síma 696 8523.

Til sölu Honda CBR 600rr árg. ‘05 ekið 
9700 km. Flott hjól í topp standi og ný 
skoðað. Verð 750 þús. Uppl. í (e-mail: 
sjk@simnet.is) síma 697 7777.

Yamaha V-Star Classic 650, árg. 2005, 
6000 mílur. Verð 750.000, áhvílandi 
520.000. Uppl. í síma 662 6526 eftir 
kl. 12.

Endurohjól KTM 450 EXC Factory árg. 
2007 til sölu. Hvít númer 2012. Verð 
730 þ.kr stgr. Uppl. í síma 660-9970.

KTM EXC-R 530 árg. 2008 til sölu, gott 
hjól lítið ekið, 30 tíma, er götuskráð, 
frekari uppl. í síma 897 2636.

Til sölu mótorcross hjól Suzuki RM 85L 
árg. 2006 ásamt galla og hjálmi. Uppl. í 
síma 897-8941.

Til sölu GasGas Fse450 árgerð 2005, 
þetta er mjög gott hjól á hvítum 
númerum og er nýskoðað. Tilboð 
óskast. Sími 8582218 eða siggigs@
simnet.is

Til sölu gullfallegt Yamaha IZFR1, vel 
með farið og fullt af aukahlutum. Uppl. 
í síma 699 0983.

Glæsilegt Yamaha XVS 1100 classic 
árg. 2005 til sölu.Hlaðið aukahlutum. 
Ný dekk og í topp standi. Verð 
tilboð. Upplýs. Í s. 858 9150 eða 
xvs1100classic@gmail.com

Óska eftir Suzuki Vstorm 650 eða 
sambærilegu hjóli. Verðhugmynd c.a 
600 til 700 staðgreitt. Sendið uppl. 
um hjólið á netfangið solafss@gmail.
com. Frekar meiri uppl. en minni. Ég 
svara öllum.

 Reiðhjól

 Kerrur

Til sölu Humbrau kerra, leyfð 
heildarþyngd 1350kg. Breidd 1.4, 
Lengd 2.6, Hæð 1.73 með opnanlegu 
þaki. Uppl. í 891-8970.

Til sölu 35” MMC Pajero árgerð 92, ek. 
245þ. V6 bensín. Góð dekk, skoðaður 
2012 en þarftnast smá viðgerðar. Uppl. 
í 660-7729.

155.000 kr. fyrir frábæra Þýska 
gæðakerru frá HUMBAUR, 13” dekk, 
burðargeta 620 kr. heildarþyngd 
750 kg. Innanmál 205x110x30 cm. 
HUMBAUR umboðið á Íslandi, www.
topplausnir.is Lyngás 18, Garðabæ, s: 
517 7718.

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 árg. 2006 Vel 
búið. Aldi hitakerfi gólfhiti ofn útvarp 
sjónavarpslögn, sólarsella grjótgrind. 
Verð 3,2 mil Uppl. 695 1854.

Til sölu mjög vel með farið og mjög 
lítið notað Travel king 460 TDF. hjólhýsi, 
árg. „05. með hjónarúmi, wc, sturtu, 
eldhúsi, ískáp og fl. Svefnaðst. fyrir 4. 
Verð 2,3 milj. uppl. í s:897-3692.

T.E.C. Travel King 2008 árg með 
markísu, sjónvarpi og DVD. Fortjald 
fylgir. Tilboð óskast. Sími 8925602.

Til sölu vel með farið Adria PK 543 
Classic , 07’, Kojur,Fortjald, Markísa, 
gólfhit + það helsta V3m stgr. uppl. 
615 3898.

Til sölu Cabert DaVinci 540 kojuhús 
árg. ‘07, svefnpláss f. 6 aldi hitakerfi, 
gólfhiti, sólarsella, sjónvarpsloftnet, 
stórt fortjald, tveir plast gaskútar, 
skemmtilegt, rúmgott og bjart hjólhýsi 
á góðu verði. S. 899 6865.

 Fellihýsi

Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft + 
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind, 
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1650 
þús., áhvílandi ca. 700 þús. Uppl. í s 
865 1811.

Árg 2004 14 feta Palomino Mustang 
með hörðum hliðum. Fortjald, 2 kútar, 
2 geymar, grjótgrind, svefntjöld. Verð 
1390 þús. S: 893 3778.

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

Til sölu Rockwood Premier árg. 2007 
með fortjaldi, eldhússkáp ofl. Verð 
1850 þús. Upplýs. í s: 897 2005.

Fleetwood Cheyenne (Resolute) 2006 
10 fet, sólarsella. Ásett 1.590þ. TILBOÐ 
1.350Þ. STGR. !!! S. 893 1644.

Rockwood Premier fellihýsi 15”felgur 
10 fet árg 2008. Fortjald, sólarsella, 
geymsluhólf m/skúffu ofl. Uppl. í síma 
692 5670.

Til sölu Colman Fleedwood Cheyenne 10 
feta fellihýsi árg’03 á loftpúðum. Glæsilegt 
hús með fortjaldi. Sjálfstæð loftdæla í 
geymslukassa, sólarsella og margt fl. Verð 
1490þús. Uppl. í S: 696 9541.

2005 A-liner expedition með 2. ára 
fortjaldi 2 gask. sólarsella og wc V. 
2.3m. Upplýsingar í síma 863 7287 og 
865 0859.

Palomino Colt 2002 til sölu Fortjald, 
svefntjöld, ísskápur, miðstöð, 
upphækkað og fleiri aukahlutir. 
Áhvílandi um 450.000 kr. Selst á 
900.000 kr. Upplýsingar í síma 618 
1381.

Til sölu fellihýsi Coachman Future gott 
eintak vel með farið s: 899 1838, 618 
5859.

Til sölu Fleetwood Taos 8 fet. Árg. ‘06. 
Truma gasmiðstöð, sólarsella, 220V, 
markísa og WC. Mjög vel með farið 
létt í drætti er aðeins 600 kg. ásett V. 
1.130þ. Tilboð V.990þ. Uppl. 867 4680.

Fleetwood Alle Giance, fallegt 12 ft 
fellihýsi til sölu árg 06, gott skipulag, 
fortjald ofl. verð 1950þ. S:899-6350.

Coleman Redwood fellihýsi árg. 2003 
með íslensku fortjaldi frá Seglagerðinni. 
Verð 990.000- Upplýsingar í síma 
5879346 eða 8949495

Til sölu Taos Fleetwood fellihýsi árg. 
2006 Sólarsella og skyggni... listaverð 
er 1200þ. en óska eftir góðu tilboði 
(6900114 Ingunn).

Starcraft 2407 - 
LÆKKAÐ VERÐ!

12 fet, árg. 2008. Öll hugsanleg 
þægindi. Með eindæmum fallegt hús, 
nánast ónotað. Ýmislegt getur fylgt 
með í kaupunum, þú getur farið beint 
í útileguna. Hægt að skoða uppsett, 
er í Kópavogi. Gerðu verðsamanburð 
og virkilega góð kaup. TILBOÐSVERÐ 
1.900.000.- Allar frekari upplýsingar í 
síma 867-7716

 Tjaldvagnar

Til sölu ‘08 árg. af Combi Camp Ægis-
tjaldvagni, fortjald, motta í fortjald, 
grjórgrind, yfir dýna í rúm og segl 
yfir vagninn fylgja. Vagnin er mjög vel 
meðfarin og lítið notaður uppl: 669 
9338.

Til sölu combi camp venezia árg. ‘04 
V.550Þ. S. 897 2000.

Til sölu vegna flutnings nýr combi camp 
valley með eldhúsi árg. 11 gott verð ef 
samið er strax S. 897 2000.

Til sölu Compact tjaldvagn árgerð 1999 
með fortjaldi. 8971461.

Ægisvagn árg. 2007 með fortjaldi og 
gólfmottu til sölu. Mjög lítið notaður 
og vel með farinn. Alltaf inni yfir 
vetratímann. Verð 620 þús. Uppl. 866 
1674.

 Vinnuvélar

5 stjörnu
ferðafrelsi
Nýr umboðsaðili
LMC á Íslandi

Til sölu
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 Vinnuvélar

 Bátar

TILBOÐ
Nýir bátar frá seamaryachting.com á 
verði sem kemur aldrei til með að sjást 
aftur! S. 774 2501.

Campion Chase 700(22fet) árg.’07 til 
sölu. Einn sá öflugasti á landinu gengur 
70 mílur. Allar uppl.á slóðinni http://
www.campionboats.com/chase/700/
iBR/specs.php Áhugasamir hafið 
samband í s.868 1616.

 Aukahlutir í bíla

Til sölu 3 skíðabogar (plötubogar) á 
VW Transp. Árg. 2004 og yngri. Selst á 
hálfvirði. Upplýsingar í síma: 895 7960

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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.

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

Vantar varahuti í Range Rover 2002-
2003. Uppl. í síma 699 0983.

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-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03. 
Opið 09-18 og lau. 10-14. Uppl. í s. 
555 6666.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Flutningsþrif, gólfbónun, teppahreinsun, 
gluggaþvottur. Alhliða garðaþjónusta. 
www.hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

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

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

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.

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

Þakvernd - Þakviðgerðir
100% vatnsþéttingar með Pace 
aðferðinni. 10 ára ábyrgð. S. 777 5697.

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.

THE NEW LUXURY!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik. Very 
Discret and Private. Any time 7759441.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

 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

Jóna armböndin! Orka/Jafnvægi Verð 
aðeins kr. 1,490- Frí heimsending hjá 
www.hebol.is

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

ÚTSALA 30% - 70%
Af öllum fatnaði og töskum 50% 
afsláttur af öllum skóm Súpersól 
Hólmaseli 2 587-0077 / 567-2077 
Erum á facebook.

Nuddpottar fyrir hitaveitu! Á. Óskarsson 
ehf. www.oskarsson.is S. 566-6600.

Heima er bezt tímarit - þjóðlegt og 
fróðlegt - www.heimaerbezt.net

Golfbursti - Frábær golfbursti fyrir 
golfarana. Þrífur golfkylfuhausa í einni 
sveiflu. - www.heimaerbezt.net

Ódýrar aspir 1-1,5m 800 kr. stk. Uppl. 
695-7721 eða arthur@emax.is

 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.

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.

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Heimilistæki

Góð þvottavél og þurrkari einnig 15 
lítra hitakútur, hentar vel í húsbíl. S: 
864-7312.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Járn iðnaðarvélar til sölu. http://
bg.is/tilsolu/ 897-9161, plötusax, 
rennibekkur, fjöllokkur ofl. ofl. 897-
9161.

 Til bygginga

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

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

 Verslun

Vélasalan selur allan búnað fyrir sport-
báta, fiskibáta og stærri skip.
Skoðið úrvalið á www.velasalan.is 

Vélasalan tekur báta í umboðssölu. Vaktað 
útisvæði, glæsilegur sýningarsalur. Áratuga 
reynsla fagmanna. Hafið samband í síma 
520 0000 eða á velasalan@velasalan.is

BÁTAR Í UMBOÐSSÖLU

Til sölu
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n ásamt sínum börnum Emelíu 14 ára, 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

raorlof
ers (PEF). Fjallað var um ýmsar 

na skuli leitað á feðraorlofi innan Evrópu-

MYND/ÚR EINKASAFNI

1. Berjast fyrir hagsmunamálum feðra 
innan Evrópuþingsins og í stefnu Evrópu-
sambandsins (ESB).

2. Hagsmunir barna gagnvart báðum 
foreldrum og fjölskyldum verða hafðir að 
leiðarljósi.

3. Styrkja föðurhlutverkið og berjast fyrir 
jafnrétti foreldra á vinnumarkaði, 
sérstaklega í tengslum við feðraorlof, í 
stefnu ESB.

4. Auka hlutverk feðra í stefnu ESB, 
lagasetningu og innan stofnana. Sam-
stilla félagslega stefnu ESB gagnvart 
jafnrétti foreldra, sérstaklega í tengslum 
við sameiginlegt forræði, umönnun og 
búsetu.

5. Stuðla að innleiðingu allra ákvæða 
Mannréttindasáttmála Evrópu innan 
Evrópulanda.

6. Berjast fyrir innleiðingu sameiginlegs 
forræðis og lögheimilis í löggjöf ESB.

7. Berjast fyrir auknu jafnrétti kynjanna í 
samfélaginu, sérstaklega feðra í uppeldi, 
umönnun og menntun barna.

8. Tengjast öllum samtökum Evrópu sem 
berjast fyrir foreldrajafnrétti.

9. Styrkja stöðu ógiftra feðra og sambönd 
við börn þeirra.

10. Styrkja stöðu allra feðra í ESB.
11. Auka vernd tengsla fjölþjóðlegra barna 

við feður.
12. Stuðla að rannsóknum á hinu svokallaða 

„strákavandamáli“ í skólakerfinu, þar 
sem þeir eru feður framtíðarinnar.

karlmönnum aukin tækifæri til 
fjölskyldulífs. „Fólk fær meira 
greitt fyrir að taka ábyrgð á 
vörum heldur en manneskjum,“ 
sagði Matthias Lindner frá þýska 
stéttarfélaginu Ver.di. - mmf

Markmið félagsins

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

3.-5. JÚNÍ Sjóarinn síkáti í Grindavík           
               
10.-11. JÚNÍ  Kótelettan á Selfossi     
               
17.-18. JÚNÍ  200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar 
 á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur 
 Helga Björns í Hörpu
 
24.-25. JÚNÍ Sólseturshátíð í Garði. 
              
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
               
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
                               
15.-16. JÚLÍ  Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum
               
22.-23. JÚLÍ Franskir dagar á Fáskrúðsfirði      
               

BYLGJULESTIN Í SUMAR

5.-6. ÁGÚST Fiskidagurinn mikli á Dalvík

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

20. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi 
 á Menningarnótt í Reykjavík
 
26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri  
 Bylgjunnar í Skaftahlíð

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ
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.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Borgfirðingum 
frábærar móttökur um síðustu helgi. Nú um 
helgina verður Bylgjulestin á Flúðum á útihátíð 
Bylgjunnar.

 VIÐ VERÐUM
Á FLÚÐUM

UM HELGINA
á útihátíð Bylgjunnar 

málin alls staðar eru umgengnis-
tálmanir. Svo eru það forsjármálin 
og lögheimili barnanna. Það er mik-
ilvægt að foreldrar séu jafnréttháir 
en oft er litið á föður sem stuðning 
við móður.“

Heimir segir að gaman hafi verið 
að taka þátt í stofnun félagsins. 
„Stemningin var góð. Það var ótrú-
legt að hitta alla þessa feður,“ segir 
Heimir sem átti vel heima í hópn-
um. „Feðurnir voru allir með svip-
aða sýn á lífið og ég sjálfur. Þetta 
eru náttúrulega allt saman feður 
sem berjast fyrir því að fá að vera 
feður. Þetta eru svo mjúkir karlar,“ 
segir Heimir glettinn.

Heimasíðu Félags um foreldra-
jafnrétti má nálgast á síðunni www.
foreldrajafnretti.is. - mmf
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Mæðgurnar Ása Ögmunds-
dóttir og Freyja Inga-
dóttir hafa farið saman 
í styttri og lengri göngu-

ferðir um landið frá því að Freyja 
var smá stelpa. Á hún minningar 
um göngur allt frá því hún var 
fimm ára. Í dag er Freyja sextán 
ára og þær mæðgurnar fara hvert 
sumar í gönguferðir en Ása tekur 
jafnframt að sér fararstjórn í 
ferðum Útivistar þar sem Freyja 
aðstoðar hana þá gjarnan við 
starfið.

„Ætli minn fjallgönguáhuga 
megi ekki rekja til þátttöku í 
skátastarfinu þegar ég var ung-
lingur en maður fór að gefa sér 
almennilegan tíma í göngurnar 
um það leyti sem háskólanámi 
lauk,“ segir Ása. Freyja er fædd 
árið 1995 og eignaðist sína fyrstu 
Scarpa-gönguskó þriggja ára. 
„Freyja byrjaði snemma að ganga 
með okkur en við foreldrar henn-
ar höfum ferðast mikið um landið 
og verið dugleg að taka hana með. 
Líklega hefur hún verið fimm 
ára þegar hún fór með mér í góða 

dagsferð þar sem við gengum allan 
daginn. Hún var svo ekki nema níu 
ára þegar við förum Laugaveginn, 
í þessa klassísku fjögurra daga 
göngu.“

Sú ferð er Freyju afar minnis-
stæð en hún hefur síðan þá geng-
ið Laugaveginn nokkrum sinnum. 
„Já, ég held að þetta sé eftirminni-
legasta ferðin, mjög erfið en afar 
skemmtileg í brjáluðu veðri. Það 
var mikið ævintýri fyrir mig að 
fara í svona ferð því yfirleitt voru 
það bara fullorðnir og kannski ung-
lingar sem gengu leiðina,“ segir 
Freyja. Hún hefur nýlokið 10. 
bekk og byrjar í Menntaskólanum 
í Reykjavík í haust. Hún æfir hand-
bolta á veturna og segir göngurn-
ar góðar til að viðhalda þolinu sem 
sé þá jafnvel betra á haustin eftir 
afrek sumarsins en á vorin.

Ása segir mikilvægt að foreldrar 
meti hvert barn fyrir sig því þau 
séu misjafnlega tilbúin til að fara í 
fjallgöngur. „Aðalatriðið fyrir fólk 
í fjallgöngum með krakka er að 
gera þetta á þeirra forsendum. Ana 
ekki áfram, ekki leggja of mikið á 

þau og vera vel útbúin. Gefa sér 
tíma, stoppa, vera með fullt af 
sögum og vera dugleg að segja 
frá. Þau eru svolítið eins og hund-
arnir, geta verið voða þreytt en um 
leið og þau sjá eitthvað spennandi 
hlaupa þau af stað og geta hlaupið 
vegalengdina margfalt ef þetta er 
nógu skemmtilegt.“

Freyja tekur undir það og segir 
það gera ferðina margfalt meira 
spennandi séu góðar sögur í boði. 
Börn séu líka opin fyrir óvenju-
legri náttúru, skemmtilegum 
gróðri og umhverfi.

Mæðgurnar fóru meðal ann-
ars á Tröllaskaga síðasta sumar 
en síðustu tvö til þrjú árin hefur 
Freyja verið aðstoðarfararstjóri 
hjá móður sinni í ferðum með Úti-
vist. Nú í sumar hafa þær farið 
þrisvar sinnum á Fimmvörðuháls, 
meðal annars í Jónsmessunætur-
göngu sem Freyja fór fyrst í með 
móður sinni þegar hún var 13 ára. 
„Við höfum verið mjög heppnar 
með veður og nú er bara að nýta 
vel það sem eftir lifir sumars,“ 
segir Freyja. - jma

Gekk Laugaveginn 
níu ára gömul
Ása Ögmundsdóttir og dóttir hennar, Freyja Ingadóttir, fara í nokkrar langar göngur á 
hverju sumri og hafa gert frá því að Freyja var smá stelpa. Í sumar hafa þær nú þegar 
gengið Fimmvörðuháls þrisvar sinnum.

Ganga öll sumur Ása Ögmundsdótt-
ir og dóttir hennar, Freyja Ingadóttir, 
í Básum á leið upp á Fimmvörðu-
háls. Þangað hafa þær farið þrisvar 
það sem af er sumri.

Með meira þol á haustin Freyja æfir handbolta á veturna og segir göngurnar 
skila henni betra þoli.

Við Móskarðshnúka Freyja, níu ára, 
á leið upp Móskarðshnúka.

Tveggja vikna handverksnámskeið fyrir 8 til 16 ára hefst 
hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands þriðjudaginn 2. ágúst 
og verður kennt alla virka daga frá klukkan 10 til 16. 
Kennd verða ævintýri með nál og þræði, jurtalitun, 
glerlist, pappírsgerð, brjóstsykursgerð og hvernig fléttað 
er úr víði og birki. 

Námskeiðið er ætlað bæði strákum og stelpum og 
stendur til að heimsækja bæði Ábæjarsafn og Elliðaár-
dal á meðan á því stendur. Nánari upplýsingar er að 
finna á www.heimilisidnadur.is

Unglingar frá níu þjóðlöndum opna dyr að alþjóðlegum 
sumarbúðum, Childrens‘s International Summer Village (CISV), 
á Hellu í dag. Sumarbúðirnar eru í grunnskólanum á Hellu og 
eru þar 36 unglingar samankomnir. Í dag frá klukkan 15-18 
standa þeir fyrir opnu húsi og bjóða íslenskum almenningi að 
sækja búðirnar heim. Starfið verður kynnt og unglingarnir sjá 
um leiki og aðra dagskrá. 

CISV eru alþjóðleg samtök sjálfboðaliða sem meðal annars 
halda árlega sumarbúðir um víða veröld. Þúsundir íslenskra 
barna og unglinga hafa farið í sumarbúðir CISV undanfarna þrjá 
áratugi, en árlega fara tugir íslenskra barna og ungmenna í 
sumarbúðir og annað starf á vegum samtakanna.

CISV var stofnað af bandaríska sálfræðingnum Dr. Doris Allen 
í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Hennar trú var sú að hægt 
væri að koma á friði í heiminum með vinskap og að stærstu 
skrefin í þá átt væri hægt að taka í gegnum starf með börnum.

Opið hús í Alþjóðlegum 
sumarbúðum á Hellu

Handverksnámskeið fyrir börn

Hátt í fjörtíu unglingar frá níu þjóðlöndum eru samankomnir í 
sumarbúðum á Hellu. 

Vindáshlíð
sumarbúðir fyrir stúlkur 7. flokkur

8. flokkur
9. flokkur

10. flokkur

Eigum laus pláss í eftirfarandi 
flokka í sumar:

21.-27. júlí
2.-8. ágúst

9.-15. ágúst
16.-19. ágúst

9-11 ára
11-13 ára
10-12 ára
14-17 ára

Allar nánari upplýsingar og skráning í síma 588  88 99 og á skraning.kfum.is
Nýtt kortatímabil!

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

tý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU
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Spennandi hátíð Alls kyns 
skemmtilegir viðburðir verða í 
boði á Bryggjuhátíð á Stokkseyri 
um helgina; hestamannaleikir, 
sandkastalakeppni, andlitsmálun 
og leikir fyrir börn og söguferðir í 
rútu um Stokkseyri og Eyrarbakka 
þar á meðal. Dagskrána má 
nálgast í heild sinni á slóðinni 
www.stokkseyri.is.
  

Aftur til fortíðar Heyannir eru 
árviss viðburður á hverju býli. Á 
morgun verða amboðin tekin 
fram á heyannadegi Árbæjar-
safnsins og ljár borinn í gras. 
Gestum og gangandi gefst færi á 
að fylgjast með og taka þátt í 
heyönnum eins og þær tíðkuðust 
fyrir daga heyvinnuvéla. Dagskrá 
stendur frá klukkan 13 og fram 
eftir degi. Nánar á www.arbaejar-
safn.is.

Ókeypis afþreying Leikjanet.is 
er stærsta íslenska leikjasafnið á 
netinu. Síðan hýsir fjölda 
skemmtilegra leikja. Á forsíðunni 
eru teknir saman þeir vinsælustu 
og/eða nýjustu, leikur dagsins og 
þar fram eftir götum. Notendur 
geta gefið leikjunum einkunn og 
þannig aukið 
líkur á því 
að þeir 
lendi á 
lista yfir 
bestu 
leik-
ina.

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

 fjá
rhag fullorðin

sá
ra

n
n

afyrir

í lífin
u 

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.       
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

75,2%
32,8%
12,4%
53,9%
35,3%
26,3%
12,0%

61,3%
31,7%
13,0%
40,4%
26,6%
25,0%
10,2%

12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

72,2%
25,7%
9,9%
48,3%
27,5%
23,6%
10,5%

60,2%
25,2%
10,6%
36,2%
20,2%
22,2%
9,0%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt

u.      
i hvert

og 

arft...Allt sem þú þa
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Erum með mikið úrval af fjarstýrðum 
þyrlum,flugvélum,bátum og mfl. 
Netlagerinn slf. Skoðaðu úrvalið í 
netverslun okkar Tactical.is

Opið hús

Dagana 16 -19 júlí Að 
Álfheimum 2

Laugardaga - Sunnudaga 
milli 10 - 18 

Mánudaga - þriðjudaga 
milli 15 - 18

 Ýmislegt

Mynd eftir Ford og Kristinn Morteins af 
Skriðdal. Uppl. í síma 821 4756.

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

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.

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. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

 Flug

Flugskóli Íslands býður upp á 
kynningarflug alla daga Upplysingar í 
síma 825 1500.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu vel með farið fallegt útskorið 
borðstofuborð, 6 stólar, skeinkur og 
glerskápur í dökkri belgískri eik. Uppl. í 
síma 898 5449

Til sölu vel með farinn 3 sæta svartur 
leðursófi. Uppl. í síma 898 5449

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Rottweiler hvolpar til sölu! Síðustu 2 
hvolparnir fara á afar hægstæðu verði. 
Hafið samband í s: 662 3860.

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

Til sölu Hvítur poodle hvolpur ferskjulit 
eyru fæddur, 14 feb. uppl. 896-2114.

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

Gullfallegir svartir dvergschnauzer 
hvolpar til sölu með ættbók frá Hrfí. 
Frábærir heimilishundar sem fara ekkert 
úr hárum. Nánari upplýsingar í síma 
8996555 og á kolskeggs@kolskeggs.
is Sjá einnig myndir af hvolpunum á 
www.kolskeggs.is

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

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.

Húsnæði við Lund í Svíþjóð, hentar vel 
fyrir háskólastúdenta. Einnig herbergi 
við Kringluna. S: 499 2072/571 2073.

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Uppl. s. 695 1918.

Ódýr gisting júlí/ágúst uppl. 821-4848 
0g 578-4848.

Laugardalur 3 herb. 130 þ. og 5 herb. 
170 þ. á mánuði. Báðar íbúðir lausar og 
leigjast til 1 júní 2012 Uppl. leiga105@
gmail.com

Akureyri. Til leigu 81 fm 3 herbergja íb. 
á Ak. leigist með með öllu innbúi. Leiga 
120 þús, pr mán. Laus um mánaðmót. 
uppl í s. 865 7874

 Húsnæði óskast

Óska eftir einbýlishúsi eða parhúsi 
helst með bílskúr. Uppl. í síma 699 
0983.

Óskum eftir 3 - 5 herb. íb. í Vesturbæ, 
Miðbæ, Seltjarnesi eða Laugardals 
svæði uppl: 8628228

23 ára nemi með smáhund óskar eftir 
studio, 2 eða 3. herbergja íbúð frá 
1. ágúst. reyklaus og reglusöm. uppl. 
866 8311.

Óska eftir íbúð í Höfuðborgarsv. 
Reyklaus og reglusamur leigjandi. Uppl. 
í s. 847 7171.

Fjölskylda með 4 börn óskar eftir 5 
herb íbúð, allt skoðað. uppl í síma 
6929713.

Kona með tvö börn óe 3. herb. íbúð, 
helst í nágr. við HÍ. Hámark 130þús. 
S. 695 3991.

Ung kona óskar eftir snyrtilegri íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu, fyrirfram greiðsla 
eða trygginga víxill engin fyrirstaða. 
Anna 659 8508

 Húsnæði til sölu

Moel hús 18m2 - mismunandi 
innréttuð, hentug fyrir bændagistingu. 
Staðsetning sv.hornið. Verð 400.000.- 
hver eining. s. 892 0290.

 Sumarbústaðir

Falleg 1ha lóð á góðum stað í 
botnlanga, Lyngás 4 í landi Búrfells, til 
sölu. Uppl. 895 5467, verð:tilboð

Til sölu sumarhús við Jötnagarðsás 
6 Munaðarnesi u.þ.b. 2 km frá 
Baulunni. Verður til sýnis á laugardag 
og sunnudag. S. 8958019 og 8479377.

Stórt sumarhús til leigu 
í Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-15 manns. 
Helgarleiga 75þús sun-föst 5 nætur 
95þús. Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn húsgagnahöll, 

Glæsibær og Suðuver óskar 
eftir traustu fólki til starfa í 

afgreisðslu. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Vinnutími frá 06-14, 

8-16, 11-19 og 13-19 virka daga. 
Framtíðarstarf.

Umsóknareyðublöð má nálgast 
á www.bakarameistarinn.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar 
eftir starfsfólki - vaktstjóra 
í fullt starf. Unnið er á 15 

daga vöktum. Skilyrði: 
starfsmaður þarf að hafa 
góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

Verkamannavinna í Kópavogi 
Traust matvælafyrirtæki í Kópavogi 
óskar eftir starfsfólki í pökkunar- og 
framleiðslustörf. Áhugasamar/ir sendi 
umsókn á netfangið: kopav2011@
gmail.com, ásamt símanúmeri og uppl. 
um aldur og fyrri störf. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf ca. 15. 
ágúst.

Veitingahús á Laugarvatni óska eftir 
starfskrafti í sal og eldh. Sumarvinna 
uppl. 6969696.

Grillkona/maður og 
aðstoð í eldhúsi!

Vant fólk óskast í eldhús á 
veitingastaðinn Ginger. Vaktir og 
dagvinna í boði. Ekki yngri en 20 
ára, reykleysi og reglusem skilyrði. 
Vinsamlegast sendið ferilsskrá með 
mynd á ginger@ginger.is

Óska eftir vönum blikksmið eða 
járnsmið í alhliða smíðavinnu. 
Umsóknir sendist á grettirblikk@
grettirblikk.is

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar 
eftir duglegum starfskrafti. Vinnutími 
9-18 virka daga. Nánari uppl. á plus@
simnet.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Einstaklings- og fjölskylduuppbygging - 
Áfallaheilun - www.kaerleikssamtokin.
is.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

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

512 5000.

timamot@frettabladid.is
„Fyrsta bókin sem afi minn gaf út heitir Kirkja Krists í ríki 
Hitlers og kom út í byrjun síðari heimsstyrjaldar. Það þurfti 
töluverðan kjark til að skrifa hana á sínum tíma og það var 
líka umdeilt hversu mikið guðfræðingar ættu að skipta sér 
af málefnum líðandi stundar. Ég 
mun nota þessa bók sem innblást-
ur til að takast á við eitt helsta mál 
samtímans, uppgang íslamista og 
bræðralags múslima.“ Þetta segir 
Magnús Þorkell Bernharðsson 
sagnfræðingur þegar slegið er á 
þráðinn og forvitnast um erindi 
hans á málþingi í Skálholti í dag, í 
tilefni 100 ára afmælis Sigurbjörns 
Einarssonar biskups. Fyrirlesari 
auk hans er Susannah Heschel pró-
fessor sem kemur frá frá Banda-
ríkjunum eins og Magnús, þar sem 
þau kenna hvort við sinn háskól-
ann. Almennar umræður verða að 
loknum erindunum og tveir and-
mælendur með hvorum fyrirlesara 
fyrir sig.  

„Susannah Heschel er mjög virt-
ur fræðimaður, alveg mögnuð kona og við erum mjög heppin 
að fá hana,“ segir Magnús og upplýsir að erindi hennar fjalli 
um samskipti gyðinga og kristinna manna. Sjálfur kveðst 
hann ætla að sýna fram á að íslamistar og ýmsir í bræðralagi 
múslima séu að afskræma helstu hugmyndir íslam um Guð 
og réttlæti. Hann gagnrýni þau samtök út frá íslam og beiti 
þar með sömu aðferðafræði og Sigurbjörn er hann gagn-
rýndi nasismann út frá kristninni. Hann verður sem sagt 
ekki á persónulegum nótum þótt Sigurbjörn væri afi hans? 
„Nei, ekki nema lítillega,“ svarar hann. „En við afi ræddum 
stundum um þessa bók.“

Þegar síminn heyrist hringja í bakgrunni viðurkennir 
Magnús að vera staddur í verslun að skoða föt með börn-
unum sínum. Hann lætur greinilega ekki eril slá sig útaf 
laginu við að ræða alvarleg málefni í símann. Spurður um 
konu sína upplýsir hann að hún komi um helgina en of seint 
til að hlýða á fyrirlestur hans. „Hún er bandarísk og mundi 
kannski ekki skilja mikið í honum.“ gun@frettabladid.is

MÁLÞING:  SIGURBJÖRNS BISKUPS MINNST

NOTA BÓK AFA 

MAGNÚS ÞORKELL
BERNHARÐSSON

Yndislegi eiginmaðurinn minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Þorbjörn Gissurarson
frá Súgandafirði,
Borgarholtsbraut 46, Kópavogi,

andaðist í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild 
Landspítalans þann 13. júlí sl. Útförin fer fram í 
Kópavogskirkju  fimmtudaginn 21. júlí kl. 15.00. 
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Karitas eða 
Súgfirðingafélagið í Reykjavík.

Dagrún Kristjánsdóttir
Liljar Sveinn Heiðarsson
Jóhanna Guðrún Þorbjarnardóttir Ásgrímur Kárason
Elín Þorbjarnardóttir Magnús H.  
 Valdimarsson
Sigríður Þorbjarnardóttir Þórhallur Ásgeirsson 
Guðmunda I. Þorbjarnardóttir Friðrik Garðarsson 
Kristbjörg Dagrún Þorbjarnardóttir Sigurður Elvar   
 Sigurðarson
 og fjölskyldur.

Móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Halldóra Sigríður 
Þórarinsdóttir
Lindasíðu 2, Akureyri,
áður Vagnbrekku í Mývatnssveit,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 13. júlí.

Kristín Arinbjarnardóttir Sigurður R. Ragnarsson
Þórarinn Arinbjarnarson Ingibjörg Antonsdóttir
Halldór Arinbjarnarson Edda G. Aradóttir
Hjálmar Arinbjarnarson  Gizelle Balo
Ásdís H. Arinbjarnardóttir    Þórður Pálsson
ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför okkar ástkæra,

Friðriks Jens 
Friðrikssonar
fyrrv. héraðslæknis,  
Smáragrund 4, Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á dvalarheimili 
aldraðra, Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki, fyrir 
hlýja og góða umönnun.

Oddný Finnbogadóttir  Björn Friðrik Björnsson
Emma Sigríður Björnsdóttir Iain D. Richardson
Alma Emilía Björnsdóttir
Alda Ellertsdóttir 

Okkar innilegustu þakkir til allra sem 
auðsýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför okkar ástkæra 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa, 
langafa og tengdasonar,

Kristjáns Kristjánssonar
lögregluvarðstjóra,
Hæðargötu 11, Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir til allra þeirra, sem  aðstoðuðu okkur 
við þessar erfiðu aðstæður. 

Þóra Ágústa Harðardóttir
Stefán Reynir Kristjánsson
Baldvin Kristjánsson                Susanne Poulsen
Hrafnhildur Kristjánsdóttir    Christian Samuel
Kári Már og Halla María
Sigurjón Rúnar                           Hrafnhildur Tyrfingsdóttir
Atli Freyr og Sara Björk
Þóra Dröfn og Malik Þór
Vikar Logi
Halldór Jónsson

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir og 
amma,

Alda Andrésdóttir
Hæðargarði 29, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi miðvikudaginn 
13. júlí. Útförin fer fram frá Háteigskirkju fimmtudag-
inn 21. júlí kl. 15.00.

Auður Þórarinsdóttir        Bjarni Jóhannesson
Þórarinn Árni Bjarnason
Bryndís Bjarnadóttir

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi,   
bróðir og mágur,

Björn Stefánsson
flugumsjónarmaður
Hlíðarbyggð 29, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
fimmtudaginn 14. júlí. 

Hrefna Jónsdóttir
Ragnheiður Kristín Björnsdóttir Elís Kjartansson
Berglind S. Björnsdóttir
Stefán Þór Björnsson Elfa Dögg Finnbogadóttir
Jón Ingi Björnsson Hugrún Valtýsdóttir
Hrafnhildur Stefánsdóttir Cummings
Páll M. Stefánsson Jóhanna Hauksdóttir
og barnabörn. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Alma Anna Þórarinsson  
f. Thorarensen
læknir, síðast til heimilis að 
Laugarásvegi 36, Reykjavík,

sem andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni laugar-
daginn 9. júlí sl., verður jarðsungin frá Langholtskirkju 
þriðjudaginn 19. júlí kl. 13.00.

Þórarinn Hjaltason Halla Halldórsdóttir
Oddur Carl Gunnlaugur Hjaltason Ingibjörg H.
 Jakobsdóttir
Sigríður Hjaltadóttir  Þórir Ragnarsson
Hrólfur Hjaltason
Gunnlaug Hjaltadóttir
ömmubörn og langömmubörn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna andláts og útfarar 
elskulegs föður okkar, tengdaföður,  
afa og langafa,

Sveins Jónssonar
Höfða, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða fyrir góða 
umönnun.

Eiríkur Sveinsson Hildur Eðvarðsdóttir
Jón Sveinsson
Jenný Una Sveinsdóttir
Halldór Páll Jónsson
Sveinn Unnar Sigurbjörnsson
Valur Sigurbjörnsson
og afabörn.

Elskulegur bróðir minn, mágur, 
fósturbróðir og frændi,

Sverrir Arnkelsson,
Álfheimum 52, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi
fimmtudaginn 14. júlí. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Gísli Arnkelsson                Katrín Þ. Guðlaugsdóttir
Júlíana Ruth Woodward
og fjölskyldur.

Elskulegi eiginmaður minn, 

Guðbjörn Eiríkur 
Eiríksson
Funalind 7, 201 Kópavogi,

lést fimmtudaginn 14. júlí á Landspítalanum við 
Hringbraut. Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigríður Sumarliðadóttir

Innilegar þakkir fyrir  samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkærrar móður, 
tengdamóður og ömmu,

Margrétar Helgadóttur 
frá Fossi á Síðu. 

Starfsfólki Klausturhóla eru færðar sérstakar þakkir 
fyrir einstaka umönnun.
Guð blessi ykkur öll.

 
Páll Helgason Ólafía Davíðsdóttir
Fanney Helgadóttir
Hjördís Helgadóttir Hreggviður Hermannsson
Helga Helgadóttir Gunnar B. Þórisson
Þórhallur Helgason
og ömmubörn.
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Vnr. 88040050

Trampolín
Trampolín, 2,4 m 

Vnr. 49955910

Körfuboltaspjald
Körfuboltaspjald á fæti, 
barnastærð.

Vnr. 49620203

Fjallahjól
26” fjallahjól, ál, silfurlitað, 18 gíra.

Gerðu
frábær
kaup!

Vnr.  62611452

Fótboltamark
Fótboltamark, 
215x150x75 cm.

Vnr.  49620200

Götuhjól
28“ götureiðhjól fyrir karla, 6 gíra 
með brettum og bögglabera.

Vnr.  49620201

Götuhjól
26“ götureiðhjól, kvenhjól, 6 gíra 
með brettum og bögglabera.

SALA!    GASGRILL 20-50%    ÚTSALA!    ÚTSALA!    FERÐAVÖRUR 30-40%     Ú
S

Vnr.  41118402

Golfsett
COUGAR hálft golfsett.



Glæsilegt
úrval!

Vnr.  74830060

Sláttuvél
EINHELL sláttuvél BG-PM 46 P. Með 3,75 
hestafla fjórgengismótor, sláttubreidd 
er 46 cm, hægt að velja um 3 hæðarstill-
ingar, safnpoki er 60 l.

Vnr. 41622123

Garðsett
Garðsett úr áli, plasthúðuð viðaráferð, 
4 stólar og borð 151x92 cm, viðhaldsfrítt.

Vnr.  41616015

Garðsett
KRETA garðsett, 60 cm hringlaga borð 
og 2 samanbrjótanlegir stólar.

Vnr.  53323150-51

Sláttuvél
WARRIOR sláttuvél með fjórgengis- 
mótor. Vélin er 3,75 hestöfl, stillanleg 
sláttuhæð, sláttubreidd 46 cm.

ÚTSALA!    ÚTSALA!    SUMARBLÓM OG POTTAR 20-50%    ÚTSALA!    ÚTSALA!

Vnr.  74830067

Sláttuvél
EINHELL sláttuvél RPM 51 S. 
Fjórgengis mótor sem er 6,0 hestöfl, 
sláttubreidd er 51 cm, safnpokinn er 65 l.

!

Vnr.  41622106

Sólbekkur
Sólbekkur, plast/
bast, svartur.

Vnr.  41622100/8

Garðsett
Garðsett, borð stál/gler með sólhlíf og 4 
stólar. Blátt eða grátt.

Vnr. 41624123-4/6-7

Markísa
Markísa, 2,5x2,5 m eða 
3,5x2,5 m, blá eða dökkgrá.

Sumardekk
á frábæru

verði!

Vnr.  74830024

Sláttuvél
EINHELL rafmagnssláttuvél 1200W, 
sláttubreidd 32 cm, stillanleg sláttuhæð 
25-60 mm, stærð safnkassa 28 l.
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Spurning: Hvað kallarðu kind 
sem hellir alltaf niður?
Svar: Sauð.

Þjónninn: „Jæja, í dag er ég 
með reykta tungu, steikta 
lifur, nýru í kássu og grísa-
lappir.“
Gestur: „Ég var ekki að spyrja 

um heilsufar þitt.“

Einu sinni voru tvær kindur 
á beit og önnur þeirra segir: 
„Mmeeeee”. Þá sagði hin: 
„Heyrðu, þetta er akkúrat 
það sem ég ætlaði að fara að 
segja.“

Spennandi tófuleikur

Hvernig leiddist þú út í sirkus-
bransann? „Það var rosalega 
óvart. Við Daníel vinur minn 
ákváðum að kaupa okkur ein-
hjól og veðjuðum hvor gæti 
lært betur á það á einum mán-
uði. Stuttu eftir það hittum við 
trúðinn Wally sem bauð okkur 
að koma á æfingu hjá sér að 
læra á meira sirkusdót. Þetta 
var fyrir fjórum árum og við 
erum báðir enn þá að læra eitt-
hvað nýtt með þessum hópi, sem 
er orðinn mun stærri og heitir 
Sirkus Íslands.“

Sirkuslistir krefjast mikillar 
æfingar en þarf manni ekki 
að leiðast svo mann langi til 
að æfa brögðin svona mikið? 
„Alls ekki. Ekki frekar en 
manni þarf að leiðast til að 
fara út í fótbolta, eða spila 
tölvuleiki. Þegar maður byrj-
ar er oft erfitt að hætta. 
Sumt er samt svo erfitt að 
mann langar næstum að 
hætta að æfa sig, en þá 
er bara mun skemmti-
legra þegar maður 
nær því.“

Er hægt að vinna í 
sirkus þegar maður 
verður stór? „Ég 
er að treysta á 
það, já. Ég held að 
ef maður er nógu 
duglegur við að æfa 
og að koma sér á 
framfæri þá sé vel 
hægt að vinna sem 
sirkuslistamaður.“

Breytist þú í einhvern 
ákveðinn karakter 
þegar þú sýnir listir 
þínar? „Já, maður verð-
ur oft að búa til karakter 
í kringum atriðin sín til 
að gera þau skemmtilegri. 
Í nýjustu sýningunni 
okkar, Ö-Faktor, var ég 
til dæmis áhættuleikar-
inn Hreinn Háski sem 
er lítill sveitastrákur 
með töffarastæla.“

Hvaða hundakúnstir 
finnst þér skemmti-
legast að gera? „Það 

er svo margt sem skemmtilegt. 
Núna hef ég mest gaman af 
loftfimleikarólunni. Ég byrjaði 
að læra á hana fyrir nýju sýn-
inguna og hef aldrei verið í loft-
fimleikum áður svo þetta er allt 
svo nýtt og spennandi.“ 

Er hættulegt að vera þú? „Það 
getur verið það. Eins og í Ö-Fak-
tor var hluti af atriðinu mínu 
að hoppa í gegnum eldhring á 
hjólaskautum, sem er vissulega 
hættulegt, en ég æfði mig vel 
að skauta og hoppa áður en ég 
kveikti í hringnum. Ég reyni að 
gera ekki neitt hættulegt nema 
það sé þess virði og þá æfi ég 
mig á öruggan hátt.“

Hvað tekur langan tíma að læra 
að djöggla með fjórum boltum 
eða keilum? „Það fer eftir því 
hversu mikið og oft þú æfir þig. 
Ef þú ert klár með þrjá bolta 
ertu enga stund að ná fjórða 

boltanum með. Ef þú kannt 
ekki að djöggla neitt ætt-
irðu bara að byrja og sjá 
hversu hratt þú getur 
unnið þig upp í fjóra.”

Hefurðu brotið hluti þegar 
þú æfir þig? „Ójá. Bara í 
þessum mánuði hef ég 
brotið hjólaskauta, lítið 
reiðhjól, stökkpall og tugi 
eggja. En hingað til hef 
ég ekki brotið eitt einasta 
bein. Sjö-níu-þrettán.“

Hvernig geta krakkar 
orðið sirkuslistamenn? 
„Góð byrjun væri að 
koma á námskeið hjá 

Sirkusskólanum, sem 
er í gangi í Tjarnar-
bíói núna því þar lærir 
maður undirstöðuatriði 

í flestu sem viðkemur 
sirkus. Það er mjög gott að fá 
að prófa sem flest til að finna 
hvað hentar manni best og æfa 
sig svo áfram í því.“

Get ég lært sirkusbrögð þó ég 
sé feimin/n? „Að sjálfsögðu. 
Sumir verða meira að segja 
minna feimnir þegar þeir vita 
að þeir eru góðir í einhverju 
skemmtilegu.“

LÍTILL SVEITASTRÁKUR 
MEÐ TÖFFARASTÆLA
Jóakim Meyvant Kvaran finnst gaman að vera sirkuslistamaður 
og að læra sífellt ný brögð.

HEIMASÍÐA RÚV  hefur að geyma skemmtilega 
barnavefi. Þar er hægt að horfa á Stundina okkar, hlusta á 
Leynifélagið og margt fleira. Slóðin er www.ruv.is.

Tófuleikur er spennuþrunginn hlaupaleikur 
sem hentar vel til að leika á grasi eða í mjúk-
um sandi. Þátttakendur mega varla vera færri 
en fimm og ef þeir eru fleiri verður leikurinn 
fjörugri. 

Fyrst er markað svið og er reynt að haga 
svo til að þúfa eða steinn sé á því miðju. 
Einn leikmanna er tófa, annar smala-
maður en hinir lömb. Í leikbyrjun stend-
ur tófan á markinu í miðjunni og gagg-
ar þar tíu sinnum. Að því búnu fer 
hún frá markinu og út á sviðið og 
gaggar í sífellu. Lömbin hlaupa 
í kringum hana og á tófan að 
reyna að ná þeim, því að þá 

eru þau dauð. Það er jafnvel nóg að hún komi 
við þau eða þau við hana. 

Smalamaður ver lömbin eftir mætti, hann 
er þar ávallt fyrir þar sem hættan er mest og 

varnar tófunni að snerta lömbin. Hann 
má jafnvel takast á við hana ef á 
þarf að halda.

Ekki má tófan fara út fyrir sviðið, 
því þá er hún brennd, en aftur á 
móti er lömbunum það heimilt. 
Þegar tófan hefur náð öllum lömb-
unum er leiknum lokið og verður sá 
leikmaður sem seinast náðist næsta 
tófa.

 Heimild/Æskan 2. tbl. 1961

Bara í þessum 
mánuði hef ég 

brotið hjólaskauta, 
lítið reiðhjól, stökk-
pall og tugi eggja.

Lífræn og 
sykurlaus 
tómatsósa

Fæst í öllum helstu verslunum á höfuðborgarsvæðinu

Hún er frábær með grillmatnum og 

hollt meðlæti fyrir alla, unga sem aldna.

Þegar þú vilt sameina gæði, hollustu og 

gott bragð, veldu þá Rapunzel.



Rennd peysa úr polyester og bómull. 
Litir: Bleik, blá, græn, fjólublá. 
Stærðir: 128-164.

Stuttermabolur úr bómull. Litir:
Turkisblár, svartur. Stærðir: 110-176

Íþróttabuxur með netfóðri. 
Stærðir: 128-164.

Rennd hettupeysa úr bómull. 
Stærðir: 128-176.

Vindjakki með flísfóðri. 
Stærðir: 128-152.

Tilboðið gildir aðeins 
í Intersport Bíldshöfða.

Sumarskór með mjúkum adiFIT-innleggjum sem sýna hvernig
skórinn passar. Svartir: 28-40. Hvítir: 28-36.

Sumarskór með mjúkum OrthoLite innleggjum sem sýna hvernig
skórinn passar. Litir: Hvítir, svartir. Stærðir:  32-382/3.

Sumarskór með riflásum. Mjúk adiFIT-innlegg sýna 
hvernig skórinn passar. Svartir: 28-35. Hvítir: 28-33.
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BAKÞANKAR 
Magnúsar 

Þorláks 
Lúðvíks-

sonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. stagl, 6. 950, 8. endir, 9. spor, 11. 
slá, 12. háspil, 14. högg, 16. átt, 17. 
kvk. nafn, 18. kvenkyns hundur, 20. 
skammstöfun, 21. truflun.

LÓÐRÉTT
1. svanur, 3. skammstöfun, 4. undir-
búningspróf, 5. skjön, 7. naggrís, 10. 
hljóð rjúpunar, 13. poka, 15. maður, 
16. hlóðir, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tafs, 6. lm, 8. lok, 9. far, 
11. rá, 12. tromp, 14. spark, 16. sv, 17. 
lóa, 18. tík, 20. fr, 21. ónáð. 

LÓÐRÉTT: 1. álft, 3. al, 4. forpróf, 5. 
ská, 7. marsvín, 10. rop, 13. mal, 15. 
karl, 16. stó, 19. ká. 

Ég veit að þetta 
er fyrsti tíminn 

ykkar en reynsla 
mín segir að 
þið tvö eigið 
í vandræðum 
með tjáskipti.

Takk Pierce, en ég er 
ánægður með myndina 

af litla dansandi 
tannburstanum sem ég 
er með á nafnspjaldinu 

mínu.

Þetta væri 
miklu 

svalara.

Takk fyrir að 
hafa reddað 
stefnumótinu 
með frænda 

þínum.

Já, 
hvernig 

gekk 
stefnu-
mótið?

Mjög vel. Þú 
sagðir aldrei 

að hann 
væri í svona 
„góðu“ formi.

Hann er 
dálítið 

þybbinn.

Og að hann 
vantaði eina 
framtönn.

Æi, er hún 
dottin út 

aftur?

Og að hann 
væri með 
sérstakan 
fatasmekk.

„Sexý 
gaur“

Hann er alltaf 
svo venjulega 

klæddur. Í galla-
buxum og bol.

Já, var hann 
í þeim bol?

Alla 
vega. 
Takk 
kærlega 
fyrir mig.

Það var ekkert. Ef 
þetta gengur ekki 

upp á ég annan 
frænda. Hann 
getur reyndar 
bara andað í 

gegnum nefið.

Ég er komin 
heim.

Velkom-
in heim.

Var 
gaman?

Já, frábært að 
sjá Jennu aftur.

Hvernig 
gekk?

Vel. Ókei, 
látum „vel“ 

nægja 
í bili.

Já, við 
tökumst á við 
afleiðingarnar 

á morgun.

Hjónabands-
ráðgjafi

Einstaklingi sem það vill er í lófa lagið 
að loka sig inni á heimili sínu og hætta 

sér ekki út. Hann getur bólstrað oddhvöss 
horn, fjarlægt brothætt gler af heimilinu 
og almennt hagað lífi sínu þannig að ekkert 
nema reiði guðs geti hent hann. Það kostar 
peninga en ekki mjög mikla.

HIÐ opinbera getur því miður ekki reitt 
fram sömu þjónustu fyrir borgara landsins. 
Það eitt að búa svo um hnútana að vart væri 
hægt að slasa sig á hálendinu færi til dæmis 
með ansi mörg fjárlög. Fyrir utan hvað það 
myndi skemma ósnortið hálendið. Það er 
samt sem áður nokkuð víðtæk sátt um að 
eitt af hlutverkum ríkisins sé að auka öryggi 
borgaranna.

DÆMI um slíka viðleitni eru slökkviliðið 
og almannavarnir. Það gleymist hins vegar 
oft í opinberri umræðu að ríkið hefur 

takmörkuð fjárráð. Meira að segja þegar 
kemur að nokkru jafn mikilvægu og öryggi.

ÞANNIG hafa þeir sem vilja flugvöll í 
Vatnsmýri um alla framtíð oft vísað 
til öryggissjónarmiða. Að með því 
að færa sjúkraflugið fjær Landspít-
alanum sé verið að minnka öryggi 

íbúa landsbyggðarinnar svo mikið að 
það réttlæti staðsetninguna. Látum 

liggja á milli hluta að bráðatilfelli 
koma ekki með sjúkraflugi. Því jafn-
vel þótt gert væri ráð fyrir meiri hættu 

á dauðsföllum fyrir notendur sjúkraflugs 
vegna meiri fjarlægðar réttlætti það samt 
ekki flugvöll í Vatnsmýri. 

ÞAÐ kann að hljóma kaldranalega en fórn-
arkostnaður af flugvelli í Vatnsmýri er met-
inn á nokkra milljarða á ári. Til eru mun 
skynsamlegri leiðir til að verja þessum pen-
ingum. Til dæmis að kaupa nýja þyrlu fyrir 
Landhelgisgæsluna fyrir brot sparnaðarins.

SÁLFRÆÐIN segir okkur að krafan um 
bætt öryggi verði háværust þegar hægt er 
að benda á skýr dæmi um slys eða dauðs-
föll sem koma hefði mátt í veg fyrir. Þegar 
tvö slys verða í sömu beygjunni á þjóð-
vegi 1 er strax brugðist við og beygjunni 
breytt. Þegar dauðsföllum á Landspítalan-
um fjölgar um nokkur prósent vegna niður-
skurðar kvarta fáir því vandinn er ekki 
sjáanlegur. Samt væri nær örugglega hægt 
að fá meira öryggi fyrir hverja krónu með 
því að auka fjárframlög til ákveðinna hluta 
heilbrigðiskerfisins. Af þessum sökum er 
forgangsröðun í öryggismálum oft skökk.

ÞAÐ er svo aftur áleitin spurning hvaða 
öryggi er fólgið í því að hafa þriggja flug-
brauta flugvöll í miðri íbúðabyggð. Eitt flug-
slys í Þingholtunum myndi til dæmis tryggja 
að flugvöllurinn hyrfi úr miðbænum svo til 
samstundis á sama hátt og þjóðvegirnir eru 
endurbættir þegar slys verða. Vonandi verð-
ur hann bara farinn áður en til þess kemur.

Vandinn við ofuraðgát

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

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 
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Kræsingar & kostakjör

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

Mini-trampolín

19.998 kr

Denver DVD spilari  
m/veggfestingu

12.995 kr

Denver LED sjónvarp  

69.995 kr

Birtist með fyrirvara um villur. Gildir meðan birgðir endast.
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Friðrik Ómar og Jógvan 
ætla að gefa út barnaplötu 
fyrir jólin þar sem þeir 
syngja íslensk og færeysk 
lög. Þeir fengu frábærar 
móttökur á nýlegum tón-
leikum sínum í Grímsey.

Félagarnir Friðrik Ómar og 
Jógvan Hansen eru á leið í hljóð-
ver á næstunni til að taka upp 
sína aðra plötu. Þar ætla þeir að 
syngja íslensk og færeysk barna-
lög og kemur platan út fyrir jól.

„Það er búið að vefjast fyrir 
okkur lengi hvað við ættum að 
gera ef við ætluðum að gera eitt-
hvað meira. Okkur fannst að þetta 
gæti komið skemmtilega út,“ segir 
Friðrik Ómar. „Það eru til mörg 
barnalög í Færeyjum og Jógvan 
er þekktastur fyrir það í Færeyj-
um að syngja lög fyrir krakkana. 
Hann þekkir þetta því mjög vel 
sjálfur og mig hefur alltaf langað 
til að fara meira út í.“

Friðrik Ómar og Jógvan gáfu 
út plötuna Vinalög sem kom út 
árið 2009 og hefur selst eins og 
heitar lummur, eða í hátt í tíu 
þúsund eintökum. Þeir hafa ein-
mitt verið duglegir að árita plöt-
una á tónleikaferðalagi sínu um 
landið sem stendur núna yfir. Á 
dögunum sungu þeir í Grímseyj-
arkirkju og fengu að vonum frá-
bærar viðtökur hjá eyjarskeggj-
um. „Þeir dekruðu alveg við 
okkur,“ segir Jógvan, sem var að 
koma í fyrsta sinn til Grímseyjar. 
„Við keyrðum hringinn í kringum 
eyjuna, fórum í siglingu í kring 
og á sjóstöng. Svo komum við í 
þessa dásamlegu kirkju,“ segir 
hann. „Þetta var bara meiri hátt-
ar dagur. Mér leið eins og ég væri 
kominn heim, því ég er alinn upp 
á svona eyju.“

Eftir tónleikana árituðu þeir 
plötuna sína og höfðu þeir í 
nógu að snúast. „Við árituðum 
eða heilsuðum upp á fólkið. Við 
viljum alltaf gefa okkur tíma í að 

heilsa upp á fólkið sem er búið að 
borga sig inn til að hlusta á okkur. 
Stór hluti af því sem við gerum er 
að reyna að hafa þetta eins pers-
ónulegt og mögulegt er.“

Fram undan hjá þeim félögum 
eru tónleikar í Ísafjarðar-
kirkju á sunnudag, Patreksfirði 
á mánudag og síðan á Hólma-
vík, Grundarfirði og Blönduósi. 

Lokatónleikarnir verða svo í byrj-
un ágúst á Fiskideginum mikla í 
heimabæ Friðriks Ómars, Dalvík.  

Friðrik hefur verið búsettur í 
Svíþjóð á þessu ári en ætlar ekki 
að snúa aftur í bráð enda er vinna 
við nýju plötuna fram undan, auk 
fleiri verkefna. „Ég verð alla 
vega hér til áramóta,“ segir hann 
hress.  freyr@frettabladid.is

Barnaplata fyrir næstu jól

Í GRÍMSEYJARKIRKJU Friðrik Ómar og Jógvan sungu fyrir troðfullri Grímseyjarkirkju á 
dögunum. Þeir ætla að gefa út nýja plötu fyrir næstu jól.

ÁRITANIR Þeir félagar höfðu í nógu að snúast eftir tónleikana við að árita plötuna 
sína.

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPEMEMERERK GULULTLT

T I L B O Ð S B Í Ó
                                LAUGARDAG - SUNNUDAG         

ZOOKEEPER KL. 1 (TILBOÐ) L
TRANSFORMERS 3 3D KL. 1 (TILBOÐ) 12
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 (TILBOÐ) L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TALT 3D KL. 1 (TILBOÐ) L

HARRY POTTER 3D KL. 2.40 (TILBOÐ)  12
ZOOKEEPER KL. 3 (TILBOÐ) L
BAD TEACHER KL. 3 (TILBOÐ) 14

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!

B.B. - MBL.
- L.S - AINMENT 

WEEKLY

HARRY POTTER - 3D 2(950 kr), 5, 7.30 og 10(POWER)

ZOOKEEPER 2(700 kr), 4, 6 og 8

BRIDESMAIDS 4, 6.30, 9 og 10

KUNG FU PANDA 2 2(700 kr) - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

T.V. - kvikmyndir.is

POWERSÝNING
KL. 10

 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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„MÖGNUÐ 
ENDALOK“

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN
STÆRSTA MYND ÁRSINS

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D
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HARRY POTTER 3D kl. 2.20 -5.10 - 6.30 - 8 - 9.15 - 10.45 - 11:10
TRANSFORMERS 3 3D kl. 2.20 - 4.25 - 8 -10.30
SUPER 8 kl. 8
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 2.20 - 5.45
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 2.20 - 4.25

HARRY POTTER kl. 2:30 - 5.10 - 8 - 10.40
MR POPPER’S PENGUINS kl. 3:30 - 5.40 - 8
SOMETHING BORROWED kl. 10.20

HARRY POTTER (3D) kl. 3 - 5:20 - 8 - 10:40
KUNG FU PANDA 3 kl. 3
TRANSFORMERS 3: DARK OF THE MOON kl. 5:20 - 8 - 11:20

HARRY POTTER DIGITAL-3D kl.D 3 - 5:20 - 8 - 10:40
TRANSFORMERS kl. 5:50 - 9

HARRY POTTER     Sýnd í 3D kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER      Sýnd í 2D kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER LUXUS VIP í 2D kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 6 - 9.10
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8 - 11:10
SUPER 8 Sýnd kl. 10:20
THE HANGOVER 2 Sýnd kl. 8
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 Sýnd í 2D kl. 2.20 - 5.10

HARRY POTTER     Sýnd í 3D kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 3 - 6  - 9
BEASTLY kl. 10:20
SUPER 8 kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

- T.M - THE HOLLYWOOD 
REPORTER

- L.S - ENTERTAINMENT 
WEEKLY

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

STÆRSTA MYND ÁRSINS ! SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3DBARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

ZOOKEEPER KL. 4 - 8  L
BRIDESMAIDS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 12
ATTAAA CK THE BLOCK KL. 6 - 10 16

HARRY POTTER 3D KL. 2.40 - 4 -5.20 - 7 - 8 - 10 -10.40 12
ZOOKEEPER KL. 3 - 5.45 - 8 - 10.15 L
BAD TEACHER KL. 3 - 5.50 - 8 - 10.10  14

ATTAA CK THE BLOCK KL. 8 - 10  16
ZOOKEEPER KL. 1 - 3.30 -  5.45 - 8 L
TRANSFORMERS: 3 3D  KL. 1 - 5 - 10.15  12
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS KL. 1 - 5 - 8  12
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 1  - 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS  KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D KL. 1 - 3.40 L

5%
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1. deild karla:
Grótta-Þróttur   0-1
0-1 Sveinbjörn Jónasson (68.)
Fjölnir-Selfoss   0-1
0-1 Kjartan Sigurðsson (30.)
ÍA-HK   2-1
1-0 Hjörtur Hjartarson (23.), 1-1 Eyþór Helgi 
Birgisson, víti (47.), 2-1 Fannar Freyr Gíslason 
(89.)
Haukar-Víkingur Ó.   1-0
1-0 Hilmar Rafn Emilsson (33.)
Upplýsingar frá fótbolti.net

ÚRSLIT

FÓTBOLTI KSÍ veitti í gær viður-
kenningar til þeirra sem skarað 
hafa fram úr í fyrstu níu umferð-
unum í Pepsi-deild kvenna.

Bandaríska stúlkan Ashley 
Bares hjá Stjörnunni var valin 
best en Jón Ólafur Daníelsson, 
þjálfari ÍBV, var valinn besti 
þjálfarinn.  

Dómari umferðanna var valin 
Guðrún Fema Ólafsdóttir og 
stuðningsmannaverðlaunin hlutu 
stuðningsmenn Vals. Valur átti 
fimm leikmenn í úrvalsliðinu, 
Stjarnan tvo, ÍBV tvo, Þór/KA 
einn og Fylkir einn. - hbg

Pepsi-deild kvenna:

Bares og Jón 
Ólafur best

FÓTBOLTI Færeyingar eiga landa 
sínum, Jákupi Emil Hansen, 28 
ára gömlum stjórnmálafræði-
nema, mikið að þakka. Þökk sé 
útreikningum og þrautseigju hans 
neyddist Alþjóðaknattspyrnusam-
bandið, FIFA, til þess að leiðrétta 
heimslista sinn. Færeyjar fóru upp 
fyrir Wales og bendir flest til þess 
að frændur okkar verði af þeim 
sökum í 5. styrkleikaflokki þegar 
dregið verður í undankeppni HM 
2014 í Brasilíu í lok mánaðarins. 

Eftir frækinn 2-0 sigur Færey-
inga á Eistum 7. júní fór Jákup að 
grennslast fyrir um hvaða þýð-
ingu sigurinn hefði fyrir þjóð sína 
á heimslistanum. Hann reiknaði 
sjálfur og vafraði um netið þar 
sem hann fann bloggsíðuna www.
football-rankings-info sem stað-
festi útreikninga hans. Færeyj-
ar ættu að vera fyrir ofan Wales 
á heimslistanum sem næmi 0,07 
stigum. 

„Ég er heillaður af Andrew 
Jennings, blaðamanni BBC, sem 
hefur verið að skoða spillingu 
innan FIFA. Ég sagði færeyska 
knattspyrnusambandinu 10. júní 
að það væri mögulegt að Wales 
yrði ranglega fyrir ofan Færeyj-
ar á næsta lista. Wales ætti marga 
leikmenn í ensku úrvalsdeildinni 
en við værum bara hálfatvinnu-
menn. Hugsanlega teldi FIFA það 
sér í hag að halda Wales fyrir ofan 
Færeyjar á listanum,“ segir Jákup 
og ber greinilega lítið traust til 
FIFA.

Listinn var opinberaður 29. júní 
og Jákupi blöskraði þegar hann sá 
að löndin deildu 114. sæti en Wales 
var raðað fyrir ofan Færeyjar. 
Jákup setti sig aftur í samband við 
færeyska knattspyrnusambandið. 
Ekkert svar barst.

„Þau hafa líklega haldið að ég 
væri haldinn ofsóknaræði,“ segir 
Jákup sem lét ekki deigan síga. Ef 
hann ætti ekki að ganga í málið, 
hver þá? 

Hann sendi útreikninga sína á 
færeysku fjölmiðlana en blaða-
maðurinn Rolant Waag Dam var 
sá eini sem sýndi málinu áhuga. 
Með hans hjálp fór boltinn að 
rúlla. Loksins bárust svör frá 
knattspyrnusambandi Færeyja 
sem sagði að málið væri í skoðun 
hjá FIFA. 

Skömmu síðar sendi FIFA frá 
sér leiðréttingu á listanum og 
sagði villuna hafa legið í því að 
liðum sem voru jöfn að stigum 
hefði ekki verið raðað í stafrófs-
röð. Sú villa hefði verið á fleiri 
stöðum á listanum.

FIFA gaf þó ekki upp hvor 
þjóðin yrði í efri styrkleika-
flokknum. Það verður ekki ljóst 
fyrr en kemur að drættinum að 
þeirra sögn. Jákup var allt annað 
en sáttur við þessa tilkynningu 
og hafði áhyggjur af því hversu 
litla athygli leiðréttingin fékk í 
heimspressunni. Færeyjar væru 
0,07 stigum ofar á listanum. Þeir 
ættu að vera í efri flokknum. 

„Því hafði ég samband við 
landsliðsþjálfarann Brian Kerr 
sem svaraði mér um hæl. Hann 
var sammála mér hversu mik-
ilvægt væri að málið kæmist 
í heimspressuna. Hann sendi 
upplýsingarnar frá mér á tengi-

liði sína í fjölmiðlaheiminum og 
eftir það fóru hlutirnir að gerast. 
Fjölmiðlar um alla Evrópu hafa 
fjallað um málið. Ég hef meira að 
segja séð fréttir um málið í Túnis 
og Indlandi,“ segir Jákup.

FIFA hefur legið undir mikilli 
gagnrýni undanfarin misseri, 
meðal annars vegna ásakana um 
spillingu. Sepp Blatter, forseti 
FIFA, hefur lofað bættum vinnu-
brögðum og gagnsæi hjá sam-
bandinu.

„Ég er enginn stærðfræðingur. 
Ég vildi bara koma öllum í skiln-
ing um að listinn væri ekki réttur 
miðað við aukastafi. FIFA hefur 
breytt listanum en segir það 
vera vegna stafrófsraðar. Þeir 
hafa lofað betrumbót og gagnsæi 
í vinnubrögðum. Ef þeir meina 
það eiga þeir auðvitað að setja 
Færeyjar í 5. styrkleikaflokk,“ 
segir Jákup sem hefur skemmti-
lega tengingu við Ísland. Mágur 
hans er Osbjørn Jacobsen einn 
arkitekta Hörpunnar.

Dregið verður í undankeppn-
inni 30. júlí. Ljóst er að Ísland 
verður í 6. styrkleikaflokki en 
fróðlegt verður að sjá í hvorn 
flokkinn FIFA setur frændur 
okkar Færeyinga.  
 kolbeinntd@365.is

Grunaði FIFA um græsku
Jákup Emil Hansen er maðurinn sem benti FIFA á villu á heimslistanum. Fær-
eyjar fara úr neðsta styrkleikaflokki í fyrsta sinn. Kom að lokuðum dyrum hjá 
færeyska sambandinu. Málið hefur vakið heimsathygli. 

SNIÐUGUR STRÁKUR Jákup hefur vakið heimsathygli fyrir afskipti sín af styrkleikalista 
FIFA. Hann grunaði að ekki væri allt með felldu hjá FIFA.

Laugardagurinn 16. júlí.

Mánudagurinn 18. júlí.

Sunnudagurinn 17. júlí.

Stjarnan - Breiðablik kl.16.00
Stjörnuvöllur

Þór - Keflavík kl.19.15
Þórsvöllur

Víkingur R. - Fram kl.19.15
Víkingsvöllur

Grindavík - ÍBV kl.17.00
Grindavíkurvöllur

FH - Fylkir kl.19.15
Kaplakrikavöllur

KR - Valur kl.20.00
KR-völlur

Höfum opnað 
OUTLET í hluta 

verslunar okkar 
BYKO Kauptúni

Opnunartímar í Kauptúni:
Mán.-Fös.: 08:00 - 18:00
Laugardaga: 10:00 - 17:00
Sunnudaga: 11:00 - 17:00

Allt að
Kauptúni

G A R Ð A B Æ

80%
afsláttur

BARÁTTA Úr landsleik Frakka og Færey-
inga. NORDIC PHOTS /AFP

GOLF Norður-Írinn Darren Clarke 
og Bandaríkjamaðurinn Lucas 
Glover eru efstir á opna breska 
eftir annan dag mótsins.

Báðir eru þeir á 4 undir pari en 
fjórir kylfingar eru höggi á eftir. 
Þar á meðal Thomas Björn sem 
leiddi eftir fyrsta daginn. Áhuga-
maðurinn Tom Lewis leiddi með 
Björn og hann er þrem höggum á 
eftir efstu mönnum.

Fjölmargir þekktir kylfingar 
komust ekki í gegnum niður-
skurðinn í gær og þar á meðal 
Luke Donald sem er efstur á 
heimslistanum.  - hbg

Opna breska meistaramótið:

Clarke og Glo-
ver leiða mótið

THOMAS BJÖRN Missti aðeins flugið en 
er höggi á eftir efstu mönnum.

NORDIC PHOTOS/AFP

sport@frettabladid.is

KR  mun mæta annaðhvort Llanelli frá Wales eða Dinamo Tbilisi frá Georgíu 
í Evrópudeildinni takist liðinu að slá Zilina úr keppni. Fari FH áfram í keppninni 
mætir það næst Hacken frá Svíþjóð eða FC Honka Espoo frá Finnlandi.



Andrésbrunnur 16
113 Reykjavík
Auðveld kaup! Flott íbúð!

Stærð: 94,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 19.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Auðveld  kaup  yfirtaka  +  söluþóknunn  RE/MAX  SENTER  kynnir:  Sérlega  björt,  opin  falleg  og  vel  skipulögð
94,9 fm íbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi.
Forstofa  er  með  parketi  á  gólfi  og  góðum  fataskápum.  Stór  stofa  með  parketi  á  gólfi  og  út  frá  henni  eru
rúmgóðar  suðursvalir.  Sérþvottahús  er  inni  í  íbúðinni.  Herbergin  eru  með  parketi  á  gólfum  og  skápum.
Baðherbergi  með  flísum  á  gólfi  og  á  veggjum,  innréttingu,  baðkari  og  upphengdu  salerni.  Herbergi  með
parketi  á  gólfi  og skápum. Opið  eldhús með borðkrók,  fallegri  viðar-innréttingu,  glugga og flísum á gólfi.  Úr
eldhúsinu  er  sérlega  gott  útsýni  til  norðurs  til  Akrafjalls  og  Esju  og  víðar.  Innaf  bílageymslu   er  góð  7,9fm
geymsla. Stórar suðursvalir. Eigninni fylgir stæði í þriggja bíla bílageymslu á jarðhæð. Í kjallara er sameiginleg
hjóla- og vagnageymsla. Sameign er góð.

Stutt í flest alla þjónustu, skóla, leikskóla og fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Stigahlíð 58 
105 Reykjavík
Fallegt einbýli á vinsælum stað

Stærð: 265 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 66.500.000

Verð: 89.000.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Eitt  af  glæsilegri  húsum  höfuðborgarinnar.  Húsið  er  á  einni  hæð  með
innbyggðum 47 fm bílskúr sem hefur verið innréttaður sem 2ja herbergja íbúð með sérinngang. Byrjað var að
byggja húsið 1992 en því var í raun lokið 2001-2002 þegar núverandi eigendur keyptu og kláruðu og því eru
allar  innréttingar  í  húsinu  nýlegar.  Í  aðaleigninni  eru  þrjú  svefnherbergi,  stofa,  borðstofa,  eldhús  og
baðherbergi. Garðurinn er sérlega glæsilegur og var hönnun hans í höndum Stanislas Bohic. Öll gólf eru lögð
marmara nema í aukaíbúð. Eignin er mjög íburðarmikil  og er stórkostlega staðsett innst í  botnlangagötu við
hlið Hamrahlíðarskóla. Allar upplýsingar gefa Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is eða Gunnar
Sverrir 862-2001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

899 6753

8622001

Unubakki 17
815 Þorlákshöfn
Atvinnuhús á góðu verði

Stærð: 144,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 0

Verð: 13.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Til  sölu  eða  leigu!!  Snyrtilegt  110m2  iðnaðarbil  ásamt  35m2  milliloft  í  nýju
atvinnuhúsnæði við Unubakka í Þorlákshöfn.  Í bilunum er góð lofthæð ( 7 m hæðst) með stórum rafdrifnum
innkeyrsluhurðum ( 4,5 x 4,0 m) inn í bilin. Einnig er sér inngangur(gönguhurð)að aftan.
Gólfhiti í öllum grunnfleti, sér rafmagnstafla í hverju bili og ljós kominn í loft og nokkrir tenglar víðsvegar.

ATH. HÆGT ER AÐ FÁ ALLT AÐ 80% FJÁRMÖGNUN Á HAGSTÆÐUM KJÖRUM.

Allar  upplýsingar  um eignina  gefur  Ástþór  Reynir  í  síma 8996753 eða á  arg@remax.is  og  Gunnar  Sverrir  í
síma 8622001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Auveld kaup!! Til leigu eða sölu!!

899 6753

8622001

Engjavegur 6 
270 Mosfellsbær
Parhús með auka íbúð

Stærð: 270,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1930

Fasteignamat: 37.100.000

Verð: 49.900.000

Parhús á tveimur hæðum auk kjallara alls 270.4 fm.
Komið er inn á aðalhæðina í forstofu og stiga niður í kjallarann. Samliggjandi stofur og er gegnið út frá annarri
stofunni  niður  á  sólpall  og  í  garðin  sem snýr  í  suður.  Ný  uppgert  eldhús  með fallegri  innréttingu  og  góðum
borðkrók. Í holinu er gestasnyrting með fatahengi. Lofthæð er 2,85 m. Frá holinu liggur stigi upp á efri hæðina
og  á  gang.  Þar  eru  tvö  herbergi  og  rúmgott  svefnherbergi  með  skápum.  Glæsilegt  baðherbergi  nýlega
standsett  með  flísum  á  gólfi  og  flísum  upp  á  miðja  veggi  og  smá  innréttingu,  handklæðaofni,  hornbaðkari,
sturtuklefa, upphengdu salerni,  tengi fyrir  þvottavél og tveimur þakgluggum. lofthæð efri  hæðar er 2,65 m Á
neðrihæðinni er 96 fm íbúð sem stendur af eldhúsi/alrými, stofu og herbergi, baðherbergi og þvottahús með
sturtuklefa. lofthæð 2,65 m. Búið er að endurnýja flestar pípulagnir og frárennslislagnir einnig að jarðtengja allt
rafmagn og skipta um, tengla. Sólpallur er mjög snyrtilegur. Garðurinn er gróin með trjám. Húsið er klætt að
utan með viðhaldslítilli klæðningu. Gert er ráð fyrir því á deiluskipulagi að byggja megi bílskúr á lóðinni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Okkur er sönn ánægja að kynna 
Selmu Ágústsdóttur, innanhússarkitekt.

Markmið okkar er að veita vandaða og góða þjónustu. 

Nú höfum við fengið til liðs við okkur Selmu Ágústsdóttur 

innanhússarkitekt sem mun veita viðskiptavinum okkar 

ráðgjöf um hvernig skal undirbúa fasteign fyrir söluferli.
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

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 Digraneskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Skapalón 15.00 Firðir 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Sumartónleikar 
evrópskra útvarpsstöðva 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 
kvöldsins 22.25 Söngleikir 23.20 Af minnis-
stæðu fólki: Jóhanna Egilsdóttir 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni frá liðinni viku.

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eitt fjall á viku
Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn

06.00 Opna breska meistara-
mótið 2011 (3:4)
09.05 The Open Champions-
hip Official Film 2010
10.00 Opna breska meistara-
mótið 2011 (4:4)
17.45 Opna breska meistara-
mótið 2011 (4:4)
01.00 ESPN America

06.15 EastEnders  06.45 EastEnders  
07.10 My Family  09.40 ‚Allo ‚Allo!  10.05 
‚Allo ‚Allo!  10.30 ‚Allo ‚Allo!  10.55 ‚Allo 
‚Allo!  11.20 ‚Allo ‚Allo!  11.45 Deal or No 
Deal  12.20 Top Gear  13.10 Top Gear  
14.00 Top Gear  14.55 Top Gear  15.45 
QI  16.15 QI  16.45 QI  17.15 QI  17.45 
Live at the Apollo  18.30 The Graham 
Norton Show  19.15 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  20.00 Silent Witness  
20.50 Silent Witness  23.20 QI  23.50 
QI  00.20 QI  00.50 QI  01.20 Live at 
the Apollo

06.25 Måltidet jeg aldri glemmer  06.55 
Uventet besok  07.25 I sørhellinga  08.00 
Sommeråpent  08.45 Sommeråpent  
09.30 Kos og kaos  10.00 Ut i nærtu-
ren  10.15 Skjergardsmat  10.45 Håkon 
Håkonsen  12.15 Kampen om Michelin-
stjernene  13.15 4-4-2  15.35 Det 
søte sommarliv  16.05 Emma  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Sportsrevyen  17.45 
Perler for svin  18.10 Frå Lark Rise til 
Candleford  19.00 Der ingen skulle tru 
at nokon kunne bu  19.30 Kriminalsjef 
Foyle  21.05 Kveldsnytt  21.20 Damenes 
detektivbyrå nr. 1

08.30 Tintin  08.55 Isa´s stepz  09.10 
Prinsen og tiggerdrengen  09.35 That‘s 
So Raven  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 dronn-
ing  15.05 McBride  16.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret  17.00 Ægyptens 
gåder  18.00 Menneskets planet  18.50 
Bag om Menneskets planet  19.00 TV 
Avisen  19.15 Aftentour 2011  19.40 
Fodboldmagasinet  20.05 Dødbringende 
ferie  20.50 Dødbringende ferie  21.35 
Verdens skrappeste forældre

11.40 Från Lark Rise till Candleford  
12.40 Semester, semester, semester  
13.00 Sommarkväll  14.00 Rapport  
14.05 Hipp Hipp  14.35 Radiohjälpen 
- Kronprinsessan Victorias fond  14.45 
Speedway-VM 2011  15.45 Anyone for 
tennis?  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.10 Det goda livet  17.00 Sportspegeln  
17.30 Rapport  18.00 Engelska 
Antikrundan  19.00 Från Lark Rise till 
Candleford  20.00 Sommarpratarna  
21.00 Morden i Midsomer  22.30 Hipp 
Hipp  23.00 Rapport  23.05 Allsång på 
Skansen

08.00 Ghost Town
10.00 Meet Dave
12.00 Kung Fu Panda
14.00 Ghost Town
16.00 Meet Dave
18.00 Kung Fu Panda
20.00 Prince of Persia: The 
Sands of Time
22.00 The Godfather 1
00.50 Who the #$&amp;% is 
Jackson Pollock
02.05 How to Eat Fried Worms
04.00 The Godfather 1

12.35 Portsmouth - Chelsea 
Útsending frá æfingaleik Portsmouth 
og Chelsea.

14.20 Laudrup I þessum magn-
aða þætti verður ferill Laudrups 
skoðaður ofan i kjölinn.

14.50 Premier League World

15.20 Kolumbía - Perú Útsend-
ing frá leik í 8 liða úrslitum í Copa 
America 2011.

17.05 Argentína - Úrugvæ Út-
sending frá leik í 8 liða úrslitum í 
Copa America 2011.

18.50 Brasilía - Paragvæ Bein 
útsending frá leik í 8 liða úrslitum í 
Copa America 2011.

21.00 Goals of the Season 
2010/2011

22.05 Chile - Venesúela Bein 
útsending frá leik í 8 liða úrslitum í 
Copa America 2011.

00.10 Brasilía - Paragvæ Út-
sending frá leik í 8 liða úrslitum í 
Copa America 2011.

11.15 Pétur Jóhann Sigfússon 
Eitt best geymda leyndarmál ís-
lenskrar íþróttasögu sýnir allar sínar 
bestu hliðar en þessi ástsælasti 
íþróttamaður Íslands fyrr og síðar 
leiðir Auðunn Blöndal í gegnum 
allan sannleikann um hæfileika sína 
á hinum ýmsu sviðum.
11.55 Pepsi mörkin Umsjónar-
maður er Hörður Magnússon.
13.05 Indonesian Open Útsend-
ing frá Indonesian Open golfmótinu 
sem er liður í OneAsia mótaröðinni.
15.35 N1 mótið Sýnt frá N1 
mótinu á Akureyri þar sem knatt-
spyrnustjörnur framtíðarinnar eru í 
aðalhlutverki. Það eru strákar í 5. 
flokki sem keppa á N1 mótinu.
16.15 Spænski boltinn: Barce-
lona - Real Sociedad Útsending 
frá leik Barcelona og Real Sociedad í 
spænsku úrvalsdeildinni.
18.00 Spænski boltinn: Sevilla 
- Real Madrid Útsending frá leik 
Sevilla og Real Madrid í spænsku 
úrvalsdeildinni.
19.45 KR - Valur
22.00 LA Liga‘s Best Goals
22.55 Into the Wind
23.50 KR - Valur

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Popppunktur (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Dansinn dunar
13.40 Hvað veistu? - Gripnir 
vegna göngulagsins (e)
14.15 Mörk vikunnar (e)
14.45 Golf á Íslandi (4:14) (e)
15.20 Aldamótabörn (1:2) (e)
16.20 Leitin að norræna 
bragðinu – Villt og ljúffengt 
(2:2) (e)
16.50 Hanne-Vibeke Holst (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Með afa í vasanum (44:52)
17.42 Skúli Skelfir (34:52)
17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (22:30)
18.00 Fréttir
18.25 Veðurfréttir
18.30 HM kvenna í fótbolta
21.00 Landinn 
21.35 Kóngavegur Bíómynd eftir 
Valdísi Óskarsdóttur. Myndin gerist í 
hjólhýsahverfi og segir frá atburðum 
sem eiga sér stað þegar Júníor snýr 
aftur heim til Íslands eftir þriggja ára 
dvöl erlendis. Helstu leikarar eru 
Nanna Kristín Magnúsdóttir, Ingvar E. 
Sigurðsson og Sigurður Sigurjónsson.
23.20 Sunnudagsbíó - Bretta-
gaurinn
00.45 Andri á flandri (1:6) (e)
01.15 Óvættir í mannslíki (3:6) 
02.15 Tríó (6:6) (e)
02.40 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Mad Men (13:13)
14.35 America‘s Got Talent
15.20 The Ex List (13:13)
16.05 The Amazing Race (9:12)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (23:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen Night-
mares (3:4) Í þessari þáttaröð 
heimsækir Gordon Ramsay veit-
ingahús þar sem allt er að fara í 
hundana, maturinn vondur, starfs-
fólkið gagnslaust, viðskiptavinirnir 
horfnir og reksturinn á góðri leið 
með að fara á hausinn. Verkefni 
Ramsays er því ærið en hann heit-
ir því að snúa rekstrinum við og 
gera veitingahúsið eftirsótt á aðeins 
nokkrum vikum.
20.25 The Whole Truth (4:13) 
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. Bæði eru 
þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir 
skjólstæðinga sína. Í hverjum þætti 
kynnumst við báðum hliðum á mál-
unum sem eykur spennu áhorfand-
ans um sekt eða sakleysi fram á 
síðustu mínútu.
21.10 Rizzoli & Isles (10:10) 
Spennandi glæpaþáttaröð um leyni-
lögreglukonuna Jane Rizzoli og lækn-
inn Mauru Isles sem eru afar ólíkar 
en góðar vinkonur. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í morðdeild 
Boston og er hörð í horn að taka og 
mikill töffari. Maura er hins vegar afar 
róleg og líður best á rannsóknarstofu 
sinni meðal þeirra látnu.
21.55 Damages (9:13)
22.40 60 mínútur
23.25 Fairly Legal (6:10)
00.10 Nikita (17:22)
00.50 Weeds (1:13)
01.20 The Closer (12:15)
02.05 Undercovers (10:13)
02.45 The Storm
04.10 The Whole Truth (4:13)
04.55 Rizzoli & Isles (10:10)
05.40 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.45 Rachael Ray (e) 

14.10 Dynasty (10:28) (e)

14.55 How To Look Good 
Naked (2:8) (e)

15.45 Top Chef (8:15) (e)

16.35 The Biggest Loser (17:26) 

17.20 The Biggest Loser (18:26) 

18.05 Happy Endings (6:13) (e)

18.30 Running Wilde (6:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(10:26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
(10:22) (e) Bandarísk gamansería 
með Amy Poehler í aðalhlutverki. 
Chris skorar á Ron í grillkeppni með 
það undarlega markmið að smábær-
inn Pawnee verði heilbrigðari staður 
til að búa á.

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (11:50) (e) 

20.10 Psych (14:16) Bandarísk 
þáttaröð um ungan mann með ein-
staka athyglisgáfu sem aðstoðar lög-
regluna við að leysa flókin saka-
mál. Shawn glímir við erfiðleika eftir 
að hafa brugðist rannsóknarteyminu 
með því að fá þá rekna úr rannsókn 
á mikilvægu máli.

20.55 Law & Order: Criminal 
Intent (8:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New York. 

21.45 Shattered (4:13)

22.35 In Plain Sight (2:13) (e)

23.20 The Bridge (2:13) (e)

00.10 Last Comic Standing 
(7:12) (e)

01.35 The Real L Word: Los 
Angeles (8:9) (e)

02.30 CSI (3:23) (e)

03.15 Pepsi MAX tónlist

17.35 Bold and the Beautiful
18.55 Bold and the Beautiful
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 Sorry I‘ve Got No Head 
Stórskemmtilegir þættir þar sem 
margir af þekktustu grínurum Breta 
fara á kostum í hlutverkum ýmissa 
kynlegra karaktera.
20.15 So you think You Can 
Dance (8:23) Úrslitaslagurinn held-
ur áfram og aðeins 20 bestu dans-
ararnir eru eftir í keppninni. Kepp-
endur þurfa því að leggja enn harð-
ar af sér til að eiga möguleika á að 
halda áfram.
21.35 So you think You Can 
Dance (9:23) Nú kemur í ljós 
hvaða keppendur halda áfram og 
eiga áfram von um að vinna þessa 
stærstu danskeppni Bandaríkjanna.
22.20 Sex and the City (13:18) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu 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 
hátískuborginni New York.
22.55 Sex and the City (12:20) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna.
23.30 ET Weekend
00.15 Sjáðu
00.40 Sorry I‘ve Got No Head
01.10 Fréttir Stöðvar 2 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

> Jake Gyllenhaal
„Mér finnst fyndið að fólk hafi áhuga á 
að sjá aðra kaupa sér kaffi eða ganga úti 
með hundana sína.“
Jake Gyllenhaal leikur í kvikmynd-
inni Prince of Persia: The Sands of 
Time á móti Gísla Erni Garðars-
syni. Myndin gerist í Persíu á 
miðöldum og fjallar um prins sem 
ákveður að vinna með prinsessu 
andstæðinganna til þess að 
stöðva fyrirætlanir ills einræðis-
herra og er sýnd á Stöð 2 bíói 
kl. 20.

Spennandi lokaþáttur í fyrstu 
þáttaröð um vinkonurnar Jane 
Rizzoli og Mauru Isles sem leysa 
morðgátur í Boston. Glæpagengi 
sem myrti lögreglumann gerir inn-
rás í höfuðstöðvar morðdeildar lög-
reglunnar í Boston þar sem Jane, 
Maura og Frankie Jr. eru innandyra 
og þurfa að berjast fyrir lífi sínu.

STÖÐ 2 KL. 21.10
Rizzoli & Isles

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir 
Fréttablaðsins. Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins á 
aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert tölublað Fréttablaðsins 
- nær þrefalt fleiri en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda 
áfram að miðla skemmtilegu og upplýsandi efni, hlusta á 
raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

á 
ðsins 

da 

pti.

Allt sem þú þarft...



HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

VIKTOR La-z-boy stóll. 
Natur áklæði. B:83 D:95 
H:103 cm. 

JACK stóll, birki. Rauður, 
fjólublár, bleikur, grænn, 
hvítur, orange eða svartur.

SPIZY vökvunar-
kanna. Margir litir.

PLUM stóll, leðurlíki. 
Hvítur, grænn eða svartur. 
Áklæði. Fjólublátt.

NÝTT!
NÝTT!

NÝTT!

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

TILBOÐIN
GILDA TIL
18. JÚLÍ!

TILBOÐ!HELGAR-

79.995
FULLT VERÐ: 159.990

3 SÆTA

164.990
FULLT VERÐ: 209.980

SÓFASETT 3 + 2 

STING 2 sæta sófi, svart áklæði. B:167 D:90 H:82 cm. 59.995 fullt verð 119.990
STING 3 sæta sófi, svart áklæði. B:222 D:90 H:82 cm.

LARVIK sófasett, 3 + 2 sæta, svart leður. 
B:192/140 D:76 H:84 cm.

MISY lampaborð, þvermál: 60 cm. 
Svart, fjólublátt, bleikt, rautt eða orange.

11.990
FULLT VERÐ: 14.990

24.990
FULLT VERÐ: 29.990

79.990
FULLT VERÐ: 119.990

19.990
FULLT VERÐ: 23.990

990
FULLT VERÐ: 3.990

VASI
AÐEINS

1.190
FULLT VERÐ: 1.990

3.990
FULLT VERÐ: 6.990

9.990

SPIZY miniature vasi. 
Fjólublár, hvítur eða svartur.

HOT barstóll. 
Svart leðurlíki.

BREEZI lukt, brún.
D:23 H:40 cm. 

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

NÝTT!
NÝTT!

NÝTT!
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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

SKJÁReinn

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

Stöð 2

08.00 Get Smart
10.00 It‘s Complicated
12.00 Jonas Brothers: The 3D Concert 
Experience
14.00 Get Smart
16.00 It‘s Complicated
18.00 Jonas Brothers: The 3D Concert 
Experience
20.00 Pretty Woman
22.00 The Kovak Box
00.00 Pucked
02.00 More of Me
04.00 The Kovak Box

10.20 Paragvæ - Venesúela

12.05 Brasilía - Ekvador

13.50 Portsmouth - Chelsea

16.00 Premier League World

16.30 PL Classic Matches. Man Uni-
ted - Newcastle, 2002 

17.00 PL Classic Matches. Newcastle 
- Man. Utd, 2002 

17.30 Patrick Kluivert Patrik Kluivert var 
frabær leikmaður og syndi það og sannaði 
a knattspyrnuvellinum. Við fáum að kynnast 
þessum hollenska leikmanni betur og ferill 
hans skoðaður ofan i kjölinn.

17.55 Goals of the Season 2010/2011 
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

18.50 Kolumbía - Perú Bein útsending 
frá leik í 8 liða úrslitum í Copa America 2011.

21.00 Season Highlights 2000/2001 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

22.05 Argentína - Úrugvæ

00.10 Portsmouth - Chelsea

06.00 ESPN America
07.35 Opna breska 2011 - upphitun
08.05 The Open Championship Offici-
al Film 2009
09.00 Opna breska meistaramótið 
2011 (3.4)
18.30 Opna breska meistaramótið 
2011 (3.4)
01.00 ESPN America

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 um helg-
ar og allan sólarhringinn 

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. 

08.00 Morgunstundin okkar
11.30 Leiðarljós (e)
12.15 Leiðarljós (e)
13.00 Íslandsmótið í hestaíþróttum
15.20 HM kvenna í fótbolta (Brons-
leikurinn) Bein útsending frá leiknum um 
þriðja sætið.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Friðþjófur forvitni (10:10)
18.23 Eyjan (10:18) Leikin dönsk þátta-
röð. Hópur 12-13 ára barna sem öll hafa lent 
upp á kant við lögin er sendur til sumardvalar 
á eyðieyju ásamt sálfræðingi og kennara. Þar 
gerast ævintýri og dularfullir atburðir. (e)
18.46 Frumskógarlíf (10:13)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur (Amiina - Sinfó) Dr. 
Gunni og Felix Bergsson stjórna spurninga-
keppni hljómsveita. Í þessum síðasta þætti 
16 liða úrslita keppa tilraunakrúttin í fyrrver-
andi strengjakvartettinum Amiinu við Sinfón-
íuhljómsveit Íslands.
20.45 Nixon (Nixon) Bíómynd frá 1995 
um Richard M. Nixon, forseta Bandaríkjanna, 
sem endaði stjórnarferil sinn með skömm. 
Leikstjóri er Oliver Stone og meðal leikenda 
eru Anthony Hopkins, Joan Allen, Powers 
Boothe, Ed Harris, Bob Hoskins, David Pay-
mer, David Hyde Pierce, Paul Sorvino, James 
Woods og Larry Hagman. (e)
23.55 Aldrei að víkja (Never Back 
Down)
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

11.35 iCarly (22:45)

12.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.40 So you think You Can Dance 
(8:23)

15.05 So you think You Can Dance 
(9:23)

15.50 Grillskóli Jóa Fel (5:6)

16.25 Gossip Girl (22:22)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (7:32) 
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 Man-
del. Kynnir er Nick Cannon sem er vel þekkt-
ur leikari, grínisti með meiru og þar að auki 
eiginmaður söngkonunnar Mariuh Carey.

20.20 When In Rome Rómantísk gaman-
mynd með Kristen Bell, Josh Duhamel og 
Anjelicu Huston í aðalhlutverkum. Beth 
er ung framakona í New York sem er afar 
óheppin í ástum. En í brúðkaupi systur sinn-
ar í Róm stelur hún peningum úr óskabrunni 
ástarinnar og er í kjölfarið elt af nokkrum 
ástsjúkum mönnum.

21.50 Jumper Hörkuspennandi mynd 
með Hayden Christensen, Jamie Bell, 
Rachel Bilson og Samuel L. Jackson í 
aðalhlutverkum.

23.15 Ocean‘s Eleven Spennumynd á 
léttum nótum. Danny Ocean er nýsloppinn úr 
fangelsi en er enn þá við sama heygarðshorn-
ið. Hann hefur ákveðið að ræna þrjú spilavíti 
í Las Vegas sama kvöld og heimsmeistaraein-
vígið í þungavigt fer fram í borginni.

01.10 Joy Ride 2: Dead Ahead

02.40 Death Race

04.20 Scorpion King 2: Rise of a 
Warrior

06.05 Grillskóli Jóa Fel (5:6)

12.20 OneAsia Tour - Highlights

13.20 Indonesian Open

15.50 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem 
farið er ofan í allt milli himins og jarðar 
sem tengist stangaveiði. Farið verður í veiði 
í öllum landshornum og landsþekktir gestir 
verða í sviðsljósinu. Einnig verður farið ofan í 
saumana á lífsstíl og matarmennsku í veiði.

16.25 Valur - Stjarnan Útsending frá leik 
Vals og Stjörnunnar í Pepsi deild karla í knatt-
spyrnu.

18.15 Pepsi mörkin

19.25 Herminator Invitational 2011 
Sýnt frá stórskemmtilegu góðgerðagolfmóti 
sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreið-
arsson stendur fyrir í Vestmannaeyjum. Fjöl-
margir þekktir kappar taka þátt í mótinu.

20.10 Spænski boltinn: Barcelona - 
Sevilla Útsending frá leik Barcelona og Se-
villa í spænska boltanum.

21.55 Spænski boltinn: Valencia - 
Real Madrid Útsending frá leik Valencia og 
Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni.

23.40 Box: Wladimir Klitschko - 
David Haye

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.15 Rachael Ray (e)
14.40 Rachael Ray (e)
15.25 Real Housewives of Orange Co-
unty (2:17) (e)
16.10 Dynasty (9:28) (e)
16.55 My Generation (3:13) (e)
17.45 One Tree Hill (11:22) (e)
18.30 Psych (13:16) (e) Bandarísk þátta-
röð um ungan mann með einstaka athyglis-
gáfu sem aðstoðar lögregluna við að leysa 
flókin sakamál. Vick lögregluforingi skipar 
Shawn og Gus á námskeið í lögregluskólan-
um eftir að hafa virt verklagsreglur að vettugi.
19.15 Survivor (9:16) (e) Bandarískur 
raunveruleikaþáttur sem notið hefur mikilla 
vinsælda. Ættbálkarnir voru sameinaðir í síð-
asta þætti en það er ekki þar með sagt að 
samstaða ríki. Aðilar úr Zapatera eru óvissir 
um stöðu sína enda Ometepe ættbálkurinn 
allsráðandi í hinum nýsameinaða Murlonio 
ættbálki.
20.00 Last Comic Standing (7:12)
21.25 Ghostbusters (e) Gamanmynd frá 
árinu 1984 með Bill Murray, Dan Aykroyd, Ha-
rold Ramis og Sigourney Weaver í aðalhlut-
verkum. Þrír skrýtnir vísindamenn eru reknir úr 
þægilegri stöðu sem þeir eru með í háskóla í 
New York. Þeir ákveða því að gera upp gamla 
slökkviliðsstöð og gerast draugabanar.
23.10 Ghostbusters 2 (e)
01.00 Shattered (3:13) (e)
01.50 Smash Cuts (14:52)
02.15 The Real L Word: Los Angeles 
(8:9) (e)
03.10 Whose Line is it Anyway? (e)
03.35 Real Housewives of Orange 
County (2:15) (e)
04.15 Million Dollar Listing (6:6) (e)
05.00 Pepsi MAX tónlist

16.10 Nágrannar
17.30 Nágrannar
17.50 Ally McBeal (13:22)
18.35 Gilmore Girls (11:22)
19.20 Cold Case (3:23) Sjötta spennu-
þáttaröðin um Lilly Rush og félaga hennar.
20.05 The Office (5:6) Önnur gaman-
þáttaröðin af The Office þar sem Ricky 
Gervais fer á kostum sem yfirmaður á  
skrifstofu í Slough á Englandi. 
20.40 Grillskóli Jóa Fel (5:6) Jói Fel snýr 
aftur í glænýrri þáttaröð þar sem hann kenn-
ir okkur réttu handtökin og sýnir okkur að 
vel megi grilla annað og meira en bara kjöt-
sneiðar, hamborgara og pylsur.
21.15 Glee (11:22) Frábær gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnað-
arfullur kennari og fyrrverandi nemandi skól-
ans ákveður að setja aftur saman sönghóp 
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í 
sönghópakeppnum á árum áður.
22.05 Ally McBeal (13:22)
22.50 Gilmore Girls (11:22)
23.35 Cold Case (3:23)
00.20 The Office (5:6)
00.50 Glee (11:22)
01.40 Sjáðu
02.10 Fréttir Stöðvar 2 
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Julia Roberts
„Ég tel að minna sé meira, þegar kemur að 
kossum á hvíta tjaldinu.“
Julia Roberts leikur í rómantísku 
gamanmyndinni Pretty Woman, sem 
fjallar um konu sem selur blíðu sína 
og þegar Edward, leikinn af Richard 
Gere, hittir hana breytist líf þeirra 
beggja. Myndin er sýnd á Stöð 2 bíói 
kl. 20.

Bæjarlind 16 - 201 Kópavogi - Sími 553 7100 - www.linan.is
OPIÐ mán - fös 12:00 - 18:00 I laugardaga 11:00 - 15:00

Við sérhæfum okkur í sófum 
og stökum stólum.

Ótal möguleikar af útfærslum,
ýmist í áklæði eða leðri.

Mér leiðast ósegjanlega kvikmyndir og sjónvarpsþættir um hetjur með 
sverð sem fyrir mörgum öldum ráku menn á hol í stríði, áttu 
bágt af hinum og þessum ástæðum og stunduðu jafnvel 
af og til forboðnar ástir undir berum himni. Gladiator er til 
dæmis hrikalegasta mynd sem ég hef séð, ef trója með 
Brad pitt er frátalin. Í sama flokk falla Kingdom of 
Heaven, Braveheart, 300, the Last Samurai, nýjasta 
útfærslan á Hróa Hetti og hvað þetta allt saman 
heitir (ég sé það þegar ég skrifa þetta að niður-
staðan virðist helst vera sú að Ridley Scott eigi 
ekki að gera myndir sem gerast fyrir árið 1900 
heldur einbeita sér að framtíðinni, þar sem hann 
er sem kóngur í ríki sínu).

Ég veit ekki hvað veldur, en ein ástæðan gæti 
verið sú að ég á  – eðlilega – heldur bágt með 

að samsama mig persónum sem eru mjög 
ábúðarfullar í tvo, þrjá, jafnvel upp undir fjóra 

tíma, klæddar í lendaskýlu, í stöðugri lífshættu og nota í þokkabót 
uppskrúfað og banal orðalag til að tjá einföldustu meiningar. Þennan 
veruleika þekki ég ekki og nenni ekki að kynnast. Mér finnst strax mun 
skárra þegar mér er kippt út úr öllum meintum veruleika með stöku 
furðuveru eða skrímsli. Þar með er ég mættur í skemmtilega barnslegt 
ævintýri sem getur átt fullan rétt á sér þrátt fyrir alvarlega undirtóna.

vegna alls þessa sem að framan greinir kom mér skemmtilega 
á óvart að ég skyldi endast yfir heilli tíu klukkutíma seríu af svona 

sverðhetjuþætti sem nýlega var tekinn til sýninga úti í hinum stóra 
heimi og heitir Game of thrones. Þar berjast svikular fjölskyldur um 

völd í uppdiktuðu konungsdæmi, menn deyja og gráta, berrassast og 
blóta og eru ofsalega reiðir klukkustundum saman, og allt er það hið 
besta mál. Ævintýrahliðin er reyndar aldrei langt undan en heldur sig 
þó að mestu til hlés í fyrstu seríu. einhver vogaði sér að kalla þáttinn 
Sopranos í Miðgarði tolkiens og uppskar gremju aðdáenda, en rataði 
þó nokk í áttina. Þess verður varla langt að bíða að þetta verði tekið 
til sýninga hér á landi. Og ég hvet fólk þá til að horfa, ótrúlegt en satt.

VIð TæKIð STÍGUR HELGASON KOM SJáLFUM SéR á óVART

Brotist úr viðjum leiðindanna
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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 Risar falla 14.00 
Hefðarkettir og ræsisrottur 14.40 Útvarpsperla: 
Landið í þér 15.25 Með laugardagskaffinu 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Í boði náttúrunnar 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 - Tónlist 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.05 Taube på Gröna Lund i 50 år  11.05 
Från Lark Rise till Candleford  12.05 Fairly Legal  
12.45 Undercover Boss  13.30 Jämna plågor  
14.00 Rapport  14.05 Genialt eller galet  14.25 
Allsång på Skansen  15.25 Möte med Liv Ullmann  
15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.15 Nybyggarna  17.05 En sång om 
glädje  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 
Sommarkväll  19.00 Hipp Hipp  19.30 Fairly Legal  
20.15 Rapport  20.20 Rod Stewart: One Night Only  
21.15 Speedway-VM 2011

08.10 The Inspector Lynley Mysteries  08.55 
The Inspector Lynley Mysteries  09.40 ‚Allo ‚Allo!  
10.05 ‚Allo ‚Allo!  10.30 ‚Allo ‚Allo!  10.55 ‚Allo 
‚Allo!  11.20 ‚Allo ‚Allo!  11.45 ‚Allo ‚Allo!  12.10 My 
Family  12.40 My Family  13.10 Top Gear  14.00 
Top Gear  14.50 Top Gear  15.45 Top Gear  16.40 
New Tricks  17.30 New Tricks  18.20 The Inspector 
Lynley Mysteries  19.10 The Inspector Lynley 
Mysteries  20.00 Silent Witness  20.50 Silent 
Witness  21.45 Top Gear  22.35 Top Gear  23.25 
Top Gear  00.20 Top Gear

10.30 Vore Venners Liv  11.30 Ved du hvem 
du er ?  12.20 Grænsekontrollen  13.05 Quiz 
og Kærlighed  14.05 Mord på hjernen  15.40 
Før søndagen  15.50 Mission. Baby  16.20 Held 
og Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  16.55 
SportNyt  17.05 Bag om Menneskets planet  17.20 
Geniale dyr  17.45 Aftentour 2011  18.10 Merlin  
18.55 Sherlock Holmes. Baskervilles hund  20.40 
Søvnløs i Seattle  22.20 Anatomy of Murder  04.00 
Noddy  04.10 Fandango med Chapper og Sokke  
04.40 Kasper & Lise 

08.45 Sommeråpent  09.30 Folk  10.00 Ansikt 
til ansikt  10.30 På veg til Malung  11.00 Jean de 
Florette - kilden i Provence  13.00 Mat i Norden  
13.30 Robbie Williams &amp; TakeThat - igjen 
forent  14.35 Herskapelig redningsaksjon  15.25 
VM fotball kvinner  17.00 Dagsrevyen  17.30 Lotto-
trekning  17.40 Etter at du dro  18.10 Hele Norges 
Sølvi - Wang, selvfølgelig!  19.05 Emma  20.00 
Kampen om Michelin-stjernene  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Ray  23.40 Dansefot jukeboks m/chat  
02.00 Country jukeboks u/chat

Rómantísk gamanmynd með 
Kristen Bell, Josh Duhamel og 
Anjelicu Huston í aðalhlutverkum. 
Beth er ung framakona í New York 
sem er afar óheppin í ástum. En 
í brúðkaupi systur sinnar í Róm 
stelur hún peningum úr óskabrunni 
ástarinnar og er í kjölfarið elt af 
nokkrum ástsjúkum mönnum.

STÖÐ 2 KL. 20.20
When In Rome

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 FERÐINNI
UM LANDIÐ

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ HEMMI GUNN OG SVANSÍ
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.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Borgfirðingum frábærar móttökur 
um síðustu helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á Flúðum 
á útihátíð Bylgjunnar.

 VIÐ VERÐUM
Á FLÚÐUM

UM HELGINA
á útihátíð Bylgjunnar 
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Jónas Haraldsson

Aldur: 31 árs
Starf: Diplómat, stundakennari hjá 
Háskóla Íslands og rappari
Fjölskylda: Einhleypur og barnlaus
Búseta: 101 Reykjavík
Stjörnumerki: Vatnsberi

Jónas Haraldsson gaf nýverið út diskinn 
Collective Works Vol.2

„Ég er orðlaus yfir áhuganum 
sem fjölmiðlar í Tyrklandi hafa 
sýnt mér og merkinu mínu,“ segir 
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, hönn-
uður og eigandi tískumerkisins 
Gyðja. Hún er stödd í bænum 
Imzir í Tyrklandi í samtvinnuðu 
fríi og vinnuferð ásamt manni 
sínum. 

„Ég taldi það henta vel að byrja 
formlega að kynna ilmvötnin og 
hefja sölu á þeim hér í Tyrklandi. 
Við erum með framleiðslu á fylgi-
hlutalínum okkar hér og ég hef 
verið að hitta framleiðendurna og 
passa upp á að öll framleiðsla sé í 
góðum farvegi.“ 

Gyðja hefur fengið mikla 
athygli og hefur Sigrún Lilja farið 
í ein fimm viðtöl við sjónvarps-
stöðvarnar Sky TV, Ege TV, Show 
TV og Yeniasir TV, ásamt fjöl-
mörgum blaðaviðtölum við dag-
blöð og netmiðla í Tyrklandi. 

Sigrún Lilja hefur sjálf feng-
ið sinn skerf af athygli, verið elt 
á röndum af ljósmyndurum og 
birst á forsíðum dagblaða. „Eftir 
mikla vinnutörn í Izmir fórum 
við yfir helgina til Cesme, sem 
er ein af fallegri strandparadís-
um Tyrklands, til að njóta þess 
að vera í fríi. Það varð lítið frí 
því við vorum elt af ljósmyndur-
um nánast allan tímann sem við 
vorum þar,“ segir Sigrún Lilja og 
bætir við að þeim hafi verið frek-
ar brugðið yfir allri athyglinni. 
„Við lágum í sólbaði á ströndinni 
og allt í einu koma fimm eða sex 
ljósmyndarar og létu flössin dynja 
á okkur. Okkur var brugðið þar 
sem við vorum á sundfötunum 
og langaði að vera í friði,“ segir 
hún. Fjörið hélt áfram um kvöldið 
þegar parið var elt á veitingastað 
af æstum ljósmyndurum.

„Það er mjög sérstakt að sjá 
þessar myndir af okkur á for-
síðum blaðanna en ég er full af 
þakklæti og auðmýkt yfir athygl-
inni og góðri gestrisni Tyrkja. 

Það er hugsað vel um okkur og 
allir hafa mikinn áhuga á Íslandi. 
Það má því segja að þetta sé góð 
landkynning í leiðinni.“  
 alfrun@frettabladid.is

SIGRÚN LILJA GUÐJÓNSDÓTTIR:  ORÐLAUS YFIR ATHYGLINNI

Elt á röndum af æstum 
ljósmyndurum í Tyrklandi

HRIFNIR AF GYÐJU Sigrún Lilja Guðjóns-
dóttir fékk mikla athygli þegar hún kynnti 
ilmvötnin EFJ og Vatnajökul by Gyðja fyrir 
Tyrkjum. 

Á FORSÍÐUM BLAÐANNA 
Tyrkneskir fjölmiðlar eru augljóslega hrifnir af Sigrúnu 
Lilju en ljósmyndarar eltu hana á meðan hún sleikti 
sólina á ströndinni í Tyrklandi. Henni fannst mjög 
sérstakt að sjá myndirnar af sér í sólbaði á forsíðum 
tyrknesku blaðanna. 

Endur-skoðendur borgarinnar er hópur sem 
hefur tekið að sér að lífga upp á torgin í Reykja-
víkurborg í sumar. Hópurinn hefur þegar hafist 
handa við að betrumbæta Óðinstorg þar sem bíla-
stæðum var lokað og í staðinn verða haldnir alls 
kyns markaðir á torginu í sumar.

„Hugmynd hópsins var að endurvekja Óðin-
storg sem markaðstorg og gera það að skemmti-
legum samkomustað fyrir borgarbúa,“ útskýrir 
Hjördís Sóley Sigurðardóttir, einn af meðlimum 
hópsins en hann samanstendur af tveimur arki-
tektum, myndlistarnema og bókmenntafræði-
nema. 

Torgið hefur nú verið málað og tyrft og mubl-
ur og leiktæki búin til úr stórum keflum. Fyrsti 
markaður sumarsins fer fram í dag í samstarfi 
við verslunina Frú Laugu og geta gestir og gang-
andi keypt ýmis matvæli, blóm og heilsusafa og 
hafa íbúar í grennd við torgið einnig beðið um að 
fá að taka þátt. „Það hefur verið mjög skemmti-
legt að taka vannýtt svæði og breyta því til hins 
betra. Við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð 
frá íbúum hverfisins sem hafa margir komið til 
okkar og lýst yfir ánægju með verkefnið,“ segir 
Hjördís að lokum glaðlega. 

Markaðurinn við Óðinstorg hefst klukkan 
10.00 og stendur til klukkan 17.00.  - sm 

Endurvekja gamalt markaðstorg

BREYTA ÓÐINSTORGI Hópurinn Endur-skoðendur borgarinnar 
hafa endurvakið Óðinstorg sem markaðstorg. Á myndinni eru 
Birta Þórhallsdóttir, Móeiður Huldudóttir og Hjördís. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Til sölu eru þrjú timburhús til flutnings af lóð 
Norðlingaskóla.  Tvö eru sambyggð og eitt er 
sérstætt.

Leitað er tilboða í þessar eignir hverja fyrir sig í því 
ástandi sem þær eru. 

Nánari upplýsingar um eignirnar eru á vefslóðinni 
www.reykjavik.is/fer 

Til sölu

     Hús til 
upplyftingar

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar ı Borgartúni 12-14 ı  411 1111

Uppspretta
vellíðunar

Hverabraut 1 | 840 Laugarvatn | fontana@fontana.is | Sími: 486 1400       

Opið
alla daga
 kl. 11–22

NÁTTÚRULEGT 
HVERAGUFUBAÐ 
GLÆSILEGAR 
BAÐLAUGAR
Nánari upplýsingar:
www.fontana.is

„Ég er svakalega spennt að fá að 
vera með í þessu og hlakka til að 
hefjast handa,“ segir Þóra Kar-
itas Árnadóttir leikkona. Hún 
verður við stjórnvölinn í þætt-
inum Hannað fyrir Ísland sem 
verður fumsýndur eftir áramót 
á Stöð 2.

„Þetta er svolítið eins og að 
koma heim því ég byrjaði á 
sínum tíma sem þáttastjórnandi 
og kann vel við mig fyrir fram-
an myndavélina,“ segir Þóra 
Karitas.

Hannað fyrir Ísland er eins 
konar raunveruleikaþáttur þar 
sem tíu upprennandi hönnuðir 

spreyta sig í fatahönnun hjá 66 
gráðum norður og sigurveg-
arinn fær að lokum vinnu hjá 
fyrirtækinu. Þátturinn er unninn 
í samstarfi við 66 gráður norður 
og Saga Film. 

„Ég hef mikinn áhuga á hönn-
un og hlakka til að fylgjast með 
hönnunarferlinu. Hvernig hug-
mynd verður að veruleika. 
Mitt starf verður að halda utan 
um þættina, taka viðtöl, kynn-
ast keppendum og vera kynn-
ir.“ Linda Björg Árnadóttir, 
fagstjóri fatahönnunardeildar 
Listaháskóla Íslands, verður einn 
af dómurunum eins og Frétta-

blaðið hefur áður greint frá. Upp-
skrift þáttanna svipar til þátt-
anna Project Runway sem notið 
hafa vinsælda út um allan heim 
en þar er kynnirinn engin önnur 
en ofurfyrirsætan Heidi Klum. 
Það má því segja að Þóra verði 
okkar útgáfa af Heidi Klum. 
„Margir hafa spurt mig hvort ég 
verði íslenska útgáfan af Heidi 
Klum og eftir að ég sá mynd af 
henni skal ég gjarna taka við því 
viðurnefni.“

Skráning í þáttinn fer fram 
á Stod2.is og eru áhugasamir 
hvattir til að taka þátt en skrán-
ingu lýkur um mánaðamótin.  - áp

Stjórnar nýjum tískuþætti á Stöð 2

ÍSLENSKA HEIDI KLUM Þóra Karitas Árnadóttir 
verður kynnir í þættinum Hannað fyrir Ísland 
hjá Stöð 2. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

naðarverði 
ánari

g





DREIFING: dreifing@postdreifing.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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Nýtt lag frá Mugison
Tónlistarmaðurinn Mugison 
hefur gefið aðdáendum sínum 
lagið „Stingum af“ á heimasíðu 
sinni. Það fylgir í kjölfar „Hagléls“ 
sem kom út fyrr á árinu við góðar 
undirtektir. Mugison, sem spilaði á 
G!-hátíðinni í Færeyjum á fimmtu-
dagskvöld, stefnir á að gefa út nýja 
plötu sungna á íslensku í byrjun 
október og bíða hennar margir 

með mikilli 
eftirvæntingu. 

Á meðal 
þeirra sem 
aðstoða 
hann á 
plötunni er 
Tómas R. 

Einarsson 
sem spilar á 
kontrabassa.  

Bættu lífið
Útsölustaðir:

Rimaapótek
Ungbarnakaffihúsið Iðunnareplið

N1. Bíldshöfða
N1. Hringbrautinni

N1. Ártúnsbrekkunni
N1. Gagnvegi 

N1. Borgartúni
N1. Lækjargötu í Hafnarfirði

N1. Keflavík
N1. Akureyri

N1. Egilsstöðum

Netsala http://tvoemm.info
Pöntunarsími 772-3301

Pöntunarnetfang reyklaus@gmail.com

Winkel og Vinkill
Öflugur liðsmaður bættist í 
starfslið Fangelsismálastofn-
unar fyrir skömmu. Reyndar 
er hann ferfættur og snuðrar 
um allt á Litla-Hrauni. Þetta er 
fíkniefnahundurinn Vinkill sem er 
nefndur í höfuðið á Páli Winkel, 
forstjóra Fangelsismálastofnunar. 
Í Fréttablaðinu í dag kemur fram 
að Vinkill hafi verið lánaður á 
Bestu útihátíðina um 
síðustu helgi og að 
hann hafi farið á 
kostum þar. Vinkill 
er því greinilega 
líkur næstum því 
nafna sínum.

 -fb, jse

1 Keyrði á Shell-skálann á 
Eskifirði

2 Morðtilraunin náðist á 
myndband

3 Morðtilraun á veitingahúsi í 
Reykjavík

4 Jón Ásgeir stefnir Birni 
Bjarnasyni

5 Kveikti í einni stærstu 
stafkirkju Noregs
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