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Féll þrjá metra
Leikarinn Jóhannes Haukur
komst í hann krappann á
sviði á dögunum.
fólk 46

Stefnir á atvinnumennsku
Lea Vilhjálmsdóttir
hefur æft fótbolta
hálfa
ævina.
krakkasíðan 30

VOÐAVERK Í NOREGI Sautján hið minnsta eru látnir eftir sprengingu í miðborg Óslóar og skotárás í sumarbúðum í nágrenni borgarinnar. Norskur karlmaður er í
haldi lögreglu og er talinn bera ábyrgð á voðaverkunum sem eru þau mannskæðustu í Noregi frá því í seinna stríði.
NORDICPHOTOS/AFP

Rósagarður á afmæli
Jóhann Pálsson fagnaði
áttræðisafmæli með því að
opna nýjan rósagarð.
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Sorgardagur í sögu Noregs
Að minnsta kosti sautján eru látnir eftir hryðjuverkaárásir í Ósló og Útey í gær. Óttast er að tala látinna
eigi enn eftir að hækka. 32 ára Norðmaður er í haldi en lögregla veit ekki enn hvort fleiri voru að verki.
NOREGUR Öflug sprengja varð að
minnsta kosti sjö manns að bana
í miðju hverfi opinberra stjórnarbygginga í miðborg Óslóar um
miðjan dag í gær. Vinnudegi var að
mestu lokið á svæðinu og því voru
færri þar en ella.
Skömmu eftir sprenginguna
hófst mikil skothríð á eyjunni Útey
vestan við Ósló. Sumarbúðir ungliðahreyfingar Verkamannaflokksins eru á eyjunni og voru allt að
700 ungmenni, flest á aldrinum
fjórtán til átján ára, stödd þar. 32
ára gamall Norðmaður klæddur í
peysu merktri lögreglunni þóttist
þá vilja spyrja ungmenni spurn-

inga vegna sprengingarinnar í
Ósló en hóf skothríð í staðinn.
Þegar Fréttablaðið fór í prentun í
gærkvöldi hafði verið staðfest að
tíu hefðu látist.
Maðurinn, Anders Behring
Breivik, var handtekinn í Útey í
gærkvöldi. Anders er 32 ára Norðmaður, og hann hafði einnig sést
í miðborg Óslóar fyrr um daginn.
Hann var í yfirheyrslum í gær og
lögregla hafði ekki gefið formlegar upplýsingar um ástæðu
fyrir árásunum. Norskir fréttamiðlar greindu þó frá því að ekki
væri talið líklegt að um alþjóðlegt
hryðjuverk væri að ræða.

Jens Stoltenberg sagði á blaðamannafundi í gærkvöldi að ekki
yrði vegið að grunnstoðum lýðræðisins í Noregi.
„Sprengjuárás mun ekki þagga
niður í okkur, skotárás mun ekki
þagga niður í okkur,“ sagði forsætisráðherrann. Lögregla í Ósló
bað fólk um að halda sig heima í
gærkvöldi og í dag og aflýsa öllu
skemmtanahaldi.
Lögreglan hér á landi jók viðbúnað sinn vegna atburðanna í
gær að sögn Haraldar Johannessen ríkislögreglustjóra. Lögreglan fylgdist vel með gangi mála í
Noregi.
- þeb / sjá síður 4,6 og 8.

Ísland bauð aðstoð
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir að hugur Íslendinga sé
hjá norsku þjóðinni sem hafi orðið
fyrir gríðarlegu áfalli. Hún hafði samband við Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, í gær og bauð honum
alla mögulega aðstoð og kom til
hans samúðarkveðjum. „Það er ljóst
að þetta eru gríðarlega alvarlegir
atburðir, eins og alltaf þegar mannfall verður. Við munum fylgjast með
framvindu mála.“ Hún sagði ekki
nema eðlilegt að ríkislögreglustjóri
yki viðbúnað sinn vegna málsins.
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COLUMBIA COREMIC
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8 FETA STÖNG MEÐ
HJÓLI OG LÍNU
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8.792
ÁÐUR 10.990

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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SPURNING DAGSINS

Heildurendurskoðun á tekjum hins opinbera vegna vegagerðar í vændum:

Ráðist á Íslending í Hollandi:

Olíugjald á steinolíu verður skoðað

Stunginn í
Amsterdam

SKATTAMÁL Olíugjald gæti verið

lagt á steinolíu á næstu misserum.
Mjög hefur færst í vöxt að steinolía
sé notuð sem eldsneyti á dísilbíla
en á næstunni verður gjaldkerfið
að baki samgönguframkvæmdum
tekið til endurskoðunar.
„Þetta verður bara tekið til skoðunar eins og annað. Eins og kom
fram í nýútkominni skýrslu um
hátt bensínverð stendur núverandi
gjaldkerfi ekki undir þeim samgönguframkvæmdum sem menn
hafa viljað ráðast í. Það er því
ljóst að hvort sem það er steinolía
eða annað þá þarf að innheimta

Gunnar, andar þú ekki léttar
þegar hátíðin er búin?
„Jú, sérstaklega ef gestir hennar
hafa lært að anda léttar.
Gunnar Eyjólfsson leikari mun kenna
gestum á útihátíðinni Sjálfstætt fólk að
anda rétt á sérstöku námskeiði.

Ákæra hefur verið gefin út:

Heiðmerkurmaður enn inni
DÓMSMÁL Gæsluvarðhald yfir
ungum manni sem grunaður er
um að hafa orðið barnsmóður
sinni að bana í Heiðmörk í maí
hefur verið framlengt til 18.
ágúst.
Jafnframt hefur ríkissaksóknari gefið út ákæru á hendur honum. Þar er gerð krafa um
refsingu en til vara krafa um
vistun á viðeigandi stofnun.
Maðurinn kom með lík konunnar í skotti bifreiðar sinnar á
Landspítalann í Fossvogi 12. maí
síðastliðinn. Hann er nú vistaður
á réttargeðdeildinni á Sogni. - jss

GORAN HADZIC Í fylgd lögreglumanna í

Haag.

NORDICPHOTOS/AFP

Framseldur til Haag:

Hadzic sendur
frá Serbíu í gær
HOLLAND, AP Goran Hadzic var

framseldur í gær frá Serbíu til
Alþjóðlega sakadómstólsins í
Haag, þar sem hann er ákærður
fyrir stríðsglæpi.
Hadzic var handtekinn fyrr í
vikunni, síðastur þeirra eftirlýstu stríðsglæpamanna sem
verið hafa í felum árum saman
eftir þátttöku sína í styrjöldunum á Balkanskaga fyrir hálfum
öðrum áratug.
Hadzic er meðal annars grunaður um að hafa myrt tvö hundruð króatíska stríðsfanga.
- gb

Sigrún Pálína Ingvarsdóttir segist frjáls eftir sáttagjörð við þjóðkirkjuna. Þrjár
konur fá fimm milljónir króna. Sigrún Pálína segir Karl Sigurbjörnsson biskup
verða að eiga það við samvisku sína og guð sinn hvort hann sitji áfram í embætti.
ÞJÓÐKIRKJAN „Þetta var heilun –
ég er frjáls,“ segir Sigrún Pálína
Ingvarsdóttir, sem í gær gekk frá
sáttagjörð við þjóðkirkjuna vegna
meðferðar kirkjunnar í kjölfar
ásakana um kynferðisbrot Ólafs
Skúlasonar.
Ásamt Sigrúnu Pálínu gerði
úrbótanefnd kirkjuþings sátt við
þær Dagbjörtu Guðmundsdóttur og Stefaníu Þorgrímsdóttur
sem einnig báru að séra Ólafur
Skúlason hefði brotið gegn þeim
kynferðislega. Konurnar fá fimm
milljónir króna og Sigrún Pálína
eina milljóna króna í útlagðan
kostnað að auki vegna „mistaka
í málsmeðferð“. Við sáttaathöfn í
Grensáskirkju í gær voru viðstaddir aðstandendur kvennanna auk
ýmissa fulltrúa kirkjunnar, þar á
meðal Karl Sigurbjörnsson biskup
sem undirritaði samkomulagið.
Við athöfnina fluttu Sigrún
Pálína og Stefanía ávörp. Það
gerðu einnig Pétur Kr. Hafstein,
forseti kirkjuþings, og Magnús E.
Kristjánsson, formaður úrbótanefndarinnar. Sigrún Pálína færði
þjóðkirkjunni mosavaxinn stein til
minningar um áratuga baráttu.
„Sannleikurinn getur verið sár
en hann sigrar alltaf að lokum og
mun gera okkur frjáls,“ er meðal
þess sem letrað er á steininn sem
ber yfirskriftina Biskupsmálið
1978-2011.
Atburðinn sem Sigrún Pálína
vísar til segir hún hafa gerst í
Bústaðakirkju árið 1978. Þá var
Ólafur Skúlason sóknarprestur
þar.
„Mér finnst stórkostlegt – eftir
33 ára baráttu við að segja sannleikann um hvern mann Ólafur Skúlason hafði að geyma – að
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2.800 kr.
6.000 kr.

en sú tækni er ekki alveg tilbúin.“
Sala á steinolíu hefur aukist verulega á síðustu árum en í fyrra var
hún tíu sinnum meiri en árið 2005.
Aukningin skýrist af því að færst
hefur í vöxt að steinolía sé notuð
á eldri dísilbíla, ýmist hrein eða
blönduð í dísil, enda er lítrinn af
steinolíu tugum króna ódýrari en
dísilolíulítrinn.
Ekkert olíugjald leggst á steinolíu enda er hún ekki ætluð sem
eldsneyti fyrir ökutæki. Olíugjaldið er 55 krónur á hvern lítra og því
hægt að spara talsverðar upphæðir með athæfinu.
- mþl

Skila ábyrgðinni nú
í hendur kirkjunnar

/Ô72(<70:Ð+(.
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gjöld af þessum
orkugjöfum því
meira sem bílaflotinn skiptir
yfir í þá,“ segir
Huginn Freyr
Þorsteinsson,
aðstoðarmaður
fjármálaráðherra.
Huginn segir
HUGINN FREYR
víða standa yfir
ÞORSTEINSSON
endurskoðun
á þessum málum. „Í Evrópu til
dæmis er stefnt að því að menn
greiði fyrir notkun á vegakerfinu

GILDIR 48 TÍMA
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53,3%

3.200 kr.
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Gott að vita um Bakkakot
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SIGRÍÐUR PÁLÍNA INGVARSDÓTTIR Stórkostlegt að þessi dagur sé runninn upp
segir Sigríður Pálína Ingvarsdóttir, sem í gær gerði sátt við þjóðkirkjuna. Magnús E.
Kristjánsson, formaður úrbótanefndar, Pétur Kr. Hafstein, forseti kirkjuþings, og Karl
Sigurbjörnsson biskup voru viðstaddir sáttaathöfn í Grensáskirkju.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég er farin að sjá
breytingar sem eru
það jákvæðar að ég trúi því
að einn góðan veðurdag
verði mögulegt að ganga í
þjóðkirkjuna aftur.
SIGRÚN PÁLÍNA INGVARSDÓTTIR

þessi dagur sé runninn upp. Ég
trúi því og vona að ég geti skilað
ábyrgðinni í hendur kirkjunnar
og að hún taki við henni. Ég upplifi að kirkjunefndin sé að vinna
að þessu af einlægni og að það sé
sterkur vilji til að taka ábyrgð á
þessu máli og afleiðingunum,“
segir Sigrún Pálína, sem eftir
athöfnina færði Stígamótum eina
milljón króna að gjöf.

Sigrún Pálína sagði sig úr þjóðkirkjunni árið 1996. „Ég er farin
að sjá breytingar sem eru það
jákvæðar að ég trúi því að einn
góðan veðurdag verði mögulegt að
ganga í þjóðkirkjuna aftur,“ segir
hún.
Sigrún Pálína er ósátt við
hvernig Karl biskup tók á málum
kvennanna. „Hann verður að eiga
það við eigin samvisku og sinn guð
hvort hann situr eða fer,“ segir hún
um viðhorf sitt í dag til séra Karls.
Biskupinn segir að í gær hafi
verið sáttastund sem marki gleðileg kaflaskil í viðkvæmu og erfiðu
máli sem valdið hafi ótal mörgum
sársauka. „Ég er þakklátur öllum
þeim sem komu að því máli og
horfi björtum augum fram á veginn,“ segir Karl Sigurbjörnsson.
gar@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Íslenskur karl-

maður á fertugsaldri var stunginn með hnífi í Amsterdam í Hollandi í fyrrakvöld. Hann liggur nú
á sjúkrahúsi í borginni en er ekki
talinn vera í lífshættu, að því er
fram kemur á fréttavef Morgunblaðsins.
Svo virðist sem árásin hafi verið
tilefnislaus en árásarmaðurinn
kom aftan að manninum og stakk
hann í bakið alls fimm sinnum.
Maðurinn hefur verið á ferðalagi
í Evrópu ásamt tveimur félögum
sínum.
- mþl

Vill funda um ýmis mál:

Sigmundur vill
fund á Alþingi
ALÞINGI Sigmundur Davíð Gunn-

laugsson, formaður Framsóknarflokksins, telur ástæðu til að
kalla Alþingi
saman til fundar hið fyrsta.
Hann telur sérstaka þörf á
að ræða stöðu
ýmissa fjármálastofnana.
Í því samhengi nefnir
SIGMUNDUR DAVÍÐ
hann stöðu
GUNNLAUGSSON
SpKef, en eigið
fé sjóðsins er metið tæpum 20
milljörðum minna en var við
sameiningu við Landsbankann.
Þá vill Sigmundur ræða söluna á
Byr og inngrip í önnur fjármálaog tryggingafyrirtæki. Sigmundur segir, í grein á heimasíðu sinni, að óvissa um rekstur
bankanna og ríkisstuðning sé
óþolandi. Á sama tíma gangi
úrlausn skuldamála almennings
of hægt. Sigmundur vill einnig
ræða Evrópumál, en hann hefur
farið fram á fund í utanríkismálanefnd.
- kóp

Strangur veitingastjóri:

Fá ekki ís ef
þeir leifa mat
SVÍÞJÓÐ Þremur gestum á

veitingastaðnum Mongolian
Barbeque í Gautaborg var neitað
um eftirrétt og þeim vísað út þar
sem þeir borðuðu ekki allt sem
þeir höfðu raðað á diskana sína af
hlaðborði.
Þegar þjónninn, sem hafði
boðið gestunum ís, sá að einn
gestanna hafði leift matnum tilkynnti hann að eftirréttur væri
aðeins innifalinn í verðinu ef
menn kláruðu.
Veitingastjórinn ræddi síðan
við gestina um svöng börn í
Afríku og nauðsyn á því að kenna
unglingum að fara ekki illa með
mat.
- ibs

Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði frá dómi kröfu á hendur Arion banka:

Verða að greiða húsnæðislánið
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

víkur hefur vísað frá dómi kröfu
manns og konu á hendur Arion
banka, sem vildu fá það viðurkennt að þau þyrftu ekki að greiða
fasteignalán sem þau tóku í júní
árið 2007. Til vara krafðist fólkið
þess að þurfa einungis að greiða 23
milljónir króna.
Lánið var til 25 ára og gengistryggt í japanskri mynt. Upphafleg fjárhæð þess var 23 milljónir
króna. Fólkið greiddi mánaðarlega
af skuldabréfinu til 1. desember
2008. Vegna hruns krónunnar nam
heildarupphæð lánsins tæplega 65
milljónum króna 1. mars síðastliðinn samkvæmt útreikningum
Arion banka.
Vegna laga sem sett voru á síðasta ári þar sem kveðið var á um
að fjármálafyrirtæki skuli endurreikna húsnæðislán til neytenda, hafi slíkt lán verið greitt

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Dómurinn vísaði kröfu fólks, sem vildi fá það
viðurkennt að þurfa ekki að endurgreiða fasteignalán, frá dómi.

út í íslenskum krónum en endurgreiðsla miðast við gengi erlendra
gjaldmiðla, hafði Arion banki endurreiknað lánið. Höfuðstóll þess
stendur því í tæpum 33 milljónum.

Þar sem Héraðsdómur samþykkti hvoruga kröfu parsins kom
ekki til þess að bankinn þyrfti að
greiða þeim neitt til baka.
- jss
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HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI
Í sambandi við lögregluyfirvöld í Noregi:

Lögregla eykur viðbúnað
LÖGGÆSLA Lögreglan hefur gert

ákveðnar ráðstafanir hér á landi
vegna atburðanna í Noregi. Þetta
sagði Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri við Fréttablaðið
síðdegis í gær.
„Ég ræði ekki nánar í hverju
þessar ráðstafanir eru fólgnar,
en það má segja að okkar viðbúnaður vegna þess sem gerst hefur
í Ósló hafi verið aukinn, það segir
sig sjálft,“ segir ríkislögreglustjóri. „Við erum með ákveðnar
áætlanir sem gripið er til þegar
atburðir í líkingu við þetta eiga
sér stað.“
Haraldur sagði lögregluna á
Íslandi fylgjast mjög vel með
gangi mála í Noregi og vera í
stöðugu sambandi við lögregluyfirvöld á Norðurlöndunum.
„Benda má á að greiningardeild
ríkislögreglustjóra kynnti ríkisstjórninni nýtt hættumat í júní.
Í því höfðu verið teknar saman
upplýsingar um vaxandi hryðjuverkaógn á Norðurlöndunum. Ef

Að minnsta kosti sautján manns eru látnir eftir sprengjuárás í Ósló og skotárás
í Útey í gær. Skotárásarmaðurinn var handtekinn í gærkvöldi og yfirheyrður.
Hann sást einnig í Ósló en lögregla telur hann ábyrgan fyrir báðum árásum.

HARALDUR JOHANNESSEN Ríkislögreglustjóri segir lögregluna hér í stöðugu
sambandi við lögregluyfirvöld á Norðurlöndunum.

um hryðjuverk er að ræða í Noregi, eins og flest bendir til þessa
stundina, þá er þessi ógn orðin
að veruleika á Norðurlöndum,
eins og spáð var í þessari skýrslu
greiningardeildar.“
- jss

Gunnar Pálsson, sendiherra Íslands í Noregi:

Það setur að okkur
óhug við tíðindin
„Það setur að okkur óhug við þessi
miklu tíðindi. Þetta er í fyrsta
skipti sem svo alvarlegt tilræði á
sér stað í Noregi frá seinni heimsstyrjöldinni. Efst í huga okkar
á þessari stundu er að ganga úr
skugga um að engir Íslendingar
hafi komið við sögu. Við munum
hafa opið fram eftir svo lengi
sem við teljum gagn að því,“ sagði
Gunnar Pálsson, sendiherra Íslands
í Ósló, skömmu eftir hryðjuverkaárásina í gær.
Sendiráð Íslands er í innan við
eins kílómetra fjarlægð frá stjórnarráðshverfinu þar sem sprengt
var. „Við erum svo gott sem við
Karl Johan götu og sennilega eitt
þeirra sendiráða sem eru allra
næst.“
Gríðarlegur hvellur heyrðist í
íslenska sendiráðinu, að sögn Gunnars. „Samstarfskona mín fann hvininn ganga í gegnum húsið. Sjálfur
var ég staddur í bílageymslu neðanjarðar í um þriggja kílómetra fjarlægð frá vettvangi tilræðisins. Þar
sem það hefur rignt mikið hugsaði
ég með mér að bætt hefði í rigninguna og að það væru komnar
þrumur.“
Embættisbústaður sendiherrans er á Bygdøy, að því er Gunnar
greinir frá. „Það er í 2-3 kílómetra

Mannskæðasta árás
á Noreg frá stríði

GUNNAR PÁLSSON Sendiráð Íslands í

Noregi er ekki langt frá stjórnarráðshverfinu í Ósló þar sem sprengt var í
gær.

fjarlægð, eins og fuglinn flýgur,
handan fjarðarins. Húsið okkar,
sem er lítillega upphækkað, lék á
reiðiskjálfi.“
Gunnar segir að samkvæmt
manntali séu um þrjú þúsund
Íslendingar búsettir í Ósló og næsta
nágrenni. „Þeir gætu verið fleiri
þar sem við höfum ekki nýjustu
tölur.“
- ibs

Lögregla hafði í gærkvöldi staðfest
að tíu manns hefðu látist í skotárás
í Útey, skammt vestan Óslóar í gær.
Vitni segja að á bilinu tuttugu til
þrjátíu hafi látist. Lögregla telur
að árásin þar og sprengjuárás sem
varð skömmu áður í Ósló tengist.
Sprengiefni fannst einnig á eyjunni.
Nokkru eftir sprenginguna, sem
varð að minnsta kosti sjö manns að
bana, bárust fréttir af því að maður
í lögreglubúningi hefði tekið upp
byssu og skotið á fólk á eyjunni
Útey. Þar á eyjunni eru sumarbúðir æskulýðssamtaka norska Verkamannaflokksins og voru nærri 700
manns á staðnum, flest ungmenni á
aldrinum 14-18 ára.
Maðurinn var handtekinn fáeinum klukkustundum síðar. Lögregla
segir að hann hafi verið í peysu
merktri lögreglunni. Hann hafi
aldrei starfað sem lögreglumaður.
Maðurinn sem var handtekinn er 32
ára Norðmaður.
Stoltenberg forsætisráðherra,
sem jafnframt er leiðtogi Verkamannaflokksins, átti í dag að halda
ræðu á eyjunni og heimsækja síðan
tjaldbúðir æskulýðshreyfingar
flokksins þar. Gro Harlem Brundtland, fyrrverandi leiðtogi flokksins,
hafði haldið ræðu þar fyrr í gær.
Á blaðamannafundi í gærkvöldi
sagði Stoltenberg að árás á friðsælan stað eins og sumarbúðir ungu
jafnaðarmannanna væri heigulslegt athæfi. Hann sagði að árásirnar myndu skapa opnara og lýðræðislegra samfélag. Ríkisstjórnin geri
sér grein fyrir því að ofbeldisverk
geti skekið samfélagið í framtíðinni. „Sprengjuárás mun ekki þagga
niður í okkur, skotárás mun ekki
þagga niður í okkur,” sagði forsætisráðherrann og ítrekaði að engum
myndi takast að vega að grunnstoðum lýðræðisins í Noregi. Hann lofaði því að þeir sem frömdu árásirnar myndu finnast og yrðu dregnir
til ábyrgðar.
Hann sagðist ekki vilja staðfesta
neitt um hópa sem gætu staðið á bak
við árásina. Hryðjuverkahópurinn
Helpers of the Global Jihad lýsti
í gær árásunum á hendur sér, en
ekki er talið að það sé rétt. Fréttir í
Noregi hermdu í gærkvöldi að litlar líkur væru taldar á að árásirnar
væru á vegum alþjóðlegra hryðjuverkasamtaka, heldur árás á pólitíska kerfið í Noregi.
- þeb

ÚTEY Margir brugðu á það ráð að synda að landi. Fregnir bárust af því að einhverjir

hefðu drukknað en það hafði ekki verið staðfest í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sláandi lýsingar vitna í Útey:

Eins og úr hryllingsmynd
Það fyrsta sem heyrðist frá unglingunum á eyjunni voru óljósar
twitter-færslur um skothvelli og
óskir um hjálp. Eftir því sem leið
á daginn skýrðist myndin af því
sem gerðist á eyjunni en það er
hryllingsmynd líkast.
Hávaxinn og þrekinn karlmaður, ljós yfirlitum og klæddur eins
og lögreglumaður, virðist hafa
farið út í eyjuna með báti undir
því yfirskini að kanna öryggið í
eyjunni í kjölfar sprengingarinnar. Að einhverjum tíma liðnum kallaði maðurinn á hóp ungmenna og sagði þeim að koma til
sín. Þegar hópurinn nálgaðist hóf
hann að skjóta. Í kjölfarið greip
ringulreið um sig og fólk flúði í
allar áttir. Sumir földu sig í trjágróðri, aðrir læstu sig inni í skálum og enn aðrir lögðust til sunds
en eyjan er um 650 metrum frá
landi.
Maðurinn virðist síðan hafa
ferðast um eyjuna í leit að skotmörkum. Myndir af líkum á
strönd eyjunnar benda til þess að
hann hafi skotið þá sem reyndu

Skotárás í Útey

Útey

Skotárás klukkan
16.00 að íslenskum
tíma.

Sprenging klukkan
14.30 að íslenskum
tíma.

Ósló

8 km
Kortagrunnur: Graphic News

að flýja á sundi. Vitni sem læsti
sig inni í skála lýsir því hvernig
skothvellirnir færðust nær þar
til maðurinn var kominn að hurð
skálans. Maðurinn reyndi þá að
brjótast inn en án árangurs. Skaut
hann nokkrum skotum í húsið
áður en hann hljóp í burtu. Lögregla yfirbugaði manninn stuttu
síðar.
- mþl
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Gjafakortið sem
gildir alls staðar
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Lægir SV-til síðdegis.

Alicante

3
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Ávöxtun sjóða Stefnis

Nafnávöxtun
1 ár*

Sjóður

3 ár*

5 ár*

11,1%
6,3%

9,3%
7,3%

9,1%
8,1%

17,9%

-34,7%

-25,2%

Árleg nafnávöxtun
frá stofnun*

Blandaðir sjóðir
Stefnir – Samval1
Stefnir – Eignastýringarsjóður1

Íslensk hlutabréf
Stefnir – ÍS 151

Íslensk skuldabréf
Stefnir – Ríkisvíxlasjóður2
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður2
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur2
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur2
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð2
Stefnir – Skuldabréf stutt1

3,7%
1,1%
6,5%
8,5%
9,2%
7,9%

6,8% (Stofnaður 18.02.2009)
10,4% (Stofnaður 28.01.2009)
13,4%
14,4%
7,4%

10,4%

13,8%
23,3%
13,4%

11,0%
9,2%
6,4%

9,9%
10,0%
9,2%

14,2%

11,1%

8,6%

4,6%

12,1%

4,1%

9,9%

25,0%

12,9%

20,1%

10,4%

13,0%
13,4%
11,4% (Stofnaður13.11.2009)

Erlend hlutabréf **
KMS – Global Equity2
KF – Global Value2
Stefnir – Erlend hlutabréf2
MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði)3
2

KMS BRIC

MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC)3
2

Stefnir – Scandinavian Fund

MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund)3
** Vakin er sérstök athygli á því að sökum gjaldeyrishafta
Seðlabankans er ekki hægt að fjárfesta í íslenskum krónum
í þessum sjóðum.

18,6% (Stofnaður 04.07.2006)
18,9%

13,2% (Stofnaður 03.04.2007)
9,8%

* 1 ár: 30.06.2010 - 30.06.2011. 3 ár: 30.06.2008 - 30.06.2011. 5 ár: 30.06.200630.06.2011. Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði
og fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 300
milljarða króna í virkri stýringu.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð
Allar ávöxtunartölur eru í ISK. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðanna.
Upplýsingar eru fengnar frá Verdis hf. og upplýsingaveitu Bloomberg.

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000.
í næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir
1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. 2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr.
30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. 3) Upplýsingar fengnar af upplýsingaveitu Bloomberg.
Vakin er sérstök athygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri
fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun
sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðina, þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna
í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir

23. júlí 2011 LAUGARDAGUR

6

HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI
Fólk sat sem fastast
Elisabeth Jakobsen, sem vinnur í
Samson-bakaríinu á Karls Jóhannsgötu, aðalgöngugötu Óslóar, segist
hafa fundið vel
fyrir sprengingunni. Hún
lýsir því hvernig
höggbylgjan
lenti á húsinu
og að tvær rúður
í bakaríinu hafi
brotnað. Hún
segir að fólk hafi
ELÍSABETH
verið rólegt til að
JAKOBSEN
byrja með enda
enginn búinn að
átta sig á hvað hafði gerst.
„Fólkinu sem sat hérna var að vonum
brugðið en sat sem fastast við borðin
sín og ræddi um hvellinn. Það var
ekki fyrr en um fimm mínútum
seinna, þegar við sáum fólk hlaupa
í geðshræringu niður götuna, að
það rann upp fyrir okkur að eitthvað
alvarlegt hafði komið fyrir og þá
- sbþ
hlupum við út.“

Hálfnakið fólk hlaupandi
„Ég var í svona 200 metra fjarlægð frá
sprengingunni. Þetta var svo skrítið
því það kom ekkert annað til greina
en að þetta væri sprenging, hávaðinn
var svo mikill og
húsið sem ég
var inni í nötraði
svo mikið að
við óttuðumst
að það myndi
hrynja,“ segir Vala
Húnbogadóttir
nemi, sem býr í
Ósló. Vala segir
VALGERÐUR
að fólk hafi ekki
HÚNBOGADÓTTIR
áttað sig á hvað
hafði gerst. Hún hafi farið út á götu
þar sem margar verslanir eru. „Það
voru allir hlaupandi út um allt, meira
að segja hálfnakið fólk sem hafði
verið að máta föt inni í verslununum.
Það var reykur út um allt. Fólk áttaði
sig ekki í fyrstu hvað hafði gerst
en þegar hópur hermanna kom og
skipaði fólki að yfirgefa svæðið varð
fólk skelfingu lostið.“
- kh

Fólk öskrandi af hræðslu
„Í fyrstu skildum við ekki hvað var
í gangi því byggingin nötraði öll.
Síðan opnuðum við gluggana og þá
rigndi yfir svæðið
pappír, spýtum
og alls konar
drasli,“ segir
Guðrún Auðunsdóttir, sem er
búsett í Ósló.
Guðrún starfar
á ferðaskrifstofu
sem er til húsa
GUÐRÚN
í miðborginni,
AUÐUNSDÓTTIR
skammt frá
staðnum þar sem sprengjan sprakk.
„Við hlupum út til að sjá hvað væri
um að vera. Þegar við komum upp
á Karl Johan komu hundruð manna
hlaupandi á móti okkur öskrandi og
grátandi af hræðslu. Þetta var alveg
hrikalegt.“ Guðrún hefur búið í Noregi
í 20 ár og var á leið í sumarfrí þegar
sprengingin varð. „Ég hef aldrei upplifað annað eins. Það er allt morandi í
lögreglu- og sjúkrabílum. Það eru allir
í uppnámi.
- kh

Við erum öll Norðmenn
Carl Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar,
lofaði í gær að Norðurlöndin myndu
standa saman eftir árásirnar í gær.
Bildt tjáði sig á Twitter og sendi samúðarkveðjur til Norðmanna og bauð
fram aðstoð. „Við erum öll Norðmenn,“ sagði hann jafnframt.
Barack Obama Bandaríkjaforseti
sagði árásirnar í gær minna á mikilvægi þess að alþjóðasamfélagið vinni
saman að því að koma í veg fyrir
hryðjuverk. Hann sagði að Bandaríkin
myndu aðstoða Norðmenn við rannsókn hryðjuverkanna ef þess yrði
óskað. David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, bauð einnig fram
aðstoð við að leysa málið.
Nicolas Sarkozy, forseti Frakklands,
sagði árásirnar óásættanlegt ofbeldi.
Hann sagði alla frönsku þjóðina sam- þeb
hryggjast norsku þjóðinni.

RÚSTIR EINAR Sprengingin á Grubbegötunni var gríðarlega öflug og krafturinn í höggbylgjunni sem fylgdi svo öflugur að rúður brotnuðu í nokkurra kílómetra fjarlægð.

Miðborg Óslóar var rýmd í kjölfarið. Þegar líða fór á daginn færðist þó ró yfir borgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Herinn vaktar miðborgina
Sprengjuárás í miðborg Óslóar kostaði sjö manns lífið og tugir eru særðir, þar af tíu alvarlega. Norðmenn
munu ekki gefa eftir grundvallarhugsjónina um lýðræði, sagði Jonas Gahr Støre utanríkisráðherra í gær.
Að minnsta kosti sjö létust og tíu
eru alvarlega slasaðir eftir að
mikil sprenging varð í miðborg
Óslóar síðdegis í gær, í miðju
hverfi opinberra stjórnarbygginga þar sem nokkur ráðuneyti
hafa aðsetur ásamt hæstarétti
landsins og lögreglunni.
Sprengingin var afar öflug og
brotnuðu allar rúður í húsum
beggja vegna Grubbegötu og
víðar í nágrenninu. Miklar
skemmdir urðu einnig á framhliðum húsa bæði við þessa götu
og nærliggjandi götur á nokkuð
stóru svæði. Margir særðust
þegar glerbrotum og öðru braki
úr byggingunum rigndi yfir göturnar. Sprengingin var það öflug
að fólk í úthverfum borgarinnar
heyrði í henni.
Talið var líklegt að um mjög
öfluga bílasprengingu hefði verið
að ræða. Vitað er að stórum bíl
var ekið að byggingu olíumálaráðuneytisins stuttu áður en
sprengjan sprakk. Eftir sprenginguna var hann ekki þar lengur,
að sögn lögreglu.
Jens Stoltenberg forsætisráðherra og fleiri ráðherrar norsku
ríkisstjórnarinnar eru með skrifstofur í stjórnarbyggingunni.
Stoltenberg var ekki á staðnum þegar sprengjan sprakk og
aðrir ráðherrar sluppu einnig án
meiðsla.
„ Þetta er mjög alvarlegt
ástand,“ sagði Stoltenberg. „Ég
heyrði sprenginguna,“ sagði hann
en vildi að ráðum lögreglu ekki
skýra nánar frá því hvar hann
var staddur.
Hann sagði norska ríkisöryggisráðið hafa strax verið
kallað saman og ráðherrar sátu á
fundum fram eftir kvöldi og ætluðu að halda áfram fundahöldum
í dag. Forsætisráðherrann hvatti
fólk til að halda ró sinni og óttast eigi.
Utanríkisráðherrann Jonas
Gahr Støre sagði í gærkvöldi að
nú væri tími sorgarinnar. Hann
sagði einnig að Noregur myndi
ekki gefa eftir grundvallarhugsjónina um lýðræði vegna árásanna.
Allt tiltækt lögreglulið var kall-

Sprengjan sprakk í miðborg Óslóar
Öflug sprenging varð um klukkan 15.20 á
Grubbegatan milli tveggja ráðuneytisbygginga.
Konungshöllin
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HUGAÐ AÐ SLÖSUÐUM Að minnsta

kosti sjö fórust í sprengingunni og tugir
særðust, þar af tíu alvarlega.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

að út auk þess sem lögreglumenn
í sumarfríi mættu til vinnu.
Lögregla lokaði fyrir alla
umferð á stóru svæði í miðborg
Óslóar og hvatti fólk til að fara af
svæðinu. Lengi vel var óttast að
fleiri sprengjur myndu springa.
Herinn vaktaði miðborgina og
hefur fólk í borginni verið hvatt
til að halda sig heima og fara alls
ekki í miðborgina.
Skemmdir urðu einnig á skrifstofum norska síðdegisblaðsins
Verdens Gang sem er með skrifstofur í götunni. Þá voru skrifstofur dagblaðsins Dagsavisen
rýmdar og lögregluþjónar voru
einnig sendir til að kanna grunsamlegan pakka í húsakynnum
norsku sjónvarpsstöðvarinnar
TV2. Lestarstöð í miðborginni
var einnig rýmd vegna grunsamlegs pakka.
Upphaflega taldi lögreglan
að fleiri en ein sprengja hefðu
sprungið, og var það byggt á
frásögnum vitna. Síðar um daginn þótti ljóst að sprengjan hefði
aðeins verið ein.
gudsteinn@frettabladid.is
thorunn@frettabladid.is

1 Skrifstofur forsætisráðuneytisins og dómsmálaráðuneytis
2 Olíu- og orkumálaráðuneyti
og viðskiptaráðuneyti
3 Vinnumálastofnun, heilbrigðisráðuneyti og þjónustumiðstöð ráðuneytanna
4 Höfuðstöðvar lögreglunnar
5 Hæstiréttur Noregs
6 Sjávarútvegsráðuneyti
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5 6

Óslóarfjörður

Kortagrunnur: Graphic News

Íslendingur í miðborg Óslóar þegar sprengingin varð:

Óslóarbúar harmi slegnir
Rögnvaldur S. Reynisson, starfsmaður RARIK, er staddur í Ósló
í sumarfríi. Þegar sprengingin
varð var hann í miðborg Óslóar skammt frá skrifstofu Jens
Stoltenberg forsætisráðherra.
Rögnvaldur segir það óskemmtilega lífsreynslu að verða vitni að
atburðum sem þessum.
„Ég hélt að maður sæi svona
bara í bíómyndum. Maður vissi
auðvitað ekkert hvað þetta var
fyrst. Við heyrðum hvell og héldum að þetta væri byssuskot. Ég
var þarna rétt hjá og þá fór að
sáldrast yfir okkur drasl. Það
rigndi svoleiðis glerbrotum að

fólkið bara lá á eftir,“ segir Rögnvaldur og bætir við: „Við sluppum sem betur fer við glerið en
það var magnað að sjá þessar
stóru rúður detta úr húsunum.
Síðan fór bara allt af stað, fólk
hljóp í allar áttir og lögregla alls
staðar.“
Rögnvaldur segir alla harmi
slegna í Noregi vegna atburðanna. „Það var mjög sérstakt að
koma aftur á hótelið en þar voru
allir í anddyrinu, starfsfólk og
gestir. Þar var svo boðið upp á
kaffi og sumir reyndu að hressa
fólk við en flestir voru bara í
losti.“
- mþl
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HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI
Eftirgrennslan með Íslendingum í Ósló:

Grafalvarlegt mál
en yfirvegun mikilvæg
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra mun eiga fund með
íslenskum lögregluyfirvöldum
og fara yfir tíðindin frá Ósló.
Hann segir
að stjórnvöld
fylgist vel með
má li nu fyrir
milligöngu lögregluyfirvalda.
Málið sé grafa lva rleg t og
áhyggjuefni að
slíkt skuli ger- ÖGMUNDUR
ast.
JÓNASSON
Ríkislögreglustjóri
jók viðbúnað
sinn í gær og
Ögmundur
segir að lögregluyfirvöld
sta rfi efti r
ákveðnum gátlistum í málum
sem þessu.
ÖSSUR
„Það er ekki SKARPHÉÐINSSON
þar með sagt
að á Íslandi hafi skapast eitthvert hættuástand. Við fylgjumst
hins vegar með framvindu þessara mála í Noregi og hugsum til
þeirra með hlýhug. Við munum
hins vegar ekki sýna neitt fljótræði.“
Spurður hvort viðbúnaðarstig
hér á landi verði aukið í kjölfar
sprengingarinnar segir hann að
mikilvægast sé að sýna yfirvegun.

„Maður getur aldrei sagt neitt
með fullri vissu, en það er náttúrulega mjög mikilvægt að þjóðfélög bregðist ekki við í panikk
og fari að herða á einhverjum
öryggisráðstöfunum, ég held að
það sé ekki rétta aðferðin. Fyrst
og fremst þarf að anda með nefinu
og taka þessum alvarlegu atburðum af yfirvegun. Við munum ekki
gera neitt að svo stöddu, heldur
bíða og sjá hverjar eru orsakirnar
og hverjir standa að þessu.“
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra segir að þessi mál
muni að öllum líkindum verða
rædd í ríkisstjórn. „Við erum
náttúrulega með almannavarnir
og ríkislögreglustjóra sem er
ábyrgur fyrir okkar kerfi. Menn
eru í miklu sambandi við starfsbræður sína og fylgst er grannt
með stöðu mála.“
Össur ræddi við norska sendiherrann hér á landi í gær um
leið og honum bárust fregnir af
málinu. „Ég tjáði honum okkar
miklu samúð með Norðmönnum
yfir þessum hræðilega atburði.“
Hann reiknaði með að ræða við
Jonas Gahr Störe, utanríkisráðherra Noregs, í gær.
Starfsfólk hefur verið kallað
heim úr sumarfríi í utanríkisráðuneytinu til að afla upplýsinga um Íslendinga á svæðinu.
Össur segir það kerfi hafa komist
í gang um leið og fréttist af harmleiknum í Ósló.
- kóp

RINGULREIÐ Í MIÐBORGINNI Sjúkraflutningamaður reynir að hafa hemil á ástandinu sem skapaðist þegar sprengjan sprakk í

miðborg Óslóar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Þetta er mikill sorgardagur“
„Þetta mun sennilega breyta þeirri
sýn sem við Norðmenn höfum haft
á heiminn,” segir Tor Magnus Horten, arkitektanemi í Ósló. „Maður
getur kannski gert sér það í hugarlund núna hvernig Óslóarbúum leið
þegar Þjóðverjar hertóku borgina
9. apríl árið 1940.“
Það var undarlegt andrúmsloftið
í miðbæ Óslóar eftir sprenginguna
í gær. Fólk stóð og horfði í forundran á glerlausa stjórnvaldsbygginguna þar sem gardínur flöksuðu
út um glugga þar sem áður hafði
verið gler.
Búið var að loka stórum hluta
miðborgarinnar en lögreglan var
í óða önn að stækka bannsvæðið.
Rúður höfðu brotnað á mun stærra
svæði en á bannsvæðinu. Högg-

bylgjan hafði áhrif langt út fyrir
miðborgina og inn í næstu hverfi.
Víða var hætta á að glerbrot
myndu falla frá byggingum.
Strax eftir sprenginguna var
verslunum í nágrenninu lokað.
Verslunum í Storo-hverfinu sem
er í norðurhluta Óslóar, talsvert
frá miðbænum, var meira að segja
lokað.
Þegar líða fór á daginn var
samt rólegt um að litast í borginni. Verslunar- og veitingastaðaeigendur hófust handa við að
byrgja fyrir glugga í verslunum og
veitingastöðum. Töluverður hópur
fólks var á ferli – að skoða og taka
myndir. Sumir kaffihúsaeigendur
þrjóskuðust við og opnuðu staði
sína. Margir sátu og fengu sér

kaffisopa eða bjór innan um rústir og glerbrot. Lögreglan í Ósló bað
fólk að halda sig heima í gærkvöldi
og aflýsa öllu skemmtanahaldi
og einkasamkvæmum. Að hluta
til vegna þess að ástandið er enn
mjög óljóst en einnig vegna þess
að lögreglunni gæti reynst erfitt
að sinna venjubundnum útköllum.
Óslóarbúum er eins og gefur að
skilja brugðið. Sömu sögu er að
segja af arkitektanemanum Tor
Magnus: „Þetta er mikill sorgardagur.“

Sveinn Bjarki
Þórarinsson
- skrifar frá Ósló

VÍB veitir sparifjáreigendum metnaðarfulla
og persónulega þjónustu
VÍB – Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka er leiðandi
á íslenskum markaði með áratugareynslu eignastýringu.

Einkabankaþjónusta
Viðskiptavinum sem gera ríkar kröfur býðst þjónusta
sem er sniðin að þeirra þörfum. Viðskiptastjóri annast
stýringu eignasafns og veitir margvíslega ráðgjöf.
Hefðbundin ávöxtun, sparnaður í áskrift, stakar
fjárfestingar og lífeyrissparnaður með aðstoð
sérfræðinga okkar.

Netbanki
Aðgangur að einu breiðasta sjóðaúrvali landsins fyrir þá
sem vilja stýra eignasafni sínu sjálfir.
Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða pantaðu viðtal
við ráðgjafa í síma 440 4900.

Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is | www.vib.is
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Eigna- og lífeyrisþjónusta

30% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM SUMARVÖRUM

einfaldlega betri kostur
Nú 9.900 ,-

Litir:

SUMMER. Blómapottar,
anthracite
Ø30cm.Verð áður 1.395,- Nú 895,Ø45cm.Verð áður 2.495,-Nú 1.695,Ø60cm.Verð áður 4.495,-Nú 2.995,-

VANITY. Vasi 17x5 cm
Verð áður 1.595,- Nú 995,Ýmsir litir.

NICE. Garðhúsgögn, galvaníserað stál/tekk.
Klappstóll m/örmum. Verð 19.900,- NÚ 29.900,- Borð Ø75 cm. Verð 39.900,NÚ 27.900,- Fellibekkur L112 cm. Verð 49.900,- NÚ 34.900,- Einnig til viðarlitað/Tekk

MULTI CAT. Matarhús f/fugla.
Ø12, H28 cm. Verð áður 1.495,Nú 995-

SUMMER. Kolagrill.
H70, Ø45 cm.
Verð áður 14.900,- Nú 9.900 ,-

WILLIS.
Viskustykki.
Verslaðu
á ilva.is
Verð áður 895,- Nú 625,Pottaleppur. Verð
1.295,Nú
LOMMA Hvítt garðsett, Acacia harðviður.
Sendum
umáður
allt
land
895.- Grillhanski. Verð áður 1.995,- Felliborð 150x80x76 cm. Verð áður 29.900,- Nú 19.900,Nú 1.395.Fellistólar, 2 stk. Verð áður 29.900,- Nú 19.900,- Einnig til svart

Nú 895,-

Litir:

BANDA. Fellistóll m/örmum.Tekk.
Verð áður 13.995,- Nú 8.995,-

EASY. Fellikollur.
Verð áður 1.295,- Nú 895 ,.

DURHAM. Sólbekkur.
Polytrefjar/ál. Verð áður 29.900,Nú 19.900,-

Litir:

IMAGE. Skermur.
Ø45 cm. Verð 9.995,-/stk.

SUMMER. Hlíf. Ø30 cm.
Verð áður 395,- Nú 275,-

Nú 1.695 ,-

Nú 995 ,-

BRAZIL. Garðsett. Tekk/stál. Garðborð. 201x90x75 cm.
Verð áður 149.00,- Nú 104.900 ,-Garðborð. 300x90x75 cm.
Verð áður 189.900,- Nú 132.900,- , Garðstóll. Verð áður 29.900,Nú 19.900 ,-

OUTDOOR. Borðgrill, zink.
Ø28 cm. Verð áður 2.995,Nú 995,- /

OUTDOOR. Öskubakki.
Ø10,5 H14,5 cm. Verð áður 1.995,Nú 1.395,-

© ILVA Ísland 2011

SUMMER. Ísfata m/skeið.
Verð áður 2.495,- Nú 1.695,-

SUMMER. Garðljós, sólarrafhlaða.
29 cm. Verð áður 495,- Nú 345,29 cm. Verð áður 495,-Nú 349,69 cm. Verð áður 995,-Nú 695,-

Litir:

FLOWERCLIP. Blómapottur á
handrið. Ø27 cm.
Verð áður 1.995,- Nú 1.395.-

BALTIC. Hvítt garðsett, Acacia harðviður.
Bekkur. Verð áður 21.900,-Nú 14.900.- Borð, 146x83x74 cm.
Verð áður 28.900,- Nú 19.900.- Stóll. Verð áður 9.550,-Nú 6.550.-

kaffi
Litir:

SKAGENLUND. Bekkur úr mahogni. Hvítmálaður háglans.
150x58x89 cm. Verð áður 37.900,- Nú 26.000,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust lán
til 6 mánaða

OSLO. Ábreiða. 100% ull.
Verð áður 6.995,- Nú 4.895.Ýmsir litir.

MULTI FLOWER. Blómapottur.
Ø12, H. 17 cm. Verð áður 1.295,Nú 895,-

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30
www.ILVA.is

sendum um allt land

Smurt brauð
m/hangikjöti
Verð 490,-
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Eden brann til kaldra kola
Bæjarstjórinn í Hveragerði horfði á veitingastaðinn Eden fuðra upp á nokkrum mínútum. Segir að allra
leiða verði leitað til að starfsemin geti komist í gang aftur. Slökkvilið fékk ekki við neitt ráðið.
BRUNI Engan sakaði þegar veit-

DARWIN SPEKÚLERAR Hann virðist

nokkuð íhugull á svip, þessi litli
apaköttur sem heitir Charles Darwin
og hvílir makindalega á höfði starfsmanns dýragarðs í Berlín.
NORDICPHOTOS/AFP

4IL SÎLU

"-7 LÅNAN MEÈ RAFMAGNSÖAKI
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FLUTTUR INN AF UMBOÈI  EIGENDUR
TOPP VIÈHALD
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UMRÆÐAN

MEIRI
UMRÆÐA

ingastaðurinn og gróðrarstöðin
Eden í Hveragerði brann til kaldra
kola í fyrrinótt. Ríflega 50 ára
starfsemi í byggingunni er nú á
enda, og fimmtán manns sjá fram
á að missa vinnuna.
„Eldhafið í Eden öskraði á
okkur,“ segir Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðis. Hún
var á göngu í nágrenninu þegar
hún varð vör við reyk.
„Við vorum fjögur á gangi upp
úr miðnætti þegar við tókum eftir
því að það rauk upp úr einhverju
húsi í nágrenninu,“ segir Aldís.
Eftir að hún hringdi í Neyðarlínuna sá hún að húsið sem logaði
í var Eden. „Þá sáum við að það
væri alveg ljóst að það stefndi í
stórbruna.“
Slökkviliðsmenn komu fljótt á
vettvang. „Þegar við komum að
húsinu var mikill eldur í austurhluta hússins þar sem eldhúsið og
mötuneytið var. Þakið var allt úr
plasti svo það var strax ljóst að
það væri ekki hægt að ráða við
eldinn fyrr en það væri brunnið,“ segir Pétur Pétursson, varaslökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum
Árnessýslu, sem stjórnaði aðgerðum á vettvangi.
„Það var ekkert annað að gera
en að reyna að hefta útbreiðsluna,“
segir Pétur. „Eldurinn var ofsafenginn, það er svo mikil brunaorka í plastinu. Það má lýsa óhljóðunum sem fylgdu eldinum þannig
að það hafi verið eins og þegar
skrúfað er frá borholu og hún látin
blása.“
Aldís segir að ekki hafi liðið
nema tuttugu mínútur frá því
hún varð fyrst vör við reyk þar
til Eden var alelda. „Kolsvartur
reykurinn steig hundruð metra
upp í loftið og logarnir stóðu upp
úr þakinu.“
Hún segir að ofsinn í eldinum
hafi komið sér og öðrum sem
sáu brunann á óvart. „Það voru
sprengingar af og til og svo var
eins og eldurinn öskraði. Ég átti
ekki von á því að gróðurhús gæti
brunnið með svona afli, en það var
auðvitað mikill eldsmatur þarna
inni og loftið úr plasti.“
Þó að ríflega fimmtíu ára sögu

RÚSTIR EINAR Gaflinn af Eden og stálgrindin á gróðurhúsinu var það eina sem uppi stóð þegar slökkvistarfi var lokið. Útskorin
hurð með Adam og Evu slapp við eldinn, svo ekki er ómögulegt að þau nái að komast til Eden í framtíðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Kolsvartur reykurinn
steig hundruð metra
upp í loftið og logarnir stóðu
upp úr þakinu.
ALDÍS HAFSTEINSDÓTTIR
BÆJARSTJÓRI HVERAGERÐIS

Edens sé nú lokið í bili segir Aldís
að horfa verði fram á veginn.
„Við munum leita allra leiða til
að koma þessari starfsemi í gang
aftur, þarna eða annar staðar í
bænum. Íslenskum og erlendum
ferðamönnum þótti áhugavert að
koma á stað eins og Eden, í framandi umhverfi í íslensku gróðurhúsi,“ segir Aldís.
Hún segir að bæjarfulltrúar
muni hittast eftir helgi til að ræða
stöðuna. „Það sem situr eftir er
sorgin yfir því að þetta ríflega
50 ára fyrirtæki hafi fuðrað upp
á nokkrum mínútum. En auðvitað
eru allir þakklátir fyrir að enginn
hafi slasast.“
Til stóð að senda tvo reykkafara
inn í húsið þegar slökkviliðið kom
fyrst á vettvang, en Pétur segir

ALELDA Slökkviliðið átti aldrei möguleika á að bjarga húsinu, plastplötur í þakinu

fuðruðu upp.

að aðstæður hafi verið of hættulegar. Slökkviliðsmenn hafi barist
við eldinn utan frá, og ekki verið í
teljandi hættu þess vegna.
Logn var í Hveragerði þegar
húsið brann, og bensínstöð og
önnur mannvirki í nágrenninu

MYND/ÖSP VILBERG BALDURSDÓTTIR

ekki í hættu. Pétur segir að hefði
vindurinn verið meiri hefði mögulega þurft að rýma íbúðabyggð í
nágrenninu, enda reykurinn af
brennandi plastþakinu eitraður.
Lögregla rannsakar nú upptök
eldsins.
brjann@frettabladid.is

Netið í símann,
aðeins 25 kr. á dag
Kynntu þér málið í næstu verslun
eða á vodafone.is
Vodafone – með þér í sumar

established 1934

-50%

af öllum útsöluvörum
established 1934

Laugavegi 7
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greinar@frettabladid.is

Hryðjuverkaárás í Noregi:

Ný heimsmynd
á Norðurlöndum

H

ryðjuverkin sem framin voru í og fyrir utan Ósló
í gær hafa varanlega áhrif á heimsmynd okkar
Norðurlandabúa. Stórsprenging í miðborginni
kostaði að minnsta kosti sjö mannslíf og í kjölfarið
var gerð skotárás sem grandaði að minnsta kosti
tíu manns. Víst er að tala fallinna eftir árásirnar tvær á eftir
að hækka því talsvert margir eru slasaðir og ófundnir eftir
ódæðisverkin.
Ekki er ljóst hver ber ábyrgð
SKOÐUN
á ódæðunum sem framin voru
í Ósló í gær og í gærkvöld var
Steinunn
ekki álitið að alþjóðleg hryðjuStefánsdóttir
verkasamtök stæðu á bak
steinunn@frettabladid.is
við þau. Engu að síður er um
hryðjuverk að ræða vegna þess
að ljóst er að ódæðin eru af
pólitískum toga. Þau beindust
að stjórnsýslunni og stærsta stjórnmálaflokki landsins. „Þetta
mun sennilega breyta þeirri sýn sem við Norðmenn höfum haft
á heiminn,“ sagði ungur norskur háskólanemi við fréttaritara
Fréttablaðsins í gær. Það eru orð að sönnu og líklega mun árásin ekki bara breyta sýn Norðmanna á heiminn heldur sýn allra
Norðurlandabúa enda er hér um að ræða alvarlegasta tilræði
sem átt hefur sér stað ekki bara í Noregi heldur á Norðurlöndunum öllum síðan í síðari heimsstyrjöld.
Hryðjuverkaárásin kemur illa við okkur Íslendinga. Með
henni er gengið nær okkur en með nokkurri hryðjuverkaárás
sem áður hefur verið gerð vegna þess að um er að ræða vinaþjóð og eina af okkar næstu nágrannaþjóðum.
Tilræðið í Noregi hefur líka bein áhrif hér á landi því ríkislögreglustjóri jók í gær viðbúnað sinn enda er hjá embættinu
unnið eftir ákveðnum áætlunum sem fara af stað þegar atburðir
líkir þeim sem áttu sér stað í Noregi í gær verða.
Hugurinn er nú með þeim sem fyrir árásinni urðu, látnum
og slösuðum og aðstandendum þeirra. Hann er líka með norsku
þjóðinni allri því hryðjuverkin sem framin voru í gær eru árás
á þjóðina alla.
Efst í huga nú er að bjarga þeim mannslífum sem bjargað
verður og lækna og líkna slösuðum eftir föngum. Samhliða
verða þræðirnir frá manninum sem náðist í gær raktir og
ódæðismennirnir fundnir og dregnir til ábyrgðar.
Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, lagði í máli sínu
í gærkvöld áherslu á að brugðist yrði við hryðjuverkunum með
ábyrgum og afdráttarlausum hætti en ódæðismönnunum um
leið gert skiljanlegt að norska þjóðin léti ekki kúga sig með
hryðjuverkum.
Þetta er mikilvægur boðskapur því um leið og horfst er í
augu við þá ógn sem stafar af hryðjuverkum og reynt að verjast
henni með markvissum hætti er mikilvægt að borgarar og yfirvöld í lýðræðisríkjum láti ekki ógnina buga sig og beygja. Ef
það tekst þá ná ódæðismennirnir fram ætlunarverki sínu. Það
má aldrei gerast.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Einkaframkvæmdarstefnan

Ö

gmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur í
sumar sætt gagnrýni
margra fyrir að stöðva
vegaframkvæmdir og nýja fangelsisbyggingu. Ágreiningslaust er
að framkvæmdirnar eru brýnar
og ríkissjóður er tómur. Fordómar
ráðherrans gagnvart því sem kallað er einkaframkvæmd eru sagðir
ráða því að allt situr fast.
Að því gefnu að slíkir fordómar
ráði afstöðu ráðherrans má með
nokkrum sanni segja að hann
hafi með rangri pólitískri tilvísun komist að efnahagslega réttri
niðurstöðu.

Einkaframkvæmd opi nberra viðfangsefna getur verið
hagkvæm fyrir
skattgreiðendur. Samkeppni
lei ð i r of t a s t
nær til lægri
ko st n a ð a r. Í
ÞORSTEINN
öllum tilvikum
PÁLSSON
þarf fjármögnunin hins vegar að vera trygg
og sýnileg í bókhaldinu og innan
þeirra marka sem ríkissjóður
ræður við á hverjum tíma. Eigi
að greiða kostnaðinn með afnota-

gjöldum þurfa þau aukheldur að
vera varanleg og innan þeirra
marka sem skynsamlegt er að
leggja á neytendur.
Hitt er líka þekkt að kostnaður verði meiri við einkaframkvæmd opinberra viðfangsefna.
Það getur til að mynda gerst
þegar nota þarf lánsfé til framkvæmdanna. Ríkissjóður á þá oft
kost á hagstæðari lánum en aðrir.
Mikilvægt er að gæta að slíkum
aðstæðum, sérstaklega þegar
reikningurinn lendir á endanum
beint á skattgreiðendum en er
ekki borinn af valkvæðum notendagjöldum.

in hagnýtti einkaframkvæmdarformið til að fara hjáleið um þau
aðhaldsmarkmið sem sjóðurinn sjálfur setti. Þetta þýðir að
á næsta kjörtímabili gætu komið
fram veikleikar í ríkisfjármálum
vegna ákvarðana sem teknar hafa
verið í tíð núverandi stjórnar og
byggja ekki á traustri tekjuöflun.
Ekkert af þessu er þó vísvitandi falið eins og gert var í Grikklandi en þjóðhagslegar afleiðingar
vinnubragða af þessu tagi eru eigi
að síður þær sömu. Fyrir þá sök er
mikilvægt að greina hvert tilvik

og meta með íhaldssömum ríkisfjármálamælikvörðum hversu
örugg endurgreiðsla lánanna er.
Þó að innanríkisráðherrann
veigri sér við að bregða íhaldsstefnunni fyrir sig sem rökum í
þessum þrætum verður að virða
honum til betri vegar að niðurstaða hans hefur verið í samræmi
við hana. Það er svo sjaldgæft að
ráðherrann komist að niðurstöðu
sem samræmist góðum og gildum íhaldssjónarmiðum að fremur
er ástæða til að fagna en kvarta
þegar það gerist.

Íhaldsstefnan

A

ð baki varfærni í þessum efnum liggja því
góð og gild íhaldssjónarmið í ríkisfjármálum.
Víða hefur gætt tilhneigingar til
þess að hafa slík viðhorf að litlu
eða engu. Fram hjá því verður
ekki horft að einkaframkvæmdarformið er stundum misnotað í
þeim tilgangi að fara á svig við
sett markmið um aðhald í opinberum rekstri.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
hefur í nokkrum tilvikum lokað
augunum fyrir því að ríkisstjórn-

Þversumstefnan

S

vo má vel vera að þetta
sé of gott til að vera satt.
Hugsanlega fær innanríkisráðherrann á endanum að
byggja fangelsið með því að senda
reikninginn án krókaleiða á ríkissjóð þó að þar séu engar krónur til
að borga með. Þá situr fjármálaráðherrann uppi með svarta Pétur
aukins ríkissjóðshalla. Það myndi
staðfesta þær áhyggjur erlendu
matsfyrirtækjanna, sem fram
komu í vikunni, að úthald ríkisstjórnarinnar til áframhaldandi
aðhalds í ríkisfjármálunum sé á
þrotum og því séu efnahagshorfurnar neikvæðar.
Fjölmörg merki hrannast nú
upp um aðsteðjandi hættur í ríkis-

fjármálunum þó að markmiðum
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi að
mestu verið náð fram til þessa.
Sannleikurinn er sá að sjóðurinn
féllst á mjög milda aðlögun ríkisfjármálanna að nýjum aðstæðum
á þeirri forsendu að gripið yrði til
sérstakra aðgerða á sviði orkunýtingar til að auka hagvöxt hratt og
örugglega. Þannig átti að tryggja
ríkissjóði traustar framtíðartekjur.
Ríkisstjórnin brást í því að efna
þessa forsendu hægfara ríkisfjármálaaðlögunar. Því ræður
þversumstefna gegn orkunýtingu
og þjóðhagslegri hagkvæmni í
sjávarútvegi. Bót verður ekki
ráðin á því með opinberum fram-

kvæmdum ef framtíðartekjuöflun
ríkissjóðs er byggð á sandi. Það er
heldur ekki áhættulaust fyrir lífeyrissjóðina að lána ríkissjóði ef
engin verðmætasköpun er í augsýn
sem getur orðið undirstaða þeirra
framtíðartekna sem standa eiga
undir endurgreiðslu lánanna.
Kjarni málsins er sá að andóf
innanríkisráðherrans við að fara
með verkefni út fyrir ríkisbókhaldið er ekki gilt efni til gagnrýni. Meiri þörf er á að beina
henni annars vegar að þeirri lausung sem virðist vera að taka við
af aðhaldi í ríkisfjármálunum og
hins vegar að þversumhugsjón
ríkisstjórnarinnar gegn arðsemi
og hagvexti.
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Alex sófasett
3 plús 2
Einnig til í svörtu og brúnu taui.
Fullt verð 261.000,-

Nú
aðeins
169.650

Ahh ! Þægilegur
Milano
hægindastóll.
Nú á frábæru verði !

35% afsl!

Til í 4 litum

Aðeins
39.900

tilboð tilboð

á herra Coca Cola og
og dömu Coca Cola light
golfsettum 4 saman

9.999.- 899.verð áður

50%

afsláttur
af völdum
barnaúlpum

verð áður

29.999.- 1.199.-

lífrænar
vörur og
ótarefni

0%

áttur

tilb

á JDB
hlaupa

4.99
verð áðu

8.999

10.000.- 50%

sláttur afsláttur

20
afsl

af allr
snyrt

20%

afsláttur

af öllum af Gelert Vector 4 verð áður af öllum vörum
ACIFIC 19.999.- 39.999.- í bakaríi
hjólum
25-33%
afsláttur
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Tekinn í samfélag Harley-manna
Löngum hefur Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu, brýnt fyrir landanum að fara eftir reglum. Önnur
og svolítið villtari hlið kemur þó í ljós í frásögn hans af mótorhjólaferð um Flórída í Bandaríkjunum. Jón Sigurður Eyjólfsson
blaðamaður komst að því að þar tilheyrði hann samfélagi sem á fátt skylt við regluvæddu veröldina á Umferðarstofu.

T

il allrar hamingju er
mannskepnan svo margslungin að hún rúmast
ekki í einsleitri hugmynd
sem við gjarnan gerum okkur um
náungann. Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu, virkar eflaust á suma eins
og fyrirhyggjufýr sem hugsar um
það eitt að hafa vaðið fyrir neðan
sig. En þeir sem verða á vegi
hans þegar hann hefur stimplað sig út hjá Umferðarstofu hitta
fyrir mann með ólgandi blóð sem
þráir frelsið og hið óþekkta. Það
var til dæmis af þessum hvötum
sem hann tók sig til og leigði sér
Harley Davidson mótorfák í Flórída síðastliðið vor og krúsaði um
slóðir langt frá ysi og þys ferðamannanna.

Góðmennið á
óásjálega sendibílnum
Ferðinni var heitið í norður frá
Orlando. „Ég var ekki lengi að
sannfærast um að Flórída hefur
upp á svo miklu meira að bjóða en
golf og Disneyland,“ segir Einar
Magnús meðan hugurinn reikar
vestur yfir haf. „Ég færðist líka í
sanninn um að ljúflegheitin í Kananum eru ekki bara einhver yfirborðsmennska. Það kemur svo berlega í ljós í svona ferðum þegar
maður er bara upp á sitt eigið
ágæti kominn, eins takmarkað og
það getur stundum verið, að góðmennskan ristir dýpra en svo. Mér
er til dæmis minnisstætt þegar
ég var kominn að sjálfvirku tollhliði á einni hraðbrautinni en þá
var ég ekki með neitt klink í sjálfsalann og þar með var engin leið
fyrir mig að fara í gegnum hliðið.
Nema þá að svindla og troða sér
fram hjá hliðinu í augliti myndavéla sem láta ekkert fram hjá
sér fara og taka þá bara sektinni
þegar hún kæmi. En það yrði nú
ekki gott afspurnar að upplýsingafulltrúi Umferðarstofu færi
um í trássi við lög á bandarískum
þjóðvegum. Þannig að ég sný mér
að næsta bíl sem kom þar að og
spurði ökumann hvort hann gæti
skipt fyrir mig dollaraseðli og bílstjórinn var nú heldur betur til í
það. Þá er kallað á mig úr bíl þar
fyrir aftan en sá óásjálegi sendibíll hefði tekið sig vel út í einhverri bófamyndinni og bílstjórinn var ekki þannig útlits að það
samrýmdist hugmyndum manns
um hjálparstarfsmann. En hann
kallar: „Farðu bara í gegn góði,
ég er búinn að borga þetta fyrir
þig.“ Ég vildi náttúrulega endilega borga manninum þetta en það
kom ekki til mála. Ég ítrekaði svo
bón mína þegar ég var samhliða
honum á gatnamótum en hann bað
mig manna heilastan að stinga
seðlinum í vasann aftur og njóta
ferðarinnar.“
í grillveislu hjá Harley-mönnum
Þegar maður situr einn á Harley
Davidson vélfáki á þessum slóðum
getur ferðin tekið óvænta stefnu.
„Eitt skiptið er ég að taka bensín
en þá heyrast þvílíkar drunur að
rúðurnar á bensínstöðinni skulfu
í gluggunum. Þá var þar komið
mikið Harley Davidson hjól og
á því situr nokkuð skrautlegur
náungi í stuttermabol sem er nú
nokkuð langt frá því að teljast
heppilegur hlífðarfatnaður hjá
Umferðarstofu en hann var þó
með hjálm. Hann var ekkert að
drepa á hjólinu eins og venja er
þegar menn stoppa á bensínstöðvum. Hann gaf mér síðar þá skýringu að það gæti reynst þrautinni
þyngri að koma mótorfáknum í
gang aftur. Þegar hann sér á hvers
konar hjóli ég er segir hann við
mig: „Heyrðu, þú verður nú endilega að koma í Harley-grillveisluna sem er verið að halda í bænum
Kissimmee, þetta eru ekki nema
15 til 20 mílur.“ Ég var til í það
svo hann segir: „Eltu mig bara.“

Á MÓTORHJÓLALEIGUNNI EAGLE RIDER Fyrst var það að koma sér upp réttu græjunum og þessi fríði hópur var ekki lengi að koma vélfák af réttri tegund undir Einar Magnús.
MYND/EINAR MAGNÚS MAGNÚSSON

Á LÖGLEGUM HRAÐA Einar Magnús Magnússon er hér á ferð í Flórída á Harley
Davidson mótorfáki. Hann tekur sig greinilega ekkert verr út í vélhjólaham en í hlutverki upplýsingafulltrúa Umferðarstofu.
MYND/HRUND GUNNARSDÓTTIR

FULLTRÚI SKIPLAGSRÁÐS OG FRÚ Þau Brenda Fleming og Frank Franklin taka sig

Þannig kynntist ég honum Tony,
þetta var í raun eins og ég hefði
hitt gamlan bekkjarfélaga þarna á
bensínstöðinni.
Hjólið hans var ekki beint traustvekjandi, hann hafði sett það
saman úr gömlum pörtum sem
voru þó allir úr smiðju Harley
Davidson. Þetta var svo haganlega
gert að það var meira að segja gírstöng á hjólinu eins og tíðkaðist
hér áður fyrr á einstaka hjóli og
síðan var opið fyrir allar reimar
sem þykir nú heldur þunnur þrettándi í öllum öryggisprófum. Hann
bjó heldur ekki svo vel að vera með
stefnuljós á hjólinu þannig að hann
setti út aðra höndina til að gefa til
kynna að hann ætlaði að beygja. Ég
varð heldur betur að grafa Umferðarstofugæjann í mér meðan ég var
í slagtogi við Tony sem fór með
aðra höndina útrétta og hina á gírstönginni.“
Þó að Einar Magnús hafi ekki
verið í árshátíðartauinu stakk hann
óneitanlega nokkuð í stúf í þessu
óvænta grillboði. „Af útgangi og
klæðaburði að dæma hefði alveg
mátt halda að maður væri staddur
á samkomu hjá Hell´s Angels. En
ég hef tamið mér það að gefa mig
einmitt á tal við það fólk sem vekur

ur Charlie Chaplin og er marglofað af bifhjólamönnum. Þeir koma
þar margir við enda er það í miðri
mótorhjólaleið. Þegar ég er þar að
kaupa mér brauðmeti hitti ég fyrir
hjón sem í fyrstu sýn gætu hæglega sýnst verðugir fulltrúa Hell´s
Angels. Í þessu spjalli fékk ég eina
áminninguna enn um að maður
skyldi ekki dæma eftir útlitinu því
þessi hjón taka sig til um helgar og
skella sér í gallann og fara að rúnta
um en á virkum dögum fara þau í
hversdagsfötin og til vinnu á skrifstofuna. Reyndar held ég að maðurinn sé í einhverju skipulagsráði,
menn slá kannski ekki um sig með
slíkum titli meðal Harley-manna.“

upp hjá manni einhver varnarviðbrögð í fyrstu og hafði ég þann
háttinn á að þessu sinni. Og viti
menn, þessir hrjúfu kappar reyndust vera hin mestu ljúfmenni.“

Mótorhjólatöffarinn
í skipulagsráðinu
Það opnast mönnum ekki aðeins
ævintýraheimur þegar setið er
á Harley Davidson hjóli, heldur
opnast einnig fyrir manni hliðið
inn í samfélag Harley-manna. „Ég
tók snemma eftir því að þeir sem
voru á Harley-hjóli köstuðu á mann
kveðju og ég veifaði þeim náttúrulega á móti, kannski helsti hátíðlega, það hefði mátt halda að ég
væri stjórnmálamaður á kosningafundi. En svo tók ég eftir því að
þetta var alveg sérstök kveðja og
nýtti ég tækifærið á einni bensínstöðinni og fékk menn til að kenna
mér hana svo ég væri ekki eins
og blautvoðungur í Harley-samfélaginu.“
Rétt eins og Einar Magnús áttu
margir þessara mótorhjólakappa
annað líf, gjörólíkt því sem lifað
var á vegum úti. „Ég fór til Mount
Dora sem er norðan við Orlando
og bregð mér þar í Yalaha-bakarí sem er reyndar rekið af dótt-

til um helgar og bregða sér í gallann og upp á vélfákinn. Virka daga verður Fleming
síðan að skila sér í skipulagsráðið.
MYND/EINAR MAGNÚS MAGNÚSSON

Finnst gaman að kitla pinnann
Það liggur náttúrulega beinast við að spyrja Einar Magnús
hvort hann hafi ekið á löglegum
hraða í hvívetna. „Já, ég tel mig
nú hafa gert það en það komu upp
nokkur skemmtileg atvik svona
í ljósi þeirrar stöðu sem ég gegni
hér á Íslandi. Mér er minnisstætt
þegar ég fór að leigja hjólið hjá
Eagle Rider-leigunni að þá var ég
spurður hvort ég væri með slysatryggingu og kvað ég svo vera.
„Nú, þá þarftu ekki hjálm,“ segir

afgreiðslumaðurinn. Þetta þótti
mér undarleg tilhögun. Eins var
ég varaður við því, þegar ég var að
fara afar skemmtilega leið í gegnum appelsínuakra, að það væru
svo margir lögreglumenn að mæla
á þessari leið. Þetta hljómaði undarlega í mín eyru enda erum við á
Umferðarstofu ekki vanir því að
vera varaðir við umferðarlögreglunni.“
En þó að Einar Magnús sé sífellt
að brýna fyrir landanum að draga
úr hraðanum segist hann vel skilja
þær hvatir að menn ani út í slíkan
háska. „Það er ekkert launungarmál að það getur verið gaman að
keyra hratt en það þarf bara að
finna því réttan vettvang. Ég er
félagi í Akstursíþróttafélagi Suðurnesja og ég hvet menn til að snúa
sér til akstursíþróttafélaganna
hafi þeir þessa hvöt í stað þess
að fá útrás fyrir hana í almennri
umferð.“
Þegar blaðamaður kveður upplýsingafulltrúann er hann þess
fullviss að þótt það fari Einari
Magnúsi vel að hvetja menn til að
hafa vaðið fyrir neðan sig þá færi
það honum líklega engu verr að
brýna fyrir mönnum að lifa lífinu.

Gámasala í Múrbúðinni
Black&Decker
háþrýstidæla 110 bar

GÆÐASKÓFLUR

Greinaklippur

550 kr.

13.900 kr.

1.095,-

1.095,1.190,-

1.190,-

NOVA TWISTER 4,8V
Skrúfvél og skrúfbitar

DEKAPRO útimálning,
10 lítrar (A stofn)

6.450

1.190,-

1.790 kr.

DURATOOL
Rafhlöðuborvél 18V

2.990 kr.

kr.

Malarhrífa

1.390,-

NOVA 18V Rafhlöðuborvél
2 hraðar

4.990 kr.

Hjólbörur 75L

4.490 kr.

Haki

1.890,12 lítra fata

345 kr.

Álstigi 2x12 þrep
3.61-6.4 m

23.900 kr.

15 metra rafmagnssnúra

2.995 kr.

Þrýstiúðabrúsi 1 líter

385 kr.

Kapalkefli 10 mtr

2.990 kr.
Þrýstiúðabrúsi

1.390 kr.
1/2” slanga 15 metra
með byssu og tengjum

1.190 kr.

Þrýstiúðabrúsi 1,5 líter

1.995 kr.

Jarðvegsdúkur 10x1,2 m

1.290kr.

Álstigi 3x8 þrep
2.27-5.05 m

16.990 kr.
Laufhrífa svört

495 kr.

415 kr.

1/2” Slanga 25 metrar

ARGES ryksuga
15 lítra 1000W

18.900 kr.

59.900 kr.

Truper garðverkfæri 3stk
Multi-Function trappa

11.990 kr.

1.645 kr.

Garðverkfæri Raka/skafa

395 kr.

Extra sterk
hjól v.gaskút.
Þrýstijafnari
og slöngur
fylgja.

GAS GRILL

4 ryðfríir brennarar og
hliðarplata. 14 kw/h.
48.000-BTU. Hitamælir.
Kveikja í stillihnapp.
Grillgrind er postulínshúðuð. 44x56 cm.

Hekk klippur 8”

1.150 kr.
Barnahjólbörur

2.990 kr.
Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Gamli kagginn fær samkeppni
Hugtakið „fornbíll“ er að breytast, segir Þorgeir Kjartansson, formaður Fornbílaklúbbsins. Gömlu kaggarnir eru ekki lengur einu
fornbílarnir á götunum hérlendis. Á Íslandi verða bílar fornbílar 25 árum eftir framleiðslu og í ár eru það bílar frá árinu 1986.
Birgir Þór Harðarson rýndi í fortíðina og komst að því að margir af merkustu bílum síðari tíma voru framleiddir um það leyti.

Þ

að heyrir til undantekninga að sjá gamla
og klassíska bíla á
götum bæja hér á
Íslandi. Þeir eru ekki
dregnir fram nema
þegar vel viðrar á vorin og sumrin og til hátíðabrigða. Annars er
venjan að læsa bílana inni í bílskúr,
gera upp og bóna að vetrarlagi.
Þegar hugsað er um fornbíl
sjáum við fyrir okkur
gamaldags amerískan
kagga eða hinn klassíska Land Rover sem
va r vi nsæl l meða l
bænda hér áður fyrr.
Þessir bílar bera það
allir með sér að vera
fornbílar. En þessi
staðalímynd fornbíla
fer senn að breytast. Á
Íslandi er reglan sú að
bílar verða ekki fornbílar fyrr en 25 árum eftir
framleiðslu. Því eru það
bílar sem framleiddir
eru árið 1986 sem verða
fornbílar í ár. Margir
þeirra eru enn í daglegri notkun og njóta
ekki útbreiddrar virðingar eins og klassísku
kaggarnir. Enn sjáum
við gamla Benza, BMWbíla og Volvo-bíla á götunum, hvort sem það er að vetrarlagi eða á sumrin. Við gerum
okkur kannski ekki grein fyrir því
að sumir þessara bíla eru nú þegar
orðnir „fornir“.

meðlimir í klúbbnum. Og áhuginn
beinist að því sem fólk ólst upp
við.“ Hann nefnir sem dæmi pabba
sem áttu flotta bíla sem börnunum
urðu kærir. Fólk lítur á þá bíla sem
dýrgripi sem vert er að eiga.
Stærstu bílaframleiðendur í
heimi voru lengi bandarískir og
frá Vestur-Evrópu. Í byrjun níunda
áratugarins náðu japanskir framleiðendur hins vegar sterkri stöðu
í Bandaríkjunum og í
Evrópu. Litlu japönsku
bílarnir voru ódýrir og
áreiðanlegir og nutu
þannig aukinna vinsælda í Vesturheimi.
Á þessum tíma fóru
bílaframleiðendur að
koma fyrir ýmsum staðalbúnaði sem allir nýir
bílar skarta nú; ABSbremsukerfi, spólvörn
og sitthvað fleira. Bílarnir fóru einnig að líkjast þeim sem framleiddir eru í dag og undirheiti
bíla sem enn eru framleiddir, urðu til.
Þorgeir segir áhrifin
ekki láta á sér standa.
„Við sjáum meira af
e v r ó p s k u m bí lu m ,
finnst mér persónulega.
Í klúbbinn eru að koma
fleiri Benzar og BMWbílar. Eitthvað af japönskum bílum
líka.“
Fornbílaklúbburinn, sem státar af tæplega 1.100 meðlimum og
yfir 1.700 bílum, hefur staðið fyrir
skipulögðum ferðum frá stofnun,
og lánað meðlimum húsaskjól fyrir
bílana.
Eigendur eru duglegir að sýna
bíla sína. Í lok júní var árlegt
landsmót klúbbsins haldið á Selfossi. Aldrei hefur landsmót verið
jafn vel sótt, jafnt af félagsmönnum og gestum. Rúmlega 250 bílar
voru til sýnis, bæði gamlir og nýir
fornbílar, stífbónaðir og glansandi.

Við gerum
okkur kannski
ekki grein
fyrir því að
sumir þessara
bíla eru nú
þegar orðnir
„fornir“.

Samfélag um fornbíla
Fornbílaklúbbur Íslands var stofnaður árið 1977. Hann hefur allt
frá stofnun unnið að því að kynna
minjagildi fornbíla og staðið að
hagsmunagæslu fyrir eigendur
slíkra bíla.
„Hugtakið fornbíll er aðeins að
breytast,“ segir Þorgeir Kjartansson, formaður Fornbílaklúbbsins.
„Yngra fólk gerist í auknum mæli
■ TOYOTA

LAND CRUISER 70

TRAUSTUR W201 módelið er ótrúlega traustur og endingargóður bíll og er vel hægt að aka honum yfir 400 þúsund kílómetra.
Eigandi þessa eintaks er Þröstur Reynisson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ MERCEDES

BENZ W201

112 milljarðar skila endalausum vegalengdum

M

ercedes Benz bílar hafa löngum verið taldir
með traustustu bílum veraldar. Einnig hefur
Benzinn þótt æði fagur. Fyrirtækið hefur framleitt allt frá frábærum kappakstursbílum upp í
risastóra flutningabíla og selt þá um allan heim.
Eitt allrabesta afsprengi Benz-verksmiðjanna
er W201-bíllinn, sem yfirleitt er kallaður 190-bíllinn. W201-bílarnir voru framleiddir frá árinu 1982
til 1993. Framleiðendurnir eyddu 600 milljónum
breskra punda í hönnun bílsins. Á gengi dagsins
í dag eru það rúmlega 112 milljarðar íslenskra
króna
Framleiddar voru nokkrar útgáfur af módelinu. Mismunandi bílar fengu nöfnin 190E og 190D.
Voru breytingarnar aðallega á vélinni milli útgáfa
en lítið um breytingar á útliti og undirvagni. Þó

■ VOLVO

voru nokkrar útgáfur, þær allra sjaldgæfustu, sem
fengu sérstakt útlit.
En allar þessar gerðir áttu eitt sameiginlegt:
Feiknatraustar bifreiðar sem sárasjaldan þurftu
viðgerðar við. Hannað hafði verið ofurskilvirkt
innspýtingarkerfi í vélarnar og þekkjast dæmi
um að hægt sé að aka 190D-bílnum hátt í 800.000
kílómetra. 190E-bílnum er vel hægt að aka yfir
450.000 kílómetra.
Mercedes Benz náði líka talsverðum árangri í
kappakstri. Eftir að hafa gefist upp á að komast í
gífurlega harða keppni í rallíheiminum var uppfærð útgáfa af W201-bílnum skráð í þýska götubílamótaröð. Þar var bílnum stillt upp á móti BMW
M3, Volvo 240 Turbo, Audi Quattro og fleirum með
góðum árangri.

200

Staðalímynd skutbíls með ótrúlegt farangursrými

V

UPPFÆRÐ ÚTGÁFA Land Cruiser 70 Prado var framleiddur frá 1990 til 1996. Engu

var breytt frá venjulegu 70-útgáfunni nema framhluti yfirbyggingar bílsins var
endurhannaður. Bíllinn var einnig fáanlegur með uppfærðum vélarkosti. Eigandi
þessa eintaks er Guðmundur Magnússon.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Forfaðir vinsælustu fjórhjóladrifsbíla á Íslandi

L

and Cruiser-bílarnir hafa notið gríðarlegra vinsælda á Íslandi í
gegnum tíðina, sérstaklega á síðustu árum. Toyota hóf að smíða
70-gerðina árið 1984 þegar hætt var að framleiða Land Cruiser 40
sem hafði verið í framleiðslu frá 1960.
Land Cruiser-bílarnir eru afsprengi stríða eins og margir aðrir
jeppar. Í Kóreustríðinu á sjötta áratugnum voru Toyota-verksmiðjurnar fengnar til að smíða herjeppa og var meðal annars stuðst við
breska Land Rover-bílinn og Willys-jeppann ameríska. Allir þessir
bílar hafa síðan þróast frá hver öðrum hvað útlit og smíði varðar.
70-módelið er sjötta kynslóð Land Cruiser-bílanna og jafnframt sú
tegund Land Cruiser-bíla sem lengst hefur verið í framleiðslu.
70-bíllinn naut nokkurar sérstöðu meðal jeppa; var til dæmis
fyrsti japanski fjórhjóladrifni jeppinn með sjálfskiptingu. Litlar
breytingar voru gerðar í framleiðslu bílsins þar til árið 1990 þegar
bíllinn státaði af byltingarkenndum dísilmótor. Sama ár kynnti
Toyota endurhannaðan framhluta á bílnum og kallaði þá gerð „Land
Cruiser 70 Prado“. Prado nafnið var svo tekið upp síðar þegar Land
Cruiser 90 (eða Prado) var kynntur 1996. Fleiri breytingar hafa
verði gerðar á bílnum síðan þó útlitinu hafi verið haldið nokkurn
veginn óbreyttu.
70-bílinn er enn framleiddur og seldur um allan heim. Þó hefur
Toyota framleitt 90-bílinn í 17 ár. Sú gerð Land Cruiser-bíla er
algert afsprengi 70-bílana og ber þess merki.

olvo framleiddi 200-bílana frá árinu 1974-1993
og voru framleiddar tvær útgáfur, 240 og 260.
Bílunum svipaði mjög til forvera þeirra,
140-módelsins sem framleitt var 1966-1974. Bílarnir voru eins kassalaga og Volvo-bílarnir voru
almennt. En þrátt fyrir það voru þeir um margt
ólíkir. Helstu uppfærslurnar voru að öryggi farþeganna var stórbætt, vélin og aflið frá henni
aukið mjög og framhluti bílsins endurskipulagður.
Þegar framleiðsla bílanna hófst lofaði Volvoverksmiðjan því að bílarnir myndu endast í
að minnsta kosti 19,3 ár.
Einn þriðji allra Volvo 240-bíla sem voru
seldir voru skutbílar. Farangursrýmið í
skutbílunum var gríðarlegt, 1,2m³, samanborið við 0,75m³ rými í nútíma Land Cruiser 90
jeppa. Meðal fólks sem ólst upp í kringum þessa
bíla eru Volvo-bílar því staðalímynd skutbíls.
Volvo 240 var mest seldi bíll framleiðandans í
sjö ár frá árinu 1975. Volvo-bílar nutu snemma
virðingar fyrir að vera öruggir og traustir bílar og
því hafa þeir haldið í áranna rás.
■ VOLKSWAGEN

VOLVO 240 GL ÁRGERÐ 1991 Útlit 240-bílanna breyttist lítið
þau ár sem hann var framleiddur. Eigandi þessa eintaks er
Gunnar Pálsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GOLF

Fjórði mest seldi bíll í heimi

Þ

ýski bílaframleiðandinn Volkswagen hefur framleitt Golf-bílinn
við miklar vinsældir allt frá árinu
1974. Alls ná útgáfur bílsins yfir
sex kynslóðir, sú nýjasta var kynnt
til sögunnar árið 2009. Bílarnir eru
afsprengi hinnar vinsælu Bjöllu. Fullyrða
má að Bjallan sé einn klassískasti bíll allra tíma.
Golf er fjórða mest selda undirheiti á bíl í heimi
með yfir 25 milljónir seldra eintaka. Bíllinn hefur
tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina og hlotið mörg nöfn. VW Jetta, Vento og Bora voru til
dæmis mismunandi útfærslur af Golfinum.
Það er önnur kynslóð VW Golf sem nú er að
skríða yfir 25 árin og telst þar með til fornbíla.

ÖNNUR KYNSLÓÐ VOLKSWAGEN GOLF Bíllinn naut gríðarlegra vinsælda í Vesturheimi.
Þetta eintak er framleitt árið 1990. Eigandi þessa
eintaks er Marinó Björnsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sú kynslóð var framleidd á árunum 1983 til 1992.
Útgáfan hafði stækkað örlítið frá fyrstu kynslóð,
yfirbygging bílsins breyttist og fjórhjóladrif varð
valkostur árið 1985. Annars voru breytingarnar
smávægilegar.

markhonnun.is

Kræsingar & kostakjör

ÞAÐ ER KÓSÍ AÐ
KÚRA Í SÓFANUM
-a32.000 kr
fsláttu

r

Denver 24“ LED sjónvarp

-a5fs.0lá00ttkurr

69.990 kr nú 37.990 kr
Denver DVD spilari
m/veggfestingu

12.998 kr nú 7.998 kr

Hall pass / Klovn the movie / Yogi Bear
DVD myndir - 1.998 kr/stk.
Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Tilboðin gilda 21. - 24. júlí
eða meðan birgðir endast
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Rokk, rigning og góð stemning
G!-tónlistarhátíðin fór fram í þorpinu Götu í Færeyjum í tíunda skipti um síðustu helgi. Blaðamaðurinn og sómapilturinn
Atli Fannar Bjarkason mætti eldhress á svæðið og hlustaði á frábæra tónlist, borðaði kvöldmat með sveitalubbum, hitti merkan
heimspeking og hneykslaðist á slæmu tímaskyni eyjarskeggja — sem heimspekingurinn gat reyndar útskýrt á sinn einstaka hátt.

G!

-tónlistarhátíðin
var haldin í
tíunda skipti
í þor pi nu
Götu í Færeyjum um síðustu helgi. Fleiri en
7.000 miðar seldust á hátíðina í ár,
nokkuð gott í 50 þúsund manna
landi.
Hefði ég vitað að bílstjórinn
(sem heitir Eiríkur) sem tók á móti
okkur í Færeyjum væri einn merkasti hugsuður eyjanna hefði ég
mögulega reynt að undirbúa mig.
Gullmolarnir ultu af vörum hans
eins og steinar niður fjallshlíð
og hann virtist alltaf hafa svör á
reiðum höndum. Skoska hljómsveitin Travis kom fram á G!hátíðinni í ár, en flestir Íslendingar
sem hafa kveikt á útvarpi kannast
við hana. Lítið hefur þó spurst til
strákanna síðustu misseri og í samtali við Eirík bílstjóra velti ég fyrir
mér hvað hefði klikkað. „Það klikkaði kannski ekki neitt,“ sagði hann.
„En dæmið gekk ekki heldur upp.“
Ég starði á hnakkann á honum (ég
sat aftur í) og aðdáunin leyndi sér
ekki.
Þegar talið barst að hljómsveitinni Tool og sérvitra forsprakkanum Maynard James Keenan velti
hann upp kenningu um mannfólkið. „Fólk er eins og laukur —
lagskipt.“ Þvílík viska, þvílíkur
maður.
Dagskráin var hafin þegar ég
mætti á hátíðina á föstudeginum.
Mugison hafði spilað á tónleikum
daginn áður og var gríðarlega vel
látið af þeim. Fyrsti listamaðurinn
sem ég sá var hins vegar hin grænlenska Nive Nielsen. Vandræði einkenndu tónleikana en síðasta lagið
gekk upp og var frábært. Næsta
hljómsveit á svið var hin færeyska
Gipsy Train. Fjörugt sígaunarokkið var sæmilega skemmtilegt
og minnti á dönsku hljómsveitina
Kaizer Orchestra. Einn af meðlimum Gipsy Train var í hlutverki
bílstjóra daginn eftir og þegar
hann skutlaði mér stutta leið sagðist hann hlusta mikið á Kaizer
Orchestra. „Þeir eru frábærir,“
sagði hann.
Þið virðist skemmta ykkur vel á
sviðinu.
„Já, við gerum það. Við elskum
það sem við erum að gera og elskum hver annan.“

Sjarmerandi Travis
Færeyingar geta verið stoltir af
Pétri Pólsyni og hljómsveitinni
Budam sem héldu góða tónleika á
föstudagskvöld. Skotarnir í Travis
voru hins vegar næstir
og allir gestir hátíðarinnar voru mættir til að
berja þá augum. Fyrir
tónleikana minnti mig
að hljómsveitin ætti
þrjá til fjóra smelli, en
mér skjátlaðist. Travis á allavega átta ofursmelli sem allir sungu
með í, ekki bara Sing,
Why Does it Always
Rain on Me og Turn.
Það er hálfsorglegt
að Travis skuli ekki
vera vinsælli í dag.
Hljómsveitin er frábær á sviði, á nóg af
fínum lögum og sjarminn lekur hreinlega
af söngvaranum Fran
Healy.
Sænska þungarokkhljómsveitin Meshuggah var næst á stóra
sviðið og þá byrjaði að
rigna. Og það rigndi
og rigndi á meðan þessi ótrúlega hljómsveit gerði tilraun til
að kremja gesti hátíðarinnar með
myljandi rokkinu. Veðrið var viðeigandi. Guð fílar ekki þungarokk
og lét því rigna duglega á syndaselina.

RASÍSKT FLUGSLYS Tónleikar Tennessee Mafia Jug Band byrjuðu vel, en brotlentu þegar meðlimirnir töluðu niður til svertingja.

MYNDIR/INGÓ

FJÖLMENNI Á TRAVIS Skotarnir í Travis löðuðu til sín langflesta áhorfendur og stóðu

GLAÐIR GESTIR Frábær stemning var á G!-hátíðinni og þessar stúlkur skemmtu sér

sig vel.

eflaust vel.

Færeyingar fíla Skálmöld
Einhvers staðar heyrði ég að G!Festival sé eins og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Sjálfum fannst mér
vinaleg stemningin
minna meira á Aldrei
fór ég suður á Ísafirði.
Ég fékk far hjá Eiríki
bílstjóra á hátíðarsvæðið á laugardeginum.
Hann virtist þreyttur.
Ertu þunnur?
„Nei, maður á ekki að
drekka og keyra. Maður
gæti helt drykknum
niður,“ sagði þessi mikli
hugsuður og húmoristi.
Hann átti lítið eftir af
vaktinni og ég sá hann
skömmu síðar skemmta
sér vel á tónleikum
Skálmaldar.
Víkingarokk Skálmaldar féll vel í kramið
hjá þungarokksþyrstum
Færeyingum sem virtust vera búnir að hlusta
mikið á Baldur, fyrstu
plötu hljómsveitarinnar. Hún er náttúrulega
gefin út af færeyska
útgáfufyrirtækinu Tutl, sem ku
vera rekið af hugsjón, en ekki með
arðsemissjónarmið að leiðarljósi.
Á eftir Skálmöld steig Orka á
stóra sviðið. Tónleikarnir voru
skemmtilegir, en Orka leikur ekki
á hefðbundin hljóðfæri heldur

Veðrið var
viðeigandi
Guð fílar
ekki þungarokk og lét
því rigna
duglega á
syndaselina.

ýmislegt tilfallandi. Þegar erlendir blaðamenn spurðu Jens Guð, sérfræðing númer eitt um færeyska
tónlist, hvaðan hljóðfærin kæmu
sagði hann meðlimi Orku hafa alist
upp við fátækt og hreinlega neyðst
til að grípa það sem hendi var næst.
Hann glotti svo og sagðist vona að
þessi útskýring birtist í tímaritinu
Metal Hammer.

Rasískir sveitalubbar
G!-hátíðin sér vel um hljómsveitir og blaðamenn og bauð upp á
mömmumat á meðan hátíðin stóð
yfir. Ég snæddi þar kjúkling í hópi
sveitalubba frá Nashville. Það var
hljómsveitin Tennessee Mafia Jug
Band og meðlimirnir virtust vera
að sjá hrísgrjón í fyrsta skipti.
„Man, I would kill for some potato
chips!“ sagði einn á meðan hann
smjattaði á kjúklingnum. Hinir
tóku undir í fullkominni harmoníu.
Tónleikar sveitalubbanna byrjuðu vel. Þeir komu fram í smekkbuxum, kynntu hver annan og
áhorfendur voru vel með á nótunum. Tónlistin var eins hefðbundið
Nashville Blue Grass og það gerist
og þeir eru góðir flytjendur. Tvær
grímur runnu hins vegar á upplýsta
áhorfendur þegar þeir byrjuðu að
tala um að „kick the coons out of
town“. „Coon“ er eitt versta skammyrði um svartan mann sem fyrirfinnst, verra en „nigger“. Þeir sem
vissu það yfirgáfu svæðið, þeirra

VÍKINGARNIR KOMU! Skálmöld stóð sig feykivel og Færeyingar kunnu vel að meta

víkingamálminn.

á meðal var svartur blaðamaður
Metal Hammer.

Slæmt tímaskyn eyjarskeggja
Eftir tónleika laugardagsins var
frábærri hátíð lokið. Færeyingar
eru höfðingjar heim að sækja, þó
tímaskyn þeirra sé það eina sem
ég geri athugasemd við. Ef eitthvað á að gerast núna, gerist það
eftir að minnsta kosti klukkutíma.
Eða fimm klukkutíma.
Bílstjórinn Eiríkur vissi að sjálfsögðu hvers vegna tímaskyn Færeyinga er svo slæmt. Eyjarskeggj-

ar þurftu að venjast því að ferðast
á milli eyja með ferjum, sem tók
sinn tíma. Það var áður en hafist
var handa við að tengja eyjarnar
saman með brúm og göngum. Í dag
er búið að tengja nánast allar eyjarnar saman og tímaskynið ku vera
að batna. En Eiríkur hafði áhyggjur
af þeirri þróun. Hann telur rólyndi
og þolinmæði Færeyinga vera að
hverfa og að bættar samgöngur
hafi fært þjóðina nær Evrópu. En
óþolinmóði Íslendingurinn fagnar
því og hlakkar til að heimsækja
þessa litlu furðulegu þjóð aftur.

Verðhrun
2

dagar
eftir

Magnaðri útsölu lýkur á sunnudag

%

Bætum við vörum - Eldri vörur á rýmingarsölu

87
Hækkum afsláttinn - Allt að

23. júlí 2011 LAUGARDAGUR

SPARAÐU MEÐ
EURO SHOPPER
SPARAÐU Í
BÓNUS

VANILLU ÍSTOPPAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

498 KR. 8 STK.

Glampandi firðir
og glæsileg fjöll
Á Austurlandi eru firðir og fjöll, heiðar og dalir, skógar og skriður, aldagamlir kaupstaðir og ósnert náttúra, iðandi mannlíf og eyðibyggðir.
inni til Vöðlavíkur sem þykir
einkar fögur en í víkinni var
áður blómleg byggð.
Steinasafn Sörens og
Sigurborgar á Eskifirði
hefur að geyma yfir 1.000
skorna og slípaða steina
sem hjónin hafa safnað síðastliðin þrjátíu og
fimm ár.

6

9

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 60 ML

2
3
4 5

398 KR. 12 STK.

7

10

8

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

298 KR. 3 STK.

1. Töfrandi tónlistarbúð
Við Hafnarbraut 22 í Neskaupstað er að finna eina skemmtilegustu plötubúð landsins,
Tónspil, í eigu Pjeturs Hallgrímssonar. Upphaflega ætlaði
Pjetur að opna billjardstofu en
plötubúðin varð ofan á og hefur
frá árinu 1987 laðað til sín fjölda
gesta enda ótrúlegt úrval geisladiska, tónlistar- og dvd-diska og
hljóðfæra.
2. Til Vöðlavíkur
Á Eskifirði má leigja bát á Mjóeyri, stutt er í hina friðlýstu
Helgustaðanámu sem er á leið-

3. Hólmatindur
Á milli Eskifjarðar
og Reyðarfjarðar
stendur hinn tignar1
legi Hólmatindur.
Róleg uppganga
getur tekið um fimm
klukkutíma en fjallið er 985 metra hátt.
Hægt er að velja
um styttri og lengri
leið upp á tindinn, en
sú lengri er auðveldari og
ekki jafn stórgrýtt.

4. Íslenska stríðsárasafnið
Stríðsárin eru eitthvert litríkasta tímabilið í íslenskri
menningarsögu á síðari öldum.
Íslenska stríðsárasafnið á
Reyðarfirði var reist árið 1995
en þar er hægt að rifja upp lífið
á stríðsárunum og áhrif hersetunnar á íslensku þjóðina.
5. Völvuleiði
Efst í Hólmahálsinum er leiði
völvunnar sem verndað hefur
Reyðarfjörð og Eskifjörð fyrir
árásum um aldir. Sagnir segja
að ekkert illt muni henda firðina
sé steini bætt við leiðið. Þegar
Tyrkir sigldu að Austfjarðaströndum gerði völvan sér lítið
fyrir og huldi firðina slíkri þoku
að ræningjarnir sneru við.
6. Köfun og kajakferðir
Flak olíuflutningaskipsins El
Grillo liggur á 30 til 40 metra
dýpi á botni Seyðisfjarðar. Skipið
var sprengt niður í seinni heimstyrjöldinni af þýskri orustuflugvél. Spennandi þykir að kafa
niður að skipinu og má bóka
slíka ferð í gegnum vefsíðuna
www.dive.is.
Nóg er af tækifærum til útivistar á Seyðisfirði og hópum

býðst að leigja kajak eða fjallahjól fyrir einungis 1.500 krónur
á klukkustund.

7. Franskir dagar
Franskir dagar eru nú haldnir í
fimmtánda sinn á Fáskrúðsfirði.
Þá er haldið á lofti minningunni
um veru Frakka á Fáskrúðsfirði
frá síðari hluta 19. aldar fram á
fjórða áratug 20. aldar. Hátíðin
nær hámarki í dag með skrúðgöngu, Íslandsmeistaramóti í
pètanque, tónleikum og harmóníkudansleik. Bylgjulestin er á
staðnum og með í för eru Björgvin Franz, Bergþór Pálsson,
Bragi Bergþórsson og hljómsveitin Von með Matta Papa.
Nánari upplýsingar eru á www.
franskirdagar.is.
8. Sund, vatn og vellíðan
Hornafjörður er í útjaðri Austurlands og í leiðinni þegar ekið er
að sunnan inn í eða út úr fjórðungnum. Þar er kjörið að hressa
sig við í nýlegri sundlaug bæjarins. Þrjár misháar rennibrautir
gleðja gesti og heitir pottar til að
dorma í auka á þægindin.
9. Heillandi foss
Hengifoss í Fljótsdal er meðal
hæstu fossa landsins og
umhverfis hann eru jarðlögin eins og brún randalína með
sultu. Fossinn er skammt frá
veginum sem liggur inn að hinu
skoðunarverða Skriðuklaustri,
fyrrum herragarði Gunnars
Gunnarssonar skálds, og leiðinni
upp að Kárahnjúkavirkjun.
10. Nestisstopp
Skógræktin við Djúpavog er
upplagður áningarstaður til að
taka upp nestið. Leikskólabörnin á Djúpavogi skreyta skóginn
árlega og þar er líka skemmtilegur gatklettur til að skoða.

Bylgjulestin Fagnar 25 ára afmæli
Bylgjunnar með ferð um Ísland í
sumar. Lestin verður á Fáskrúðsfirði
um helgina. Ævintýraeyjan með
Hemma Gunn og Svansý verður
send út þaðan.

Faldir fjársjóðir
Sigga Heimis fjallar um
eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2
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UNAÐSREITUR
Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með
alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.
BLS. 4

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA ALLTAF
TILBOÐ

13.990

BETRA

SEX VERSLANIR

VERÐ

WD Passport 500GB
2,5" flakkari með 500GB hörðum
disk, USB 3.0, einföldum myndrænum afritunarhugbúnaði og
256-bita lás sem verndar gögnin.
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2 heimili&hönnun

UNDIR SÓLINNI...
● THE BEAK SNAGINN er hannaður af hinni
dönsku Bodil Vilhelmine Dybvak Pedersen. Hann er bæði
sniðug og falleg lausn fyrir heimilið. Snaginn hefur áfasta
klemmu sem getur haldið uppi ýmsum hlutum eins og
jökkum, leðurstígvélum eða viskastykkjum. The Beak
er ný vara í Epal.
● HOCH DIE TASSEN er ný hönnun eftir Hrafnkel
Birgisson. Hann gefur gömlu postulínsundirskálinni nýtt
líf með því að sameina hana við fallega hannaðan glervasa. Hver vasi er einstakur og mun koma í sölu hjá Birkilandi, www.birkiland.com, í byrjun næstu viku.
● JAPÖNSK LÍMBÖND FRÁ MT MASKING
TAPE eru til í öllum regnbogans litum og með alls kyns
munstrum. Ekki eru þau einungis notuð til gjafaskreytinga
heldur er hægt að breyta kommóðu, matarstelli og jafnvel búa til veggklukku með þeim. Límböndin eru búin til úr
hrísgrjónapappír og er auðvelt að fjarlægja þau. Límböndin
eru nýkomin í sölu hjá Epal.

Faldir fjársjóðir

● Forsíðumynd: Vilhelm Gunnarsson Útgáfufélag: 365
miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: Ívar
Örn Hansen s. 512-5429 Útlitshönnuður: Sæmundur
Freyr Árnason sfa@frettabladid.is.
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Margt að sjá
Kaupmannahöfn
kraumar af spennandi
hönnunarviðburðum.
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Ekki telst til lýtis ef sér á hlutunum eins og á leðrinu á þessum
stól. Hann kemur frá Fritz Hansen og er oft nefndur Kínastóllinn.

Hönnunarfjársjóðir
●

UNAÐSREITUR
Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með
alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.
BLS. 4

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA ALLTAF

Hönnunarsagan hefur getið af sér marga þekkta
hluti en sagan er löng og flókin og erfitt getur verið að
kannast við allt.
Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.com
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FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

að geta hitt
aðra
líka aðra krakka.“foreldra og þá hittir
hún
„Það er gott
LHÍ. „Karitas
Þórður segir
tónsmiður ára
að hafa stuðning
þá fræðslu
frá upp
Lóa er mitt
ungum foreldrum
en kærastan
sem boðið
á koma
fyrsta barn
af fleiri
mín átti tvö
er ir vinir
en það eru
aða foreldra sér vel fyrir unga
við erum
ekki margbörn fyrir
mínir
nýbakmeð
en annanhvern
svo eru
inn sem hittist komnir með börn.
fæðingarorlofi þrjú börn heima.
faglegir
miðvikudag
HópurÉg er í
núna og finnst
Við erum öll er á aldrinum 18 til
ar. Hann segirfyrirlestrar eða kynning25
mjög gott
með
félagsskapinn
ganga í gegnum okkar fyrsta barn ára.
mikilvægan.
ekki síður
og að
svipaða hluti.
Það er alltaf
FRAMHALD
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AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
Ívar Örn Hansen
S: 5125429 ,
gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462,
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432,
gsm 6924700
sigridurh@365.is

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

Húsgögn og lampar eru klassískir hlutir sem margir eru á
höttunum eftir.

Margir hönnunarfjársjóðir leynast
uppi á háalofti eða niðri í kjallara
á mörgum heimilum. Margir telja
húsgögnin verðlaus ef þau eru í lélegu ásigkomulagi eða mikið notuð
en það er fjarri lagi.
Verðmæti þessara nytjahluta
er mikið og eru húsgögn sem
voru framleidd á meðan hönnuðir þeirra voru á lífi oft nefnd „the
true originals“ sem útleggst á
slæmri íslensku sem „sannir orginalar“.
Hönnuðir áður fyrr voru í nánu
sambandi við sína framleiðendur og heimsóttu reglulega verksmiðjurnar. Þá voru framleiðendur
minni, handverkið meira og samskipti áttu sér stað beint á milli
hönnuða og handverksfólksins.
Hönnuðir líkt og Arne Jacobsen
og Poul Kjærholm fylgdust stíft
með að allt færi fram eftir þeirra
óskum og að gæði og frágangur
væru af bestu gerð.
Þess vegna hafa húsgögn framleidd á þessum tíma fengið meira
gildi og eru metin hærra þrátt
fyrir slitið útlit og margra ára
notkun.
Á uppboðum og í sérverslunum
með notaða hönnunarvöru seljast
þekktustu húsgögnin fyrir háar
upphæðir og nær aldrei ódýrara en ný vara hjá viðurkenndum
framleiðanda. Það þykir oft kostur að leður eða viður sýni aldursog notkunarmerki og verðmætið minnkar ekki við það. Þvert á
móti.
Á Norðurlöndunum er tiltölulega auðvelt að finna þekkta hönnun. Hægt er að hafa heppnina með
sér því það leynast stundum dýrmæti á flóamörkuðum og hjá hjálparsamtökum eða á sorpstöðvum.

Almenn kunnátta fólks á hönnunarsögunni hefur þó aukist til muna
svo fjársjóðafundur heyrir nær til
undantekninga og helst leitar fólk
til fagaðila.
En það getur borgað sig að taka til í
geymslunni og sjá
hvort þar leynist
fjársjóður sem koma
má í verð.

Hér eru nokkrir aðilar
og vefsíður þar sem
hægt er að nálgast
notaða hönnunarhluti:
www.nittonhundra.se
www.lauritz.dk
www.tradera.se
www.epal.is

Eggið eftir Arne Jacobsen er eftirsóttur
„klassíker“ og sérstaklega stólar sem eru í eldri
kantinum. Fóturinn hefur breyst í tímans rás
og taka glöggir hönnunaráhugamenn eftir því
þegar um eldri útgáfur er að ræða.

Sænski lampinn Bumlingen sást víða á heimilum um 1970 en selst dýrt hjá fornmunaverslunum í dag.

Glerskápur
Breidd 100cm
Verð:

118.000,-

BORÐSTOFUBORÐ
200X100
TILBOÐSVERÐ:

HETTHI HVÍTT HÁGLANS

Stækkanlegt borð 160(248)X100

Skenkur Breidd: 180cm

178.000,-

TV Skenkur
Breidd: 200m

Verð:

178.000,-

Verð:

87.920,-

Verð:

98.000,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

Verð:

TILBOÐSVERÐ:

219.600,-

CLIO leðurstóll
Verð: 15.900,-

PRIMA stóll
Verð: 13.800,-

TILBOÐSVERÐ:

VEGAS leðurstóll
Verð: 16.900,-

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

328.000,-

207.400,- Skrautpúðar fylgja

169.200,-

TILBOÐSVERÐ:

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

4 heimili&hönnun

Byrjaði allt með

einu blómi
●

Janina og Jozef Misiejuk eru fólk með græna fingur. Garðurinn sem þau tóku í fóstur
í Kópavogi fyrir tíu árum er til vitnis um það, hann skartar fögrum blómum af ýmsum
gerðum og sumum þeirra framandi. Einnig rækta þau grænmeti.

„Á síðasta ári var garðurinn mjög fallegur. Þetta
árið ekki eins. Svo verður hann miklu fallegri eftir
tvær vikur því þá verður margt útsprungið sem er
það ekki nú,“ segir Janina hálf afsakandi. Samt er
litskrúðið mikið í kringum hana.
Janina er pólsk og það er Jozep maður hennar
líka. Þegar þau fluttu á Digranesveginn fyrir tíu
árum var lóðin ein grasflöt.
„Hér voru engin blóm – bara gras. Ég spurði nágrannana hikandi hvort ég mætti setja niður pínulítið. Þeir sögðu já. Ég byrjaði með eitt blóm, síðan
kom annað og svo alltaf meira og meira. Nágrannarnir sögðu: „Janina, ef þú vilt þá máttu nota allan
garðinn, allt í lagi.” Þannig að ég var heppin. Jozef
er líka mjög duglegur í garðinum. Hvorugt okkar
reykir eða drekkur og þetta er okkar hobbí. Svo
hjálpar tengdasonur okkar líka. Hann hefur smíðað garðhúsið og innganginn.“
Stundum kveðst Janina koma með blóma- og
grænmetisfræ frá Póllandi og sá í íslenska mold. Því
er hún með tegundir sem ekki sjást í öðrum görðum
hér á landi. Svo hirðir hún fjölærar pottaplöntur
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Pólskt afbrigði af margaritu.

sem vinkonur hennar henda og þær blómstra í hennar höndum. „Ég bara klippi ofan af þeim og geymi
þær svo á köldum stað yfir veturinn,“ segir hún.
- gun

Þetta er datura og hún er pólsk. Síðasta ár bar hún tuttugu blóm en nú kom bara eitt,“ segir Ja
íslenska mold.

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509
,9<Í=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði.
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur
upp á að bjóða.
Janina hirti þessar pelargóníur síðasta haust hjá vinkonu sem ætlaði að henda þeim.
Nú blómstra þær henni til heiðurs.

Fúsíurnar breiða úr sér í borðstofuhorni garðsins.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri
i i upplýsingar
lý i
meiri
i i umræða
ð meira
i líf
upplýsingar,
umræða,
líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

Meiri Vísir.
Skjaldflétturnar eru rétt að byrja.

Allt sprettur vel hjá Janinu o

Harmóníkuhátíð verður haldin í Árbæjarsafni á morgun
en þar verða margir af fremstu harmóníkuleikurum landsins saman komnir. Má þar nefna Karl Jónatansson
ásamt hinum sögufrægu Neistum, sem koma saman
í tilefni hátíðarinnar eftir langt hlé.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Kanadísk listakona ætlar að vinna sköpunarverk úr áratugagömlum Led Zeppelin-tónleikum.

Með lag á heilanum

V

Sérverslun með

F Á K A F EN I 9 - S í m i : 5 5 3 7 0 6 0
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

ið komum frá landi snjóa og ísa, frá
miðnætursól þar sem heitir hverir
gjósa“ er lausleg þýðing á fyrstu
tveimur línum lagsins Immigrant
Song. Hin kanadíska listakona Katie
Bethune Leamen er hér á landi um þessar
mundir að rannsaka tónleikana sem Led
Zeppelin hélt í Laugardalshöll fyrir 41 ári.
„Ég er að reyna að átta mig á því hvað það
er við norðlægar slóðir og jökla sem heillar
mig. Bráðum ætla ég til Grænlands en mig
langaði alltaf að koma til Íslands og hafði
alltaf verið hrifin af þessu lagi, það er eitthvað furðulegt við það.“ segir Katie. Það var
ekki fyrr en á Íslandi sem ég fór að hlusta á
textann að ráði. „Svo fór ég að skoða myndir frá tónleikum Led Zeppelin á Listahátíð
Reykjavíkur 1970 og þá uppgötvaði ég að það
sem þeir gerðu við sköpun lagsins Immigrant
Song er fullkomin hliðstæða við þær hugleiðingar sem ég er í núna í minni list. Það er:

hvaða áhrif hafa framandi staðir á listsköpun? „Fer maður til útlanda og skapar það sem
maður hefði gert heima hjá sér eða fer maður
til að verða fyrir áhrifum á sköpun sína,“
segir Katie sem finnst heimsókn Led Zeppelin til Íslands vera frábær útgangspunktur í
listrænni rannsókn sinni.
„Þeir voru hér í tvo daga, sömdu lagið
kannski í flugvélinni á leiðinni heim og fimm
dögum síðar frumfluttu þeir það á tónleikum. Þetta er heillandi dæmi um það hvernig
staðir geta haft áhrif á sköpun,“ segir Katie.
Nú bráðvantar Katie að komast í samband
við fólk sem var á þessum sögufrægu tónleikum í Laugardalshöll. Hún biður blaðamann að birta rafpóstfang sitt með greininni
og biðlar til lesenda að hafa samband við sig.
Póstfangið er katiebethuneleamen@gmail.
com. Hún vill ná tali af þeim sem voru á tónleikunum og spyrja um upplifun þeirra.
nielsg@365.is

STÓRÚTSALA
ENN MEIRI AFLÁTTUR
ALLT AÐ 60%

Laugavegi 63 • S: 551 4422

VEIÐIKORTIÐ FÆST Á N1

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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%
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HVAÐ ER STUÐNINGSSTÖNGIN?
HjálparPHÚSZHHJTtæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig á aðra.

STUÐNINGS
STÖNGIN

Auðveld í uppsetningu
Engar skrúfur eða boltar
Tjakkast milli lofts og gólfs
Hægt að nota við hallandi loft, timburloft og mikla lofthæð
Margir aukahlutir í boði

10 ÁR Á ÍSLANDI

Falleg og nútímaleg hönnun
Passar allsstaðar og tekur lítið pláss
L Viðurkennd af Tryggingastofnun ríkisins
ins
L
L

tt að
Er erfia upp?
d
n
sta
www.vilji.is • Sími 856 3451

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

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

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

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

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.

Til sölu, Ford Mondeo ‘97, lítur mjög vel
út og er í mjög góðu standi. Skoðaður
‘12, 295þ. S. 899 8463.
Ford Focus trend árg. 2004. Ek. 92. þús.
sjálfsk. eðal eintak. Tilboð óskast Uppl.
s. 698 9849.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Renault Master árgerð 1999, skráður
fyrir 15 farþega, aðalskoðun, góð dekk,
dráttarkúla, ekinn 317 þús. km. Bilaður
gírkassi. Verð 490,000 Uppl í síma
840 6520

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,

HÚSBÍLAEFNI !

VW TRANSPORTER SYNCRO DÍSEL 4x4.
Árgerð 2003, ekinn 166.þ km, 5 gírar.
Verð 1.690.000. Rnr.244604.Til sýnis
og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:5621717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Sölu Subaru Wrx 2006. Svartur.
Topplúga,Filmur.
Ekinn
116þús.
Verð:2.5 áhvílandi lán rétt undir 2
milljonum sími 691-4143 Danni.

Coleman Redwood árg. ‘08/00, 9,5 fet.
7 manna, sk.2013, Truma miðst.,220
v,kassi ofl. V.: 690 þ. s: 860-2130.

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Chevy Astro AWD 1996 4.3 V6 sjálfsk.
ek. 105 þ. míl. 8 manna/SVEFNBEKK V.
740þ. S: 898 0575.

11 feta Palomino

Unimog 416 ‘75. Bíll í góðu standi til
sölu. Uppl. í s. 694 1200.

Palomino Yerling árg. 2000 11
fet skoðað 2013 fortjald með dúk,
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar,
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220
rafmagn verð 1.050.000- stgr. uppl.
í síma 420-6600 eða 861-7600 eftir
lokun.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Toyota Yaris „02 ekinn 145þ skoðaður
„12 5d beinsk. Bein sala v. 570þús.
868 9092.

Opel Vectra árg 00. 2000 vél. sjálfskiptur.
Nýleg tímareim og heddpakkning. Bíll
sem lítur vel út og er í góðu standi. Verð
375.000 stgr. s.893 5201

Mitsubishi Pajero langur dísel árgerð
1997 ekinn aðeins 170.000.km tveir
eigendur skoðaður 2012 uppl. í síma
845 1904.

Til sölu VW Caddy árg. 9/98 í mjög
góðu standi og vel með farin, allt nýtt í
bremsum, ekin 154þ. km verð 250.000
stgr. Uppl. í s. 892 1116.

Ford Mustang Rousch 450HÖ Árgerð
2007, ekinn 33þ.km, Rousch Stage
1 breyttur. Svakalegur bíll sem er á
staðnum! Verð 4.880.000kr. Raðn
151487. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

VW Golf Comfort 4MOTION. Árg. 2002.
Ekinn 140 þ. km. Fjórhjóldrifinn. Verð
600 þ. Uppl. í síma 891 9969.

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

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, 100bílar.is,

TOYOTA Corolla s/d terra. NÝ
SKOÐAÐUR Árg. 1999, ekinn 184 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 390. þús ER Á
STAÐNUM Rnr.102939.

Til Sölu LMC DOMINANT 560 RBD
hjólhýsi, 2008. Alde hitakerfi. Sóilarsella
140 W. Markísa 4 metrar með einni
hlið. Dúkur. Stærri ísskápur. Úrtaka
fyrir gas. Gasskynjari. Mjög flott hýsi
í toppstandi. Lítur mjög vel út. Verð
4.150 kr. Á staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00,
Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

Subaru Legacy Sport Wagon árg.
2007, ek. 89þús. Sjálfsk, filmur, krókur,
smurbók. Flottur bíll. Skipti ód. Ásett
2.650þús. 897 2034.
Renault RX4. 2000 árg. Ekinn 130
þús. Nýskoðaður. Verð 550 þús. Uppl.
Í 8959580.
Land Cruiser 120. Fyrst skráður
15/12/03. Póleraðar felgur. Ek 127þ.
33” breyting. Ásett verð 3.990þús.
Skipti athugandi. S. 899 0675.
MERCEDES-BENZ
E
230
AVANTGARDE!!Fallegur 1996, keyrður
240þkm. Sérútbúnaður fyrir skíðafólk.
Verð að selja strax V. 870 000. Sími
692 5569.

Bílar til sölu
Renault Clio árg. ‘05 ek. aðeins 47 þ.
Topp eintak, ný skoð V. 890þ. Áhv.
580þ. Uppl. í síma 845 0066.

ATH SKIPTI,DÍSEL

Bmw 530 DÍSEL nýskr. 06.02.2004 ek.
aðeins 125 þúsund kílómetra topplúga
18” felgur nýsko. 2012 er í toppstandi
Verð 3490.- eða gott stgr verð. Bílinn er
218 hestöfl og eyðir ca 9-10 á hundraði,
frábær vinnsla. Uppl. í s. 693 5053.

Toyota Hiace diesel árg 05’ sjálfsk. ek.
76þkm. Ný skoðaður.Vel með farinn
bíll. Ásett v. 2.090þ fæst á yfirtöku.
Uppl:.7715555

LMC MÜNSTERLAND 560 D hjólhýsi,
2007, Markísa, Sólarsella,Grjótagrind.
Lítið notað hýsi og mjög vel með
farið. Verð 3.490 kr. Á staðnum. Mikið
útipláss og vaktað svæði.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

VW Polo árg. ‘00. Ek. 152 þús. Nýsk. Ný
tímareim. Góður bíll! S. 663 9664.

CHEVROLET CAPTIVA DIESEL sjálfskiptur
Skráður 27 júlí 2007 ,ekinn 72þ.km.7
manna. Sóllúga, leður klæddur álfelgur.
Gullfallegur. Með dráttarkúlu. Verð
3,950 þús S.8675118

Chrysler 300 Touring Árgerð 2005,
ekinn 46þ.m, leður, ssk. Flott eintak
sem er á staðnum! Verð 2.770.000kr.
Raðnúmer 151781. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Almera 1,8, 5gíra, ‘01, sportkitt. Nýsk.
Verð 490þús. Get tekið ódýrari bíll
uppí má þarfnast lagfæringar. Uppl.
893 2284.

ÓDÝR KÖRFUBÍLL. VERÐ 600.000,ÞARFNAST ÝMSA LAGFÆRINGA EN
ER VEL NOTHÆFUR. VAR SKOÐAÐUR
AF VINNUEFTIRLITI 2010. SKOÐA ÖLL
SKIPTI. UPPL. Í SÍMA. 896-5666.

Til sölu Lexus SC 430 árg. 2003, ekinn
21þ. km, leður, rafm í öllu, mark
levinson hjlómtæki, GPS, eins og nýr,
sami eigandi frá 2005, skipti á ódýrari,
uppl. í s: 892 1116.

Toyota LC 100 Disel árg.2003 ekinn
180þ.7 manna, 33” breyting. Leður,
lúga, times fjöðrun. Uppl. Í síma
8404090.

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

Viltu tilheyra
jákvæðri og
traustri liðsheild?
Sinnum leitar nú eftir jákvæðum og sveigjanlegum starfsmönnum bæði í heimaþjónustu
og skrifstofustörf:
Þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi – í þjónustustjórahlutverk: Viðkomandi skipuleggur heimaþjónustu
og starfsmannahald auk þess sem hann sinnir
verkefnum á vettvangi þegar þörf krefur.
Rekstrarstjóri á skrifstofu: Viðkomandi
annast bókhald, vsk uppgjör, innkaup, launamál,
starfsmannahald og ýmislegt annað tilfallandi.
Almenna starfsmenn: A nnars vegar
í heimaþjónustu og hins vegar í vaktavinnu
á Sjúkrahótelinu í Ármúla við þrif á herbergjum
og framreiðslu matar.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið
störf sem allra fyrst.
Nánari upplýsingar:
www.sinnum.is

sinnum

Jobconnect – A Norwegian Staffing and recruiting agency
On behalf of a worldwide leading company in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and components used in oil
and gas drilling and production, we are searching for engineers for
full time employment in Norway.

We can offer you:

Engineers in Electro-Mechanical-Hydraulic-Automation
General qualifications and skills:
We are looking for efforts willing employees with the ability to
work independently and at the same time contribute to positive
teamwork. Applicants should have a background as engineers or
civil engineers. Other important factors are the ability to work well in
teams and good communication skills in English.
One or more of the following points is a plus:
• Experience from the offshore -, engineering- or
mechanical industry.
- Knowledge of hydraulic systems and components.
- Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
- Experience and knowledge of steering systems, integrated control
systems, drilling related equipment or systems for offshore
drilling rigs.

- A young and informal environment that is characterized by trust
and openness.
- Good conditions and exciting career opportunities in Norway
and worldwide.
- Interesting and challenging duties in an international environment
with good opportunities for professional development.
- Competitive salary terms.
- Good insurance and pension schemes.
- A great working environment.
Please send your CV and application letter in English within the
8th of August to the contact person below. Interviews will be
held in Reykjavik 11/8-13/8.
Contact:

Karianne Haugom,
Staffing Advisor Jobconnect
E-mail:
karianne@jobconnect.no
Web-page: www.jobconnect.no

Íbúðalánasjóður óskar
eftir að ráða þjónustulundað
og töluglöggt fólk til starfa

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að fjármunum verði
sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Sérfræðingur í lánaafgreiðslu á einstaklingssviði
Lífefnafræðingur / lyfjafræðingur
- vöruþróun
ORF Líftækni leitar eftir áhugasömum sérfræðingi til
að leiða vöruþróun á sérvirkum próteinum félagsins
og afurðum úr þeim.
Æskileg menntun og reynsla:
Ph.D. eða M.Sc. í lífefnafræði, lyfjafræði með reynslu
í próteinlífefnafræði og lífrænni efnafræði eða
sambærilegt. Leitað er eftir starfsmanni sem hefur
metnað í starfi og sýnir frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Afgreiðsla lánsumsókna

•

Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða lögfræði

•

Undirbúningur tilfallandi afgreiðslumála
fyrir stjórn Íbúðalánasjóðs

•

Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking á lánamálum
er nauðsynleg

•

Ítarleg greining og samantekt
á lánaferlum og útlánum

•

Framúrskarandi þjónustulund

•

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•

Þátttaka í þróun lánaferla og verklagi
við vinnslu lánsumsókna

•

Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•

Útgáfa íbúðalána og skjala vegna
yfirtöku lána

•

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

•

Aðstoð við ráðgjöf til einstaklinga
vegna lánsumsókna

Lánaráðgjafi á einstaklingssviði

Nánari upplýsingar
Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka þátt í
uppbyggingu og þróunarstarfi hjá spennandi
fyrirtæki er bent á að senda umsókn með ferilskrá til
starf@orf.is fyrir 4. ágúst nk. Nánari upplýsingar veitir
Júlíus B. Kristinsson starfsmannastjóri.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Almenn upplýsingagjöf og ráðgjöf
til viðskiptavina um mismunandi
kosti á lánamarkaði

•

Háskólamenntun á sviði viðskipta
og/eða lögfræði er kostur

•

•

Aðstoð við viðskiptavini við gerð
greiðslumats og lánsumsókna

Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking
á lánamálum er nauðsynleg

•

Framúrskarandi þjónustulund

Umsóknum má skila á íslensku en æskilegt er að
þær séu á ensku.

•

Ráðgjöf til viðskiptavina um möguleg
úrræði til lausnar á greiðsluvanda

•

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•

Svörun fyrirspurna og erinda viðskiptavina vegna greiðsluvanda

•

Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•

•

Afgreiðsla umsókna um úrræði
vegna greiðsluvanda

Enskukunnátta til að geta leiðbeint erlendum
viðskiptavinum um fasteigna- og lánaviðskipti

•

Samskipti við fjármálastofnanir
og umboðsmann skuldara vegna
erinda viðskiptavina

Hátæknifyrirtæki á alþjóðlegum markaði
ORF Líftækni hf. er vaxandi nýsköpunarfyrirtæki, þar
sem frumkvöðlaandi ríkir og miklir möguleikar eru
á framþróun í starfi fyrir dugmikla og áhugasama
starfsmenn.
Fyrirtækið er leiðandi í framleiðslu hágæða sérvirkra próteina fyrir læknisrannsóknir, húðvörur og
líftækniiðnað. Með þróun og nýtingu á einstakri
framleiðsluaðferð með sameindaræktun í byggi,
stefnir ORF markvisst að enn frekari uppbyggingu
sem hátæknifyrirtæki í fremstu röð á alþjóðlegum
markaði. Áhersla er lögð á að selja frumuvaka fyrirtækisins á markaði fyrir húðvörur, til rannsóknastofa
á sviði frumurannsókna (t.d. stofnfrumurannsókna),
frumuræktunar og þróunar vefjasmíði (regenerative
medicine) undir vörumerkjunum Bioeffect™,
ISOkine™ sem og öðrum vörumerkjum.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent ráðninga
www.talent.is. Upplýsingar um starfið veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum
í síma 552 1600, lind@talent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst næstkomandi.

www.ils.is
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Nói Síríus er meðalstórt fyrirtæki í matvælaiðnaði með um 120 stöðugildi. Þungamiðjan í rekstrinum er
eigin framleiðsla fyrir heimamarkað og útflutning en innflutningur er þó umtalsverður. Lögð er áhersla
á sjálfstæða ákvarðanatöku starfsmanna og frumkvæði við úrvinnslu verkefna. Fyrirtækið nýtir sér
straumlínustjórnun í daglegri starfsemi (Lean) með það að markmiði að minnka sóun og bæta flæði
vörunnar allt frá hráefni til fullunninnar vöru í höndum neytenda. Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera
áfram í hópi leiðandi fyrirtækja á sínu sviði með því að bjóða eftirsóknarverða gæðavöru og þjónustu
sem stenst ítrustu kröfur viðskiptavina á alþjóðlegan mælikvarða.

Vörumerkjastjóri

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 8. ágúst nk.

Nói Síríus óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra til starfa.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Áætlanagerð og skipulagsvinna
• Stjórnun viðskiptatengsla
• Ábyrgð á markaðsmálum tiltekinna vörumerkja
• Ábyrgð á útflutningi tiltekinna vörumerkja
• Önnur tilfallandi verkefni

• Háskólamenntun í markaðsfræðum eða sambærilegu
• A.m.k. 2ja ára reynsla af markaðs- og/eða sölumálum er skilyrði
• A.m.k. 2ja ára reynsla af smásölumarkaði er skilyrði
• Frumkvæði
• Hæfni í samningatækni
• Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Tölugleggni
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Árangurssækni og mikill drifkraftur

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Löglærður fulltrúi
Framkvæmda og eignasvið

DEILDARSTJÓRI GATNADEILDAR
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra gatnadeildar hjá Framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar.
Starfið heyrir undir skrifstofustjóra gatna- og eignaumsýslu.

Löglærður fulltrúi óskast til starfa á lögmannsstofu í miðbæ Reykjavíkur.
Viðkomandi verður að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi upplýsingar og ferilskrá á
starfsumsoknir@gmail.com

Á starfssviði Framkvæmda- og eignasviðs eru verklegar framkvæmdir Reykjavíkurborgar og samskipti vegna þeirra. Sviðið
ber m.a. ábyrgð á byggingu, rekstri og viðhaldi mannvirkja í eigu borgarinnar, ráðstöfun byggingarréttar, ýmsa samningagerð
um framkvæmdir, mannvirki og lóðir. Undir sviðið heyrir eignasjóður, en í honum eru allar eignir borgarinnar, fasteignir, lönd
og búnaður. Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu sér um viðhald gatna og umhirðu, gangstíga opinna svæða og fasteigna og
skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og hverfastöðvar eru við Njarðargötu,
Jafnasel, á Miklatúni, Stórhöfða og Kjalarnesi.
Starfssvið:
• Er yfirmaður gatnadeildar.
• Stýra viðhaldi og umhirðu gatna og borgarlandsins og
halda samgönguæðum borgarinnar í viðunandi ástandi
bæði að vetri og sumri.
• Er tæknilegur ráðgefandi og leiðbeinandi annarra
tæknimanna deildarinnar varðandi úrlausnir í viðhaldi
og umhirðu.
• Sinnir daglega tæknilegri stýringu á hreinsun gatna,
vetrarþjónustu og gatnamerkingum.
• Yfirumsjón með viðhaldi og umhirðu malbikaðra
gatna, gönguleiða, opinna svæða, umferðarljósa,
umferðarmerkinga, gatnalýsingar o.fl.
• Yfirumsjón grassláttar, vetrarþjónustu, hreinsunar
borgarlandsins og yfirborðsmerkinga gatna.
• Samskipti við íbúa og önnur svið borgarinnar, svara
fyrirspurnum og erindum, bæði bréflega og í síma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s.
byggingatækni- eða byggingaverkfræðimenntun.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
• Reynsla af sambærilegu starfssviði.
• Reynsla af mannaforráðum.
• Reynsla af starfs- og fjárhagsáætlanagerð.
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og
hæfileikar til að vinna sjálfstætt.
• Tölvufærni í Word og Excel og kunnátta til að nýta
upplýsingakerfi sem stjórntæki.
• Kostur að hafa þekkingu á starfsemi Reykjavíkurborgar og
stofnana hennar.

Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Haraldsson deildarstjóri í síma 411-1111. Umsóknarfrestur er til 14. ágúst nk.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Atvinna” og ”Deildarstjóri gatnadeildar óskast til
starfa hjá Framkvæmda- og eignasviði”.

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

Gerpla óskar eftir því að fá til liðs við
sig hressa og metnaðarfulla
einstaklinga til starfa.
Íþróttastjóra
Undir Íþróttastjóra heyrir umsjón með almennri íþróttaiðkun
í grunndeild félagsins en um 1.000 iðkendur tilheyra þessum
hluta félagsins. Um er að ræða almenna yfirsýn yfir starfssemi
hópa og félagslega yfirsýn. Íþróttastjóri mun eiga náið samstarf
með þjálfurum um útfærslu á fyrirkomulagi kennslu og þátttöku
í viðburðum á starfstímabili félagsins. Viðkomandi þarf að búa
yfir miklum skipulagshæfileikum og reynslu á sviði almennrar
íþróttaþjálfunar. Leitað er eftir einstakling með menntun sem
nýtist í starfi. Um er að ræða 50 til 75% starf.

Íþróttafræðing
Leitað er eftir íþróttafræðing til starfa í grunndeild í almennum
fimleikum. Starfið felst í þjálfun barna á aldrinum 5 – 8 ára,
nánar tiltekið grunnþjálfun. Um er að ræða 50 til 100% starf.

Fimleikaþjálfara
Leitað er eftir þjálfara í grunndeild félagsins. Viðkomandi þarf
að hafa reynslu af þjálfun og bakgrunn í fimleikum. Einnig er
nauðsynlegt að viðkomandi hafi sótt þjálfaranámskeið FSÍ. Um
er að ræða 50 til 100% starf.

Afgreiðslustjóri
Undir afgreiðslustjóra heyrir umsjón með afgreiðslu, samskipti
við viðskiptavini, þjálfara og iðkendur, gæsla með klefum og
almenn þrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið við stúdentspróf, hafi góða íslensku og tölvukunáttu og ríka þjónustulund.
Um 100% starf er að ræða.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.gerpla.is
Umsóknir með ferilskrá berist til okkar á netfangið
gerpla@gerpla.is

sími: 511 1144

Íþróttafélagið Gerpla er til starfa í glæsilegu húsnæði við Versalir 3 í Kópavogi.
Fimleikar er okkar aðal íþrótt og virkir iðkendur eru um 1500 talsins. Starfsmenn
félagsins telja um 80 manns þar að meðal 5 á skrifstofu og 4 í afgreiðslu.
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Capacent Ráðningar
Í Sveitarfélaginu Árborg búa yfir 7.800 íbúar. Þar starfa rúmlega
550 starfsmenn á vegum sveitarfélagsins og er það sameiginlegt verkefni starfsmanna og stjórnenda að veita metnaðarfulla
og framsækna þjónustu. Sveitarfélagið Árborg leitar að starfsmönnum sem hafa ríka þjónustulund og eru vandvirkir.

BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR/
BYGGINGAFRÆÐINGUR

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða byggingatæknifræðing eða byggingafræðing til starfa sem fyrst. Starfið heyrir beint undir tækni- og veitustjóra.
Ábyrgðar- og starfssvið:
• Ábyrgð á rekstri og viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins
• Ábyrgð á verkefnastjórnun vegna nýframkvæmda og viðhaldsmála
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og reglur
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Verkeftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við tækni- og veitustjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• B.Sc. verk- /tæknifræði eða nám í byggingafræði
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og verkefnastýringu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking á og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-hugbúnaðar
• Metnaður og vilji til að vaxa í starfi

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 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.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

800 7000 – siminn.is

Komdu í hópinn!

til að sækja

Hvað segir Símafólkið?
Skoðaðu viðtöl með því
að skanna kóðann.

Vilt þú takast á við krefjandi verkefni í vinnunni? Við leitum að
fólki á uppleið í lið með okkur. Við viljum þig í vinnu hjá okkur!
Innhringiver

Úthringiver

•

Fullt starf

•

Fullkomin vinna með skóla

•

Sveigjanlegar vaktir

•

Sveigjanlegar vaktir

•

Söluþjálfun

•

Söluþjálfun

•

Frábært vinnuumhverfi

•

Árangurstengd laun

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2011
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Umsækjendur þurfa
að hafa náð 20 ára aldri. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu formi
í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.
Gildi Símans eru: Skapandi, áreiðanleg, lipur.
Við höfum þau að leiðarljósi í störfum okkar.

sími: 511 1144
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Kennarar Grunnskólinn á Þórshöfn
Eftirtaldar kennarastöður eru lausar til umsóknar við
Grunnskóla Þórshafnar:

Íþróttir - 100% staða,
íslenska - 75% staða,
stærðfræði - 10 tímar á viku
og enska - 10 tímar á viku.
Einnig vantar stuðningsfulltrúa í 60% stöðu og
matráð í 100% starf.
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst. Nánari upplýsingar veitir
Arnfríður Aðalsteinsdóttir skólastjóri í síma 899-3480.
Umsóknum skal skila á skolastjori@thorshafnarskoli.is
Langanesbyggð er sveitarfélag í mikilli sókn. Það búa nú liðlega
500 manns í sérlega fjölskylduvænu umhverﬁ. Á Þórshöfn er öll
almenn þjónusta, góður leikskóli og glæsilega íþróttamiðstöð, ásamt
sundlaug. Í sveitarfélaginu og nágrenni þess eru fjölbreyttir útivistarmöguleikar í ósnortinni náttúru. Samgöngur eru góðar, m.a. ﬂug
ﬁmm daga vikunnar til og frá Reykjavík um Akureyri.

Frá Grunnskóla
Reyðarfjarðar
Við Grunnskóla Reyðarfjarðar eru eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:
• Íþróttir
• Hönnun og smíði
Um 175 nemendur stunda nám við skólann sem
staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri
aðstöðu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst 2011.
Umsækjendur af báðum kynjum eru hvattir til að
sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 474 1247
eða 863 1247. Netfang asta@skolar.fjardabyggd.is
Skólastjóri
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SKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUTÈOGÈHJÉÈ
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SPENNANDI STÖRF
66°NORÐUR leitar að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum sem hafa áhuga á
að vinna í krefjandi umhverfi, ná árangri í
starfi og taka þátt með okkur í að byggja
upp eitt sterkasta vörumerki íslendinga. Í
boði eru störf hjá vaxandi fyrirtæki þar sem
gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð og
góða samskiptahæfileika.

66°NORÐUR fagnar nú 85 ára afmæli
sínu en frá því félagið var stofnað
hefur það hannað, framleitt og selt
vinnu- og útivistarfatnað. Um þessar
mundir eru vörur fyrirtækisins seldar
í 15 löndum og er útflutningur helsta
vaxtarsvið félagsins. Hjá 66°NORÐUR
starfa um 300 manns.

Við leitum að einstaklingum í eftirfarandi störf:

MARKAÐSDEILD:

ALÞJÓÐADEILD:

Starﬁð er mjög fjölbreytt og felst í að takast
á við hin ýmsu verkefni.

Starﬁð felst í að halda utan um og
byggja upp samskipti við erlenda
samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun og reynsla í markaðsmálum
æskileg. Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með
að tjá skoðanir sínar og vinna með fólki. Starfið
felur í sér verkefnastjórnun og viðkomandi þarf
að geta unnið skipulega. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru nauðsynlegir eiginleikar.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun og alþjóðleg reynsla
æskileg. Viðkomandi þarf að hafa góða
tungumálakunnáttu, góða hæfni í mannlegum samskiptum. Mikilvægt er að búa
yfir framúrskarandi þjónustulund, hafa
áhuga á því að selja og ná árangri.

Umsókn ásamt ferilskrá skal berast fyrir 2. ágúst
á póstfangið 66north@66north.is .

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Lögfræðingur – sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið – Reykjavík
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir 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 menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli
skiptir, sendist bréflega til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, 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.

sími: 511 1144
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu
fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Framkvæmdastjóri greiðslukerfa
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling
til starfa sem framkvæmdastjóri greiðslukerfa. Um er að ræða 100%
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Greiðslukerfi er nýtt svið innan Seðlabanka Íslands. Hlutverk sviðsins er að stuðla að öryggi og skilvirkni þýðingarmikilla greiðslukerfa.
Útgáfa og umsýsla seðla og myntar og rekstur fjárhirslna eru hluti af verkefnum sviðsins. Dótturfélag Seðlabanka Íslands, Greiðsluveitan ehf., mun heyra undir sviðið og framkvæmdastjóri greiðslukerfa á sæti í stjórn hennar. Starfsmannafjöldi verður 10-12 starfsmenn auk starfsmanna Greiðsluveitunnar ehf., en sérstakur framkvæmdastjóri er yfir Greiðsluveitunni ehf. Um er að ræða spennandi
viðfangsefni sem hefur verið í mikilli gerjun á undanförnum misserum.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Yfirsýn yfir kerfislega þýðingarmikil greiðslu- og uppgjörskerfi
• Mótun stefnu varðandi þróun kerfanna, innleiðingu og
framkvæmd breytinga
• Setning reglna um rekstur og uppgjörsfyrirkomulag
• Stuðningur við markaðslausnir
• Tengsl innlendra greiðslumiðlunarkerfa við erlend greiðslu- og
uppgjörskerfi
• Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslumiðlunar
• Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti til öryggis,
skilvirkni og hagkvæmni
• Útgáfa og umsýsla seðla og myntar

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á sviði greiðslumiðlunar og
greiðslukerfa
• Víðtæk stjórnunarreynsla
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á
íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu
Norðurlandamáli er einnig æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Sá einstaklingur sem leitað er að þarf að hafa mikinn áhuga
og þekkingu á greiðslukerfum, hæfni til að leiða stefnumótun
og stýra rekstri og teymi áhugasamra einstaklinga.

Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri,
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, í síma 569-9600.
Umsóknarfrestur er til og
með 14. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknir gilda í sex mánuði.
Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu
fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til
starfa sem framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100%
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Fjármálastöðugleiki er nýtt svið innan Seðlabanka Íslands. Meginviðfangsefni sviðsins felast í greiningu á áhættu í fjármálakerfinu
og þátttöku í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. Sviðið tekur þátt í stefnumótun varðandi uppbyggingu fjármálakerfisins
og varðandi markmið, tæki og skipulag fjármálastöðugleika á Íslandi. Sviðið á í miklum samskiptum við stofnanir sem starfa að
fjármálastöðugleika á Íslandi, einkum Fjármálaeftirlitið, en er einnig þátttakandi í umtalsverðu alþjóðlegu samstarfi. Búist er við að
starfsmannafjöldi verði til að byrja með 8 starfsmenn. Um er að ræða spennandi viðfangsefni sem er í mikilli gerjun í framhaldi af
fjármálakreppunni, bæði alþjóðlega og hér á landi.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Greiningar kerfisáhættu og fjármálastöðugleika
• Greining á fjármálakerfinu og samspili þess við efnahagslífið
• Ritstjórn og kynning á ritum Seðlabankans um fjármálastöðugleika
• Þátttaka í mótun fjármálastöðugleikastefnu
• Mótun og vöktun varúðarreglna sem Seðlabankinn setur, svo sem
um lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð
• Samstarf við FME samkvæmt samstarfssamningi
• Þátttaka í samstarfi við aðra seðlabanka
• Umsagnir um lagafrumvörp er lúta að fjármálakerfinu og stöðugleika þess

• Meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða
sambærilegum greinum sem nýtast í starfi
• Víðtæk þekking á fjármálakerfinu og einstökum
hlutum þess
• Víðtæk reynsla af rannsóknar- og stefnumótunarvinnu
• Víðtæk stjórnunarreynsla
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á
íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu
Norðurlandamáli er einnig æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Sá einstaklingur sem leitað er að þarf að hafa brennandi áhuga
á fjármálastöðugleika, víðtæka fræðilega og hagnýta þekkingu á
fjármálakerfinu, hæfileika til að leiða greiningar- og stefnumótunarvinnu
og hæfni til að stýra teymi vel menntaðra og áhugasamra einstaklinga.

Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri,
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, í síma 569-9600.
Umsóknarfrestur er til og
með 14. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknir gilda í sex mánuði.
Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Nýtt
Framkvæmdastjóri greiðslukerfa Seðlabanki Íslands
Reykjavík
201107/041
Framkvæmdastjóri fjármálast.leika Seðlabanki Íslands
Reykjavík
201107/040
Lánaráðgjafi
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
201107/039
Sérfræðingur
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
201107/038
Ræstingarstjóri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
201107/037
Þjónustufulltrúi
Lögreglan á höfuðborgarsv.
Reykjavík
201107/036
Lögfræðingur
Úrsk.nefnd skipul.- og bygg.málaReykjavík
201107/035
Lífeindafræðingur
Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201107/034
Verkefnastjóri
LSH, Innkaupadeild
Reykjavík
201107/033
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Starfsfólk
í kaffiteríu

Nú er tækifærið! Okkur vantar
starfsfólk í fullt starf og hlutastarf
í kaffiteríu Perlunnar.

Vaktavinna
Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Félagsráðgjaﬁ – Félagsþjónustan í Hafnarﬁrði
Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa hjá Félagsþjónustunni í Hafnarfirði.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf 1. september n.k.
Verkefni viðkomandi verða í barnavernd og öðrum
málaflokkum sem falla undir verksvið félagsþjónustu, s.s.
málefnum fatlaðra, málefnum aldraðra, fjárhagsaðstoð,
almennri félagsráðgjöf o.fl.
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Félagsþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri
störf til Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði, Strandgötu 33,
220 Hafnarfirði, fyrir 15. ágúst n.k. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga
og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Nánari upplýsingar veita Guðríður Guðmundsdóttir
lögfræðingur, gurry@hafnarfjordur.is og Ólína Birgisdóttir
deildarstjóri, olina@hafnarfjordur.is.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar,
jafnt sem konur, hvattir til að sækja um starfið.
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Snyrtifræðingur
Snyrtistofa óskar eftir að ráða snyrtifræðing
með diploma.
Aldur 20-25 ára.
Upplýsingar sendist á ymislegt2010@gmail.com

Nuddari (Thai)
Snyrtistofa óskar eftir að ráða nuddara (Thai),
starfssvið er Thai massage, feet reflection massage,
classic Thai massage with stretcing.
Upplýsingar sendist á snyrt09@gmail.com
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Bifvélavirki óskast
Traust bílaverkstæði óskar eftir bifvélavirkja til
starfa í Reykjanesbæ.
Gott starfsumhverfi og öruggur vinnuveitandi.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt: „bifvélavirki“

Tónlistarkennari óskast
Tónlistarkennara vantar við útibú Tónlistarskóla Ísafjarðar á Þingeyri næsta skólaár.
Helstu kennslugreinar eru píanó, blokkflauta og
gítar. Starf organista við Þingeyrarkirkju getur
hugsanlega fylgt tónlistarkennarastarfinu.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragnarsdóttir
skólastjóri, sími 861 1426,
netfang sigridur@tonis.is.
Skólastjóri

Barnafataverslun
Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær
Eldhús
Starfsmann vantar í 90% starf í eldhús/matsal Skógarbæjar, um er að ræða vaktavinnu, vinnutími er breytilegur
en aldrei lengur en til 20:00 og ein helgi í mánuði.
Við leitum eftir einstaklingi sem kann að baka, elda, talar
íslensku, er heilsuhraustur, skemmtilegur og hefur góða
framkomu og samskiptahæfileika.
Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á
heimsíðu okkar skogar.is.
Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til
olga@skogar.is
Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is
Olga Gunnarsdóttir
Næringarrekstrafræðingur
Forstöðumaður eldhúss

Óskum eftir
duglegu fólki

vanur lagermadur

Vanur lagermaður óskast til að sjá um lager
The Pier verslananna. Viðkomandi þarf að hafa
reynslu af lagerstörfum og geta unnið sjálfstætt.
Vandvirkni og skipulag eru nauðsynlegir kostir.

duglegir krakkar
Óskum eftir duglegum krökkum á aldrinum
15-16 ára til að vinna á kassa og hjálpa til við
að taka upp vörur. (Hentar með skóla).

vandvirkt sölufólk
Óskum einnig eftir góðu vandvirku sölufólki
í helgarvinnu.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á
katrin@pier.is fyrir 1. ágúst 2011.
Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar,
Garðs og Voga

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og
Voga óskar eftir að ráða starfsmann í
barnavernd.
Leitað er að einstaklingi með háskólapróf á
sviði félags-, mennta– eða heilbrigðisvísinda
og reynslu af barnaverndarstörfum.
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til 7. ágúst 2011
Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá sendist á
netfangið kristin@sandgerdi.is
Frekari upplýsingar veitir Kristín Þ.
Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 4207555, netfang; kristin@sandgerdi.is

Barnafataverslunin POLARN O. PYRET leitar starfsmannni í afgreiðslu.
Leitað er eftir jákvæðum og skipulögðum einstaklingi
með þjónustulund og reynslu af verslunarstörfum.
Vinnutími er samkomulag en felur einnig í sér vinnuframlag aðra hvora helgi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Einnig óskum við eftir aukastarfsmanni um helgar.
Upplýsingar gefur Jónína í síma 895 9209
Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum í
Kringlunni og Smáralind. Einnig má senda umsóknir á
joninashipp@simnet.is
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Skipulag

Útboð

Forval

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar,
Hverfapottar 2011 - Útboð 2.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá
og með þriðjudeginum 26. júlí 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 8. ágúst 2011 kl. 14:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12679

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.
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F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar,
Félagsstofnunar stúdenta og Orkuveitu Reykjavíkur:
Sæmundargata 1. áfangi. Gatnagerð , jarðvinna á
lóð og veitur.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá
og með þriðjudeginum 26. júlí 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 9. ágúst 2011 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12686

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

2EKSTRARSTJËRI
(ELSTU VERKEFNI OG ¹BYRGÈARSVIÈ
o !LMENN SKRIFSTOFUSTÎRF OG TÎLVUVINNSLA
o $AGLEGUR REKSTUR SK¹TAMIÈSTÎÈVARINNAR
o (ÒSUMSJËN
o 3AMSKIPTI VIÈ SAMSTARFSAÈILA
o µMIS TILFALLANDI STÎRF
-IKILV¾GAR H¾FINSKRÎFUR ERU
o !LMENN TÎLVUÖEKKING
o &RUMKV¾ÈI METNAÈUR OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3TJËRNUNARH¾FILEIKAR SKIPULAGSH¾FNI SJ¹LFST¾È OG ÎGUÈ
VINNUBRÎGÈ
o 2EYNSLA AF SK¹TASTARFI ER KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI
o (¹SKËLAMENNTUN Å VIÈSKIPTAFR¾ÈI ER KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI
o ¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF EKKI SEINNA EN  SEPTEMBER

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

3TARFSMAÈUR SK¹TASVIÈS
(ELSTU VERKEFNI OG ¹BYRGÈARSVIÈ
o !LMENN SKRIFSTOFUSTÎRF OG TÎLVUVINNSLA
o 3AMSKIPTI VIÈ FORELDRA
o 5MSJËN MEÈ VIÈBURÈUM
o 3AMH¾FING SK¹TASTARFS FÁLAGSINS
o µMIS TILFALLANDI STÎRF

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.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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.

3K¹TAFÁLAGIÈ (RAUNBÒAR Å (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR
REKSTRARSTJËRA Å  STARF OG STARFSMANNI SK¹TA
SVIÈS FÁLAGSINS Å  STARF

-IKILV¾GAR H¾FNISKRÎFUR ERU
o !LMENN TÎLVUÖEKKING
o &RUMKV¾ÈI OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3TJËRNUNARH¾FILEIKAR SKIPULAGSH¾FNI OG ÎGUÈ VINNUBRÎGÈ
o 2EYNSLA AF SK¹TASTARFI ER MIKILL KOSTUR
o ¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF EKKI SEINNA EN  ¹GÒST

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.

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITT MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
REKSTUR HRAUNBUARIS MERKT b3TÎRFm
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  JÒLÅ

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála 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!

Mánudaga

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

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

Stærð: 47,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1939
Fasteignamat: 10.400.000

Snorrabraut 48
101 Reykjavík
Auðveld kaup!!

Opið
Hús

Senter
Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

Gunnar Sverrir

Ástþór Reynir

862 2001

Asparás 7
210 Garðabær
Vönduð íbúð í Garðabæ

899 6753
Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Fasteignamat: 25.050.000

Senter

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

Verð: 12.900.000

Auðveld kaup yfirtaka á góðum lánum. vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 1.hæð (ekki kjallari). Holið með
fatahengi. Eldhús með innréttingu og borðkrók. Rúmgóð stofa með parketi. Baðherbergi flísalagt,
sturtuklefi á baði. Hjónaherbergi með skápum. Parket á gólfi, korkur á eldhúsgólfi og baðherbergi
flísalagt. Í kjallara er þvottahús (tvær vélar í sameign, en hægt að vera með eigin vél ) ásamt
sérgeymslu. Stutt í þjónustu, Sundhöllina, hlemm og fl. Góð íbúð fyrir námsmenn eða sem fyrsta íbúð.

Kirkjubrekka 18
225 Álftanes
Fallegt parhús á einni hæð

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 164 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 32.400.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Verð: 33.900.000
Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

Verð: 42.600.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

gunnar@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR: GLÆSILEGA ÍBÚÐ Í GARÐABÆ MEÐ SÉR INNGANG.
Nánari lýsing: Flísalagt anddyri. Baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf, einnig er vönduð innrétting,
sturtuaðstaða og hornbaðkar. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Eldhús með vandaðri eikarinnréttingu
og granítborðplötum, gott skápapláss og vönduð heimilistæki.
Stofan og borðstofan eru björt og opin með útgengi á stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Flísalagt
þvottaherbergi innan íbúðar. Um er að ræða óvenjulega fallega eign á vinsælum stað þar sem stutt er í flest
alla þjónustu, skóla og leikskóla. Allar upplýsingar gefa Gunnar Sverrir í síma 862-2001 eða á
gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í arg@remax.is.

RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt 164 fermetra parhús á einni hæð með innbyggðum 26 fermetra bílskúr
við Kirkjubrekku Álftanesi.
Eignin er mjög vel staðsett í göngufæri við skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttasvæði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gang, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús/geymsla og bílskúr.
Nánari lýsing eignar. Góð forstofa með skáp. Frá forstofu er gengið inn í gott hol. Þar eru tvö góð
barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi flísalagt með baðkari og
stórum sturtuklefa, falleg innrétting er á baði. Frá holi er gengið inn gang þar er alrými sem er stofa með
útgang a´stóra afgirta verönd. Borðstofa og eldhús vönduðum tækjum. Inn af eldhúsi er gott þvottahús og
geymsla. Innangengt er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru í húsinu og gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í
húsinu ásamt því að það er arinstæði í stofu. Góður garður. Falleg eign á góðum stað.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stíflusel 5
109 Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 95,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Fasteignamat: 16.800.000

Sumarhús
Senter

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

801 Selfoss
Vönduð íslensk sumarhús

arg@remax.is

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011
Fasteignamat: 0

Senter

Opið
Hús

Verð: 19.900.000

Opið hús á sunnudaginn kl 14.00 -15.00

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Verð: 4.600.000
Auður
Kristinsdóttir
Sölufulltrúi
824 7772

gunnar@remax.is

Fallega 3ja herbergja íbúð í Stífluseli í Reykjavík. Um er að ræða bjarta íbúð á 2.hæð, alls 96fm og vel
skipulagða. Íbúðin er vel viðhaldið og töluvert endurnýjuð. Búið að skipta um rafmagnstengla, ljósarofa og
öryggi í töflu. Nýlega búið að setja eikar-parket á herbergi, stofu og forstofu. Allar innihurðar eru einnig nýjar,
úr eik og með felliþröskuld. Búið er að koma fyrir ljósleiðaratengingu í íbúðina. Eldhúsið er allt endurnýjað
með eikar-innréttingu og díóðulýsing undir efri skápum, flísar á milli skápa, kork flísar á gólfi. Raftæki frá
Electrolux. Stofan er björt og útgengi á svalir. Í stofunni er búið að skipta út glugganum og setja nýjan, sem er
úr áli og með K-gleri, miðgluggi opnanlegur. Hjónaherbergi er rúmgott með nýjum skáp með innbyggðri díóðu
lýsingu. Einnig er nýr skápur í forstofu. Barnaherbergi er skápalaust. Baðherbergið er með flísum á gólfi, ljósri
innréttingu og baðkari. Í kjallara fylgir sérgeymsla auk sameiginlegrar hjólageymslu, þvottahúsi (hver með sína
vél) og þurrkherbergi.
Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, íþróttavelli, verslanir ofl. Áhvílandi lán á 4,15% vöxtum getur fylgt.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

audur@remax.is

Í HÚS Í BYGGINGU AÐ KERSHOLTI RÉTT FYRIR UTAN SELFOSS, CA 100 M ÁÐUR EN KOMIÐ ER AÐ
SKEIÐAAFLEGGJARA.
Við sýnum 71 fm sumarhús. Hægt er að velja um byggingarstig og hvort húsið sé með svefnlofti. Einnig eru
aðrar stærðir í boði.
Nánari lýsing:
Þetta er íslensk framleiðsla á einstaklega hagstæðu verði. Eignin telur 2 herbergi, forstofu, baðherbergi ásamt
alrými sem er eldhús, stofa og borðstofa, auk svefnlofts.
Húsið er klætt viðhaldsfrírri álbáru klæðningu og dökkri viðar klæðningu. Upptekin loft eru í stofunni með
panilklæðningu, útveggir og milliveggir eru klæddir með panilklæðningu. Herbergi og hol eru með niðurtekin
loft en lofthæðin er 2,45. Hægt er að ganga út á pall frá forstofu,stofu og baði.
Fullbúið hús er án gólfefna, raf- og pípulagna en með klæddum veggjum, hurðum og innréttingum.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is
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Fasteignir

Jákvæðar fréttir
fyrir sumarið

/PIÈ HÒS SUNNUDAG FR¹ KL  p 

3OGAVEGUR 

Þú færð Fréttablaðið á 16 stöðum á Austurlandi.
Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt
um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar.
Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt.

5M  FM EFRI SÁRH¾È Å TVÅBÕLISHÒSI BYGGT ¹RIÈ
 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR ÖRJÒ SVEFNHERBERGI GOTT
HOL OG STOFUR "AÈKAR OG STURTUKLEFI 3TËRAR SVALIR Å
VESTUR 5M  FM SVALIR OFAN ¹ BÅLSKÒR 2ÒMGËÈUR
BÅLSKÒR MEÈ SÁR GEYMSLU
5PPL VEITIR $ÅSA ,IND 4ËMASAR Å S  

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is
eða fengið það sent með tölvupósti daglega. Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi
Mónakó, Bakkafirði
N1, Vopnafirði
Olís, Fellabær
N1 Þjónustustöð, Egilsstöðum
Bónus, Egilsstöðum
Samkaup Úrval, Egilsstöðum
Samkaup Strax, Seyðisfirði
Olís, Reyðarfirði
Grillskálinn Orka, Reyðarfirði

Krónan, Reyðarfirði
Shell skáli, Eskifirði
Samkaup Strax, Eskifirði
Kaffihúsið Eskifirði
Olís, Neskaupstað
Samkaup Úrval, Neskaupstað
Samkaup Strax, Fáskrúðsfirði

Það fá allir afmælisblöðru*
á sölustöðum Fréttablaðsins
um land allt.

Skógarás

(EIMALIND  +ËPAVOGI
/PIÈ HÒS Å DAG FR¹ KL  

*Meðan birgðir endast

Vel skipulögð 3 herbergja 90 fm íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi, stofu,
eldhús með þvottahúsi innaf og geymslu í kjallara. Stórar
svalir. Sameign mjög snyrtileg og ekki langt síðan hún var tekin
í gegn. Gott útsýni til austurs í átt að Rauðavatni og yfir til
Norðlingaholts. Verð 21,5 millj

Allt sem þú þarft
Fasteignir
Grunnur að góðu lífi

: : 535_1000
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakfell.is

Fax 535 1009

BREKKUSKÓGUR
SUMARHÚS

Pizzastaður í Mosfellsbæ

Eigum til sölu 3 vönduð heilsárshús í skógi
vöxnu umhverfi. Stutt í alla þjónustu. 85
km frá miðbæ RVK. Húsin skilast fullbúin
með sérsmíðuðum innréttingum, stórri
verönd, heitum potti og tyrfðri lóð. Stærð
bústaðar 92,8 fm. Með stórri verönd með
skjólgirðingum.
Stóreign s. 590-7606 kynnir: Pizzastaður í Mosfellsbæ,
um er að ræða vinsælan stað sem bæði selur í sal og út.
Vel tækjum búin. Allar nánari upplýsingar eru veittar
á Skrifstofu Stóreigna, Skúlatúni 2.

Verð: 25,9 milljónir.
Upplýsingar veitir
Þórarinn Thorarensen s. 770 0309

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

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Allt sem þú þarft
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Kia Carnival 00’ árg. 7 manna, þarfnast
smá aðhlynningar. Staðgr. verð 300
þús. Uppl. í síma 772 8133/696 9972.

Bílar óskast

Húsbílar

Mótorhjól

Til sölu VW Passat árg.’01. Sk.’12. Ek.
280 þús. Þarfnast smá lagfæringar á
útliti. Verð 320 þús. S. 666 6555.

Til sölu MMC Lancer 05’ árg. Ek. 79 þús.
Beinsk. með spolier. Verð 1.050.000
þús. Uppl. í síma 863 8151.

Subaru Legacy 1998 keyrður 177.000
km tveir dekkja umgangar á felgum er á
Akureyri vel með farinn. verð 550.000kr
strg. Uppl. í síma 869-9141.
Til sölu Kia Sportage. Árg. 96. 145
þ.km. Skoðaður ‘11. Tilboð óskast. S.
844 8912.
Hyundai Sonata árg. ‘98 Ek. 139þ. ssk.
sk.12 Nagladekk á felgum fylgja. Skipti
mögulega á dýrari littum bíl ca. 900þ.
V.440þ. S. 820 0878.

Bíll Til Leigu
Til sölu Hyundai SantaFe árg. 2005.
Svartur/grár, sjálfskiptur, dísel og ekinn
148 þús. km. Fæst gegn yfirtöku. Allar
nánari uppl. gefur Katrín í síma 659
4945.

Ford Mondeo árg., 2002 til leigu í 3
mánuði. Upplýsingar í síma 772 6238.
Mjög gott verð! VW Caddy, árg. ‘07, ek.
76 þ., hvítur, bensín, vsk númer. Fæst á
yfirtöku á láni (ca 680 þ.) plús 300 þ. í
pen. Uppl. í s. 698 9991.

Óska eftir að kaupa 20 - 35 manna
rútu, afhending ekki síðar en 15 ágúst.
Aðeins góður - nýlegur bíll kemur til
greina. uppl. í síma 892-8888.

Sólstóla álbox fyrir húsbíla. WWW.
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18,
Sími 696 3522 og 587 0626.

Til sölu Hyosung árg.’06. Fyrstur kemur,
fyrstur fær. Uppl. í s. 898 4344.

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

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.
M Bens árg. ‘87 309D ekinn 450þ.
innréttaður 2010 uppteknir spíssar og
altenator selst skoðaður 2012 Bifreiðagj
falla niður um áramót Verð 800þ. Uppl.
í síma 864-8248.

Fornbílar

Vtx 1800c Árg ‘02 til sölu.V.950þ.kr.
Uppl. í s. 772 0800.
Kawasaki Vulcan 2000 árg. ‘05. Mikið
breytt hjól. Ath. skipti á ferðahjóli eða
jeppa. V. 1290 þús.stgr. Uppl. í s. 699
1664.

0-250 þús.
Bátur/Súðbirðingur
tæpir
6m.
Lámarksverð 200.000.- TILBOÐ S: 844
0114 Gulli.

250-499 þús.

Til sölu Pontiac Star

Til sölu einn glæsilegasti fornbíll
landsins, Pontiac Star chift árg. 1957
Allar nánari upplýsingar í síma 690
6216.

Útsala - Góðir bílar!!

Sonata ‘99. Ek 162þ. Ssk. Nýsk. V. 185þ.
Galant ‘96, ssk. 2,3. Nýsk. V. 190þ. S.
844 6609.

YAMAHA 1700 MIGHT NIGHT WARRIOR
TIL SÖLU. EK. 7Þ. KM. INNFLUTTUR
NÝR SUMARIÐ 2007. MJÖG FLOTT
OG VEL MEÐ FARIÐ EINTAK, POWER
COMANDER OG TALSVERRT AF
AUKAHLUTUM. VERÐ 1.550.000,SKOÐA ÖLL SKIPTI, FERÐAHJÓL KOMA
VEL TIL GREINA. UPPL. Í S. 896 5666.

Pallbílar

Til sölu fullbúinn Chevrolet húsbíll.
Bensín, 8 cyl 350. Árg. 1981.
Fjórhjóladrif. Sterkt og gott kram. Góð
dekk og dráttarkrókur. Lítur vel út.
Tilbúinn í ferðalög. Verð 850.000. Skipti
ath. S.893 5201.

Yamaha XT660R „07. Ekið 7000km.
Auka umgangur af dekkjum, hlíf undir
mótor. Frábært hjól og fæst á 990þús.
Uppl. í s. 699 0059.

Honda Shadow Spirit VT750, árg. 2008
Keyrt aðeins 800km Tilboðsverð um
helgina 790.000 kr. Nánari upplýsingar
í síma 699-0282.

Nissan Almera 1.8 ‘00, 3 dyra, ek 153þ,
bsk, 16” álf. Ásett verð 450 þús. S:
847-5050

Ford escape 05’ árg. Verð 1.490 þús.
Uppl. í síma 823 5547

KIA ‘99. Ssk. Sk.’12. Ásett v. 440þ.
Tilboð 360þ. S. 895 6408.

Ford Transit árg. 1998 diesel, ek. 89000,
ískápur, eldavél vaskur verð 1650. uppl.
s. 866 9693.

VW Bora’99,ek.134þ,ssk. 1,6vél,sk.12
v:430þus simi:6917752
Suzuki GS 500 árg 97 svart
minnaprósfhjól og gott byrjenda hjól.
sími : 6917773

F-350 Lariat Double rear. ÁRG. 2002.
Ekinn 58þ km. Velbúinn og vel með
farinn. Ný dekk. Vetrardekk fylgja. Verð
kr. 2.5 m. Uppl í síma 861-9064

Honda CBR1000 árg. ‘07 Í toppstandi.
Ek. 9000 km. Ásett verð 1,250 þús.
Tilboð 990 þús. staðgr. Uppl. í síma
866 6336.

500-999 þús.

Ford F 150 Lariat árg. 2005 ekinn 121Þ.
km. Einn með öllu. Og Starcraft Pine
Mountain Pallhús árg. 2006. WC stór
hurð. Flott hús. ATH öll skipti. Selst
saman eða sér. S. 898 2811.

Chrysler LHS 99 keyrður aðeins 96
þús. mílur. Nýlega yfirf. tímareim. V.750
Þús. 690 2680 hmk6262@gmail.com
sk.’08/12
Til sölu mjög gott eintak af VW Polo
árg. 2005 ek.87 þús.km. Nýskoðaður,
nýsmurður og nýbúið að skipta um
bremsuklossa. Nagladekk fylgja.
Beinskiptur. Áhugasamir hafi samband
við Lilju s. 694 9880.
VW Golf Station, 4x4, árg. 2001,
silfurgrár, 2.0 vél, rafmagn í rúðum og
speglum, fjarst. samlæsingar. Ásett verð
690 þ., tilboð óskast. Upplýsingar í síma
825-8435.

Nissan Patrol SE Sjálfskiptur 7 manna
leður. Árg. 2005 ekinn 132þ. Mjög
flottur bíll. S. 898 2811.

Til sölu Honda Rune 1800, árg. 2005
ekið 3000km, einstakt hjól framleitt í
1200 eintökum, fæst á frábæru verði ,
enginn skipti, uppl. í s: 892 1116.

Til sölu MAN 14264, ekinn 410.000
km, Árgerð 98. Uppl. í síma 897-2272
Hörður.

Flott Hjól

Suzuki intruder árg.’03 fallegt hjól mikið
breytt (custom) v. 1.150 þús. Sk. öll
skipti uppl. s. 8563505 eða binnia@
hive.is

Sendibílar

2 mótorhjól til sölu. Honda VTX 1300S
5/2006, ekið 14000km. Svart, mikið
króm og mikið af aukahl. er sem nýtt.
Honda CB 600F Hornet 6/2011, ekið
300km. Grátt metal. Uppl. í síma: 863
5306.

Til sölu Scoda Oktavia árg. ‘00. Ek.
167þús. Uppl. í síma 865 9637.

1-2 milljónir

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

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.

KTM 450 EXC ‘06 Enduro til sölu
Götuskráð á hvítum númerum. Lítið
ekið. Góð meðferð. Ný framgjörð,
Uppteknir demparar.V.680þ. staðgr.
Upp. 856 6467.

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

Til sölu
Til sölu Chrysler town and country
limited langur. Árg. ‘06 Ek. aðeins
59 þús. km. Litur dökkgrænn, leður
innrétting, rafmagn í öllu. Uppl. í síma
896 0015.

Opel Asta Turbo - 2007 árgerð, ekinn
52.000 km Ásett 2,3m - Tilboð 1,8m
stgr. Skoða skipti á ódýrara á milli.
s.6168643
Toyota Yaris 3 d. árg. 2006 ekinn 70
þús. Einn eigandi. Ásett verð 1.190 þús.
Stgr.afsl. Uppl. 693-5012.
Camaro til sölu. 1 með öllu, 30 ára
afmælisútgáfa með blásara og mörgu
fleiru. S. 849 1743.

2 milljónir +
Glæsilegur 7 manna Audi Q7, 3600
cc slagrými, ekinn 87. þús. Óska eftir
tilboði, skoða skipti á ódýrari bíl. Ásett
verð 6,5 millj. Áhvílandi gott lán. Uppl. í
síma 844 2153.

Ódýr ódýr Toyota Rav4 ‘01 árg. Verð 650
þús. Uppl. í síma 894 8489.

Hyundai Trajet 2003 7 manna Til
sölu ekinn 175 þ. km. silfurblár Verð
950.000.- S. 770 0610

ferðafrelsi
Nýr umboðsaðili
LMC á Íslandi

Til sölu er Toyota Avensis árg. ‘03 Verð
650.000 Góður bill Uppl. Síma 660
4406.

Mercedes Benz E420 1995. Ek 245
þ.km, Grár, leður, ssk. tilboð óskast, s.
862-9414

5 stjörnu

BESTI FERÐAFÉLAGINN, TOYOTA
LC 100 VX V8 BENSÍN DVD,
BLUETOOTH, FJARSTART, TOPPLÚGA
OG FARANGURSBOX. VERÐ 6190ÞÚS,
TILBOÐ 5600ÞÚS. UPPL Í S:8560090,
SKIPTI MÖGULEG Á USA PICKUP.
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Fellihýsi

Tjaldvagnar

Flug

Sumartilboð á kerrum

Til sölu GasGas Fse450 árgerð 2005,
þetta er mjög gott hjól á hvítum
númerum og er nýskoðað. Verð 370
þús.kr. Sími 858 2218 eða siggigs@
simnet.is

Brenderup 1205S - 203x116x35cm
- 750kg - TILBOÐSVERÐ 165.000,Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ

Hjólhýsi

Mjög vel með farið Rockwood Freedom
10 feta fellihýsi árg 2006 á kr. 1.490Þ
staðgreitt - 898 4989

Combi
Camp
Venezia,
fortjald,geymslubox og mottur fylgja.
árg. 04” tjaldið & fortjaldið er síðan 08.
V. 750þ. s.891-7292

Tym minitraktorsgrafa árg. 2008 notuð
aðeins um 100 vst. 4x4 hörkudugleg
vél sem hentar vel í smærri verk
og tilvalinn í sumarbústaðinn. Verð
2.2milljónir + vsk, ath ýmis skipti. Uppl.
s. 821-7889.

Puma Sprint 86 træk, Til í flug,
sendið póst á postholf@me.com fyrir
upplýsingar.

Varahlutir

Lítið hjólhýsi með sál til sölu. Hjólhýsi
sem hentar fyrir hjón, í því er klósett
með fullkomnu losunarkerfi, kaffikanna
og allar tengingar fyrir 220V, 2 gaskútar,
ískápur fyrir 220 V, 12 V og gas, gashitari
með hitastilli og sjónvarpsloftnet.
Læsing fyrir dráttarkúlu og fortjald
fylgir einnig, ásamt öðrum fylgihlutum.
Staðgreiðsluverð 1800 þús. Upplýsingar
í síma 897 2622 og 696 0972.

Hobby 460 ‘09 lítið notað eins og nýtt.
Sólars. grjótgr. gasvörn, útvarp/CD og
bakaraofn, varad. o.fl. v: 2.970þús. s:
895 5796 .

Til sölu Randvals BPR RS 302 hjól 1/23/4-1-11/4”. 16-20-25-28-30-51-54MM
Uppl. í síma 897 3154.

Fellihýsi Fleetwood Cheyenne árg.
2006 á LOFTPÚÐUM - mjög vel með
farið - hlaðið aukabún. Verð: 1.700.000
sími. 660 6440.

Til sölu KTM exc 2008 2-stroke
götuskráð. Fallegt hjól sem hentar í
allt. Ásett 850þús, Tilboð 700þús. S:
861 1369.
Til sölu Suzuki Dr 650 árg. ‘01, ek.
aðeins 7500km. V. 550þ. Uppl. í s.
844 0478.

Til sölu Hymer Eriba Licing 05/08
hjólhýsi með kojum, svefnpláss fyrir
sex. Mjög vel með farið enda lítið
notað. Nýtt kostar um fjórar og hálfa
milljón króna. Tilboð kr. 2990.000.
Upplýsingar í síma 860 47473.

Til sölu Camp-Let Savanne tjaldvagn
árg. 2006 með áföstu fortjaldi og
eldavél. Góður vagn - einn eigandi
upplýsingar í síma 486-3389

VW, Skoda, Audi, Pajero varahlutir
S: 534 1045

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.

Fleetwood Utah 12 fet. 2004 módel,
fyrsta skráning 2005. verð 1890 þús.
Uppl. 8610631

Montana hústjald

Coleman Taos árg 97 til sölu. Nýsk.
2013. Nýl. rafgeymir, 2 gaskútar,
miðstöð o.fl. Vel með farið. Tilboð
óskast. S.660 5137.
12 ft Coleman Tacoma ‘02. Fortjald,
hleðslustöð 220v í húsi, miðstöð,
ísskápur. Gott hýsi á sanngjörnu verði.
Verð 1200þús. Uppl. í s. 844 5604.

YFZ 450 fjórhjól til sölu, í mjög góðu
standi,lítið notað. Hjólið er til sýnis á
Notaðir bílar á bilasölu Benna. Sími:
777 0824

Kerrur

Lítið hjólhýsi með sál til sölu. Hjólhýsi
sem hentar fyrir hjón, í því er klósett
með fullkomnu losunarkerfi, kaffikanna
og allar tengingar fyrir 220V, 2 gaskútar,
ískápur fyrir 220 V, 12 V og gas, gashitari
með hitastilli og sjónvarpsloftnet.
Læsing fyrir dráttarkúlu og fortjald
fylgir einnig, ásamt öðrum fylgihlutum.
Staðgreiðsluverð 1800 þús. Upplýsingar
í síma 897 2622 og 696 0972.

12 ft Coleman Tacoma ‘02. Fortjald,
hleðslustöð 220v í húsi, miðstöð,
ísskápur. Gott hýsi á sanngjörnu verði.
Verð 1200þús. Uppl. í s. 844 5604.
Til sölu Palamino Colt, 9 ft. árg. ‘99.
Verð kr. 490.000. Uppl. í síma 899
4200 og 896 2002.
Star Craft RT 13 off road fellihýsi til sölu
sjá nánar á toyota selfossi

Til sölu Compi camp tjaldvagn, þarfnast
lagfæringar, verð sirka 70þ. uppl. 893
5860.

Hreingerningar
Get tekið að mér heimilisþrif. Er
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690
2084.

Til sölu Camp let concord með royal
tjaldi mjög vel með farinn og ýmsir
aukahlutir árgerð 2000 einnig til sölu
Kawasaki kle 500 lítið ekið uppl. í síma
8986471eða 6982492.

Vy-þrif ehf.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Ægisvagn til sölu árg. ‘03 geymslukassi,
yfirbreiðsla og fortjald fylgja. Verð 550
þús. Uppl. í síma 861 7749.

FELLIHÝSI TIL SÖLU

Vinnuvélar

Coleman Taos 8 fet,4-6 manna, árg.
98,miðst,fortjald,sólarsella ofl. V.630
þús s: 612-6130.

Hjólhýsi óskast á verðbili 2 - 3 millj. í
skiptum fyrir húsbíl uppl. 892 0066.

ÞJÓNUSTA

Til sölu Camplet Concorde m/ Royal
tjaldi 6/2003 m/áföstu eldhúsi og
fortjaldi. Geymslukassi, gólfmotta ofl.
Vel með farin. 650þ. uppl. 694 6196.

Fleetwood Yuamba 91/2 fet, Sólarsella,
fortjald, miðstöð o.fl. Nánari uppl. í
síma: 899 6485.

LMC Domiant árg. ‘06 Fylgir 2 gaskútar,
2 geimar, flatskjár, loftnet, útvarp með
spilara og grjótgrind. S: 892 0265/898
6754.

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.

Holi Camp tjaldvagn, stórt fortjald og
lítur vel út. V. 250þ. S. 899 5454.

Gullfalllegt Coleman tahos hús til sölu,
er í toppstandi. Uppl. 7719800 Verð
950.000, 100% lán á raðgreiðslum.

Erum með mikið úrval af kerrum
á staðnum tilbúnar til afhendingar,
skoðið heimasíðuna. Verð frá 155.000
kr. fyrir 750 kg. Þýska úrvalskerru. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ. s:
517 7718.

Til sölu Euromate reyksuga 750 w. með
4m bómu. Uppl. í síma 897 3154.

Gríðarlega gott 6 manna hústjald.
Tjald fyrir fjölsk. sem vilja hafa rúmt í
kringum sig í útilegunni. Tjaldið er úr
segli og skiptist í fortjald og svefnálmu
með þremur herbergjum. Verð 39.900.
Ívar s. 615 4349.

Til sölu á Laugarvatni Hobby 610tem
hjólhýsi með fortjaldi, stórri verönd og
c.a 6fm geymsluhúsi og ræktuð lóð.
Til sýnis í dag. uppl. 697-5748 (Karen).

Fjórhjól

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

Til sölu Camplet tjaldvagn árg. 2007.
Lítið notaður vagn í góðu ásigkomulagi.
Svefnpláss fyrir 4, gaseldavél og vaskur.
Motta í fortjald og yfirbreiðsla fylgja.
Góð kaup. Uppl. í síma 664 8495.

Vespur

JMstar vespurnar komnar, 12” dekk,
góð varahlutaþjónusta, sama verð um
land allt 249.000kr www.bmvehf.is

Bílapartasala

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

Hjólbarðar
Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Flutningsþrif,
gólfbónun,
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is
S. 772 1450

Garðyrkja

Bátar

2ja ára fellihýsi til sölu, selst ódýrt.
Uppl. í síma 8404330 milli 9 og 13 á
laugard.
Til sölu Palomino Colt árg’05. Fortjald,
sólarsella. Verð 1380þús. Skipti
möguleg á ód. vagni. Uppl í s. 844
0478.

Til sölu
Til sölu harðbotna slöngubátur,
Humber 5metra með Johnson 70hö
tvíg. Milljón, stgr. Uppl. í s. 844 0478.

4IL SÎLU 0OLAR  KOJUHÕSI

Til sölu

BÁTAR Í UMBOÐSSÖLU
(JËLHÕSI FYRIR ÅSLENSKAR AÈST¾ÈUR Å H¾STA G¾ÈAFLOKKI
(LAÈIÈ AUKAHLUTUM STËRT OG LÅTIÈ FORTJALD SJËNVARP
$6$  X RAFGEYMAR SËLARSELLA OFL
5PPLÕSINGAR Å 3  

Vélasalan tekur báta í umboðssölu. Vaktað
útisvæði, glæsilegur sýningarsalur. Áratuga
reynsla fagmanna. Hafið samband í síma
520 0000 eða á velasalan@velasalan.is
Vélasalan selur allan búnað fyrir sportbáta, fiskibáta og stærri skip.
Skoðið úrvalið á www.velasalan.is

4IL SÎLU
"RYZA  TREFJAPLASTB¹TAR
SMÅÈAÈIR Å 0ËLLANDI
#% MERKTIR ¹
L¾KKUÈU VERÈI
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THE BEST!!!!

Til bygginga

Whole Body Massage in Reykjavik Any
Time 7759441

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.

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

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

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

Kvistir

Önnur þjónusta

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

Verslun
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

Til sölu nýtt Candy Floss tæki. 2 ára
ábyrgð. Sjálfstætt og sparineytt kerfi.
Hægt að nota innan-og utandyra. 5/6
flos á mínútu. V. 180 þ. S. 616 9175.

KEYPT
& SELT

Fallegir dömuskór úr leðri, skinnfóðraðir.
stærðir: 37 - 40, fáanlegir í þremur litum,
Verð: 15.750.- Misty skór Laugavegi 178
s: 5512070 Opið: 10 - 18 virka daga ath.
lokað er ða laugardögum í sumar.

Til sölu
Trjáklippingar

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

Til sölu hús stærð 1,6x 3m. Er hannað
sem söluhús, pylsuvagn, en getur verið
garðhús eða hvað sem er. Tilboð. Uppl.
S: 899 8651.

Bókhald

Evrur til solu. Simi: 0031627829274

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

Óskast keypt

Málarar

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum.
Góð verð í boði. S. 611 7737.

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.

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

Húsaviðhald

Ýmislegt
20” þurrgámur til sölu, 200.000
beyglaður á einu horni en í góðu standi
og þurr. einnig leðursófi, skápar, OPIÐ
ljós, MMC álfelgur og fl sími 8663322
eða kiddithor@hotmail.com myndir og
fleira til sölu hér www.solutorg.com

Gróðurhús TILBOÐ !!!

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

Laga raðbletti á þökum

Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða
manninn@hotmail.com

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

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

Óli smiður

Tek að mér verkefni stór sem smá, úti
sem inni, mikil reynsla og sanngjarnt
verð. Óli smiður, sími 698 9608.

Tölvur

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

Heilsuvörur

Sjónvarp

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

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

Nudd
EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY
MASSAGE! Reykjavik/ downtown
anytime! 8995836
Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

HEILSA

THE BEST!!! LUXURY WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWNTOWN ANY TIME!!
24/7 s 8570740

Vélar og verkfæri
ÞVOTTAVÉLAR

Til sölu notaðar þvottavélar. Opið
alla daga 10:00- 18:00 Síðumúla 37
Kjallara, 108 Rvk 847 5545.

Til sölu beitningarvél í skip. Lína, krókar
og allir varahlutir fylgja með. Verð
600.000 kr - skoða öll skipti. Nánari
upplýsingar veitir Gunnar í síma 6903408

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

Villta Vestrið
Kl. 7:00

FjögurSEX
Kl. 16:00

Heiðar
Kl. 13:00

Svali
Kl. 9:00

Villta Vestrið

Nýr og fersk
ur morgunþ
áttur frá mö
á bak við lö
nnunum
gin Sjomleh
,
Keyrum þett
$IALLĈĿĈJUŇ
a í gang,
KCĈNFĈLŇQFĈȿ
DHQH

AÐ EILÍFU
FM

FjögurSEX
Brynjar Má
r og Margré
t Björns
gera heimf
erðina ske
mmtilegri
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Er ekki einhver góðhjartaður með
stúdíó. / littla 2 herb. íb. til leigu
á sanngj. verði. Ekki kjallara. skilvísar
greiðslur. Uppl: 692 7339.

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

Nudd

HEIMILIÐ

Íbúð óskast á svæði 101 eða nágrenni.
Þarf að hafa 2 svefnherbergi. Óskast frá
15.ágúst-15.des. Húsgöng meiga fylgja.
Fyrirfram greiðsla. Uppl. í síma 861
9245.

Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.

TANTRA MASSAGE

S. 566 8417 Tökum visa/euro

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

Þjónusta

Er með 5 Chihuahua hvolpa sem vantar
gott heimili. Fást ókeypis sóttir. S: 869
9326.
Eldri kona óskar eftir plássi á Fákssvæðinu fyrir 1 hross gegn þáttöku í
hirðingu. Uppl. í s. 699 6355.

Hús og 0,6 hektarar lands til sölu í
Blönduhlíð í Skagafirði. Uppl. í s. 863
6239.

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.
Falleg 3. herb. íbúð í HFJ. 85fm á 3.
hæð í lyftuhúsi. Þvottavél m/þurrkara,
uppþvottavél og ísskápur geta fylgt.
Laus strax. Uppl. í s. 858 6173 eða
dagbjarturb@gmail.com.

Bílskúr / Geymsla óskast - undir
bækur(bókaútg.) á höfuðbsv. frá 1.
ágúst uppl. 866 8800.
Óska eftir íbúð eða húsi til leigu, i
Hveragerði. S. 8457158
66
ára
konu
vantar
ódýra
einstaklingsíbúð.
Heiðarleg
og
reglusöm. S. 897 2217.

Sumarbústaðir

Til sölu leigulóð í Vatnsendahlíð
Skorradal. Upplýsingar í síma 8656982.

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464.
Geymi búslóðir eða vörulager o.fl. uppl.
í s. 893 3475.

www.buslodageymsla.is

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

Gisting

Fyrir veiðimenn
Langá 23. - 27. júlí - Lausar 2 stangir í
4 daga (hægt að kaupa 2 daga saman).
Frábær veiði í gangi og framundan fæst á mjög góðu verði. Fyrstur kemur,
fyrstur fær. Uppl. í síma 860 0880.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Vant fólk óskast í eldhús og sal á
veitingastaðinn Ginger. Ekki yngri en
20 ára, reykleysi og reglusemi skilyrði.
Vinsamlegast sendið ferilsskrá með
mynd á ginger@ginger.is
Okkur vantar til vinnu í Noregi einn
gröfumann og 3 handlagna menn,
gjarnan fagmenn en ekki skilyrði.
Sendið skilaboð á netfang bvvigbjo@
gmail.com eða í síma 0047 97612713

CASTELLO pizzeria

Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi til sölu,
húsið er 64m2 fullbúið og ónotað,
aðeins 3 km frá Kerinu, 70 km frá
Reykjavík, skipti á bíl kemur vel til
greina. Uppl. í s: 892 1116 og 892 5005.

óskar eftir starfsfólki í aukastarf
á kvöldin og um helgar. Hentar vel
með skóla. Skilyrði: starfsmaður þarf
að hafa góða þjónustulund, vera
röskur, dugleg/ur, hafa mikla hæfni í
mannlegum samskiptum og 18 ára eða
eldri . Umsóknir á castello.is

Er með bjarta og fallega 4ra herb.
íbúð í Grafarholtinu til leigu frá 1. sept.
Áhugasamir hringið í síma 844 3674.
Góð 4ra herbergja íbúð til leigu í Neðra
Breiðholti. Mjög barnvænt hverfi, stutt
í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Verð
160 þús. á mánuði, hiti, rafmagn og
húsjóður innifalið í verði. Uppl. í s.
848 5528.

Starfsmaður óskast í sal
og eldhús!

Bako Ísberg Tæknideild óskar eftir
starfsmanni sem hefur rafmagns og
kæliþekkingu. Vinna við uppsetningu
og viðgerðir á tækjum. Umsókn sendist
til throstur@bako.is Þröstur 825-6266.

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í
síma 893 3475.
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Ræstingar - Selfoss

Ræstingaþjónustan auglýsir eftir
starfsfólki til framtíðarstarfa við
ræstingar á Selfossi. Íslensku- eða góð
enskukunnátta og hreint sakavottorð
skilyrði fyrir ráðningu. Umsóknir berist
á umsokn@rth.is

Hársnyrtifólk

Herbergi í neðra Breiðholti til leigu m.
aðgangi að snyrtingu. Uppl. í s. 617
7223 & 566 7960.

Falleg 2 herb. íbúð til leigu.
Þvottav, þurrkari, uppþvottav og
screengluggatjöld. 125þ+rafm. á mán,
bankatr. Reglusemi og reykl. Uppl. í
695 8772.

KvikkFix leitar eftir bifvélavirkja og vönu
fólki á gólf. Einnig vantar í móttöku.
Áhugasamir sendi póst á kvikkfix@
kvikkfix.is

Stólar til leigu á Wink Smáratorgi,
hagstæð leiga á vinsælum stað. Uppl.
í s. 822 4849 e. kl 13.

Íbúð til leigu

Hjartanlega velkomin til okkar í nýtt og
flott heilsusetur á laugarvegi, Reykjavík
Wellness! Nuddstofa, heilsubar,
heilsuvörur, fræðslusetur, netaðstað o.fl
Komdu og vertu með! Sími 5723900
og 7774448

Atvinna óskast
2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði,
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846
3632.

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Room for rent, for 1-2 person. Internet,
Kitchen, whashingroom and bathroom.
Tel 660 9372.

HÚSNÆÐI
Flug

Húsnæði í boði í hverfi 105. S. 821
4848.

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

Húsnæði óskast
Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
Flugskóli Íslands býður upp á
kynningarflug alla daga.Upplýsingar í
síma 825 1500

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Óska eftir einstaklingsíbúð á svæði 101
eða 105. S: 698 1093.

15 fm vinnuskúr/gestahús m. WC og
3 góðum gluggum, fer ódýrt skoða allt
uppl. 896 0859.

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

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

32 ára reyklaus og reglusamur
maður leitar að stúdíóíbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Skilvísar greiðslur.
Sími: 869 9905.
Vil kaupa íbúð á Rvk.svæði má þarfnast
mikilla endurbóta er með 2 millj.kr.
jeppa upp í kaupverð. Uppl. í s. 893
3475.
Ungt reglusamt og reyklaust par í fullu
háskólanámi óskar eftir 2ja herb. íbúð
til leigu nálægt HÍ fyrir komandi skólaár.
Vinsamlegast hafið samband við Árna
Björn í s. 849 5557

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

ATVINNA
Atvinna í boði

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til
langtímaleigu. Skilvísar greiðslur.
Reglusemi. Upplýsingar í síma 824
2356.

Tapað - Fundið
Gleraugu í gleraugnahulstri týndust
við Vesturberg, líklega í grend við nr.
154. Þau voru í svörtu hulstri. Finnandi
vinsamlegast hafið samband við síma
897 0453. Fundarlaun í boði.
Myndavél tapaðist í FLE að morgni
20.06. Maðurinn sem tók vélina af
bekk við útganginn vinsaml. Skili henni
til lögr. Í Rvk eða Keflav. Eða láti vita í
6967366. Fundarlaun.

Tilkynningar

22. ára lagastúdína við HÍ. Óskar
eftir stúdíóíbúð til leigu. Reyklaus og
reglusöm. Skilvísum greiðslum heitið.
s:690-6032/akb10@hi.is

Fasteignir
Matráður
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Kamínur,
Kynningartilboð
Áttu sumarbústað eða ertu með
verönd heima hjá þér? Kamína
er framtíðar eign og fallegur
gripur við sumarbústaðinn eða
á veröndina. Verð frá 45.000.http://facebook.com/kamínur.
tilsolu
Kamína er fallegur kostur til
að vera með hita úti við og
hitar Kamína vel frá sér.
*** Óska eftir sumarbústaðarlóð nálægt
vatni eða gömlum bústaði sem þarf
að endurnýja *** Greitt 3-7 m.kr. með
peningum og uppitöku bíla. Aðeins
eignarlóð kemur til greina. Uppl. Í síma
8205080 eða bjarnith@visir.is

Súfustinn leitar að matráð
eða einstaklingi vanan
eldhússtörfum, til starfa í
eldhúsi Súfustans.
Þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Upplýsingar veitir Hjördís
í síma 694 9148
milli klukkan 13 og 16.

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.

Pizzusneiðin er fundin og hér sést ég
vera að borða hana. Takk, takk og aftur
takk. kveðja, Viddi Vals.
Einstaklings- og fjölskylduuppbygging Áfallaheilun - www.kaerleikssamtokin.
is.

Einkamál
Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringin.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt.
3KIPTI Å EIGN ¹ 3TËR 2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU KEMUR
TIL GREINA%INSTAKLEGA FALLEG  RA HERBERGJA
RAÈHÒSAÅBÒÈ ¹ EINNI H¾È UM  FM AÈ ST¾RÈ
&ALLEGT ÒTSÕNI ÒT ¹ 0OLLINN OG EINNIG TIL FJALLA 3TUTT
ER Å VERSLUN FRAMHALDSSKËLA SUNDLAUG OFL 6ERÈ   MKR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR &ASTEIGNASALAN "YGGÈ ¹ !KUREYRI Å SÅMA  
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Blómstönglana burt
● RABARBARI
Rabarbari er kraftmikil jurt sem auðvelt er að rækta hér á norðurslóðum og
kemur að hluta til í stað suðrænna ávaxta. Hann er skyldur túnsúrunni enda er
hann stundum nefndur tröllasúra.
Margir eiga rabarbara í garðinum sínum og þykir gott að grípa til hans í
grauta, saft og sultu, kökur og eftirrétti. Bestur er hann á vorin.
Rabarbaraplöntur blómgast þegar líður á sumarið en best er að skera burt
blómstönglana jafnóðum og þeir vaxa því þeir draga úr uppskeru, bæði þessa
árs og næsta ef þeir fá að vaxa.

nina sem oft kemur með fræ frá Póllandi og sáir í
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

.

og Jozef., þar á meðal tómatplöntur og jarðarber.
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Hönnunarborgin

Kaupmannahöfn
●

Mannvirki eru sköpuð og brennd á uppákomunni The Burning Man í Bandaríkjunum.

Ýmislegt má byggja úr gömlum húsum. Mynd af sýningunni á Louisiana-safninu.

Skandinavísku höfuðborgirnar hafa upp á margt að bjóða þegar kemur að hönnun.

Kaupmannahöfn kraumar af
hönnunarviðburðum í sumar.
Fyrir utan arkitektúr víðs vegar
um borgina sem blasir við gestum eins og SAS-hótelið þá eru
margar sýningar í gangi.
Fyrst ber að nefna sýningu í
hönnunarsafni Dana við Bredgade. Þar hefur breski naumhyggju hön nuðu r i n n Jasper
Morrison valið sína uppáhaldshluti úr danskri hönnunarsögu.
Hann hefur alltaf heillast af einfaldleika skandinavískrar hönnunar og hefur notið áhrifa hennar í sínum eigin verkum.
Arken er nýlistasafn miðsvæðis í borginni sem einkennist af
spennandi arkitektúr og vert er
að heimsækja. Um þessar mundir sýnir Ólafur Elíasson þar en
einnig eru aðrar áhugaverðar
listasýningar í gangi.
Ekki má gleyma Danmarks
Design Center en þar er margt í
boði. Þar velta menn fyrir sér í

Frá sýningunni Living á Louisianasafninu. Tréhótel í Svíþjóð.

sumar hugmyndum um framtíð
hönnunar og endurvinnslu. Miðstöðin er miðpunktur fyrir skipulag og starfsemi hönnunar í landinu og gætir ýmissa merkilegra
grasa þar.
En lista- og hönnunarveisla
bíður þeirra sem heimsækja
Louisiana-safnið sem liggur norður af Kaupamannahöfn. Í sumar
er boðið upp á meðal annars sýningu sem kallast Living þar sem
rýnt er í framtíð arkitektúrs.
David Hockney uppgötvaði töfra
Iphone og Ipad og sýningin Me
draw on Ipad sýnir árangurinn
af þeirri vinnu. Louisiana sýnir
einnig fágæt verk eftir meistara
litanna, Josef Albers, sem vert er
að skoða.
Að lokum má nefna að Louisiana er ein allsherjar lista- og
arkitektúrsveisla sem hægt er að
njóta allan ársins hring og er enginn svikinn af því að heimsækja
þetta einstaka safn. siggaheimis@com

LEYNIVOPNIÐ

Yﬁrnáttúrulegur
veitingastaður
Ólympíuleikvangurinn Velodrome í London er tilnefndur til RIBA Stirling Prize
2011.
NORDICPHOTOS/AFP

● ÓLYMPÍULEIKVANGURINN VELODROME Í LONDON
sem hannaður var fyrir Ólympíuleikana árið 2012 hefur verið tilnefndur
til hinna virtu arkitektúrverðlauna RIBA Stirling Prize 2011. Auk Velodrome eru sex aðrar byggingar tilnefndar, þeirra á meðal Royal Shakespeare Museum í Stratford og The Angel Building í London. RIBA Stirling Prize eru virtustu arkitektúrverðlaunin í Bretlandi. Verðlaunin eru veitt
árlega til þess arkitekts sem talinn er hafa lagt hvað mest af mörkum til
þróunar bresks arkitektúrs síðasta árið. Verðlaunin eru veitt til verkefna
sem hafa verið byggð eða hönnuð í Bretlandi og voru fyrst afhent árið
1996. Niðurstöður verða tilkynntar í London í október.

Gló leggur ríka áherslu á að nota
einungis ferskasta og besta hráefni
sem völ er á.
Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 104 Reykjavík
Sími 553 1111 · www.glo.is

Opið alla virka daga 11-20

● ÞJÓÐARMIÐSTÖÐ LISTA Í KÍNA er óperuhús í Peking, höfuðborg landsins. Bygging þess hófst árið 2001 og fyrstu tónleikarnir voru
haldnir í desember 2007. Hönnun byggingarinnar var í umsjá franska
arkitektsins Paul Andreu sem hefur sagt að slíkt tækifæri bjóðist aðeins
einu sinni á ævinni.
Andreu er þó virtur arkitekt og hefur
meðal annars hannað alþjóðlega flugvelli
í Shanghai, Abu Dhabi
og Dubai. Einnig hefur
hann unnið að skipulagningu Charles de
Gaulle-flugvallarins í
Andreu hefur sagt að tækifæri eins og að hanna
óperuhúsið í Peking bjóðist aðeins einu sinni.
París frá árinu 1967. Óperuhúsinu hefur verið líkt við
egg en það er gert úr títani og gleri með vatni í kring. Það tekur 5.452
manns í sæti í þremur sölum. Bygging hússins kostaði um 300 milljónir
evra og hefur það verið umdeilt þar sem margir telja að erfitt geti orðið
að ná þeirri upphæð til baka.

SUMARTILBOÐ
OG NÝJAR VÖRUR

aða
12 mán sar
u
vaxtala lur
greiðs

H6<6D<ÃÓG
Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

7D6G9
KZgÂY¨b^/
SAGA Queen rúm 129.900
ÞÓR Queen rúm &).#.%%

L6AA=J<<:G
dregst að veggnum eins og nafnið bendir til.
Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum.
um.
Fæst í eftirfarandi breiddum:

50%
5
0% afsláttur

80, 90, 97, 120, 140 og 150 cm

70% afsláttur
af pífu pilsum á rúm
Er til rykkt og slétt, í mörgum
litum og stærðum.

7dVgY hefur allt sem gott stillanlegt rúm
m
þarf að hafa á fábæru verði.
H"8VeZ er einnig með þráðlausa
fjarstýringu og nuddi.

V[A^aaZgbhi¨Âjb

Stóri stuðningspúðinn
kominn aftur 19.900

ÖGK6AHI>AA6CA:<G6
ÖGK6A
HI>AA6CA:<G6
=:>AHJGÖB6

Þrýstijöfnun er lykilorðið
Svæðisskiptar heilsudýnur með betri
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum
stuðningi við mjóbak

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá

Ïa_hjbd\Y``jb`^ghjWZg_Vk^Â

Betri öndun

Svefn og heilsu með okkar bestu

160 cm, 180 cm og 193 cm.
Verð frá )&#)*%

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

50% afsláttur af rúmstæðum

7VaYjghcZh^+

heilsudýnu.

Listhúsinu Laugardal

Listhh^cjAVj\VgYVa!*-&''((7VaYjghcZh^+!6`jgZng^!)+&&&*%
`jgZng^!)+&&&*%
De^Âk^g`VYV\V`a#&%#%%"&-#%%¶aVj\VgYV\V&'#%%"&+#%%
&'#%%"&+#%%

8 heimili&hönnun

heimili &

hönnun
HEIMA VIÐ

INGIBJÖRG HANNA
BJARNADÓTTIR
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Hún hefur getið sér gott orð fyrir
hönnun sína á herðatré með
hrafni ásamt fleiru sem sjá má á
vefsíðunni ww.ihanna.net.
Síðasti hlutur sem
ég keypti mér er?
… Guli vasinn Closely Separated
Vase frá Muuto. Ég
hafði dáðst að þessum fallega skúlptúr
lengi. Þar sem bæði
afmælið mitt og jólin
eru í sama mánuði og
stundum of langt að
bíða fram í desember ákvað ég að
gefa mér hann í sumargjöf.

Eftirlætis húsgagnið mitt er?
… Sófinn sem amma mín og afi
áttu. Ég dáist að honum endalaust. Strákunum mínum finnst
hann ekki síðri og byggja oft hús
úr pullunum á honum.

VIÐ VERÐUM
Á FÁSKRÚÐSFIRÐI
UM HELGINA
á Frönskum dögum

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ
BYLGJULESTIN Í SUMAR

Uppi á vegg hangir? … Málverkið Mandala eftir
Rannveigu
Helgadóttur.
Við hjónin
fengum þetta
fallega verk í
brúðargjöf frá tengdaforeldrum
mínum.

3.-5. JÚNÍ

1.-2. JÚLÍ

Sauðárkrókur

Næsta framkvæmd á heimilinu
er? … Að klára gestaherbergið.
Það hefur verið lengi á dagskrá en
nú erum við komin á gott skrið
og gestirnir geta farið að boða
komu sína.

8.-9. JÚLÍ

Borgarnes

15.-16. JÚLÍ

Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum

22.-23. JÚLÍ

Franskir dagar á Fáskrúðsfirði

FORSÍÐA

5.-6. ÁGÚST

Sjóarinn síkáti í Grindavík

Fiskidagurinn mikli á Dalvík

10.-11. JÚNÍ Kótelettan á Selfossi

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

17.-18. JÚNÍ 200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar
á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur
Helga Björns í Hörpu

20. ÁGÚST

24.-25. JÚNÍ Sólseturshátíð í Garði.

VIÐSKIPTI

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 Árnesingum og
öðrum gestum frábærar móttökur um síðustu
helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á
Fáskrúðsfirði á Frönskum dögum.

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

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

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

TILBOÐIN
GILDA TIL
26. JÚLÍ!

R
A
G
L
E
H BOÐ!
L
I
T

NÝTT!

NÝTT!

NÚNA

20%

NÝTT!

AFSLÁTTUR

169.990

NÚNA

FULLT VERÐ: 219.990

25%
AFSLÁTTUR

STING tungusóﬁ, svart áklæði. B:300 D:152/87 H:83
cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

NÚNA

259.990

40%

FULLT VERÐ: 349.990

AFSLÁTTUR

MIDLAND tungusóﬁ, brúnt áklæði. B:280 D:100/173
H:95 cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

FARO tungusóﬁ, grátt eða grænt áklæði. B:232
D.:79/160 H:75 cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

NÚNA

20%

199.990

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 249.990

UMBRIA tungusóﬁ, grátt áklæði. B:305 D:88/163
H:80 cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR

2.990
FULLT VERÐ: 5.990

119.990
FULLT VERÐ: 199.990

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

SPIZY lukt. Bleik,
hvít eða orange.

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

FRÁBÆRT

VERÐ!

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

AMITY La-z-boy stóll. Brúnt,
rautt eða natur áklæði. B:80
D:80 H:102 cm.

79.990
FULLT VERÐ: 109.990

49.990 5.990 11.990 2.990
FULLT VERÐ: 59.990

TUB stóll, svart leður.
B:80 D:75 H:47/75 cm.

FULLT VERÐ: 9.990

KALYMNOS plaststóll.
Orange, svartur eða fjólublár.

FULLT VERÐ: 19.990

FULLT VERÐ: 4.990

ST. TROPEZ felliborð,
hvítt.

SPIZY vasi.
Bleikur eða gulur.

HÚSGAGNAHÖLLINǦÃÛĄȝțǦÃǦÃȠȣȠȢȝțț OPIÐ: ȜțǂȜȣǦȜȝǂȜȣǦȜȞǂȜȢ
HÚSGAGNAHÖLLINǦÃÛĄȝțǦÃǦÃȠȣȠȢȝțț
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GUÐLAUGUR ARASON rithöfundur og leiðsögumaður á afmæli í dag.

„Það er gott að geta hlegið.“

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 23. JÚLÍ 1950

Merkisatburðir
1183 Sturla Þórðarson (Hvamm-Sturla) dó 58 ára. Hann var
höfðingi og goðorðsmaður, ættfaðir Sturlunga.
1808 Enska skipið Salomine, sem er með 20 fallbyssur, kom til
Reykjavíkur og rændi fjárhirslu landsins.
1929 Jarðskjálfti varð í Brennisteinsfjöllum austan Krýsuvíkur
og er talinn hafa verið 6,3 stig. Skemmdir urðu á húsum í
Reykjavík og víðar.
1986 Andrés prins, hertogi af York gekk að eiga Söru Ferguson í
Westminster Abbey.
2009 Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra Íslands, lagði
formlega fram aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu.

Hátíð í endurreistu Borgarvirki
Fjölmenn hátíð var haldin í klettavíginu Borgarvirki
í Vestur-Húnavatnssýslu þennan dag árið 1950.
Tilefnið var að gagngerum endurbótum á hleðslum
þess var lokið og það hafði verið endurreist í sinni
fornu mynd.
Borgarvirki er mannvirki sem talið er vera frá landnámsöld. Það er hlaðið af manna höndum milli
Vesturhópsvatns, Víðidalsár og Hóps. Það mun hafa
verið ætlað til landvarna, ef víkinga bæri að af sjó.
Það var Húnvetningafélagið í Reykjavík sem gekkst
fyrir endurhleðslunni. Kristján Eldjárn þjóðminjavörður hafði eftirlit með verkinu. Virkið er talið með
merkustu fornminjum hér á landi.

JÓHANN PÁLSSON GRASAFRÆÐINGUR: OPNAÐI RÓSAGARÐ Á ÁTTRÆÐISAFMÆLI
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Herdís Guðrún
Ólafsdóttir
Brúnavegi 9, Reykjavík,

andaðist fimmtudaginn 21. júlí á Landspítalanum
við Hringbraut.
Viðar Gunnarsson
Guðbjörg Bergs
Ómar Þór Gunnarsson
Guðný Ólafsdóttir
Ástríður Ólöf Gunnarsdóttir Kjartan Hrafn Helgason
Bjarni Matthías Gunnarsson Hulda Björk Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
systir og amma,

Stefanía Auðbjörg
Halldórsdóttir
frá Stykkishólmi,
Laugateigi 36, Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Skjóli 9. júlí sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Innilegar kveðjur og þakkir sendum við starfsfólkinu
á Hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir hlýhug og umhyggju
í hennar garð.
Dagbjört Hafsteinsdóttir
Halldór Hafsteinsson
Edda Hafsteinsdóttir
Svanhvít Hafsteinsdóttir
Kristján Jón Hafsteinsson
Vilhjálmur Hafsteinsson
Hilmar Hafsteinsson
Ingibjörg Hafsteinsdóttir
Lilja Halldórsdóttir
barnabörn og fjölskyldur.

Sveinn Jónsson
Lilja Hannibalsdóttir
Níels Ingólfsson
Rósa Guðný Gestsdóttir
Þórdís Guðmundsdóttir
Guðbjörg Hákonardóttir
Bjarni Ágústsson

GAMAN AÐ SJÁ ÞÁ MIKLU
GRÓSKU SEM LANDIÐ BÝR YFIR
Nýr rósagarður var vígður í Laugardalnum í Reykjavík 21. þessa mánaðar á vegum Garðyrkjufélags Íslands,
Reykjavíkurborgar og Yndisgróðurs.
Þar er meðal annars safn rósa sem
Jóhann Pálsson fyrrverandi garðyrkjustjóri hefur kynbætt. Jóhann
fagnaði áttræðisafmæli á vígsludaginn
og metur ljósu punktana við aldurinn.
„Ég man svo langt aftur í tímann
og er búinn að upplifa svo margt.
Ég man eftir kreppunni, hernáminu,
þegar sjónvarpið kom og tölvurnar en
það sem mér finnst einna skemmtilegast eru gróðurfarsbreytingarnar
sem mér hefur auðnast að sjá á þessari ævi. Þegar ég var að byrja að upplifa náttúruna í kringum mig þá fannst
mér rofabörð og nakin holt vera eðlileg fyrirbrigði í þessu landi. Svo komst
ég að því að þetta var að nokkru leyti
mannanna verk eins og reyndar gerist víða. En nú vaxa hér skógar með
yfir 20 metra háum trjám og maður
sér þessa miklu grósku sem landið býr
yfir þegar það fær að njóta sín. Þetta
hefur mér fundist ævintýri.“
Jóhann kveðst hafa haft auga fyrir
gróðri alla tíð en þó var það annað
en grasafræðin sem í byrjun heillaði
hann sem námsfag. „Ég fór í fyrsta
leiklistarskóla Þjóðleikhússins 1950
og eftir það í Dramaten, leiklistarskóla
konunglega leikhússins í Stokkhólmi.
Frá því ég byrjaði í leiklistarskóla og
þar til ég hætti sem atvinnuleikari liðu
16 ár en þá gat ég ekki hugsað mér að
halda áfram svo ég las menntaskólafög utan skóla og það passaði til að
þegar því lauk var líffræðideildin að
byrja í Háskólanum. Eftir hana var
ég í Uppsalaháskóla í sjö ár í doktorsnámi í grasafræði og þegar ég átti
að fara að ljúka því var mér boðið að
verða forstöðumaður Lystigarðsins
á Akureyri. Það var spennandi starf
og eftir tæp sjö ár þar fékk ég stöðu
sem garðyrkjustjóri Reykjavíkur. Það
var óskaplega gaman að fá að vinna
hér í borginni, taka þátt í að byggja

FYRRVERANDI GARÐYRKJUSTJÓRI Jóhann í eigin garði í Grafarvoginum en yfir áttatíu rósir hafa
bómgast þar, það sem af er sumri.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

upp Grasagarðinn, Húsdýra- og fjölskyldugarðinn í Laugardalnum og
svo baðstaðinn í Nauthólsvík sem

var lokaverkefni mitt sem yfirmaður
garðyrkjudeildar. Allt ævintýralega
skemmtilegt.“
gun@frettabladid.is

Yndisleg eiginkona mín, móðir
okkar, tengdamóðir, amma, dóttir,
tengdadóttir og systir

Ása Líney Sigurðardóttir
viðskiptafræðingur
Árbakka 9, Selfossi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi aðfaranótt
20. júlí. Útförin fer fram frá Selfosskirkju
fimmtudaginn 28. júlí kl. 13.30.

Yndislega eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Róshildur Stefánsdóttir
Ljósuvík 14, Reykjavík,

Þorgrímur Óli Sigurðsson
Linda Rós Pálsdóttir
Dagur Gunnarsson
Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir
Anton Scheel Birgisson
Sigurður Ingi Þorgrímsson
Særós Ester Leifsdóttir
Kristófer Dagsson
Tómas Dagsson
Líney Hekla Antonsdóttir
Pálína Jóhannesdóttir
Ingibjörg Þorgrímsdóttir
og systkini hinnar látnu

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi aðfaranótt
fimmtudagsins 21. júlí.
Birkir Þór Gunnarsson
Gunnar Birkisson
Stefán Hjálmar Birkisson
Dagný Björk Stefánsdóttir
Aron Birkir Stefánsson
Hanna Björt Stefánsdóttir

Jóhanna Þórhallsdóttir
Margrét Björk Kjartansdóttir
Steindór Hjartarson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Birna Guðrún
Friðriksdóttir
fyrrum húsfreyja
á Melum í Svarfaðardal,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju mánudaginn
25. júlí kl. 13.30.
Svana Friðbjörg Halldórsdóttir
Anna Kristín Halldórsdóttir
Soffía Halldórsdóttir
Friðrik Heiðar Halldórsson
Þóra Vordís Halldórsdóttir
ömmu- og langömmubörn

Arngrímur V. Baldursson
Grétar Baldursson

Fólkið í landinu
les Fréttablaðið

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.
u.
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltalili hvert
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.
r.
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.
18-49 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%

12-80 ára

Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

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

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

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

Allt sem þú þa
þarft...
arft...
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Sýning í mjólkurbúð á Akureyri
Elskulegur faðir minn, sonur, unnusti,
bróðir og vinur,

Alfred J. N. Styrkársson
Víðihvammi 16,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 20. júlí. Útförin
fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 28. júlí kl.
13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vildu minnast hans er bent á Minningarsjóð
Kiwanisklúbbsins Eldeyjar nr: 1135-26-550419
kt. 5711780449.
Alexandra Inga Alfredsdóttir
Laila Andrésson
Kristrún Júlíusdóttir
Sigurður E. Styrkársson
Elísabet J. Þórisdóttir
Bjarki og Kjartan Karlssynir

SIGURSÆLL Jan Davidsson, yfirhönnuður 66°NORÐUR, tók á móti

verðlaununum og að baki honum má sjá jakkann Snæfell, sem sópar
til sín verðlaunum.

Snæfell vann til
virtra verðlauna

Elskulegur unnusti minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Ívar Árnason
Smiðjustíg 6, Grundarfirði,

lést miðvikudaginn 20. júlí sl. á hjartadeild
Landspítalans við Hringbraut. Ívar verður jarðsunginn
frá Grundarfjarðarkirkju fimmtudaginn 28. júlí
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á MND
félagið á Íslandi.
Bryndís Rósinkranz Sigurðardóttir
Gústav Ívarsson
Herdís Gróa Tómasdóttir
Árni Ívar Ívarsson
Arna Böðvarsdóttir
Benedikt Gunnar Ívarsson
Iðunn Kjartansdóttir
Marvin Ívarsson
Inga Björk Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

66°Norður hlaut hönnunarverðlaunin Scandinavian Outdoor Awards (SOA)
fyrir jakkann Snæfell á
einni stærstu útivistarsýningu Evrópu, Outdoor, sem
haldin var í Friedrichshaven
í Þýskalandi á dögunum.
Snæfell hefur augljóslega
slegið í gegn því hann fékk
fyrr á árinu ein virtustu
hönnunarverðlaun Evrópu
á sviði útivistar, ISPO Outdoor Awards.
Öll helstu útivistarmerki
Norðurlandanna tóku þátt
í keppninni en sýningin er
vettvangur fyrir útivistarfyrirtæki til að sýna nýja
hönnun og tækni á sviði útivistar. Viðurkenningin þykir
mikill heiður fyrir 66°Norð-

ur og yfirhönnuð fyrirtækisins, Jan Davidsson. Í
umsögn dómnefndar segir
að Snæfell-jakkinn sé einstaklega stílhreinn, þægilegur og andi vel. Þá sé hægt
að nota jakkann við ólíkar
aðstæður allt árið um kring.
„Þetta er mikill heiður
enda um mjög virt verðlaun
að ræða. Ég er bæði hrærður og ánægður,“ segir Jan
Davidsson, yfirhönnuður
66°NORÐUR. „Þessi verðlaun sýna það enn og aftur
að íslensk vara og hönnun
stenst samanburð við erlend
merki og vel það,“ bætir
hann við.
Jakkinn er væntanlegur
í verslanir 66°Norður fyrir
árslok.

Systkinin Guðrún Ólafsdóttir og Brandur Ólafsson
sem búsett eru í Toronto í
Kanada munu opna samsýningu í Mjólkurbúðinni í
Listagilinu á Akureyri undir
heitinu „Nostalgia Tourist“
í dag. Þrátt fyrir að vera
búsett í Kanada tengja þau
sýninguna við heimalandið,
Ísland.
Guðrún sýnir leirverk sem
bera heitið Búkolla í fréttum
en þau tengir hún æskuárunum á Íslandi og skoðar líka
áhrif efnahagshrunsins á
Íslendinga. Í verkinu tengir hún ófarir útrásarinnar
við Búkollusöguna og sýnir
myndir af helstu útrásarvík-

ingum og öðrum áhrifavöldum hrunsins.
Brandur sýnir tvö ljósmyndaverk, Gluggarnir
í Kaldbaksvík og Sto len Speed Juxtapositions.
Nature, Beauty and Their
Opposites. Í verkinu Gluggunum í Kaldbaksvík fangar
Brandur fegurð staðarins
og drunga í senn en í Stolen
Speed fæst hann við mótsagnakennda fegurð sem er
að finna í trjám, steinsteypu,
vatni, regni, snjó og byggingum. Það verk var tvö ár
í vinnslu.
Sýningin verður opnuð
klukkan tvö í dag og stendur frá 23. til 31. júlí.

NOSTALGIA TOURIST Systkinin Guðrún og Brandur Ólafsbörn sýna í
Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri.

Mechler í Hallgrímskirkju
Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar okkar ástkæra
eiginmanns, föður, fósturföður, tengdaföður, bróður, afa og langafa,

Snorra Kristjánssonar
bakarameistara
Dvergagili 9, Akureyri.
Heba Bjarg Helgadóttir
Kristján Snorrason
Júlíus Snorrason
Birgir Snorrason
Kjartan Snorrason
Anna Lára Finnsdóttir
Kristín Sveinsdóttir
Matthea Kristjánsdóttir
Þórunn Kristjánsdóttir
afa- og langafabörn

Anna Lísa Óskarsdóttir
Linda Ragnarsdóttir
Petra Guðmundsdóttir
Sveindís I. Almarsdóttir
Davíð Valsson
Einar Viðarsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir, mágur og afi,

Guðmundur Helgason
Sæbólsbraut 23, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
fimmtudaginn 21. júlí. Útförin verður auglýst síðar.

Hallgrímskirkja heldur
áfram með alþjóðlega orgelsumarið og um helgina er
von á frönskum orgelsnillingi. Thierry Mechler heitir hann og mun hann leika
á hádegistónleikum í dag
klukkan 12 og sunnudagstónleikum á morgun klukkan 17.
Á hádegistónleikunum í
dag leikur Thierry Mechler
eigið verk, 6 Metamorphosen
auf B.A.C.H., auk verka eftir
J.S. Bach og R. Schumann. Á
sunnudaginn hljóma spunaverk Thierry Mechler, annars vegar yfir stef eftir
Hildegaard von Bingen og
hins vegar yfir stef eftir
Jehan Alain, og verk eftir
Johann Sebastian Bach og
Franz Liszt.
Thierry Mechler fæddist í Mulhouse í Frakklandi
árið 1962. Á ferli sínum sem
organisti og píanóleikari

HLAÐAN Í VOGUM Þar verða

tónleikar á morgun.

Musteri úr ull

FRANSKIR TÓNAR UM HELGINA Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju fær góðan gest um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hefur hann margoft unnið
til fyrstu verðlauna og haldið tónleika um víða veröld.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför okkar ástkæra eiginmanns,
stjúpföður, tengdaföður, afa, langafa
og bróður,

Sveins Sæmundssonar
Sóltúni 10, Reykjavík.

Helgi Ragnar Guðmundsson
Sölvi Rúnar Guðmundsson
Þorsteinn Rafn Guðmundsson
Þorsteinn Helgason
og barnabörn.

Jóna Heiða Hjálmarsdóttir

Ástfríður Árnadóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Sérstakar þakkir færum við öllum þeim sem aðstoðuðu
hann í veikindum hans.
Sigríður H. Jóhannsdóttir
Gyða Þorgeirsdóttir
Hallur Karlsson
Ragnheiður Hallsdóttir
Jóhann Karl Hallsson
Hafdís Svava Ragnheiðardóttir
og systkini hins látna.

Hann nýtur einnig mikillar
virðingar sem kennari og
dómari.
- fsb

Listamennirnir Graham
Keegan og Kira Kira hafa
byggt musteri úr ull inni í
Hlöðunni í Vogum á Vatnsleysuströnd, eins konar vé
eða griðastað fyrir andann.
Opnun musterisins verður fagnað á morgun klukkan 17 með frumflutningi
nýrrar tónsmíðar Kiru Kiru
sem leikur á orgel og Pétur
Hallgrímsson á kjöltustálgítar. Á upptöku sem ómar í
musterinu meðan á sýningu
stendur leikur líka Eiríkur
Orri Ólafsson á trompet.
Sýningin verður opin til
og með 13. ágúst.

Ástkær eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi, langafi
og langalangafi,

Haraldur Sveinsson (Bói)
Bláhömrum 4,

lést þann 18. júlí á hjartadeild Landspítalans við
Hringbraut. Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 27. júlí kl. 13.00.
Stella Lange Sveinsson
Reynir Haraldsson
Esther Halldórsdóttir
Gunnar Haraldsson
Unnur Einarsdóttir
Einar Haraldsson
Rosemarie Hermilla
Sonja Haraldsdóttir
Þorlákur Guðbrandsson
Stefán Örn Haraldsson
Xin Liu
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.
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ELDFLUGAN.IS er skemmtileg heimasíða þar sem börn geta fræðst
um umferð og umferðarreglur. Þar er meðal annars hægt að lesa sögur um
ævintýri Ella eldflugu, taka þátt í spurningaleikjum og margt fleira.

krakkar@frettabladid.is

Karólína Lea úti á velli þar sem hún kann best við sig.

ALLIR FORELDRAR ÖSKRA
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir hefur æft fótbolta frá blautu barnsbeini og stefnir á
atvinnumennsku í framtíðinni. Hún kann margar skondnar sögur úr fótboltaheiminum.
Hvað ertu gömul? „Tíu ára.“
Hvenær byrjaðirðu að æfa fótbolta? „Ég var svona fjögurra
að verða fimm.“
Í hvaða liði ertu? „FH.“
Í hvaða stöðu spilarðu? „Ég er
miðjumaður.“
Voruð þið ekki að vinna eitthvað mót núna nýlega? „Jú, við
unnum Símamótið. Við kepptum
við Breiðablik í úrslitaleiknum.“
Var það erfiður leikur? „Já.“
Maður einn lá veikur heima.
Konunni hans leist ekki á blikuna og hringdi á lækni. Þegar
læknirinn kom á staðinn sagði
hún við manninn sinn: „Læknirinn er kominn.“ Þá svaraði
maðurinn: „Ég vil ekki hitta
hann. Segðu honum að ég sé
veikur!“

an helling. Númer hvað notar
krókódíllinn þinn?“

Maður spyr afgreiðslumann
í skóbúð: „Seljið þið nokkuð
krókódílaskó?“
Afgreiðslumaðurinn: „Já, heil-

Af hverju hætti tannlæknirinn
störfum? Hann reif kjaft.

Örvæntingarfull kona leitar til
dýralæknis: „Læknir, hvað á
ég að gera. Hundurinn minn
eltir alltaf fólk á hjóli.“
Dýralæknirinn: „Nú, taktu
bara hjólið af honum!“

Ég frétti að þú hefðir skorað
mark? „Já, skallamark. Mér
finnst alltaf gaman að vinna
Blikana af því að pabbi minn er
Bliki.“
Var pabbi þinn þá ekki svekktur að Blikarnir skyldu hafa
tapað? „Nei, hann heldur náttúrulega með dóttur sinni.“
Hvað finnst þér um einspilara?
„Stundum ef hann skorar þá er
það í lagi, en ef hann klúðrar

Ég ætla að
verða atvinnumaður eins og
Gylfi Þór Sigurðsson.
Hann er frændi minn
og hetja.
og kemst ekki í gegn, þá er það
ekki í lagi.“
Ætlarðu að spila fótbolta allt
þitt líf? „Já.“
Ætlarðu að verða atvinnumaður? „Já, eins og Gylfi Þór Sigurðsson. Hann er frændi minn
og hetja.“
Þurfti Gylfi ekkert að fara í
skóla? „Hann kláraði grunnskóla og fór svo til útlanda að
spila.“
Þig langar ekkert í háskóla til
að verða lögfræðingur eða eitthvað svoleiðis? „Jú, jú, ég væri
kannski til í að fara í íþróttaskóla eða læra að verða þjálfari.“

Ertu fyrirliði? „Nei, það eru
engir fyrirliðar í 6. flokki. En
það eru fyrirliðar í 5. flokki og
ég spila stundum með honum.
Eru þjálfararnir strangir? „Nei,
bara mjög fínir. Ég er með kvenkyns þjálfara í sjötta og karlkyns í fimmta.“
Eru stundum slagsmál inni á
vellinum? „Kannski ef maður
er tæklaður. Þá verður maður
reiður. En við verðum ekki óvinkonur. Maður reynir þá bara að
rífa sig upp og reyna að skora.“
Hvað finnst þér um fullorðið
fólk sem öskrar á hliðarlínunni?
„Jú. Pabbi minn er þannig. Hann
öskrar stundum. Einu sinni var
ég tækluð og lá úti á miðjum velli
og pabbi fór að öskra á mig. Ég
stóð upp og sendi langa sendingu
inn á teig hins liðsins á stelpu
með mér í liði og hún skoraði.“
Hann hvatti þig til að halda
áfram og það kom mark út úr
því? „Já. Ég varð svo reið!“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

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 hollenska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum
börnum í tugi ára.

Svör:
son-, Chevrolet-, Pontiac-,
Dodge- og Porsche-bílar.
7. Þjóðvegi 66, sem var á sínum
tíma aðalumferðaræðin þvert
yfir Bandaríkin.
8. Til Japan og Evrópu (það er
Ítalíu og Englands).
9. Þátttaka í heimsmeistarakeppninni í kappakstri?
10. Viddi og Bósi ljósár.

Á Vísi er hægt að horfaa
á myndskreyttan upplestur úr þessum sígilduu
ý
ævintýrum.

1. Teiknimyndin Cars 2 er nú sýnd
í kvikmyndahúsum á Íslandi.
Hvað hét fyrri myndin?
2. Hvað heitir aðalpersóna Cars
myndanna?
3. Hvers konar bíll er hann?
4. Hver er besti vinur hans?
5. Í fyrri myndinni rifjar vinurinn upp ýmis hlutverk sem
hann hefur gegnt. Nefndu að
minnsta kosti eitt?
6. Hvaða bílategundum bregður
fyrir í fyrri myndinni? Nefndu
að minnsta kosti eina?
7. Á hvaða vegi hafnar aðalsöguhetjan í fyrstu myndinni?
8. Hvert liggur leið þeirra félaga í
nýju myndinni?
9. Hver er tilgangurinn með förinni?
10. Ný Toy Story stuttmynd er
sýnd á undan Cars 2. Hvaða
heita aðalpersónur Toy Story
myndanna?

1. Cars.
2. Leiftur McQueen eða
Lightning McQueen.
3. Kappakstursbíll.
4. Flutningabíllinn Makki eða
Mate.
5. Makki hefur að eigin sögn
unnið sem áhættubíll,
slökkvibíll, „glímubíll“ og
keppt í kappakstri í Japan.
6. Mack-, Peterbuilt-, Fiat-, Hud-

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
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Gönguskór með Gore-tex
vatnsvörn. Mjúkur Contagrip sóli með góðu gripi.
Dömu- og herrastærðir.
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Léttur útivistarjakki með 10.000
mm vatnsheldni og góðri öndun.
Dömustærðir: 36-42.
Herrastærðir: S-XL.

Tilboðið gildir aðeins
í Intersport Lindum.

* 0 0'

JB<DDK@C<>8BFIK@
Fjölskylduskemmtun um allt land, 2 fyrir 1.
FYLGIR FRÍ TT MEÐ ÚTIVISTARVÖRUM
ef verslað er fyrir 20 þúsund eða meira.*
*Gildir ekki með tilboðsvörum.
www.skemmtilegakortið.is

BL99 MàB@E>8JG@C@
Skemmtilegt útispil fyrir alla fjölskylduna.

8CCK=PI@I
JB<DDK@C<>8
èK@C<>L

) - 0'

( ) 0 0'

D:B@EC<P
9FI8 +,
45 lítra göngubakpoki.

D:B@EC<PC@>>LE;<IC8>
Einangrunardýna. Þykkt 15 mm.

( 0 0 0'

( , 0 0'

]lcckm\i++%00'
D:B@EC<P 8CG?8 +
Fjölskyldutjald með svefnplássi fyrir 4.
Ytra tjald: 3.000 mm vatnsheldni. Gólf: 5.000 mm
vatnsheldni. Hæð: 185 cm. Þyngd: 11,7 kg.

* - 0 0'

D:B@EC<P ;<E8C@(0

D:B@EC<P E<M8;8 *

Svefnpoki. Þægindamörk: -3°C. Jaðarmörk: -19°C.
Þyngd: 1.650 g. Hámarkshæð notanda: 195 cm.

Tjald með svefnplássi fyrir 3. Ytra tjald: 3.000 mm
vatnsheldni. Gólf: 10.000 mm vatnsheldni.
Þyngd: 3,9 kg. Hæð: 125 cm.
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Varðandi álfa
Í

einni af skáldsögum Terrys Pratchett
BAKÞANKAR
segir frá norn sem fer í húsvitjun til
Davíðs Þórs
blikksmiðsins í þorpinu til að komast að
Jónssonar því af hverju börnin hans veikjast. Með
í för er ung stúlka, lærlingur hennar í
nornalist. Eftir að hafa skoðað börnin og
kynnt sér staðhætti segir nornin blikksmiðnum að börnin séu veik af því að
púkar hafi lagt bölvun á brunninn hans,
hann verði að grafa nýjan uppi í brekkunni hinum megin við bæjarhúsið. Á heimleiðinn spyr stúlkan þá gömlu af hverju
hún hafi ekki sagt blikksmiðnum sannleikann, að gamli brunnurinn sé mengaður af hættulegum örverum. Nornin
svarar: „Blikksmiðurinn trúir ekki á
hættulegar örverur, en hann trúir á
púka og bölvanir. Ég kom ekki til að
mennta hann í örverufræði heldur til
að bjarga börnunum hans.“

LAUSN

17

19

LÁRÉTT
2. brennt vín, 6. drykkur, 8. jarðsprunga, 9. pili, 11. járnstein, 12.
þrælkun, 14. stærðfræðitákn, 16.
samtök, 17. rölt, 18. þangað til, 20.
nesoddi, 21. umrót.
LÓÐRÉTT
1. dreifa, 3. líka, 4. planta, 5. tal, 7.
umkomulaus, 10. mánuður, 13. líða
vel, 15. himna, 16. eyrir, 19. vörumerki.
LÁRÉTT: 2. romm, 6. te, 8. gjá, 9. rim,
11. al, 12. ánauð, 14. mínus, 16. aa,
17. ark, 18. uns, 20. tá, 21. rask.
LÓÐRÉTT: 1. strá, 3. og, 4. mjaðurt, 5.
mál, 7. einmana, 10. maí, 13. una, 15.
skán, 16. aur, 19. ss.

6

3

20

21

Jákvæðar
fréttir fyrir
sumarið

Á MEÐAN það veldur ekki
skaða finnst mér sjálfsagt að
bera virðingu fyrir því
sem fólk trúir, jafnvel þótt það hljómi
eins og tóm hindurvitni í mínum eyrum.
Við virðumst flest hafa
þörf fyrir að trúa einhverju sem ekki verður
sannað með rökum
eða rannsóknum. Og

sá sem trúir á eitthvað jafnóendanlega
ósannanlegt fyrirbæri og Guð, ekki síst ef
því fylgir trú á upprisu mannsins og eilíft
líf – ég tala nú ekki um ef trúin felur það
líka í sér að þessi Guð hafi sent einkason
sinn til okkar til að frelsa okkur frá dauða
til trúar, vonar og kærleika – ætti að fara
varlega í að gera lítið úr öðrum fyrir að
trúa einhverju sem ekki verður sannað
með aðferðum raunvísindanna.

ÉG TRÚI ekki á álfa. Þjóðsögur okkar eru
hins vegar morandi í frásögnum af álfum
og huldufólki. Þessar sögur segja okkur
heilmikið um menningarlegan uppruna
okkar og bakgrunn. Þær túlka afstöðu
kynslóðanna til umhverfisins og náttúrunnar. Þær eru sprottnar úr eldfornri
vættatrú, þeirri tilfinningu að landið sé
lifandi, að hver hóll og steinn geymi líf, og
því beri okkur að koma fram við umhverfi
okkar af tilhlýðilegri virðingu, en ekki
yfirgangi og hroka því annars fari illa.
Þetta finnst mér hreint ekki heimskuleg
afstaða. Ég held meira að segja að hægt
sé að sýna fram á skynsemina í henni
með vísindalegum hætti. Og ef það þarf
álfatrú til að fá okkur til að sýna sköpunarverkinu þá lotningu sem það ekki bara
verðskuldar, heldur beinlínis krefst af
okkur til að það geti haldið áfram að viðhalda okkur, þá finnst mér sjálfsagt að
sýna henni virðingu.

■ Pondus

Þú færð Fréttablaðið
á 29 stöðum á Vesturlandi.

Eftir Frode Øverli

Beint á
kjammann!

Ú la la!
Látum okkur
nú sjá...

Fjandinn!

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er
aðgengilegt um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á
kjarnadreifingarsvæði okkar. Auk þess er það selt í lausasölu á
kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt.
Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna
eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða
fengið það sent með tölvupósti daglega.
■ Gelgjan

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað ertu að
lesa, vinur?

Fjöldi lausasölustaða á Vesturlandi
N1 verslun, Akranesi
Bónus, Akranesi
Olís, Akranesi
Krónan, Akranesi
Samkaup Strax, Akranesi
Bónus, Borgarnesi
Olís, Borgarnesi
Samkaup Úrval, Borgarnesi
Samkaup Hyrnan, Borgarnesi
Verslunin Baulan, Borgarnesi
Háskólinn Bifröst, Borgarfirði
Samkaup Strax, Bifröst,
Borgarnesi
Þjónustumiðstöð Vegamót
Hönnubúð, Reykholti,

Borgarfirði
Bónus, Stykkishólmi
Olís, Stykkishólmi
Hrannarbúðin, Grundarfirði
Samkaup Úrval, Grundarfirði
N1, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
N1, Hraðbúðin Hellissandi
Samkaup Strax, Búðardal
N1, þjónustustöð, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði
Bónus, Ísafirði
Samkaup Úrval, Ísafirði
Olís, Bolungarvík
Samkaup Úrval, Bolungarvík
N1, Hamona, Þingeyri

Glæstar vonir eftir einhvern aula.
Verkefni.

■ Handan við hornið

Ertu að segja
að Charles
Dickens hafi
verið auli?

Ég er að segja að
ef þú getur ekki
sagt það sem þú
vilt segja á 100
síðum geturðu
alveg eins sleppt
því.

Eftir Tony Lopes

Bankaþjónusta
ömmu
Frá 1917

Það fá allir afmælisblöðru*
á sölustöðum Fréttablaðsins
um land allt.
■ Barnalán
Ástin mín,
hvað er þetta...
*Meðan birgðir endast

Allt sem þú þarft

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ef ég legg saman allt
sem við erum búin
að eyða í afmæli,
leikföng, skóladót
og nammi er upphæðin...

Ég þoli ekki
þegar þau hætta
að tala og stara
svona á okkur.
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RÚTAN SEM
ÞÚ MÁTT
EKKI MISSA AF!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
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fyrir morgunhana
sem ferðast með
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SUMARTÓNLEIKAR VIÐ MÝVATN Í REYKJAHLÍÐARKIRKJU í kvöld klukkan 21. Andri
Björn Róbertsson syngur við píanóundirleik Kristins Arnar Kristinssonar. Efnisskrá tónleikanna er afar fjölbreytt, allt frá íslenskum Sprengisandi til evrópskra ljóða og amerískra söngleikja.

menning@frettabladid.is

Ungt fólk í Selinu
Kammertónleikar verða í Selinu á Stokkalæk þriðjudaginn
26. júlí kl. 20. Þar mun ungt
tónlistarfólk láta til sín taka.
Fram koma þær Gróa Margrét
Valdimarsdóttir og Geirþrúður
Ása Guðjónsdóttir fiðluleikarar, Þóra Margrét Sveinsdóttir
víóluleikari, Ásta María Kjartansdóttir sellóleikari, Sólborg
Valdimarsdóttir og Kristján

Karl Bragason píanóleikarar
auk Þórunnar Völu Valdimarsdóttur messósópran. Fluttur verður píanókvintett eftir
bandaríska tónskáldið David
Cutright og annar eftir Robert
Schumann. Þá verður flutt
verkið Chanson Perpetuelle op.
37 eftir Ernest Chausson fyrir
messósópran, strengjakvartett
og píanó.

Lesendur okkar
eru á öllum aldri

með ólíka
sýn á lífið

Komu við sögu á hverjum bæ
Fergusonbókin hans Bjarna
Guðmundssonar safnstjóra
á Hvanneyri sló í gegn
þegar hún kom út árið 2009.
Nú hefur Bjarni skrifað
aðra bók álíka skemmtilega.
Hún fjallar um Farmal.
„Vélar frá hinu virta heimsfyrirtæki, International Harvester
Company, hafa sennilega komið
við sögu á hverjum einasta bæ
á Íslandi með beinum hætti eða
óbeinum – alveg frá því fyrstu
hestaverkfærin komu um fyrri
aldamót,“ byrjar Bjarni spjallið
um nýútkomna bók sína Alltaf er
FARMALL fremstur. „Fyrsta traktorabylgjan sem skellur á um 1930
er að miklu leyti rekin áfram af
vélum frá International Harvester.
Þá kaupa búnaðarfélögin Farmaltraktora og þar með hefst jarðvinnsla í sveitum. Síðan komu
blessaðar ýturnar þegar skurðgröfur höfðu búið til alla haugana og þegar ýturnar voru búnar
að slétta og stækka túnin þá var
kallað á litla traktora til að létta
heyvinnuna. Þar kemur Farmall
við sögu en var kannski að sumu
leyti sleginn út af Ferguson fjórum
til fimm árum seinna. Þetta er nú
svona tímalega samhengið.“
Farmal-dráttarvélarnar höfðu
það fram yfir Ferguson að þær
voru fljótt framleiddar í ýmsum
stærðum að sögn Bjarna. „Það kom
til af því að vestur í Kanans landi,
þar sem þær voru smíðaðar, voru
menn snemma orðnir þjálfaðir í að
lesa markaðinn og buðu vélar sem
þjónuðu mismunandi bústærðum.
Sá sæli Farmal Cub sem hér var
gríðarlega vinsæll var svar International Harvester við þörfum tóbaksbænda í Suðurríkjum Bandaríkjanna sem áður höfðu haft einn
múlasna eða annað dráttardýr og
þurftu bara örfá hestöfl. Síðan
kom í ljós að Farmal Cub féll eins
og hönd í hanska fyrir bændur uppi
á Íslandi.“
Talið berst að jarðýtunum.
Bjarni segir þær hafa verið eins og
Kólumbusaregg (einföld en snjöll
lausn á vandamáli) fyrir Íslendinga. „Ýturnar urðu að pop-up
bylgju á fáum árum upp úr 1940.
Þær leystu menn úr viðjum vanda
sem skurðgröfurnar höfðu skapað,
opnuðu vegi milli héraða og ruddu
snjó að vetrinum. Menn kunna sér
varla læti. Ýturnar drynja um allar
sveitir og herfa mönnum flög og
nýræktir.“

SAFNSTJÓRI LANDBÚNAÐARSAFNSINS Bjarni Guðmundsson kann að segja sögur af

vinsælum vélum.

HEYSKAPUR á Hvítanesi í Skilmannahreppi laust eftir 1950. Farmal A er látinn draga.
MYND/ÚR BÓKINNI ALLTAF ER FARMAL FREMSTUR.

Bjarni segir Farmal-vélarnar
hafa enst vel þegar þess sé gætt
við hvaða harðneskju þær bjuggu
hér á landi, samanborið við þægileg akurlönd vestanhafs sem voru
aðalviðfangsefnið. „Nú þegar
bylgja endurgerðaráhuga ríður

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 23. júlí 2011
➜ Tónleikar

– og við þjónum
þeim öllum

14.00 Á Sumartónleikum í Skálholti
mun Elín Gunnlaugsdóttir flytja erindi
í Skálholtsskóla. Verk eftir hana verða
flutt á tónleikum kl. 15 í Skálholtskirkju.
Aðgangur er ókeypis.
15.00 Chet Baker tribute band leikur
ljúfa bossanova-tóna utandyra á tónleikum veitingahússins Jómfrúarinnar.
Aðgangur er ókeypis.
20.30 Kristján Pétur Sigurðsson með
tónleika í Verksmiðjunni á Hjalteyri.
Sérlegir aðstoðarmenn eru Guðmundur
Egill Erlendsson og Birgir Sigurðsson.
Aðgangur er ókeypis.
➜ Opnanir
14.00 Systkinin Guðrún Ólafsdóttir og

Allt sem þú þarft

Brandur Ólafsson opna samsýningu í
Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri
undir heitinu Nostalgia Tourist. Allir
velkomnir.
14.00 Opnun á systrasýningu þeirra
Jóhönnu Friðfinnsdóttur og Drafnar
Friðfinnsdóttur heitinnar í Ketilhúsinu á Akureyri. Listaverk til sölu. Allir
velkomnir.
15.00 Listakonan Erna G.S. opnar
sýningu sína Remix Móment 2009 í

MYND/ÚR EINKASAFNI

Deiglunni, Listagilinu á Akureyri. Allir
velkomnir.
20.00 Opnun á sýningu Baldurs
Björnssonar Myrklósett: Black Log /
Blakkir Logar í Gallerí Klósetti, Hverfisgötu 61, Reykjavík. Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
Menningarveisla Sólheima bíður upp á
tónleika með Jazztríói Sunnu Gunnlaugs
í Sólheimakirkju og námskeið um náttúruljósmyndun í Sesseljuhúsi eftir þtónleikana. Aðgangur er ókeypis.

Sunnudagur 24. júlí 2011
➜ Gjörningar
16.00 Pálína frá Grund frumflytur

gjörning sinn Hverra manna, sem saminn er í tilefni sýningarinnar Góðir
Íslendingar í Gerðarsafni, Kópavogi.
Aðgangseyrir er kr. 500.

➜ Tónleikar
16.00 Anna Guðný Guðmundsdóttir
og Snorri Sigfús Birgisson leika fjórhent
sónötu í C-dúr eftir Mozart á píanó á
Gljúfrasteini. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

yfir þá finna menn margar Farmal-vélar í góðu standi hjá hirðufólki víða um land. Ég veit um
einn Farmal A frá fimmta áratugnum sem enn í dag gengur til
sinna tilteknu heyverka.“
gun@frettabladid.is

Fögur og
hryllileg
Skáldsaga Halldórs Laxness,
Sjálfstætt fólk, heldur áfram að
heilla lesendur. Á dögunum kom
út ný sænsk
þýðing á verkinu og hefur
útgáfan vakið
mikla athygli.
Gagnrýnandi Expressen, Pér Wirtén,
fagnar nýju
þýðingunni
HALLDÓR LAXNESS
mjög: „Í nýrri
þýðingu Inge Knutsson glitrar
[sagan] sem bæði fögur saga
og hryllileg. Guð minn góður,
þvílík saga sem hann skrifaði,
Íslendingurinn.“
Og Peter Viktorsson á Kristianstadbladet er ekki að skafa
utan af því: „Eftir nokkurra
tíma lestur virðist einkunnin
„meistaraverk“ sem þýðandinn
Inge Knutsson gefur í eftirmála
sínum engar ýkjur, aldrei slíku
vant.“
- fsb

KZghajc^c7h{]aY]Z[jgdecVÂVÂcÅ_j!
{hVbVhiVÂ@g^c\ajcc^!Z[i^gZcYjgW¨ijg#
'%V[ha{iijgV[aajb;^hhaZg"kgjb_a#
;^hhaZg]Z[jg[gVbaZ^ii]{\¨ÂVediiVd\eccjgÃÅh`VaVcY^&+*{g
Fissler. Perfect every time.
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ÁR ERU LIÐIN frá fæðingu leikkonunnar Michelle Williams, en hún fagnar stórafmæli sínu í dag.

folk@frettabladid.is

Sonur Nicolas Cage
handtekinn aftur
Weston Cage, sonur leikarans
Nicolas Cage, var handtekinn í vikunni vegna heimilisofbeldis. Þetta er í annað
skiptið á innan við mánuði
sem Cage er handtekinn fyrir
þessar sakir.
Cage var handtekinn
snemma morguns og fluttur á
sjúkrahús til aðhlynningar, en
hann var með nokkra skurði
á handleggjum sem lögreglan
telur að hann hafi sjálfur veitt
sér. Eiginkona Cage, Nikki
Williams, dvelur hjá móður
sinni um þessar mundir og er
að sögn lögreglu heil heilsu og
í öruggum höndum. Hún var
handtekin ásamt eiginmanni
sínum fyrr í mánuðinum fyrir
að ráðast á hann með bjórflösku, Williams segist þó
hafa gert það í sjálfsvörn.
Nicolas Cage hefur ekkert tjáð
sig um málið og hefur neitað
að borga tryggingargjaldið til
að leysa son sinn úr fangelsi.

Mennirnir í lífi
Jennifer Lopez
Leik- og söngkonan Jennifer
Lopez tilkynnti í vikunni að
hún og eiginmaður hennar
til sjö ára, söngvarinn Marc
Anthony, væru skilin. Þetta
er þriðji skilnaður Lopez.

HANDTEKINN Weston Cage, sonur
Nicolas Cages, hefur verið handtekinn í
annað sinn á innan við mánuði.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrsta samband söngkonunnar var
við David Cruz og byrjaði parið
saman árið 1984 þegar Lopez var
aðeins fimmtán ára gömul. Parið
sleit sambandinu árið 1994 en þau
eru enn góðir vinir. Árið 1996 giftist Lopez kúbönskum þjóni að nafni
Ojani Noa og entist hjónabandið
í tvö ár. Sá hefur ítrekað reynt að
selja sögur um hjónalíf þeirra en
Lopez kom í veg fyrir það með því
að draga hann fyrir dómstóla.
Eftir skilnaðinn við Noa fór
Lopez að slá sér upp með rapparanum Sean Combs og vakti sambandið
mikla athygli slúðurblaða. Sambandið leið undir lok eftir skotárás
sem parið var bendlað við árið 2001.

Lopez giftist í annað sinn árið 2001
og í þetta sinn var dansarinn Chris
Judd sá heppni. Hjónabandið entist
þó ekki lengi, því innan við ári síðar
sótti söngkonan um skilnað.
Árið 2002 kynntist Lopez leikaranum Ben Affleck og áttu þau í
tveggja ára ástarsambandi. Parið
var gjarnan nefnt Bennifer af
slúðurmiðlum og var um tíma eitt
frægasta Hollywood-parið. Eftir
sambandsslitin við Affleck tók
Lopez saman við söngvarann Marc
Anthony og giftu þau sig stuttu
síðar. Hjónabandið entist í sjö ár
og eignuðust þau tvíburana Max og
Emmu.
Slúðurmiðlar vestra hafa keppst
við að giska á hver verði næsti kærasti söngkonunnar og af einhverjum ástæðum kemur nafn rapparans Eminems gjarnan upp í þeim
efnum. Hvort miðlarnir reynist
sannspáir mun tíminn einn leiða
í ljós.
MARC ANTHONY saman frá

2004 til 2011.
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EMINEM gæti

hugsanlega
orðið fjórði
eiginmaður
Jennifer Lopez.

GERIR MYNDAÞÁTT Carine Roitfeld
heldur innreið sína í fjölmiðlaheiminn
með stæl en hún gerir 72 blaðsíðna
myndaþátt fyrir V Magazine.
NORDICPHOTO/GETTY

OJANI NOA saman frá 1996 til 1998.

CHRIS JUDD saman frá árinu 2001 til 2002.

SEAN COMBS saman frá 1999 til 2001.

BEN AFFLECK saman frá 2002 til 2004.
NORDICPHOTOS/GETTY

Endurkoma
í fjölmiðlaheiminn
Fyrrverandi ritstjóri franska
Vogue, Carine Roitfeld, er á leiðinni aftur í blöðin en hún hefur
verið í pásu frá fjölmiðlaheiminum síðan henni var sagt upp
hjá franska Vogue. Roitfeld hefur
tekið að sér að stílisera myndaþátt með stjörnuljósmyndaranum
Mario Testino í V Magazine.
Tískuheimurinn hefur fylgst
vel með Roitfeld síðan hún missti
vinnuna en hún hefur til dæmis
verið orðuð við Tom Ford og
kvenfatalínu hans. Hún hefur
verið að stílisera búðargluggana
í Barneys og nýjustu auglýsingaherferð Chanel-tískuhússins.
Myndaþátturinn verður 72
blaðsíður að lengd og kemur í
septemberútgáfu blaðsins.
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ÝTT ÚT ÚR SVIÐSLJÓSINU
Eftir að hafa verið eftirlæti slúðurmiðlanna undanfarin ár hefur verið
ansi hljótt í kringum Paris Hilton að undanförnu. Ljóshærði
hótelerfinginn sá hins vegar
rautt þegar hún var innt eftir
því hvort dagar hennar í
sviðsljósinu væru taldir.

ÞAÐ NEISTAR Á MILLI JUSTIN OG MILU
Í LANGSKEMMTILEGUSTU
GRÍN
Í MYND SUMARSINS.

HEIMSFRUMSÝND SAMTÍMIS Í BANDARÍKJUNUM OG Á ÍSLANDI

Paris Hilton hefur aldrei hatað athyglina
og á tímabili var hún mætt í hvert skipti
sem rauðum dregli var rúllað út í Hollywood. Ljóshærð og sæt varð hún vinsælt
myndefni og athyglin minnkaði
ekki þegar hún fór að keyra
ítrekað undir áhrifum áfengis.
Eru áhorfendur kannski
komnir með leiða á stjörnum sem virðast vera
frægar fyrir ekki neitt?
Nei, það lítur ekki út
fyrir það. Raunveruleikaþáttastjarnan Kim
Kardashian hefur tekið
við og uppskriftin virðist vera hin sama. Fyrirsæta með fræga fjölskyldu sem skaust
upp í sviðsljósið
þegar kynlífsmyndband lak
á netið.
Það er ekki
skrýtið að Hilton sé viðkvæm
fyrir Kardashian. Hún er að
stela af henni
senunni.
Þátturinn
Keeping up with
the Kardashians, sem fjallar
u m fjölsk yldu
fyrirsætunnar, hefur slegið
hvert áhorfsmetið á fætur öðru með
tæpar fimm milljón
áhorfendur að meðaltali. Nýr þáttur Paris
Hilton, The World
According to Paris,
fór hæst upp í 400 þúsund áhorfendur og ört
minnkandi eftir það.
Það er því deginum
ljósara að Paris Hilton verður að grípa til
einhverra ráða ef hún
ætlar að stöðva stjörnuhrapið.

POPPBRANSINN
T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

FRIENDS W.B. KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 12
FRIENDS W.B. Í LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 12
A CK THE BLOCK
ATTA
KL. 10.40
16
ZOOKEEPER KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.45
L
TRANSFORMERS 3 3D
KL. 3 - 6 - 9
12
BAD TEACHER
KL. 8 - 10.10
14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS
KL. 8
12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 1 (TILBOÐ)
L

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

FRIENDS WITH BENEFITS KL. 3 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.20 12
HARRY POTTER 3D KL. 2.40 (TILBOÐ) - 5.20 - 7 - 8 - 10 - 10.40 12
BAD TEACHER
KL. 3 (TILBOÐ) - 5.50 - 8 - 10.10 14
ZOOKEEPER
KL. 3 (TILBOÐ)
L
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ

FRIENDS WITH BENEFITS
ZOOKEEPER
WHATER FOR ELEPHANTS
BRIDESMAIDS

KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.50 (TILBOÐ)
KL. 3.40 (TILBOÐ) - 8
KL. 5.50 - 10.10

12
L
L
12

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
T.V. - kvikmyndir.is

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins. LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

FRIENDS WITH BENEFITS 5.50, 8 og 10.15

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

BRIDESMAIDS

2(700 kr), 4, 7.30, 9 og 10

ZOOKEEPER

2(700 kr)

KUNG FU PANDA 2

2(700 kr), 4 og 6.30 - ISL TAL

Er Paris Hilton búin að vera?

„Heldurðu að dagar þínir í sviðsljósinu séu taldir?“ Það var þessi
spurning frá Dan Harris í
einkaviðtali á sjónvarpstöðinni ABC sem varð
þess valdandi að Paris
Hilton sá rautt.
Sjónvarpsstöðin ABC
tryggði sér einkaviðtal
við hótel erfingjann
en það gekk ekki sem
skyldi.
Viðtalið átti sér stað
á heimili Hilton og
urðu spurningar á borð
við „Hver heldurðu að
ástæðan fyrir lélegu
áhorfi á nýja þáttinn
þinn sé?“ og „Er Kim
Kardashian að verða
frægari en þú?“ of mikið
fyrir Hilton sem stífnaði
öll upp og stöðvaði viðtalið.
Eftir að hafa prýtt
nánast daglega dálka
og slúðurblöð um allan
heim á síðustu árum
hefur verið ansi hljótt í
kringum hótelerfingjann.
Engir skandalar né ný
ilmvötn frá Hilton.
Paris Hilton skaust
upp á stjörnuhimininn
þegar hún var stjarna
sjónvarpsþáttanna The
Simple Life ásamt vinkonu
sinni Nicole Richie svo ekki
sé talað um kynlífsmyndbandið sem lak út á internetið.

alfrun@frettabladid.is

STÆRSTA MYND ÁRSINS


-JC. - VARIETY


- P.T. ROLLING STONES

„KRAFTMIKILL
LOKAHNYKKUR“



„MÖGNUÐ
ENDALOK“


HSS. -MBL

KA. -FBL

MERKTAR
MER
ME
ERK
MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT
GUL
ULT
LT

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D

Með íslensku og ensku tali.

Toy Story stuttmyndin Hawaiian Vacation sýnd á undan Cars 2

ÁLFABAKKA

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 12.30 - 3 - 5.30 Sýnd í 2D kl. 1:45 - 4.15
CARS 2 textalaus Sýnd í 3D kl. 8
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 12.30 - 3 - 5.30 - 8 - 10.40
Sýnd í 2D kl. 6.45 - 9.30
HARRY POTTER
HARRY POTTER Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 10.30
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8
Sýnd kl. 10:20
SUPER 8
THE HANGOVER 2 Sýnd kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 1 - 3 - 5.30
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 2 - 5.10

L
L
12
12
VIP
12
12
12
12
L
10

AKUREYRI

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali (3D)
HARRY POTTER (3D)
HARRY POTTER (2D)
TRANSFORMERS 3 (2D)

kl. 1:30 - 3:40
kl. 8 - 10:40
kl. 1:30 - 4:30
kl. 8 - 10:40

L
12
12
12

SELFOSS

BÍLAR 2 m/ ísl tal
kl. 3 - 5.30
HARRY POTTER kl. 2:40 - 5.20 - 8 - 10.40
CARS 2 m/ ensku tali kl. 8 - 10.30

HARRY POTTER 3D
TRANSFORMERS 3 3D
SUPER 8
BÍLAR 2 ísl tal 3D
CARS 2 ens tal 3D
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D

L
12
L

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali
CARS 2 textalaus
HARRY POTTER
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali
BEASTLY
SUPER 8

EGILSHÖLL
kl. 3 - 5:30 - 8 - 9:15 - 10:45 12
12
kl. 3 - 6 - 8 - 10:30
12
kl. 11
L
kl. 3 - 5:30
L
kl. 8
L
kl. 3 - 5:30
KRINGLUNNI
Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
Sýnd í 3D kl. 8 - 10.30
Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
Sýnd í 2D kl. 3
kl. 5.30 - 10:20

10

kl. 8

12

KEFLAVÍK
CARS 2 DIGITAL-3D m/ísl tali
kl. 1:30 - 3:40
CARS 2 DIGITAL-3D m/ensku tali kl. 5:50
HARRY POTTER 7 DIGITAL-3D kl. 8 - 10:40
HARRY POTTER 7 2D
kl. 1:30 - 4 - 6:30
TRANSFORMERS 3 2D
kl. 9

LAUGARDAG - SUNNUDAG

TILBOÐSBÍÓ

ZOOKEEPER
FRIENDS WITH BENEFITS
MR. POPPER´S PENGUINS
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL
T 3D

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!

KL. 1 (TILBOÐ)
KL. 1 (TILBOÐ)
KL. 1 (TILBOÐ)
KL. 1 (TILBOÐ)

L
12
L
L

L
L
12
L

L
12
12
12

- L.S -

WEEKLY

MENT

FRIENDS WITH BENEFITS
HARRY POTTER 3D
ZOOKEEPER
BAD TEACHER

KL. 3 (TILBOÐ) 12
KL. 2.40 (TILBOÐ) 12
KL. 3 (TILBOÐ) L
KL. 3 (TILBOÐ) 14
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Óskarsverðlaunahafi
á Café Rosenberg
VANDRÆÐI Leikarinn Michael Sheen á
í vandræðum með barnsmóður sína og
núverandi kærustu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kærastan
beið úti

Írski Óskarsverðlaunahafinn Glen
Hansard heldur tónleika á Café
Rosenberg, þriðjudagskvöldið 26.
júlí, en hann kemur einnig fram
á Bræðslunni í kvöld. Glen er forsprakki hjómsveitarinnar The
Swell Season sem hélt tónleika hér
á landi í fyrra. Hljómsveitin hlaut
Óskarsverðlaunin árið 2008 fyrir
lagið „Falling Slowly“ úr kvikmyndinni „Once“, en lagið hlaut
verðlaun fyrir besta frumsamda lag
í kvikmynd. Glen Hansard hefur
undanfarið verið að hita upp fyrir

Michael Sheen mun eiga í vandræðum með barnsmóður sína,
leikkonuna Kate Beckinsale, og
núverandi kærustu sína, leikkonuna Rachel McAdams. Samkvæmt
In Touch Weekly semur Beckinsale ekki vel við McAdams.
Sheen og Beckinsale eiga
saman dótturina Lily og hafa
deilt forræðinu yfir henni undanfarin átta ár. „Rachel og Kate
reyna að forðast hvor aðra eins
og þær geta. Eitt sinn fór Michael með Lily að hitta mömmu sína
og Rachel beið fyrir utan hótelið allan tímann,“ var haft eftir
heimildarmanni.

SPILAR Á ROSENBERG Glen Hansard
fékk Óskarsverðlaun fyrir besta frumsamda lagið í kvikmynd árið 2008, en
hann heldur tónleika á Café Rosenberg
á þriðjudaginn.

Tjú tjú
Cocoa Puffs!

Ósátt við
unnustann
Söngkonan Jessica Simpson
þolir ekki hversu snemma unnusti hennar, fyrrverandi fótboltakappinn Eric Johnson, vaknar.
Johnson, sem er atvinnulaus,
vaknar klukkan hálf sex á morgnana til þess að mæta í ræktina.
„Hann vaknar eldsnemma, fer
í ræktina og svo beint í golf. Á
kvöldin fer hann svo snemma í
háttinn og Jessica þolir þetta ekki.
Hún skaffar peningana
en hann pínir hana til
að vakna eldsnemma
og eyðir svo því sem
eftir lifir dags í að
leika sér,“ var
haft eftir innanbúðarmanni en
parið hyggst
gifta sig þann 11.
nóvember.
ÓSÁTT Jessica

Simpson er
ósátt við hversu
snemma unnusti
hennar vaknar á
morgnana.

MEÐ ÖÐRUM Zoe Kravitz hefur tvisvar

sést í fylgd með Penn Badgley þrátt fyrir
að vera í sambandi með Michael Fassbender.
NORDICPHOTOS/GETTY

ÍSLENSKA/SIA.IS / NAT 53587 02/11

Innileg
með Badgley
Leikkonan Zoe Kravitz hefur
tvisvar sést í slagtogi við Gossip
Girl-stjörnuna Penn Badgley.
Kravitz er í sambandi með írska
leikaranum Michael Fassbender.
Kravitz og Badgley sáust fyrst
saman í veislu í tilefni frumsýningar kvikmyndarinnar
Friends With Benefits og svo
aftur á fimmtudaginn er þau
fóru saman að sjá kvikmyndina
Horrible Bosses. „Penn hélt utan
um hana á meðan þau biðu í röð
eftir miðum. Þau yfirgáfu svo
kvikmyndahúsið saman strax að
myndinni lokinni“ var haft eftir
sjónarvotti.

forsprakka Pearl Jam, Eddie Vedder, en sá síðarnefndi gaf nýlega
út sólóplötuna „Ukulele Songs“.
Miðasala fyrir tónleikana á Café
Rosenberg hófst á fimmtudag, en
aðeins 120 aðgöngumiðar voru
í boði í forsölu og seldist upp á
skömmum tíma.
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FIMM LEIKIR fara fram í Pepsi-deild karla á morgun. Víkingur fer til Akureyrar og spilar
við Þór, Fram tekur á móti ÍBV, Fylkir sækir Grindavík heim, Keflvíkingar mæta í Garðabæinn
og stórleikurinn er í Vesturbænum þar sem KR tekur á móti Íslandsmeisturum Breiðabliks.

sport@frettabladid.is

Edda Garðarsdóttir

Það sem hefur bjargað
mér eru íþróttirnar
Að vera sáttur við sjálfan sig er
ekki sjálfgefið. Eins og lífslöngunin, andagiftin, innileikinn og
auðmýktin verður þessi sátt að
koma innan frá og út. Hún kemur
ekki af sjálfu sér. Eins og með
hamingjuna verðum við að vinna
fyrir þessari sátt.
Alla mína ævi hef ég verið
mjög meðvituð um það hvernig
ég er og ég er svo innilega ekki
þessi stereótýpíska kona. Ég
dáist að konum sem eru fallega
kvenlegar og í góðu sambandi við
dömuna innra með sér.
Frá því að ég man eftir mér
þá hef ég þverneitað að fara í
kjóla, pils og ýmiss konar dúllerí,
móður minni til mikillar mæðu
oft á tíðum. Ég veit ekki af hverju
ég er svona en ég veit bara að í
öllum skilningi orðsins þá er ég
ekki „dama“.
Sumir tóku móðursýkisfrekjuköst í leikfangadeildinni í Hagkaup, ég tók mín inni í stofu á
stórhátíðum og afmælum rífandi
utan af mér blúndur og slaufur
þegar foreldrar mínir reyndu að
nýta sér kodak-momentið „Edda
í kjól“.
Enn þann dag í dag fæ ég
oföndunar-valkvíða og snert af
tilvistarkreppu þegar eitthvert
galatilefnið nálgast, einfaldlega
vegna þess að ég þarf að fara að
hugsa um í hverju ég á að vera og
þarf hugsanlega að fara að kaupa
ný föt.
Þetta fær „venjulegar“ konur
til að klæja í fingurna af tilhlökkun og þær elska að fara að máta,
„windowshoppa“ og kaupa sér

Valitor-bikar kvenna

ÚRSLIT Í GÆR

Fylkir-KR

Afturelding-Valur

0-1

0-1 Kristín Ýr Bjarnadóttir (21.)

KARLAR EFTIR TVO HRINGI
-8
-8
-6
-5
-4
-4
-4
4

KONUR EFTIR TVO HRINGI
1. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, GR
2. Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO
3. Signý Arnórsdóttir, GK
4. Berglind Björnsdóttir, GR
5. Ingunn Gunnarsdóttir, GKG
5. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL

1-2

0-1 Ólöf Gerður Ísberg, víti (9.), 1-1 Lidija
Stojkanovic (26.), 1-2 Katrín Ásbjörnsd. (90.)

Íslandsmót í höggleik
1. Axel Bóasson, GK 17
1. Alfreð Brynjar Kristinsson, GKG
2. Ólafur Már Sigurðsson, GR
4. Heiðar Davíð Bragason, GÓ
5. Þórður Rafn Gissurarson, GR
5. Hlynur Geir Hjartarson, GOS
5. Guðjón Henning Hilmarsson, GKG
5. Kristján Þór Einarsson, GKJ -

nýtt dress. Ég get talið upp hvert
einasta skipti sem ég hef verið
„sett í“ einhverja hátíðarmúnderinguna, mætt á svæðið og setið
í gegnum það nauðsynlegasta (í
frekjukasti).
Ég veit ekkert óþægilegra og
vandræðalegra en þegar fólk
hittir mig og segir „hæ, maður
þekkir þig varla“ eða „rosalega
ertu „dömuleg“. Ég vissi ekki að
þú ættir þetta til“. Mér líður jafn
dömulega og Jóni Gnarr á flotinu
á gay pride þegar ég er uppstríluð.
Stundum vildi ég óska þess að
ég væri eins og stórstirni með
stílista sem sæi um allt mitt
„wardrobe“, förðun og bling. Eða
að ég væri rosalega mikil trukkalessa sem gæti gengið í jakkafötum, verið með rakspíra og sítt að
aftan – en það er ég ekki heldur.
Það sem hefur bjargað mér
eru íþróttirnar og fólk sem hefur
gefið sér tíma til að kynnast mér
eins og ég er.
Ég er ekki dama en ég er samt
kona. Á vellinum líður mér best.
Þar fylgist ég með tísku, straumum og stefnum á hverju „seasoni“. Spurðu mig um þjálfun,
heilsu, fótboltaskó, fótbolta, legghlífar, svitabönd og íþróttatoppa
og get ég hjálpað undantekningalaust.
Þar er ég merkjaglyðra og
elska fótboltaskóna mína. Sem
betur fer erum við ekki allar
dömur og það er bara allt í lagi.
Maður þarf ekki að vera klæddur
eins og súpermódel til að líða vel
í eigin skinni.

-2
Par
+3
+4
+5
+5

Pepsi-deild kvenna
Þór/KA-Grindavík

3-0

1-0 Marisha Ledan Schumacher-Hodge (14.), 2-0
Manya Janine Makoski (34.), 3-0 Makoski (53.)

Þróttur R.-Stjarnan

2-4

1-0 Fanny Vago (1.), 1-1 Ashley Bares (22.), 2-1
Soffía Ummarin Kristinsdóttir (48.), 2-2 Ashley
Bares (59.), 2-3 Bares (60.), 2-4 Bares (90.+3)

1. deild karla
Víkingur Ó.-Fjölnir

2-2

Guðmundur Steinn Hafsteinss., Þorsteinn Már
Ragnarss. - Ómar Hákonars., Kristinn Freyr Sig.

ÍR-KA

1-1

Haukur Ólafsson (víti) - Ómar Friðriksson.

DÝRMÆTT SIGURMARK Katrín Ásbjörnsdóttir tryggði KR-konum sæti í bikarúrslitaleiknum á lokamínútu leiksins.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Katrín og Kristín hetjurnar
Valur og KR mætast í bikaúrslitaleik kvenna. Kristín Ýr Bjarnadóttir tryggði Val
sæti í bikarúrslitaleiknum annað árið í röð og sigurmark KR-ingsins Katrínar
Ásbjörnsdóttur kom á 90. mínútu í leik KR-liðsins á móti Fylki í Árbænum.
FÓTBOLTI Valur og K R mætast í fjórða sinn í bikarúrslitaleik kvenna eftir sigra í undanúrslitaleikjum Valitor-bikars
kvenna í gærkvöldi. Valur vann
1-0 sigur á Aftureldingu í Mosfellsbæ en KR vann 2-1 sigur á
Fylki í Árbænum.
KR tryggði sér sæti í úrslitum
Valitor-bikars kvenna í gærkvöld
með 2-1 sigri á Fylki með marki
Katrínar Ásbjörnsdóttur á lokamínútum leiksins.
Fylkir þótti sigurstranglegra
liðið fyrir leik liðanna en KRstelpur blésu á það og hófu leikinn af miklum krafti og komust
yfir á 9. mínútu þegar Ólöf Gerður Jónsdóttir Ísberg skoraði úr
víti sem dæmt var þegar Lidija
Stojkanovic fékk boltann klaufalega í höndina í teignum. Stojkanovic kvittaði fyrir vítið þegar
hún jafnaði metin eftir hornspyrnu á 26. mínútu en Fylkir réð
lögum og lofum á vellinum eftir
að KR komst yfir.
KR hóf seinni hálfleikinn mun
betur en er leið á hálfleikinn náði
Fylkir yfirhöndinni án þess að
skapa sér afgerandi færi. Þegar
allt virtist stefna í framlengingu

tryggði Katrín Ásbjörnsdóttir KR
sætið í úrslitunum með laglegu
skoti eftir skyndisókn.
„Það virðist vera bikarstemning hjá okkur í ár og þetta var
verðskuldað hjá okkur. Mér
fannst við betra liðið í kaflaskiptum leik,“ sagði Björgvin
Karl Gunnarsson þjálfari KR að
leiknum loknum.
„Ég er með mjög fljóta vörn og
gengur vel á móti fljótum framherjum en á í meira basli gegn
líkamlega sterkum framherjum,“
sagði Björgvin um góðan varnarleik síns liðs, sérstaklega í seinni
hálfleik.
Bláklæddar Valskonur mættu
grimmari til leiks í Mosfellsbæ í
gærkvöld. Þær sóttu nokkuð ákaft
framan af og sóknin bar árangur
á 21. mínútu. Þá gaf Dagný Brynjarsdóttir boltann frá hægri út í
teiginn þar sem markahrókurinn Kristín Ýr Bjarnadóttir setti
knöttinn í nærhornið. Færi fyrri
hálfleiksins voru Valskvenna
sem náðu þó ekki að nýta þau og
Íslands- og bikarmeistararnir með
eins marks forystu í hálfleik.
Í síðari hálfleik voru leikar mun
jafnari. Mosfellingar voru ákveðn-

ari fram á við og gáfu Valskonum
minni tíma með boltann.
„Við dettum stundum í of flókna
hluti í seinni hálfleik eftir að
hafa verið betri í fyrri hálfleik.
Ofhugsum allt í staðinn fyrir að
sparka bara í boltann og hlaupa.
Við erum við að hugsa of mikið
um að gera allt rétt,“ sagði markaskorarinn Kristín Ýr Bjarnadóttir.
Valskonur virtust óviðbúnar
mótspyrnunni, misstu góð tök sín
á leiknum án þess þó að gefa nema
eitt færi á sér. Ahkeelea Mollon
sem er í láni frá Stjörnunni komst
þá í gegn en Meagan McCray
varði vel í marki Vals.
Valskonur voru nær því að
bæta við marki í lokin en heimamenn að jafna. Meðal annars átti
Björk Gunnarsdóttir hörkuskot í
þverslá. Valskonur eru komnar í
bikarúrslit en bikarinn er þeirra
að verja.
„Þetta er skemmtilegasti leikur
ársins að mínu mati. við ætluðum
þangað allan tímann,“ sagði Kristín Ýr sem skoraði þrennu þegar
Valur vann 3-0 sigur á Þór/KA í
undanúrslitunum í fyrra.
- kbt, gmi, óój

Systkinin Alfreð Brynjar og Ólafía Þórunn Kristinsbörn eru efst á Íslandsmótinu í höggleik í Leirunni:

Ólafía Þórunn segist vera reynslunni ríkari í ár
Sunnudagurinn 24. júlí
Þór - Víkingur R.

kl. 17.00

Fram - ÍBV

kl. 18.00

Grindavík - Fylkir

kl. 19.15

Stjarnan - Keﬂavík

kl. 19.15

KR - Breiðablik

kl. 20.00

Mánudagurinn 25. júlí
FH - Valur

kl. 20.00

Þórsvöllur

Laugardalsvöllur

Grindavíkurvöllur
Stjörnuvöllur
KR-völlur

Kaplakrikavöllur

GOLF Axel Bóasson úr Keili og
Alfreð Brynjar Kristinsson úr
GKG eru efstir og jafnir eftir tvo
fyrstu dagana á Íslandsmótinu í
höggleik sem fram fer á Hólmsvelli
í Leiru. Axel var með forystuna og
átti eitt högg á Alfreð eftir fyrsta
daginn en þeir hafa nú báðir leikið
fyrstu 36 holurnar á átta höggum
undir pari. Yngri systir Alfreðs,
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, er
með tveggja stiga forskot á Eygló
Myrru Óskarsdóttur hjá konunum.
Axel byrjaði ekki vel í gær því
hann tapaði þremur höggum á
fyrstu átta holunum en þá komst
hann aftur í gang og fékk fimm
fugla á síðustu tíu holunum. Alfreð
byrjaði hins vegar vel og var lengi
einn í forystu. Hann fékk skramba
á þrettándu sem virtist ætla að
kosta hann efsta sætið en Alfreð
fékk hins vegar örn á 18. holunni
og náði að jafna við Axel sem fékk
fugl á lokaholunni.

ÓLAFÍA Er efst eftir 36 holur alveg eins og í fyrra.

Axel og Alfreð eru tveimur
höggum á undan Ólafi Má Sigurðssyni úr GK sem lék manna best í
gær en hann fór hringinn á fimm
höggum undir pari og er á sex
höggum undir eftir tvo daga.
Ólafía Þórunn lék á tveimur
höggum undir pari í gær eftir að

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN GARÐARSSON/GSÍ

hafa leikið fyrsta daginn á pari.
Ólafía Þórunn er með tveggja
högga forskot á Eygló Myrru sem
var með forystu um tíma í dag en
tapaði tveimur höggum á síðustu
tveimur holunum.
Ólafía fékk hins vegar fugl á
18. holunni og kom til baka eftir

að hafa fengið skolla á 16. og 17.
„Ég var nú bara að bæta upp fyrir
sextándu og sautjándu,“ sagði
Ólafía.
„Þetta gekk vel hjá mér. Ég var
að slá mjög vel og koma mér í
færi. Ég fylgdi því síðan mjög vel
eftir með því að setja púttin í. Ég
setti fleiri pútt í í dag en í gær og
þetta liggur allt í púttunum,“ segir
Ólafía. Þetta er annað árið í röð
sem Ólafía leiðir eftir tvo daga
en hún endaði í öðru sæti í fyrra.
„Nú er ég reynslunni ríkari. Þetta
verður spennandi og það er mikil
keppni hjá okkur,“ sagði Ólafía.
Tinna Jóhannsdóttir úr Keili
var með forystu eftir fyrsta daginn en hún byrjaði skelfilega í
gær. Tinna lék á þremur höggum
undir pari í gær sem er vallarmet
en tapaði sjö höggum á fyrstu níu
holunum í dag. Hún endaði á því
að leika á 9 höggum yfir pari eða
á tólf höggum meira en í gær. - óój

JEVADAGAR
DAGANA 23.-28. JÚLÍ

20%
afsláttur af
skólatöskum

Skólataska á að...
liggja þétt að hryggnum.
vera með bólstraðar axlarólar.
vega innan við 10% af líkamsþyngd.
vera með stillanlegar festingar.
vera rétt á hæð og breidd.

Iðjuþjálfar aðstoða við val á skólatöskum
Það er ýmislegt sem þarf að huga að þegar valin er skólataska fyrir barnið.
Iðjuþjálfar verða til aðstoðar í neðantöldum verslunum Eymundsson næstu daga.
Laugardag í Hafnarfirði kl. 12.30 -14.30 og í Kringlunni-Norður kl. 15 - 17.
Sunnudag í Smáralind kl. 14-17 og þriðjudag í Austurstræti kl. 16-18.

Eitt
mesta úrvalið
af Jeva töskum
er í Eymundsson

23. júlí 2011 LAUGARDAGUR
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> Meryl Streep

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég veit ekki af hverju ég horfi
ekki á fullt af kvikmyndum, ég næ
varla að sjá þær myndir sem vinir
mínir leika í. Það er einfaldlega
ekki nægur tími í lífinu.“

FM 92,4/93,5

STÖÐ 2 KL. 21.10

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 Konur, geðveiki og
sköpunarþráin 11.00 Guðsþjónusta í Skálholti
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 22.15 Söngleikir 23.19 Af minnisstæðu fólki: Egill Thorarensen 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Lie to Me
Tim Roth snýr aftur sem hinn
snjalli og hrokafulli Dr. Cal
Lightman. Í þáttunum starfar
hann ásamt félögum sínum
í Lightman-hópnum með
lögreglunni við að yfirheyra
grunaða glæpamenn og koma
upp um lygar þeirra með sálfræði,
atferlisfræði og öðrum einstökum
hæfileikum í að greina andlitdrætti
skjólstæðinga. Í þætti kvöldsins
er framið morð í miðri kosningarbaráttu sem kallar á aðstoð frá
Lightman-hópnum.

Meryl Streep leikur í kvikmyndinni
Lions for Lambs, sem segir frá
tveimur hermönnum sem slasast á
vígvellinum í Afganistan. Myndin
er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Popppunktur (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Aldamótabörn (2:2) (e)
12.55 Vestfjarðavíkingur 2010 (e)
13.55 Mótókross
14.30 Landsmót í golfi
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Skúli Skelfir (35:52)
17.52 Ungur nemur - gamall
temur (23:30)

18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Fagur fiskur í sjó (1:10)
(Sá guli) Þáttaröð um fiskmeti og
matreiðslu á því.

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Karlakórinn Hekla Kvikmynd Guðnýjar Halldórsdóttur frá
1992 um íslenskan karlakór sem fer
í söngferðalag til meginlands Evrópu
og lendir í ýmsum ævintýrum. Meðal
leikenda eru Egill Ólafsson, Garðar
Cortes og Ragnhildur Gísladóttir. (e)

21.55 Skóli valdsins (1:2)
(L‘école du pouvoir) Frönsk mynd í
tveimur hlutum um ungt fólk sem
hefur nám í stjórnsýsluskólanum
ENA og fer síðan til starfa hjá hinu
opinbera í stjórnartíð Mitterands.

00.05 Andri á flandri (2:6)
(Austurland) (e)
00.35 Óvættir í mannslíki
(4:6) (e)

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 Lions for Lambs
08.00 Step Brothers
10.00 Paul Blart: Mall Cop
12.00 Lína Langsokkur
14.00 Step Brothers
16.00 Paul Blart: Mall Cop
18.00 Lína Langsokkur
20.00 Lions for Lambs
22.00 The Godfather 2
01.15 Old Dogs
02.40 Dracula 2: Ascension
04.05 The Godfather 2

SKJÁR EINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Sorry I‘ve Got No Head
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 America‘s Got Talent (8:32)
14.30 Cougar Town (1:22)
14.55 Hot In Cleveland (1:10)
15.20 Off the Map (7:13)
16.05 The Amazing Race (10:12)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (24:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen Nightmares (4:4)

20.25 The Whole Truth (5:13)
Kathryn Peale er metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy Brogan er
vinur hennar og bæði eru þau mikið
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu
sinni vel og berjast fyrir skjólstæðinga sína.

10.00 Box: Amir Khan - Zab
Judah

11.30 Þýskaland Bein útsending frá kappakstrinum í Nürburg í
Þýskalandi.
14.00 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.30 Spænski boltinn: Real
Madird - Racing Útsending frá leik
Real Madrid og Racing í spænska
boltanum.

16.15 Indonesian Open Útsending frá Indonesian Open golfmótinu
sem er liður í OneAsia mótaröðinni.

18.55 OneAsia Tour - Highlights Samantekt frá því besta og
markverðasta sem gerðist á nýjasta
mótinu í OneAsia mótaröðinni í golfi.

19.45 KR - Breiðablik Bein útsending frá leik KR og Breiðabliks í
Pepsi deild karla í knattspyrnu.

22.00 Pepsi mörkin Þáttur þar
sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu atvikin í Pepsi deild karla.
23.10 KR - Breiðablik
01.00 Pepsi mörkin

21.55 Damages (10:13) Þriðja
þáttaröðin með Glenn Close og
Rose Byrne í aðalhlutverki. Lögfræðingurinn Patty Hewes lætur ekkert
stöðva sig og heldur uppi óbreyttum hætti við að verja misjafna einstaklinga en Ellen Parsons er farin að
vinna fyrir saksóknara.
22.40 60 mínútur
23.25 Daily Show: Global Edition

23.50 Fairly Legal (7:10)
00.30 Nikita (18:22)
01.15 Weeds (2:13)
01.45 The Closer (13:15)
02.25 Undercovers (11:13)
03.10 Welcome Home, Roscoe
Jenkins

05.00 The Whole Truth (5:13)
05.45 Fréttir

val Hröð og skemmtileg samantekt
með því helsta sem var í Íslandi í
dag í vikunni sem er að líða.

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 eins og Ross sem
er eini nemandinn í skólanum sínum
og vígalegu víkingarnir sem eru
hræddir við nánast allt.

20.15 So you think You Can
Dance (10:23) Úrslitaslagurinn
heldur áfram og aðeins 16 bestu
dansararnir eru eftir í keppninni.

21.45 So you think You Can
Dance (11:23) Nú kemur í ljós
hvaða keppendur halda áfram og
eiga áfram von um að vinna þessa
stærstu danskeppni Bandaríkjanna.

22.30 Sex and the City (1:18)
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina
eftirminnilegustu og skemmtilegustu
þáttaröð síðari tíma.

21.10 Lie to Me (17:22) Önnur
spennuþáttaröðin um Dr. Cal
Lightman sem Tim Roth leikur og er
sérfræðingur í lygum. Hann og félagar hans í Lightman-hópnum vinna
með lögreglunni við að yfirheyra
grunaða glæpamenn og koma upp
um lygar þeirra á vísindalegan hátt.

17.35 Bold and the Beautiful
17.55 Bold and the Beautiful
18.15 Bold and the Beautiful
18.35 Bold and the Beautiful
18.55 Bold and the Beautiful
19.15 Ísland í dag - helgarúr-

15.10 Premier League World
Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu hliðum.

15.40 Season Highlights

23.05 Sex and the City (13:20)
23.40 ET Weekend
00.25 Sjáðu
00.50 Sorry I‘ve Got No Head
01.20 Fréttir Stöðvar 2

2007/2008 Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og
skemmtilegum þætti.

16.35 Ronaldinho Í þessum
þætti verður fjallað um Ronaldinho
sem var af mörgum talinn einn af
bestu knattspyrnumönnum heims
snemma á þessum áratug.

19.00 Fiskikóngurinn
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-

12.50 Rachael Ray (e)
13.30 Rachael Ray (e)
14.15 Dynasty (12:28) (e)
15.00 How To Look Good
Naked (3:8) (e)

15.50 Top Chef (9:15) (e)
16.40 The Biggest Loser
(19:26) (e)
17.25 The Biggest Loser (20:26)
(e)
18.05 Happy Endings (7:13) (e)
18.30 Running Wilde (7:13) (e)
18.55 Rules of Engagement
(11:26) (e)
19.20 Parks & Recreation
(11:22) (e)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (12:50) (e)
20.10 Psych (15:16) Bandarísk
þáttaröð um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.
Shawn reynir að sanna sakleysi ísbjarnar sem grunaður er um að hafa
drepið dýratemjara.
20.55 Law & Order: Criminal
Intent (9:16)
21.45 Shattered (5:13) Þáttaröð
um rannsóknarlögreglumanninn Ben
Sullivan sem er ekki allur þar sem
hann er séður. Ben og Amy rannsaka dularfulla sprengingu á verkfræðistofu. Svo virðist sem sprengjuvargur leiki lausum hala.
22.35 In Plain Sight (3:13) (e)
23.20 The Bridge (3:13) (e)
00.10 Last Comic Standing
(8:12) (e)
01.35 The Real L Word: Los
Angeles (9:9) (e)
02.30 CSI (9:23) (e)

17.05 Perú - Venesúela Útsend-

útvegur

ing frá leiknum um 3. sæti í Copa
America 2011.

07.45 Inside the PGA Tour
(29:42)

útsending frá úrslitaleiknum í Copa
America 2011.

21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Úlfar og hrefnukjöt

21.20 PL Classic Matches: Man
United - Middlesbrough, 1996

Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.

18.50 Úrúgvæ - Paragvæ Bein

21.50 Season Highlights
2008/2009 Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og
skemmtilegum þætti.
22.45 Úrúgvæ - Paragvæ

08.10 RBC Canadian Open
(3:4)

11.15 Opna breska meistaramótið 2011 (4:4)
18.10 Golfing World
19.00 RBC Canadian Open

09.30 ‚Allo ‚Allo! 10.00 ‚Allo ‚Allo! 10.25
‚Allo ‚Allo! 10.50 ‚Allo ‚Allo! 11.15 Deal
or No Deal 11.50 Deal or No Deal
12.25 Top Gear 13.15 Top Gear 14.05
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 02.05 The Graham Norton
Show 02.50 Michael McIntyre‘s Comedy
Roadshow

10.25 Merlin 11.10 Ægyptens gåder
12.00 Kyst til kyst 13.00 90‘erne tur retur
13.30 Vilde roser 14.15 Tæt på en dronning 15.05 McBride 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 22.30 Quiz
og Kærlighed 04.00 Rasmus Klump
04.05 Chiro 04.10 Den lille røde traktor
04.20 Humf

08.40 Sommeråpent 09.25 Kos og
kaos 09.55 VM svømming 12.05
Skjergardsmat 12.35 Frihetsgudinnen
13.05 Filmavisen 13.15 4-4-2 15.35
Det søte sommarliv 16.05 Emma 17.00
Dagsrevyen 17.30 Sportsrevyen 17.45
Jøkulen - vill, vakker og farlig 18.10
Sommerfugler 19.00 Der ingen skulle
tru at nokon kunne bu 19.30 Kriminalsjef
Foyle 21.05 Kveldsnytt 21.20 Damenes
detektivbyrå nr. 1 22.15 Kunsten å forføre
23.05 På veg til Malung 23.35 Blues
jukeboks 02.00 Norsk på norsk jukeboks

06.15 Dieternas kamp 07.00 Rapport
07.05 Minnenas television
08.00
Radiohjälpen - Kronprinsessan Victorias
fond 08.05 Disneydags 09.00 En
sång om glädje 09.25 Svaleskär 09.55
Rapport 10.00 Jämna plågor 10.30
Golf 14.30 Rapport 14.35 Hipp Hipp
15.05 Nybyggarna 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 Golf 22.00
Morden i Midsomer 23.30 Rapport

(4:4)
N4 Sjónvarp Norðurlands
endursýnir efni frá liðinni viku.

22.00 Champions Tour - Highlights (14:25)
22.55 Golfing World

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

VILD IS ÐE HÓL POJNT!
Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú
hefur safnað í Stöð 2 Vild.
Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.
Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á.

Allt fyrir áskrifendur
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Johnny Depp

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON GLEÐST AÐ SJÁ ANDRA FREY DAFNA Á ÖLDUM LJÓSVAKANS

„Ég er feiminn, tortrygginn, hvað sem þú
vilt kalla það. Ég hata frægð og hef gert
allt til þess að forðast hana.“

Andri Freyr kominn heim

Johnny Depp leikur í kvikmyndinni Don
Juan de Marco, sem segir frá geðlækninum Jack Luchsinger sem er beðinn um
að taka að sér sjúkling sem telur sig
vera frægasta kvennabósa allra tíma.
Myndin er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

Útvarpsmaðurinn Andri Freyr Viðarsson á
skrautlega fortíð að baki í fjölmiðlaheiminum.
Hann byrjaði sem hálftilbúni karakterinn Freysi
á Xinu og sýndi aldrei andlit sitt í fjölmiðlum
nema með klút bundinn um það. Þegar gríman
féll og Andri fór að nota sitt eigið nafn tók við
mikil píslarganga þar sem hann flakkaði á milli
útvarpsstöðva sem flestar áttu það sameiginlegt að fara á hausinn skömmu eftir að þær voru
stofnaðar. Í dag er Andri kominn í mjúkan faðm
ríkisins og það gleður mig.
Andri er nefnilega besti útvarpsmaður landsins.
Það er enginn betri. Stjórnendur Ríkisútvarpsins
virðast sjá að það býr meira í honum því nú er
hann byrjaður með sjónvarpsþáttinn Andri á
flandri. Það er stórkostlegt að fá að fylgjast með

þessum eðalspjátrungi á ferðalagi um landið.
Þættirnir eru sérstakir, í einhvers konar hálfleiknum þjóðernisrembuheimildarmyndastíl
sem svínvirkar fyrir Andra, sem þarf ekki að
segja mikið til að vera skemmtilegur.
Andri er einn af þessum mönnum
sem ber að varðveita. Þess
vegna er kærkomið að
Ríkisútvarpið útvegi honum
vinnu. Þegar ferli hans lýkur svo
skulum við geyma hann á
Þjóðminjasafninu svo þjóðin
sjái að maður þarf hvorki
djúpa rödd né sterkan
kjálka til að slá í gegn á
öldum ljósvakans.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
11.35 Leiðarljós (e)
12.15 Leiðarljós (e)
13.00 Demantamót í frjálsum íþrótt-

um
15.00 Mörk vikunnar (e)
15.30 Landsmót í golfi
18.30 Táknmálsfréttir

07.00
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.45

SKJÁR EINN

Barnatími Stöðvar 2
Bold and the Beautiful
Bold and the Beautiful
Bold and the Beautiful
Bold and the Beautiful
Bold and the Beautiful
So you think You Can Dance

(10:23)

18.46 Frumskógarlíf (11:13)

15.10 So you think You Can Dance

18.54 Lottó

(11:23)

19.00 Fréttir og veður

15.55 Bubbi - Ég trúi á þig
16.30 Grillskóli Jóa Fel (6:6)
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir og íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval Hröð

19.40 Popppunktur Dr. Gunni og Felix

Bergsson stjórna spurningakeppni hljómsveita.
20.45 Hitch Alex er stefnumótaráðgjafi

karla og Sara skrifar slúðurdálk í götublað í
New York. Þau byrja saman en málin flækjast þegar Sara kemst yfir upplýsingar um
einn af skjólstæðingum Alex. Leikstjóri er
Andy Tennant og meðal leikenda eru Will
Smith og Eva Mendes.
22.45 Jarðarförin (Elizabethtown)
Skóhönnuður gerir alvarleg mistök í starfi og
ætlar að fyrirfara sér. Hann er þá beðinn að
fara til Elizabethtown að sækja lík föður síns.
Á leiðinni hittir hann konu sem breytir sýn
hans á lífið og fær hann til að hugsa sinn
gang. Leikstjóri er Cameron Crowe og meðal
leikenda eru Orlando Bloom, Kirsten Dunst,
Susan Sarandon og Alec Baldwin.
00.45 Enginn veit (Dare mo shiranai) Japönsk verðlaunamynd frá 2004. (e)
03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Sisterhood of the Traveling
Pants 2
10.00 Marley & Me
12.00 Open Season 2
14.00 Sisterhood of the Traveling
Pants 2

16.00 Marley & Me
18.00 Open Season 2
20.00 Don Juan de Marco
22.00 Appocalypto
00.15 Taken
02.00 Jindabyne
04.00 Appocalypto

og skemmtileg samantekt með því helsta
sem boðið var upp á í Íslandi í dag í vikunni.

19.29 Veður
19.35 America‘s Got Talent (8:32)
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfileikakeppni heims. Dómararnir eru þau Piers
Morgan, Sharon Osbourne og grínistinn góðkunni Howie Mandel.

20.20 Angus, Thongs and Perfect
Snogging Drepfyndin gamanmynd um 14
ára unglingsstúlku sem skrifar dagbók um
hæðir og lægðir lífs síns og þar á meðal hvað
hún hefur lært um kossa.

22.00 The Astronaut Farmer Ævintýramynd um NASA-geimfara sem er neyddur til að fara snemma á eftirlaun til að bjarga
bóndabæ fjölskyldunnar sinnar og gefa
drauma sína um ferðalög um geiminn upp
á bátinn. Billy Bob Thornton og Virginia Madsen fara með aðalhlutverkin.

08.55 Formúla 1 - Æfingar
10.00 Símamótið
10.40 The Swing
11.15 F1: Föstudagur
11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka
13.20 Veiðiperlur
13.55 OneAsia Tour - Highlights
14.45 Herminator Invitational 2011
15.30 KR - Valur
17.20 Pepsi mörkin Farið er yfir öll mörkin og umdeildu atvikin í Pepsi-deild karla.

18.35 Spænski boltinn: Almeria Barcelona Útsending frá leik Almeria og
Barcelona í spænska boltanum.

20.20 Spænski boltinn: Villarreal Real Mardrid

22.05 Box - Amir Khan - Marcos
Rene Maidana Útsending frá hnefaleikabardaga í Las Vegas.

23.15 Box - Amir Khan - Paul McCloskey

01.00 Box - Amir Khan - Zab Judah

12.45 Premier League World Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegu hliðum.

13.15 Rachael Ray (e)
13.55 Rachael Ray (e)
14.40 Rachael Ray (e)
15.25 Real Housewives of Orange
County (3:17) (e)

16.10 Dynasty (11:28) (e)
16.55 My Generation (4:13) (e)
17.45 One Tree Hill (12:22) (e)
18.30 Psych (14:16) (e)
19.15 Survivor (10:16) (e)
20.00 Last Comic Standing (8:12) Bráðfyndin raunveruleikasería þar sem grínistar
berjast með húmorinn að vopni.

21.25 The Hurt Locker (e) Myndin segir
frá hópi sprengjusérfræðinga sem neyðast til að taka þátt í hættulegum leik kattarins að músinni í brjálæði Íraksstríðsins. Aðalhlutverkin leika Jeremy Renner, Guy Pierce,
Ralph Fiennes og David Morse. Myndin hlaut
alls sex Óskarsverðlaun fyrr á árinu m.a. sem
besta myndin. Stranglega bönnuð börnum
yngri en 16 ára.
23.35 Out of Reach (e) Hörkuspennandi bandarísk kvikmynd frá árinu 2004 með
harðhausnum Steven Seagal í aðalhlutverki.

(9:9) (e)

03.15 Whose Line is it Anyway?

verður ferill Davids Beckham skoðaður
og helstu afrek þessa frábæra leikmanns
skoðuð.

03.40 Real Housewives of Orange
County (4:15) (e)

13.40 Season Highlights 2001/2002

04.25 Million Dollar Listing (3:9) (e)

(26:39) (e)

Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

14.35 Perú - Úrúgvæ Útsending frá leik í
undanúrslitum í Copa America 2011.

23.45 Ocean‘s Twelve Sjálfstætt framhald myndarinnar Ocean‘s Eleven. Hún segir
frá Danny Ocean sem safnar saman hóp af
þjófum og svikahröppum í New York. Þaðan
liggur leið þeirra til Amsterdam, Róm og
Parísar þar sem þrjú stór rán liggja fyrir en
það reynir á kænsku hópsins að yfirstíga þær
hindranir sem á veginum verða.

frá leiknum um 3. sæti í Copa America 2011.

06.00 ESPN America
07.20 Golfing World
08.10 RBC Canadian Open (2:4)
11.10 Opna breska meistaramótið

21.00 Brasilía - Paragvæ Útsending frá

2011 (3:4)

leik í 8-liða úrslitum í Copa America 2011.

01.50 Rails & Ties Hörkuspennandi mynd

22.45 Premier League World Áhuga-

18.10 Golfing World
19.00 RBC Canadian Open (3:4)
22.00 US Open 2006 - Official Film
23.00 Junior Ryder Cup 2010
23.50 Inside the PGA Tour (29:42)
00.15 ESPN America

með Kevin Bacon og Marciu Gay Harden.

03.30 Little Children
05.45 Fréttir Stöðvar 2

frá leik í undanúrslitum í Copa America 2011.

18.50 Perú - Venesúela Bein útsending

verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegu hliðum.

23.15 Perú - Venesúela Útsending frá
leiknum um 3. sæti í Copa America 2011.

þáttaröðin um Lilly Rush og félaga hennar í
sérdeild lögreglunnar.
20.05 The Office (6:6) Önnur gamanþáttaröðin af The Office þar sem Ricky
Gervais fer á kostum.
20.40 Grillskóli Jóa Fel (6:6) Jói Fel snýr
aftur í glænýrri þáttaröð.
21.15 Glee (12:22) Frábær gamanþáttaröð
sem gerist í menntaskóla þar sem metnaðarfullur kennari og fyrrverandi nemandi skólans ákveður að setja aftur saman sönghóp
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í
sönghópakeppnum á árum áður.
22.05 Ally McBeal (14:22)
22.50 Gilmore Girls (12:22)
23.35 Cold Case (4:23)
00.20 The Office (6:6)
00.50 Glee (12:22)
01.40 Sjáðu
02.10 Fréttir Stöðvar 2

01.05 Shattered (4:13) (e)
01.55 Smash Cuts (16:52)
02.20 The Real L Word: Los Angeles

13.15 David Beckham Í þessum þætti

16.20 Paragvæ - Venesúela Útsending

16.10 Nágrannar
17.30 Nágrannar
17.50 Ally McBeal (14:22)
18.35 Gilmore Girls (12:22)
19.20 Cold Case (4:23) Sjötta spennu-

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann
og ræða um fréttir og efni af netinu. Þeir fá
til sín gesti, prufa nýjustu tækni og ræða um
það sem gengur og gerist að hverju sinni.

20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Gestagangur hjá Randveri
22.30 Veiðisumarið
23.00 Fiskikóngurinn
23.30 Bubbi og Lobbi
00.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

Það er bara einn …
„Það er bara einn Jack Reacher ...
Lee Child kann þá list einna manna
best að segja spennusögu ... Fimbulkaldur
er frábær spennubók.“
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON / MORGUNBLAÐIÐ

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Billy Bob Thornton leikur aðalhlutverkið í þessari skemmtilegu
mynd um geimfara sem þarf að
fórna starfi sínu hjá NASA til að
bjarga bóndabæ fjölskyldu sinnar.

ÍB

The Astronaut Farmer

ÍB

STÖÐ 2 KL. 21.50
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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 15.33 Með laugardagskaffinu 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Í boði náttúrunnar 17.05
Í blíðu sem stríðu 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Ekkert liggur á: Þemakvöld útvarpsins 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

09.00 The Inspector Lynley Mysteries 09.45 ‚Allo
‚Allo! 10.10 ‚Allo ‚Allo! 10.35 ‚Allo ‚Allo! 11.00
‚Allo ‚Allo! 11.25 ‚Allo ‚Allo! 11.50 My Family
12.20 My Family 12.50 My Family 13.20 Top
Gear 14.10 Top Gear 15.00 Top Gear 15.50
Top Gear 16.40 New Tricks 17.30 New Tricks
18.20 The Inspector Lynley Mysteries 19.10 The
Inspector Lynley Mysteries 20.00 Silent Witness
20.50 Silent Witness 21.40 Top Gear 22.30 Top
Gear 23.20 Top Gear 00.10 Top Gear 01.00
New Tricks 01.55 New Tricks 02.45 Top Gear

10.00 Det Søde Sommerliv 10.30 Vore Venners
Liv 11.30 Ved du hvem du er? 12.10 Leopardens
øje 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 20.40 Musik
fra hjertet 22.40 Dance with Me 04.00 Noddy
04.10 Fandango med Sine 04.40 Kasper & Lise
04.50 Zoe Kezako 05.05 Mickeys klubhus

09.30 Folk 10.00 Ansikt til ansikt 10.30 Frå Lark
Rise til Candleford 11.20 På veg til Malung 11.50
Emanuel - ureturnerbar 12.40 Friidrett 14.40 Mat
i Norden 15.10 Herskapelig redningsaksjon 16.00
Skishow på sommerføre 17.00 Dagsrevyen 17.30
Lotto-trekning 17.40 Skishow på sommerføre
19.20 Emma 20.15 Fakta på lørdag 21.05
Kveldsnytt 21.20 Death at a funeral 22.50
Elvis - store øyeblikk 23.35 Dansefot jukeboks
m/chat 02.00 Country jukeboks u/chat 02.24
Jo Jos Sirkus

• Hitalækkandi
• Verkjastillandi
• Bólgueyðandi

• Nettar töﬂur
• Auðvelt að brjóta í tvennt
• Þægilegar til inntöku
Íbúprófen Portfarma er einnig ætlað börnum (sjá skammtastærðir fyrir börn)

10.30 Golf 14.30 Rapport 14.35 Allsång på
Skansen 15.35 Via Sverige 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 20.10 Anslagstavlan 20.20
30 år med U2 21.10 Golf 21.55 Sommarmord
22.30 Nilecity 105,6 23.00 Cleo 23.30 Rapport
23.35 Big Shot‘s Funeral 01.15 Rapport 01.20
Notes From the Underbelly 01.40 Försvunna
02.10 Rapport

Heiti lyfs og virk innihaldsefni: Íbúprófen Portfarma 400 mg filmuhúðaðar töflur. Hver tafla inniheldur íbúprófen 400 mg. Ábendingar: Bólgueyðandi og verkjastillandi lyf, ætlað til notkunar við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Lyfið má einnig nota sem verkjalyf eftir minni háttar aðgerðir, t.d.
tanndrátt. Skammtar og lyfjagjöf: Skammtastærðir handa fullorðnum: Sjúkdómseinkenni og lyfjasvörun ákvarða hæfilegan skammt fyrir hvern einstakling. Skammtar eru venjulega 600-2000 mg á dag og ekki er mælt með stærri dagsskammti en 2400 mg. Hæfilegt er að gefa lyfið 3-4 sinnum á dag í jöfnum
skömmtum. Við tíðaverkjum: 400 mg, 1-3 sinnum á dag eftir þörfum. Við gigt: 400 mg eða 600 mg, 3 sinnum á dag. Morgunskammt má gefa á fastandi maga til að draga fljótt úr morgunstirðleika. Við nýrnabilun þarf að minnka skammta. Skammtastærðir handa börnum: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg
líkamsþunga á dag, gefið í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum, sem vega innan við 30 kg, skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Frábendingar: Ofnæmi fyrir íbúprófeni eða einhverju hjálparefnanna. Sjúklingar, sem hafa fengið astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi
lyfja (annarra en barkstera), skulu ekki notað lyfið. Lyfið er ekki ætlað vanfærum konum. Lyfið skal ekki notað ef lifrarstarfsemi er skert eða ef alvarlegur hjarta- eða nýrnasjúkdómur er til staðar. Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Gæta þarf varúðar við gjöf lyfsins hjá sjúklingum með aukna
blæðingartilhneigingu eða helluroða (SLE). Einnig hjá sjúklingum með veilt hjarta, nýrna- eða lifrarsjúkdóm, sérstaklega ef meðhöndlað er með þvagræsilyfi samtímis, þá þarf að fylgjast með mögulegri minnkaðri nýrnastarfsemi og vökvasöfnun. Íbúprófen Portfarma töflur innihalda laktósa. Sjúklingar með
galaktósaóþol, laktasaþurrð eða glúkósa-galaktósa vanfrásog, sem eru sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki taka lyfið inn. Meðganga og brjóstagjöf: Fullnægjandi rannsóknir á mönnum hafa ekki verið framkvæmdar. Dýratilraunir hafa ekki sýnt nein áhrif á þroska fósturs. Lyfið í venjulegum skömmtum er
ekki talið hafa áhrif á barn á brjósti. Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla: Á ekki við. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli fyrir notkun.

VIÐ VERÐUM
Á FÁSKRÚÐSFIRÐI
UM HELGINA
á Frönskum dögum

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 Árnesingum og öðrum gestum
frábærar móttökur um síðustu helgi. Nú um helgina verður
Bylgjulestin á Fáskrúðsfirði á Frönskum dögum.

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

BYLGJULESTIN Í SUMAR
3.-5. JÚNÍ
10.-11. JÚNÍ
17.-18. JÚNÍ
24.-25. JÚNÍ
1.-2. JÚLÍ
8.-9. JÚLÍ
15.-16. JÚLÍ
22.-23. JÚLÍ
5.-6. ÁGÚST
12.-13. ÁGÚST
20. ÁGÚST
26.-28. ÁGÚST

Grindavík
Selfoss
Hrafnseyri
Garður
Sauðárkrókur
Borgarnes
Flúðir
Fáskrúðsfjörður
Dalvík
Hveragerði
Reykjavík
Skaftahlíð
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Féll þrjá metra í miðri sýningu
„Ég var skíthræddur um að ég hefði slasað
mig alveg hrikalega,“ segir Jóhannes Haukur
Jóhannesson leikari.
Jóhann hræddi sjálfan sig og 500 leikhúsgesti
á sýningu Hársins á fimmtudagskvöldið þegar
hann féll úr kaðli í upphafi sýningarinnar. „Ég
byrja á að standa á efri palli og syngja. Því
næst sveifla ég mér með kaðli niður á sviðið. Í
þetta sinn hef ég farið of geyst í sveifluna. Ég
fór upp í ljósraufarnar hinum megin þannig að
það kom lykkja á kaðalinn og ég missti takið,“
segir Jóhannes en fallið var þrír metrar.
„Ég datt af sviðinu og niður á gólf og stöðvaðist við áhorfendabekkinn. Þar lá ég bara
grafkyrr og viss um að ég hefði slasast alvarlega. Ég var í algeru sjokki,“ segir Jóhannes en
áhorfendur tóku andköf og mátti heyra saumnál
detta á meðan Jóhannes lá á gólfinu.

„Undanfarið hef ég fengið mér
AB mjólk og sett út á hana
morgunkorn og banana.“
Þórunn Erna Clausen leikkona

„Matti Matt varð vitni að þessu öllu saman
af sviðinu og var fyrstur til að hlaupa að mér
og athuga hvort allt væri í lagi með mig,“ segir
Jóhannes, sem kom sjálfum sér á óvart þegar
hann stóð upp heill á húfi undir lófaklappi
áhorfenda og kláraði sýninguna þar sem frá
var horfið.
„Svona eftir á að hyggja varð mér til happs
hvað ég er kominn í gott form eftir tökurnar
á myndinni Svartur á leik. Fyrir myndina var
ég líka í brjáluðum æfingabúðum hjá Mjölni og
lærði hjá þeim að detta án þess að verða fyrir
meiðslum,“ segir Jóhannes og gantast með það
að hann geti farið að snúa sér að áhættuleik í
framtíðinni.
Jóhannes sveiflaði sér í kaðlinum á sýningu
strax daginn eftir fór svo sannarlega varlega.
- áp

VAR SKÍTHRÆDDUR Jóhannes Haukur Jóhannesson féll
úr kaðli á sýningu á Hárinu í Hörpunni á fimmtudagskvöldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MAGNÚS BRAGASON: NÁÐI AÐ KLÓRA SAMAN NOKKUR HUNDRUÐ FUGLA

Eyjamenn með allar klær úti
í lundaleit fyrir Þjóðhátíð

FRUMSÝND Í JANÚAR Elvar Gunnarsson er höfundur íslensku kvikmyndarinnar

„Einn“ sem frumsýnd verður í janúar. Myndin er gamanmynd og í senn söngva- og
dansmynd.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslensk söngva- og
dansmynd á leiðinni
„Við erum bara búnir að fara á
hnefanum í gegnum þessa mynd,“
segir Elvar Gunnarsson, kvikmyndagerðarmaður og höfundur
kvikmyndarinnar Einn.
Elvar útskrifaðist úr Kvikmyndaskóla Íslands árið 2005
og hóf að vinna hjá skólanum í
kjölfarið. „Ég var deildarstjóri í
Kvikmyndaskólanum en ég hætti
til þess að gera þessa mynd,“
segir Elvar.
Myndin fjallar um Helga,
íslenskan listamann, sem býr
inni á góðvini sínum, konu hans
og barni. Helgi ákveður að framleiða sína fyrstu kvikmynd sem
byggð er á hans eigin ævi, en
framleiðendur myndarinnar
krefjast handritsbreytinga. Um
leið og Helgi fer að breyta vissum

hlutum í handritinu, fara hlutirnir að skila sér í hversdagslíf hans
og af stað fer atburðarás sem
Helga gat ekki órað fyrir.
Elvar segist hafa verið lengi
að velja í hlutverkin, en myndin
ku vera rómantísk, svört gamanmynd og í senn söngva- og dansmynd. „Ég ákvað að fá aðallega
fersk andlit og var svolítinn tíma
að finna þau. Eftir mikla leit fann
ég Arnþór Þórsteinsson, sem fer
með aðalhlutverkið í myndinni,“
segir Elvar, en þetta er fyrsta
kvikmynd Arnþórs. Með önnur
hlutverk fara þau María Ellingsen og Darren Foreman, en
Darren fór með hlutverk í sjónvarpsþáttunum The West Wing
og hefur kennt við Kvikmyndaskóla Íslands frá árinu 2007. - ka
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„Ég og fjölskylda mín eldum alltaf lunda á Þjóðhátíð og höfum
oft boðið fólki upp á hann. Í ár
þarf maður að halda aðeins að
sér höndum og bjóða fyrst sínum
nánustu,“ segir Magnús Bragason, lundaverkandi í Vestmannaeyjum.
Lundaveiði hefur verið bönnuð í Vestmannaeyjum og því
hafa Eyjamenn þurft að bregða
á það ráð að fá lunda að norðan
til að menn fái góðgætið fyrir
Þjóðhátíð, en reyktur lundi
er ómissandi á veisluborðin í
tjöldum Eyjamanna um verslunarmannahelgina. Að sögn
Páls Scheving Ingvarssonar,
for ma n ns Þjó ðh átíða rnefndar, er lundinn ómissandi hluti af hátíðarhöldunum og sjálfur borðar
hann lunda með bestu
list enda sé hann
afbragðsmatur.
Magnús Bragason segir lítið
um lunda en
hann varð sér
þó úti um einhverja fugla
til að geta viðhaldið hefðinni.
„Ég
náði að klóra
saman nokku r hu nd r u ð
fugla að norðan
en veiðin hefur
verið mjög lítil í
ár vegna veðursældar í júlímánuði. Það má aðeins
veiða fuglinn í háf
og það þarf ákveðinn vind til að hann
fljúgi en þar sem vindur hefur verið rólegur í

LÍTIÐ UM LUNDA Eyjamenn hafa þurft að verða sér úti um

lunda að norðan vegna veiðibanns í Vestmannaeyjum. Páll
Scheving Ingvarsson, formaður Þjóðhátíðarnefndar, segir
lundann ómissandi hluta af hátíðinni.

júlí hefur lítið veiðst af lunda,“
útskýrir hann.
Magnús segir veiðina svipaða
í ár og undanfarin tvö sumur.
Aðspurður segist hann þó styðja
veiðibannið í Vestmannaeyjum af
heilum hug. „Maður vill gjarnan
halda hefðinni gangandi en vill
ekki að gengið sé of nærri stofninum, ég vil að hann fái að njóta
vafans, þannig að tilfinningarnar eru blendnar. Lundinn hefur
þó sést í meiri mæli hér í Eyjum
en undanfarin ár en líklega þarf
stofninn nokkur ár í viðbót til að
geta rétt almennilega úr kútnum.“
sara@frettabladid.is.

Reynslubolti ráðinn dagskrástjóri
„Þetta var einfaldlega áskorun sem ég gat ekki skorast
undan,“ segir Hilmar Björnsson, nýráðinn dagskrárstjóri
sjónvarpstöðvarinnar Skjár einn.
Eins og Fréttablaðið greindi frá sóttu margir um starfið en Kristjana Thors Brynjólfsdóttir hefur gegnt starfinu undanfarin ár. Hilmar hefur verið sjónvarpsstjóri
Skjás Golfs undanfarna mánuði en hann hefur mikla
reynslu úr fjölmiðlaheiminum. Til dæmis var hann sjónvarpsstjóri hjá Sýn og seinna Stöð 2 Sport og hann sá um
útsendingar Ríkissjónvarpsins frá HM í knattspyrnu í
fyrrasumar.
„Það er fyndið að segja frá því að á síðasta ári var ég
að vinna hjá öllum sjónvarpsstöðvum landsins á rúmu
ári,“ segir Hilmar, sem tekur formlega við nýja starfinu
á mánudaginn.
Hilmar boðar ekki miklar breytingar en leggur áherslu
á að halda í þá 25 þúsund áskrifendur sem stöðin hefur nú
þegar. „Ég er með fullt af hugmyndum en á eftir að skoða
hverjar þeirra ég get framkvæmt. Það er þekkt dæmi að
góð íslensk dagskrárgerð selur áskriftir og ætla ég því
að vera með allar klær úti í þeim efnum,“ segir hann og
bætir við að Skjár einn ætli sér að virða sinn áhorfendahóp, sem flestir eru að leita eftir ódýrri afþreyingu.
„Við sjáum gríðarlegan uppgang í Skjá Frelsi, þar sem
fólk getur horft á þættina þegar þeim hentar. Þá eru
áhorfendur í rauninni sínir eigin dagskrárstjórar.“ - áp

NÝTT STARF Hilmar Björnsson er nýr dagskrárstjóri Skjá eins
og er með fullt af hugmyndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Vinsæll Helgi Björns
Helgi Björns og Reiðmenn vindanna sendu nýlega frá sér þriðju
hestamannaplötuna, Ég vil fara upp
í sveit. Plöturnar tvær sem á undan
komu hafa selst í meira en 20
þúsund eintökum og sú nýja virðist
ekki ætla að verða eftirbátur þeirra.
Hún situr nú á toppi Tónlistans og
nálgast þúsund eintökin
þrátt fyrir að ekki sé
mánuður liðinn frá
útgáfu. Ekki nóg með
það, því fyrri plöturnar
tvær eru komnar aftur
inn á Tónlistann, en
Þú komst í hlaðið
frá því í fyrra er
í sjöunda sæti
og Ríðum sem
fjandinn frá árinu
2009 er í því 19.
Þeir hjá útgáfufélaginu Senu
telja ólíklegt að
nokkur íslenskur
tónlistarmaður
hafi áður verið í
þessari stöðu.

Veikur á eigin tónleikum
Áströlsku danspoppararnir í Cut
Copy héldu vel heppnaða tónleika
á Nasa á miðvikudagskvöld. Það
voru þeir Eldar Ástþórsson og
Steinþór Helgi Arnsteinsson hjá
fyrirtækinu Faxaflóa sem höfðu veg
og vanda af komu Cut Copy hingað
til lands en Steinþór Helgi hafði
ítrekað lýst því yfir fyrir tónleikana
að þeir yrðu stærsta partí ársins. Að
lokum sá Steinþór sér hins vegar
ekki fært að mæta á
sjálfa tónleikana því
hann varð fyrir því
óláni að veikjast á
sjálfan tónleikadaginn. Hann varð
því að að sætta
sig við að
glápa á Engla
alheimsins í
Ríkissjónvarpinu á meðan
hundruð
gesta
skemmtu sér á
Nasa. - afb, - mþl

Mest lesið
1

Adam og Eva enn í Eden

2

Slökkviliðsmenn forðuðu sér
undan æðandi eldtungum

3

Sprenging í Ósló

4

Eldurinn í Eden er áfall fyrir
Hvergerðinga

5

Verða að greiða
fasteignalánið til baka
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Meiri Vísir.
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