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Helgarblað

EFNAHAGSMÁL Árni Páll Árnason, 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
vill að skoðað verði hvort ríkis-
valdið eigi að sinna upplýsinga-
tækni með eigin starfsfólki. Betri 
leið geti verið að kaupa þjónustuna 
á markaði.

„Við getum búið til fjölbreyttari 
þjónustumarkað með því að ríkið 
skilgreini þau verkefni sem það 
vinnur sjálft og kaupi síðan þá 
þjónustu sem það þarf að auki.“

Hann segir hlutverk ríkisins að 
sinna ákveðnum kjarnaverkefnum, 
öðrum málum eigi að útvista og 

koma á markað. Markmiðið sé að 
veita góða þjónustu og helst betri. 
Umfang rekstrarins verði að endur-
hugsa og eins kostnað við hann.

„Það eru margar leiðir til og við 

þurfum að velta öllu fyrir okkur. 
Þarf ríkið að vinna öll verkefni 
sem það sinnir í dag? Við þurfum 
að skoða hverju væri betur fyrir 
komið annars staðar. Í því felast 
einnig tækifæri. Við getum til að 
mynda stutt við atvinnulífið með því 
að fela því að sinna stoð- og tækni-
þjónustu.“

Árni Páll segir að setja verði skýr 
markmið um sameiningu stofnana 
og ráðuneytin verði að fara eftir 
þeim. „Þetta verður að vera niður-
neglt og ófrávíkjanlegt, menn mega 
ekki ýta þessu á undan sér. Ráðu-

neytin verða að standa frammi fyrir 
því vali að annaðhvort sameini þau 
stofnanir eða skeri niður þjónustu.“

Nýlegir kjarasamningar höfðu í 
för með sér mikinn verðbólguþrýst-
ing, að mati Árna Páls. Boginn hafi 
þar verið spenntur of hátt og fyrir-
tæki hafi ekki önnur ráð en að ýta 
kostnaðarhækkunum út í verðlag.

„Þetta er veruleiki sem menn 
horfðust ekki í augu við. Hvað eiga 
greinar sem ekki ráða við svona 
hækkanir, svo sem verslunin, að 
gera annað en að ýta þessu út í 
verðlagið?“ - kóp / sjá síðu 10
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3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Fjölskyldan l Allt l Allt atvinna

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

Atvinna á vesturströnd Noregs  

Húsasmiðir Castor entreprenør, fyrirtæki í byggingar-
iðnaði staðsett í Haugesund, vantar smiði 
með sveinspróf og reynslu í starfi við uppsteypu. Mörg verkefni framundan! www. castorentreprenor.no 

 

 

Gröfumaður Sandeid Maskin & Transport, jarðvegs-
vinnufyrirtæki í Sandeid, auglýsir eftir 
gröfumanni sem getur unnið sjálfstætt með 
ca. 5 ára reynslu. Vinnuvélaréttindi nauðsynleg og meirapróf æskilegt. www.smtransport.no  

 
Upplýsingar um störfin veitir Þröstur H. 
S. 0047- 47399165       e-mail: throstur.hl@gmail.com  

Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8, Jafnasel 6, 
Knarrarvogur 2, sími 515 7190. Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190.
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050.

Max1 leitar að góðu fólki

Bifvélavirkieða vanur bílaviðgerðamaður óskast til starfa á Max1

Hjólbarða-, bremsu-, smur-, rafgeyma-, dempara- og þrifþjónustuHæfniskröfur:
Bifvélavirki, langt kominn bifvélavirkjanemi eða maður með góða reynslu

Vinnutími
Frá kl. 8:00 til 17:00, mánudaga til föstudaga

Umsóknarfrestur til15. ágúst 2011

Grunntölvukunnátta Helgarvinna eftir þörfum

Sæktu um starfið á www.max1.is

Góð íslenskukunnáttaGilt bílpróf

  

Suðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.is

Óskum eftir að ráða matráðsmanneskju
Viðkomandi

Við leitum að

Umsóknarfrestur
22. ágúst

Guðný Harðardóttir

stra@stra.is

til að annast létta matseld

fyrir nokkur fyrirtæki sem staðsett eru að Suðurlandsbraut 30.sinnir og hefur umsjón með rekstri “smáeldhúss”, sem

þjónustar tiltekin fyrirtæki í húsinu. Í starfinu felst jafnframt dagleg

innkaup auk annarra þeirra starfa er til falla hverju sinni.reglusömum og traustum aðila með marktæka reynslu af

sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum

samskiptum, snyrtimennsku, sjálfstæði í vinnubrögðum og framtaksemi í

starfi. Ath. getur hentað tveimur samhentum einstaklingum, sem skipt

geta með sér daglegum verkum skv. nánara samkomulagi.er til og með
nk. Gengið verður frá

ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem

trúnaðarmál.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.13-

15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. Vinsamlega sendið

umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til
.

Fagmennska í yfir ár2525

www.stra.is

Matarást í hádeginu !

Capacent Ráðningar

Stjórn Bankasýslu ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra Bankasýslu ríkisins. Forstjóri skal uppfylla hæfisskilyrði 2. og 3 mgr. 6 gr. laga nr. 88/2009.

Starfs- og ábyrgðarsvið:• Stjórnun og rekstur• Stefnumótun og vinna vegna sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

• Samskipti við fjármálafyrirtæki sem ríkið á eignarhlut í
• Samningagerð
• Eftirlit með framkvæmd eigandastefnu ríkisi
• Samskipti við fjöl

Menntunar- og hæfniskröfur:• Háskólapróf sem nýtist í starfi• Sérþekking á banka- og fjármálum• Stjórnunarreynsl

FORSTJÓRI Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun með sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármála-

ráðherra. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum, stofnuninni 

er í starfsemi sinni ætlað að leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends 

fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði, tryggja 

gagnsæi í ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja 

virka upplýsingamiðlun til almennings. Stofnunin starfar á grundvelli laga nr 88/2009. 

Bankasýslan skal hafa lokið störfum eigi síðar en 5 árum eftir að hún er sett á fót.

Nánari upplýsingar má finna á vef Bankasýslunnar www.bankasysla.is
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

É g er á rosalega stórri og 
mikilli tískuviku í Kaup-
mannahöfn,“ segir Svava 
Johansen, forstjóri NTC sem rekur margar fataverslanir áhöf ðb

sjáum við tískusýningu og förum svo í mat með fólkinu frá Malene og henni sjálfri,“ segir Svava en hún er í félagsskap sextán versl-unarstjóra frá NTC sem alli

Þó að Svava sé að skoða útlensku tískuna verður henni hugsað heim til útsölunnar sem hún er með í gangi í versluninni Evu á Lauga-
i

Svava velur föt á landann
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur  verður með hafnaboltasýningu og leiki fyrir áhugasama á grassvæðinu á milli Suðurlandsbrautar og Engjavegar milli klukkan 12 og 16 í dag og á morgun. Þjálfarar félagsins sýna fólki hvernig á að kasta, grípa og slá. Frekari upplýsingar í síma 820-0825.

Svava Johansen skoðar vortískuna undir danskri sól.

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

Sérverslun með

ÚTSÖLUNNAR!

SÍÐASTI
DAGUR

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

ari upplýsingar 

rúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 5165.is 512-54652-5465 Snorri Snorrason snor
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sjáum við tískusýningu og förum svo í mat með fólkinu frá Malene og henni sjálfri,“ segir Svava en hún er í félagsskap sextán versl-unarstjóra frá NTC sem alli
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tískuna verður henni hug
til útsölunnar sem hún 
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

ágúst 2011

Mamma og mútta
Systkinin Emil Örn og Dóra Björg 

eru ánægð með að eiga tvær 

mömmur.

SÍÐA 2

Allir út að leika
Ýmislegt er hægt að gera sér 

til dundurs í guðsgrænni 

náttúrunni í sumar.

SÍÐA 6 
OKKAR Framtíð er ný og 

kærkomin trygging sem 

snýst um „efin” í lífi barna 

okkar og ungmenna og 

fjárhag þeirra á fullorðins-

árum. Allar upplýsingar 

eru á vefsetrinu okkar.is 

og þar er unnt að ganga 

frá tryggingarkaupum með 

einföldum hætti.

Er þitt barn 

barn? 
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Þarf ríkið að vinna 
öll verkefni sem það 

sinnir í dag? Við þurfum að 
skoða hverju væri betur fyrir 
komið annars staðar.

ÁRNI PÁLL ÁRNASON 
EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA

Í lagi að vera reiður
Kristín Svava Tómasdóttir 
og Arnar Björnsson spjalla 
um íþróttir, ljóð og snuð.
rökstólar 22

Stefnir á Ólympíugull
Jakob Helgi Bjarnason, 
einn efnilegasti skíðamaður 
í Evrópu, skrifaði nýverið 
undir stóran samning.
skíði 18

Milljónir svelta
austur-afríka 20

Enski boltinn 
hefst á ný

fótbolti 26

spottið 12Tvær mömmur 
betri en ein
fjölskyldan 2 

Í undraheimi
Ragnheiður 
Ingunn Jóhanns-
dóttir leikur í 
Galdrakarlinum 
í Oz.

krakkasíðan 32

Lokahelgin
Götumarkaður og ótrúlegt verð!

Opið 10–18BÍLHÁTALARAR HLJÓMBORÐ

ÚTVÖRPBÍLTÆKI SJÓNVÖRP

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

OPIÐ Í DAG 
10-18

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

SUÐURLANDSBRAUT 26 - RVÍK - SÍMI 569 1500

DVD SPILARAR HEYRNARTÓL
HÁTALARAR

FERÐATÆKI
MP3 SPILARAR

MAGNARAR
ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

MYNDAVÉLAR

ÍSSKÁPAR
FRYSTIKISTUR

Nýjar  Nýjýýjarr
strumpa-ststrstrtrumumpummpppppa-aaaaaa--
bækurbbækkkukkkukukurrrrrur

Útboð tækniþjónustu skoðað 
Árni Páll Árnason vill að ráðuneytum séu sett skýr markmið um sameiningu stofnana. Gerðir verði stofn-
anasamningar eða þjónusta skorin niður. Hann vill skoða hvort ríkið kaupi upplýsingaþjónustu á markaði.

GENGIÐ TIL GLEÐI Undirbúningur fyrir Gay Pride 2011 hefur staðið yfir í marga mánuði og er búist við mörg þúsund þátttakendum. Eins og 
kunnugt er hefur verið ákveðið að breyta gönguleiðinni í ár, þar sem Laugavegur getur vart rúmað allan þann fjölda sem gerir sér glaðan dag með fjölskyldu 
sinni á hátíðinni. Þessar sænsku dömur komu til Íslands til að taka þátt í Gleðigöngunni og hlökkuðu mikið til. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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DÝRAHALD Innflutningsbann á 
hunda af varðhundategundum 
leysir engan vanda. Þetta segir 
Halldór Runólfsson yfirdýralækn-
ir, sem vill miklu fremur sjá að 
eigendum og kaupendum slíkra 
hunda verði gert skylt að sækja 
þar til gert námskeið með þá, ella 
fái þeir ekki leyfi til að halda þá.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að Rottweiler-hundur hefði 
bitið tólf ára stúlku fyrr í vik-
unni og hefði þurft að sauma 
sárið saman með sextán spor-

um. Hundin-
um hefur verið 
lógað. Fram-
kvæmdastjóri 
Hundaræktar-
félags Íslands, 
Valgerður Júlí-
usdóttir, velti 
þeirri hugmynd 
u p p  v e g n a 
atviksins hvort 
banna ætti til-

teknar tegundir með varðhunda-
eðli hér.

„Það er orðið svo mikið af 
þessum hundum hér á landi að 
innflutningsbann er ekki svar-
ið,“ segir yfirdýralæknir. „Þetta 
snýst fremur um að skilgreina 
og skylda þá sem mega halda dýr 
með varðhundaeðli til að sækja 
þar til gerð námskeið. Eigendur 
þeirra þurfa að hafa þekkingu, 
vilja og getu til að hafa stjórn á 
þeim og hugsa vel um þá. Hinum 
sem sneyddir eru þeirri ábyrgðar-
kennd sem til þarf yrðu þar með 
settar ákveðnar skorður með 
ákveðnum útfærslum.“

Yfirdýralæknir segir sveitar-
félögin geta sett sér samþykktir 
um að tilteknar hundategundir 

verði ekki leyfðar nema að því 
undangengnu að eigendur og 
kaupendur séu búnir að sækja 
námskeið hjá þar til bærum þjálf-
urum. Sveitarfélögin hefðu þá for-
göngu um það í samvinnu við heil-
brigðiseftirlit sveitarfélaganna 
sem. Matvælastofnun gæti á hinn 
bóginn sett það skilyrði, þegar 
sótt væri um innflutning á þessum 
hundategundum, að leyfi fengist 

ekki nema innflytjandinn hefði 
sótt námskeið um meðferð þeirra. 

Halldór kveðst gera skýran 
greinarmmun á svokölluðum 
árásarhundum og hundum með 
varðhundaeðli. Fyrrnefndu teg-
undirnar sé bannaðar hér á 
landi en síðarnefndu tegundirn-
ar hafi gefist vel í höndum réttra 
eigenda. 

Hann segir enn fremur að 
í ljósi nýlegra atvika þar sem 
hundar hafi bitið fólk þurfi Mat-
vælastofnun í samvinnu við sveit-
arfélög og heilbrigðiseftirlit að 
koma hundahaldi í fastari farveg 
með hertum reglum og hafi það 
þegar verið rætt. Hann kveðst 
munu hafa forgöngu um framhald 
þess máls. jss@frettabladid.is

Það er orðið svo 
mikið af þessum 

hundum hér á landi að inn-
flutningsbann er ekki svarið.

HALLDÓR RUNÓLFSSON 
YFIRDÝRALÆKNIR

Halldór, verður ykkur nokkuð 
á í messunni?

„Nei, ekki nema það verði messu-
fall.“

Halldór Guðmundsson fer fyrir verkefninu 
Sögueyjan Ísland, sem sett var á laggirnar 
vegna þátttöku Íslendinga á bókamess-
unni í Frankfurt í haust. 

DÓMSMÁL Kona sem grunuð er 
um að hafa orðið barni sínu að 
bana fyrstu helgina í júlí var í 
fyrradag úrskurðuð í áframhald-
andi farbann til 1. september.

Rannsókn og bráðabirgða-
niðurstaða krufningar svein-
barns sem hún ól og fannst 
látið í sorpgeymslu við hótel í 
Reykjavík þykja benda til þess 
að barnið hafi fæðst lifandi og 
heilbrigt.

Það hafi látist með voveif-
legum hætti og móðirin beri 
ábyrgð á andláti þess. Eftir það 
hafi hún sjálf komið því fyrir 
í geymslunni og allt þetta hafi 
gerst án þess að aðrir hafi haft 
eða fengið um það vitneskju. - jss

Héraðsdómur framlengir:

Móðirin áfram 
í farbanni

NOREGUR Håvar Krane, sem var 
formannsefni norskra demó-
krata í Kristiansund í Noregi, 
sagði í samtali á bar síðastlið-
inn vetur að það yrði ánægju-
legt að geta skotið einn ráðherra 
ríkisstjórnarinnar til bana. 
Jafnframt að jólahlaðborð rík-
isstjórnarinnar yrði kjörið tæki-
færi til þess að ráða hana alla af 
dögum. 

Norska sjónvarpsstöðin TV2 
hefur undir höndum hljóðupp-
töku af samtali Krane við aðra 
bargesti.

Krane hefur lýst því yfir að 
hann verði ekki á lista demó-
krata í sveitarstjórnarkosning-
unum í haust. Hann sætir nú 
lögreglurannsókn.  - ibs

Formannsefni sætir rannsókn:

Kvaðst vilja 
drepa stjórnina

MENNING „Eitt af forgangsverk-
efnum okkar verður að koma á 
fót miðstöð orðlistar, við getum 
kallað það bókmenntahús, þar 
sem ólíkir aðilar geta komið 
saman með 
bókmennta-
tengda við-
burði,“ segir 
Svanhildur 
Konráðsdótt-
ir, sviðsstjóri 
menningar- og 
ferðamálasviðs 
borgarinnar, 
um það sem nú 
er fram undan 
eftir að Reykjavík var útnefnd 
bókmenntaborg af UNESCO, 
menningarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna. 

Reykjavík er fimmta borgin 
sem hlýtur þennan heiður og sú 
fyrsta utan ensks málsvæðis. 
Hinar eru Edinborg í Skotlandi, 
Iowa City í Bandaríkjunum, 
Melbourne í Ástralíu og Dublin, 
höfuðborg Írlands. - gun / sjá Menningu

Reykjavík bókmenntaborg:

Koma miðstöð 
orðlistar á fót

SVANHILDUR 
KONRÁÐSDÓTTIR

FÓLK „Það var mjög ánægjulegt 
að sjá allt þetta fólk þarna sam-
ankomið og miðað við skráningu 
er ég bjartsýn á að því eigi eftir 
að fjölga enn meira í haust,“ segir 
Ásta Hlöðversdóttir, meðlimur í 
nýstofnuðum hinsegin kór. 

Ásta telur kórinn skemmtilega 
viðbót við íslenskt tónlistarlíf. 

„Við ætlum til dæmis ekki að 
velja í raddir út frá kyni heldur 
leyfa fólki að finna sér sinn stað, 
enda eru í kórnum transfólk og 
margar dimmradda konur.“ 
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Viðbót í tónlistarflóruna:

Hinsegin kór 
komið á fót

Eigendum verði gert 
að sækja námskeið
Yfirdýralæknir ætlar að hafa forgöngu um auknar kröfur á hendur eigendum 
og kaupendum hunda með varðhundaeðli. Hann vill að fólk þurfi að sækja 
námskeið í meðferð slíkra hunda áður en það fái leyfi til að halda þá.

VARÐHUNDAEÐLI Hundar með varðhundaeðli hafa gefist vel í höndum þeirra sem 
hafa vilja, getu og þekkingu til þess að fara með þá.HALLDÓR 

RUNÓLFSSON

SLYS Íslenskur maður á fertugs-
aldri lést af slysförum í Dan-
mörku á fimmtudag. Maðurinn 
var búsettur í Svíþjóð og lætur 
eftir sig eiginkonu og tvö börn.

Maðurinn, sem var vanur frí-
stundakafari, var við köfun við 
Stórabeltisbrúna í Danmörku 
ásamt tveimur félögum sínum 
þegar slysið varð. Mennirnir létu 
björgunarmenn vita þegar þeir 
áttuðu sig á því að félagi þeirra 
var horfinn. Leit var gerð að 
manninum og fannst hann látinn 
seinnipart dags. - sv

Íslendingur lést í Danmörku:

Drukknaði við 
köfun erlendis

500.000 farþegar í Leifsstöð
Samtals komu 501.300 farþegar 
til landsins um Keflavíkurflugvöll í 
janúar til júlí í ár borið saman við 
424.500 farþega á sama tímabili 
í fyrra. Þetta er aukning um 18,1 
prósent milli ára.

FERÐAMÁL

NOREGUR Flaggað var í hálfa stöng 
um allan Noreg í gær þegar 32 
fórnarlömb hryðjuverkaárásanna 
í Útey voru jarðsungin. Meðal ann-
ars var eitt af yngstu fórnarlömb-
unum, hinn fimmtán ára gamli 
Eivind Hovden, jarðsunginn frá 
Lille Mo kirkju þar sem mörg 
hundruð manns voru viðstaddir. 

Um helmingur þeirra sem jarð-
sungnir voru í gær var undir átján 
ára aldri. 

Þá var Monica Elisabeth Bøsei, 
sem gekk undir nafninu Mamma 
Útey, meðal þeirra sem voru jarð-
sungnir í gær. Mörg hundruð gest-

ir voru við jarðarför hennar. Jens 
Stoltenberg, forsætisráðherra Nor-
egs, minntist Monicu í ávarpi sínu 
sunnudaginn eftir hryðjuverka-
árásina. Hann var viðstaddur 
jarðarför hennar.

Í gær voru liðnar tvær vikur 
frá því að fjöldamorðinginn And-
ers Behring Breivik kom sprengju 
fyrir í miðborg Óslóar, þar sem 
átta manns létust, og skaut 68 ung-
menni til bana á Útey.  - sv

Flaggað í hálfa stöng um allan Noreg í gær þegar fórnarlömb voru jarðsungin:

Fórnarlömb jarðsungin í gær

STOLTENBERG VIÐ KISTU MONICU
Jens Stoltenberg forsætisráðherra 

vottaði Monicu Elisabeth Bösey, eða 
Mömmu Útey, virðingu sína.
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DALVÍK Fjölmenni er nú á Dalvík 
þar sem Fiskidagurinn mikli 
hófst formlega í gær með fiski-
súpukvöldinu skemmtilega. Íbúar 
buðu gestum og gangandi upp á 
fiskisúpu af öllum sortum í heima-
húsum og görðum og var enginn 
svikinn af því frekar en fyrri ár.

Hápunktur hátíðarinnar er í dag 
þar sem fjölbreytt skemmtidag-
skrá er í boði fyrir utan dýrindis 
fiskrétti.

Meðal þess sem er í boði eru 
fiskiborgarar sem eru grillaðir á 
átta metra löngu grilli, sem er hið 
lengsta á Íslandi.

Hátíðahöldin fóru vel af stað í 
gærkvöldi, að sögn lögreglu.  - þj 

Fjölmenni á Fiskideginum mikla á Dalvík:

Þúsundir mættu í súpuveisluna

FJÖR Á FISKIDEGI Söngfuglarnir Jógvan 
og Friðrik Ómar héldu uppi stuðinu á 
Dalvík. Gestir fengu súpu hjá heima-

mönnum í gærkvöldi. FR
ÉT
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SPURNING DAGSINS

Gjafabréfið gildir upp í kaup á 
veiðileyfum á öllum svæðum sem 
Stangaveiðifélag Reykjavíkur er 
með í söluskrá sinni.

SVFR er með veiðisvæði sem 
henta öllum.

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

5.900 kr.
12.500 kr.

Verð

53%
Afsláttur

6.600 kr.
Afsláttur í kr.

GILDIR 72 TÍMA

30 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Opið til 21:00 í Skútuvogi alla daga.
Sjá afgreiðslutíma um land allt á www.husa.is

LÆGRA VERÐ
ALLT FYRIR HEIMILIÐ

Þvot
EWF
Stærð:85x60x60 cm. 6kg.

80565018056501805650

Þurrkari
EDE37100W
Stærð.84.4 x 60.0 x 58.0cm. 108ltr. tromla
Tekur 7kg. Snýr í báðar áttir
1805463

Borðhandlaug
Niðurfelld, 56x48x20 cm.
8091104

Salerni Cersanit
Með setu, veggstútur.
8077532

Handlaugartæki Giglio
7900011

Eik 3ja stafa
8mm plastparket frá Austurríki.
147049

Veggflís
Blanco Rustico

gggg

20x25 cm.
glans/bugðótt.
8611001

5 ára ábyrgð

69.900,-

þvottahæfni A

Orkunýting A

Mörg sérkerfi

54.900,-

1.249kr/m2

Með barka

Tekur 7 kg.

5 ára ábyrgð

6.990,-

10 ltr.

2.795,-
Frábært verð

1.549kr/m219.990,-
3.990,-

4.890,-
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VESTMANNAEYJAR Páll Scheving 
Ingvarsson, formaður Þjóð-
hátíðar nefndar og bæjarfulltrúi 
Vinstri grænna í bæjarráði 
Vestmannaeyja, segir að þó að 
umræða og gagnrýni eigi full-
an rétt á sér sé honum þungbært 
að sitja undir þeirri gagnrýni að 
hann stjórnist af gróðasjónar-
miðum, styðji nauðgunarmenn-
ingu og sé skjól fyrir kynferðis-
brotamenn. 

„Vanþekkingin verður ekki 
betur auglýst. Í þessu sambandi 
vil ég minna alla Íslendinga á 
að Þjóðhátíð Vestmannaeyja er 

fjölskylduhátíð 
samfélags-
ins sem hald-
in hefur verið 
samfleytt frá 
árinu 1874,“ 
segir Páll í 
yfirlýsingu 
sem hann sendi 
frá sér í gær. 
Hann minn-
ir á að útilok-

að sé að færa ábyrgð nauðgana 
og líkamsárása sem gerðust á 
hátíðinni á starfsmenn hennar. 
Gerandinn skuli bera ábyrgðina.

Þá segir Páll að það sé niður-
lægjandi fyrir Vestmannaeyinga 
að sitja undir jafn „ömurlegu 
froðusnakki“ og að halda því fram 
að því fram að þeir velji menn sem 
meðal annars stjórnist af gróða-
sjónarmiðum og styðji nauðgun-
armenningu. 

Sex nauðganir hafa nú verið til-
kynntar eftir Þjóðhátíð í ár. - sv

GENGIÐ 05.08.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

220,8282
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,79  116,35

188,68  189,60

164,02  164,94

22,017  22,145

21,069  21,193

17,760  17,864

1,4752  1,4838

184,53  185,63

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: 

Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Öryggi í samskiptum
-námskeið við félagsfælni

Ellefu vikna árangurmælt námskeið Kvíðameðferðar-
stöðvar  innar þar sem kenndar eru leiðir til að draga 
úr kvíða og óöryggi í félagslegum aðstæðum og í 
samskiptum með aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar.

Kennsludagar: Mánudagar frá 15:00-17:00, alls 22 klst.

Kennarar: Sálfræðingar Kvíðameðferðarstöðvarinnar

Næsta námskeið hefst mánudaginn 22. ágúst 2011

Skráning og fyrirspurnir í síma 534-0110 eða kms@kms.is

Nánari upplýsingar: www.kms.is

FÓLK Víða um borgina má sjá skokk-
ara koma sér í form fyrir Reykja-
víkurmaraþonið en blaðamenn 
Fréttablaðsins ráku þó upp stór 
augu í fyrrakvöld þegar þeir sáu 
Þórð Pétursson hlaupa meðfram 
Miklubrautinni en hann er nær 
blindur og notast því við blindrastaf 
á skokkinu.

„Ég hleyp hérna frá Lönguhlíð 
eftir Miklubrautinni og fer síðan 
upp hjá Suðurveri en þaðan er leiðin 
svo ógreiðfær heim í Hamrahlíðina 
að ég geng þann spöl,“ sagði Þórð-
ur móður þegar blaðamaður fékk 
að trufla hann. „Ég fer þetta núna 
á hverjum degi enda er ég að æfa 
fyrir Reykjavíkurmaraþonið. Þar 
ætla ég að hlaupa þrjá kílómetra. 
Ég er nú að vonast til þess að fá 
aðstoðarmann með mér í það.“

Hann segist óhræddur við að 
hlaupa með blindrastafinn og enn 
hafi hann ekki lent í neinu óhappi. 
Stafurinn er frábrugðinn öðrum 

blindrastöfum að því leyti að það er 
kúla á endanum sem Þórður rennir 
á undan sér.

Það þarf heldur betur traust á 
stafinn til að skokka við þessar 
aðstæður en Þórður sér einung-
is birtu. „Ég sé þig til dæmis ekki 
núna,“ sagði hann við blaðamann 
þegar hann stóð um metra frá 
honum.

Svava Oddný Ásgeirsdóttir hlaup-
stjóri segist ekki vita til þess að 
blindur maður hafi áður tekið þátt í 
Reykjavíkurmaraþoninu. „Reyndar 
er það svo að fólk er svo duglegt og 
lætur nánast ekkert aftra sér svo 
það gæti verið að einhver blindur 
hafi hlaupið hjá okkur án þess að 
við hefðum orðið vör við það,“ segir 
hún. Hún segir að um ellefu þúsund 
manns hafi hlaupið í fyrra og allt 
útlit sé fyrir svipaðan fjölda í ár. 
Meðal keppenda verða um þúsund 
erlendir hlauparar frá um fimmtíu 
þjóðlöndum.  jse@frettabladid.is

Nær blindur maður ætlar í 
langhlaup með hvíta stafinn
Þórður Pétursson skokkar daglega en hann er nær blindur og treystir því alveg á blindrastafinn. Þórður 
ætlar að hlaupa þrjá kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu. Hann vonast eftir aðstoðarmanni í hlaupinu.

ÞÓRÐUR Á HLAUPUM Ekki getur hjarta Þórðar verið sem fóarn úr fugli fyrst hann 
lætur sig hafa það að hlaupa einungis með stafinn að vopni. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG 

Guðmundur Felix Grétarsson er á meðal þeirra sem 
undirbúa sig fyrir Reykjavíkurmaraþonið en hann missti 
báðar hendur í vinnuslysi árið 1998. Hann hefur leitað 
til fjölmargra sérfræðinga í Frakklandi með það fyrir 
augum að fara í handaágræðslu. „Þeir koma svo allir 
saman þann 9. september næstkomandi og þá fæst 
úr því skorið hvort af verður,“ segir Guðmundur Felix. 
Hann segist vera bjartsýnn þar sem rannsóknirnar hafi 
komið vel út. Þessar rannsóknir hafa kostað Guðmund 
Felix óhemju fjár en þeir sem vilja styrkja hann í þessari 
þolraun geta heitið á hann á vefsíðunni hlaupastyrkur.is. 
Guðmundur Felix er ekkert fyrir neinn tepruskap þegar 
ástand hans er rætt. Blaðamaður komst að því þegar hann spurði hvort það 
væri við hæfi að hann titlaði sig sem handlangara í símaskránni. „Já, já,“ 
svaraði hann að bragði, „mig langar í hendur svo það er alveg við hæfi.“  

Handahlaup      

GUÐMUNDUR FELIX 
GRÉTARSSON

ÞJÓÐKIRKJAN Innanríkisráðherra 
hefur skipað nefnd til að meta 
hvaða áhrif niðurskurður fjárveit-
inga hafi haft á starfsemi þjóð-
kirkjunnar og 
hverjar yrðu 
afleiðingarnar 
ef haldið yrði 
áfram á þeirri 
braut. Nefndin 
kom saman 
til síns fyrsta 
fundar í fyrra-
dag og mun 
skila áliti til 
ráðherra fyrir 
1. maí 2012.

Nefndina skipa Ingibjörg Pálma-
dóttir, fyrrverandi ráðherra, sem 
er formaður, Oddur Einarsson, 
sérfræðingur í innanríkisráðu-
neytinu, séra Gísli Jónasson og 
séra Halldóra Þorvarðardóttir. - kh

Nefnd skoðar þjóðkirkjuna:

Meta afleiðing-
ar niðurskurðar

INGIBJÖRG 
PÁLMADÓTTIR

NÁTTÚRA Verulega hefur dregið úr 
líkum á hlaupi úr eystri Skaft-
árkatli. Mæligildi aurs og leiðni 
eru ennþá há, en rennsli árinnar 
hefur ekki aukist. 

Sérfræðingur hjá Veðurstof-
unni segir þessar sveiflur skýr-
ast fyrst og fremst af dægur-
sveiflu jökulleysinga og því að 
vestari ketillinn er að tæmast.

Það var í lok júlí sem vaxandi 
leiðni og grugg mældist svo talið 
var að hlaup myndi hefjast í 
Skaftá. Síðast hljóp úr Skaftár-
kötlum í júní árið 2010.  - kh

Dregur úr hlaupi í Skaftá:

Minni líkur á 
hlaupi úr ánni

SAMGÖNGUR Talsverðar breyt-
ingar verða á akstri Strætó í dag 
vegna Gleðigöngu Hinsegin daga 
og hátíðarhalda í miðborginni.

Í tilkynningu frá Strætó segir 
að breyta þurfi akstursleiðum 
og loka nokkrum stoppistöðvum 
meðan á hátíðarhöldunum stend-
ur en gangan fer ekki niður 
Laugaveg eins og síðustu ár held-
ur hefst við Vatnsmýrarveg og 
gengið verður norður Sóleyjar-
götu, eftir Fríkirkjuvegi og 
Lækjargötu.

Breytingar verða á níu aksturs-
leiðum, leiðum 1, 3, 6, 11, 12, 13, 
14, 15 og 19. Nánari upplýsingar 
um breytingar á akstri Strætó má 
finna á vefnum strætó.is.  - kh

Strætó fer aðrar leiðir:

Breytingar á níu 
leiðum vegna 
Gleðigöngunnar

Formaður Þjóðhátíðarnefndar sendi yfirlýsingu vegna nauðgunarumræðu:

Niðurlægjandi fyrir Eyjamenn

PÁLL SCHEVING 
INGVARSSON

Vanþekkingin verður 
ekki betur auglýst.

PÁLL SCHEVING INGVARSSON
FORMAÐUR ÞJÓÐHÁTÍÐARNEFNDAR

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

33°

26°

27°

22°

26°

27°

21°

22°

25°

19°

29°

28°

34°

22°

22°

21°

21°Á MORGUN 
Víða 3-8 m/s, 

hvassara NV- og SA-til.

MÁNUDAGUR
Víða 3-8 m/s, 

hvassara NV- og SA-til.
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13
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3

9
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5

6

7

15

11
11

8

13
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11
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BEST SV-TIL  Það 
léttir til næstu 
daga og nokkuð 
bjart S- og V-
til. Skýjað með 
köfl um A-lands og 
líkur á þokulofti 
við ströndina. Það 
verður dálítið svalt 
A-til næstu daga. 
Einhver væta SA-til 
í dag en svo styttir 
upp. Strekkingur 
við SA-ströndina í 
dag og á morgun.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður
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ÞJÓNUSTA Á bilinu sextíu til sjö-
tíu manns vinna hjá Securitas 
við öryggisgæslu og afgreiðslu-
störf samtímis. Í raun má segja 

að um nýja 
starfsgrein sé 
að ræða hér 
á landi sem á 
tilurð sína að 
þakka nætur-
opnunum versl-
ana, en yfir 
fjörutíu versl-
anir á höfuð-
borgarsvæðinu 
eru nú opnar 

allan sólarhringinn. 
Sigurður Karlsson, rekstrar-

stjóri 10-11, telur að um fimmtíu 
verslanir á landinu öllu séu nú 
opnar um nætur. Securitas hefur 
nú opnað nýja deild hjá sér sem 
einungis sinnir þessari þjónustu.

Árni Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri gæslusviðs hjá 
Securitas, segir að slíkir starfs-
menn hljóti sérstaka þjálfun til 
að sinna þessu starfi og að hún 
sé nokkuð frábrugðin þeirri sem 
hinir hefðbundnu öryggisverðir 
fái.

Hann segir að Securitas hafi 
byrjað að bjóða þessa nýju þjón-
ustu árið 2008 en það ár nýttu 
um tuttugu verslanir sér hana. 
Sama ár hóf Securitas sam-
starf við 10-11 en þar áður höfðu 
starfsmenn verslananna staðið 
næturvaktirnar. Sigurður Karls-
son segir að árið 2008 hafi fimm 
verslanir verið með næturopnun 
en nú eru allar 23 verslanir 10-11 
opnar allan sólarhringinn, nema 
verslunin í Firðinum sem lokað 
er á miðnætti. 

Gunnar Ingi Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Hagkaupa, segir 
að fyrirtækið hafi fyrst próf-
að þessa næturopnun í verslun 
sinni í Skeifunni fyrir jólin 2008. 
„Þá átti þetta bara að vera svona 

jólaþjónusta og einnig hugsað 
til að dreifa álaginu sem fylgir 
þessum tíma en kúnninn tók 

þessu svo vel að við ákváðum að 
halda þessu áfram,“ segir hann. Í 
sumar var síðan ákveðið að hefja 
næturopnun í verslunum fyrir-
tækisins á Akureyri og á Eið-
istorgi og verður ákvörðun tekin 
um það í haust hvort framhald 
verður á. 

„Þetta hefur fengið fínar við-
tökur, til dæmis hringdi í okkur 
kona sem var afskaplega ánægð 
með stæltan öryggisvörðinn í 
Garðabæ sem afgreiddi hana um 
krem og var öllum hnútum kunn-
ugur í þeim efnum,“ segir Gunnar 
Ingi kankvís. jse@frettabladid.is

Til dæmis hringdi í 
okkur kona sem var 

afskaplega ánægð með stælt-
an öryggisvörðinn í Garðabæ 
sem afgreiddi hana um krem 
og var öllum hnútum kunn-
ugur í þeim efnum. 

GUNNAR INGI SIGURÐSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI HAGKAUPA

ÚKRAÍNA Dómstóll í Úkraínu 
úrskurðaði í gær að Júlía Tímo-
sjenko, fyrrverandi forsætisráð-
herra landsins, skyldi sitja í fang-

elsi á meðan 
réttarhöldin 
yfir henni fara 
fram.

Tímosjenko 
er ákærð fyrir 
misbeitingu 
valds. Hún er 
sökuð um að 
hafa þvingað 
ríkisfyrirtækið 

Naftogaz til þess að skrifa ólög-
lega undir samning um afhend-
ingu gass til Rússlands árið 2009.

Tímosjenko á yfir höfði sér 
allt að 10 ára fangelsi verði hún 
fundin sek um misbeitingu valds. 
Hún hefur vísað öllum ásökunum 
á bug og segir þær af pólitískum 
toga.  - ibs

Dómstóll í Úkraínu:

Júlía Tímo-
sjenko í fangelsi

JÚLÍA TÍMOSJENKO

VIÐSKIPTI Mikil aukning varð á 
nýskráningum bíla fyrstu sjö 
mánuði ársins samanborið við 
sama tíma í fyrra. 

Í janúar til júlí í ár voru sam-
tals 4.008 bílar nýskráðir miðað 
við 2.684 í janúar til júlí árið 
áður. Aukningin nemur 49,3 pró-
sentum frá fyrra ári.

Síðastliðna tólf mánuði, til loka 
júlí, voru nýskráningar bíla 5.001 
en það er 47,9 prósent fjölgun frá 
fyrra tólf mánaða tímabili, að því 
er segir á vefsíðu Hagstofunnar.

Aukning á nýskráningum bíla:

50% fleiri nýir 
bílar skráðir

INNFLUTTIR BÍLAR Nýskráðum bílum 
fjölgaði um 50 prósent fyrstu sjö mán-
uði ársins samanborið við sama tíma í 
fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um 
þrítugt var handtekinn eftir að 
lögreglan á Suðurnesjum fann 
umfangsmikla kannabisræktun 
í bílskúr í Vogum á Vatnsleysu-
strönd. Við yfirheyrslur viður-
kenndi maðurinn að hafa ræktað 
plönturnar og var honum sleppt 
að svo búnu.

Plönturnar sem lögreglan fann 
voru hátt í tvö hundruð talsins. 
Maðurinn hafði komið upp full-
kominni aðstöðu og gerði lög-
regla tæki og tól til ræktunarinn-
ar upptæk.

Maðurinn sem um ræðir hefur 
komið við sögu lögreglu áður 
vegna ræktunar á kannabis-
plöntum. - jss 

Kannabisræktandi tekinn:

Ræktaði hátt í 
200 plöntur

FERÐAMENN Gistinætur fyrstu sex mán-
uði ársins voru 181 þúsund talsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FERÐAMÁL Gistinætur á hótelum í 
júní síðastliðnum voru 181 þúsund 
samanborið við 157 þúsund í júní 
2010. Gistinætur erlendra gesta 
voru um 85 prósent af heildar-
fjölda gistinátta á hótelum í júní 
og fjölgaði gistinóttum þeirra um 
11 prósent frá fyrra ári. Þetta 
kemur fram í tölum Hagstofunnar.

Mikil aukning var á gistinóttum 
Íslendinga í júní, gistinætur voru 
ríflega 27 þúsund samanborið við 
17.700 í júní 2010 og fjölgar því 
um tæp 53 prósent á milli ára.

Á höfuðborgarsvæðinu voru 
116.480 gistinætur í júní sem er 18 
prósent aukning frá fyrra ári.  - kh

Fleiri gistinætur á Íslandi:

Íslendingar gista 
oftar á hótelum

KJARAMÁL „Það komu engar nýjar 
lausnir fram á fundinum. Hann 
var samt ekki til einskis,“ segir 
Haraldur Freyr Gíslason, for-
maður Félags leikskólakennara. 
Forystumenn félagsins fundaði í 
allan gærdag með viðsemjendum 
sínum um kjaramál. Haraldur 
sagði í samtali við Vísi að fundur-
inn hefði verið mikilvægur varð-
andi framhald umræðna. Næsti 
fundur er á mánudaginn.

Haraldur segir að sú staðreynd 
að 96 prósent félagsmanna hafi 
greitt atkvæði með verkfalli segi 
allt um þann hita sem sé í leik-
skólakennurum í málinu. Grunn-
laun nýútskrifaðra leikskóla-
kennara eru um 247 þúsund. „Við 
höfum talað um að við vildum 
fá ellefu prósenta leiðréttingu á 
laununum,“ segir Haraldur. - jhh

Formaður leikskólakennara:

Segir fundinn 
ekki til einskis

NÁTTÚRA Frjókorn í Reykjavík 
mældust vel yfir meðallagi í júlí-
mánuði og mældust um 2.000. Er 
mánuðurinn í hópi þriggja júlí-
mánaða þegar fjöldi frjókorna 
hefur mælst svo mikill, en í fyrra 
urðu þau tæplega 4.000 og sum-
arið árið 1991 fóru frjókorn í um 
2.500. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá Náttúrustofnun Íslands. 

Heildarfjöldi frjókorna á Akur-
eyri í síðasta mánuði mældist í 
meðallagi, eða um 780. Grasfrjó 
voru færri en í meðalári, á svip-
uðu róli og sumurin 2006 og 2010. 
Það sem af er sumri hafa rúmlega 
tuttugu prósent grasfrjóa meðal-
árs mælst á Akureyri og eiginlegt 

hámark er enn ekki komið fram. 
Eins og í fyrra eru því miklar líkur 
á því að ágúst verði aðalgrasmán-
uður sumarsins fyrir norðan. Þar 
ræður þó mestu hvort þurrir vind-
ar ríkja, en vætutíð og þokuloft 
hamla dreifingu frjókorna. Þannig 
fylgir jafnan lítið magn frjókorna 
með hafgolunni og köldum, rökum 
norðanáttum. 

Í tilkynningunni segir að þótt 
gras sé víða tekið að sölna séu 
nokkrar grastegundir enn í blóma 
og dreifi frjókornum. Eru það 
einkum túngrös, eins og húsa-
puntur, vallarfoxgras og língresi. 
Uppspretta grasfrjóa er því enn til 
staðar. - sv

Uppspretta grasfrjóa er enn til staðar þótt gras sé víða tekið að sölna:  

Frjókorn mældust vel yfir meðallagi 

BIÐUKOLLUR Mælingar í Reykjavík 
sýndu að magn frjókorna í loftinu var 
vel yfir meðallagi. NORDICPHOTOS/GETTY

SÓMALÍA, AP Sjö manns létust í gær 
eftir að sómalískir stjórnarher-
menn hófu skothríð á mannfjölda í 
höfuðborginni Mógadisjú.

Fulltrúar Matvælahjálpar Sam-
einuðu þjóðanna voru að dreifa 
korni til nauðstaddra þegar átök 
brutust út. Að sögn viðstaddra urðu 
hermennirnir uppvísir að stuldi 
á neyðarmatvælunum. Hópurinn 
veittist þá að hermönnunum sem 
skutu á fólkið og létust sjö manns 
hið minnsta.

Hermennirnir flúðu síðan af vett-
vangi með matinn.

Forsætisráðherra Sómalíu, Abdi-

weli Mohamed Ali, heimsótti flótta-
mannabúðirnar eftir skotárásina 
og sagðist harma atburðinn. Hann 
lýsti því einnig yfir að málið yrði 
rannsakað í þaula og þeim sem yrðu 
fundnir sekir yrði refsað harðlega.

Ófremdarástand ríkir í Mógad-
isjú líkt og fleiri hlutum landsins 
þar sem friðargæslusveitir Afríku-
sambandsins stjórna átta af sext-
án hverfum. Þrjú eru undir stjórn 
skæruliðahópa og enn er barist um 
yfirráð í fimm hverfum.

Hungursneyð ríkir í suðurhluta 
Sómalíu, þar sem skæruliðaflokk-
urinn al-Shabab ræður ríkjum.  - þj

Skotárás við dreifingu matvæla í höfuðborg Sómalíu í gær:

Þjófóttir hermenn drápu sjö

FRÁ MÓGADISJÚ Þúsundir nauðstaddra 
hafa flykkst til höfuðborgarinnar þar sem 
sjö manns létust í átökum hermanna og 
almennings í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKÁK Íslensk ungmenni standa 
fyrir skákmaraþoni í Ráðhúsi 
Reykjavíkur um helgina til 
styrktar börnum í Sómalíu.

Krakkarnir í Skáksam-
bandi Íslands og Skákakadem-
íu Reykjavíkur munu tefla við 
gesti og gangandi sem greiða 
fyrir þátttökugjald að eigin vali. 
Afraksturinn rennur svo óskipt-
ur til Rauða krossins.

Maraþonið hefst klukkan 10 í 
dag og stendur til 18 og verður 
einnig í gangi á sama tíma á 
morgun. - þj

Skákmaraþon í Ráðhúsinu:

Tefla fyrir börn 
í Sómalíu

Ný starfsgrein varð 
til með næturopnun
Securitas hefur opnað nýja deild til að sinna verslunum með næturopnun. Milli 
sextíu til sjötíu manns starfa við öryggis- og verslunarstörf, starfsgrein sem ekki 
var til árið 2007. Talið er að fimmtíu verslanir séu opnar um nætur.

ÚT Í BÚÐ Um fimmtíu verslanir á landinu eru opnar um nætur. Þessi þróun hefur 
haft í för með sér nýja starfsgrein sem á milli sextíu til sjötíu manns vinna við í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

ÁRNI
GUÐMUNDSSON

EFNAHAGSMÁL Þingkonan Lilja 
Mósesdóttir hefur óskað form-
lega eftir því að Már Guðmunds-
son seðlabankastjóri komi á fund 

í efnahags- og 
skattanefnd 
Alþingis. 

Þar vill hún 
meðal annars 
ræða losun 
gjaldeyris-
hafta, gagn-
rýni í nýlegri 
skýrslu OECD 
á peninga-
stefnu Seðla-

bankans, „kosti þjóðarinnar í 
gjaldmiðilsmálum í ljósi vandans 
á evrusvæðinu“ og leiðir til að 
draga úr vægi verðtryggingar. - þj

Seðlabanki Íslands:

Lilja vill Má á 
nefndarfund

Er sumarið búið?
JÁ 28,2%
NEI 71,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið á Fiskidaginn 
mikla á Dalvík?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

LILJA
MÓSESDÓTTIR

KJÖRKASSINN



Landsbankinn 410 4000landsbankinn.is

Gleðilega 
hátíð!
Mannréttindi eru hagsmunamál okkar allra. 

Við óskum samkynhneigðum og fjölskyldum 

þeirra til hamingju með Hinsegin daga 2011.
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SVEITARSTJÓRNARMÁL „Stranda-
byggð skilaði þriggja ára fjár-
hagsáætlun bréflega á réttum 
tíma, hins vegar láðist að senda 
áætlunina á tölvutæku formi,“ 
segir Ingibjörg Valgeirsdóttir, 
sveitarstjóri Strandabyggðar, í 
samtali við Bæjarins besta.  

Strandabyggð er meðal þeirra 
sex sveitarfélaga sem fengu 
áminningu fyrir að hafa ekki 
skilað inn þriggja ára fjárhags-
áætlun til ráðuneytisins. Sveit-
arfélögunum var hótað dag-
sektum og stöðvun greiðslna úr 
jöfnunar sjóði ef áætlanir yrðu 
ekki birtar. 

Ingibjörg telur að Stranda-
byggð hefði aldrei átt að lenda á 
listanum. Að hennar sögn er búið 
að hafa samband við ráðuneytið 
og leiðrétta málið, að því er fram 
kemur á vef Bæjarins besta.  - kh

Ársreikningur Strandabyggðar:

Gleymdu að 
skila rafrænt

Borgartúni 26  ·  Ármúla 13a
sími 540 3200  ·  www.mp.is

Við leggjum áherslu á persónulega
þjónustu fyrir fólk og fyrirtæki og skjóta 
afgreiðslu mála í síma- og þjónustuveri. 
Þannig á banki að vera og þess vegna 
eru meira en 90% viðskiptavina ánægð 
með þjónustuna hjá okkur.
Við tökum vel á móti þér!

Debetkort
Launareikningar
Sparnaðarreikningar
Kreditkort
Netbanki
Erlend viðskipti
Útlán

Það er auðvelt að skipta 
um banka. En það er 
mikilvægt að vanda valið!
Bárður Helgason, viðskiptastjóri
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WALL STREET Erfið vika er að baki á mörkuðum heims. Hughreystandi atvinnuleysis-
tölur frá Bandaríkjunum hresstu fjárfesta þó nokkuð við í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL, AP Hlutabréfaverð 
hækkaði nokkuð við opnun í helstu 
kauphöllum í gær eftir miklar 
lækkanir síðustu daga. Ástæðan 
er talin vera tölur sem birtar voru 
í gær um fjölda atvinnulausra í 
Bandaríkjunum, en þær voru betri 
en markaðir höfðu búist við.

Talnanna hafði verið beðið með 
nokkurri eftirvæntingu, en mánað-
arlegar atvinnuleysistölur í Banda-
ríkjunum hafa haft töluverð áhrif 
á markaði síðustu misseri. Þrátt 
fyrir jákvæð tíðindi eru þó enn 
miklar áhyggjur af hinum hæga 
efnahagsbata vestanhafs.

Skuldakreppan í nokkrum 
evruríkjanna er sem fyrr helsta 
áhyggjuefni fjárfesta í Evrópa 
en þó birti einnig til á evrópskum 
mörkuðum í gær í kjölfar tíðind-
anna frá Bandaríkjunum. Voru 
hlutabréfavísitölur í Frakklandi 
og Spáni meðal þeirra sem stóðu 
sig best, en áhyggjur fjárfesta af 
skuldastöðu ríkjanna hafa aukist 
merkjanlega síðustu daga. 

Þá lækkaði í gær ávöxtunar-
krafa á ríkisskuldabréf evruríkj-
anna, sem hefur nálgast sögulegar 
hæðir í vikunni. Ávöxtunarkrafa 
ítalskra og spænskra bréfa er þó 
enn yfir sex prósentum, sem er 
talið ósjálfbært til lengri tíma.

Seinagangur leiðtoga evruríkj-
anna við að stækka og auka vald-
heimildir björgunarsjóðs sem ríki 
evrusvæðisins hafa komið á fót 
hafa skilið þau eftir í lausu lofti 
og eru ófær um að koma ríkjunum 
í neyð til hjálpar. Þá eru vandræði 
stjórnmálamanna í Bandaríkjun-
um við að semja um hækkun á 
skuldaþaki bandaríska ríkisins 
talin hafa dregið úr trausti á getu 
ráðamanna til að leysa úr vanda-
málum hagkerfisins.

Þrátt fyrir ánægjuleg tíðindi í 
gær er búist við áframhaldandi 
svartsýni á mörkuðum út sumar-
ið. Sérfræðingar segja fjárfesta 
verða vara um sig áfram þangað 
til skýr merki um öflugri efna-
hagsbata komi fram. Þá er beðið 
frekari viðbragða frá leiðtogum 
evruríkjanna um hvernig hægt 
verði að stöðva skuldakreppuna.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, og Nicolas Sarkozy, for-
seti Frakklands, gerðu bæði hlé 
á sumarfríum sínum í gær til að 
ræða ástandið á mörkuðum. Á 
meðan fagnaði Barack Obama 
Bandaríkjaforseti 50 ára afmæli 
sínu en hefur þó varla getað ein-
beitt sér fyllilega að hátíðahöldum 
vegna ástandsins.

 magnusl@frettabladid.is

Svartsýni á 
hlutabréfa-
mörkuðum
Hlutabréfamarkaðir heims réttu sig örlítið við í gær 
eftir hrinu mikilla lækkana. Hægur efnahagsbati í 
Bandaríkjunum og skuldakreppa í nokkrum evru-
ríkjanna mun þó eflaust valda áhyggjum.

NOREGUR, AP Sautján ára breskur drengur lét 
lífið í árás hvítabjarnar á eyjunni Svalbarða 
í gær. Björninn særði fjóra samferðamenn 
drengsins áður en öðrum úr hópnum tókst að 
fella dýrið.

Drengurinn var í hópi um áttatíu breskra 
ferðamanna sem höfðu slegið upp tjöldum við 
Von Postbreen-jökulinn. Hópurinn var í skóla-
ferð og voru flestir í hópnum á aldrinum 16 til 
23 ára. 

Tveir þeirra sem slösuðust voru fararstjór-
ar en hinir voru úr hópi nemenda. Þeir voru 
sendir með sjúkraflugi til Noregs, en sam-
kvæmt upplýsingum frá læknum á Svalbarða 
voru áverkar allra alvarlegir.

„Þegar hafísinn kemur og fer eins og hann 
gerir þessa dagana er alls ekki ólíklegt að 
rekast á hvítabirni,“ segir Lars Erikis, vara-
ríkisstjóri á Svalbarða, í samtali við BBC. 
„Hvítabirnir eru gríðarlega hættulegir 
og eiga það til að ráðast á fólk án nokkurs 
fyrirvara.“

Um 3.000 hvítabirnir eru á Svalbarða á 
þessum árstíma, en íbúar á eyjunni eru um 
2.400. Hvítabirnirnir eru friðaðir en heimilt 
er að skjóta þá í nauðvörn. - bj

Hópur breskra ferðamanna í lífshættu á bjarnarslóðum í óbyggðum á Svalbarða:

Hvítabjörn drap einn og særði fjóra

FLUTTIR Engir vegir liggja að tjaldbúðum ferðamann-
anna og var þyrla send eftir hinum slösuðu.

 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÞJÓÐKIRKJAN Kosið verður milli 
Sigrúnar Óskarsdóttur, prests í 
Árbæjarkirkju, og Kristjáns Vals 
Ingólfssonar, sóknarprests á Þing-
völlum, í síðari umferð í vígslubisk-
upskjöri í Skálholti. Kosningu til 
embættisins lauk fimmtudaginn 28. 
júlí og atkvæði voru talin í gær. Á 
kjörskrá eru 149 menn og var kjör-
sókn 98 prósent. Þetta kemur fram í 
tilkynningu frá Þjóðkirkjunni. 

Sigrún fékk 39 atkvæði og 
Kristján Valur 37. Séra Agnes 
M. Sigurðardóttir fékk einnig 37 
atkvæði en reglur gera ráð fyrir að 
fái einstaklingar jafn mörg atkvæði 
ráði hlutkesti því hvor fari í seinni 
umferð. Séra Jón Dalbú Hróbjarts-
son tók einnig þátt í kosningunni og 
endaði hann með 33 atkvæði. 

Önnur umferð kosningarinnar 
fer fram strax að afloknum kæru-
fresti, 12. ágúst næstkomandi. 
Skilafrestur atkvæða rennur út 26. 
ágúst. Gert er ráð fyrir að talning 
atkvæða úr annarri umferð fari 
fram laugardaginn 3. september 
2011. - sv

Hlutkesti réð því hver fór áfram í kosningum:

Vígslubiskup kosinn 
í þessum mánuði

KRISTJÁN VALUR 
INGÓLFSSON

SIGRÚN 
ÓSKARSDÓTTIR

1 Hve mikill þorskur var borðaður 
á Íslandi á síðasta ári?

2 Hve margar nauðganir hefur 
verið tilkynnt um á Þjóðhátíð í ár?

3 Hvaða fyrirtæki ákvað nýlega 
að verða einn bakhjarla Hofs á 
Akureyri? 

SVÖR:

 1. 576 tonn  2. 6  3. VÍS

VEISTU SVARIÐ?
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Árni Páll Árnason segir að 
lengra verði ekki komist 
í niðurskurði eða skatta-
hækkunum. Skera verði 
niður þá þjónustu sem ríkið 
bjóði upp á. Hann gagnrýn-
ir aðila vinnumarkaðarins 
fyrir að spenna bogann of 
hátt í kjarasamningum.

„Eftir niðurskurðinn komumst við 
ekki mikið lengra með samdrátt 
miðað við óbreyttar skilgreining-
ar á þjónustustigi ríkisins,“ segir 
Árni Páll Árnason, efnahags- og 
viðskiptaráðherra.

Árni Páll segir að nauðsynlegt 
sé að komast lengra í endurreisn 
efnahagslífsins og það verði að 
gerast sem fyrst. Til þess að svo 
verði þurfi að endurhugsa hlut-
verk ríkisins frá grunni.

„Það er engum til góðs að ríkis-
reksturinn veikist þvert yfir og 
verði illa fær um að gegna því 
hlutverki sem hann á að gegna. 
Við verðum að hugsa frá grunni 
hvað það er sem við eigum að 
gera, með hvaða hætti við skil-
greinum ríkisreksturinn.“

Endurskoða umfang
Árni Páll segir hlutverk ríkisins 
að sinna ákveðnum kjarnaverkefn-
um. Öðrum málum eigi að útvista 
og koma á markað. Markmiðið sé 
að halda góðri þjónustu og helst að 
hún verði betri. Umfang rekstrar-
ins þurfi að endur hugsa og það 
hvað hann kosti.

„Það eru margar leiðir til og við 
þurfum að velta öllu fyrir okkur. 
Þarf ríkið að vinna öll verkefni 
sem það sinnir í dag? Við þurfum 
að skoða hverju væri betur fyrir 
komið annars staðar. Í því felast 
einnig tækifæri. Við getum til að 
mynda stutt við atvinnulífið með 
því að fela því að sinna stoð- og 
tækniþjónustu.

Ríkið er að sinna upplýsinga-
tækni með eigin starfsfólki. Er 
það endilega besta leiðin? Við 
getum búið til fjölbreyttari þjón-
ustumarkað með því að ríkið 
skilgreini þau verkefni sem það 
vinnur sjálft og kaupi síðan þá 
þjónustu sem þarf að auki.“

Árni Páll segir að komið sé að 

þolmörkum í skattahækkunum 
og spyr hvort einhverjir skattar 
séu eftir sem menn treysti sér 
til að hækka. Það verði menn 
að hafa í huga þegar horft sé til 
umfangs ríkisrekstrarins. „Menn 
ræða gjarnan um að komið sé að 
sársaukamörkum í niðurskurði. 
En það er einnig hægt að nefna 
fjölmörg dæmi um hitt; að það 
sé bullandi óhagkvæmni í ríkis-
rekstrinum. Við höfum sameinað 
stofnanir og ráðuneyti en þurfum 
að ná meiri árangri í því. Mark-
miðið er að fækka í stjórnunar-
stöðum en ekki þeim sem veita 
þjónustuna.“

Sátt verður að nást um málið, 
að sögn Árna Páls, og 
koma vinnunni betur á 
skrið. Alþingi þurfi að 
taka betur hugmyndum 
um sameiningar stofn-
ana til að almenningur 
fái meira fyrir skattpen-
ingana sína.

„Það verða að vera 
skýr markmið um sam-
einingar stofnana og við 
verðum að ætla ráðu-
neytunum að ná þeim. 
Þetta verður að vera 
niðurneglt og ófrávíkj-
anlegt, menn mega ekki 
ýta þessu á undan sér. 
Ráðuneytin verða að 
standa frammi fyrir því 
vali að annaðhvort sam-
eini þau stofnanir eða skeri niður 
þjónustu.“

Óvissa á evrusvæðinu
Árni Páll segir óvissuna á evru-
svæðinu auka enn á vanda Íslend-
inga. Ef erfiðleikarnir haldi 
áfram hafi það áhrif á útflutn-
ing Íslendinga og þá tekjuhlið 
sem sé grundvöllur ríkisfjármál-
anna. Betra sé að ganga lengra 
en skemmra í niðurskurði ríkis-
útgjalda, það eigi að vera sjálf-
stætt markmið. Áætlun um niður-
skurð verði að vera trúverðug og 
til lengri tíma. Lönd þar sem efna-
hagsáætlunin byggi á óvissu lendi 
í vanda og því þurfi að beita hag-
fræði hinnar hagsýnu húsmóður.

„Ef erfiðleikar einstakra ríkja 
leiða til fjármálakreppu hefur 
það umtalsverð áhrif á okkur. 
Útflutningur okkar er viðkvæmur 
fyrir  kaupmáttarrýrnun á 

evrusvæðinu. Við flytjum fyrst 
og fremst út munaðarvörur. Fisk-
urinn, ferðalög til Íslands og álið; 
allt er þetta munaður og við vitum 
af reynslu undanfarinna ára hvað 
gerist varðandi munaðarvörur í 
kreppu. Menn neita sér einfald-
lega um þær.“

Horfast í augu við aðstæður
Árni Páll segir málið tiltölu-
lega einfalt. Tvær leiðir séu til 
þess að auka kaupmátt og aðeins 
önnur þeirra virki. „Önnur er að 
loka bara augunum fyrir stað-
reyndum, hækka laun þó að ekki 
sé innistæða fyrir því og auka 
þannig á verðbólguna og hækka 

vaxtakjör ríkisins. Hin 
leiðin, og sú eina rétta, 
er að horfast í augu við 
aðstæður og sýna raun-
veruleg útgjöld. Rekst-
urinn verður síðan ein-
faldlega að miðast við 
þau.“

En er Árni Páll með 
þessum orðum að gagn-
rýna nýgerða kjara-
samninga, sem meðal 
annars Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráð-
herra gerði fyrir hönd 
ríkisins? „ Nei ekki sér-
staklega, hins vegar 
hef ég sagt að með kjar-
samningunum í vor hafi 
boginn verið spenntur 

of hátt og þeir hafa haft í för með 
sér mikinn verðbólguþrýsting. 
Fyrirtæki í aðkrepptum grein-
um hafa nú þegar velt kostnað-
inum út í verðlag, enda hafa þau 
enga aðra kosti. Þetta er veikleiki 
sem menn horfðust ekki í augu 
við. Hvað eiga greinar sem ekki 
ráða við svona hækkanir, svo sem 
verslunin, að gera annað en að ýta 
þessu út í verðlagið?

Annaðhvort verður kakan að 
stækka eða við færum peningana 
frá einhverjum öðrum. Menn 
vonuðust til að fá hagvöxt en það 
verður að afla hans áður en búið 
er að eyða honum.“

Ráðuneytin 
verða að 
standa 
frammi fyrir 
því vali að 
annaðhvort 
sameini þau 
stofnanir eða 
skeri niður 
þjónustu.

ÁRNI PÁLL ÁRNASON Efnahags- og viðskiptaráðherra segir að boginn hafi verið spenntur of hátt í launahækkunum.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það verður að fækka 
verkefnum ríkisins

Ilan Volkov 
aðalhljómsveitarstjóri

Hæfnispróf fyrir neðangreindar stöður munu  
fara fram á eftirtöldum dögum:

1. konsertmeistari
Hæfnispróf miðvikudaginn 23. nóvember 2011
Umsóknir skulu hafa borist 23. október 2011

1. klarínett 
Hæfnispróf mánudaginn 21. nóvember 2011
Umsóknir skulu hafa borist 21. október 2011

2. klarínett  
með skyldur á Es-klarínett 
Hæfnispróf miðvikudaginn 25. janúar 2012
Umsóknir skulu hafa borist 23. desember 2011

1. fagott 
Hæfnispróf mánudaginn 23. janúar 2012
Umsóknir skulu hafa borist 23. desember 2011 

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu hljómsveitarinnar, 
sinfonia.is (www.sinfonia.is/umhljomsveitina) og hjá  
starfsmannastjóra, kristin@sinfonia.is.
 

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Harpa, Austurbakki 2, 101 Reykjavík  »  sími: 545 2500  » www.sinfonia.is

FRÉTTASKÝRING: Verður breyting á ríkisrekstri á næstunni?

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög

ölskyldunnar, velgengni og vernd

m. Ólýsanlega fagurt er á k

kura þegar kertaljó

n hvarvetna
húsasl
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði ðir 
a-
ta 

SÍÐA 6
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ferðalög
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mynsla  LJónasdóttir s
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ríkjunum síðasta

sumar og ætlar 
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föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

r.117.91Kr.

Skandínavís
 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæ

en einnig 

borgina. Í á

oft áður e

framleið

umhverf

sín í bla

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnu

n
febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl
SÍÐA 2

ernd 
er á kvöld-

taljós lýsa upp 

etna ræður rómantík 

húsaslóðum og vinsælt meðal 

fast hvort öðru undir bleik-

himni og glitrandi frostrós-
-þlg
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 

Á djdjdj
Ragn
Viðt
SÍÐAÍÐAÐA

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4
g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit

Kökur, huggulegheit

Kökur, hugguleghei

Kökur, huggulegheit
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DÆMI

Ívar Örn Hansen
S: 5125429 , 
gsm 6154349
i @ 6 iivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462,
gsm 8233344
i id d @ 6 isigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, 
gsm 6924700
i id h@ 6 isigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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enda grunnefni í sska

iðslu. Náttúrulegega

rfisvænar framleiðeiðs

and við skæra og sog st

Mikill græjuka

Ásgeir Kolbeinsson útvar

Kolbeinsson útvarp

við sig í miðbænum. 
g í miðbænum. 
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fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá
LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn 
en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo 
við erum með þrjú börn heima. Ég er í 
fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún 
líka aðra krakka.“ Þórður segir þá fræðslu sem boðið er 
upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-
aða foreldra en annanhvern miðvikudag
eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-
ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður 
mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri 
ungum foreldrum en það eru ekki marg-
ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-
inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. 
Við erum öll með okkar fyrsta barn og að 
ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 
SÍÐA 2
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Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 
geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt 

fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR/P/P

okkar.is

ze
br

a

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá h
jöfum okkar um hvar auglýsingin ráðgj

þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR  
Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011



dýnan sem

styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa
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Leggur grunn að góðum degi

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

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

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

Cloud heilsudýnan 
fæst í öllum stærðum.

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

Mest selda
heilsudýna í  heimi*

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

20% kynningarafsláttur

TEMPUR®

® –

Frábært verð!

betrabak.is 
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SKOÐUN

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Forseti Íslands skýrir 
reglulega í erlendum fjöl-
miðlum hvernig Íslend-
ingar voru og eru öðrum 

snjallari í stjórn peningamála 
með eigin gjaldmiðil. Þó að þetta 
rími ekki við hagtölur og lifandi 
reynslu heimila og fyrirtækja hér 
á heimavígstöðvunum enduróma 
helstu andstæðingar Evrópusam-
bandsaðildar þennan boðskap. 
Peningamálin eru ein af uppistöð-
unum í andófi þeirra.

Frá því evran kom til sögunn-
ar hefur röksemdafærsla aðildar-
andstæðinga hins vegar sveiflast 
eftir sömu lögmálum og vind-

hani á burst. Í 
byrjun veiktist 
evran. Þá var 
það röksemd 
geg n  að i ld . 
Síðan styrktist 
hún. Þá var rök-
semdinni snúið 
við og því hald-
ið fram að það 
þjónaði ekki 
útflutnings-

hagsmunum Íslands að tengjast 
sterkri mynt. 

Þau rök dugðu skammt því að 
íslenska krónan varð allt í einu 
sterkari en evran. Þá var staðhæft 

að ekkert væri vitlausara en að 
yfirgefa nægtaborðið sem því 
fylgdi. Síðan féll sú spilaborg og 
við fengum gjaldeyrishöft einir 
Evrópubúa. Þegar þar var komið 
sögu varð til kenningin um að 
hrun krónunnar og höftin hafi í 
raun verið gæfa en ekki áfall. Í 
reynd réðu stjórnendur peninga-
mála litlu um gang krónunnar þar 
til höftin komu þó að hún að formi 
til lyti fullveldisyfirráðum þeirra.

Eina haldreipið í þessum hring-
snúningi röksemda er sú trú að 
fólk muni ekki hvernig haninn 
sneri á burstinni þegar síðast blés 
úr annarri átt.  

Lögmál vindhanans

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Fjármálakreppan í Evr-
ópu hefur í sumar verið 
uppspretta nýrra hug-
mynda í röksemdasmiðj-

unni. Snemmsumars var fullyrt 
að evran yrði brátt úr sögunni. 
Þó að enginn gæti útilokað slíka 
hrakspá þótti hún ekki nógu sann-
færandi. Kenningunni var því 
breytt yfir í þá staðhæfingu að 
Grikkland og önnur efnahagslega 
veik ríki myndu yfirgefa evruna.

Eftir að Grikkir samþykktu 
aðhaldsaðgerðir í ríkisfjármál-
um og komið var fram yfir hunda-
daga tók kenningin á sig þá mynd 
að Þýskaland myndi til að verja 

myntbandalagið setja evruríkjun-
um svo ströng skilyrði um stjórn 
ríkisfjármála í framtíðinni að 
óboðlegt væri fullvalda þjóðum. 
Sem sagt: Þrjár mismunandi 
útgáfur af einni og sömu hræðslu-
kenningunni og sumarið ekki á 
enda. Af öllum útgáfunum hefur 
verið dregin sú ályktun að kalla 
yrði aðildarumsóknina til baka og 
einungis fífl skildu það ekki.

Að sönnu er ekki unnt að úti-
loka að illa fari fyrir mynt-
bandalaginu og augljóst er að 
það mun ekki þrífast fremur en 
önnur myntkerfi ef bakhjarl-
inn er ekki aðhaldssöm stefna 

í ríkisfjármálum. Veikleikinn í 
hræðsluáróðrinum er hins vegar 
sá að látið er í veðri vaka að Ísland 
sé hólpið ef það einungis stendur 
utan evrópska myntbandalagsins. 
Það er blekking. Við erum á marg-
an hátt í veikari stöðu vegna lítils 
myntkerfis.

Aðildarandstæðingar hafa ekki 
enn getað svarað spurningunni 
hvað á að koma í staðinn. Í einum 
mánuði vísa þeir í fríverslunar-
samning við Kína og við Banda-
ríkin í þeim næsta, tala um 
norska krónu í dag og kanadísk-
an dal á morgun, og þannig hring 
eftir hring. 

Blekking

Kjarni málsins er sá 
að falli evran hrynur 
krónan. Það veitir því 
ekkert skjól að standa 

utan myntbandalagsins. Heimilin 
eru hins vegar varnarlausari hér 
vegna verðtryggingar og fyrir-
tækin veikari vegna hafta. Geng-
ishrunið hefur fært peninga frá 
almenningi til útflutningsfyrir-
tækja en ekki aukið hagvöxtinn. 
Í ýmsum evruríkjum hefur verið 
meiri hagvöxtur en hér.

Evruríkin þurfa sannarlega að 
sætta sig við harða kosti í ríkis-
fjármálum á komandi tíð, sérstak-
lega þau sem eru skuldug eins og 

Ísland. Ætli Ísland að standast 
viðskiptalöndunum snúning með 
eigin sjálfstæða mynt verður ekki 
komist hjá enn harðari aðgerðum 
hér. Það kostar einfaldlega meira 
að verja stöðugleika í örsmáu pen-
ingakerfi en leiða myndi af þátt-
töku í stærri heild. 

Enginn fullveldisréttur losar 
okkur því undan harkalegum 
ríkisfjármálaaðgerðum á næstu 
árum nema við ætlum að gefa 
stöðugleikamarkmiðið og sam-
keppnisstöðuna eftir. Það þýðir 
lakari lífskjör. Evruandstæðing-
ar benda enda ekki á neinn annan 
kost í ríkisfjármálum en þann 

sem þýsk stjórnvöld hafa talað 
fyrir; eða er það?  

Lækkun hlutabréfa á mörkuð-
um í Ameríku, Asíu og Evrópu í 
vikunni kallar enn frekar á end-
urmat peningastefnunnar, aukið 
aðhald í ríkisfjármálum og skýra 
hagvaxtarstefnu en ekki aftur-
köllun aðildarumsóknarinnar. 
Spurningin um varaplan brotni 
evrópska myntbandalagið upp 
snýst um það hvort við viljum 
fylgja Þjóðverjum eða ríkjum  
eins og Grikklandi inn í óvissa 
framtíð. Þeir sem tala eins og við 
séum eyland í peningamálum fara 
hins vegar villur vegar.

Falli evran hrynur krónan

H
insegin dagar í Reykjavík, sem nú eru orðnir fjög-
urra daga hátíð, ná hámarki í dag með Gleðigöngu 
tuga þúsunda í gegnum miðborgina. Hátíðin er 
skipulögð af samkynhneigðum, tvíkynhneigðum 
og transfólki til að undirstrika réttindi þeirra, til-

veru og sýnileika en er þó fyrir löngu orðin hátíð allra Reyk-
víkinga, svona rétt eins og sautjándi júní eða Menningarnótt. 

Þetta er sérstaða Hinsegin daga á Íslandi, eins og Þor-
valdur Kristinsson, forseti 
hátíðarinnar, vék að í viðtali 
við Fréttablaðið í gær; þeir 
eru fjölskylduhátíð þar sem 
allir fagna saman en ekki 
eru dregin nein mörk á milli 
„okkar og hinna“. Óhætt er að 
fullyrða að mikill meirihluti 
Íslendinga styður réttinda-

baráttu samkynhneigðra, sem borið hefur ríkulegan árangur.
Í viðtalinu segist Þorvaldur aldrei hafa búizt við að lifa 

sjálfur að lagalegt misrétti gagnvart samkynhneigðum yrði 
upprætt, eins og nú hefur gerzt á Íslandi. Hann segir barátt-
unni hins vegar engan veginn lokið. Enn sé til dæmis langt í 
land að transfólk njóti sama réttar og aðrir. Og þótt lagalegu 
jafnrétti sé náð sé kúgun samkynhneigðra enn til staðar, sem 
birtist meðal annars í þöggun, kvikindishætti, níði og grimmd. 
Enn eimir eftir af fordómum gegn samkynhneigðum, tvíkyn-
hneigðum og transfólki, þótt viðhorf meirihlutans hafi breytzt 
mikið.

Ekki má heldur gleyma því að baráttan fyrir réttindum 
samkynhneigðra er alþjóðleg eins og öll mannréttindabarátta. 
Lagalegu misrétti hefur verið eytt á Íslandi, en það viðgengst 
í langflestum ríkjum heims, mismunandi mikið. Sum þeirra 
ríkja sem troða á rétti samkynhneigðra eru náin vina- og 
bandalagsríki Íslands, til dæmis Lettland, Litháen og Pólland. 
Sum eru mikilvæg viðskiptalönd, eins og Rússland og Kína, 
sem banna ítrekað gleðigöngur á borð við þá sem farin verður 
í Reykjavík í dag og leyfa margs konar ofbeldi og kúgun sam-
kynhneigðra að viðgangast. Og sum eru þróunarsamstarfs-
ríki Íslands eins og Úganda, þar sem þingmenn ræða í alvöru 
tillögu um að taka upp dauðarefsingu við samkynhneigð. 
Íslendingar eiga að nýta tengsl sín í öllum þessum ríkjum til 
að þrýsta á að mannréttindi samkynhneigðra, tvíkynhneigðra 
og transfólks séu virt. Við getum verið stolt af því fordæmi 
sem við sýnum sjálf í þeim efnum.

Í Gleðigöngunni er fjölbreytileika mannlífsins hampað. 
Sjaldan hefur verið meiri ástæða til að halda honum á lofti en 
einmitt nú eftir hryðjuverkin í Noregi, sem voru framin í nafni 
haturs á fjölmenningu, umburðarlyndi og frelsi. Við eigum að 
sýna fjölbreytileikann með stolti og gleðjast yfir því hvað allir 
eru dásamlega öðruvísi, ólíkir, sér á parti og hinsegin.  

Gleðigangan er hápunktur Hinsegin daga.

Stolt af
fjölbreytninni

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp,
meira útvarp,
meiri fréttir,
meiri upplýsingar,
meiri umræða,
meira líf,
meiri íþróttir,
meiri virkni,
meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Meira sjónv
meira útva
meiri fréttir
meiri upplý
meiri umræ
meira líf,
meiri íþrótt
meiri virkni
meira úrva
Þú færð m

Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar allra leikja, 
útvarpslýsing á leik í hverri umferð í Boltavarpinu og umfjöllun strax að loknum leik.  
Myndbönd með viðtölum öll mörkin í sjónvarpi Vísis.
Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Gildir meðan birgðir endast. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

RÝMINGAR

SALA

KAUPAUKI 
MEÐ PALLAEFNI

Þegar þú kaupir pallaefni hjá okkur að 

upphæð 100 þúsund eða meira færð þú 

Sunset gasgrill og 6 ltr. af Jotun pallaolíu 

frítt með. Gildir til 14. ágúst.

 KLÁRAÐU PALLINN 

MEÐ OKKUR!

6 ltr. af pallaolíu og 

gasgrill fylgir með 

pallinum!

Tjöld og

Svefnpokar

40%
afsláttur

Allar

garðplöntur

50%
afsláttur

Lýkur um helgina

Allar

ferðavörur

40%
afsláttur

Plast-
garðhúsgögn

30%
afsláttur

Tré
garðhúsgögn

50%
afsláttur

Sumarleikföng

40%
afsláttur



VERÐ ÁÐUR:

6.995

4.995

SPARIÐ

2.000

BARSTÓLL

5.995

SPARIÐ

500

SKÓHILLA

1.995

FULLT VERÐ:

69.950

VERÐ ÁN FÓTA
49.950

SPARIÐ

20.000

VERÐ ÁÐUR:

19.950

12.950
SPARIÐ

7.000

8 PÖR

1.995

7 PÖR

1.295

FLANNEL-

SKYRTA

1.995

SÆNG OG KODDI

4.995

VERÐ FRÁ:

1.695



VERÐ ÁÐUR:

4.495

3.995

Ð

0

FULLT VERÐ:

16.950

12.950

SPARIÐ

4.000

VERÐ ÁÐUR:

24.950

19.950SPARIÐ

5.000

FULLT VERÐ:

26.950

19.950

FULLT VERÐ:

169.950

VERÐ ÁN FÓTA129.950 SPARIÐ

40.000

PANNA

STÆRÐ: 24 SM.

1.995

POTTUR

STÆRÐ: 18 SM.

2.995

RUSLAFATA

795

VERÐ ÁÐUR:

995

695

100
LÍTRA

3.995

BORÐLAMPI

1.495

30%
AFSLÁT

TUR

BRAUÐRIST

1.995

SPARIÐ

7.000
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AF NETINU

Veðsetning aflaheimilda
Varðmenn óbreytts kvótakerfis fara mikinn yfir margræddu banni við 
veðsetningu aflaheimilda í framlögðu frumvarpi sjávarútvegsráðherra 
að nýju fiskveiðistjórnunarkerfi. Hagfræðingar og viðskiptafræðingar eru 
dregnir fram til vitnis um það að óráðlegt sé að “hefta frjáls viðskipti 
með kvóta”, eins og það er kallað með fussi og svei-i. Í þessari umræðu 
vill gleymast að veðsetning aflaheimilda er nú þegar harðlega bönnuð 
og hefur svo verið frá árinu 1997 þegar sett voru lög nr 75 um samnings-
veð. Þar segir: 
Eigi er heimilt að veðsetja réttindi til nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð 
eru opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti og stjórnvöld úthluta 
lögum samkvæmt, t.d. aflahlutdeild fiskiskips og greiðslumark bújarðar. 
Hafi fjárverðmæti það, sem réttindin eru skráð á, verið veðsett er 
eiganda þess óheimilt að skilja réttindin frá fjárverðmætinu nema með 
þinglýstu samþykki þeirra sem veðréttindi eiga í viðkomandi fjárverð-
mæti. (3. gr. – 4 mgr.)

blog.eyjan.is/olinath
Ólína Þorvarðardóttir

Í Fréttablaðinu 26. júlí s.l. ritaði 
Einar Steingrímsson, stærð-

fræðingur, grein sem bar yfir-
skriftina „lögfræði, réttlæti og 
réttarríki“. Í greininni, sem einn-
ig birtist með viðbót á Eyjunni, 
er Einar ósáttur við að bæði for-
maður Lögmannafélags Íslands 
og forseti Lagadeildar HÍ skuli 
sjá ýmsa annmarka á því að skip-
uð verði sérstök rannsóknarnefnd 
til að rannsaka Guðmundar- og 
Geirfinnsmálið niður í kjölinn. 
Lítur Einar svo á að þessir framá-
menn innan lögfræðistéttarinnar 
telji formsatriðin mikilvægari en 
réttlætið.

Lögfræðingar hafa að sjálf-
sögðu engan einkarétt á umfjöll-
un um lögfræði, réttlæti og 
réttarríkið og því ánægjulegt að 
vita til þess að aðrir velti þessum 
hugtökum fyrir sér. Ég hef marg-
oft ritað pistla um þessi hugtök og 
gjarnan deilt á þá sem telja póli-
tískar skoðanir sínar sérstakt 
réttlætismál og að lögin eigi að 
víkja þegar þau samrýmast ekki 
þeirra réttlæti. Ég tel slíka hug-
myndafræði beinlínis andstæða 
réttarríkinu.

Það er ekkert athugavert við 
það að menn láti í ljós skoðun sína 
um að dómstólar hafi ranglega 
sakfellt sakaða menn eða á grund-
velli ónógra sönnunargagna, enda 
deila lögfræðingar um það dag-
lega í dómsölum landsins. Það er 

heldur ekkert athugavert við það 
að telja einstaka dóma ranga, eins 
og kollegi Einars hafði reiknað út 
með ákvörðun Hæstaréttar um 
lögmæti kosninga til stjórnlaga-
þings. En vandinn hjá stærðfræð-
ingunum er sá að þeir gefa sér 
ýmsar forsendur um staðreyndir 
málsins.  

Í greininni gefur Einar sér þær 
forsendur að játningar sakborn-
inga í Guðmundar- og Geirfinns-
málunum hafi verið fengnar með 
pyntingum og að þær hafi ekki 
verið trúverðugar. Og enn bætir 
Einar í þegar hann fullyrðir að 
lögregla og dómstólar hafi framið 
illvirki á sakborningum í málinu, 
burtséð frá því hvort þeir ættu 
þar nokkra sök. Því verði að skipa 
rannsóknarnefnd til að rannsaka 
málið niður í kjölinn.

Dómstólar, sem meta eiga sönn-
unargögn lögum samkvæmt, 

töldu hins vegar játningar sak-
borninga í Guðmundar- og Geir-
finnsmálunum trúverðugar og 
breyttan framburð einstakra 
sakborninga síðar fyrir dómi, 
þar sem játningar voru dregn-
ar til baka, ótrúverðugan. Einn-
ig fór fram rannsókn á meintum 
pyntingum áður en málið kom 
til Hæstaréttar þar sem niður-
staðan var sú að ekkert benti til 
þess að játningar væru fengnar 
með þeim hætti. Rétt er að benda 
á í þessu sambandi að játningar 
sakborninga í Guðmundarmál-
inu komu fram eftir stuttan tíma 
í gæsluvarðhaldi vegna rann-
sóknar á öðru máli. Sakborning-
ar voru mörgum sinnum leiddir 
fyrir dómara við rannsókn máls-
ins með verjendum sínum án þess 
að draga framburð sinn til baka. 
Það var ekki fyrr en fyrir dómi, 
eftir útgáfu ákæru, sem sumir 
drógu framburð sinn til baka en 
þó ekki allir og hafa ekki enn gert 
það. Framburður sakborninga 
var ekki eingöngu um eigin sök 
heldur einnig vitnisburður um 
sök annarra. Þessar aðstæður 
við sönnunarfærslu eru alþekkt-
ar í sakamálum og til að mynda í 
fíkniefnamálum þar sem sakfellt 
er fyrir innflutning á fíkniefn-
um á grundvelli framburða sak-
borninga við rannsókn málanna 
án þess að nokkur fíkniefni finn-
ist og sakborningar dragi fram-
burð sinn til baka fyrir dómi eftir 
útgáfu ákæru. Þá er það regla 
frekar en undantekning í kyn-
ferðisbrotamálum að sakborn-
ingar eru sakfelldir á grundvelli 
mats á trúverðugleika kæranda 
og sakbornings án þess að öðrum 
beinum sönnunargögnum sé til að 
dreifa. 

Ég er sammála skoðun forseta 

Lagadeildar HÍ um að löggjaf-
inn eigi ekki að setja á laggirnar 
rannsóknarnefndir til að yfirfara 
endanlega úrlausn Hæstaréttar, 
æðsta handhafa hins sjálfstæða 
dómsvalds. Það er ekki hægt að 
tala um sjálfstæði dómsvaldsins 
ef pólitískt skipaðar rannsókn-
arnefndir eiga síðan að yfirfara 
niðurstöðu dómstóla hvað þá að 
breyta þeim í kjölfar slíkra rann-
sókna. Þrígreining ríkisvaldsins 
byggir á því að sjálfstæði hvers 
um sig veiti hinum aðhald. Það 
hefur ekkert með það að gera að 
veita dómsvaldinu aðhald að hinn 
pólitíski meirihluti hverju sinni 
breyti niðurstöðu dómsvaldsins í 
einstökum málum vegna þess að 
hann telji hana ranga. Með því er 
verið að grafa undan sjálfstæði 
dómsvaldsins og frekar ætti að 
flokka það sem valdníðslu en 
aðhald.

Hugmyndafræði Einars og 
margra pólitískra samherja hans 
um að löggjafinn skipi rannsókn-
arnefndir til að yfirfara endan-
lega niðurstöðu dómstóla hefur 
verið nokkuð áberandi seinustu 
misseri. Ég minnist þess að einn 
viðmælandi þáttastjórnandans 
í Silfri Egils, eðlisfræðingur og 
hagfræðingur að mennt, taldi 
rétt að skipuð yrði nefnd til að 
fara yfir dóma Hæstaréttar eftir 
að rétturinn hafi að hans mati 
komist að rangri niðurstöðu í 
máli Vilhjálms Bjarnasonar gegn 
stjórnarmönnum Glitnis banka. 
Það er í sjálfu sér allt í lagi að 
hafa slíkar skoðanir en þær hafa 
ekkert með hugtökin réttlæti og 
réttarríki að gera. 

Það eru hins vegar til fram-
bærileg rök fyrir því að rýmka 
heimildir til endurupptöku mála. 
Ég sé aftur á móti ekki rök til 
þess að Guðmundar- og Geir-
finnsmálinu verði endurupptekin 
þar sem sönnunin fólst aðallega í 
mati á framburði sakborninga og 
vitna. Það eru engar forsendur 
fyrir nýja dómara í dag að endur-
meta framburð þeirra nú, án þess 
að ný gögn komi fram sem skipt 
geti máli.

Að lokum verð ég að lýsa furðu 
minni á ómaklegri aðför Einars 
að stjórnendum rannsóknarinnar 
og dómurum sem dæmdu í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálinu að 
hætti pólitískra ofstækismanna. 
Þeir rannsakendur og dómarar 
sem komu við sögu í málinu eru 
ekki þekktir illvirkjar, heldur 
þvert á móti. Flestir þeirra hafa 
lagt mikið af mörkum til lög-
fræðinnar og eiga stóran þátt í 
því að við búum við réttarkerfi 
sem jafnast á við það besta sem 
þekkist í lýðræðisríkjum. 

Rannsóknarnefndir og réttlætiÞar sem 
ábyrgðin liggur

Tilkynnt hefur verið um 
óvenju margar nauðganir 

eftir síðustu verslunarmanna-
helgi. Það er viðbúið að þegar 
viðbjóðslegir glæpir eiga 
sér stað verði fólki umhugað 
um hvernig megi koma í veg 
fyrir þá. Umræðan síðustu 
daga hefur því einkennst af 
vangaveltum um hvort gæsla 
og aðbúnaður á útihátíðum 
sé nægileg og hvort þjón-
usta við þolendur sé góð. Það 
er skiljanlegt og sjálfsagt að 
velta við öllum steinum í svo 
mikilvægri umræðu til að 
reyna að gera betur.

Hins vegar er hættulegt að 
ætla að leggja of mikið traust 
og ábyrgð á utanaðkomandi 
aðstæður, þegar staðreyndin 
er sú að það eru gerendur 
hverju sinni sem eru þeir einu 
sem bera ábyrgð á því ofbeldi 
sem þeir beita. Það er því 
hættulegt að ætla að treysta á 
reglusetningu með einhverj-
um fyrirfram ákveðnum við-
miðum um hvað sé nægilegur 
aðbúnaður. 

Slíkar reglusetningar leysa 
aldrei grunnvandann og varpa 
í raun ábyrgðinni frá ofbeldis-
manninum. 

Það er synd að í umræðunni 

undanfarna daga hefur farið 
of mikil orka í að benda á alla 
aðra en ofbeldismennina. Það 
gerir málaflokknum engan 
greiða að umræðan endi í 
skotgröfum um tæknileg 
atriði. Það er ekki hægt að 
ákveða í fundarherbergjum 
stjórnsýslunnar með hvaða 
hætti gæsla er nægileg til að 
ekkert kynferðisbrot eigi sér 
stað. Hver er fullkominn fjöldi 
gæslumanna? 42? Það er ekki 
lausnin að flóðlýsa Dalinn og 
girða af skúmaskot. Það er 
ekki heldur lausnin að gleyma 
sér í orðræðu um hver veitir 
nauðsynlega aðstoð fyrir þol-
endur kynferðisbrota, þar sem 
það sem skiptir mestu er að 
það sé gert. 

Viðbjóðslegir glæpir hafa 
áhrif á okkur og það er mann-
legt að vilja finna hinn gullna 
ramma sem kemur í veg fyrir 
þá. 

En það er vert að minna 
á að heimurinn horfir með 
aðdáun til Noregs um hvernig 
þeir vinna úr sínum harmleik, 
og það er með meiri upplýs-
ingu, opinni umræðu, virð-
ingu og kærleika. Í stóra 
samhenginu er gæslan og sál-
gæslan í Eyjum góð, Stíga-
mót eru góð, Neyðarmóttaka 
nauðgana er góð, forvarna-
hópar eru góðir og útihátíðir 
eru góðar. Hins vegar eru það 
ömurlegir ofbeldismenn sem 
eru ekki góðir. Til að sporna 
við nauðgunum þurfum við að 
muna það.  

Nauðganir

Hildur 
Sverrisdóttir
lögfræðingur og fyrrv. 
frkvst. V-dagsins gegn 
kynferðisbrotum

Rannsóknar-
nefnd

Brynjar 
Níelsson
hæstaréttarlögmaður

Það var ekki fyrr en fyrir dómi, eftir 
útgáfu ákæru, sem sumir drógu fram-
burð sinn til baka en þó ekki allir og hafa 

ekki enn gert það. Framburður sakborninga var ekki 
eingöngu um eigin sök heldur einnig vitnisburður um 
sök annarra.



STALDRAÐU VIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

Stök námskeið á meistarastigi
við deildir Háskóla Íslands
Framboð Endurmenntunar á meistaranámskeiðum í samstarfi við deildir Háskóla Íslands hefur fallið í góðan 
jarðveg og höfðar sterkt til þeirra sem vilja safna einingum í meistaragráðu.

Umsóknarfrestur er í flestum tilfellum til 12. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD

Hugtakaþróun í heilbrigðisvísindum
Klínískt námskeið í geðhjúkrun
Kroppurinn, kynlíf og kynheilsa
Mat á andlegri og líkamlegri líðan

 HAGFRÆÐIDEILD

 GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD   VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Greining á fræðsluþörfum í símenntun Afleiður og áhættustýring
Alþjóðamarkaðssetning
Alþjóðaskattaréttur
Eignastýring og verðlagning
Endurskoðun - I.hluti
Endurskoðun - III.hluti
Fjárhagsupplýsingakerfi
Fjármála- og eiginfjárgerningar
Fjármuna- og félagaréttur
Fjármögnun fyrirtækja
Forysta og leiðtoginn
Greining ársreikninga
Inngangur að rekstri
Mannauðsstjórnun
Markaðsáherslur og markaðshneigð
Samkeppnishæfni
Samskipti á vinnumarkaði
Skipulag og atferli
Stjórnun og forysta
Stjórnunar- og eftirlitskerfi
Upplýsingamiðlun, áfallastjórnun og fjölmiðlun
Viðskiptasiðfræði
Vörumerkjastjórnun
Þættir í aðferðafræði
Þættir í tölfræði

Sálgæslufræði: Dauðinn og sorgin
Sálgæslufræði: Sálgæsla barna og unglinga
 

Fjármálatölfræði
Heilsuhagfræði I
Hagfræðileg ákvörðunarfræði
Hagfræði og stærðfræði fjármálamarkaða
Kostnaðar- og nytjagreining

UPPELDIS- 
OG MENNTUNARFRÆÐIDEILD

 LÆKNADEILD

Almenn tölfræði fyrir meistara- og doktorsnema
Almenn aðferðafræði í rannsóknum fyrir meistara- 
og doktorsnema
Segulómun 2
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2010 en Whistler Cup er önnur af 
tveimur stærstu skíðakeppnum 
heims í hans aldursflokki. Jakob 
segir Whistler-fjall vera skemmti-
legasta staðinn sem hann hafi 
skíðað á en þess má geta að skíða-
keppni Vetrarólympíuleikanna í 
fyrra fór fram á sama svæði.

„Það var auðvitað ótrúlega 
gaman að sigra í þessu móti. Að 

standa uppi á palli fyrir fram-
an þúsundir áhorfenda og heyra 
íslenska þjóðsönginn spilaðan var 
bara magnað. Þetta er tilfinning 
sem ég vil upplifa aftur,“ segir 
Jakob Helgi.

Jakob segist gera sér grein fyrir 
því að hann verði að leggja mikið 
á sig til að komast í fremstu röð. 
Hann æfi því nær daglega. „Álagið 
er í raun mest á haustin á undirbún-
ingstímabilinu. Þá er ég bæði að 
skíða mikið en líka á þrekæfingum. 
Til að geta skíðað fer ég til Sviss 

eða Austurríkis þar sem ég skíða 
á jöklum í rúmlega þrjú þúsund 
metra hæð. Hæðin gerir það virki-
lega erfitt og því eru þrekæfing-
arnar að hluta til hugsaðar sem 
æfingar til að ég geti æft eins und-
arlega og það hljómar. En auðvitað 
er ég líka að styrkja mig með það 
fyrir augum að skíða betur,“ segir 
Jakob.

Spurður hvort álagið verði 
stundum of mikið segir Jakob að 
auðvitað sé þetta stundum erfitt. 
Maður sé mikið í burtu og missi 
samband við vini og kunningja. 
„Ég geri þetta samt með glöðu geði, 
ég held ekkert að grasið sé eitthvað 
grænna hinu megin. Auðvitað koma 
tímabil þar sem maður spyr sig 
hvort þetta sé þess virði en ég er 
100 prósent viss um að þetta er það 
sem ég vil gera.“

Jakob er ekki hræddur við að 
setja markið hátt en segist ætla 

að passa sig á að taka ekki of stór 
skref í einu. Lokatakmarkið sé þó 
að verða heimsbikarmeistari í alpa-
greinum og að vinna Ólympíugull.

„Ég stefni á að keppa á Ólymp-
íuleikunum í Sotsjí 2014 til að fá 
reynsluna og svo 2018 til að reyna 
að komast á pall. Núna í vetur mun 
ég í fyrsta sinn keppa í Evrópu-
bikarnum sem er svona skrefið á 

undan heimsbikarnum. Svo sjáum 
við til veturinn þar á eftir hvort ég 
er tilbúinn í heimsbikarinn,“ segir 
Jakob og bætir við: „Stærsta mark-
miðið hjá öllum skíðamönnum er 
að vinna samanlagðan heimsbik-
ar. Í heimsbikarnum eru 30 mót 
og sá sem nær bestum samanlögð-
um árangri er besti skíðamaður 
heims, það er bara þannig. Það er 
meiri heppni á Ólympíuleikunum 
því dagsformið skiptir miklu. Ég 
ætla nú samt sem áður að vinna 
Ólympíugull áður en yfir lýkur.“

Ég fæ núna bestu græjur sem völ er á sérútbúnar fyrir mig og 
alla þá hjálp og sérfræðiþekkingu sem mig gæti vantað. Fyrst 
og fremst er þetta samt bara hvatning og merki um að ég sé 
að gera eitthvað rétt.

G
arðbæingurinn Jakob 
Helgi Bjarnason 
hefur vakið mikla 
athygli í skíðaheim-
inum síðustu misseri. 
Hann er fimmtán ára 

gamall og í sínum aldursflokki er 
hann stigahæsti skíðamaður heims. 
Hann skrifaði í síðustu viku undir 
samning við austurríska skíðafram-
leiðandann Atomic og skipar sér þar 
með í hóp með mörgum af fremstu 
skíðamönnum heims. Fátítt er að 
svo ungir skíðamenn geri samning 
við Atomic en því má líkja við að 
knattspyrnumaður geri atvinnu-
mannasamning við Manchester 
United fimmtán ára gamall.

Jakob Helgi stundaði nám í 
norskum skíðamenntaskóla á síð-
asta ári en hefur nám í Verzlunar-
skóla Íslands í haust. Hann verður 
þó áfram með annan fótinn erlend-
is því hann fer nær mánaðarlega í 
æfinga- eða keppnisferðir á bestu 
skíðasvæði heims.

Jakob setur stefnuna hátt og 
hyggst komast í fremstu röð 
í sinni íþrótt og stefnir óhik-
að á að vinna Ólympíugull á 
Vetrarólympíuleikunum 2018.

Samningurinn mikil hvatning
Jakob Helgi er nú kominn í hóp 
rúmlega 40 skíðamanna sem 
Atomic sér alfarið um en í þeim 
hópi eru meðal annarra Ólympíu-
meistararnir Benjamin Raich og 
Carlo Janka. Jakob segir samning-
inn gjörbreyta sínum aðstæðum og 
vera mikla hvatningu um að leggja 
enn harðar að sér.

„Þetta er auðvitað rosalegt. Ég 
var boðaður á fund hjá Atomic án 
þess að ég hefði búist við neinu. 
Ég hitti manninn sem heldur utan 
um alla keppnismennina hjá þeim 
og hélt að þeir ætluðu að bjóða mér 
nokkur frí skíði og svona. En nei, 
þeir vildu fá mig inn í Atomic-fjöl-
skylduna og nú sjá þeir um allt fyrir 
mig,“ segir Jakob Helgi og bætir 
við: „Ég fæ núna bestu græjur sem 
völ er á sérútbúnar fyrir mig og alla 
þá hjálp og sérfræðiþekkingu sem 
mig gæti vantað. Fyrst og fremst er 
þetta samt bara hvatning og merki 
um að ég sé að gera eitthvað rétt.“

Jakob Helgi hóf að æfa skíði níu 
ára gamall undir leiðsögn föður 
síns, Bjarna Th. Bjarnasonar, en 
hafði æft fótbolta fram að því. 
Bjarni var sjálfur bráðefnilegur 
skíðamaður á sínum tíma en hætti 
í íþróttinni sautján ára.

„Ég fór sem sagt að æfa skíði í 
janúar 2005 og komst fljótt að því 
að þetta lá mjög vel fyrir mér. Það 
voru ekki liðnir nema 20 dagar 
þegar ég vann mitt fyrsta mót og 
eftir það var ekki aftur snúið. Þetta 
var bara í blóðinu og svo fannst 
mér þetta skemmtilegra en fót-
boltinn þótt hann sé ágætur líka,“ 
segir Jakob.

Jakob keppir fyrir hönd Skíða-
félags Dalvíkur en Bjarni faðir hans 
kemur þaðan. Jakob segir aðstæð-
ur til skíðaiðkunar vera slæmar í 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins og 
skíðar því mikið á Dalvík.

„Við eigum hús á Dalvík og 
förum þangað mjög reglulega. 
Dalvík er fyrir mér staður þar 
sem mér líður vel og þótt bærinn 
sé kannski lítill þá er hann alls ekki 
of lítill. Það er mjög fínt og róandi 
að vera þarna, bæði til að slappa af 
og til að fara á skíði,“ segir Jakob 
sem bætir við að Dalvík sé mik-
ill íþróttabær og nefnir Björgvin 
Björgvinsson skíðamann og knatt-
spyrnumennina Heiðar Helgu-
son og Atla Viðar Björnsson í því 
samhengi.

Lítil aðstaða á höfuðborgarsvæðinu
Björgvin Björgvinsson, sem verið 
hefur fremsti skíðamaður Íslend-
inga síðustu ár, tilkynnti nýver-
ið að hann hygðist hætta keppni á 
skíðum. Í fréttatilkynningu sem 
Björgvin sendi út við það tilefni 
sagði hann Skíðasamband Íslands 
ekki geta veitt afreksfólki þann 
stuðning sem nauðsynlegur væri 
til að komast í allra fremstu röð. 

Jakob tekur undir með  Björgvin 
og segir skorta afreksstefnu hjá 
sambandinu. Hann segir þó stærra 
vandamál hvað æfingaaðstaða sé 
slæm. Nauðsynlegt sé að koma upp 
snjóvélum í Bláfjöllum eigi að gera 
skíðafólki á höfuðborgarsvæðinu 
kleift að stunda íþróttina af krafti.

Verið er að mynda þjálfara-
teymi í kringum Jakob þar sem 
fjöldi einstaklinga kemur að. Verð-
ur Björgvin Björgvinsson tækni-
legur þjálfari Jakobs og ráðgjafi. 
Björgvin hefur leiðbeint Jakobi síð-
ustu ár og Jakob segist líta mikið 
upp til hans. „Hann er mín helsta 
fyrirmynd og það hefur verið frá-
bært að æfa með honum. Hann 
er auðvitað mjög góður á skíðum 
en hann er líka toppnáungi bæði í 
brekkunni og utan hennar. Til að 
bæta sig þarf maður að hafa ein-
hvern mælikvarða eða fyrirmynd 
og hann hefur verið það fyrir mig,“ 
segir Jakob. Mest áhrif segir hann 
þó föður sinn hafa haft á sig. 

„Hann er besti þjálfari sem ég 
veit um. Hann hefur farið á fjöl-
mörg þjálfaranámskeið og þekkir 
minn stíl og mína tækni rosalega 
vel sem er mikill kostur,“ segir 
Jakob. Spurður hvort faðir hans 
hafi lagt mikla pressu á hann svar-
ar Jakob: „Orðum það þannig að 
hann hafi stutt mig. Ég ræð alltaf 
ferðinni en hann vísar mér veginn 
og heldur mér við efnið. Ef ég er 
til dæmis að missa einbeitinguna á 
æfingum þá stoppar hann og ræðir 
við mig. Hann er vissulega strang-
ur og með aga en hann leyfir mér 
að ráða ferðinni. Við áttum okkur 
báðir á því að þetta þarf að vera 
skemmtilegt til að ég geti bætt mig 
sem mest. Það er ekki hægt að æfa 
eins og brjálæðingur ef þetta er 
leiðinlegt.“

Síðasta vetur fluttist Jakob til 
Noregs með föður sínum og stund-
aði nám við skíðamenntaskóla þar í 
landi. Í vetur mun hann búa heima 
á Íslandi en mun samt sem áður 
verja miklum tíma erlendis bæði 
við æfingar og keppni. „Ég mun í 
raun vera eins mikið úti og skólinn 
leyfir mér. Það skiptir mig miklu á 
þessum tímapunkti að æfa við topp-
aðstæður. Ég legg samt líka mikla 
áherslu á það að vanrækja ekki 
skólann og læri því mikið í mínum 
ferðalögum. Námið skiptir alveg 
jafn miklu máli og skíðin því ef eitt-
hvað fer úrskeiðis vil ég ekki vera 
ómenntaður,“ segir Jakob.

Spurður hvort ferðalögunum 
fylgi ekki mikill kostnaður svarar 
Jakob: „Ég á frábæra bakhjarla í 
foreldrum mínum og fjölskyldu. 
Þau hafa hjálpað mér ótrúlega 
mikið og styðja alveg 100 pró-
sent við bakið á mér. Það breytir 
í raun öllu því oftast hætta krakk-
ar í þessu vegna kostnaðar. Samn-
ingurinn sem ég skrifaði undir við 
Atomic léttir svo auðvitað undir 
með okkur.“ 

Stefnir á Ólympíugull
Jakob lýsir sjálfum sér sem alhliða 
skíðamanni en hann keppir í svigi, 
stórsvigi, risasvigi og bruni. Svig 
virðist þó vera sérgrein hans og 
hann vann til að mynda svigkeppn-
ina á Whistler Cup í Kanada árið 

Stefnir á Ólympíugull árið 2018

JAKOB HELGI BJARNASON Jakob er í hópi efnilegustu skíðamanna heims og stefnir á þátttöku á Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí í 
Rússlandi árið 2014.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jakob Helgi Bjarnason er einhver allra efnileg-
asti skíðamaður Evrópu. Hann er einungis fimm-
tán ára en er stigahæsti skíðamaður heims í sín-
um aldursflokki og skrifaði nýverið undir stóran 
samning við skíðaframleiðandann Atomic. Þeir 
sem til þekkja segja Jakob Helga hafa alla burði 
til að komast í fremstu röð. Magnús Þorlákur 
Lúðvíks son ræddi við hann í vikunni.
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H
eimsbyggðin stend-
ur nú frammi fyrir 
einhverju alvar-
legasta  neyð -
arástandi síð -
ustu áratuga þar 

sem milljónir manna, kvenna og 
barna líða skort í Austur-Afríku. 
Hungursneyð ríkir nú í suður-
hluta Sómalíu og er búist við því að 
ástandið versni enn frekar ef ekki 
kemur til aukin aðstoð frá alþjóða-
samfélaginu.

Langhrjáð svæði
Rúmlega tólf milljónir íbúa á hinu 
svokallaða Horni Afríku standa 
frammi fyrir matarskorti vegna 
verstu þurrkatíðar sem um getur 
í sextíu ár.

Þessi hluti heimsins hefur lengi 
verið viðkvæmur fyrir áföllum 
og hafa þau dunið reglulega yfir. 
Flestir muna eftir hörmungun-
um í Eþíópíu á níunda áratugnum 
og Sómalíu í upphafi þess tíunda. 
Yfirstandandi ástand er einmitt það 
alvarlegasta sem upp hefur komið 

síðustu tuttugu ár og er ekki úti-
lokað að eymdin muni aukast enn 
frekar.

Fjögur ríki eru á þurrkasvæðinu, 
Kenía, Eþíópía, Djíbútí og Sómalía, 
en ástandið er sýnu verst í því síð-
astnefnda, þar sem 3,7 milljónir af 
um 7,5 milljónum íbúa búa nú við 
matarskort.

Tugir þúsunda hafa þegar lát-
ist síðustu vikur og mánuði, þar af 
29 þúsund sómalísk börn yngri en 
fimm ára síðustu þrjá mánuði. 640 
þúsund börn til viðbótar búa við 
alvarlegan næringarskort.

Hundruð þúsunda hafa flúið 
þurrkasvæðin í suðurhluta Sómal-
íu og leitað aðstoðar í höfuðborg-
inni Mogadisjú og flóttamanna-
búðum í nágrannalöndunum. 440 
þúsund hafast við í Dadaab-flótta-
mannabúðunum í Norður-Kenía og 

120 þúsund til viðbótar í Dollo Ado 
í Eþíópíu.

Straumurinn er síst að léttast, 
þar sem 73 þúsund manns hafa 
komið til Dadaab á síðustu tveimur 
mánuðum og 1.300 manns bætast í 
hópinn á degi hverjum. Þá koma um 
2.000 til Dollo Ado á dag.

Þurrkar og ófriðarbál
Meginorsök þessa hörmunga er 
uppskerubrestur og dauði búfén-
aðar af sökum þurrka, en efnahags-
legir og pólitískir þættir magna 
neyðina.

Uppskerubresturinn hefur leitt 
til gríðarlegra verðhækkana á mat 
og nauðsynjavörum. Til dæmis 
hefur verð á svokallaðri dúrru, 
kornjurt sem er mikið notuð í mjöl-
gerð, hækkað um 240 prósent í 
Sómalíu síðasta ár.

Þá hefur mikill óstöðugleiki ein-
kennt stjórnmálaástandið í Sómal-
íu síðustu tuttugu ár og má segja 
að borgarastyrjöld geisi í mörgum 
af þeim héruðum þar sem ástandið 
er verst. Allt frá því að Siad Barre 

var velt úr forsetastóli fyrir tutt-
ugu árum hafa flokkar undir stjórn 
ýmissa stríðsherra barist um völd-
in. Opinber stjórnvöld í Mogadisjú 
sitja í skjóli Afríkusambandsins 
en stýra í raun aðeins takmörk-
uðum hluta landsins. Víða hafa 
skæruliðahópar, meðal annars úr 
samtökunum al-Shabab sem hafa 
tengsl við al-Kaída, hindrað hjálp-
arstarf alþjóðlegra hjálparstofnana 
og jafnvel meinað flóttamönnum að 
leita sér hjálpar.

Friðargæslusveitir Afríkusam-
bandsins hafa undanfarna daga 
og vikur herjað á al-Shabab til 
að tryggja að hjálparaðstoð nái 
til borgaranna, og orðið nokkuð 
ágengt í þeim efnum.

Hnetusmjör bjargar lífum
Alþjóðleg samtök og stofnanir 

hafa hert verulega á starfi sínu 
að undanförnu og vakið athygli 
almennings um heim allan á neyð 
fólks í Austur-Afríku. 

UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna, hefur lagt megináherslu 
á að aðstoð við börn sé sett í for-
gang. Mjólkurblöndur og hnetu-
mauk eru nýtt fyrir vannærð börn 
en einnig eru börn bólusett gegn 
hættulegum sjúkdómum. UNICEF 
hefur þegar komið hundruðum 
tonna af hjálpargögnum til barna 
á neyðarsvæðunum og tugþúsund 
barna hafa verið bólusett gegn 
mislingum og mænusótt.

Þá hafa Matarhjálp Sameinuðu 
þjóðanna, WFP, og Alþjóða Rauði 
krossinn sent tugi tonna af hnetu-
smjöri til neyðarsvæðanna og er 
von á annarri sendingu á allra 
næstu dögum.

Loks má geta þess að Flótta-
mannahjálp Sameinuðu þjóðanna 
leggur mikla áherslu á að byggja 
upp aðstöðu fyrir flóttamenn í búð-
unum í Dadaab og reisa tjöld fyrir 
7.500 manns á degi hverjum. 

Enn er mikil þörf
Þrátt fyrir að heimsbyggðin hafi 
tekið við sér undanfarnar vikur 
er enn töluvert í að ástandið verði 
viðráðanlegt, bæði vegna skorts á 
fjármunum og erfiðleikum við að 
ná til nauðstaddra. Rúmlega millj-
arður Bandaríkjadala hefur safn-
ast frá ríkisstjórnum, stofnunum 
og einstaklingum um heim allan en 
annað eins þarf til, þar sem talið er 
að umfangsmikilla hjálparaðgerða 
verði þörf allt fram í desember.

Íslendingar hafa stutt ötullega 
við hjálparstarfið og hafa þúsundir 
gefið í safnanir UNICEF og Rauða 
krossins síðustu vikur. Þá standa 
Barnaheill og Hjálparstarf kirkj-
unnar einnig fyrir söfnunum, en 
nánari upplýsingar um hvernig má 
bera sig að við stuðning má finna á 
heimasíðum fyrrnefndra aðila. 

Yfir 29 þúsund 
börn undir 5 ára látin
Milljónir svelta heilu hungri á þurrkasvæðum í Austur-Afríku. 650 þúsund 
börn eru í bráðri lífshættu og hafa þörf fyrir mikla aðstoð frá alþjóða-
samfélaginu. Þorgils Jónsson kynnti sér aðstæður hinna fjölmörgu þjáðu.

TÁRADALUR Hungursneyð ógnar lífi milljóna manna á þurrkasvæðunum í Austur-Afríku. Tugþúsundir hafa þegar látist, þar af 
rúmlega 29 þúsund börn undir fimm ára aldri á síðustu þremur mánuðum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Aden er þriggja ára gamall og sést hér með föður sínum 
Abdille í flóttamannabúðum í Kenía. Aden kom ásamt föður 

sínum, ömmu og tveimur systkinum í Dadaab-búðirnar fyrir 
viku og var þá aðframkominn af næringarskorti en hefur náð sér 
undraskjótt. Móðir hans lést áður en fjölskyldan komst á leiðar-
enda.

Ekki tekur nema tvær til fjórar vikur að hjúkra vannærðum 
börnum til fullrar heilsu komist þau undir hendur hjálparsam-
taka, en kostnaður við slíka meðferð er um 1.500 krónur.
 NORDICPHOTOS/AFP

Í öruggum höndum
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HUNGURSNEYÐ BREIÐIST ÚT UM SUÐUR-SÓMALÍU

Hungursneyð hefur nú breiðst 
út til þriggja héraða til viðbótar 

í Sómalíu og þykir líklegt að neyð 
muni heltaka allan suðurhluta landsins 

innan sex vikna. Rúmlega 12 milljónir 
manna líða nú skort vegna verstu þurrka 

sem geisað hafa í Austur-Afríku í 60 ár.

Fæðuskortur:
Spá fyrir september

1. Minni háttar

2. Nokkur

3. Erfiðleikar

4. Neyðarástand

5. Hungursneyð

Flóttamannabúðir
Fjöldi hinn 29. júlí

Matarþurfi 
einstaklingar

Hungursneyð spáð um alla 
Suður-Sómalíu í septem-
ber.

Djíbútí 
165.000

Sómalía 
3,7 milljónir

Eþíópía 
4,8 milljónir

Kenía 
3,7 milljónir 

Mogadisjú

Naíróbí

Addis Ababa

Djibouti

Ali Addeh 14.400

Dollo Ado 
120.000

Dadaab
440.000

SUÐUR-SÚDAN

ÚGANDA

TANSANÍA

©GRAPHIC NEWS  Heimildir: OCHA, USAID, FEWS

NEYÐARMATVÆLI VEGNA HUNGURSNEYÐAR

Matarhjálp Sameinuðu þjóðanna hefur fl utt 74 tonn af næringarbætta hnetusmjör-
inu Plumpy‘Sup til neyðarsvæðanna í Sómalíu. Það nægir til að fæða 28 þúsund 

börnum í einn mánuð. Alþjóða Rauði krossinn og UNICEF hafa einnig dreift slíku til 
barna á svæðinu.

Tilbúinn neyðarmatur: Hnetumauk, 
grænmetisolía, sojaprótín, mysa, maltódextrín, 
sykur, kakó, snefilefni.
Neytt beint úr pokanum

Orka í 
100 gr.

545 Kcal

Bakteríur 
þrífast ekki 
í mat sem 
byggður 
er á olíu. 
Pakkning-
arnar eru 
hentugar 
til flutnings 
og geymast 
lengi.

Fjörefnabætt blanda: 
Kornmeti sem blandað 
er með soja, belgjurtum, 
olíufræjum og undan-
rennuduft, Bætt með fjör-
efnum og steinefnum.
Blandað við vatn og 
eldað eins og hafra-
grautur

Orka í 
100 gr.

380 Kcal

Næringarstangir: Hveiti, 
grænmeti, fita, sykrur, 
sojaprótín og maltþykkni. 
Stundum mulið út í vatn og 
eldað sem hafragrautur.

Orka í 
100 gr.

446Kcal

Orkuríkt kex: 
Hveitikex með 
prótínríku korni, 
grænmetis-
olíu, kornsýrópi og 
undanrennudufti.

Orka í 
100 gr.

450 Kcal

Heimildir: Matarhjálp Sameinuðu þjóðanna og Nutriset.  ©GRAPHIC NEWS

Þúsund manna koma í flóttamannabúðir á degi hverjum 
en margir láta lífið áður en þeir geta leitað sér hjálpar.
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Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á

facebook.com/lotto.is

06/08 2011  |  WWW.LOTTO.IS

Fjórfaldur 1. vinningur stefnir í 27 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

BRUNAÐU EFTIR
MILLJÓNUNUM!
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Á rökstólum er hefðin sú að for-
vitnast um hversu mikið parið veit 
hvort um annað.
Arnar: „Ég veit nú ekki margt 
um þig en kannast öllu betur við 
karl föður þinn, tónlistarmanninn 
Tómas R. Einarsson. Ég er nefni-
lega djassgeggjari. Ég lærði að fíla 
djass þegar ég hlustaði á þættina 
hans Jóns Múla í útvarpinu í gamla 
daga, þoldi fyrst ekki tónlistina en 
Jón Múli var svo skemmtilegur að 
hann togaði mig inn í djassinn.“
Kristín: „Ég skil. Ég veit ekkert 
um íþróttir og fylgist því lítið með 
íþróttafréttum, svo ég veit bara 
við hvað þú starfar og hef séð þér 
bregða fyrir á skjánum.“
Arnar: „Ég leitaði nú örlítið á 
náðir Google til að forvitnast 
um þig. Þá komst ég að því að þú 
semur ekki alveg eins ljóð og ég 
var vanur að lesa þegar ég stund-
aði nám við Háskóla Íslands í 
íslensku og bókmenntum. Þar var 
ég meðal annars í kúrsi hjá Helgu 
Kress og skrifaði ritgerð um hina 
merku skáldkonu Guðfinnu Jóns-
dóttur frá Hömrum í Reykjadal. 
Viðfangsefni hennar voru aðeins 
önnur en þín.“
Kristín: „Guðfinnu Jónsdóttur 
þekki ég ekki. En það er eiginlega 
fyrst núna upp á síðkastið sem ég 
hef öðlast nokkurt umburðarlyndi 
fyrir íþróttum. Mér þótti skóla-
kerfið og umhverfi íþróttanna ekki 
mjög hvetjandi í þá átt. Svo dæmi 
sé tekið þá byrjaði ég bara að 
synda fyrir nokkrum árum. Skóla-
sundið og leikfimin voru ákveðin 
áföll sem tók mig mörg ár að jafna 
mig á. En þá fattaði ég auðvitað að 
þetta er mesta snilld í heimi.“

Má ekki ala á vantrausti
Þið hafið bæði ferðast jafnt innan-
lands sem utan á þessu viðburða-
ríka sumri. Munið þið upp á hár 
hvar þið voruð stödd þegar ódæðin 
í Noregi voru framin?
Arnar: „Já, það man ég. Það er svo 
skrýtið hvað heimurinn er orðinn 
lítill. Þegar þetta gerðist var ég 
á Húsavík. Konan mín var stödd 
hjá vinkonu sinni þegar dóttir 
vinkonunnar hringdi grátandi í 
mömmu sína. Hún býr í Noregi og 
var í næsta húsi við sprenginguna 
í miðbæ Óslóar. Þetta fengum við 
beint í æð áður en þetta var komið 
í fréttirnar. Þetta er atburður sem 
lætur mann ekki í friði.“
Kristín: „Ég var með matarboð 
heima hjá mér þegar þetta gerðist 
og boðið varð ekki jafn fjörugt og 
til stóð því ég var bara við tölvuna 

og fylgdist stöðugt með frétt-
um. Þetta var mjög sorglegt og 
líka óþægilegt. Þetta var nálægt 
manni, krakkar á mínum aldri og 
yngri sem voru myrtir, sem sýnir 
okkur hvað við erum berskjölduð 
þegar einhver er nógu bilaður og 
hefur aðgang að þeim tækjum og 
tólum sem þarf til að slátra fólki.“
Arnar: „Já. Maður veltir fyrir 
sér hvar nokkuð þessu líkt ger-
ist næst. En viðbrögð Norðmanna 
þykja mér einstök.“
Kristín: „Einmitt. Þeir virðast ná 
að hefja sig yfir hefnigirni og taka 
þessu af stillingu. En auðvitað er 
þetta erfitt mál og flókið. Og það 
er líka allt í lagi að vera reiður.“
Arnar: „Norðmenn í dag taka 

öðruvísi á svona málum en for-
feður þeirra á Sturlungaöld. Oft á 
tíðum í gegnum söguna hafa leið-
togar verið gagnrýndir fyrir að 
taka seint við sér, en í þessu tilfelli 
voru þeir sýnilegir frá fyrstu mín-
útu og ég dáist að því. Ég hugsa að 
það hafi þjappað norsku þjóðinni 
betur saman.“
Kristín: „Það væri hræðilegt ef 
þetta yrði til þess að ala á van-
trausti á milli fólks. Björn Bjarna-
son notaði til dæmis tækifærið 
til að draga upp hugmyndina 
um íslenska leyniþjónustu sem 
hann hefur dreymt um áratugum 
saman. Þetta fáránlega herblæti 
þykir mér ekki til mikillar prýði.“
Arnar: „Ég er ekki viss um að 
við hefðum tæklað þetta jafn vel 
og Norðmenn. Við hefðum líklega 
sett málið í nefnd, rætt fram og til 
baka, gefið út skýrslu og svo aðra 
skýrslu sem hefði verið gagnrýnd 
og svo framvegis. Ég hef bara 
svo ofboðslega lítið þol gagnvart 
stjórnmálamönnum. Mér finnst 
þeir svo vanmáttugir og ekki 
standa sig í því sem þeir eiga að 
gera, að ég gæti trúað að yfirvöld 
hér hefðu lent í bullandi vandræð-
um með að taka á svona málum.“

Skelfilegur eiturlyfjaheimur
Breska söngkonan Amy Wine-
house lést fyrir skömmu, aðeins 27 
ára gömul, eftir harða baráttu við 
áfengis- og eiturlyfjafíkn. Fylgdust 
þið með ferli hennar?
Kristín: „Já. Ég er mikill aðdáandi 
Amy Winehouse og þykir mjög 
dapurlegt að hún hafi orðið svona 
veik. Þetta kom ekki óvænt, því 
fólki þykir alltaf meira spennandi 
að segja fréttir af bágu ástandi 
fræga fólksins en þeim sem eru 
að gera eitthvað af viti, en hún var 
svo hæfileikarík og hefði getað 
gert svo góða hluti.“
Arnar: „Dóttir mín var hrifn-
ari af Amy Winehouse en ég, en 
þar sem ég fylgist mjög vel með 
breskum fjölmiðlum komst ég 
ekki hjá því að sjá hvert stefndi 

hjá henni. Átakanlegast þótti mér 
að sjá baráttu föður hennar við 
þennan skelfilega eiturlyfjaheim. 
Hann reyndi hvað hann gat og það 
situr mest í mér. Þessi barátta for-
eldra sem verða fyrir því að missa 
börnin sín út í þennan heim. Góð 
vinkona mín lést í vetur af völd-
um eiturlyfja, svo það bergmálar 
dálítið í mér hversu skelfilegur 
þessi heimur getur verið.“
Kristín: „Já. Þó er í rauninni ótrú-
legt hversu miklu þessir tónlistar-
menn sem létust 27 ára, eins og 
Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim 
Morrison og fleiri, höfðu áorkað 
á þessum aldri. Ég verð 27 ára 
seinni partinn á næsta ári og hef 
ekki áorkað alveg eins miklu. Það 
er leiðinlegt að þetta fólk hafi 
þurft að lifa svona hratt.“
Arnar: „Þetta er bara allt annað 
tímatal, eins og hjá hundum og 
köttum. Þessir rokkarar sem 
sukka svona mikið og deyja ungir 
eru margir í raun orðnir sextugir 
þegar þeir deyja því þeir lifa svo 
hratt.“

Bágt sálarástand plankara
Nú herma nýjustu fréttir að 
„plankið“ sé dautt. Í staðinn séu 
allir farnir að „ugla“ (láta taka 
myndir af sér í uglustellingum um 
víðan völl og dreifa á internetinu). 
Hvort er meira töff, plank eða ugl?
Kristín: „Ég get ekki svarað því. 
Ég veit að plank er til en ekki 
mikið meira en það.“
Arnar: „Þú verður að fara að 
planka, manneskja!“
Kristín: „Já. Plankið hefur ekki 
náð fótfestu í mínum kreðsum.“
Arnar: „Nei, sem betur fer. Í fullri 
alvöru, því annað eins bull og rugl 
hef ég ekki séð. Ég velti fyrir 
mér sálarástandi fólks sem birt-
ir myndir af sér í alls kyns fárán-
legum stellingum, sem er rennandi 
niður hlíðar og allt skaddað á eftir. 
Þetta er bara ekki rétt. Reyndar 
vissi ég blessunarlega ekki hvað 
plank er fyrr en fyrir skömmu. Ég 
var að mála húsið mitt og lá uppi á 

þaki. Þá benti sonur minn mér á að 
ég væri kominn í gott plank. Þegar 
ég var ungur bjuggu krakkarnir til 
engla í snjónum. Kannski var það 
forveri planksins.“
Kristín: „Já. Þegar ég var tíu eða 
tólf ára gekk snuðæði yfir borgina. 
Þá voru allir með snuð og pela og 
þau sem áttu lítil systkini þóttu 
heppin að geta gengið að slíku 
vísu heima hjá sér. Væntanlega 
hafa margir fengið rammskakkar 
tennur af því að japla á þessu.“
Arnar: „Ég hef líklega verið kom-
inn af snuðaldrinum þá.“
Kristín: „Þetta þótti mjög kúl. Ég 
hef oft velt því fyrir mér hvaðan 
þetta einkennilega æði kom.“

Alþýðlegar íþróttafréttir 
Að lokum. Ef þið skiptuð um hlut-
verk í einn dag, Arnar gerðist ljóð-
skáld og Kristín íþróttafréttaritari, 
hvað mynduð þið taka ykkur fyrir 
hendur?
Arnar: „Þegar ég var í Mennta-
skólanum á Akureyri orti ég heil-
an helling, meðal annars ásamt 
Bjarna Hafþóri Helgasyni vini 
mínum og mági. Ég fann mikið af 
þessum ljóðum fyrir ekki svo löngu 
og ég var alveg rammpólitískur. 
Þetta voru ádeiluljóð á það sem 
var að gerast í heiminum. Í dag 
yrði ég líklega ekki jafn æstur. Og 
örugglega ekki jafn hvassyrtur og 
þú, Kristín. Ég er orðinn svo mild-
ur maður að sennilega yrðu fugl-
ar og fiðrildi í öndvegi í ljóðunum 
mínum. Fegurðin og náttúran.“
Kristín: „Já, sem íþróttafréttarit-
ari myndi ég líklega flytja alþýð-
legar íþróttafréttir. Það finnst mér 
spennandi. Að tala við gamla fólk-
ið í sundleikfiminni, þá sem spila 
brennó út um alla borg og fleiri 
sem stunda svona áhugamanna 
og óstofnanavænt sport. Með-
limi Styrmis, íþróttafélags sam-
kynhneigðra, Africa United og 
þar fram eftir götunum. Það væri 
spennandi.“
Arnar: „Ég vind mér beint í þetta 
mál.“

Ég er ekki 
viss um að 
við hefðum 
tæklað 
þetta jafn 
vel og 
Norðmenn. 
Við hefð-
um líklega 
sett málið í 
nefnd, rætt 
fram og til 
baka, gefið 
út skýrslu 
og svo aðra 
skýrslu sem 
hefði verið 
gagnrýnd 
og svo 
framvegis.

Á RÖKSTÓLUM

Snuð og rammskakkar tennur
Íþróttafréttamaðurinn Arnar Björnsson orti heil ósköp sem ungur maður. Ljóðskáldið Kristín Svava Tómasdóttir hefur nýlega 
öðlast umburðarlyndi gagnvart íþróttum. Kjartan Guðmundsson hitti rökstólapar vikunnar á dálítið drungalegum sumardegi. 

DJÖRFUNG OG HUGUR Ef Kristín Svava væri íþróttafréttaritari í einn dag myndi hún flytja fréttir af sundknattleik og brennóspilurum. Sem ljóðskáld 
myndi Arnar yrkja um fugla og fiðrildi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Uppspretta
vellíðunar

Hverabraut 1 | 840 Laugarvatn | fontana@fontana.is | Sími: 486 1400       

Opið
alla daga
 kl. 11–22

NÁTTÚRULEGT 
HVERAGUFUBAÐ 
GLÆSILEGAR 
BAÐLAUGAR
Nánari upplýsingar:
www.fontana.is
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sendum um allt land

OG VIÐ MEINUM ÖLLUM 
BORÐSTOFUHÚSGÖGNUM!

25% AF ÖLLUM
BORÐSTOFUHÚSGÖGNUM

AÐEINS ÞESSA HELGI

Bjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða
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Skart og skraut 
í Gleðigöngum
Hinsegin dagar ná hámarki með þrettándu Gleði-
göngunni sem fram fer í dag. Fréttablaðið fór í 
gegnum myndasafnið og fann nokkrar skemmti-
legar myndir frá Gleðigöngum fyrri ára.

HOTT HOTT Dýraríkið átti sinn fulltrúa í Gleðigöngunni fyrir sjö árum.

SÆTUR Í BLEIKU Þessi bleiki fjaðurhamur setti svip sinn á 
gönguna árið 2006. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KLIPPIKRUMLUR Skrautlegir búningar eru eitt aðalsmerki 
gleðigöngunnar. Líklega hefur þó sjaldan verið lögð eins mikil 
vinna í gervin eins og þessir gerðu árið 2007. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BORGARSTÝRAN Jón Gnarr vakti mikla lukku í draggi í 
göngunni á síðasta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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1. Eyjafjarðarsveit, Sólgarður
Sverrir Hermannsson húsasmíðameistari 
hefur í áraraðir safnað alls kyns munum 
í þúsunda tali, allt frá bókamerkjum til 
heilu einkasafnanna af smíðaverkfærum, 
sem eru til sýnis við Saurbæ í vestan-
verðum Eyjafirði.

2. Byggðasafnið Hvoll
Við Karlsrauðatorg á Dalvík er fræðandi 
og skemmtilegt safn með gömlum heim-
ilismunum, náttúrugripum og fleiru, auk 
þess sem mikil áhersla er lögð á sögu 
þekktustu svarfdælinganna; Kristjáns 
Eldjárn fyrrum forseta og Jóhanns risa. 
Einnig getur verið ánægjulegt að heim-
sækja Menningarhúsið Berg á Dalvík 
og hið frábæra kaffihús sem þar er 
starfrækt.

3. Hjalteyri
Á hinni földu perlu Hjalteyri má meðal 
annars heimsækja hina glæsilegu mynd-
listarsýningu Kveldúlf-Sjónsuðu, sem 
stendur yfir til 21. ágúst.

4. Héðinsfjörður
Héðinsfjarðargöngin gera loks hægara 
um vik að heimsækja þennan fagra fjörð 
og njóta þar útivistar.

5. Davíðshús, Akureyri
Heimili og bókasafn Davíðs Stefánssonar, 
skálds frá Fagraskógi, stendur til sýnis 
við Bjarkarstíg að Akureyri, alveg eins og 
Davíð skildi við það þegar hann lést árið 
1964. Bókasafnið er einstakt.

6. Náttúrusetrið Húsabakka, Svarfaðardal
Í náttúrusetrinu stendur í allt sumar 
yfir sýningin Friðland fuglanna, sem 
fjallar eins og nafnið bendir til um fugla, 

Fiskur og fögur fjallasýn
Fjölskylduhátíðin Fiskidagurinn mikli á Dalvík er haldin í ellefta sinn um helgina, en um 30.000 manns heimsóttu hátíðina á 
síðasta ári. Af því tilefni leit Fréttablaðið á nokkra áhugaverða staði, söfn, náttúruperlur og fleiri hátíðir í nágrenni Dalvíkur.

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

lifnaðarhætti þeirra og lífríki votlendis 
með sérstakri áherslu á Friðland Svarf-
dæla. Friðlandið er rómað fyrir fjölskrúð-
ugt fuglalíf og umkringt hinum ægifagra 
svarfdælska fjallahring.

7. Hrísey
Stutt sigling út í Hrísey, sem farin er frá 
Árskógssandi, er ævintýri út af fyrir sig. 
Þegar í eyna er komið má njóta fjallasýn-
arinnar og afslappaðrar stemningarinnar, 
enda engin tilviljun að þangað sækja lista-
menn gjarnan innblástur.

8. Síldarminjasafnið, Siglufirði
Fyrir skemmstu heimsótti tíu þúsundasti 
gesturinn hið einstaka Síldarminjasafn, 
þar sem áherslan er lögð á síldveiðar og 
vinnslu á silfri hafsins í gegnum tíð-
ina. Í Bátahúsinu liggja skip og bátar við 
bryggjur þar sem hafnarstemningin frá 
því um 1950 er endursköpuð og margt 
fleira merkilegt er þar að finna. Um 
helgina fer einnig fram á Siglufirði Pæju-
mót í knattspyrnu og því nóg um efnileg 
ungmenni á svæðinu.

9. Ólafsfjarðarvatn
Að sumarlagi er gráupplagt að renna fyrir 
silung í Ólafsfjarðarvatni, hvort sem er 
af vatnsbakkanum eða af báti úti á vatni. 
Þar eru einnig seglbrettasiglingar gjarn-
an stundaðar.

10. Handverkshátíðin við Hrafnagilsskóla
Handverkshátíðin í Eyjafjarðarsveit er 
haldin í 19. sinn nú um helgina og taka um 
hundrað sýnendur þátt. Rammíslenskt 
hráefni verður í fyrirrúmi og einnig góð-
gæti úr íslensku náttúrunni og ýmsar 
uppákomur, til dæmis kálfaþraut og 
traktorakeppni, svo fátt eitt sé nefnt.
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STYRKIR VERÐA VEITTIR TIL BARNA Á ALDRINUM 
6–16 ÁRA
Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is. – Úthlutað verður úr 
sjóðnum fyrsta vetrardag, 22. október 2011. Umsækjendur sem 
hafa ekki fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir,

LEGGÐU ÞITT AF MÖRKUM TIL VILDARBARNA 
MEÐ ICELANDAIR
Farðu á vildarborn.is og sjáðu hvernig þú getur hjálpað börnum að fara 
í draumaferðina sína.

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

Vildarbörn Icelandair

VILDARBÖRN ICELANDAIR
FERÐASTYRKIR VILDARBARNA ICELANDAIR:
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. SEPTEMBER
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V
iðureign Manches-
ter-félaganna City 
og United í Sam-
félagsskildinum á 
morgun markar að 
margra mati upp-

haf leiktíðarinnar á Englandi. 
Aðeins vika er í að flautað verði 
til leiks í ensku úrvalsdeildinni á 
nýjan leik. Englandsmeistararn-
ir í Manchester United þykja sig-
urstranglegir auk granna sinna 
í City og Lundúnaliðsins Chel-
sea. Margir vilja meina að tíma-
bilið gæti verið síðasti möguleiki 
Arsene Wenger til þess að skila 
nýjum titli í hús hjá Arsenal. Þá 
setja bjartsýnustu stuðnings-
menn Liverpool stefnuna á titil-
inn meðan svartsýnni menn tækju 
Meistaradeildarsæti fegins hendi.

Líklegastir til sigurs
Sir Alex Ferguson hefur sitt 
tuttugasta og sjötta starfsár hjá 
Manchester United staðráðinn í að 
skila tuttugasta Englandsmeist-
aratitli félagsins í hús. United 
náði frábærum árangri á síðustu 
leiktíð en auk þess að vinna Eng-
landsmeistaratitilinn komst liðið 
í úrslit Meistaradeildar í þriðja 
skipti á fjórum árum. Miklu mun-
aði um frammistöðu Mexíkóans 
Javier „Chicharito“ Hernandez, 
sem var nokkuð óþekkt stærð 
fyrir tímabilið og lítils vænst af 
honum.

Fróðlegt verður að sjá hversu 
mikið United mun sakna mark-
varðarins Edwins van der Sar sem 
hefur lagt skóna á hilluna. David 
de Gea var keyptur frá Atletico 
Madrid og ljóst er að mikil pressa 
verður á Spánverjanum tvítuga. 
Sparkspekingum er minnisstætt 
hversu illa gekk að finna traustan 
arftaka Peters Schmeichel á sínum 
tíma og andstæðingar United vona 
að markvarðarstaðan eigi eftir að 
valda meisturunum vandræðum.

Englendingarnir Ashley Young 
og Phil Jones eru komnir til Uni-
ted en arftaki Paul Scholes á miðj-
unni er ófundinn. Ferguson, sem 
verður sjötugur á síðasta degi árs-
ins, er þekktur fyrir að fara sínar 
eigin leiðir á leikmannamarkaðn-
um líkt með kaupunum á Chicha-
rito (og Bebe). Hann gæti komið á 
óvart áður en félagaskiptaglugg-
inn lokast í lok mánaðarins. Meist-
ararnir hljóta að teljast líklegir til 
þess að verja titil sinn, líklegastir 
til sigurs eins og staðan er í dag.

Er tími City kominn?
Stuðningsmenn Manchester City 
fengu loks uppreisn æru á síðustu 
leiktíð. Félagið vann enska FA-bik-
arinn, sinn fyrsta bikar í 35 ár, og 
sló granna sína í United út í undan-
úrslitum. Félagið tryggði sér sæti 
í Meistaradeild Evrópu og sýndi 
að héðan í frá skyldi fólk taka City 
alvarlega. Konungsfjölskyldan í 
Abu Dhabi hefur varið miklum 
fjármunum í félagið undanfarin 
þrjú ár og virðast sjóðir þess 
ótæmandi.

Sagan endalausa um heimþrá 
Carlos Tevez er óleyst. Tevez, 
sem hefur verið jafnbesti leik-
maður deildarinnar undanfarin 
ár, hefur ekki farið leynt með van-
líðan sína í Manchester-borg. City-
menn sögðust ekkert þurfa að flýta 
sér að selja Tevez og nýttu sum-
arið í að tryggja sér þjónustu ann-
ars argentísks framherja, Sergio 
Aguero, dýrasta leikmanns City 
frá upphafi.

Helsti hausverkur Roberto 
Mancini, knattspyrnustjóra City, 
gæti orðið að halda stjörnum 
sínum ánægðum. Leikmannahóp-
urinn er afar vel skipaður en þó er 
ljóst að aðeins ellefu byrja hvern 
leik. Óvíst er hvernig bekkjarset-
an fer í stórstjörnur City en liðið 
hefur þó litið vel út á undirbún-
ingstímabilinu. Sannfærandi 3-0 
sigur á sterku liði Inter frá Míl-
anó í síðustu viku gefur til kynna 
að menn Mancinis séu til alls vísir 
í vetur.

Nýr Mourinho-tími 
gæti verið í uppsiglingu
Þegar síðasta leiktíð var um það 
bil hálfnuð virtist fátt geta komið 
í veg fyrir annan meistaratitil 
Chelsea á tveimur árum. Meiðsli 
lykilmanna á skömmum tíma urðu 
hins vegar til þess að Chelsea-
vélin bræddi úr sér. Félagið sá á 
eftir titlinum og marði að lokum 
annað sætið með betri marka-
tölu en Manchester City. Aldrei 
þessu vant hefur félagið hald-
ið sig af leikmannamarkaðnum í 
sumar ef frá eru talin nýleg kaup 

á táningnum Oriol Romeu frá 
Barcelona.

Mikil pressa er á herðum hins 
33 ára gamla André Villas-Boas. 
Eftir frábæran árangur með Porto 
í heimalandinu og Evrópudeild-
inni á síðustu leiktíð er Portúgal-
inn tekinn við stórliði Chelsea þar 
sem kröfurnar eru miklar. Roman 
Abramovich, hinn rússneski eigandi 
Chelsea, hikaði ekki við að sparka 
einum virtasta stjóra síðasta ára-
tugar, Ítalanum Carlo Ancelotti, í 
lok síðustu leiktíðar.. Annað sæti í 
deild og átta liða úrslit í Meistara-
deildinni var árangur vel undir 
væntingum 

Sjaldan er minnst á Villas-Boas 
nema nafn læriföður hans, Jose 
Mourinho, sé nefnt í sömu andrá. 
Villas-Boas aðstoðaði „hinn sér-
staka“ bæði hjá Porto og Chelsea. 
Mourinho skilaði tveimur Eng-
landsmeistaratitlum í hús hjá Chel-
sea en segja má að kjarninn í liðinu 
sé enn hinn sami, bara sex árum 
eldri. Lykillinn að árangri hlýtur 
að liggja í því að sameina krafta 
Didier Drogba og Fernando Torres 
í framlínu Chelsea. Sá síðarnefndi 
hefur átt afar erfitt uppdráttar 
síðan hann kom frá Liverpool en 
enginn velkist í vafa um hæfileika 
hans.

Síðasti séns fyrir Wenger
Sex ára titlaleysi hefur tekist að 
snúa fjölmörgum stuðningsmönnum 
Arsenal gegn stefnu knattspyrnu-
stjórans Arsene Wenger. Svo virðist 
sem Wenger hafi efnahagsvanda-
mál heimsins á herðum sér þegar 
kemur að nýjum leikmönnum. Svo 

fátíð eru kaup á dýrum heimsklassa 
leikmönnum. Eftir frábær fyrstu 
níu ár hjá félaginu þar sem liðið 
breyttist úr varnarsinnuðu liði í 
best spilandi lið Englands hafa þau 
sex síðustu verið í meira lagi mögur. 
„Næstum því“ lýsir ágætlega gengi 
Arsenal ár eftir ár. Wenger fékk 
frábært tækifæri til þess að binda 
enda á titlaleysið í deildabikarnum 
en leikmenn liðsins voru sjálfum 
sér verstir í 2-1 tapi gegn fallliði 
Birmingham í úrslitaleiknum.

Árangursleysi og vanhæfni 
Wengers til þess að styrkja liðið 

hafa einnig skilað sér í pirruðum 
leikmönnum. Stjörnur félagsins, 
Cesc Fabregas og Samir Nasri, 
hafa báðar sagst ósáttar með stöðu 
mála og alls óvíst er hvort þeir 
verði áfram í herbúðum Lundúna-
félagsins. Brotthvarf óánægðra 
leikmanna gæti hreinsað andrúms-
loftið en einnig er líklegt að aðrir 
lykilmenn bregðist illa við. Franski 
þjálfarinn þarf að opna veskið, eins 
og hann gerði með kaupunum á 
Fílabeinsstrendingnum sókndjarfa 
Gervinho.

Enginn vafi er á því að Wenger 
getur stillt upp frábæru byrjunar-
liði hjá Arsenal sem getur staðið 
flestum snúning. Breiddin er hins 
vegar ekki upp á marga fiska og því 
viðbúið að sagan endurtaki sig lendi 
lykilmenn í meiðslum. Meiðsli lykil-
manna Arsenal hafa reyndar verið 
svo tíð að tímabært er að athuga 
réttindi sjúkrateymisins.

Kóngurinn fær vinnufrið
Þrátt fyrir að árangur Liver-
pool hafi staðið undir væntingum 
svartsýnustu manna á síðustu leik-
tíð höfðu stuðningsmenn Liverpool 
yfir nógu að gleðjast innan vallar 
sem utan. Eigendaskiptin, ráðn-
ing „kóngsins“ Kenny Dalglish og 
Úrúgvæi að nafni Luis Suarez sem 
skyggði á söluna á Fernando Tor-
res svo um munaði stóðu upp úr. 
Dalglish, sem stýrði Liverpool til 
þriggja Englandsmeistaratitla og 
tveggja bikarmeistaratitla á níunda 
áratugnum, er jafn heilagur hjá 
aðdáendum Liverpool og páfinn er 
í Vatíkaninu. Hann mun fá vinnu-
frið, auk þess sem fjarvera Liver-

pool í Evrópudeildinni ætti að koma 
liðinu til góða í Úrvalsdeildinni.

Félagið hefur styrkt sig töluvert 
í sumar í kjölfarið á því sem virð-
ast frábær kaup á Andy Carroll 
og Suarez í stað Fernando Torres. 
Ensku landsliðsmennirnir Jordan 
Henderson og Stewart Downing 
eru komnir á Anfield, að ógleymd-
um Skotanum Charlie Adam. Allir 
hafa ýmislegt til brunns að bera og 
stóðu sig vel hjá lægra skrifuðum 
úrvalsdeildarfélögum í fyrra. Eng-
inn þeirra hefur þó enn sannað sig 
á stóra sviðinu.

Leikmönnum Liverpool hefur 
gengið illa að standa vaktina í 
vörninni á undirbúningstíma-
bilinu. Hvort sem mótherjinn 
hefur verið malasískur, norskur 
eða tyrkneskur hefur markvörður 
liðsins mátt hirða knöttinn úr neti 
sínu þrisvar sinnum, sem er allt 
of oft gegn lægra skrifuðum and-
stæðingum. Dalglish virðist vera 
í leit að miðverði en sú leit stend-
ur enn yfir þegar aðeins vika er 

í mót. Liverpool-liðið virðist öllu 
sterkara fram á við. Suarez hefur 
nú þegar sannað ágæti sitt en Eng-
lendingurinn Andy Carroll er enn 
nokkurt spurningarmerki. Stuðn-
ingsmenn Liverpool binda vonir 
við að fyrirgjafir Downings á 
kollinn á framherjanum stæðilega 
skili mörkum frá þessum dýrasta 
knattspyrnumanni Bretlandseyja.

Fulltrúar Íslands og Wales
Þrátt fyrir að athygli flestra bein-
ist að stóru félögunum sem fyrr 
eru nefnd er fleira sem fylgjast 
verður með. Í fyrsta skipti í sögu 
úrvalsdeildarinnar verður fulltrúi 
frá Wales í deildinni en róðurinn 
gæti reynst þungur hjá nýliðunum 
frá Swansea. 

Íselndingar eiga tvo fulltrúa 
í deildinni í vetur. Grétar Rafn 
Steinsson stendur vaktina í hægri 
bakverðinum hjá Bolton og þá 
verður Heiðar Helguson í fram-
línu nýliða QPR. Dalvíkingurinn 
er einn reynslumesti leikmaður-
inn í liði QPR en hann hefur spilað 
með Watford, Fulham og Bolton í 
deild þeirra bestu.

Sparkspekingar geta deilt um 
hvort enska úrvalsdeildin sé sú 
besta í heimi. Þegar kemur að 
vinsældum stenst engin knatt-
spyrnudeild í heimi henni snún-
ing. Veislan er handan við hornið.

Dalglish, sem stýrði Liverpool til þriggja Englandsmeistaratitla 
og tveggja bikarmeistaratitla á níunda áratugnum, er jafn 
heilagur hjá aðdáendum Liverpool og páfinn er í Vatíkaninu.

Aldrei fleiri félög gert tilkall
Keppni í ensku úrvalsdeildinni, vinsælustu knattspyrnudeild heims, hefst eftir viku. Tilhlökkun stuðningsmanna er mikil að sjá 
hvernig félögum sínum reiðir af. Kolbeinn Tumi Daðason tók stöðuna á félögunum sem eiga raunhæfan möguleika á titlinum.

Félag Knattspyrnustjóri Þjóðerni
Arsenal Arsene Wenger Franskur
Aston Villa Alex McLeish Skoskur
Blackburn Steve Kean Skoskur
Bolton Owen Coyle Skoskur
Chelsea André Villas-Boas Portúgalskur
Everton David Moyes Skoskur
Fulham Martin Jol Hollenskur
Liverpool Kenny Dalglish Skoskur
Man City Roberto Mancini Ítalskur
Man Utd Alex Ferguson Skoskur
Newcastle Alan Pardew Enskur
Norwich City Paul Lambert Skoskur
QPR Neil Warnock Enskur
Stoke City Tony Pulis Velskur
Sunderland Steve Bruce Enskur
Swansea City Brendan Rodgers Norður-Írskur
Tottenham Harry Redknapp Enskur
WBA Roy Hodgson Enskur
Wigan Athletic Roberto Martínez Spænskur
Wolves Mick McCarthy Írskur

Skoskir stjórar vinsælastir
Magnað er hversu dugleg ensku úrvalsdeildarfélögin eru að sækja 
knattspyrnustjóra til nágranna sinna í Skotlandi. Sjö Skotar stýra liðum 
í deildinni en aðeins fimm Englendingar eru við stjórnvölinn. Fámenni 
knattspyrnustjóra frá heimalandinu er einsdæmi í stærstu deildum 
heimsins. Þrátt fyrir að erlendir þjálfarar séu ekki óþekkt stærð í ítölsku, 
spænsku og þýsku deildinni eru heimamenn í miklum meirihluta. 
Englendingur hefur reyndar ekki stýrt félagi til sigurs í ensku úrvals-
deildinni frá stofnun hennar árið 1992.

■ KNATTSPYRNUSTJÓRAR ÚR ÖLLUM ÁTTUM

Í ELTINGALEIK VIÐ BOLTANN Berbatov, Fletcher og Giggs hjá Manchesr United höfðu betur gegn Torres og félögum í Chelsea í langhlaupinu um Englandsmeistaratitilinn á 
síðustu leiktíð. Fróðlegt verður að sjá hverjir koma til með að fagna þegar bikarinn fer á loft í maí.   NORDIC PHOTOS/AFP
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Hjólhýsi betra 
EN SUMARHÚS

Margar fjölskyldur dvelja yfir 
sumartímann í hjólhýsabyggðinni á 
Flúðum. Þeim líkar nándin við annað 
fólk, að geta ferðast um nágrennið og 
að börnin fái að leika sér úti í náttúrunni.

Við komum hingað í fyrra á 25 ára 
gömlum Benz-húsbíl,“ segir Thelma 
Þórðardóttir sem hefur ásamt fjöl-
skyldu sinni varið sumarfríinu í 

hjólhýsi á Flúðum. Áður hafði fjölskyldan 
ferðast um á húsbíl frá Kananum sem 

þau eignuðust árið 2004 og Sigurjón Ingi-
björnsson eiginmaður hennar, sem er véla-
maður, hafði gert upp. „Ég gat ekki keyrt 
húsbílinn sjálf, hann vó fimm tonn og ég 
er ekki með bílpróf á það þunga bifreið,“ 
segir Thelma um ástæðu þess að þau lögðu 

bílnum síðasta sumar. Segir hún bifreiðina 
hafa vakið verðskuldaða athygli innan um 
öll 2007 hjólhýsin á svæðinu. „Manninum 
í móttökunni í tjaldmiðstöðinni þótti Benz-
inn alveg ótrúlega töff, nú erum við samt 

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Mamma og mútta
Systkinin Emil Örn og Dóra Björg 
eru ánægð með að eiga tvær 
mömmur.
SÍÐA 2

Allir út að leika
Ýmislegt er hægt að gera sér 
til dundurs í guðsgrænni 
náttúrunni í sumar.
SÍÐA 6 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIKUTILBOÐ Á FARTÖLVU

69.990 BETRA
ALLTAF

VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX VERSLANIR

9,5 
TÍMAR

10,1” 

 KAUPAUKI
Manhattan slíður 

og mús fylgir

os ba 550 0

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

Vera Einarsdóttir
skrifar

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson, Sólveig Gísladóttir og Vera 
Einarsdóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson Pennar: Gunnþóra Gunnarsdóttir, Hallfríður Þ. 
Tryggvadóttir, Marta María Friðriksdóttir og Níels Gíslason Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörns-

dóttir sigridurdagny@365.is

Flestir hafa heyrt minnst á Jón 
Sigurðsson sem hefur ýmist verið 
kallaður Jón forseti, sjálfstæðis-
hetja, sameiningartákn þjóðarinn-
ar og óskabarn Íslands. Saga Jóns 
lifnar við í nýrri bók Brynhildar 
Þórarinsdóttur, Óskabarn – Bókin 
um Jón Sigurðsson, sem er prýdd 
fallegum myndum eftir Sigurjón 
Jóhansson og aðgengileg fyrir 
unga lesendur.

Saga sjálfstæðishetju

Hvenær varð Ísland til? Hvað búa margir í 
Kína? Af hverju verða eldgos? Voru risaeðlur á 
Íslandi? Af hverju vildi Michel Jackson verða 

hvítur? Líður tíminn í alvörunni hægar þegar manni 
leiðist? Hver er pabbi guðs? eru dæmi um spurning-
ar sem ég fæ oft og iðulega frá níu ára syni mínum. 
Sumum myndast ég við að svara en oftast nær stend 
ég alveg á gati enda hef ég ekki lagt það í vana minn 
að fylla hólfin í höfðinu með vitneskju sem ég þarf 
ekki nauðsynlega á að halda. Yfirleitt fer hún inn um 
annað og út um hitt sem skýrir kannski af hverju 
ég hef alltaf verið afleit í spilum á borð við Trivial 
Pursuit. Ef ég þarf að vita hvað mikilsmetnir ráða-
menn í útlöndum heita eða hver hæsti tindur heims 
er þá fletti ég því einfaldlega upp eða „gúggla“. 

Það er svarið sem sonurinn fær oftast að heyra: 
„Ég veit það ekki en við skulum bara gúggla það“. Ég 
hef ekki ennþá gerst svo fræg að læra að fara á netið 
í símanum svo ef spurningarnar vakna á förnum vegi 
en ekki við tölvuna heima renna þær oftar en ekki út 
í sandinn og sonurinn fær ekkert svar …

Það sama var ekki upp á teningnum þegar ég var 
barn. Þá fletti ég upp í foreldrum mínum eins og 
alfræðiorðabók og þau gátu nefnt hvern einasta hól 
á nafn á leið okkar um landið. Þau eru ekki af hinni 
alræmdu tölvukynslóð og hafa þurft að hlaða inn 
upplýsingum á eigin heila. Þess gerist ekki sama þörf 
í dag. Ég kann ekki einu sinni símanúmerið hjá bestu 
vinkonu minni enda hefur síminn minn staðið sig 
með prýði í að halda því til haga fyrir mig í gegnum 
tíðina og það sama á við um soninn. Hann kann varla 
eitt einasta númer en hringir samt villt og galið í 
vinina úr eigin farsíma. 

Ég velti því fyrir mér hvort þetta sé áhyggjuefni. 
Fer minni okkar og komandi kynslóða þverrandi 
samhliða aukinni tæknivæðingu eða er þetta allt til 
hins betra? Ekkert virðist að minnsta kosti draga 
úr fróðleiksfýsn barna og aðgangur að upplýsingum 
er auðvitað miklu betri en áður. Sjálfsbjargarvið-
leitni mannsins skyldi heldur aldrei vanmeta eins og 
dæmin sanna enda hefur sonurinn lært að bjarga sér. 
Ef spurningar vakna og hann sér mig standa á gati 
heyrist: „Æ, ég skal bara gúggla það mamma.“

Gúgglum það bara „Ég reyndi að telja fólki 
trú um það að börnin hefðu 
komið óvart undir,“ segir 
Ragnheiður Ásta Þorvarðar-
dóttir í gamni þegar blaða-
mann ber að garði. „Við 
fórum í frjóvgun hjá Nínu 
Stork í Danmörku,“ bætir 
Brynja Brynleifsdóttir við. 
„Á sínum tíma þurfti að 
skrá faðerni Emils óþekkt. 
Í Danmörku, þar sem við 
bjuggum, var ættleiðingar-
ferlið öðruvísi og þægilegra 
en á Íslandi. Maður fór bara 
í viðtal þar sem farið var 
yfir hvað felst í því að láta 
einhvern fá sameiginlegt 
forræði, að því fylgi bæði 
réttindi og skyldur,“ segir 
Ragnheiður um pappírs-
vinnuna í sambandi við barn-
eignir samkynhneigðra para 
fyrir tæplega áratug. 

„Dóra Björg var líka búin 
til í Danmörku, en tveimur 
til þremur dögum síðar tóku 
gildi ný og betri lög um barn-
eignir samkynhneigðra hér 
heima,“ segir Ragnheiður og 
í dag geta samkynhneigð pör 
farið til Art Medica á Íslandi.

Fjölskyldan er nýflutt frá 
Keflavík til Reykjavíkur og 
enn eru ótæmdir kassar um 
alla íbúð. Emil litla finnst 
hálf óraunverulegt að vera 
fluttur í nýtt hús í nýrri borg. 
Litla systir hans er svolítill 
ólátabelgur en þar sem Emil 
er eldri verður hann að láta 
það yfir sig ganga. 

Brynja og Ragnheiður láta 
hefðbundin kynjahlutverk 
lönd og leið í sambandi sínu. 

„Ég elda oftar en hún sér um 
þvottinn. Ég er aðeins sterk-
ari líkamlega og get auðveld-
ar borið eitthvað en hún les 
oftar fyrir börnin á kvöldin,“ 
segir Ragnheiður og Brynja 
bætir því við í gríni og alvöru 
að hjá gagnkynhneigðum 
pörum sé það ekki alltaf karl-
maðurinn sem er „kallinn“. 

Til að forðast misskilning 

kalla börnin Ragnheiði 
mömmu, en Brynja er kölluð 
mútta. Frumburðurinn Emil 
hefur ekki orðið fyrir telj-
andi stríðni í skólanum fyrir 
það að eiga tvær mömm-
ur, en krakkar spyrja hann 
stundum af hverju hann eigi 
tvær. Þá er honum ráðlagt 
að svara: „Af því ég er svo 
heppinn!“ 

Hjónakornin ætla að taka 
þátt í Gay Pride-göngunni 
í dag og vera í hópi ann-
arra hinsegin foreldra með 
börnin sín. Aðspurður seg-
ist Emil ekkert vera fyrir 
svona skrúðgöngur en ætlar 
þó með. Dóra Björg er meira 
fyrir hávaða og eril og ætlar 
að skemmta sér vel. 

- nlg

Tvær mömmur betri en ein
Ragnheiður Ásta Þorvarðardóttir og Brynja Brynleifsdóttir hafa verið saman í 18 ár og eiga tvö börn, þau 
Emil Örn og Dóru Björg. Í dag ætlar fjölskyldan að gera sér góðan dag og taka þátt í Gay Pride-göngunni.

Glettin fjölskylda Brynja Brynleifsdóttir og Ragnheiður Ásta Þorvarðardóttir með börnin, Emil Örn og 
Dóru Björg. MYND/HAG

Lítið hringlótt og uppfullt 
                    af möguleikum. 

TOURS
SPECIAL

2:1
Í tilefni gleðidaga

HVALA-
SKOÐUN
Upplifðu villta náttúru!

Fullt verð 7500, nú aðeins 3750

5 ferðirdaglega

4 ferðirdaglega
Nánar á serferdir.is

itríkasta fugl
í návígi!

erð 3500,
ins 1750.

LUNDA-
SKOÐU

Bókanir á info@serferdir.is 
eða í síma 892 0099. 
www.facebook.com/specialtoursiceland



ÚTSÖLUVERÐ 
67.500.-

CLIO leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

11.925,-

Opið mán-fös:      10:00 - 18:00
Opið um helgina: Lau 10:00 - 17:00 Sun 13:00 - 17:00

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

ÚTSALAN ER HAFIN   20-50% AFSLÁTTUR

-30%

-25%

SWING 2ja sæta sófi
Breidd: 180 cm

Verð:135.000,-

-50%

ÚTSÖLUVERÐ 
69.950.-

TV Skenkur - Hvítt háglans
Breidd: 240 cm

Verð:139.900,-

-50% -30%

-20%

-20%

-20%

ÚTSÖLUVERÐ 
69.930.-

Hnotuborð
Stærð: 180x100

Verð: 99.900,-

-20%

-30%

SABINE leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

13.520,-

OLIVER stóll
ÚTSÖLUVERÐ

14.175,-

-20%-25% -25%
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bara komin á 2007 hjólhýsi eins og 
hinir.“ 

Eiginmaður Thelmu vinnur 
mikið en kemur á Flúðir í öllum 
fríum. Hún fór hins vegar í sum-
arfrí 11. júlí og hefur verið í hjól-
hýsinu síðan. Með henni er sonur 
þeirra Ingibjörn Margeir sem 
verður ellefu ára á morgun. „Ingi-
björn er í ánni,“ segir Thelma 
spurð hvað börnin geri sér til 
skemmtunar. „Krakkarnir vaða og 
synda í ánni og eru mikið í mold-
arnámunni; samt bara skítugu 
strákarnir,“ segir hún og kallar þá 
moldarstrákana. 

Sterk tengsl hafa myndast milli 
fólksins á hjólhýsasvæðinu. Eitt-
hvað er um fjölskyldufólk á henn-
ar reki en einnig mikið um ömmur 
og afa með barnabörnin. „Þú ert 
rosalega mikið að ganga milli hjól-
hýsanna, setjast inn og drekka 
kaffi á náttfötunum,“ segir hún en 
ástæða þess að hún tekur hjólhýsi 
fram yfir sumarhús eru nágrann-
arnir: „Hér er meira samfélag. Í 
sumarbústað er maður bara einn í 
húsinu sínu.“

Fjölskyldan hefur ferðast mikið 
saman á fólksbílnum um nágrennið 
í sumar og stefnir á að fara saman 
í berjamó. Að vetrarlagi fara hjón-
in á rjúpnaveiðar og ætla að vera 
í hjólhýsinu þann tíma. „Hjólhýsið 
er því fjölskylduhjólhýsi í sumar en 
hjónahjólhýsi í vetur.“

Bæði börnin á golfnámskeiði
„Við höfum farið í sund og keyrt 
niður að Sólheimum. Mér finnst 
líka bændamarkaðurinn heillandi 
og nálægðin við bóndann, að geta 
náð í kjötið og grænmetið til hans,“ 
segir Jóhanna Björk Sigurbjörns-
dóttir aðspurð um kosti Flúða en 
þetta er annað sumarið sem fjöl-
skyldan dvelur þar í hjólhýsi. 

„Þetta er svo mikil nálægð við 
börnin og þvílík afslöppun frá 
öllu,“ segir hún og hefur verið þar 
allt sumarfríið sitt, frá 15. júlí. 
Maðurinn hennar, Guðni Hörðdal 
Jónasson, þarf að sinna fyrirtæk-
inu sínu í Keflavík, þar sem þau 
búa. Hann nýtir samt hvert tæki-

færi til þess að vera með fjölskyld-
unni. Börnin þeirra tvö eru Sigrún 
Helga níu ára og Svavar Hörðdal 
þriggja ára. Fyrir á eiginmaður 
hennar tvo drengi og er annar 
þeirra, sem er sextán ára, nýfar-
inn eftir vikudvöl.

„Hér er maður alltaf að kynnast 
nýju fólki enda eru um 100 til 120 
stæði,“ segir Jóhanna sem kannað-
ist við einhverja á svæðinu áður. 
„Grindvíkingarnir eru með svona 
tuttugu til þrjátíu stæði og Kefl-

víkingar með fimmtán til tuttugu 
á svæðinu. Við Suðurnesjamenn-
irnir erum því með svona helming 
stæðanna. Það var algjör tilviljun, 
ég vissi ekkert um það.“

Bæði börnin hafa verið á golf-
námskeiði á Flúðum og stefnir 
fjölskyldan á að geta farið saman í 
golf í framtíðinni. Mikið er af börn-
um á Sigrúnar aldri og leika þau 
sér saman en hafa einnig kynnst 
krökkum á Flúðum. „Árbakkinn er 
eins og strönd í góðu veðri,“ segir 

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Allir á hjólum „Börn sem dvelja lengi á svæðinu eru öll komin á hjól. Þannig geta þa
en krakkarnir á hjólunum eru Sigrún Helga, 9 ára, og Svavar Hörðdal, 3 ára.

Sterk tengsl Fólk á svæðinu hefur kynnst hvert öðru vel og það gengur á milli hjólhý
 

Moldarstrákarnir „Krakkarnir vaða og synda í ánni og eru mikið í moldarnámunni; samt bara skítugu strákarnir,” 
segir Thelma. Hér er hún ásamt Ingibirni syni sínum.

  

 

S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...  

 Mylur alla ávexti, grænmeti  
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

É
g er á rosalega stórri og 
mikilli tískuviku í Kaup-
mannahöfn,“ segir Svava 
Johansen, forstjóri NTC 

sem rekur margar fataverslanir á 
höfuðborgarsvæðinu. „Öll stærstu 
tískuhúsin hérna í Danmörku eru 
að sýna á fjórum stöðum. Það heim-
sækja fleiri tugir þúsunda manna 
þessar sýningar. Það iðar allt af 
tísku og frábær tími til að vera í 
Kaupmannahöfn,“ segir Svava, en 
nú er 25 stiga hiti og sól í hinni fornu 
höfuðborg Íslands. Það er ólíkt því 
sem var hér á Íslandi nýlega þegar 
færa þurfti tískusýningu sem átti 
að vera á Arnarhóli inn í Hörpuna 
vegna veðurs.

„Í dag förum við að skoða nýju 
línuna frá Malene Birger, sem er 
mjög vinsæl og þekkt heima. Í kvöld 

sjáum við tískusýningu og förum 
svo í mat með fólkinu frá Malene 
og henni sjálfri,“ segir Svava en 
hún er í félagsskap sextán versl-
unarstjóra frá NTC sem allir eru 
að grandskoða hvaða litir og snið 
verða í tísku næsta vor. „Við þurfum 
að veðja á réttan hest,“ segir Svava. 
„Við erum í rauninni ekki svo lík 
Dönunum. Við erum frekar bresk 
í okkur og svolítið sænsk. En þessi 
sérstaka danska reiðhjólahönnun-
artíska þar sem allir eru á hjólum 
og týpulega klæddir hefur ekki náð 
heim,“ segir Svava sem tekur þó 
fram að dönsku merkin séu mjög 
vinsæl heima en íslenskir verslun-
arstjórar þekki smekk landans og 
velji því öðruvísi úr dönsku fatalín-
unum og setji fötin öðruvísi saman 
en danskir kollegar þeirra.

Þó að Svava sé að skoða útlensku 
tískuna verður henni hugsað heim 
til útsölunnar sem hún er með í 
gangi í versluninni Evu á Lauga-
veginum. „Mörg merkin sem ég er 
að skoða núna fást einmitt í Evunni. 
Við ákváðum að halda í gamla 
íslenska hefð í þeirri verslun og 
byrja ekki með útsölu fyrr en eftir 
verslunarmannahelgi. Kaupmenn á 
Íslandi rembast við að seinka útsöl-
unum en þeim hefur alltaf verið 
flýtt, því einhver þjófstartar,“ segir 
Svava. Íslenskar útsölur byrja að 
hennar mati óvenjusnemma, í lok 
júní þegar enn er hásumar. „Við 
ákváðum bara að taka sénsinn í 
Evu og byrja seinna og það heppn-
aðist rosalega vel og er búið að vera 
brjálað að gera,“ segir Svava.

  nielsg@365.is

Svava velur föt á landann
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur  verður 
með hafnaboltasýningu og leiki fyrir áhugasama á 
grassvæðinu á milli Suðurlandsbrautar og Engjavegar 
milli klukkan 12 og 16 í dag og á morgun. Þjálfarar 
félagsins sýna fólki hvernig á að kasta, grípa og slá. 
Frekari upplýsingar í síma 820-0825.

Svava Johansen skoðar vortískuna undir danskri sól.

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

Sérverslun með

ÚTSÖLUNNAR!

SÍÐASTI
DAGUR

ÚTSALA
25-60% afsláttur

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  

www.lindesign.is
sendum frítt á næsta pósthús

opið laugardag 11-16

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

ari upplýsingar 



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

FORD MUSTANG COUPE 03/2007, 
ekinn 27 Þ.KM, 6 cyl, sjálfskiptur, 
Shelbyálfelgur. Tilboðsverð 2.490.000. 
#321284 Kagginn er á staðnum og við 
höfum opið laugardag kl. 11:30-15:00.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

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

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

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Vorum að fá 50cc Bensín
Flottar vespur í tvemur litum. Eru á 12 
og 13” dekkjum. Verð 255Þ. Eigum til 
vespukassa og þjófavörn sem er hægt 
að fá aukalega, fyrir lítið verð. Erum á 
Facebook: http://www.facebook.com/
city-runner

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 13 til 18 mánudaga 
til föstudaga.

 

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Ford Explorer XLT V6, ‘06 ekinn 103, 
ásett 2,8 skoða skipti á ódýrari. Uppl. 
í S: 863 3918.

Til sölu Ford Explorer árgerð 1997, 
ekinn 150,000 km. Skoðaður 2012, 
þarfnast smávægilegra lagfæringa, en 
annars í ágætu standi. Tilboð óskast.
Upplýsingar í síma 899-0939.

Ford Transit 2,4l Dísel, 18 manna 
Keyrður 78.000 , Verð 3,2 mil, Síminn 
er 866-9621.

Toyota Hiace
Til sölu Toyota Hiace árgerð 2007 
4x4. Sætafjöldi fyrir 9. Útbúinn fyrir 
hjólastóla. Ekinn 77 Þús. Km. Auka 
miðstöð, lofttúðublásari. Ásett verð 
3.490.000 Uppl. í s. 8932174

TOYOTA AVENSIS 6/01, SJÁLFSK. NÝ 
VÉL EK. 90Þ. KM . Í HEILD 196 Þ.KM. 
SKOÐAÐUR. GÓÐUR BÍLL. VERÐ 790 
Þ. S 895 8956.

ALDREI AÐ SKAFA
Mondeo árg. 2004. ek.aðeins 113þús. 
Framrúðuhitari, nýskoðaður. Ásett 
1290þús.Tilboð 1150þús. s: 660 7050.

Land Cruiser 120. Fyrst skráður 
15/12/03. Póleraðar felgur. Ek 127þ. 
33” breyting. Tilboð óskast, Skipti 
athugandi. S. 899 0675.

Eyðir minna en þig grunar! Chrysler 
300. árg.2006 ek.36þ.m, lúga. 251Hö 
og aðeins 1650kg. 3,5 V6. 2.790 
TILBOÐ 2.090 skipti á station eða 
jeppling. s. 699-6676.

Mitsubishi L200 x cab árg. 2000 ek. 
152000 35” br. er á 33” skoðun ‘12, 
sumrbók frá upphafi. Góður bíll. Ásett 
verð 1,2 miljón. Uppl. í síma 695 9555.

VW Póló 2003, nýyfirfarin, listaverð 680 
þús. verðtilboð, engin áhvílandi lán. 
Berglind 6946040.

Til sölu Trafic ‘03. Hár toppur. Bíllinn er 
mjög vel með farinn. Ek. 144þ. uppl. 
892 2879.

Til sölu Trans am. Bíll í sérflokki, 20” 
felgur. árg. ‘95. Algjör gullmoli S. 892 
2879.

350.000 stgr.
VW Passat árg.’01. 1,6. Bsk. Sk.’12. Bíll 
í góðu standi. Mikið endurnýjaður. S. 
666 6550.

Subaru Legacy 2009
4dyra hvítur, sjálfskiptur/2000cc, ekinn 
17þús. Allir helstu aukahlutir. Eins og 
nýr. Staðgreitt 3,590.- S: 843-3011.

Benz E 280 cdi 1.590.þ
Tl sölu Mersedes Benz E 280 CDI 
Avantgerde árg 07/2004 ssk. einn með 
öllu, hann er ek. 510.þ km. og fæst á 
1.590.þ stgr. topp viðhald Uppl. í síma 
896-5290.

Subaru Legacy outback árg. ‘98, 
Nýskoðaður, mikið endurnýjaður með 
dráttarbeysli, nagladekk á felgum fylgja 
verð 490. þús. Uppl. 846-0444.

BMW X5, 2003. Ek. 120 þús. Mjög 
mikill aukabúnaður. Frábært eintak. 
Áhv. 2 m.kr. Verð 2990 þús. S. 899 
8855.

Bíllinn er til sölu
Audi A4 Avant 2.0 árg. 2003 ek. 108 þ. 
km. sj.sk., r.rúður., bensín, álfelg. central 
Óska eftir tilboði, skoða nánast allt 
Frekari upplýsingar 661 3804.

Mercedes Benc ATEGO 818. Árgerð 
2008. 2ja tonna lyfta. Ekinn 82000 km. 
Upplýsingar í síma 896 7730.

Vilt þú komast 1.100 k
Peugeot 406 2.0 dísel, árg. ‘99 
(2000), 299 þ.km. Eyðir 5-6. Sk. 
athugasemdalaust til jan 2013. Topp 
viðhald. Mjög góður bíll. Verð 590 þús. 
S: 661-6800.

Golf Highline 12/03, 99þ., Ný tímareim 
& bremsur, Ákv 620þ. verð 950þ. S: 
867 1154.

M.BENZ C 200 Elegance árg. 1995, 
ekinn 192 þ.km. bensín, sjálfskiptur. 
Mjög vel með farinn. Frábært eintak. 
Ásett verð 980 þús. TILBOÐ 800 þús. 
kr. S: 694-8694.

Til sölu VW passat,station, árg.1999. Ek. 
190 þús. Mjög góður bíll og lítur vel út 
Verð 560 þús. Sími 898 4154.

Toyota LC GX 2007, sjsk, diesel, ek. 65þ. 
Aukahlutir. DEKURBÍLL. Sk. ód. eða gott 
stgr.verð 841-0415.

Bíll Til Leigu
Ford Mondeo árg., 2002 til leigu í 
3 mánuði. Verð 42.000 á mánuði. 
Upplýsingar í síma 772 6238.

Toyota Avensis árg’00. Ssk, 1,8 vél, ek. 
155þús.km. Góður bíll. Verð 750þ. S. 
777 9924

Til sölu Hyundai Accent, árg. 1999, selst 
ódýrt. Nánari uppl. í s. 869-2683.

Nissan Almera til sölu árg. ‘01 1800cc. 
nýskoðaður, ekinn 118þ. Nagladekk á 
felgum fylgja. Verð 550þ. S.868 0989

Til sölu blár Yaris árg. ‘06. 5 dyra, 
beinskiptur. Uppl. í s 891 8514.

Opel Corza árg. ‘98. Nýskoðaður 5 dyra, 
nýlegum heilsárs dekkjum, ljótt lakk en 
fínn bíll. Verð 250þ. S.868 0989

Peugeot 206 09/2002 ekinn 130þ. 3ja 
dyra 1400 vél 5 gíra reyklaus verð 550þ. 
891-7013.

 0-250 þús.

50cc Vento vespa árg.08 til sölu! Ekin 
3200km. Verðhugm. 115þús. S: 615-
3535

VW Vento árg. 1996 til sölu Ekinn 
203.000 km beinskiptur með 1800 
vél grænn að lit. Ný tímareim, nýjir 
bremsuklossar að framan, nýtt púst, 
hjólalegur og fleira. Þokkalegur bíll. 
Tilboð óskast. Uppl. Í síma 846 5985.

 250-499 þús.

VW Polo, árg. 2000, keyrður 143þ. km. 
Í góðu standi, mjög sparneytinn og 
skoðaður 2012. Tilboðsverð: 350.000 
kr. Uppl. í síma 822-2310.

Volvo Vento - V40 1997 Keyrður 177þús 
Bensín Sjáfskipting Leðursæti Verð 330 
þús. Uppl. í s. 820 8133.

Skoda Fabia Comfort 2001. 183 þ. km. 
1.4 L. Nýskoðaður 2012. 350 þ. Ási 
892-1910.

Nissan Primera árg. 2001 
gullsanseraður. Bíll í góðu standi. 
Skipti á nýrri fólksbíl hugsanleg. Góður 
staðgreiðsluafsláttur. Uppl. í síma 894-
3780.

Til sölu Skoda Fabia 2001 1,4 L, Ekinn 
99.000. Verð 490 þ Uppl í 8455937

 500-999 þús.

VW Fox árg. ‘05, ek.74 þús., 
bsk. í topp standi, bensin. 
V.850þ(áhv.250+staðgr.600) uppl: 663 
8397.

Toyota Aygo 2006. Ek. 59 þús. Álfelgur 
filmur og spoiler. Gott eintak. Áhv. 700 
þús. Verð 950 þús. S. 8471406.

Til Sölu Suzuki Ignis 4x4, árg. 
2003 ekinn100þús. sjálfskiptur.
fjórhjóladrifinn 1.3 vél rafdrifnar 
rúður,hiti í sætum, geislaspilari álfelgur.
verð 690þús. upplýsingar í síma 849 
9605.

 1-2 milljónir

Toyota Yaris 2007 ek.82Þ km 1.3l Blár 
bíll í topp standi S:691-9957 V.1450Þ.

TOYOTA AVENSIS S/D SOL 1.8. Árgerð 
2004. Beinskiptur, ek. 134 þ.km. 
Verð 1.490 þús. Áhvílandi 970 þús. S. 
8469796

 2 milljónir +

Passat metan árg. 2010 fólksb. með 
krók. Ekinn 58000 Verð 3350 þ. Engin 
skipti Uppl. 662 1858.

 Bílar óskast

ÓE vel með förnum bíl undir 400þ. 
Verður að standast skoðun ‘11. S. 694-
9694.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

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

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

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

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

Til sölu



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

Atvinna á vesturströnd Noregs 
 

Húsasmiðir 
Castor entreprenør, fyrirtæki í byggingar-
iðnaði staðsett í Haugesund, vantar smiði 
með sveinspróf og reynslu í starfi við 
uppsteypu. Mörg verkefni framundan! 
www. castorentreprenor.no 

 

 

Gröfumaður 
Sandeid Maskin & Transport, jarðvegs-
vinnufyrirtæki í Sandeid, auglýsir eftir 
gröfumanni sem getur unnið sjálfstætt með 
ca. 5 ára reynslu. Vinnuvélaréttindi 
nauðsynleg og meirapróf æskilegt. 
www.smtransport.no 
 
 
Upplýsingar um störfin veitir Þröstur H. 
S. 0047- 47399165       e-mail: throstur.hl@gmail.com  

Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8, Jafnasel 6, 
Knarrarvogur 2, sími 515 7190. 
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190.
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050.

Max1 leitar að góðu fólki

Bifvélavirki
eða vanur bílaviðgerðamaður 

óskast til starfa á Max1

Hjólbarða-, bremsu-, smur-, rafgeyma-, dempara- og þrifþjónustu

Hæfniskröfur:
Bifvélavirki, langt kominn 
bifvélavirkjanemi eða 
maður með góða reynslu

Vinnutími
Frá kl. 8:00 til 17:00, 
mánudaga til föstudaga

Umsóknarfrestur til
15. ágúst 2011

Grunntölvukunnátta
Helgarvinna eftir þörfum

Sæktu um starfið á www.max1.is

Góð íslenskukunnátta
Gilt bílpróf

  

Suðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.isSuðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.is

Óskum eftir að ráða matráðsmanneskju

Viðkomandi

Við leitum að

Umsóknarfrestur 22. ágúst

Guðný Harðardóttir

stra@stra.is

til að annast létta matseld
fyrir nokkur fyrirtæki sem staðsett eru að Suðurlandsbraut 30.

sinnir og hefur umsjón með rekstri “smáeldhúss”, sem
þjónustar tiltekin fyrirtæki í húsinu. Í starfinu felst jafnframt dagleg
innkaup auk annarra þeirra starfa er til falla hverju sinni.

reglusömum og traustum aðila með marktæka reynslu af
sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum
samskiptum, snyrtimennsku, sjálfstæði í vinnubrögðum og framtaksemi í
starfi. Ath. getur hentað tveimur samhentum einstaklingum, sem skipt
geta með sér daglegum verkum skv. nánara samkomulagi.

er til og með nk. Gengið verður frá
ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.13-
15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. Vinsamlega sendið
umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til .

Fagmennska í yfir ár25Fagmennska í yfir ár25

www.stra.is

Matarást í hádeginu !

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Stjórn Bankasýslu ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra Bankasýslu ríkisins. Forstjóri skal uppfylla hæfisskilyrði 2. og 3 mgr. 6 gr. laga nr. 88/2009.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. 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.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og rekstur
• Stefnumótun og vinna vegna sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum
• Samskipti við fjármálafyrirtæki sem ríkið á eignarhlut í
• Samningagerð
• Eftirlit með framkvæmd eigandastefnu ríkisins
• Samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Sérþekking á banka- og fjármálum
• Stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Frumkvæði
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

FORSTJÓRI

Kjararáð ákvarðar starfskjör forstjóra.

Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun með sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármála-
ráðherra. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum, stofnuninni 
er í starfsemi sinni ætlað að leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends 
fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði, tryggja 
gagnsæi í ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja 
virka upplýsingamiðlun til almennings. Stofnunin starfar á grundvelli laga nr 88/2009. 
Bankasýslan skal hafa lokið störfum eigi síðar en 5 árum eftir að hún er sett á fót.
Nánari upplýsingar má finna á vef Bankasýslunnar www.bankasysla.is
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Bandalag háskólamanna óskar eftir að ráða verkefnastjóra Starfsþróunarseturs háskólamanna. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná 
árangri í starfi og getur byggt upp nýja þjónustu á sviði sí- og endurmenntunar hjá BHM.

Umsjón með starfinu hafa Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. 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.

Starfssvið:
• Öflun, úrvinnsla og framsetning upplýsinga um starfs- og 

starfsferilsþróun
• Kynningarstarf og fræðsla til félagsmanna og stofnana
• Umsjón með vefkerfi og rafrænni umsýslu styrkja
• Umsjón með kynningarefni á vef
• Almenn upplýsingagjöf og samskipti við einstaklinga, 

stofnanir og stéttarfélög

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á starfs- og starfsferilsþróun háskólamenntaðra
• Reynsla af gerð kynningarefnis á vef og prentformi 
• Reynsla af rafrænni skráningu og/eða upplýsingamiðlun
• Reynsla af skipulagningu námskeiða æskileg
• Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri sem og ensku og norðurlandamáli.  

Frekari tungumálakunnátta kostur
• Mjög góð samskiptafærni, samstarfs- og þjónustuhæfni
• Mjög góð tölvukunnátta

Bandalag háskólamanna var stofnað 23. október 1958 
og er heildarsamtök stéttarfélaga háskólamanna. 
Stéttarfélögin eru flest skipuð einstaklingum einnar 
fagstéttar þar sem menntun félagsmanna veitir þeim 
tiltekin starfs réttindi. Félagsmenn innan aðildarfélaga 
bandalagsins eru háskóla menn sem starfa á öllum sviðum 
íslensks atvinnulífs jafnt hjá ríki, sveitar félögum og einka-
fyrirtækjum. Félögin eru 25 og félagsmenn um 9000.

VERKEFNASTJÓRI

Starfsþróunarsetur háskólamanna tekur til starfa haustið 2011. Tilgangur þess er að stuðla að framgangi háskólamenntaðra félagsmanna BHM er starfa hjá ríkinu og framþróun 
stofnana með markvissri starfsþróun. Setrinu er ætlað að hvetja stofnanir til að styðja starfsmenn til að auka og nýta þekkingu sína í starfi, bæta við og/eða endurnýja menntun 
sína og veita þeim tækifæri til að þróa faglega hæfni og viðhalda þannig verðgildi sínu á vinnumarkaði.

FJÁRMÁLASTJÓRI
Capacent Ráðningar

Starfssvið
•  Ábyrgð á fjármálastjórn félagsins og tengdra félaga
•  Yfirumsjón með bókhaldi, gerð ársreikninga, fjárhagslegri skýrslugerð
•  Yfirumsjón með verkefnabókhaldi, kostnaðareftirlit, fjárfestingum og eftirfylgni
•  Ábyrgð á innheimtum og greiðslum
•  Samskipti við banka, fjármálafyrirtæki og endurskoðendur
•  Ábyrgð á launabókhaldi og launavinnslu
•  Umsjón með rekstri upplýsingakerfa
•  Samskipti við ýmsa rekstraraðila í Hörpu, viðskiptastjóra og lykilstjórnendur
•  Uppgjör viðburða í samvinnu við tónlistarstjóra og verkefnastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða fjármála
•  Reynsla af fjármálastjórnun og rekstri
•  Þekking á verkefnabókhaldi og kostnaðareftirliti
•  Reynsla af stjórnun
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangi

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 18. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Rekstrarfélagið Ago ehf. auglýsir laust til umsóknar starf fjármálastjóra fyrir Hörpu: Tónlistar og ráðstefnuhúsið í Reykjavík. Leitað er eftir áreiðanlegum og 
reglusömum einstaklingi með góða menntum og reynslu á sviði fjármála og viðskipta sem hefur áhuga á að starfa í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjárreiðum, bókhaldi, rekstraruppgjörum, áætlanagerð, kostnaðareftirliti ásamt launabókhaldi félagsins og tengdra félaga. 
Vinnutími getur verið óreglulegur. Fjármálastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra félagsins og situr í framkvæmdastjórn.

Rekstrarfélagið Ago ehf. sér um rekstur 
Hörpu: Tónlistar- og ráðstefnuhússins í 
Reykjavík. Ago er dótturfélag Portus sem 
sér um uppbyggingu hússins.
Eignarhaldsfélagið er Austurhöfn-TR ehf. 
sem er í eigu ríkis og Reykjavíkurborgar.
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Microsoft Ísland óskar eftir að ráða sölu- og markaðsdrifinn einstakling til starfa til þess að sjá um samskipti við lykilviðskiptavini. Um mjög spennandi 
og krefjandi starf er að ræða sem gefur viðkomandi tækifæri til mótunar og starfsframa hjá Microsoft Corporation. Starfið felur í sér að vera í tryggu og 
stöðugu sambandi við stærstu viðskiptavini Microsoft hér á landi. Jafnframt felst í starfinu greining á sölu- og markaðstækifærum auk áætlanagerðar.

Umsjón með starfinu hafa Ragnheidur Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. 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.

Menntunarlegar og faglegar kröfur:
• Háskólamenntun skilyrði, meistarapróf eða MBA nám að auki mjög æskilegt
• 5 -10 ára reynsla í svipuðu eða sambærilegu starfi
• Reynsla af stjórnendaráðgjöf er mikill kostur eða reynsla af sölu til þeirra sem 

taka viðskiptalegar ákvarðanir innan fyrirtækja
• Reynsla af hagnýtingu upplýsingatækni
• Reynsla af skipulagningu verkefna
• Glöggskyggni, framtakssemi og frumkvæði í samskiptum við viðskiptavini
• Yfirborðsþekking á vörum og lausnum Microsoft
• Góð færni í ensku skilyrði, góð færni í dönsku æskileg
• Mikil hæfni til að koma frá sér upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Lykileiginleikar starfsmannsins eru:
• Að geta helgað sig samskiptum við viðskiptavini af einlægum áhuga og stutt 

þá í það finna lausnir sem eykur hag þeirra
• Skipulagshæfileikar, skarpskyggni og einbeitni við verkefni og markmið
• Metnaður og áhugi, áræðni og frumkvæði
• Sjálfstæði, mikil ábyrgðartilfinning og hæfni í mannlegum samskiptum
• Mannblendinn, umburðarlyndi og hæfileiki til að þrífast í síbreytilegu umhverfi

Microsoft er staðsett í Borgartúni 25, 
þar starfa í dag 15 starfsmenn. 
Starfsaðstaða er mjög góð.

VIÐSKIPTASTJÓRI STÆRRI FYRIRTÆKJA
(CORPORATE ACCOUNT MANAGER)

Ef þú:
- Hefur mikinn metnað og dug
- Vilt uppskera í samræmi við árangur
- Ert með góða samskiptahæfileika
- Átt auðvelt með að koma fram
- Átt gott með að leiða margþætt og margslungin verkefni
- Átt auðvelt með að aðlagast nýjum aðstæðum og fólki
- Átt auðvelt með samskipti við fólk
- Átt auðvelt að koma auga á nýjar leiðir til lausnar verkefna

Þá býðst þér:
- Spennandi starf með mikla ábyrgð
- Laun í samræmi við hæfileika, getu og reynslu
- Góðir möguleikar á þróun í starfi innan Microsoft

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Fjármálaeftirlitið óskar eftir sérfræðingum á Lífeyris- og verðbréfasjóðasvið. Leitað er að öflugum einstaklingum með góða greiningar- og samskiptahæfni í 
eftirlit með lífeyrissjóðum. Lífeyris- og verðbréfasjóðasvið Fjármálaeftirlitsins (FME) hefur eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða annars vegar og rekstrarfélögum 
verðbréfasjóða hins vegar. Lífeyrissjóðir landsins eru fjölmennastir eftirlitsaðila og mjög afgerandi í íslensku fjármálaumhverfi. Í boði eru fjölbreytt verkefni og 
áhugaverð störf í afar krefjandi umhverfi.

Umsjón með störfunum hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Fjárhagslegt eftirlit með lífeyrissjóðum og vörsluaðilum séreignarsparnaðar
• Vettvangsathuganir og skýrslugerð því tengdu
• Tengiliður við eftirlitsaðila og umsjón með hæfismati þeirra
• Þátttaka í þróun og vinnu við rafræn skýrsluskil og úrvinnslukerfi
• Aðkoma að rannsóknum vegna lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið:
• Eftirlit með lífeyrissjóðum og vörsluaðilum séreignasparnaðar
• Eftirlit með starfsháttum, starfsheimildum, fjárfestingum og skuldbindingum
• Veita umsagnir vegna lífeyrismála til fjármálaráðuneytisins
• Þátttaka í rannsóknarvinnu
• Þátttaka í vettvangsathugunum
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð eftirlitsstofnun með sérstaka stjórn. Hlutverk FME er að fylgjast 
með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög og reglur og í samræmi við eðlilega 
viðskiptahætti. Eftirlitsskyldir aðilar stofnunarinnar eru m.a. viðskiptabankarnir, sparisjóðir, lána- og 
verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlar, lífeyrissjóðir, rekstrar- og vátryggingafélög, kauphallir o.fl . 
Nánari upplýsingar um stofnunina má nálgast á www.fme.is

SÉRFRÆÐINGUR OG LÖGFRÆÐINGUR 
Í LÍFEYRISSJÓÐAMÁLUM

SÉRFRÆÐINGUR LÖGFRÆÐINGUR

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi menntun, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi starfsreynsla, t.d. af fjármálamarkaði
• Reynsla af lífeyrissjóðamálum æskileg
• Góð greiningarhæfni nauðsynleg
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð nauðsynleg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara eða embættispróf í lögfræði
• Viðeigandi reynsla, t.d. af fjármálamarkaði
• Reynsla af lífeyrissjóðamálum æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð nauðsynleg
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Fjölmiðlanefnd óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Allar upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Helstu verkefni:
• Dagleg framkvæmd og stjórn þeirra verkefna sem nefndinni eru 

falin samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011
• Ábyrgð á fjárreiðum nefndarinnar
• Samskipti við erlend stjórnvöld, m.a. vegna EES samningsins
• Upplýsingagjöf og fyrirsvar fyrir nefndina

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi
• Sérþekking á sviði fjölmiðlamála
• Reynsla af stjórnun og stefnumótunarvinnu
• Traust þekking á stjórnsýslu
• Reynsla af rekstri, þ.m.t. gerð fjárhagsáætlunar
• Mjög góð tungumálakunnátta áskilin (íslenska, enska, Norðurlandamál)
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Færni til að tjá sig í ræðu sem riti

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem annast eftirlit samkvæmt lögum 
um fjölmiðla nr. 38/2011 og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til.FRAMKVÆMDASTJÓRI

Um starfskjör starfsmanna fjölmiðlanefndar fer að samningum 
opinberra starfsmanna, samanber 9. gr. laga nr. 38/2011

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

BM Vallá auglýsir laus störf þróunarstjóra BM Vallá ehf. og sölustjóra múrdeildar félagsins. Í boði eru fjölbreytt og skemmtileg störf hjá metnaðarfullu fyrirtæki.

Umsjón með störfunum hafa Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Hilmar Garðar Hilmarsson (hilmar.hilmarsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með vöruþróun félagsins
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Uppbygging, rekstur og viðhald gæðakerfa 
• Upplýsingagjöf og fræðsla tengd gæðamálum 
• Verkstjórnun 
• Samskipti við erlend samstarfsfyrirtæki

Starfssvið:
• Sölustjórnun og sala í múrverslun BM Vallá
• Tilboðsgerð og heimsóknir til viðskiptavina
• Lagerstýring og áætlanagerð
• Þátttaka í vöruþróun félagsins
• Samskipti við erlend samstarfsfyrirtæki

BM Vallá hefur um langt árabil verið í fararbroddi íslenskra iðn fyrirtækja og 
gegnt forystuhlutverki í framleiðslu fyrir íslenskan byggingavörumarkað í steypu, 
múr vörum, hellum og garðvörum, forsteyptum einingum og fram leiðslu á vikri 
og múr vörum til út flutnings. BM Vallá rekur steypustöð og hellu verk smiðju í 
Reykja vík, múrverksmiðju í Garðabæ, einingaverksmiðjuna Smellinn og steypu-
stöð á Akranesi, vikurframleiðslu í Þorlákshöfn og sölu skrifstofur í Reykjavík og 
Akureyri. Mestur hluti framleiðslu BM Vallá er vottað ISO 9001. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns. Nánari upplýsingar á www. bmvalla.is.

SPENNANDI STÖRF

ÞRÓUNARSTJÓRI SÖLUSTJÓRI - MÚRVÖRUR

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, efnafræði eða önnur 

tæknimenntun
• Reynsla í byggingariðnaði
• Reynsla af gæða- og þróunarmálum
• Þekking á sementsbundnum efnum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun, tæknimenntun eða reynsla af sölu á múrefnum sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta
• Almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Þægilegt viðmót og rík þjónustulund
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Helstu verkefni

 » Innleiðing á vinnulagi og ferli sem 
tengjast CRM

 »
upplýsinga í CRM

 »
innleiðingunni

 » Þátttaka í þjálfun starfsmanna

 »

 »
greiningu viðskiptavina.

 »

 »

Hæfniskröfur

 »
 »

 »

 »

 »

Nánari upplýsingar 

-

Hæfniskröfur

 »
t.d. mannauðsstjórnun/vinnusálfræði/
viðskiptafræði/fullorðinsfræðslu

 » Framúrskarandi samskiptahæfni 
og þjónustulund

 »
 » Frumkvæði og drifkraftur
 » Reynsla af stjórnun smærri verkefna/hópa
 » Góð tölvukunnátta 
 » Hæfni til að miðla upplýsingum í rituðu og 

töluðu máli

 » Æskilegt að hafa a.m.k. 2-3 ára reynslu af 
fræðslumálum og/eða starfsmannamálum 

Helstu verkefni

 »
 »

 »

 »
 »

 »

 »

Nánari upplýsingar 

Umsókn merkt „Sérfræðingur á Verkefnastofu“ fyllist út á vef bankans, ásamt ítarlegri ferilsskrá. Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í fræðsludeild“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk.

Landsbankinn auglýsir eftir 
sérfræðingi á Verkefnastofu

Landsbankinn auglýsir eftir 
sérfræðingi í Fræðsludeild

Landsbankinn leitar að sérfræðingi í stjórnun viðskiptatengsla
-

Laust er til umsóknar starf sérfræðings í fræðsludeild bankans. -
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Kennarar
óskast

www.tskoli.is

Raftækniskólinn
Ein staða í faggreinum rafiðna.
Við leitum að tækni- eða verkfræðingi í rafiðn- 
greinum með meistara- og kennsluréttindi til 
kennslu í stýringum.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. 
Valdemarsson,skólastjóri Raftækniskólans, í 
síma 514 9251 og í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Upplýsingatækniskólinn
Ein staða í grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðla- 
greina. Kennari í  vefforritun og vefsmíðum 
(html, css). Kennsluréttindi nauðsynleg, kennslu- 
reynsla æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Bjargey G. Gísladóttir, 
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma
514 9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

Byggingatækniskólinn
Hálf til ein staða í tækniteiknun.
Við leitum að byggingafræðingi með góða 
þekkingu og reynslu af Revit og AutoCad 
forritum. Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Hreinsson,
skólastjóri Byggingatækniskólans, í síma 
514 9101 og í tölvupósti, ghr@tskoli.is.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.

S: 511 1144

565884
Geysir í Haukadal óskar eftir að ráða reyndan yfirmatreiðslumann/kokk á veitingastað sinn.

Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af störfum sem matreiðslumaður og búa yfir framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir ríkri þjónustulund og hafi brennandi áhuga og getu til að stýra 
stórum veitingastað. Viðkomandi mun taka virkan þátt í mótun veitingastaðarins.

Um 100% vaktavinnustarf er að ræða og möguleiki er á húsnæði á staðnum eða í nágrenni.

SKRÁNING OG UPPLÝSINGAR EINGÖNGU Á WWW.VINNA.IS

S: 511 1144

Z – brautir og gluggatjöld óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu og saumaskap.
Verslunin selur ýmiskonar vörur svo sem rúmföt, gardínuvörur og baðvörur.

Afgreiðslustarf - 565876
Í starfinu felst afgreiðsla, sala og ráðgjöf til viðskiptavina.
 
Leitað er að snyrtilegum, jákvæðum einstaklingi sem hefur ríka þjónustulund.
Áhugi eða þekking á saumaskap er kostur, ekki skilyrði.
Vinnutími er að jafnaði frá kl. 13:00-18:00 mánudaga, þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga. Unninn er 
heill vinnu dagur á miðvikudögum. Yfir vetrartímann er stundum unnið á laugardögum. Um 65-100% 
starf er að ræða, samkvæmt nánara samkomulagi.

Saumastarf - 565875
Starfið felur í sér saumaskap á gluggatjöldum, tauköppum, felligardínum og fleira.
 
Leitað er að einstaklingi sem er samviskusamur, nákvæmur og vanur saumavinnu.
Einungis reyklausir einstaklingar með góða íslenskukunnáttu koma til greina. Um 100% starf er að ræða.

Um framtíðarstörf eru að ræða og þurfa viðkomandi aðilar að hefja störf í ágúst/september.

SKRÁNING OG UPPLÝSINGAR EINGÖNGU Á WWW.VINNA.IS

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Við leitum að ævintýragjörnu fólki á aldrinum 18 – 26 ára, sem talar Norðurlandamál og hefur brennandi áhuga á að starfa í Noregi.

Umsjón með starfinu hafa Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. 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.

Securitas Direct í Noregi selur öryggislausnir fyrir heimili 
og fyrirtæki um allan Noreg. Securitas Direct er alþjóðlegt 
fyrirtæki staðsett í 9 löndum. Fyrirtækið býður upp á 
þjálfun og starfsþróunartækifæri fyrir starfsmenn sína.

SÖLUSTÖRF Í NOREGI

Securitas Direct í Noregi selur öryggiskerfi til einstaklinga og fyrirtækja. Securitas Direct vantar sölumenn til að kynna og selja vörur fyrirtækisins bæði á einstaklings- og 
fyrirtækjamarkaði.

Leitað er að einstaklingum sem hafa mjög góða kunnáttu í norsku og/eða öðru Norðurlandamáli, hafa áhuga á sölu, eru árangursdrifnir og búa yfir frumkvæði og metnaði í starfi.  
Jákvætt viðmót, þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar eru lykilatriði. Nýir sölumenn verða sendir á námskeið og fá þjálfun í sölutækni, reynsla af sölustörfum er því ekki 
nauðsynleg. Securitas Direct mun aðstoða einstaklinga við að finna húsnæði í Noregi.

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði.
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 14. ágúst nk.

Verkefnastjóri í skráningaferladeild 
Skráningaferladeild er ein af fjórum deildum skráningarsviðs. Deildin ber ábyrgð á að útvega og viðhalda markaðsleyfum lyfja, aðallega innan Evrópu. Verkefnastjóri 
tekur þátt í mótun skráningarstefnu og ber ábyrgð á að fylgja henni eftir þar til markaðsleyfi fæst ásamt því að endurnýja markaðsleyfi eins og við á. Verkefnastjóri 
ber ábyrgð á rekstri umfangsmikilla skráningarferla sem ná yfir allt Evrópusambandið. Um er að ræða krefjandi starf í spennandi og síbreytilegu umhverfi. Starfið 
felur í sér mikil samskipti við evrópskar lyfjastofnanir, viðskiptavini og við aðrar deildir Actavis. 

Helstu verkefni:
Undirbúningur og innsending skráningarumsókna innan ESB 
Þátttaka í mótun skráningarstefnu og eftirfylgni 
Endurnýjun og viðhald markaðsleyfa eins og við á 

Við leitum að einstaklingi:
með háskólapróf á sviði raunvísinda 
með reynslu af verkefnastjórnun 
sem er sveigjanlegur og með góða samstarfs- og skipulagshæfileika 
með mjög góða ensku- og tölvukunnáttu 
með nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 

Kvörðunarstjóri
Starfið tilheyrir tæknideild sem er hluti af starfsemi Actavis hf. Tæknideildin sér um viðhald, kvarðanir og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu 
fyrirtækisins, sem staðsett er í Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Starfið felur í sér  
samskipti við starfsfólk ýmissa deilda Actavis sem og utanaðkomandi þjónustuaðila.

Helstu verkefni:
Kvarðanir á tækjum á rannsóknarstofu, framleiðslu-, og þróunarsviði 
Umsjón með kvörðun á kvörðunarbúnaði
Útgáfa og viðhald skriflegra leiðbeininga

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í eðlisfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun
með reynslu af mælingum og kvörðunum
sem er nákvæmur, samviskusamur og sýnir sjálfstæði í vinnubrögðum
með góða ensku- og tölvukunnáttu

Starfsmaður í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst  
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n

...þá bjóðum við 
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun

Sérfræðingur í gjaldeyrismiðlun og áhættustýringu
Starfið tilheyrir fjárstýringu (Corporate Treasury) sem er hluti af fjármálasviði Actavis Group. Fjárstýring hefur yfirumsjón með lausafjárstýringu samstæðunnar. 
Einnig hefur deildin umsjón með lánum, gjaldeyris- og vaxtaáhættu, tryggingum og bankasamskiptum. Viðkomandi er í miklum samskiptum við erlendar 
fjármálastofnanir sem og starfsmenn dótturfélaga Actavis Group hér heima og erlendis.

Helstu verkefni:
Dagleg umsjón með gjaldeyrismiðlun
Greining gjaldeyris- og vaxtaáhættu, hönnun og utanumhald 
á afleiðusamningum
Skýrslugjafir tengdar gengismálum
Verkefni tengd lánasamningi
Utanumhald á lánum milli tengdra félaga
Önnur fjárstýringarverkefni

Við leitum að einstaklingi:
með háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærilega menntun 
með a.m.k. 5 ára reynslu úr sambærilegu starfi
með reynslu af gjaldeyrismörkuðum, áhættugreiningu og afleiðusamningum
með reynslu af notkun Reuters, Bloomberg og IT/2 
með mikla hæfni í mannlegum samskiptum
sem sýnir öguð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
sem er skipulagður og talnaglöggur og með afar góða enskukunnáttu

Starfsmaður í bókhald
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem selja 
lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu. Starfið tilheyrir deildinni Finance and 
Administration sem sér um bókhald, innheimtu og almenna skrifstofuþjónustu fyrir Medis.

Helstu verkefni:
Bókun á innkaupum frá verksmiðjum Actavis
Afstemmingar banka, lánadrottna og fjárhagslykla
Aðstoð við mánaðarleg uppgjör
Ýmis skýrslugerð

Við leitum að einstaklingi:
með stúdentspróf eða sambærilega menntun 
með reynslu úr sambærilegu starfi (kostur)
með reynslu af bókhaldsvinnu og góð kunnátta í Excel er nauðsynleg 
sem vinnur skipulega og á skilvirkan og árangursríkan hátt 
með góða samskiptahæfni og mjög góða enskukunnáttu

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni 
sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag
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FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Skólasel við Ártúnsskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla
Klapparholt við Norðlingaskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  
Frístund við Háteigsskóla 
Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

Yfirhjúkrunarfræðingur
Handlæknastöðin í Glæsibæ auglýsir stöðu 
yfirhjúkrunarfræðings lausa til umsóknar. 
Starfið felst í daglegum rekstri, innkaupum, störf-
um á skurðstofum og verkstjórn. Ráðið verður í 
lágmark 80% stöðu frá 1. október 2011. Menntun í 
skurðhjúkrun er skilyrði. Vinsamlegast sendið ferilskrá 
ásamt launaóskum á netfangið helgae@handlaekna-
stodin.is eða til Handlæknastöðvarinnar, Álfheimum 
74, 104 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 2. september 2011. 

Rafvirkjar óskast.
Traust rafverktakafyrirtæki óskar að ráða 

rafvirkja, sem fyrst.

Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 11.ágúst
merkt ,,Rafvirkjar-1108“

Tónlistarskóli Sandgerðis
Þverflautukennari

Tónlistarskóli Sandgerðis óskar eftir þverflautukenn-
ara í u.þ.b. 50% stöðu frá og með 15. ágúst 2011.

Skriflegar umsóknir um menntun og fyrri störf 
sendist til Tónlistarskóla Sandgerðis, Skólastræti, 
245 Sandgerði eða rafrænt, á netfangið 
tonosand@sandgerdi.is.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Lilja Hafsteinsdóttir, í síma 420-7520 eða 899-6357.
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Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.
Vegna aukinna verkefna þurfum við að bæta við sérfræðingum í hugbúnaðarþróun.

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Anna Rut Þráinsdóttir starfs manna stjóri, art@borgun.is – sími 560 1579

Umsækjendur eru vinsam legast beðnir um að sækja um starfið 
á heima síðu okkar, www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með
15. ágúst næstkomandi.

Borgun leitar 
að hugbúnaðar-
sérfræðingum

Helstu verkefni:

 Þróun vef- og vefþjónustulausna Borgunar
 Þróun nýrra virðisaukandi tæknilausna
 Þátttaka í mótun og framfylgni á tæknilegri framtíðarsýn
 Þátttaka í innleiðingu aðkeyptra lausna
 Rekstrarstuðningur

Menntun og hæfniskröfur:

 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegu
 Þekking á .Net forritun og gagnagrunnum
 Reynsla af fjölbreyttu tækniumhverfi er æskileg
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 Sjálfstæði, sköpunarkraftur og frumkvæði í starfi

Borgun er framsækið fjár mála fyrir tæki sem hefur sér hæft sig í öruggri 
greiðslu miðlun í 30 ár. Starf sem inni má skipta í þrjú meginsvið: Fyrirtækja-
svið sem býður inn lendum fyrir tækjum heildar þjónustu í færslu hirð ingu, 
Alþjóða svið sem býður erlendum fyrir tækjum færsluhirðingar þjónustu 
og Útgáfu svið sem annast þjónustu og ráðgjöf við banka, spari sjóði 
og aðra korta útgef endur vegna útgáfu greiðslukorta.

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

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði vél- eða málmtækni  
• Þekking á starfsemi stéttarfélaga er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli 
• Þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
  
Umsóknarfrestur er til og 
með 14. ágúst nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

Starfsmaður óskast á  
kjara- og menntasvið
VM Félag vélstjóra- og málmtæknimanna auglýsir eftir 
starfsmanni til starfa á kjara- og menntasviði félagsins.

Á kjara- og menntasviði VM er unnið að hagsmunamálum 
á sviði kjara-, atvinnu- og menntamála þeirra starfsstétta 
sem félagið vinnur fyrir. Starfsmenn sviðsins þjónusta 
félagsmenn og liðsinna varðandi mál sem þeir leita með 
til félagsins og annast upplýsingagjöf og vinnslu efnis fyrir 
þá miðla sem félagið nýtir hverju sinni. 

Stóru-Vogaskóli auglýsir eftir 
starfsmanni í Frístund 

Í Sveitarfélaginu Vogum er starfræktur frístundaskóli 
fyrir nemendur í 1.-4. bekk. Þar verður nemendum 
boðið upp á tómstundir sem hæfa aldri þeirra og 
þroska, að loknum skóladegi til klukkan 17.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9
  ára börn í samráði við skólastjóra. 
 • Leiðbeina börnum í leik og starfi. 
 • Samráð og samvinna við börn og starfsfólk.
 • Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk 
  grunnskóla. 

Hæfniskröfur
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði. 
 • Færni í samskiptum. 

Um hlutastarf er að ræða, 50% -70%
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. 

Umsóknarfrestur er til 20.ágúst

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Bogadóttir 
skólastjóri og Jón Ingi Baldvinsson aðstoðarskólastjóri    
í síma 440-6250.
Umsóknir má senda á skoli@vogar.is
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 Félagsráðgjafi – Félagsþjónustan í Hafnarfirði

Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa hjá Félagsþjón-
ustunni 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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Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2011

Við leitum að öflugum 
viðskiptastjóra í Reykjavík

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 
upplýsingar. Umsóknir skulu berast í gegnum www.siminn.is. 

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Viðskiptastjóri ber ábyrgð á viðskiptum við stóra viðskiptavini Símans 
á fyrirtækjamarkaði, s.s. sölu, kynningum, tilboðs- og samningagerð, 
ráðgjöf, viðskiptatengslum og eftirfylgni.

Menntun og hæfni
• Háskólapróf æskilegt
• Reynsla af vinnumarkaði skilyrði
• Tæknileg þekking eða áhugi á tækni mikilvægt
• Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði
• Innsæi í fjarskiptalausnir og/eða þekking á 
   upplýsingatæknilausnum

 Persónulegir eiginleikar
• Kraftur og frumkvæði
• Lausnahugsun og rík þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í 
   mannlegum samskiptum

Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2011.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri greiðslukerfa
Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, 
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðla-
bankastjóri, 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.

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.  

Helstu verkefni:
• 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

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. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• 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

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, Greiðslu-
veitan ehf., mun heyra undir sviðið og framkvæmdastjóri greiðslukerfa á sæti í stjórn hennar. Starfsmannafjöldi verður 10-12 starfs-
menn 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. 

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.   

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

Framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika
Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, 
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðla-
bankastjóri, 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.

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. 

Helstu verkefni:
• 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

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.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• 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

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. 

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.   
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Helstu verkefni lögfræðingsins verða lögfræðileg álit, 
leiðbeiningar og undirbúningur stjórnvaldsákvarðana á 
verkefnasviði stofnunarinnar, greining á löggjöf Evrópu-
sambandsins um umhverfismál og gerð tillagna um inn-
leiðingu. Einnig er gert ráð fyrir umsögnum um stjórn-
sýslukærur, þingmál fræðsluverkefnum o.fl. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur og umsókn-
arfrest er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/
storf_i_bodi

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UMHVERFISSTOFNUN.IS

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

LÖGFRÆÐINGUR
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf lögfræðings á sviði laga og stjórnsýslu. 

Íslensk Ameríska hf. • Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík
sími 522 2700 • www.isam.is

Íslensk Ameríska óskar að ráða í bifreiðastjóra. 
Um er að ræða tímabundið starf í ágúst og september 

við dreifingu á vörum fyrirtækisins innan höfuðborgarsv.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax.

Íslensk Ameríska (ÍsAm)  er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyr-
irtæki landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón 
og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir  heimsþekkt vörumerki 
eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, 
Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  Hjá Íslensk 

Ameríska starfa yfir 300 manns. 

Umsóknir þurfa að berast til starfsmannastjóra á tölvupóstfangið helga@
isam.is eða bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík 

merkt „starfsmannastjóri“ fyrir 13. ágúst 2011.

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

BIFREIÐASTJÓRI

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Skipulögð vinnubrögð 
• Stundvísi og heiðarleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum

sími: 511 1144
www.alcoa.isHraun 1  730 Reyðarfjörður  Sími 470 7700ÍS
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Markmið Alcoa er að vera í fremstu röð í 

heiminum í framleiðslu og úrvinnslu áls. 

Hjá Alcoa Fjarðaáli starfar stór og 

metnaðarfullur hópur tæknimenntaðs 

fólks með stöðugar umbætur að leiðar-

ljósi. Verkefnin eru fjölbreytt og miklir 

möguleikar eru á endurmenntun og 

þróun í starfi. Álver Fjarðaáls er staðsett 

við Reyðarfjörð í fallegu, fjölskyldu-

vænu umhverfi.

Tæknistörf 
hjá Alcoa Fjarðaáli

Ábyrgðarsvið Hæfniskröfur

Vélfræðingur í málmvinnslu
Við leitum að vönum vélfræðingi til að hafa umsjón með víravél í steypuskála. 

Ársframleiðsla vélarinnar er allt að 90.000 tonnum af álvírum sem notaðir eru 

í háspennustrengi. Unnið er á tólf tíma vöktum frá kl. 8:00 til kl. 20:00.

Ábyrgðarsvið Hæfniskröfur

Verkfræðingur í álframleiðslu
Við leitum að verkfræðingi til að stýra framleiðsluferlum í kerskálum Fjarðaáls. 

Keralína álversins við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu og öflugustu í 

heiminum. Álið er framleitt í 336 tölvustýrðum rafgreiningarkerum. 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.



LAUGARDAGUR  6. ágúst 2011 13

569 5100
skyrr@skyrr.is Velkomin
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Fjögur spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Skýrr: Stórt og næs 

Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í 
upplýsingatækni. Skýrr er jafnframt níunda stærsta UT-fyrirtæki 
Norðurlanda með tæplega 1.100 starfsmenn, þar af 600 á Íslandi. 
Viðskiptavinir skipta tugþúsundum. Skýrr er vottað samkvæmt 
alþjóðlegu gæða- og öryggisstöðlunum ISO 9001 og 27001. 
Fyrirtækið býður atvinnulífinu og einstaklingum heildarlausnir á 
sviði hugbúnaðar, vélbúnaðar og rekstrarþjónustu.
 
Skýrr er jafnréttissinnað, fjölskylduvænt og hlúir vel að starfsfólki. 
Sveigjanlegur vinnutími, góð laun og frábær vinnuaðstaða í boði. 
Kaffið er magnað og maturinn fyrsta flokks. Félagslífið er 
kraftmikið og uppákomur tíðar. Gildi Skýrr eru ástríða, snerpa 
og hæfni. Það er töff að vera nörd.

Sölusérfræðingur á miðlægum lausnum

Skýrr leitar að öflugum  Sölusérfræðingi  til að sinna sölu á 
miðlægum lausnum frá heimsþekktum framleiðendum svo sem 
EMC, DELL,  APC og Cisco.
Starfið felst í söluráðgjöf, samningagerð og  samskiptum við 
viðskiptavini og birgja. Viðkomandi er hluti af teymi sem hefur það 
hlutverk að nálgast nýja viðskiptavini og styðja við aðra 
sölustarfsemi í félaginu.  Yfirgripsmikillar þekkingar  og  reynslu 
er krafist ásamt því  að hafa  brennandi áhuga á upplýsingatækni.   

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
· Þekking og reynsla af sölu eða þjónustu á  
 miðlægum-lausnum
· Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund

Verslunarstjóri hjá EJS, hluta af Skýrr 

Skýrr leitar að öflugum verslunarstjóra með haldgóða 
tækniþekkingu, góða framkomu, mikla samskiptahæfileika 
og metnað fyrir hönd fyrirtækisins. Verslunarstjóri ber ábyrgð 
á daglegum rekstri verslunar ásamt sölu á lausnum félagsins 
til viðskiptavina

Hæfniskröfur 

Söluráðgjafi úthringiverkefna

Skýrr leitar eftir hressum söluráðgjafa til að sjá um 
úthringiverkefni fyrirtækisins. Söluráðgjafinn ber ábyrgð 
á skipulagningu og framkvæmd á úthringiverkefnum ásamt 
öðrum söluverkefnum. Hann þarf að hafa góða framkomu, 
mikla samkiptahæfileika og metnað í starfi. 
 
Hæfniskröfur

Snillingum í sölu, verslunarstjórn, 
úthringingum og Microsoft-lausunum

Skýrr er að leita að:

Sérfræðingur í Microsoft

Skýrr leitar að að reynslubolta á sviði Microsoft lausna til að sinna 
þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina um innleiðingar og rekstur 
Microsoft lausna. Viðkomandi mun sinna greiningum kerfa, veita 
ráðgjöf til viðskiptavina og taka þátt í stórum og spennandi 
verkefnum á þessu sviði fyrir mörg af öflugustu fyrirtækjum 
landsins.  

Hæfniskröfur

 í upplýsingatækni 

 Sharepoint æskileg

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Unnur Flygenring á mannauðssviði 
Skýrr (unnur.flygenring@skyrr.is). Umsóknarfrestur er til 
og með 21. ágúst næstkomandi.
Tekið er á móti umsóknum á vef Skýrr (www.skyrr.is).
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum er svarað.
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- með þér alla leið -

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Fasteignasalan Miklaborg 
óskar eftir sölumanni til starfa!

Vegna mjög góðrar verkefnastöðu framundan vantar 
Mikluborg kraftmikinn sölumann til starfa sem fyrst.

Hreint sakavottorð og heiðarleiki

Kraftur og áræðni

Hæfni í mannlegum samskiptum

Gott vald á íslensku

Hæfnisskilyrði:

Fasteignasalan Miklaborg ehf. er leiðandi fasteignasala á 
Íslandi og býður upp góða tekjumöguleika fyrir sölumenn. 

Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
framkvæmdastjóri Mikluborgar í síma 6 6 1 - 2 1 0 0 .
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. Við erum 
á höfuðborgarsvæðinu og vantar starfskrafta í 
100% starf. Viðkomandi þarf að vera með hreint 
sakavottorð, ábyrgur og stundvís. Erum með föst 
verkefni við traust fyrirtæki.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á 
rafvirki2010@gmail.com

TVÖ STÖRF Á BESSASTÖÐUM

Embætti forseta Íslands auglýsir laus til 
umsóknar tvö 100% störf á Bessastöðum.

RÁÐSMAÐUR / RÁÐSKONA

Starfið felur í sér umsjón með húshaldi og hvers konar 
viðburðum á Bessastöðum sem og undirbúning þeirra; vinn u 
við móttöku gesta, þjónustu, matseld, þrif; öflun aðfanga og 
umsjón með birgðum og húsbúnaði; ráðningu lausráðins 
aðstoðarfólks og stjórn á vinnu þess. Jafnframt ýmis önnur 
verkefni tengd Bessastöðum og embætti  forseta, svo sem 
leiðsögn fyrir gesti, skráningu gripa og fleira. 

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi umtalsverða 
reynslu af matseld, sé með bílpróf, lipur í samskiptum, hafi 
gott vald á ensku og hreint sakavottorð.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af stjórn viðburða.
Íbúðarhúsnæði á Bessastöðum fylgir starfinu og er til 

þess ætlast að starfsmaðurinn búi þar. 
Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 

greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011. 

STARFSMAÐUR

Í starfinu felst vinna við þjónustu, móttöku gesta, þrif, 
matseld og annað sem tengist húshaldi og rekstri á 
Bessastöðum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi reynslu af heimilis-
störfum og matseld, sé með bílpróf, sé lipur í samskiptum 
og hafi almennt vald á ensku og hreint sakavottorð.

Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 
greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011.

Nánari upplýsingar um þessi störf má fá hjá Örnólfi Thorssyni 
forsetaritara og Árna Sigurjónssyni skrifstofustjóra hjá embætti 
forseta Íslands (sími 540 4400, forseti@forseti.is). Umsóknir 
skulu hafa borist í síðasta lagi mánudaginn 29. ágúst 2011 
og skal senda þær til skrifstofu forseta að Sóleyjargötu 1, 
150 Reykjavík, merktar (a) Ráðsmaður / Ráðskona eða (b) 
Starfsmaður, eftir því sem við á. Einnig má senda umsóknir 
í rafrænu formi á netfangið umsokn@forseti.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Skipalyftan í Vestmannaeyjum
leitar að vönum vélvirkjum og

stálskipasmiðum, upplýsingar veitir
Stefán Örn Jónsson í síma 8975760

Óskum eftir
hörkuduglegum, reyklausum og sjálfstæðum aðila

á  vaktir í söluturn í Breiðholti og Hraunbæ.
Eingöngu 18 ára  og eldri koma til greina.

Umsóknir sendist á: maria-holmgrims@hotmail.com
Upplýsingar í síma: 846 1082
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Hlutverk Póst- og 
fjarskiptastofnunar er að 
tryggja hagkvæm, örugg 
og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka 
samkeppni á markaði. 

Starf stofnunarinnar mótast 
af alþjóðlegum kröfum og 
tekur breytingum í sam- 
ræmi við öra alþjóðlega 
þróun. Meginþungi 
starfseminnar er á 
fjarskiptum og tengdum 
málum.

Hjá PFS starfa 24 starfs- 
menn, aðallega 
sérfræðingar við úrlausn 
tæknilegra, viðskiptalegra 
og lagalegra verkefna er 
tengjast hlutverki 
stofnunarinnar.

PFS hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um störf 
hjá stofnuninni. 

Sjá nánari upplýsingar 
á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) auglýsir starf sérfræðings í greiningardeild laust til 
umsóknar. Í boði er fjölbreytt og áhugavert starf hjá stofnun sem leggur áherslu á 
gildin fagmennsku, traust og víðsýni. 

Sérfræðingur í greiningardeild
Við leitum að öflugum sérfræðingi til liðs 
við okkur í greiningardeild PFS.  Sérfræð-
ingur vinnur með teymi starfsmanna 
deildarinnar sem vinna náið saman að 
úrlausn verkefna sem lúta að viðskipta-
legum þáttum eftirlits á póst- og fjarskipta-
markaði.

Starfssvið
Kostnaðargreiningar og ýmis sérverkefni á 
verksviði deildarinnar ásamt stuðningi við störf 
annarra deilda. Verkefnin snúa m.a. að eftirliti 
með gjaldskrám og bókhaldslegum aðskilnaði 
fjarskiptafyrirtækja  í samræmi við álagðar kvaðir 
PFS á fyrirtækin. Að jafnaði fela þessar kvaðir í sér 
að  gert er ráð fyrir að kostnaðarviðmiðun 
gjaldskrár sé langtíma viðbótarkostnaður (LRIC) 
og að aðskilnaður einstakra rekstrareininga 
fyrirtækis byggi á kostnaðarverðsreikningsskilum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, 
verkfræði eða sambærileg menntun. 
Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði 
fjarskipta er kostur.
Reynsla í gerð ársreikninga, áætlanagerð 
fyrirtækja og reikningshaldi er æskileg og 
jafnframt er kostur ef umsækjandi hefur 
reynslu eða þekkingu í beitingu LRIC 
aðferðarinnar. Gott vald á íslensku og 
ensku, ríkuleg samskiptafærni og skipulögð 
vinnubrögð eru áskilin; jafnframt geta til 
að vinna sjálfstætt sem og í hópi auk 
sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er 
til að ná árangri í samskiptum við markaðs-
aðila á fjarskiptamarkaði.

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2011.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu PFS www.pfs.is og senda jafnframt 
ferilskrár í viðhengi.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn 
gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema 
umsækjandi ákveði umsókninni skemmri 
gildistíma.
Nánari upplýsingar um starfið veita Óskar
Þórðarson, forstöðumaður greiningardeildar, 
oskarth@pfs.is og Anna Dóra Guðmundsdóttir, 
mannauðs- og gæðastjóri, annadora@pfs.is í 
síma 510-1500.

Sérfræðingur í greiningardeild
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Jobconnect – A Norwegian Staffing and recruiting agency

On behalf of a worldwide leading company in the design, manufac-
ture 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. 

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.

We can offer you:
- 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 

Stóru-Vogaskóli auglýsir eftir 
starfsmanni í Frístund 

Í Sveitarfélaginu Vogum er starfræktur frístundaskóli 
fyrir nemendur í 1.-4. bekk. Þar verður nemendum 
boðið upp á tómstundir sem hæfa aldri þeirra og 
þroska, að loknum skóladegi til klukkan 17.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9
  ára börn í samráði við skólastjóra. 
 • Leiðbeina börnum í leik og starfi. 
 • Samráð og samvinna við börn og starfsfólk.
 • Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk 
  grunnskóla. 

Hæfniskröfur
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði. 
 • Færni í samskiptum. 

Um hlutastarf er að ræða, 50% -70%
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. 

Umsóknarfrestur er til 20.ágúst

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Bogadóttir 
skólastjóri og Jón Ingi Baldvinsson aðstoðarskólastjóri    
í síma 440-6250.
Umsóknir má senda á skoli@vogar.is
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Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2011.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og 
starfsferli, sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar 
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar. 
Umsóknir skulu sendar á umsoknir@mila.is
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Starfslýsing

Um er að ræða vaktavinnu hjá Kerfisvöktun Mílu þar sem 
unnið er á þrískiptum 8 tíma vöktum allt árið um kring. 
Starfið felst í bilanagreiningu og vöktun á þeim fjar- 
skiptakerfum sem Míla á og rekur.
 
Kerfisvöktun tekur einnig við og skráir tilkynningar um  
bilanir auk þess að bregðast við þeim í gegnum eftirlits-
kerfin. Að auki veitir Kerfisvöktun viðskiptavinum, innan- 
og utanlands, upplýsingar um framkvæmdir á vegum 
Mílu og þær bilanir sem verða á kerfum fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur

·  Menntun á sviði rafeindavirkjunar, rafiðnfræði 

 eða sambærilegt nám 

·  Reynsla af fjarskiptalögnum er mikill kostur

·  Samskiptalipurð

·  Hæfni til að vinna með öðrum

·  Aðlögunarhæfni

·  Skipulagshæfni

·  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

·  Góð enskukunnátta

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000    www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að rafeindavirkja 
eða rafiðnfræðingi

Úrskurðarnefnd
almannatrygginga

Úrskurðarnefnd almannatrygginga óskar eftir að ráða 
lögfræðing til starfa frá 1. október nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. Verkefnin felast aðallega í túlkun og beit-
ingu réttarreglna á sviði almannatrygginga, sjúkratrygg-
inga, sjúklingatryggingar og stjórnsýslu og í undirbúningi 
úrskurða fyrir úrskurðarnefndina. 

Starfið krefst lipurðar í samskiptum, nákvæmni í vinnu-
brögðum og sjálfstæðis til verka. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi ríkisins og stéttarfélags lögfræðinga.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
berist til úrskurðarnefndar almannatrygginga, Hafnar-
húsinu v/Tryggvagötu, Reykjavík, eigi síðar en 23. ágúst 
2011.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma 551-8200.

Yfirmaður mötuneytis

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, 
www. reykjavik.is, undir Auglýsingar, Störf í boði.

Við Hólabrekkuskóla er laus staða yfirmanns í 
mötuneyti skólans. Um tímabundna ráðningu er að 
ræða. Hólabrekkuskóli er heilstæður grunnskóli með 
um 500 nemendur og 70 starfsmenn.

Leitað er að einstaklingi með ríka þjónustulund, sem 
á auðvelt með að vinna með börnum og fullorðnum.

Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirmaður í mötuneyti skólans ber ábyrgð á matseld 
fyrir nemendur og starfsmenn. 
Lögð áhersla á fjölbreyttan og hollan mat þar sem 
notast er við viðmið Lýðheilsustöðvar. 

Yfirmaður mötuneytis hefur yfirumsjón með mat-
reiðslu, hönnun matseðla, frágangi í eldhúsi, samskip-
tum við birgja auk innkaupa á hráefni. Yfirmaður mötu-
neytisins hefur mannaforráð. Einnig sér viðkomandi 
um veitingar fyrir ýmsar uppákomur í starfinu ásamt 
því að sinna öðrum tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur
Menntun og reynsla á sviði matreiðslu.

Góð þekking á næringarfræði.

Færni í mannlegum samskiptum.

Þekking á rekstri mötuneyta.

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frumkvæði í starfi, reglusemi og stundvísi. 

Geta til að vinna undir álagi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2011. Nánari 
 upplýsingar um starfið veitir Hólmfríður G. 
Guðjónsdóttir, skólastjóri í síma 4117550 / 6648235 
eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið 
holmfridur.g.gudjonsdottir@reykjavík.is

Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Starfið felst m.a. í:
• Að hafa reglubundið eftirlit með matvælum, neysluvatni 
 og starfsleyfisskyldum fyrirtækjum í samræmi við lög 
 um matvæli nr. 93/1995, lög nr. 7/1998 um hollustuhætti 
 og mengunarvarnir, og lög nr. 52/1988 um eiturefni og 
 hættuleg efni og reglugerðum skv. þeim.
• Að sinna skráningum, skýrslugerð og bréfaskriftum, sinna 
 kvörtunum og annast fræðslu. Beita þvingunarúrræðum í 
 samráði við deildarstjóra.
• Sinna öðrum verkefnum samkvæmt fyrirmælum 
 deildarstjóra.
• Að vinna með hópi sérfræðinga Heilbrigðiseftirlitsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda, 
 umhverfisfræða eða sambærileg menntun s.s. 
 dýralækninga, líffræði, matvælafræði eða verkfræði.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki 
 og samstarfshæfni, sem og geta til að leiða og taka þátt 
 í uppbyggilegu hópastarfi. Viðkomandi þarf að geta unnið 
 vel undir álagi.
• Jákvæðni, samviskusemi og vilji til að takast á við fjölbreytt 
 og krefjandi verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
• Færni til að setja fram ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar 
 á greinagóðri íslensku.
• Réttindi til að starfa sem heilbrigðisfulltrúi eru æskileg.

Laust er til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Matvælaeftirliti. 

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Óskar Ísfeld Sigurðsson, deildarstjóri Matvælaeftirlits Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur hjá Umhverfis- 
og samgöngusviði Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, frá kl. 9-16 í síma 411 1111.

Umsóknir skulu berast til deildarstjóra Matvælaeftirlitsins, Borgartúni 12- 14, 105 Reykjavík, netfang oskar.isfeld.sigurdsson@
reykjavik.is eigi síðar en 21. ágúst 2011.

Reykjavík 4. ágúst 2011. Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar/ Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Matvælaeftirlit.

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum borgarinnar og samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, Neyslu 
og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk Staðardagskrár 21, Bílastæðasjóði og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem skiptist í tvær deildir: 
Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk þess sem Heilbrigðiseftirlitið sér um vöktun umhverfisgæða og hundaeftirlit.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilnæm lífsskilyrði, að neysluvatn og matvæli séu örugg 
og vernda heilnæmt og ómengað umhverfi. 

Starf í boði er hjá Matvælaeftirliti sem sér um eftirlit með matvælum, matvælafyrirtækjum og hollustuháttum í fyrirtækjum 
og stofnunum, gististöðum, útgáfu starfsleyfa, umsagnir, fræðslu og sinnir kvörtunum, ásamt öðrum verkefnum. Deildarstjóri 
er næsti yfirmaður.

Óskastarfið laust til umsóknar
Skrifstofa stéttarfélaganna á Húsavík leitar eftir 
skrifstofu- og fjármálastjóra til starfa. Starfið felur í sér 
umsjón með bókhaldi, fjármálastjórn og almennri 
þjónustu við félagsmenn stéttarfélaganna sem telja 
um 2600 manns. Tölvu- og tungumálakunnátta 
og lipurð í mannlegum samskiptum er æskileg. 
Starfsmaðurinn heyrir undir forstöðumann 
skrifstofunnar, Aðalstein Á. Baldursson, sem jafnframt 
veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 8646604. 
Starfsemi stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum er ein 
sú öflug asta á landsvísu. Umsóknarfrestur um starfið 
er til 10. ágúst 2011 og skal umsóknum skilað á Skrif-
stofu stéttarfélaganna, Garðarsbraut 26, 640 Húsavík 
í lokuðu umslagi eða á netfangið kuti@framsyn.is.
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Deildarstjóri og leikskólakennara eða annað 
uppeldimenntað starfsfólk.

Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir 
skólastjóri kor@skolar.is sími 570-4940

Heilsuleikskólinn Hamravellir 
í Hafnarfirði
Deildarstjóri.

Nánari upplýsingar gefur Ragnheiður Gunnarsdóttir 
skólastjóri hamravellir@skolar.is sími 424-4640

óskar eftir starfsfólki: 

Radisson Blu Hótel Saga 

Vaktstjóri í veislueldhúsi
Við óskum eftir að ráða faglærðan matreiðslumann
í stöðu vaktstjóra veislueldhúss.

 Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er 15 daga í 
mánuði.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 Reynsla af vinnu í veislueldhúsi eða af fjölbreyttum 
eldhússtörfum kostur.

 

Matreiðslumaður í Skrúð
Við óskum eftir að ráða faglærðan matreiðslumann
á veitingastaðinn Skrúð.

 Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er 15 daga í 
mánuði.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 

Smurbrauð og aðstoð í eldhúsi
Við óskum eftir að ráða aðila í veislueldhús sem er 
ábyrgur fyrir smurbrauði ásamt öðrum tilfallandi störfum 
í elhúsi.

 Um er að ræða dagvinnu á virkum dögum.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 Reynsla af smurbrauði er kostur ásamt mikilli reynslu af 
almennum eldhússtörfum.
 
Nánari upplýsingar veitir G. Kristinn Stefánsson í síma 
820-9919 eða kristinn.stefansson@radissonblu.com

Veitingastjóri í Grillið
Við óskum eftir að ráða faglærðan framreiðslumann
í stöðu veitingastjóra Grillsins.
Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.
Reynsla af daglegum rekstri veitingastaðar er kostur.
 
Nánari upplýsingar veitir Birgir Guðmundsson í síma 
820-9907 eða b.gudmundsson@radissonblu.com

Vaktstjóri í veisludeild
Við óskum eftir að ráða faglærðan framreiðslumann
í stöðu vaktstjóra veisludeildar.

 Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er 15 daga í 
mánuði.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 Reynsla af vinnu í veislusölum er kostur.

Þjónustustörf í veisludeild
Við óskum eftir að ráða starfsmenn með góða reynslu af 
þjónustustörfum í aukavinnu í veisludeild.

 Aðallega er um að ræða kvöld- og helgarvinnu.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.
 

Framreiðslunemar
Við óskum eftir að ráða framreiðslunema á samning.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.
 
Nánari upplýsingar veitir Lovísa Grétarsdóttir í síma 
820-9920 eða lovisa.gretarsdottir@radissonblu.com

Gestamóttökustjóri
Starfið er 100% starf unnið á vöktum frá kl. 08:00–20:00.

Helstu verkefni:

 Samskipti við gesti og símsvörun, innritun og útritun 
gesta og frágangur reikninga

 Daglegt uppgjör deildar

 Ábyrgð á verkefnum hverrar vaktar

Menntun og hæfni:

 Stúdentspróf

 Mikil þjónustulund og stundvísi

 Íslensku- og enskukunnátta skilyrði

 Önnur tungumálakunnátta er kostur

 Sjálfstæði í vinnubrögðum

 Mikil samskiptahæfni

 Stjórnunarhæfileikar
 
Nánari upplýsingar veitir Ísey Gréta Þorgrímsdóttir í síma 
820-9901 eða í isey.thorgrimsdottir@radissonblu.com

 
Allir umsóknir skulu berast fyrir 17. ágúst nk.  
á anna.jonsdóttir@radissonblu.com.

Radisson BLU Hótel Saga er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu þægindum, 

í einungis nokkurra mínútna göngufjarlægð frá hjarta Reykjavíkur.  

Það er nútímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta 

og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. Radisson BLU Hótel  

Saga er hluti af Rezidor sem rekur hátt í 300 hótel í Evrópu, Mið-

Austurlöndum og Afríku. Hjá Hótel Sögu starfa um 100 manns. 

Ritari á læknastofu
Óskum eftir móttökuritara í fullt starf á læknastofu.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is 
merkt „Ritari-0811“

Umsóknafrestur til 15.ágúst

Starfslýsing:
Afgreiðsla í verslun, aðstoð á vinnustofu og við innkaup. 
Þátttaka í hönnunarferli, aðstoð við viðhald heimasíðu og 

Facebook. Pakka pakkningum, almenn þrif og uppgjör í lok 
dags. Hægri hönd eiganda og tilbúin/nn að ganga í öll störf. 
Vinnutími 10–18 virka daga og 10–16 annan hvern laugardag.

Kostir væntanlegs starfsmanns:
Vera skapandi, helst hafa þekkingu á saumaskap, tölvum og 

skapandi vinnu. Hafa góða samskiptahæfileika, geta leiðbeint, 
stjórnað, og selt. Hafa reynslu af verslunarstörfum. Viðkomandi 

þarf að hafa áhuga á að vinna með börnum og 
hafa góð tök á íslensku.

Ný hönnunarverslun með vörur fyrir börn og 
barnaherbergi auglýsir eftir starfsmanni í verslun 

og aðstoð við hönnun.

Starfsmaður í verslun og 
aðstoð við hönnun

Áhugasamir skili inn umsókn fyrir 15. ágúst á 
valamagg@internet.is
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Óskum eftir móttökuritara á skrifstofu Sóma ehf. 
Starfið felur í sér almenna símasvörun, móttöku 

viðskiptavina og bílstjóra, tölvuvinnslu oflr. 

Viðkomandi þarf að hafa almenna tölvukunnáttu og 
geta unnið sjálfstætt. Unnið er með Navision Dynamics, 

MS Outlook, Excel og Word. Vinnutími er frá 8 til 16. 

Vinsamlegast sendið umsókn á siggi@somi.is eða
fyllið út umsókn á staðnum milli kl 10 og 15. 

Gilsbúð 9, 210 Garðabæ, sími, 565 6000, www.somi.is

 

Frístundaleiðbeinendur
 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístunda-
leiðbeinendur til starfa í félagsmiðsstöðvum og 
heilsdagsskóla sem hafa verið sameinaðar í nýjar 
starfseiningar í bænum og heyra undir skrifstofu 
æskulýðsmála. Starfið getur einnig tekið til verk-
efna tengdum sumarstarfi ÍTH. Næsti yfirmaður er 
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði. 

Um er að ræða hlutastarf, fullt starf (100%) og starf 
utan dagvinnutíma.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma er kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Möguleiki er á sveigjanlegum 
vinnutíma á ársgrundvelli.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um 
störfin.

Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon, 
æskulýðsfulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@
hafnarfjordur.is eða hafa samband við Skrifstofu 
æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst næst-
komandi. Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnar-
fjarðarbæjar merktar „Frístundaleiðbein endur“ eða 
með rafrænum hætti á ellert@hafnar fjordur.is. 

Menningar- og ferðamálasvið

Minjasafn Reykjavíkur

Minjasafn Reykjavíkur auglýsir lausa til umsóknar stöðu verkefnisstjóra safnfræðslu. Starfsstaður er í 
Landnámssýningunni Reykjavík 871+/-2 við Aðalstræti og Árbæjarsafni. 

Starfssvið: Umsjón með fræðslustarfi Minjasafns 
Reykjavíkur. Gerð fræðsluefnis og safnkennsla fyrir 
nemendur á öllum skólastigum. Stjórn viðburða í safninu. 
Móttaka og leiðsögn safngesta á öllum aldri.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Kennsluréttindi og/eða reynsla af kennslu og starfi með 
börnum og ungu fólki nauðsynleg. 

 Góð íslenskukunnátta nauðsynleg og færni til að tjá sig í 
ræðu og riti.

 Færni í erlendum tungumálum. Góð enskukunnátta 
nauðsynleg, þekking á þriðja tungumáli æskileg.

 Þekking og áhugi á sögu Reykjavíkur og íslenskri 
menningu.

 Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg. 
 Þekking og áhugi á margmiðlun æskileg. 
 Færni í mannlegum samskiptum.
 Frumkvæði og sjálfstæð, skapandi og skipulögð vinnubrögð.

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Næsti yfirmaður er deildarstjóri miðlunardeildar. 
Nánari upplýsingar veita Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 
borgarminjavörður, netfang: gudny.gerdur.gunnarsdottir@
reykjavik.is og Guðbrandur Benediktsson, deildarstjóri 
miðlunardeildar, netfang: gudbrandur.benediktsson@
reykjavik.is

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt 
starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf eigi síðar en 
1. október n.k. 

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á 
www.reykjavik.is.

Upplýsingar um Minjasafn Reykjavíkur og starfsemi þess má 
finna á vefnum www.minjasafnreykjavikur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst n.k. Umsóknir 
skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Minjasafn Reykjavíkur safnar, varðveitir og rannsakar menningarminjar í Reykjavík og miðlar þekkingu um sögu og lífskjör íbúa í Reykjavík. Sýningarstaðir eru í 
Árbæjarsafni og Landnámssýningunni Reykjavík 871 +/-2. Starf safnsins miðar að því að glæða áhuga, skilning og virðingu fyrir sögu Reykjavíkur og að tryggja að allir 
hafi aðgang að menningararfi höfuðborgarinnar. Starfsemi Minjasafns Reykjavíkur heyrir undir Menningar- og ferðamálsvið Reykjavíkurborgar en hlutverk þess er að 
fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. 

Mannauðsskrifstofa Ráðhúss Reykjavíkur

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Dagleg kerfisumsjón og þróun mannauðskerfisins
Umsjón með forsendubreytingum, í samvinnu við 
forsendunefnd
Skýrslugerð og gagnavinnsla
Samvinna við rekstraraðila kerfisins
Þjónusta við svið og vinnustaði Reykjavíkurborgar

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í tölvu- eða upplýsingafræðum eða 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af kerfisumsjón og vinnu með gagnasöfn
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
Nákvæmni og hæfni til að vinna með og túlka töluleg gögn 
og launaupplýsingar

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til 14. ágúst 
2011.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Ragnar Stefánsson, 
deildarstjóri ráðgjafadeildar Mannauðsskrifstofu 
Reykjavíkurborgar í síma 693 9327 eða með því að senda 
fyrirspurn á arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.
reykjavik.is, undir Auglýsingar, Störf í boði.

Verkefnisstjóri mannauðskerfis Reykjavíkurborgar
Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra Öskju-mannauðskerfis Reykjavíkurborgar.  Starfið felur í sér umsjón 
og þróun mannauðskerfisins (Oracle e-Business Suite) auk hliðarkerfa svo sem viðveruskráningarkerfis 
(VinnuStund) og starfsumsóknakerfis (VinnuUmsókn).  Framundan eru einnig spennandi verkefni við 
uppfærslu á mannauðskerfinu og frekari þróun þess og tengdra kerfishluta.

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

Golfklúbbur Hveragerðis 
í Gufudal óskar eftir að
ráða framkvæmdastjóra. 

Um fulla stöðu er að ræða á 
ársgrundvelli.

Starfið felur í sér allan 
almennan rekstur Golfklúbbs 
Hveragerðis ásamt 
veitingarekstri í golfskála GHG. 

Farið er fram á bókhaldskunnáttu, stjórnunarreynslu, 
reynslu af mannaforráðum, þekkingu á golfíþróttinni 
og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2011 og skulu 
umsóknir ásamt starfsferilsskýrslu sendar á 
golfghg@simnet.is

Óskir um nánari upplýsingar skal senda á 
golfghg@simnet.is

Golfklúbbur Hveragerðis
Gufudal
810 Hveragerði

Starfsmenn óskast
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands óskar eftir að 
ráða tvo starfsmenn í um 50% starf hvorn til að sjá 
um þrif, þvotta, minniháttar viðhald og umsjón með 

orlofshúsum Kennarasambands Íslands við 
Sóleyjargötu 25 og 33 í Reykjavík.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá, mynd og 
meðmælum skal senda til Orlofssjóðs Kennara-
sambands Íslands, Kennarahúsinu Laufásvegi 81, 

101 Reykjavík eða á netfangið: orlof@ki.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst nk. Æskilegt er að 

starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Þórisdóttir, 
framkvæmdastjóri Orlofssjóðs í síma 595-1111.

Orlofssjóður Kennarasambands Íslands

Aðstoðarfólk í eldhúsi
Okkur vantar fleira hæfileikafólk í eldhúsið. 
Leitum að fólki með brennandi áhuga á 
matargerð sem er reiðubúið að læra nýja og 
spennandi hluti. Unnið er á 11 tíma vöktum, tvo 
daga aðra vikuna og fimm daga þá næstu. 
Matreiðslumenntun er kostur en ekki skilyrði. 

Sendu okkur umsókn á atvinna@tokyo.is fyrir 
15. ágúst og láttu ferilskrá og mynd fylgja. 
Allar nánari upplýsingar á www.tokyo.is.
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Verkefnastjóri frístundastarfs

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsmenn 
til að hafa umsjón með frístundastarfi  í  bænum. 
Starfið tekur til starfsemi félagsmiðstöðva og heils-
dagsskóla sem hefur verið sameinuð í eina starf-
seiningu sem heyrir undir skrifstofu æskulýðsmála. 
Starfið getur  einnig tekið  til verkefna tengdum 
sumarstarfi ÍTH s.s. leikjanámskeiðum, Vinnuskóla, 
gæsluvöllum, skólagörðum o.fl. Næsti yfirmaður er 
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði.

Helstu verkefni:
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með 

verkefnum og viðburðum tengdum frístundastarfi
• Fagleg forysta
• Dagskrárgerð
• Samskipti við samstarfsaðila og forráðamenn

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma er kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Möguleiki er á sveigjanlegum vin-
nutíma á ársgrundvelli.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
þessi störf.

Nánari upplýsingar veitir æskulýðsfulltrúi Hafnarf-
jarðar, Ellert Baldur Magnússon.  Senda má fyrir-
spurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða hafa samband 
við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 
næstkomandi. Umsóknum skal skilað í þjónustuver 
Hafnarfjarðarbæjar merktar „Verkefnastjóri 
frístundastarfs“ eða með rafrænum hætti á ellert@
hafnarfjordur.is.  

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

Vaktstjóri
Við leitum að ábyrgðarfullri manneskju til að sinna 

starfi vaktstjóra á Gló, þarf að hafa drifkraft, ríka 

þjónustulund og áhuga á grænum mat.

Starfið felst í ábyrgð á vakt, frágangi og uppgjöri.

Við bjóðum upp á skemmtilegt starf í frábærum 

hópi, grænan djús, kærleika og guðdómlegan mat 

fyrir réttu manneskjuna. 

Ef það ert þú, endilega hafðu samband við okkur

í netfangið otta@glo.is.

Yfirnáttúrulegur
starfskraftur
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Forstöðumaður

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða forstöðumann á 
heimili fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. 
Forstöðumaður heyrir undir sviðsstjóra fjölskylduþjónustu.

Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta
• Rekstur
• Áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Samskipti við þjónustunotendur, aðstandendur og 
samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góðir skipulagshæfileikar
• Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, í 
síma 585-5700. Umsóknum með upplýsingum um nám og 
starfsferil skal skilað rafrænt á netfangið hronnhilmars@
hafnarfjordur.is.  

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2011. 

Félagsþjónustan í Hafnarfirði

Náttúrufræðikennari óskast 
við Varmárskóla

Vegna óvæntra forfalla losnaði full staða náttúrufræði kennara við 
Varmárskóla. Meðal kennslugreina er efnafræði, eðlisfræði og 
stærðfræði á unglingastigi. Leitað er eftir drífandi einstaklingi með 
góða samskiptahæfileika, á gott með að miðla efni og kveikja 
áhuga nemenda á vísindum og raungreinum.

Skólinn er að hefja þróunarverkefni sem ber heitið: 
Varmárskóli öndvegisskóli í vísindum, raungreinum og tækni. 
Viðkomandi einstaklingur þarf að vera tilbúinn til að taka þátt 
í þróunarverkefninu og leiða það með frábæru starfsfólki 
Varmárskóla.

Frekari upplýsinga veita skólastýrur Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 
3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið: varmarskoli [hjá] 
varmarskoli.is

Kennari óskast í yngri deild. Um er að ræða stöðu til eins árs. 
Um er að ræða hópakennslu í bekkjum og stuðningskennslu.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2011

Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir fyrir skólaárið 2011-2012: 

Íþróttakennsla – afleysingar 
Upplýsingar veita: Guðlaug Sturlaugsdóttir, 
gustur@seltjarnarnes.is og Ólína Thoroddsen, 
olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Spænska – stundakennsla á unglingastigi 
Upplýsingar veitir: Helga Kristín Gunnarsdóttir, 
helgakr@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Skólaliðar – unglingastig 
Upplýsingar veitir: Hafsteinn Jónsson, hafsteinnjo@grunnskoli.is 
Sími: 822 9120 

Starfsfólk í Skólaskjól Grunnskóla Seltjarnarness 
Upplýsingar veitir: Rut Hellenardóttir, rutbj@grunnskoli.is 
Sími: 822 9123 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 

Á Seltjarnarnesi eru um 550 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla 
fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 
nemendur. www.grunnskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst 2011. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Matartæknir og læknaritari óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Matartæknir
Laus er til umsóknar 100% staða matartæknis við 
Heilsustofnun NLFÍ .
Staðan er laus frá 20. ágúst. Unnið er á 12 tíma vökt-
um. (2-2-3 vaktakerfi, önnur hver helgi). 

Grænmetisréttir og fiskur eru á matseðli HNLFÍ. 
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á framleiðslu og 
framreiðslu slíkra rétta. Aðalhráefnið er lífrænt ræktað 
grænmeti úr eigin garðyrkjustöð. Viðkomandi verður 
vaktstjóri og aðstoðarmaður yfirmatreiðslumanns.

Læknaritari
Laus er til umsóknar 50% staða læknaritara við 
Heilsu stofnun NLFÍ  í Hveragerði.
Staðan er laus frá 20. ágúst. Viðkomandi þarf að 
geta starfað sjálfstætt og vera góður í samskiptum. 
Vinnutími er samkomulagsatriði.

Fríar ferðir til og frá Reykjavík (Rauðavatn) en bíll á 
vegum HNLFÍ ekur starfsmönnum á höfuðborgar-
svæðinu til og frá vinnu.

HNLFÍ fylgir kenningum náttúrulækningamanna, að 
auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsu-
vernd í umræðu og verkum en forðast kennisetningar 
sem ekki standast vísindalega gagnrýni. 

Umsóknarfrestur er til 14. ágúst. Umsóknir með 
ferilskrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

Bonito ehf.  -   Soo.dk
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 

infoiceland@soo.dk

NÝTT Á ÍSLANDI
LEITUM AÐ FLOTTUM MÖMMUM

TIL AÐ KYNNA OG SELJA FLOTT FÖT Á 
STRÁKA OG STELPUR  3-12 ÁRA  

Á MJÖG SANNGJÖRNU VERÐI

GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 691-0808

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

VIILTU AUKATEKJUR?

FRIENDTEX Á ÍSLANDI

 LEITAR AÐ FLOTTUM
KONUM TIL AÐ KYNNA OG SELJA 

FRIENDTEX TÍSKUFÖT

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í 
SÍMA  568 2870 EÐA 691-0808

 kíkið á friendtex.is

Svo cool og svo flott

   pantaðu friendtex     
     party og þú gætir
      unnið fataútekt

Hjá okkur færðu þá leiðsögn sem þú þarft og það er enginn
 kostnaður fyrir þær sem vilja prófa.  Bara vera heiðarleg, jákvæð 

 og brosandi og allt gengur vel.

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur auglýsir eftir starfsfólki í skólamötuneyti 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Áhugasamir hafið samband við Fanný í síma 420 2500
Netfang: fanny@skolamatur.is 

Fjölskylduvænn vinnutími
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Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2011

Þjónustufulltrúi í Tæknilegri aðstoð

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 
upplýsingar. Umsóknir skulu berast í gegnum www.siminn.is. 

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Hjá Símanum starfar frábær hópur af úrræðagóðum þjónustufulltrúum 
sem veita tæknilega ráðgjöf og leysa málin. Við leitum að hressu fólki,  
20 ára og eldra, sem vill slást í hópinn.

Ert þú ...
• með ríka þjónustulund?
• með metnað og áhuga á að leysa vandamál?
• góð/ur í mannlegum samskiptum?
• fljót/ur að læra og tilbúin/n að láta til þín taka?

Ef svo er, þá erum við að leita að þér! 

Í boði er 100% starf í vaktavinnu og þurfa umsækjendur að geta  
hafið störf fljótlega.

Skannaðu hérna

til að sækja

Barcode Scanner

Hvað segir 
Símafólkið?  

Skoðaðu viðtöl  
með því að skanna 

kóðann.

Við erum aðleita að þér!



6. ágúst 2011  LAUGARDAGUR22

Ilan Volkov 
aðalhljómsveitarstjóri

Hæfnispróf fyrir neðangreindar stöður munu 
fara fram á eftirtöldum dögum:

1. konsertmeistari
Hæfnispróf miðvikudaginn 23. nóvember 2011
Umsóknir skulu hafa borist 23. október 2011

1. klarínett 
Hæfnispróf mánudaginn 21. nóvember 2011
Umsóknir skulu hafa borist 21. október 2011

2. klarínett 
með skyldur á Es-klarínett 
Hæfnispróf miðvikudaginn 25. janúar 2012
Umsóknir skulu hafa borist 23. desember 2011

1. fagott 
Hæfnispróf mánudaginn 23. janúar 2012
Umsóknir skulu hafa borist 23. desember 2011 

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu hljómsveitarinnar, 
sinfonia.is (www.sinfonia.is/umhljomsveitina) og hjá 
starfsmannastjóra, kristin@sinfonia.is.

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Harpa, Austurbakki 2, 101 Reykjavík  »  sími: 545 2500  » www.sinfonia.is

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. 

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 15. ágúst nk. Nánari upplýsingar 
veitir Júlíus B. Kristinsson starfsmannastjóri.

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

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 sér-
virkra 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 hátækni fyrirtæki í fremstu röð á alþjóðlegum 
markaði. Áhersla er lögð á að selja frumuvaka fyrir-
tækisins á markaði fyrir húðvörur, til rannsóknastofa 
á sviði frumurannsókna (t.d. stofnfrumurannsókna), 
frum uræktunar og þróunar vefjasmíði (regenerative 
medicine) undir vörumerkjunum Bioeffect™, 
ISOkine™ sem og öðrum vörumerkjum.

Vantar starfsmenn í byggingar-
iðnað á ÍSLANDI

Trésmiði, lærling í trésmíði
og verkamenn 

 
Vegna góðrar verkefnastöðu fyrirtækisins óskum 
við eftir að ráða í ofangreindar stöður. Mikil vinna.

Upplýsingar gefa 
Jens Sandholt s. 8966621 
netfang jens@skjanni.com  
Einar Ágústsson s. 8980997 
netfang einar@skjanni.com 

Sölufólk óskast
Vanir sölumenn óskast í spennandi og skemmtilegt 
verkefni við úthringingar
Sveigjanlegur vinnutími á daginn og á kvöldin
Fast tímakaup og góðir bónusar í boði
Umsóknir sendist á gtg@talnet.is

The Embassy of Canada in Reykjavík seeks a 
full time

Offi ce Assistant & Driver
Position Duites:

Administrative duites: 50%
Chauffeur and messenger: 20%
Public & General Affairs assistant: 20%
Other duties: Consular/Receptionist back-up 10%

Qualifi cation Requirements:
Languages: fl uency in English and Icelandic. 
French would be considered an asset.
Education: the candidate should have a mini-
mum equivalent of high school diploma. Higher 
education would be considered an asset.
Driving ability and a valid driver’s license.
Experience: the candidate should have mini-
mum 2 years offi ce experience.
Suitability & Organizational skills: 
the candidate should have the ability of service 
delivery to clients in property maintenance.
the candidate should have the ability to cope 
daily with multi-tasking.
Computer skills: the candidate should be com-
puter literate, have a good knowledge of Offi ce 
applications. Computer network and hardware 
knowledge would be considered as assets.

Applications in English, with a CV, should be sent 
by e-mail to rkjvk@international.gc.ca; by mail 
to Embassy of Canada, P.O. Box 1510, 121 Rey-
kjavík or delivered to the Embassy at Túngata 14, 
101 Reykjavík by Tuesday, August 16, 2011, 1200 
hrs. Interviews will take place the following week 
(22–24 August 2011).

Questions should be addressed to Ólöf Björns-
dóttir, tel.: 575 6500. 
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SÖLUMAÐUR
KRAFTMIKILL

Leitum að kraftmiklum sölumanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á raf-
tækjum og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, 
góð tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raf tækja-
verslun landsins þar sem mikið er lagt upp úr góðri 
og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út 
umsóknareyðublað á www.sm.is
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Útboð

Útboð

Tilkynningar

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

ÚTBOÐ ÚTBOÐ
LANDSPÍTALI GRENSÁSDEILD
BÍLSKÝLI OG LÓÐARLÖGUN 

ÚTBOÐ NR. 15106 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Landspítala óskar eftir tilboðum í 
verkið: Landspítali Grensásdeild – Bílskýli og lóðarlögun. 

Verkið felst í byggingu bílskýlis og frágangi lóðar framan við aðalinngang 
Grensásdeildar Landspítala að Grensásvegi 62. Byggja skal bílskýli að 
mestu úr stáli, steypu og gleri sem myndar skjól fyrir sjúklinga sem 
sækja deildina. Þá skal samhliða endurnýja lóð og aðkomu framan við 
aðalinngang og bílskýli. 

Vettvangsskoðun verður haldin 12. ágúst 2011 kl. 13:00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa. 

Frágangi lóðar skal vera lokið eigi síðar en 1. nóvember 2011. 
Byggingu bílskýlis skal vera lokið eigi síðar en 20. desember 2011. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 9. ágúst 2011. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum mánudaginn 22. ágúst 2011, kl. 14:00 að viðstöd-
dum þeim bjóðendum sem þess óska. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

- með þér alla leið -

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

  

Þrætuás í Borgarfirði
Erum með til sölu 7 glæsileg 92,3 m2 heilsárshús.
Fullbúin að utan sem innan þ.m.t. húsbúnaður og 
innanstokksmunir. Vandaðar innréttingar og gólfefni, 
hiti í gólfum. 70 m2 timburverönd er umhverfis húsin 
og fullfrágengin lóð. Allt nýtt.          Verð: 25,9 millj.

Hentar jafnt einstaklingum sem og félagasamtökum.

Nánari upplýsingar veita:
Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
sími 695-9500 hilmar@miklaborg.is og

Heimir Eðvarðsson, Sölufulltrúi
sími 893-1485 heimir@miklaborg.is

Starfsfólk – skólaliðar 
til ræstinga, útigæslu og gangavörslu

Óskum að ráða sem allra fyrst starfsfólk til 
ræstinga á dagvinnutíma í 50 -100% störf.

 
Upplýsingar um starfið gefa Sveinbjörn Markús 
Njálsson skólastjóri, í símum 540-4700 og 821-
5007, netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.
is og Andrés Haukur Hreinsson húsvörður í 
síma 540-4700 og 821-5008, netfang andres.
hreinsson@alftanesskoli.is 

Umsóknir sendist skólastjóra eða húsverði á netfang 
þeirra eða í pósti til skólastjóra Álftanesskóla, 225 
Álftanesi. 

 Skólastjóri

Rekstur óskast til kaups eða leigu.
Samhennt hjón bæði menntuð m.a. sem matreiðslumeistarar 
með mikla reynslu í rekstri óska eftir að kaupa eða leigja góðan 
veitingastað/kaffihús, gistiheimili eða hótel á Reykjavíkursvæði 
eða Akureyri, einnig kemur til greina að kaupa eða leigja starfsemi 
í kringum heilsufæðisgeirann og því tengdu. 

Skoðum ýmsa aðra möguleika.

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar á krk@internet.is
Fyllstum trúnaði heitið.

Vegna aukinna umsvifa leita Landslög að lögfræðingum 
til starfa til að sinna fjölbreyttum verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Meistara- eða embættispróf í lögfræði
Málflutningsréttindi æskileg
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði 
í starfi
Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
Góð kunnátta í ensku

Á Landslögum starfa 18 lögfræðingar og er heildar-
fjöldi starfsmanna stofunnar tæplega 30. Helstu 
verk efni Landslaga eru á sviði samninga gerðar, 
málflutnings fyrir dómstólum auk álitsgerða á ýmsum 
sviðum. Þá hefur stofan sérhæft sig í uppgjöri slysa og 
skaðabótamála, fjármálarétti, hlutafélagarétti, sam-
keppnisrétti, sveitarstjórna- og stjórnsýslurétti, verktaka 
og- útboðsrétti. 

Nú leitum við að liðsauka. Kostur er ef umsækjendur 
hafa reynslu af verktaka- og útboðsrétti eða félaga- og 
fjármálarétti. 

Umsóknir berist Landslögum, Borgartúni 26, eða á 
netfangið aslaug@landslog.is fyrir 19. ágúst nk. 

•
•
•

•
•

Forval um umferðaröryggisaðgerðir á Víkurbraut 
og Austurvegi í Grindavík
Grindavíkurbær efnir til forvals vegna vals á 
verktökum til að taka þátt í lokuðu útboði á 
framkvæmdum við gerð þéttbýlishliða, gönguleiða 
og umferðareyja við Víkurbraut og Austurveg í 
Grindavík.  Allt að fimm aðilar verða valdir til að taka 
þátt í lokuðu útboði um framkvæmdina. 

Verkefnið
Verkefnið felst í gerð tveggja þéttbýlishliða, þriggja 
gönguþverana með hellulögðum eyjum, breytingar 
á tveimur gatnamótum með hellulögðum eyjum og 
gerð stétta og göngustíga.  

Helstu magntölur eru 
Netgirðing 330 m
Fylling 640 m3
Burðarlög 700 m3
Malbik á götur 590 m2
Stígar og stéttar 1900 m2
Kantsteinar 310 m
Hellulögn 190 m2

Tímaáætlun
• Verkkaupi miðar við eftirfarandi dagsetningar:
• Forvalsgögn afhent frá og með 8. ágúst 2011
• Skil forvalsgagna 17. ágúst 2011
• Niðurstaða forvals 22. ágúst 2011
• Afhending útboðsgagna framkvæmdar 22. ágúst 

2011
• Opnun tilboða 31. ágúst 2011
• Framkvæmdir hefjast um 8. sept. 2011
• Verklok 1. desember 2011

Forvalsgögn verða afhent á geisladiski hjá Eflu hf., 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík og hjá Bæjarskrif stofum 
Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 240 Grindavík.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, 
Grafarvogslaug, eimbað.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
mánudeginum 8. ágúst 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 23. ágúst 2011 kl. 
10:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.

12691

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

Til sölu trooper árg. ‘02 ekin 195þ. Mjög 
vel með farinn bíll. 35” breittur. Sjálfsk. 
uppl. 892 2879.

Til sölu Trooper 38” breittur. Sjálfsk árg. 
‘99 ekin 133Þ. Mjög vel með farinn S 
892 2879.

Benz 
Benz lúxusjeppi með öllu, gullfallegur 
og góður. Þarf að selja v. brottfl. Verð 
aðeins 2.4 m. Allar uppl. í S. 861-6660

Hyundai STAREX 4
DISEL, með stærri vélinni. Frábær í 
ferðalagið og hvað sem er. Dekurbíll. 
Verð aðeins 1.650 þús. Uppl í S. 861-
6660 

 Pallbílar

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

Palllok úr áli á Mitsubishi L200 til sölu. 
Passar á árg. frá 2007. Upplýsingar í 
síma 864 3448.

 Húsbílar

VW Caravelle 4X4 húsbíll ‘98 2,4D 
Ek 178þ. 9L á hundr. Vönduð innr. m 
öllum tækjum V 1.680 þ. s: 823-4088.

Til Sölu Fiat Ducato SEA árg. 2005 ekin 
17000 km einn með öllu. Verð 5,9 mkr. 
nánari upplýsingar s: 821-1638.

Bens 310 D, ssk. 2 vatnstankar, ískápur, 
tengi f. 230V. Gasmiðstöð, þarfnast 
lagfæringar á sílsum body í hlutir í 
það fylgja með, ný sk. ath laust. Uppl. 
899 8041.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu 4 stk. Mercedes Benz sprinter. 
Árg. 2007-2010. 8-20 farþ. Vel útbúnir 
bílar í góðu standi. Uppl. í s. 892 5429.

 Vörubílar

Til sölu krani Fassi F270 árg. ‘99 með 
fjarstýring, 6 í glussa, spili og glussi fyrir 
grabba og rótor sími 892 5855.

 Mótorhjól

Fyrir 100 þús, Zunshine 200, árg. 2005. 
Uppl. 893-4465.

Honda VTX1800F 2006 ekin 15þ. mikið 
af aukahlutum, ásett 1.9 milj. uppl. í 
síma 864 1090.

Honda Shadow VT750C. Árg. ‘10. 
Algjört dekurhjól ek. 1500 km. Aukahl.: 
Stór framrúða, vönduð yfirbreiðsla, 
hleðslutæki, mótorhjólalyfta o.fl. Í 
ábyrgð til 20.05’12. V. 1390þ. Uppl. í 
s. 691 0202.

Enduro Hjól! Suzuki DRZ 400 árg. ‘03. 
Keyrt 6.000km, Skór+Galli+hjálmur 
fylgir með Verð:450þ. S: 864-7734.

KTM 530 EXC-R 2008. KTM 530 EXC-R 
árg. 2008 til sölu lítið ekið götuskráð 
enduro hjól í toppstandi. frekari uppl, í 
síma 897 2636.

 Vespur

Til sölu vel með farin Vespa Jmstar 
keyrð aðeins 4000 km, s.s. rétt tilkeyrð 
í toppstandi og óskar eftir nýjum 
eiganda fyrir aðeins 150.000 kr. Þessi 
er 4 gegnis og með geymslu hólfi 
undir sæti. Ábreyða fylgir og ný búið 
að setja nýjan geymir. Upplýsingar í 
síma 6951676

80cc johnway city runner vespa til sölu, 
skráð 50cc. árgerð 2008, keyrð rúmlega 
4000 km. tilboð óskast í s. 8613036

 Fjórhjól

 Kerrur

Þýskar gæðakerrur frá HUMBAUR í 
miklu úrvali. Verð frá 155.000 kr. fyrir 
750 kg. kerru á 13” dekkjum. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ s: 
517 7718.

 Fellihýsi

A-LINER SOFA BED stærri gerðin árgerð 
2007.Búnaður Sólarsella, ferðaklósett, 
vaskur, ísskápur, 220 rafmagn,hýsið er 
eins og nýtt og sáralítið notað ásett 
verð 2.250 þúsund en fæst á góðu 
verði gegn stgr uppl í síma 695-2423 
eða á dorisv@gmail.com.

 Hjólhýsi

Knaus 450 árg. 2001 með þvi öllu 
helsta mjög vel með farið. ATH skipti á 
ódýrari bíl. Stgr.1.690 þús. s. 847 7663.

Stórglæsilegt Hobby 610 hjólhýsi til 
sölu. Mikill afsláttur. Árgerð 2007, leður, 
markísa, bakarofn, stór vatnstankur ofl. 
Uppl. 8601204/6937017

Hobby Prestige 560 UKF
Til sölu vel búið hjólhýsi (kojuhús) árg. 
2007. 4m markísa, 140W sólarsella og 
stærri rafgeymir, hjólagrindur fyrir 4 hjól, 
útvarp/CD, TV loftnet og uppfærslurör. 
Kojur við hliðina á hjónarúmi og stór 
borðkrókur. Uppl. í s.822 2855.

 Vinnuvélar

 Bátar

Shetland bátur til sölu, mikið yfirfarinn, 
115 hp. Mercury. Verð 1650 þús. Uppl. 
s. 864 8081.

Bátar til leigu
Elding býður upp á báta til leigu fyrir 
allt að 5-6 manns til sjóstangveiði 
og skemmtisiglinga frá Reykjavík, með 
eða án skipstjóra. Nánari upplýsingar 
í 555-3565.

Vil kaupa blastbát undir 6 metrum, má 
þarfnast lagfæringar og útborðsmótor. 
Uppl. s. 697 5850.

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin 555666
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. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Opið 09-18 og lau. 10-14.

P.Karlsson ehf býður Síðustu LMC hjólhýsin af 2011 árgerðinni  á sértilboði.   Komið og ræðið við sölumenn okkar þeir verða í sumarskapi um helgina.Opið frá 12:00 til 16 laugardag og sunnudag, verið velkomin. Þeir sem panta 2012 um helgina fá einnig óvæntan glaðning. 

Til sölu

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Fagleg vinnubrögð og sanngjarnt verð. 
Uppl. s. 774 5775.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
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

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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

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

 Tölvur

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

 Nudd

THE BEST!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik Any 
Time 775 9441.

PERFECT BODY MASSAGE WITH TWO 
OR FOUR HANDS!!!!! 659 62 69.

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

EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY 
MASSAGE! Reykjavik/ downtown 
anytime! 8665039 FOR THE BEST 
MAN!!!

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

 Snyrting

Frí förðunarráðgjöf fyrir hópa og 
glæsileg gestgjafagjöf. Nánari 
upplýsingar á noname.is

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! 
S. 663 0746

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Powabyke. Rafmagnshjól til sölu frá 
Erninum. Lítið notað.Uppl. í s. 841 
0966.

Vönduð sænsk smáhýsi - Gestahús 
10- 20 fm Geymslur 5-15 Garðskáli 10 
fm. JABOHÚS Ármúla 36 R. 5814070 
WWW.JABOHUS.IS

Selenite lamparnir 
komnir

Saltkristalslampar, mortel, náttúruleg 
ilmkerti o.fl. spennandi. Ditto, 
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið 
mán-fös 12-18. ditto.is

Tréútskurður
Skilti og fl. Uppl. s. 897 7049.

Til sölu gott whiskysafn... alls rúml. 
50 flöskur. Selst allt saman. Uppl. í s 
773 5901.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Úrval af nýjum 
harmonikum og harmonikukennsla. 
Harmonikur frá kr. 35.000. www.
egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648.

Til sölu Roland HP 102e Rafmagnspíanó. 
6 ára gamalt lítið notað og er eins og 
nýtt. Píanókollur fylgir. Uppl. í síma 
8684684

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

Ódýr byggingavara
T i m b u r , þ a k s t á l , g l u g g a r , 
hurðir, gler,flotefni, ofna/
gólfhitakerfi, grindarefni, gips, 
ull,gólfefni,málning,innihurðir ofl. Einnig 
einbýlishús, parhús,raðhús,gestahús, í 
einingum. UAB New House Factory 
Klaipeda kjartanicecode@internet.is

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, 
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur 
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér 
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.
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 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

HEILSA

 Heilsuvörur

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445 milli kl 10 og 12 Virka 
daga.

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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. 

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

8 vikna Ungbarnasundnámskeið byrjar 
20 ágúst í Grensássundlaug. Verð10þ. 
Skráning á Facebook: Ungbarnasund 
GullaogErlu eða í s. 820-4521

 Flug

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

 Ökukennsla

Ökukennsla
Ökukennsla og akstursmat. 

Daníel Snorrason ökukennari.
Sími: 894 4255. 

Netfang: jens@nett.is

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hreinræktaðir Am. Cocker spaniel 
hvolpar til sölu, verða afhendir eftir 
9.ág., með ættbók og örmerktir. Frekari 
uppl. í 892 3502 Inga.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Til sölu hreinræktaðir labrador hvolpar, 
svartir og gulir, ekki ættbókafærðir. 
Tilbúnir til afhendingar í lok næstu 
viku Upplýsingar í síma 899 8118 og 
564 3445.

Amerískir cocker spaniel hvolpar til 
sölu! Tilbúnir til afhendingar, ættbók 
frá HRFÍ. Frábærir foreldrar! Gott verð! 
Uppl. 895-5255 og erlalilja@gmail.com

Standard Poodle hvolpar til sölu. 
Tilbúnir til afhendingar 12.ágúst. Ættbók 
frá HRFÍ. Faðir margfaldur meistari. Fara 
ekki úr hárum. Frekari upls. á www.
poodle.is eða 866 4747.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstöng - grill og 
fuglaskoðun!

Okkar vinsælu sjóstanga og 
fuglaskoðunarferðir eru byrjaðar aftur. 
Þeir sem versla fyrir meira en 10.000kr 
á hársnyrtistofunni Texture fá frítt í 
fuglaskoðunarferð. Nánari uppl. í 865 
6200.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet Silunganet
Mikil úrval. Heimavík, S. 892 8655 
www.heimavik.is

Laxa- og silungamaðkar til sölu, 
Holtsgötu 5 í Vesturbænum. Uppl. í 
símum 857 1389 - 551 5839.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

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

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

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

Til leigu 2. herb. íbúð í Breiðholti eins 
og ný. Ný uppgerð, stutt í fjölbraut, laus 
strax. Uppl. í s. 690 2975 eftir kl.13.

Kjall.herb. í 105 Ísskápur+húsgögn. 
Aðg. að sturtu og þvottav. 30.000 á 
mán. 8610550 Karl.

Studioapartment for rent, 5 min from 
center. Info. 861 2229.

107 Reykjavík
Til leigu 4ja herb. Íbúð á góðum stað 
í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er um 
85 fm og skiptist í 3 herbergi, stofu, 
baðherbergi, eldhús og gang. Þvottahús 
í kjallara. Upplýsingar í símum 820-
1450 og 860-8172.

170fm íb. í 108, Jöldugróf. Upplýsingar í 
síma 863 8892.

Til leigu 2ja herb. íbúð á jarðhæð í 
101 Vesturbæ. Stutt frá HÍ. Leigist með 
húsgögnum. Leigutími til 15. maí. V. 
120þ. Uppl. S: 861 5412.

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. 
841 0024.

Til leigu 3. herberga íbúð, 84 fm að 
Faxabraut 32C, Reykjanesbæ. Á annari 
hæð. Leiga 85 þús. f. utan hita og 
rafmagn. Hússjóður innifalinn. Laus 
strax. S: 868 0490.

Akureyri. Til leigu 80 fm 3. herbergja 
í Tjarnarlundi. Stutt í alla verlsanir & 
skóla. uppl. í s. 865 7874.

 Húsnæði óskast

Stór 4 herb. íbúð óskast miðsvæðis 
í Reykjavík, helst ekki austar en 
Grensásvegur. Frá og með 1. sept. 
Langtímaleiga. Vinsamlegast hafið 
samband í síma 898 0868 Björn.

Íbúð óskast
Einstæð móðir 25 ára með 6 ára barn 
óskar eftir 3 herb. íbúð. Uppl. í s. 861-
2645/486-6054

Leita að 4ja herbergja plús húsnæði 
til kaupa, einbýli/raðhús/nýtt með 
yfirtöku 85% til 100 lána í huga. 
Höfuðborgarsvæðið. upplýsingar 
sendist á husnuna@hotmail.com

Ungt par leitar af snyrtilegri íbúð í 
103/104/105/108 RVK. Greiðslugeta 
frá 50-100þús. Getum veitt meðmæli 
frá vinnuveitanda og fyrrum 
leigusala. Reyklaus og reglusöm. 
Uppl. í S 8482698/8478086 eða á 
elisagudjons@gmail.com

Óska eftir 4-6 herb. íbúð í Laugarnesinu.
Reglusemi og skilvísi heitið. Meðmæli 
frá fyrrum leigusala ef óskað er. Uppl. í 
S:8987611 Vilborg

2 Háskólanema og málara vantar 3 
svefnh. íbúð á höfuðb.svæði frá ca. 
1. Sept. Reyklausir og snyrtilegir, 
skilvirkum greiðslum heitið. s: 
8496966, 6911481

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarlönd 
til sölu.

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á 
Skeiðum, 19km austan Selfoss. 

Vegur, kalt vatn, rafmagn og 
sími að lóðamörkum. Lóðirnar 

eru frá 5000fm-11.600fm 
og kosta frá 1.800.000kr 
Sölusýning laugardag og 

sunnudag.
Hafið samband í síma 

824 3040 Hlynur.
 Heimsíðan er: 

www.kilhraunlodir.is

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði til leigu í Mosfellsbæ. 
160 fm, hátt til lofts, stór innkeyrsluhurð. 
120þús. á mán. S.6948639.

Til leigu 3 iðnaðarbil í Kjötsmiðjuhúsinu 
að Fosshálsi 27 110 Reykjavík. Stærðir 
159 fm, 254 fm og 285 fm. Uppl. í s. 
892 3482

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Gisting á Akureyri. Yndisleg fullbúin 
íbúð. 5 mín. gangur í miðbæ og 
sundlaug. S. 770 5018.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsfólk óskast
Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar 
að starfsmönnum bæði í fullt starf 
og hlutastarf. Aðeins reglusamir og 
samviskusamir starfsmenn koma 
til greina. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum.

Kaffi Zimsen
Óskum eftir vönu starfsfólki í í vinnu, 
bæði í fullt starf og aukavinnu á 
aldrinum 18 til 30 ára. Uppl. S. 772 
0388.

Kaffi Klasík kringlunni
Óskar eftir vönu fólki til afgreiðslu- 
og þjónustustarfa um helgar í vetur. 
Umsóknir sendist á kkkringlan@visir.is

Staða leikskólakennara 
er laus til umsóknar frá 
og með 10. ágúst 2011.

Áherslur skólastarfs eru á gæði 
í samskiptum og skapandi starf 
í anda Reggió-stefnunnar. Rík 
áhersla er á virðingu og gleði 
í öllum samskiptum sem eru 
lykilhugtök í daglegu starfi 

skólans. 

Viðkomandi þarf að vera fús til 
samstarfs á grundvelli stefnu 
skólans. Heimasíða skólans er 

www.regnbogi.is
Áhugasamir sendi tölvupóst 
á regnbogi@regnbogi.is eða 

hafið samband við undirritaða 
í síma 899-2056 

eða 557-7071. 
Lovísa Hallgrímsdóttir 

leikskólastjóri

Starf framkvæmdastjóra 
Samhjálpar er laust til 

umsóknar.

Áhugasamir sendi skriflega 
umsókn fyrir 15. ágúst á 

skrifstofu stjórnarformanns, 
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía 

Hátúni 2, 105 Reykjavík eða á 
netfangið vordur@filadelfia.is

Rótgróið bakarí
Óskar eftir duglegu starfsfólki 

með ríka þjónustulund í 
hlutastarf á virkum dögum 
í verslanir okkar. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Umsókn sendist á 
umsokn@kornid.is

Reykjavík og Mosfellsbæ

Óskum eftir hressu og duglegu 
fólki til að starfa með okkur í 

bakríinu okkar á Háaleitisbraut 
58-60, Rvk. og Háholti 13-15, 
Mosfellsbæ. Um er að ræða 
vaktir ýmist fyrir eða eftir 

hádegi og einnig helgarvinna.

Áhugasamir geta sótt um á 
heimasíðu okkar og er slóðin 

www.mosfellsbakari.is/
umsokn.asp

The Laundromat Cafe
Óskar eftir vönum þjónum 

til starfa.
Ferilskrá með mynd sendist á 
laundromatcafe@gmail.com

Óskum eftir að ráða bifreiðastjóra við 
vörudreifingu í verslanir og fyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími frá kl. 
04 til 12 virka daga. Umsóknir ásamt 
ferilskrá sendist á: atvinna@flutt.is

Cafe Bleu
Óskar eftir matreiðslumanni í 
framtíðarvinnu. Vaktavinna 2-2-3. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl. í s. 899 
1965 eða cafebleu@cafebleu.is

Starfsfólk óskast í bakarí í Kópavogi. 
Vinnutími 7-13 og 12-18. Uppl. í s. 
897 8676.

Rafvirki óskast
Vanur rafvirki/rafvélavirki óskast 
hjá litlu rafverktakafyrirtæki í Rvk 
mikil fjölbreytni. Umsóknir sendist á 
umsokn@hotmail.com

Óska eftir smiðum og verkamönnum 
sem geta hafið störf strax. S. 844 5169.

NCS óskar eftir starfsfólki 20ára og 
eldri með hreint sakavottorð. Aðeins 
Íslenskumælandi. Umsóknir á http://
ncs.is/job eða ncs@ncs.is

Au-pair óskast til Lúxemborgar til að 
gæta 5 og 10 ára systra. Þarf að byrja 
í september og vera til 15. júlí 2012. 
Uppl. í síma 847 0971 frá 3.-12. ágúst.

Ísl. fjölsk í Noregi með 2 stráka, 2-4 
ára, óskar eftir au-pair 18 ára+ frá 1 
sept í 3-4 mán. Uppl. í síma 8966473 
fyrir 26 ágúst

ÓSKUM AÐ RÁÐA HÁRSNYRTI 
TIL STARFA STRAX. FRÁBÆR 
VINNUSTAÐUR. UPPLÝSINGAR Í SÍMA 
588 6161.

NCS óskar eftir starfsfólki í aukastarf 
í afgreisðslu á kvöldin og um helgar. 
20ára og eldri með hreint sakavottorð. 
Aðeins Íslenskumælandi. Umsóknir á 
http://ncs.is/job

Smiður og parketmaður
Verktakafyrirtæki óskar eftir smið 
til starfa. Einnig manni vönum 
parketvinnu. Uppl. í síma 661-9046.

 Atvinna óskast

Byggingarfyrirtæki getur bætt við sig 
öllum alhliða verkefnum. Sendið póst á 
askur@talnet.is.

Hárgreiðslukona og snyrtifræðingur 
óskar eftir hlutastarfi hjá heildsölu eða 
sambærilegu. jonahilmars@yahoo.com 
S: 869 5816.

45 ára Fjölhæfur iðnaðarmaður óskar 
eftir framtíðar/tímabundnu starfi, til 
sjávar eða sveita. Uppl. Kristinn 697-
8694 Email: kiddi66@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Langar þig að byggja eða breyta? Vantar 
þig ráðgjöf og hönnun? Við sjáum um 
hönnun og allar teikningar. Uppl. Ómar, 
868 0872.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

ið 
120 
t. 
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Jóhanna og getur þess að krökkun-
um finnist gaman að hoppa í ána og 
veiða síli.

Hún kann vel við nálægðina við 
fólk sem hún finnur fyrir í hjól-
hýsi. „Mér finnst sumarbústaðir 
alveg heillandi en kannski þegar 
ég er orðin amma,“ segir hún 
ánægð með þá ákvörðun að leggja 
hjólhýsinu. Áður höfðu þau keyrt 
um allt landið með það í eftirdragi 
síðustu þrjú árin.

 - hþt

u farið í sund eða út í búð,” segir Jóhanna, 

sa og drekkur kaffið á náttfötunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STÓRÚTSALA

T E P P A G A L L E R Í
Bæjarlind 16

Sími 568 6999
Opið virka daga kl. 10-18

laugardaga kl. 11-16
www.persia.is

25  – 40%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

FR
U

M

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
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Skákakademía 
Reykjavíkur og 
Skáksamband 
Íslands standa fyrir 
maraþonskák í 
Ráðhúsi Reykjavíkur 
um helgina. Þar 
munu efnilegustu 
börn og unglingar 
landsins tefla við 
gesti og gangandi. 
Mótherjar krakkanna 
borga upphæð að 
eigin vali sem rennur 
í söfnun Rauða kross 
Íslands vegna 
hungursneyðarinnar 
í Sómalíu.

Kjörorð Skákhreyfingarinnar er „Við erum ein fjölskylda“ og 
með skákmaraþoninu vilja ungir liðsmenn skákhreyfingarinnar á 
Íslandi sýna börnum í Sómalíu stuðning í verki. Taflmaraþonið 
hefst klukkan 10 í dag og stendur til klukkan 18. Það heldur 
áfram á sama tíma á morgun.

Teflt til styrktar 
börnum í Sómalíu

Ein fjölskylda Ungir liðsmenn skákhreyf-
ingarinnar á Íslandi vilja sýna börnum í 
Sómalíu stuðning í verki. NORDICPHOTOS/GETTY

Heimspekikennararnir Brynhildur Sigurðardóttir og Ingimar 
Ólafsson Waage bjóða unglingum frá þrettán ára aldri að taka 
þátt í heimspekilegum samræðum sem byggja á listaverkum á 
sýningunni Sjónarmið – Á mótum 
myndlistar og heimspeki, í dag klukkan 
tvö í Hafnarhúsinu.

Gengið verður í gegnum sýninguna 
og athyglinni beint að völdum verkum 
sem veita innsýn í þá grunnþætti sem 
koma að tengslum myndlistar og 
heimspeki. Í spjallinu verður stuðst við 
aðferðir heimspekinnar til að greina og 
túlka það sem fyrir augu ber. Smiðjan er 
ætluð ungu fólki, þrettán ára og eldri, en 
foreldrum er einnig velkomið að taka 
þátt.

Heimspekismiðja í 
Hafnarhúsinu

Heimspeki í Hafnarhúsi Heimspekilegar 
umræður verða á sýningunni Sjónarmið – 
Á mótum myndlistar og heimspeki, í dag 

klukkan tvö.

Ratleik er auðvelt að setja 
upp hvar sem er, í þétt-
býli, á tjaldstæðum og 
úti í villtri náttúru. Ein-

hver þarf að skipuleggja hann og 
aðrir taka þátt. Leikurinn felst í 
því að flýta sér að ákveðnu marki, 
annaðhvort eftir korti eða ann-
arri forskrift, svara þar spurn-
ingum eða leysa aðrar þrautir og 
þjóta síðan áfram að næsta marki 
uns komið er á endastöð þar sem 
fjársjóðurinn bíður.

Fuglaskoðun með lítinn kíki og 
Fuglavísi eða aðra góða fuglabók 
í farteskinu er áhugaverð fyrir 
grúskara á öllum aldri.

 Yfirleitt þarf ekki langt að 
fara að næsta stöðuvatni, strönd 
eða skógarkjarri þar sem fugla er 
von. Þar er best að láta lítið fyrir 
sér fara um stund og fylgjast 
með hinum fiðruðu íbúum, reyna 
að greina tegundirnar og leggja 
sérkenni þeirra á minnið.  

Fjaran er heillandi heimur 
fyrir fundvísa og ævintýragjarna 
ferðalanga á öllum aldri og þar 

sem Ísland er eyja er víða hægt 
að komast að sandfjöruströnd. 
Þar er alltaf eitthvað forvitni-
legt að sjá sem hafið hefur skol-
að á land, skeljar, fágaða steina 
og sjóþvegnar smáspýtur sem 
gaman er að leika sér með eða 
stilla upp sem listaverkum. Svo 
er frábært að horfa á öldurnar 
elta hver aðra en aðgát skal höfð 
í flæðarmálinu.

Útreiðartúrar eru víða í boði 
á landinu undir yfirskriftinni 
hestaleiga. Þar er yfirleitt hægt 
að velja hesta eftir því hvort um 
vana reiðmenn er að ræða eða 
ekki. Kostir íslenska hestsins 
eru víðkunnir. Flest börn þyrftu 
að kynnast því að láta hann bera 
sig af öryggi um götur og grón-
ar grundir í íslenskri náttúru. 
„Knapinn á hestbaki er kóngur 
um stund“ sagði skáldið.

Klettaklifur er fjölskyldusport 
sem nýtur vaxandi vinsælda. 
Völdum stöðum þar sem klifur 
er stundað fer fjölgandi á landinu 
og þar á fólk sínar góðu stundir, 
enda sameinar klettaklifur úti-
vist, samveru, líkamsrækt og 
hugrekki.

Það styrkir fjölskylduböndin að 
upplifa eitthvað saman og er dýr-
mætt veganesti fyrir ungmenn-
in út í lífið að hafa verið með 
foreldrum og öðrum skyldmenn-
um í ólíkum en skemmtilegum 
aðstæðum. - gun Stokkið af stað Nú gildir að vera fljótur að hlaupa, 

hugsa og framkvæma. MYND/SVERRIR

Við Seltjörn Stöðuvötn eru frábær til fuglaskoðunar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á Rauðasandi Fjaran er staður uppgötvana.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á hestbaki Það er gaman að ríða yfir vatnsföll. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Margt er hægt að gera sér til gamans
Íslenska sumarið hefur 
upp á ótal hluti að bjóða 
sem fjölskyldur geta gert 
saman, hvort sem er í 
nágrenni við heimili sín eða 
á ferðalögum um landið. 

Hotel and Tourism Management Studies
Iceland/Switzerland

Nánari upplýsingar eru veittar hjá:
Árni Valur Sólonsson, Sími: 896-2204 eða

Baldur Sæmundsson, Sími: 594-4000

The Passport to your future!

Fyrsta ár: Joint Certificate programme
Hospitality and Culinary School of Iceland

Annað & þriðja ár : Bachelor of International Business
University Centre "César Ritz" in Switzerland

Skólinn hefst á eftirfarandi dags.
 Fyrsta ár: 29. águst 2011

Umsóknarfrestur er til  19. ágúst
Hótel og Veitingaskóli Íslands
Menntaskólanum í Kópavogi

Merkja umsókn B/t. Baldur Sæmundsson

www.cesarritz.is

Hospitality and Culinary 
School of Iceland
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Fjölskyldu-
hátíðin Sumar á 

Selfossi fer fram 6. 
ágúst. Hátíðin hefst að 

vanda á morgunverðarhlaðborði 
og verður svo fjölbreytt dagskrá 
um allan bæ. Má þar nefna 
stórmarkað í íþróttahúsi Valla-
skóla, sléttusöng með Árna 
Johnsen í miðbænum og 
dansleikjahald með Ingó & 
Veðurguðunum og Á móti sól í 
Hvítahúsinu.

Sköpunarskólinn er námskeið 
í skapandi skrifum fyrir krakka á 
aldrinum 12-15 ára. Næsta 
námskeið er í Gló, Listhúsinu í 
Laugardal, dagana 8.-12. ágúst 
klukkan 12.30-15.30 (það er 
mánudagur, miðvikudagur og 
föstudagur). Upplýsingar veitir 
Davíð A. Stefánsson í síma 864 
7200 eða á david@ljod.is.

Á Alþjóðlegu 
dúkkusafni á 
Flateyri er að finna 

yfir 100 dúkkur 
víðs vegar að úr 
heiminum. 

Dúkkusafnið 
er í sama 
húsi og 
Handverks-
húsið Purka, 
sem börn 
og fullorðnir 

gætu haft 
gaman af.

Byrjendanámskeið í breik-
dansi fyrir 
börn á 
aldrinum 
6-12 ára er 
haldið í 
Heilsuakademí-
unni í Egilshöll. 
Þátttakendur læra 
þar öll helstu 
grunnatriðin, 
svo sem 
„toprock, 
foot-
work, 
headspin, 
hreezes“ og 
fleira.

GAGN&GAMAN

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

Er þitt barn 

barn? 

ze
b

ra

 
„efin” 

Framtíð 

o
g
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rhag fullorðin

sá
ra

n
n

afyrir

í lífin
u 

Blóðug blanda af Hringa-
dróttinssögu og Sopranos

Skemmtiþáttur með Þórunni 
Antoníu, Birni Braga og Nilla

Skelltu þér í borgarferð með 
Ilmi Kristjánsdóttur

Rikka eldar spennandi mat 
frá öllum heimshornum

Ný þáttaröð frá strákunum 
í Little Britain

Ekki missa af góðu gríni í Off the Map, Big Bang Theory og Two and a 
Half Man, síþyrstum vampírum í True Blood, ólgandi ástríðum í Love 
Bites og dillandi dömuþáttunum Cougar Town og Hot in Cleveland 

– að ógleymdum frábærum kvikmyndum og öllu hinu góðgætinu í ágúst.

Þú færð Stöð 2 , Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra fyrir aðeins 229 kr. á dag.
National Geographic fylgir frítt með í ágúst.

Horfðu hvar og hvenær sem er með Stöð 2 Frelsi
....eða færðu áskriftina þína í sumarbústaðinn

wn og Hot in Cleveland 
u hinu góðgætinu í ágúst.

yrir aðeins 229 kr. á dag.
með í ágúst.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Þóra Birgisdóttir

777 2882

Vönduð og góð þjónusta 
hringdu núna!

thora@remax.is

Sandavað 3
110 Reykjavík
Falleg íbúð á vinsælum stað

Stærð: 100,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 18.500.000

Verð: 27.900.000

RE/MAX  SENTER  kynnir  fallega  og  bjarta  4ra  herb.,  100,3  fm.  Auk  stæðis  í  bílageymslu.   Útsýni  út  í
Heiðmörk.   Stutt  er  í  náttúruna  við  Elliðavatn  og  Rauðavatn.   Í  næsta  nágrenni  er  leikskóli,  grunnskóli  og
verslun.  Nánari  lýsing:   Rúmgóð  forstofa  er  með  fataskáp.   Inn  af  forstofu  er  hol.   Rúmgóð  stofa  er  með
útgengt  á rúmgóðar svalir.  Í  eldhúsi  falleg eikar  innrétting með góðri  borðplötu.   Þrjú góð svefnherbergi  eru
með  fataskáp.   Í  baðherbergi  falleg  innrétting,  baðkar  með  sturtu,  upphengt  salerni  og  flísar  í  hólf  og  golf.
Þvottaherbergi  er  innaf  íbúðar.   Parket  er  á  gólfum  í  svefnherbergjum,  holi  og  stofu.   Flísar  eru  á  gólfi  í
forstofu,  baðherbergi  og þvottahúsi.   Hjólageymsla er  í  sameign.   Íbúðinni  fylgir  stæði  í  bílageymslu.  Einnig
fylgir geymsla í sameign ca. 7,1fm. Góð eign á vinsælum stað.
Allar upplýsingar um eignina gefur Ástþór Reynir  í  síma 8996753 eða á arg@remax.is og  Gunnar Sverrir  í
síma 8622001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 19.00 - 19.30

899 6753

8622001

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Falleg í búð á 1. hæð 

Stærð: 93,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 17.600.000

Verð: 23.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna bjarta íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi með sér verönd í suður.
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN ca. 19.000.000 geta fylgt með.
Nánari lýsing: Forstofa með flísum og fataskáp. Eldhús;  innrétting úr birki-spón, gott bekkpláss, eldhústæki úr
burstuðu  stáli,  ofn  í  þægilegri  vinnuhæð,  innfelld  uppþvottavél  fylgir.   Borðstofa/stofa  eru  opnar  í  beinu
framhaldi af eldhúsi  þaðan gengið út á  verönd sem snýr í suður, fordæmi er í húsinu fyrir byggingu palls á
sér-afnotareyt.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með   baðkeri,  sturtu/gler  vegg,  upphengdri  sturtu,
handklæðaofni  og  eikarinnréttingu  .  Herbergi;  Hjónaherbergi  með  góðum  skápum  (nýtt  í  dag  sem
barnaherbergi)  auk  annars  minna  herbergis,  einnig  með  skápum.  Þvottahús  og  geymsla  eru  innan  íbúðar
með  hvítri innréttingu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gólfefni; parket á öllum gólfum utan baðherbergis
og þvottahúss en þar eru flísar.
Allar  frekari  upplýsingar  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl. 17- 17.30

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

0

7772882

Fífurimi 2
112 Reykjavík
Björt íbúð í grónu umhverfi

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 16.450.000

Verð: 20.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna góða íbúð á  1. hæð í litlu fjölbýli með timbur verönd í suður.
Nánari  lýsing:  Forstofa  með  flísum  og  fataskáp.  Eldhús  er  með  hvítri  innréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók.
Stofan er opin í framhaldi af eldhúsi  þaðan gengið út á timburpall þar sem er skjólsælt og gróið.
Á gangi eru tvö herbergi, hjónaherbergi er rúmgott með skápum og annað minna einnig með skáp og góðum
gluggum. Baðherbergi er flísalagt með  sturtuklefa, hvítri innréttingu og þar er tengt fyrir þvottavél og þurrkara.
Rúmgóð geymsla er innan íbúðar  með hillum. Í sameign er hjólageymsla.
Gólfefni; Parket er á allri íbúðinni nema á baðherbergi þar eru flísar.
Þetta er góð eign í grónu hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 18 - 18.30

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

0

7772882

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Gistiheimili í rekstri á besta stað á Akureyri

Fasteignir – 2 fullbúin hús (innbú til rekstrar)
Heimasíða
Viðskiptavild

Lager
Innbú
Sambönd við byrgja og viðskiptavini
Góður leigusamningur til 3ja ára

Tískuverslun með kvenfatnað á Laugavegi

Þóra Birgisdóttir

777 2882
thora@remax.is

Vönduð og góð þjónusta
hringdu núna!

Lager
Innbú
Sambönd við byrgja og viðskiptavini
Góður leigusamningur til 3ja ára

Tískuverslun með kvenfatnað á Laugavegi

Gistiheimili í rekstri á besta stað á Akureyri

Fasteignir – 2 fullbúin hús (innbú til rekstrar)
Heimasíða
Viðskiptavild
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timamot@frettabladid.is

Hópur tónelskra kvenna og karla tók 
sig nýverið til og stofnaði fyrsta hin-
segin kórinn á Íslandi. Fjölmenni 
var á fyrstu æfingu kórsins sem fór 
fram í húsnæði Samtakanna ´78 á 
mánudaginn var.

„Mjög ánægjulegt var að sjá allt 
þetta fólk þarna samankomið og miðað 
við skráningu er ég bjartsýn á að því 
eigi eftir að fjölga enn meira í haust,“ 
segir Ásta Ósk Hlöðversdóttir, tals-
kona kórsins og getur þess að með 
stofnun hans hafi langþráður draumur 
ræst.

„Kórinn er loks orðinn að veru-
leika eftir langa umræðu og bætist 
þar með við flóruna í félagslífi hin-
segin fólks á Íslandi sem hefur tekið 
miklum og jákvæðum breytingum 
undanfarin ár. Áður voru böll og barir 

helsti samkomustaðurinn en nú er 
íþróttastarfið komið á fullan skrið og 
nýstofnaði kórinn líka.“

Að sögn Ástu gekk fyrsta æfingin 
ljómandi vel og leiddi í ljós að innan 
kórsins eru margir hæfileikaríkir ein-
staklingar. „Við vorum aðallega að stilla 
saman strengi og það tókst bara nokkuð 
vel. Þetta á eftir að verða mjög spenn-
andi því við ætlum ekki að lúta hefð-
bundnum reglum til dæmis með því að 
velja í raddir út frá kyni heldur leyfa 
fólki að finna sér sinn stað, enda eru í 
kórnum transfólk og margar dimm-
radda konur,“ útskýrir hún glaðbeitt og 
segir nú aðeins vanta öflugan stjórnanda 
og heiti á kórinn. „Hingað til hafa alls 
konar skemmtilegar nafnatillögur komið 
fram, Á hinsegin nótum, Hýrlingarnir 
og Gleðikórinn þar á meðal.“ 

Tónlistarstefnan er enn í mótun en 
Ástu þykir þó líklegt að áhersla verði 
lögð á vinsæla smelli meðal sam-
kynhneigðra, dægurlög og jafnvel 
íslenska baráttusöngva ef sá gállinn 
er á kórnum. „Við munum svo útfæra 
lögin eftir okkar höfði og jafnvel laga 
textana ef ástæða þykir til,“ segir hún 
og brosir út í annað.

Eru einhver skilyrði fyrir þátt-
töku í starfi kórsins? „Ekki önnur en 
almenn lagvísi og opinn hugur. Til 
dæmis hafa nokkrir gagnkynhneigð-
ir sýnt áhuga og þeir eru hjartanlega 
velkomnir,“ segir Ásta og hvetur sem 
flesta að mæta á æfingar, sem verða í 
húsæði Samtakanna ´78 við Laugaveg 
3 á mánudögum klukkan 20. Nánar á 
Facebook. 

 roald@frettabladid.is

FYRSTI HINSEGIN KÓRINN:  STOFNAÐUR Á ÍSLANDI

ÆTLA AÐ BRJÓTA REGLURNAR

FARA EIGIN LEIÐIR Öflugur hópur stendur að baki hinsegin kórnum. Frá vinstri: Ásta Ósk Hlöðversdóttir, Guðmundur Helgason, Hilmar 
Magnússon og Aníta Rubbert. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Eiginmaður minn, 

Birgir Þorgilsson
fv. ferðamálastjóri,

er látinn.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Ragnheiður S. Gröndal.

Ástkær eiginkona mín,

Elín Jónsdóttir
frá Nýjabæ á Seltjarnarnesi, til heimilis 
að Lindarbraut 31,

sem lést 31. júlí sl., verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 9. ágúst kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

f.h. aðstandenda,
Almar Gestsson.

Innilegar þakkir til allra þeirra er 
sýndu okkur samúð og vináttu við 
andlát og útför elskulegrar móður 
minnar, tengdamóður og ömmu,

Öldu Andrésdóttur
Hæðargarði 29, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á deild A6, Landspítala 
í Fossvogi, fyrir frábæra umönnun.

Auður Þórarinsdóttir  Bjarni Jóhannesson
Þórarinn Árni Bjarnason
Bryndís Bjarnadóttir

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Hallveig Einarsdóttir
 
sem lést laugardaginn 30. júlí, verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 9. ágúst kl. 13.00.

Einar Örn Lárusson
Lárus Guðberg Lárusson   Sigríður Þyri Friðgeirsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför okkar ástkæru móður, 
tengdamóður og ömmu,

Unnar Lilju 
Hermannsdóttur

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Hjúkrunarheimilisins Skjóls.

Heba Gunnrún Haraldsdóttir
Una Guðlaug Haraldsdóttir              Örn Sigurðsson
Haraldur Örn Arnarson
Friðjón Arnarson

Móðir mín og tengdamóðir,

Hrefna Pálsdóttir
andaðist á elli- og hjúkrunarheimilinu Grund 
þann 29. júlí. Útför hefur farið fram í kyrrþey. 

Magnús Hansson   S. Dinah Dunn 
og aðstandendur

Hjartkær frænka okkar,

Guðrún Gísladóttir
Nóatúni 29, 105 Reykjavík,

andaðist 3. ágúst á Hjúkrunarheimilinu Hrafnistu 
í Reykjavík (DAS). Jarðarförin fer fram frá 
Háteigskirkju miðvikudaginn 10. ágúst kl. 15.00. 

Fyrir hönd frændsystkina, 
Lísa Guðjónsdóttir
Jóhanna Jónsdóttir
Magnús Marteinsson.

Gerald Ford (1913-2006) tók við embætti forseta Bandaríkjanna 
á þessum degi árið 1974, eftir að Richard Nixon neyddist til að 
setja af sér í kjölfar Watergate-hneykslisins. 

Ford hafði verið varaforseti Bandaríkjanna í forsetatíð Nixons 
og gegndi síðan embætti forseta fyrir repúblikana til ársins 1977, 
þegar hann tapaði í kosningum fyrir demókratanum Jimmy 
Carter. 

Ford var umdeildur forseti. Var hann meðal annars gagnrýndur 
fyrir að veita Nixon sakaruppgjöf og eins fyrir þá sök að herinn 
skyldi hörfa frá Víetnam í hans forsetatíð.

ÞETTA GERÐIST: 6. ÁGÚST 1974

Ford verður forseti Bandaríkjanna

DAGUR SIGURÐARSON skáld og myndlistarmaður (1937-1994) fæddist þennan dag

„Vopn mitt er penninn, bleki drifinn.“



LAUGARDAGUR
Afgreiðslutími

LAUGARDAGUR
Afgreiðslutími

  MESCLUM SALAT, SPÍNAT, KLETTASALAT

259
KR. 100G

       GRÆNT SALAT

198
KR. KG

       HUNANGSMELÓNA

129
KR. KG

       VATNSMELÓNA

129
KR. STK

       AGÚRKA

129
KR. KG
       HVÍTKÁL

129
KR. KG

     RAUÐRÓFUR

198
KR. KG

      BÖKUNARKARTÖFLUR

257
KR. KG

DOLE         BANANAR

279 
KR. KG

        PAPRIKA

298
KR. 1 KG

       TÓMATAR
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Innilegar þakkir fyrir hlýhug og vináttu 
við fráfall og jarðarför elskulegrar 
móður, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu, 

Mörtu Hannesdóttur 
Sólvallagötu 60, Reykjavík.  

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu 
Grund fyrir góða umönnun hennar og hlýjan hug.

 
f.h. aðstandenda
 
Margrét Jónsdóttir      Árni Ingólfsson
Gunnar Jónsson          Kristín Kristinsdóttir
Lárus Jónsson            Sonja Egilsdóttir
Ágúst Jónsson            Ingibjörg Benediktsdóttir
Guðrún Jónsdóttir        Ari Guðmundsson

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

Gunnar J. Friðriksson 
iðnrekandi,
Skúlagötu 10, Reykjavík,

andaðist á Landakotsspítala miðvikudaginn 3. ágúst.
Sálumessa og útför hans fer fram 11. ágúst kl. 15.00 
í Kristskirkju, Landakoti.

Elín M. Kaaber
Friðrik Gunnar Gunnarsson María Helgadóttir
Einar Lúðvík Gunnarsson Kristín Sigurðsson
Ragnar Jóhannes Gunnarsson María Ingibergsdóttir
Haukur Jón Gunnarsson
Oddný María Gunnarsdóttir
Gunnar Pétur Gunnarsson Isabella Frank
Eiríkur Knútur Gunnarsson Inger S. Steinsson
börn og barnabörn.

Elskulegur sonur okkar, bróðir og 
barnabarn,

Tryggvi Heiðar Hauksson
Vorsabæ 4, Reykjavík,

lést föstudaginn 22. júlí síðastliðinn.
Útförin hefur þegar farið fram frá Árbæjarkirkju.
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á 
ADHD samtökin eða Umhyggju, félag til styrktar 
langveikum börnum.

 
Hildur Sveinsdóttir       Haukur Eggertsson
Steinunn Jóna Hauksdóttir
Heiða Tryggvadóttir    Sigurjóna Jónsdóttir

Elskuleg móðir okkar,  tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Hlíf Sigurjónsdóttir
lést á Landspítalanum við Hringbraut 8. júlí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Margrét I. Hafsteinsdóttir  Vilhelm Einarsson
Sigurður K. Hafsteinsson 
Skúli Þór Hafsteinsson  Ana Jarilys Tejeda
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Páll Eiríksson
fyrrverandi yfirlögregluþjónn,
Mánatúni 4,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 29. júlí. Útförin fer fram 
í Grafarvogskirkju miðvikudaginn 10. ágúst kl. 13. 

Svanfríður Gísladóttir 
Sigrún Pálsdóttir Ingjaldur Eiðsson
Gísli Pálsson  Kolbrún Gísladóttir
Eiríkur Örn Pálsson Arnheiður Ingimundardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

Sverrir Sigþórsson
bakarameistari,

er látinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að hans 
eigin ósk. Þeim sem vildu minnast Sverris er bent á 
Félag nýrnasjúkra. 

Elísabet (Bettý) Jónsdóttir 
Edda Sverrisdóttir Gottskálk Friðgeirsson
Gústav Sverrisson Hrafnhildur Júlíusdóttir
Sigurjón Smári Sverrisson 
barnabörn og barnabarnabörn. 

Eiginmaður minn, sonur, faðir, afi, langafi og vinur,

Úlfar Manfred Guðmundsson
(Goldi)

lést á heimili sínu í Flórída 29. júlí sl. 
Bálför hefur farið fram.

F.h. aðstandenda,
Joannie Anderson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Margrét Hannesdóttir
frá Núpsstað, Langholtsvegi 15,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 
miðvikudaginn 3. ágúst. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju fimmtudaginn 11. ágúst kl. 13.

Jón Valur Samúelsson  Lovísa Gunnarsdóttir
Elsa Samúelsdóttir
Margrét Samúelsdóttir  Sveinn Sveinbjörnsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. 

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð, hlýhug, 
stuðning og aðstoð vegna andláts og 
útfarar elskulegs eiginmanns míns, 
föður, tengdaföður, afa, bróður og mágs,

Björns Stefánssonar
Hlíðarbyggð 29, Garðabæ.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki deilda 
12G og 12E á Landspítalanum við Hringbraut og 
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka 
umönnun og hlýju.

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

Elskuleg móðir okkar og amma,

Dagný Jóna 
Guðlaugsdóttir

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þann 29. júlí. 
Útförin mun fara fram í Fossvogskapellu þriðjudaginn 
9. ágúst kl. 15.00.

Börn og barnabörn. 

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Tónlistarhátíð unga fólks-
ins stendur nú yfir í Kópa-
vogi. Hún hófst á miðviku-
dag, 3. ágúst, og stendur til 
13. ágúst. Á morgun verða 
kammertónleikar ungs fólks 
haldnir í Salnum. Þar verða 
leikin verk eftir Tjaikovskí, 
Beethoven og Martinu. Þá 
verða kammertónleikar 
kennara á mánudag. 

Á hátíðinni verða fimmtán 
námskeið fyrir ungt fólk, 
fyrirlestrar og tónleikaröð 
í Salnum. Meðal kennara 
eru Guðný Guðmundsdóttir, 

Gunnar Kvaran, Edda 
Erlendsdóttir, Peter Mate 
og fleiri.

Á hátíðinni verða auk þess 
hljóðfæranámskeið og jóga, 
námskeið í sviðsframkomu, 
spuna og Alexandertækni. 
Nemendur koma alls stað-
ar að af landinu en einnig 
frá Hollandi, Japan, Banda-
ríkjunum, Taívan og Suður-
Afríku. 

Nánari upplýsingar um 
dagskrá hátíðarinnar er að 
finna á www.musicfest.is.

- mmf

Tónlistarhátíð 
unga fólksins

TÓNLEIKAR Tónlistarhátíð unga fólksins stendur nú yfir og er fjöldi 
skemmtilegra viðburða á dagskrá.

Sniglarnir í samvinnu við 
Vegagerðina og Umferðar-
stofu hafa reist sex skilti við 
þjóðveginn með áletruninni 
„Endum rúntinn heima“. 
Ætlunin er að ná til bifhjóla-
fólks í umferðinni og hvetja 
til nærgætni og heilbrigðrar 
skynsemi við akstur bifhjóla 
um þjóðvegi landsins.

Skiltin sex eru í nánd við 
höfuðborgarsvæðið og Akur-
eyri. Fjögur þeirra eru í 
kringum höfuðborgarsvæð-
ið, við Suðurlandsveg, Vest-
urlandsveg, Reykjanesbraut 
og Þingvallaveg, og hins 
vegar við Akureyri á leiðinni 

út úr bænum í suður og aust-
ur. Skiltin eru fyrsti hluti 
verkefnisins „Endum rúnt-
inn heima“. Fyrsta skiltið var 
sett upp í vor og síðan hefur 
verið unnið að verkefninu í 
sumar. - mmf

Endum rúntinn heima

SKYNSAMLEGUR AKSTUR Fjögur 
skilti eru í nánd við höfuðborgar-
svæðið og tvö við Akureyri.

Vensl nefnist sýning Jóhann-
esar Dagssonar sem stendur 
yfir í Norræna húsinu til 14. 
ágúst. 

Venslin sem titill sýning-
arinnar vísar til eru milli 
margs konar fyrirbæra. 
Vensl upplifunar af lands-
lagi og listasögunnar, vensl 
lita og forma, þekkingar og 
skynjunar, hins almenna og 
hins sértæka, hversdagsins 
og upphafins augnabliks, 
vensl kaldhæðni og ein-
lægni. 

Verkin eru unnin með 
blandaðri tækni á striga.

Vensl allra hluta

VENSL ÓLÍKRA HLUTA Módern-
ismi og fótbolti nefnist þetta 
verk eftir Jóhannes Dagsson.



Endum
rúntinn
heima!
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Mér finnst mjög 
gaman að lesa, 

læra og gera margt. 
Mér þykir líka mjög 
gaman að syngja, æfa 
ballett og á fiðlu.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Íslendingar í enska boltanum
Enska knattspyrnan hefst formlega um helgina 
þegar Manchester City og Manchester United 
eigast við um Samfélagsskjöldin. Enska úrvals-
deildin sjálf hefst svo um næstu helgi.

Aðeins tveir Íslendingar spila í ensku 
úrvalsdeildinni á komandi tímabili. 
Það eru þeir Grétar Rafn Steinsson, 
bakvörður hjá Bolton Wanderers 
og Heiðar Helguson, framherji 
hjá Queens Park Rangers 
eða bara QPR. Eiður Smári 
Guðjohnsen, sem spilaði 
með Tottenham og Ful-
ham í ensku úrvalsdeild-
inni í fyrra, leikur nú með AEK 
í Grikklandi. 

Bæði Heiðar og Grétar Rafn eru utan af landi. 
Heiðar er alinn upp á Dalvík en spilaði svo með 
Þrótti Reykjavík áður en hann gerðist atvinnu-

maður með Lilleström árið 1998. Heiðar 
hefur spilað með liðum á borð við 
Watford, Fulham og Bolton.

Grétar Rafn er alinn upp á Siglufirði 
en lék með Skagamönnum 

áður en hann hélt utan. Hann 
gerðist atvinnumaður hjá 

Young Boys árið 2004. 
Síðar lék hann með AZ 
Alkmar en leikur nú, sem 
fyrr segir, með Bolton 

Wanderers.

SNILLIHEIMAR námsvefur er vefsíða þar sem krakkar geta æft sig 
í myndlist og tónlist, leyst þrautir og fleira skemmtilegt. Slóðin er 

http://mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/forsidabyrja.html.

Jón og Gunnar voru að tala 
um mat. 
Jón: „Ég er búinn að borða 
nautakjöt alla mína ævi og er 
nautsterkur!“ 
Gunnar: „Skrítið, ég hef borð-
að fisk alla mína ævi og ég 
kann samt ekki að synda.“

Áhyggjufullur hundaeigandi 
fer til dýralæknis.
Hundaeigandi: „Læknir, 
hundurinn minn er ekki með 
trýni!“ 
Dýralæknir: „Hvernig lyktar 

hann þá eiginlega?“
Hundaeigandi: „Alveg hræði-
lega!“

Kennari einn biður börnin í 
bekknum að segja frá nöfn-
um sínum. Þegar röðin kemur 
að Hans litla spyr hann:
Kennari: „Eftir hverjum ert þú 
nú skírður, Hans?
Hans: „Eftir spænska kóng-
inum.“
Kennari: „En hann heitir ekki 
Hans.“
Hans: „Jú, hans hátign!“

Hvað ertu gömul? „Tíu ára en 
verð ellefu ára í nóvember.“

Hvenær lékstu fyrst í atvinnu-
leikhúsi? „Þegar ég var sjö ára, 
þá lék ég í Kardimommubæn-
um.“

Hvaða hlutverk lékstu? „Ég lék 
Kamillu, sem var eitt stærsta 
barnahlutverkið í sýningunni 
og ég söng einsöng.“

Hvernig fékkstu hlutverkið? 
„Ég fór í tvær prufur og komst 
síðan inn.“

Ertu að leika í einhverju núna? 
„Já, í Galdrakarlinum í Oz. Það 
er mjög gaman en við erum 
bara í sumarfríi núna. Leikrit-
ið verður síðan frumsýnt í sept-
ember í Borgarleikhúsinu.“

Um hvað fjallar Galdrakarlinn 
í Oz? „Hann fjallar um stelpu 
sem á fáa vini og hundurinn 
hennar er besti vinur hennar. 
Hún verður mjög leið þegar 
það á að taka af henni hundinn 
og langar mikið að komast til 
draumalands. Þegar hún sofnar 
dreymir hana um land sem er 
fyrir ofan regnbogann og þar 
gerast ýmsir undrahlutir.“

Hvaða hlutverk leikur þú? 
„Ég leik ýmis hlutverk eins 
og Pinkla lögmann, bæjarbúa, 
skógardýr og blóm.“

Hefur þú leikið í öðrum 
atvinnuleikritum? „Já, í 
Oliver.“

Hvenær talaðir þú fyrst inn á 
teiknimynd? „Ég fór í fyrstu 
prufuna á sjö ára afmælisdag-
inn minn og talaði síðan inn á 
þættina Bangsímon, Tumi og 
ég. Þar gerast þau spæjarar og 
ég talaði fyrir Dagnýju, sem er 
ein af aðalspæjurunum.“

Hvað hefur þú talað inn á? 
„Drekabana, Konungsríki 

uglanna og líka Prinsessuna og 
froskinn. Það eru svona helstu 
bíómyndirnar sem ég hef lesið 
inn á. Helstu þættirnir eru 
kannski Bangsímon, Olivía, 
Tóta trúður og ég var að tala 
inn á jóladagatalið núna síðast.“

Eru leikarar í fjölskyldunni 
þinni? „Já, Sigrún Edda Björns-
dóttir er frænka mín og Guð-
rún Ásmundsdóttir er systir afa 
míns.“

Er draumurinn að verða leik-
kona? „Já, ég held það.“

Hefur þú áhuga á öðru en leik-
list? „Mér finnst mjög gaman 
að lesa, læra og gera margt. 
Mér þykir líka mjög gaman að 
syngja, æfa ballett og á fiðlu.“

Hefur þú tíma til að mæta í 
skólann? „Þegar ég er að leika 
í leikriti þarf ég bara stundum 
að fá frí í skólanum. Get samt 
oftast mætt, allavega fyrst.“

SÖNG EINSÖNG SJÖ ÁRA
Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir hefur leikið í atvinnuleikhúsi og talað inn á 
fjölda teiknimynda þrátt fyrir ungan aldur. Í haust mun hún síðan spreyta sig á 
ýmsum spennandi hlutverkum í undraheimi Galdrakarlsins í Oz.

FJÖLHÆF Ragnheiði Ingunni dreymir um að verða leikkona en hefur áhuga á öðru 
svo sem söng, ballett og fiðluleik. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

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

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið



HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

TILBOÐIN
GILDA TIL
9. ÁGÚST!

TILBOÐ!HELGAR-

49.990
FULLT VERÐ: 99.990

169.990
FULLT VERÐ: 219.990

UMBRIA tungusófi, grátt áklæði. B:245 D:88/163 H:80 cm. 
Fæst með vinstri eða hægri tungu.

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

MANDI stóll, ljósgrátt eða Antrazit 

áklæði. B: 83 D:80 H:78 cm. 

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

1.990
FULLT VERÐ: 5.990
SPIZY sumarteppi. 3 litir.

6.995
FULLT VERÐ: 13.990
SPIZY sumar vasi. 3 litir.

2.490
FULLT VERÐ: 4.490

SPIZY thermo glös. 2 stk.  

Hvít og svört.

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR

NÚNA

65%
AFSLÁTTUR

NÚNA

45%
AFSLÁTTUR

14.990
FULLT VERÐ: 19.990

ANDREW borðstofustóll, fæst 

með brúnu og svörtu leðri.

79.990
FULLT VERÐ: 119.990

PINNACLE La-z-boy stóll. Natur, rautt 

eða brúnt áklæði. B:85 D:98 H:102 cm. 

NÚNA

33%
AFSLÁTTUR

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

319.990
FULLT VERÐ: 399.990

FLOW tungusófi. Svart leður.  

B:253 D:215 H:88 cm. 

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

NEO borðstofuborð, háglans hvítt.  

B:90 L:180/240 H:76 cm. 

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR 109.990

FULLT VERÐ: 169.980
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. land, 6. skst., 8. kaðall, 9. kvk nafn, 
11. guð, 12. aðfall, 14. rabb, 16. gat, 
17. orlof, 18. aur, 20. frá, 21. treysta.

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. stefna, 4. þegn, 5. siða, 7. 
orðrómur, 10. þrá, 13. hluti verkfæris, 
15. blóm, 16. margsinnis, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. no, 8. tog, 9. gró, 
11. ra, 12. aðsog, 14. skraf, 16. op, 17. 
frí, 18. for, 20. af, 21. trúa. 

LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. út, 4. borgara, 
5. aga, 7. orðspor, 10. ósk, 13. orf, 15. 
fífa, 16. oft, 19. rú. 

Árið 1994 var ég vinsæll útvarpsmaður 
og skemmtikraftur á Íslandi. Já, það 

eru 17 ár síðan. Það sem einkum háði mér 
sem útvarpsmanni var hvað mér leiddist 
tónlistin óskaplega mikið sem þá var vin-
sælust. Ég átti ekki að vera vaxinn upp úr 
því að hlusta á poppmúsík, en vinsæla tón-
listin á þessum tíma gerði mér mjög erfitt 
að fylgjast með. Nú þegar ég lít aftur, sé 
ég að það var um þetta leyti sem ég hætti 
að fylgjast með stefnum og straumum í 
dægurtónlist og ákvað að það sem ég hefði 
þegar heyrt myndi duga mér ágætlega út 
lífið.

EITT af því sem sennilega olli straum-
hvörfum voru tónleikar með hljóm-
sveitinni St. Etienne sem haldnir voru í 
Reykjavík þetta ár. Ég var svo ofboðs-
lega frægur að ég átti að vera kynnir, 
en útvarpsstöðin, sem ég vann hjá, kom 
á einhvern hátt að atburðinum. Tónleik-

arnir áttu að byrja frekar snemma 
og ég þurfti ekki að mæta fyrr 

en klukkutíma síðar. Mér 
þótti það skrýtið, en skildi 
það þannig að vænst væri 
uppistands af minni hálfu 
á meðan hljómsveitin tæki 
sér pásu.

ÞEGAR ég mætti voru tón-
leikarnir ekki byrjaðir. 

Tónlist af plötum glumdi í hátalarakerfinu 
og fólk ráfaði um, spjallaði saman eða dill-
aði sér við taktinn. Ég sá Bjössa Basta 
álengdar, en hann var einn aðstandenda 
tónleikanna. Ég sveif á hann og spurði hann 
hvað í ósköpunum hefði gerst, tónleikarnir 
ættu að vera löngu byrjaðir. Hann sagði að 
ekkert hefði gerst, tónleikarnir væru löngu 
byrjaðir og þetta væru þeir. Fyrsta atriðið 
væri að einn hljómsveitarmeðlima dídjeiaði 
í tvo tíma, en sögnin „að dídjeia“ er fagorð 
í bransanum og merkir „að leika tónlist af 
plötum“. 

ÞARNA hafði fólk sem sagt borgað sig inn 
á tónleika en fékk í staðinn að sjá tónlistar-
mann setja plötur á grammófón. Auðvi-
tað hefði ég átt að fylgjast andaktugur 
með manninum á sviðinu, því þarna var 
greinilega atvinnumaður í því sem einna 
helst háði mér í starfi: Því að setja plötu á 
fóninn. Af einhverjum ástæðum tókst mér 
þó engan veginn að vera heillaður. Mér 
fannst þessir hæfileikar satt best að segja 
ekki nógu merkilegir til að ástæða væri til 
að borga fyrir að fá að njóta þeirra. Þegar 
hljómsveitin loks hóf leik sinn minnir mig 
að hljóðfæraskipanin hafi verið tveir menn 
með segulbandstæki og söngkona.

ÁÐUR en þið afskrifið þetta sem tuð í 
gömlum karli vil ég taka eitt fram: Ég er 
ekki gamall. Ég er retró.

Niðursuðutónlist

Oh í guðanna bænum! 
hunang í morgunmat! 
hunang í hádeginu! 
hunang á kvöldin! 

ég þoli þetta ekki lengur! 
getum við einu sinni 

haft pestó!

Hvernig ertu 
að meta eigin 
frammistöðu í 
þetta skipti?

Sko, ég 
fór hægt 
af stað 
í dag.

En þegar á leið 
fékk ég líkamann 
til að virka rétt, 
flæðið varð gott 
og ég vissi 
að niðurstaðan yrði...

Full 
skál!

Ef þetta væri 
ólympíugrein 

myndi ég 
gera atlögu 
að titlinum!

Já! ef kebab 
er ekki á 
lista yfir 

ólögleg lyf!

Mér finnst ekki 
nógu gott að þú 
þurfir að læra 

heima í sex klukku-
tíma á dag.

Þetta er 
svona hjá 

öllum, ekki 
bara mér, 
mamma.

Svona er 
þetta bara.

Og aukatím-
arnir gera 

bara illt verra.

Þannig að þetta 
verður svona í 
gegnum fram-
haldsskólann?

Já. 
Flest okkar 

hlakkar til að 
byrja í háskóla 

og fá smá hvíld.

Svona er 
þetta. Er þetta semsagt 

niðurstaðan?
Ég sæki 

myndina.
Ég sæki 
poppið.

Maður getur hætt að fara út þegar 
barnapía og bensín kostar meira 

en matur og mynd.

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að 
lesa. Ný Prentmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir 
að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa sér lengri tíma 
til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum 
til að færa ykkur fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa 
sér góðan tíma 
í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.
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KRISTJÁN KARL BRAGASON  píanóleikari 
heldur einleikstónleika í Selinu á Stokkalæk í dag 
klukkan 16. Á efnisskránni eru sónötur eftir Chopin, 
Schubert og Prokofiev.

Erró – Samtíningsverk/Þrí-
víddarsamklipp nefnist sýn-
ing sem opnuð var í Hafnar-
húsi um síðustu helgi og 
stendur til 28. ágúst.

Sýningin er hugsuð sem 
framhald af sýningunni 
Erró – Klippimyndir sem 
nú stendur yfir í Hafnar-
húsinu. Þessi verk eru sett 
saman úr tilbúnum gripum 
og úrgangi iðnaðar- og borg-
arsamfélagsins. Þau deila 
sama grunnþema og list-
rænum ásetningi samklippu 
myndaraðanna Méca-make-
up (Vélförðun) og Méca-
collages (Vélklippimyndir) 
frá 1959-1963 og sýna vilja 
listamannsins til að endur-
nýja tengslin við hversdags-
leikann, að því er segir í 
kynningu. 

Sýningarstjóri er Danielle 
Kvaran. 

Samtíningsverk Errós

MEIRI ERRÓ Þrívíddarsamklipp Errós í Hafnar-
húsi til 28. ágúst.  

Aukasýning verður á leikverkinu 
Svikaranum í Tjarnarbíói 
sunnudaginn 7. ágúst klukkan 
20 í tilefni af Hinsegin dögum í 
Reykjavík.  

Verkið er einleikur fluttur af 
Árna Pétri Guðjónssyni en Rúnar 
Guðbrandsson leikstýrir.

Þeir hafa í sameiningu unnið 
leikgerðina, sem meðal annars 
sækir innblástur til franska 
rithöfundarins Jean Genet og 
byggir einkum á leikverki hans, 
Vinnukonunum (Les Bonnes).

Filippía Elísdóttir sér um 
útlit sýningarinnar og Garðar 
Borgþórsson hannar lýsingu og 
hljóðmynd. 

Aðeins verður um þessa einu 
sýningu að ræða og eru miðar 
eingöngu seldir við innganginn.

Svikarinn 
á Hinsegin 
dögum

Reykjavík hefur verið 
útnefnd bókmenntaborg 
UNESCO, menningarstofn-
unar Sameinuðu þjóðanna. 
Hún er fimmta borgin sem 
fær þann titil og sú fyrsta 
utan ensks málsvæðis.

„Það er ekki á hverjum degi sem 
maður fær svona gleðifréttir,“ 
segir Svanhildur Konráðsdóttir, 
sviðsstjóri Menningar- og ferða-
málasviðs borgarinnar, um útnefn-
ingu UNESCO á Reykjavík sem 
bókmenntaborg. „Þetta er ekki 
tímabundinn titill, engin flugelda-
sýning sem slokknar svo. Hér er 
um langhlaup að ræða og að tveim-
ur árum liðnum mun UNESCO 
leggja mat á það hvernig við förum 
af stað.“ 

Titillinn kom Svanhildi samt 
ekki á óvart enda vann hópur öfl-
ugs bókmenntafólks undir henn-
ar stjórn að umsókn um hann. 
Umsóknin naut einnig stuðnings 
Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrver-
andi forseta, sem lagði verkefninu 
lið með ráðum og dáð. 

„Í rauninni fór fram í fyrsta 
sinn víðtæk kortlagning á bók-
menntalífi hér í borginni. Þar 
komumst við að því að styrkur 
Reykjavíkur sem bókmennta-

borgar er margþættur. Í fyrsta 
lagi fornbókmenntirnar, þessi 
einstaki arfur sem við Íslending-
ar eigum og hefur heimssögu-
legt gildi. Hið ótrúlega auðuga 
bókmenntalíf sem hér er og lýsir 
sér í gróskumikilli og fjölbreyttri 
útgáfu, öflugum bókasöfnum sem 
njóta mikillar aðsóknar, almenn-
um bókmenntaáhuga og ríkulegri 
hefð. Einnig horfðum við á hvern-
ig borgin hefur orðið til samhliða 
bókmenntunum og hvernig hún 
birtist í samtímabókmenntum. 
Við lýstum líka yfir áformum um 
að gera bókmenntum enn hærra 
undir höfði í borginni. Eitt af for-
gangsverkefnum verður að koma 
á fót miðstöð orðlistar, við getum 
kallað það bókmenntahús, þar sem 
ólíkir aðilar geta komið saman 
með bókmenntatengda viðburði. 
Borgarbókasafnið er auðvitað nú 
þegar feikilega öflug og vinsæl 
menningarstofnun og þar höfum 
við sterkan grunn að byggja á.“ 

Með titlinum bókmenntaborg 
UNESCO gengur Reykjavík 
inn í netverk skapandi borga og 
að sögn Svanhildar er hún 29. 
borgin í heiminum sem kemst í 
þann fjölbreytta hóp. „Þar eru 
hönnunarborgir, tónlistarborgir, 
matarlistarborgir og fleiri slík-
ar svo þar opnast okkur ótrúlega 
mörg tækifæri til að koma orðsins 

list að í einhverju formi, í alþjóð-
legu samstarfi.“ 

Svanhildur er ekki í vafa um að 
titillinn auki straum ferðamanna 
hingað til lands. „Það er gríðar-
legur fjöldi fólks í heiminum sem 
hefur áhuga á bókmenntum. Við 
vitum að um langt skeið hefur 
okkar bókmenntaarfur leitt fjölda 
fólks hingað og á síðustu árum 
hafa komið hingað hópar á sögu-
slóðir samtímabókmennta eins 
og Mýrarinnar og Karitasar, svo 
eitthvað sé nefnt.“

Bókmenntaborgarverkefninu 
verður formlega ýtt úr vör í 
samvinnu við Bókmenntahátíð 
í Reykjavík í byrjun septem-
ber að sögn Svanhildar. Þá verð-
ur sérstakur Reykjavíkurdag-
ur í íslenska sýningarskálanum í 
Frankfurt 13. október þar sem Jón 
Gnarr borgarstjóri mun kynna 
Reykjavík sem bókmenntaborg. 
„Þar verður formleg alþjóðleg 
kynning á verkefninu af okkar 
hálfu en auk þess njótum við stuðn-
ings og kynningarstarfs samtak-
anna UNESCO,“ lýsir Svanhildur. 
„Það er líka spennandi að horfa til 
þess að bókmenntaborgarverkefnið 
geti á einhvern hátt orðið farveg-
ur fyrir framhaldslíf þeirra verð-
mæta sem eru að verða til með 
þætti Íslands á bókamessunni í 
Frankfurt.“ gun@frettabladid.is

Tækifæri fyrir orðsins list
SVANHILDUR KONRÁÐSDÓTTIR SVIÐSSTJÓRI „Okkur opnast ótrúlega mörg spennandi tækifæri,“ segir hún um útnefninguna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML 

298  KR.  3 STK.

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 60 ML 

398  KR.  12 STK.

VANILLU ÍSTOPPAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

498  KR.  8 STK.

SPARAÐU MEÐ 
EURO SHOPPER

SPARAÐU Í 
BÓNUS



HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

Bialetti pottar og pönnur með 50% afslætti
Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti
Smáraftæki á ótrúlegum verðum - frá kr. 995
Philips LCD sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Whirlpool amerískir kæliskápar með allt að 150.000 kr. afslætti
Myndavélar með allt að 38% afslætti
Frábært verð á hljómtækjum og hátölurum frá Philips, NAD, 
Denon, PSB, Dali og Kenwood
Philips safapressur með allt að 35% afslætti
Vestfrost fyrstikistur með allt að 30% afslætti
Ótrúleg tilboð á Whirlpool ofnum, 
helluborðum og háfum
Yfir 1.000 vörur á lækkuðu verði

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLTÆKI

ÍLTÆKI
BÍLTÆKI
BÍLTÆKI
BÍLTÆKI
BÍLTÆKI

BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

R

MP3 SPILARAR

FFERÐATÆKI
P

ÚTVÖRP

MMAGNARAR

BÍBÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt 
úrvalið
á ht.is

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500
OPIÐ Í DAG 10-18
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EMAMI LOKAR

Rýmingarútsalan er hafin. 
Allt á að seljast.

Einnig opið á sunnudag frá 11-16.

*

*

Verslun EMAMI
Laugavegi 66
101 Rvk
www.emami.is 

Vefverslun okkar verður áfram opin á www.emami.is

Þriðja plata Ruddans, I Need 
a Vacation, er nýkomin út. 
Á plötunni nýtur Ruddinn, 
sem heitir Bertel Ólafsson, 
aðstoðar Heiðu Eiríksdótt-
ur úr Hellvar. Heiða syng-
ur í sjö lögum af ellefu með 
Ruddanum en tvö lög syngur 
hún einsömul. Heiða á einn-
ig texta í laginu Too Distant 
For Us. Fleira fólk kemur 
að plötunni, meðal annars 
Skapti Soulviper sem syngur 
í laginu Supersonic Situation. 

Öll lögin á I Need a Vaca-
tion eru eftir Ruddann en tvö 
lög gerði hann í samstarfi 
við Jed Stephens. Hljóð-
blöndun var í höndum Arons 
Arnarssonar, George Kant, 
Jed Stephens og Óskars Páls 
Sveinssonar. Lagið Music 
Theory er farið að hljóma 
reglulega á Rás 2 og X-inu 
977. 

Þriðja plata Ruddans

NÝ PLATA Ruddinn hefur gefið út sína þriðju 
plötu, I Need a Vacation. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það var fjölmennt í frum-
sýningarpartýi hljóm-
sveitarinnar GusGus 
við frumsýningu á nýju 
tónlistarmyndbandi. 

Myndbandið, sem var við lagið 
Over, er það fyrsta sem kemur 
út af plötunni Arabian Horse en 
platan hefur selst gríðarlega vel 
hér á landi. 

Leikstjórar myndbandsins voru 
þau Ellen Loftsdóttir og Þorbjörn 
Ingason en þau eru hluti af skap-
andi vinnustofunni Narva, ásamt 
þeim Guðmundi Jörundarsyni og 
Hjalta Yngvasyni. Guðmundur, 
sem er fatahönnuður, sá einmitt 
um að klæða meðlimi GusGus í 
myndbandinu. 

Partýið var haldið á Kex Hostel 
við Skúlagötu og af myndunum 
að dæma var stemmingin góð og 
mikil ánægja með myndbandið.  

GUS GUS-MYNDBAND FRUMSÝNT

GLÆSILEGAR Þær Agnes, Urður 
söngkona GusGus og Silvía voru 
ánægðar með útkomuna og partýið 
á KEXI. 

SUMARLEGAR Þórhildur og Eva Katrín voru brosmildar í partýinu.

STEINDATEYMIÐ Þórunn Antonía 
sést hér í hressum fíling ásamt þeim 
Þorsteini, Bent kærasta sínum og 
Rannveigu. 

SKEGGJAÐIR GUSGUS LIÐAR Högni Egils-
son og Stephan Stephensen, öðru nafni 

President Bongó, voru að sjálfsögðu 
mættir í eigið partý. 

FLOTTAR Kolfinna og Laura mættu á KEX.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Leikkonan Kate Bosworth græt-
ur ekki endalok samband síns og 
True Blood-leikarans Alexand-
ers Skarsgård. Aðeins nokkrum 
dögum eftir að tilkynnt var um 
sambandsslitin hefur hún tvisv-
ar sést í för með leikstjóranum 
Michael Polish.

Parið kynntist við tökur kvik-
myndarinnar Big Sur þar sem 
Polish leikstýrir Bosworth. 
Fyrst sást til þeirra á Chateau 
Marmont-hótelinu þar sem þau 
snæddu saman kvöldverð. Stuttu 
síðar sást til parsins á Coldplay-
tónleikum og að sögn sjónarvotta 
hélt Polish utan um Bosworth 
allan tímann. 

Komin með 
nýjan mann

ÁSTFANGIN Á NÝ Kate Bosworth er 
komin með nýjan mann upp á arminn 
eftir sambandsslitin við Alexander Skars-
gård. NORDICPHOTOS/GETTY

Nokkrar mismunandi viðhafnar-
útgáfur plötunnar Achtung Baby 
með U2 eru væntanlegar síðar 
á árinu. Tilefnið er að tuttugu 
ár eru liðin síðan þessi sjöunda 
hljóðversplata sveitarinnar kom 
út við góðar undirtektir. Ein 
útgáfan inniheldur sex geisla-
diska, fjóra mynddiska, fimm 
smáskífur, sextán myndir og 84 
síðna bók og síðast en ekki síst 
alveg eins sólgleraugu og söngv-
arinn Bono notaði í myndbandinu 
við The Fly. Með annarri útgáfu 
fylgir einnig 92 blaðsíðna bók. 
Platan verður jafnframt fáanleg 
í vínylboxi, auk þess sem einföld 
endurhljómjöfnuð útgáfa verður 
í boði.

Sólgleraugu í 
endurútgáfu

ENDURÚTGÁFA Platan Achtung Baby 
með U2 verður endurútgefin síðar á 
árinu.

38. AFMÆLISDAGUR  Spice Girl 
söngkonunnar Geri Halliwell er í dag. 
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vörur frá:
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RISE OF THE PLANET OF THE APES 2, 5, 7.30 og 10

CAPTAIN AMERICA - 3D 2, 5, 7.30 og 10

BRIDESMAIDS 5, 7.30 og 10

KUNG FU PANDA 2 - ISL TAL 2D 2

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

T.V. - kvikmyndir.isH.V.A. - FBL

ÞRÓUN SEM VARÐ AÐ BYLTINGU

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

„Það er svo sannarlega nóg um að vera til að halda 
3D-gleraugum áhorfenda límdum á alla myndina.“
70/100  HOLLYWOOD REPORTER

Frábærar tæknibrellurnar frá WETA 
þeim sömu og gerðu Avatar!

Mögnuð stórmynd um upphafið á stríði manna og apa
sem seinna meir mun gjöreyða mannkyninu

VINSÆLASTA MYNDIN Á 
ÍSLANDI Í DAG!
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BÍLAR 2 m/ísl tali 3D kl. 2:30 - 5
BÍLAR 2 m/ísl tali 2D kl. 2:30
GREEN LANTERN 3D kl. 2:30 - 5 - 8 - 10:30
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 5 - 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 3D kl. 8 - 10:20
HORRIBLE BOSSES kl. 2:30 - 8 - 10:45
HARRY POTTER 3D kl. 5
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GREEN LANTERN Sýnd kl. 5:30(2D) - 8(3D) - 10.30(3D)
GREEN LANTERN Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 3 - 8 - 10.30
HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 5:30 - 8 - 10:30 - 10:40
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 2:45 - 3 - 5.30
CARS 2 textalaus Sýnd í 2D kl. 11
CARS 2 Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 5.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 8
HARRY POTTER  Sýnd í 2D kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3

L

L
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GREEN LANTERN Sýnd í 3D kl. 5:30 - 8 - 10.30
CAPTAIN AMERICA Sýnd í 3D kl. 8 - 10:30
HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 8 - 10.20
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 3
SUPER 8 Sýnd kl. 5:45
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3

CARS 2 m/ísl tali kl. 1:30 (3D) - 3:40(2D) - 5:50(2D)
CARS 2 ENSKT TAL (3D) textalaus kl. 3:40
GREEN LANTERN (3D) kl.  5:50 - 8 - 10:30
HARRY POTTER (2D) kl. 1:30 - 10:10
HORRIBLE BOSSES kl.  8
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GREEN LANTERN kl. 5:30 - 8 - 10.30
CAPTAIN AMERICA kl. 8 - 10.30
BÍLAR 2 m/ísl tali laug. kl. 2 sunnudag kl. 3 - 5.30
HARRY POTTER kl. 2.30 bara sunnudag

GREEN LANTERN DIGITAL-3D kl. 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA DIGITAL-3D kl. 5
HORRIBLE BOSSES 2D kl. 8 - 10:10
CARS 2 DIGITAL-3D m/íslensku tali kl. 2
CARS 2 2D m/íslensku tali kl. 5
HARRY POTTER 7 2D kl. 2

ÞRÓUN SEM VARÐ AÐ BYLTINGU. 84% ROTTEN TOMATOES

SMÁRABÍÓÍÍ HÁSKÓLABÍÓÍÍ

BORGARBÍÓÍÍ

5%NÁNAR Á MIÁ ÐI.IS

NÁNAR Á MIÁ ÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT
A:K: - DV

T.V. - KVIKMYNDIR.IS
/SÉÐ & HEYRT H.V.A. - FBL

„SVONA Á AÐ GERA ÞETTA“

CAPTATT IN AMERICA 3D KL. 3.20 -5.40 - 8 - 10.20  12
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 3.20 -5.40 - 8 - 10.10 12

5%
ISE OF THE PLANET... LAUGARD KL. 1- 3.20- 5.40 - 8 - 10.20 12

RISE OF THE PLANET... SUNNUD KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
RISE OF THE PLANET... Í LÚXUS KL. 1 -3.20 -5.40 - 8 -10.20 12
CAPTAT IN AMERICA 3D KL. 1 - 5.25 - 8 - 10.35 12
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 8 - 10.20 12
ZOOKEEPER KL. 1 (TILBOÐ) - 5.45 L
BAD TEACHER KL. 8 14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 1 (tilb.sun) - 3.30 (3.40 SUN)L
BRIDESMAIDS KL. 10.10  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TÍÍ ATT L 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 L

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG! 

RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 15.20 - 5.40 - 8 - 10.20  12
CAPTATT IN AMERICA 3D KL. 2.45 -5.25 - 8 - 10.35  12
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 8 - 10.10  12
HARRY POTTER 3D  KL. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40  12
ZOOKEEPER KL. 3.30 - 5.45 L

MÖGNUÐ STÓRMYND UM UPPHAFIÐ Á STRÍÐI 
MANNA OG APA SEM SEINNA MEIR MUN 

GJÖREYÐA MANNKYNINU.

Bíó  ★★

Rise of the Planet of the Apes
Leikstjóri: Rupert Wyatt

Leikarar: James Franco, Freida 
Pinto, Andy Serkis, John Lithgow, 
Brian Cox, Tom Felton, David 
Oyelowo

Apaplánetan var fyrst kynnt til 
sögunnar í kvikmynd árið 1968. 
43 árum seinna rembast menn enn 
við að finna nýja fleti á sögunni, og 
nú stendur til að hleypa nýrri seríu 
af stokkunum. Þessi fyrsta mynd 
seríunnar er eins konar formáli, 
og við fylgjumst með því hvernig 
lyfjatilraunir á simpönsum koma 
af stað skelfilegri atburðarás sem 

Uppreisn tölvugerðu apanna!
GERVIAPAR Aparnir í Rise of the Planet of the Apes eru of gervilegir að mati gagnrýnanda.

EYÐSLUKLÓ Justin Bieber mun vera 
mikil eyðslukló og fara óvarlega með fé 
sitt. NORDICPHOTOS/GETTY

Ungstirnið Justin Bieber er einn 
ríkasti unglingur heims en sam-
kvæmt heimildum fer hann mjög 
óskynsamlega með fé sitt. Sam-
kvæmt The National Enquirer 
eyðir hann miklum pening-
um í að dekra við kærustu sína, 
söngkonuna Selenu Gomez.

„Hann hefur eytt gríðarleg-
um upphæðum undanfarna mán-
uði. Hann pantar einkaþotur svo 
hann geti hitt hana og tæmir heilu 

blómabúðirnar til að gleðja hana. 
Eins og það sé ekki nóg þá bauð 
hann henni til New York í júní þar 
sem hann eyddi meira en þremur 
milljónum í gjafir og föt handa 
Selenu. Svo bauð hann henni með 
sér til The Hamptons þar sem þau 
gistu á lúxushóteli allan tímann,“ 
sagði innanbúðarmaðurinn sem 
hefur áhyggjur af því að Bieber 
muni standa uppi slyppur og snauð-
ur haldi hann áfram eyðslunni.

Eyðsluklóin Bieber

munu væntanlega koma betur í 
ljós í næstu mynd.

Þetta er stærsti gallinn við Rise 
of the Planet of the Apes. Hún 
virkar afskaplega meðvituð um 
að hún sé einungis forleikur að því 
sem koma skal, sem gerir það að 
verkum að áhorfandanum finnst 
svolítið eins og hann „þurfi“ að 
horfa á myndina. Vissulega er hún 
hluti af stærra mengi (að því gefnu 
að serían haldi áfram), en hún þarf 
líka að virka sem sjálfstæð eining. 
Það gerir hún ekki nógu vel.

Myndin fer löturhægt af stað 
og nær ekki upp neinu tempói að 
ráði fyrr en eftir rúma klukku-
stund. Aparnir eru gervilegir og 
það skemmir fyrir. Leikararnir 
eru ekki slæmir en samtölin eru 
oft það flöt að enginn nær að láta 

ljós sitt skína almennilega. John 
Lithgow kemst þó nálægt því á 
köflum, en dettur þess á milli í 
ofleik. Alvaran er allsráðandi, og 
í mynd með jafn langsóttri sögu 
hefði húmor hjálpað helling.

Rise of the Planet of the Apes er 
frekar misheppnaður fyrsti leik-
hluti, en rétt náði því undir lokin 
að veiða mig sem hugsanlegan 
áhorfanda næstu myndar. Og þá 
er það spurningin sem allir spyrja 
sig að: „Er hún betri en Planet of 
the Apes eftir Tim Burton?“. Til 
allrar hamingju er svarið já. Hún 
pakkar henni saman. 

 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Þunglamalegur klaufa-
gangur skemmir ágætis sögu. Og 
raunverulegri apa næst takk!

T I L B O Ð S B Í Ó
                                 LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR          

RISE OF THE PLANETS OF THE APES KL. 1 (TILBOÐ)  12
CAPTAIN AMERICA 3D KL. 1 (TILBOÐ) 12
ZOOKEEPER KL. 1 (TILBOÐ) L
KUNG FU PANDA 2 ÍPP SÍÍ L TAL 3D KL. 1 (TILBOÐ) L
POPPERS PENQUIN SÝND SUND KL. 1 (TILBOÐ) L

RISE OF THE PLANETS OF THE APES KL. 15.20 (TILBOÐ)  12
CAPTAIN AMERICA 3D KL. 2.45 (TILBOÐ) 12
HARRY POTTER 3D KL. 2.40 (TILBOÐ) 12
ZOOKEEPER KL. 3.30 (TILBOÐ) L
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Innanhússkór með riflásum. 
Litir: Svartir, hvítir. Stærðir: 28-35.

Leikfimisett. Stuttbuxur og bolur úr 
PlayDrY-efni með öndun. Stærðir: 128-170.

Rennd hettupeysa  úr bómull og polyester.
Stærðir: 128-176.

Götuskór úr leðri. Stærðir: 28-40.

Skólataska

Stuttermabolur úr bómull.
Litir: Blár, svartur. Stærðir: 110-176.

Leikfimisett. Kvartbuxur og bolur úr teygjanlegu efni með öndun. 
Stærðir: 128-170.
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STEFÁN GÍSLASON  hefur leikið sinn síðasta leik fyrir norska úrvalsdeildarfélagið Viking en samningur 
hans við félagið er útrunninn. Tilkynnt var á heimasíðu félasgins að hann yrði ekki endurnýjaður þar sem Stefán 
væri með tilboð frá öðru liði. Hann hefur helst verið orðaður við Aberdeen í Skotlandi.

Þetta er eitt súrasta 
tapið á mínum ferli 

sem er nú orðinn ansi langur. 
Það sat lengi í mér yfir versl-
unarmannahelgina.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON
LEIKMAÐUR ÍBV

FÓTBOLTI Eyjamenn hafa ekki sagt 
sitt síðasta í Pepsi-deild karla þó 
svo að margir vilji ganga svo langt 
að segja að toppbaráttunni í Pepsi-
deild karla sé í raun lokið – ekkert 
lið geti skákað KR úr þessu. Eyja-
maðurinn Tryggvi Guðmundsson, 
leikmaður 13. umferðar að mati 
Fréttablaðsins, segir að stundum 
séu sparkspekingar full snemma 
í því.

„Það er þeirra starf að segja 
sínar skoðanir en mér finnst 
þeir stundum of fljótir til,“ sagði 
Tryggvi við Fréttablaðið. „Sumir 
keppast um að vera fyrstir til að 
láta svona lagað frá sér til að geta 
sagt eftir á að þeir hafi sagt það 
fyrst. En svo þegja þeir þunnu 
hljóði ef það rætist ekki.“

Of snemmt að afskrifa FH
ÍBV er í öðru sæti deildarinnar, 
tveimur stigum á eftir KR sem 
hefur leikið einum leik minna. 
Valur og FH fylgja síðan í humátt 
á eftir og segir Tryggvi til dæmis 
allt of snemmt að afskrifa hans 
gömlu félaga í FH.

„Ég veit alveg hvað er í gangi 
þar. FH-ingar eru bara þremur 
stigum á eftir okkur og mér sýn-
ist að þeir séu að snúa taflinu við,“ 
benti Tryggvi á. „Óneitanlega 
eru KR-ingar búnir að vera mjög 
flottir. Þeir eru taplausir í deild og 
bikar og eru með mjög öflugan og 
heilsteyptan hóp. Þeir eru án efa 
sigurstranglegastir.“

En KR á erfiða leiki eftir. Til 
dæmis tvo leiki gegn ÍBV og síðan 
Þór, FH, Keflavík og Val – allt á 
útivelli. „Þessir tveir leikir okkar 
gegn KR-ingum verða mikilvægir. 
Það vitum við og þeir líka. En það 
er enn langt í þá og fullsnemmt 
að velta öllum möguleikum fyrir 
sér. Það er bara næsti leikur sem 
gildir,“ sagði Tryggvi, en ÍBV 
mætir einmitt Val í sannkölluðum 
toppslag á Hásteinsvelli klukkan 
16.00 á morgun.

„Það væri mjög gott fyrir okkur 
að ná sigri þar og ná að spyrna 
okkur aðeins frá þeim. Þetta er 
ekki aðeins barátta um titilinn, 
heldur líka Evrópusæti.“

Eitt það versta á löngum ferli
Fyrir helgi tapaði ÍBV fyrir Þór í 
undanúrslitum Valitor-bikarsins, 
2-0 á Akureyri. „Sigurinn gegn 
Fylki var mjög kærkominn eftir 
það tap. Þetta er eitt súrasta tapið 
á mínum ferli, sem er nú orðinn 
ansi langur. Það sat lengi í mér 
yfir verslunarmannahelgina,“ 
sagði Tryggvi, en Eyjamenn 

notuðu tímann vel meðan á 
Þjóðhátíð stóð og æfðu stíft fyrir 
leikinn gegn Fylki.

„Þetta var góður sigur. Menn 
virðast halda að þetta hafi verið 
eitthvað auðvelt en það var það alls 
ekki. Það er erfitt að pressa hátt á 
andstæðinginn í 90 mínútur.“

Fór ekki til Eyja til að deyja
Tryggvi nálgast óðum met Inga 
Björn Albertssonar, sem skor-
aði 126 mörk í efstu deild á 
sínum tíma. Tryggvi hefur nú 

skorað 122 mörk og nálgast metið 
óðfluga. Hann hefur átt glæsileg-
an feril sem hefur haldið áfram að 
blómstra eftir að hann fór frá FH 
til ÍBV eftir Íslandsmótið haustið 
2009.

Þá hafði FH tryggt sér Íslands-
meistaratitilinn í fimmta sinn á 
sex árum og ÍBV haldið sæti sínu 
í efstu deild með naumindum eftir 
tveggja ára veru í 1. deildinni þar 
á undan. Tryggvi segist ekki hafa 
óttast að hann væri þar með að 
taka skref niður á við.

„Stundum heyrði ég því fleygt 
að ég hefði „farið til Eyja til að 
deyja“,“ sagði hann og brosti. „Það 
óttaðist ég ekki. Ég áttaði mig hins 
vegar á því að ég væri að stefna 
niður á við ef ég héldi áfram í FH. 
Ég var ekki lengur lykilmaður í 
liðinu og eyddi of miklum tíma á 
bekknum,“ sagði Tryggvi og lof-
aði Heimi Hallgrímsson, þjálfara 
ÍBV, mikið.

„Heimir er ótrúlega spennandi 

þjálfari og allt það sem hann ætl-
aði sér að gera með ÍBV heillaði 
mig mikið. Svo var það rómantík-
in að ljúka hringnum með því að 
spila aftur með uppeldisfélaginu 
á síðustu árum ferilsins. Því 
reyndist þetta auðveld ákvörðun á 
endanum.“ eirikur@frettabladid.is

Við vildum senda skýr skilaboð
Tryggvi Guðmundsson er leikmaður 13. umferðar Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins. Hann segir að 
með sigrinum á Fylki í vikunni hafi Eyjamenn viljað láta önnur lið vita að þeir hefðu ekki sagt sitt síðasta.

Í ESSINU SÍNU Tryggvi þrumar að marki andstæðingsins í leik með ÍBV í Pepsi-deildinni í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lið 13. umferðarinnar
Markvörður:
Srdjan Rajkovic, Þór

Varnarmenn:
Eiður Aron Sigurbjörnsson, ÍBV
Janez Vrenko, Þór
Freyr Bjarnason, FH

Miðvallarleikmenn:
Guðjón Pétur Lýðsson, Val
Jesper Jensen, Stjörnunni
Gunnar Már Guðmundsson, Þór
Tryggvi Guðmundsson, ÍBV

Sóknarmenn:
Ólafur Páll Snorrason, FH
Atli Guðnason, FH
Þórarinn Ingi Valdimarsson, ÍBV

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson er meiddur á hné 
og getur ekki spilað með íslenska landsliðinu 
þegar það mætir Ungverjalandi ytra í vináttu-
landsleik á miðvikudaginn næstkomandi. Þetta 
staðfesti hann í samtali við Fréttablaðið í gær. 
„Ég er allur að koma til en er ekki orðinn 100 
prósent ennþá,“ sagði Gylfi, sem hefur glímt við 
hnémeiðsli í um þrjár vikur.

„Þetta gerðist strax á þriðja eða fjórða degi 
undirbúningstímabilsins,“ sagði Gylfi, sem 
spilaði með íslenska U-21 landsliðinu á EM í 
Danmörku í júní. „Líklega var líkaminn orð-
inn þreyttur eftir sumarið og ég byrjaði aðeins 
of fljótt aftur. En ég vona að þetta fari allt að 
koma eftir helgina.“

Gylfi ákvað í samráði við Ólaf Jóhannesson 
landsliðsþjálfara að vera áfram í Þýskalandi 
í meðhöndlun hjá félagi sínu, Hoffenheim. 
Keppni í þýsku úrvalsdeildinni hefst í dag en 
Gylfi missir af leik Hoffenheim gegn Hannover. 
Hann segir meiðsli sín þó ekki mjög alvarleg. 
„Ég er með sködduð liðbönd í hné en hef þurft 

óvenjulega langan tíma til að jafna mig. 
En maður veit svo sem aldrei hvað 
svona lagað þarf langan tíma.“

Líst vel á nýja þjálfarann
Nýr þjálfari, Holger Stanislawski, tók 
við stjórn Hoffenheim fyrir tímabil-
ið og líst Gylfa vel á hann. „Leikmönn-
um líkar mjög vel við hann og mér líka. 
Hann er harður og leggur hart að 
okkur en það er ljóst að hann 
er almennilegur þjálfari 
– allt annað en sá síðasti 
sem við vorum með.“

Ralf Rangnick var 
stjóri Hoffenheim 
þegar Gylfi kom til 
félagsins fyrir ári 
en hætti síðan um 
á ra mót i n  veg n a 
deilna við eigendur 
félagsi ns .  M a rco 

Pezzaiuoli tók við en var látinn fara í lok 
tímabilsins.

„Rangnick var búinn að vera hjá 
félaginu í fimm ár og er mjög góður þjálf-
ari. Ég vona að þessi eigi líka eftir að 
gera góða hluti,“ sagði Gylfi, sem hefur 
rætt við Stanislawski um hlutverk sitt í 

liðinu.
„Ég á ekki von á því að hann breyti miklu 

hvað leikskipulagið varðar en mér líst 
mjög vel á það sem hann hefur 

sagt mér. Ég á samt fastlega 
von á því að ég verði á bekkn-
um fyrst um sinn á meðan 
ég kem mér aftur í form 
eftir meiðslin en vona að 
ég nái síðan að vinna mér 
sæti í liðinu.“ - esá

Gylfi Þór Sigurðsson missir af landsleik Ungverjalands og Íslands vegna meiðsla:

Líkaminn orðinn þreyttur eftir sumarið

GYLFI ÞÓR Er að jafna sig 
á hnémeiðslum þessa 

dagana.

FÓTBOLTI Dregið var í lokaumferð 
forkeppni Meistaradeildar Evr-
ópu í gær, þar sem spilað er um 
fimm laus sæti í riðlakeppninni. 
Enska liðið Arsenal fékk erfitt 
verkefni en það mætir Udinese 
frá Ítalíu.

Tvö Íslendingalið voru með í 
pottinum og bæði frá Danmörku. 
FC Kaupmannahöfn, lið þeirra 
Sölva Geirs Ottesen og Ragnars 
Sigurðssonar, mætir Plzen frá 
Tékklandi. Rúrik Gíslason og 
félagar í OB þurfa að vinna 
spænska liðið Villarreal til að 
komast í riðlakeppnina.

Bayern München slapp nokkuð 
auðveldlega en liðið mætir FC 
Zürich frá Sviss. - esá

Dregið í Meistaradeildinni:

Erfitt verkefni 
hjá Arsenal

HVAÐ MEÐ FYRIRLIÐANN? Cesc Fabre-
gas gæti verið á leið til Barcelona og 
óljóst er hvort hann spilar með Arsenal 
gegn Udinese. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikirnir í forkeppninni:
Wisla Krakow (Póllandi) - APOEL (Kýpur)
Maccabi Haifa (Ísrael) - Genk (Belgíu)
Dinamo Z. (Króatíu) - Malmö (Svíþjóð)
FCK (Danmörku) - Plzen (Tékklandi)
BATE (Hv.-Rússl.) - Sturm Graz (Austurríki)
OB (Danmörku) - Villarreal (Spáni)
Twente (Hollandi) - Benfica (Portúgal)
Arsenal (Englandi) - Udinese (Ítalíu)
Bayern (Þýskalandi) - Zürich (Sviss)
Lyon (Frakklandi) - Rubin Kazan (Rússlandi)

FÓTBOLTI Keppni í neðri deildum 
Englands hefst í dag en ekki er 
útlit fyrir annað en að blaða-
menn dagblaða þar í landi sem og 
útsendarar frétta- og myndaveita 
fái ekki aðgang að leikjunum.

Fulltrúar fjölmiðla deila nú 
við forráðamenn deildanna um 
hvernig umfjöllun skuli háttað. 
Vilja samtök fjölmiðlanna meina 
að kröfur fulltrúa knattspyrnu-
deildanna séu algerlega óraun-
hæfar og vilja ekki gangast við 
þeim.

Til boða stendur að framlengja 
það samkomulag sem hefur 
verið í gildi frá 2003 en eru fjöl-
miðlamenn tregir til þess. Að 
öllu óbreyttu fá ljósmyndarar og 
blaðamenn því ekki aðgang að 
leikjum helgarinnar. - esá

Enska knattspyrnan:

Blaðamenn fá 
ekki aðgang

Í BEINNI Enskir blaðamenn munu þurfa 
að horfa á leiki helgarinnar í sjónvarpinu 
til að geta fjallað um þá. NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Dregið var í lokaumferð-
ina í forkeppni Evrópudeildar 
UEFA í gær og fékk skoska liðið 
Hearts það erfiða verkefni að 
mæta Tottenham, sem sló ræki-
lega í gegn í Meistaradeild Evrópu 
á síðustu leiktíð. Eggert Gunnþór 
Jónsson er leikmaður Hearts og 
hlakkar vitanlega til að fá að kljást 
við þá ensku.

„Það voru mörg erfið lið í pott-
inum en við fengum líklega það 
allra erfiðasta. Það verður samt 
gaman að fá að spreyta sig gegn 
Tottenham,“ sagði Eggert, sem 
mun halda upp á 23 ára afmælið 
sitt þegar liðin mætast í Edinborg 
hinn 18. ágúst næstkomandi.

„Það væri ekki leiðinlegt að fá 
sigur í afmælisgjöf,“ sagði hann. 
„Ég bið nú ekki um meira.“

Mikið hefur gengið á hjá Hearts 
á undanförnum vikum. Eigandi 

félagsins, Vladimir Romanov, 
ákvað að reka Jim Jefferies úr 
starfi knattspyrnustjóra og réði 
Paulo Sergio frá Portúgal í hans 
stað. Er það áttundi stjóri liðsins 
á síðustu sex árum.

„Mér líst vel á hann. Við fengum 
aðeins tvær æfingar með honum 
fyrir síðasta leik en mér fannst við 
strax ná að bæta okkar leik,“ sagði 
Eggert.

Eggert hefur leikið sem mið-
vörður í síðustu leikjum en seg-
ist helst vilja spila á miðjunni. 
„Þar líður mér best. Ég var settur 
á miðjuna í leiknum gegn Rang-
ers fyrir tveimur vikum en þá 
meiddist miðvörðurinn okkar og 
tók ég þá hans stöðu. Ég hef verið 
þar síðan,“ sagði Eggert. „Það er 
samt skárra en að vera í hægri 
bakverðinum,“ bætti hann við í 
léttum dúr. - esá

Eggert Gunnþór Jónsson og félagar í Hearts mæta Tottenham í forkeppni Evrópudeildar UEFA:

Vill fá sigur gegn Tottenham í afmælisgjöf

Á FULLU Eggert Gunnþór, til hægri, er hér í leik Hearts gegn Rangers í fyrstu umferð 
skosku úrvalsdeildarinnar í síðasta mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Þrjú Íslendingalið voru í 
pottinum þegar dregið var í Evr-
ópudeild UEFA í gær. AEK frá 
Aþenu, lið Eiðs Smára Guðjohnsen 
og Elfars Freys Helgasonar, mætir 
KR-bönunum í Dinamo Tbilisi frá 
Georgíu. KR-ingar léku ytra í 
fyrrakvöld og töpuðu, 2-0, og þar 
með rimmunni samanlagt 6-1.

Jóhann Berg Guðmundsson og 
félagar í AZ Alkmaar leika gegn 
Álasundi frá Noregi og eins og 
fram kemur hér fyrir ofan dróst 
Hearts, lið Eggerts Gunnþórs 
Jónssonar, gegn enska liðinu 
Tottenham.

CD Nacional frá Portúgal, sem 
sló FH úr leik fyrr í sumar, mætir 
enska B-deildarliðinu Birm-
ingham, sem komst í Evrópu-
keppnina með því að vinna enska 

deildabikarinn 
á síðustu leik-
tíð.

Tvö önnur 
ensk lið voru í 
pottinum. Ful-
h a m mæt i r 
D n ipr o  frá 
Ú k ra í nu og 
Stoke þarf að 
vinna sviss-
nesk a  l ið ið 
Thun til að komast áfram.

Meðal annarra viðureigna má 
nefna að þýska liðið Hannover 
mætir Sevilla frá Spáni.

48 lið komast í riðlakeppnina; 38 
úr forkeppninni og þau tíu lið sem 
tapa sínum viðureignum í lokaum-
ferð forkeppni Meistaradeildar 
Evrópu. - esá

Dregið í forkeppni Evrópudeildar UEFA í gær:

Eiður Smári og Elfar 
Freyr á slóðir KR-inga

EIÐUR SMÁRI 
GUÐJOHNSEN

FÓTBOLTI Grannarnir í Manchester 
City og United mætast á morgun 
í Samfélagsskildinum í knatt-
spyrnu. Leikurinn er árleg við-
ureign Englandsmeistaranna og 
bikarmeistaranna og fer fram á 
Wembley-leikvanginum í London.

Tæpir fjórir mánuðir eru síðan 
liðin mættust á sama stað í und-
anúrslitaleik enska bikarins. City 
hafði sigur í baráttuleik og fór 
alla leið í keppninni. Titillinn var 
sá fyrsti hjá félaginu í 35 ár og 
loks fékk City-liðið uppreisn æru.

Þrátt fyrir að taka skuli leiki 
á undirbúningstímabilinu með 
fyrirvara hafa bæði lið litið afar 
vel út. United fór í æfingaferð 
til Bandaríkjanna þar sem hvert 
MLS-liðið varð fyrir barðinu á því 
á fætur öðru. Liðið kórónaði ferð-
ina með 2-1 sigri á Barcelona og 
mætir fullt sjálfstrausts til leiks 
á morgun.

„Þetta verður enginn venjuleg-
ur leikur um Samfélagsskjöld-
inn fyrir Manchester United. 
Við þurfum að taka á háværu 
nágrönnum okkar. Þetta  verður 
áhugaverður leikur,“ sagði Sir 
Alex Ferguson, knattspyrnustjóri 
United, á blaðamannafundi í gær.

Antonio Valencia er enn að 
jafna sig af meiðslum sem hann 
varð fyrir í Suður-Ameríkubik-
arnum og verður ekki með. Dar-
ren Fletcher verður einnig fjarri 
góðu gamni ásamt Rafael, Micha-
el Carrick og Javier Hernan-
dez. Reiknað er með að sá síðast-
nefndi verið klár í slaginn í lok 
mánaðarins.

Manchester City vann sömu-
leiðis alla leiki sína á undirbún-

ingstímabilinu. Sá síðasti var 3-0 
sigur á sterku liði Inter frá Míl-
anó. Dýrasti knattspyrnumað-
ur City, Sergio Aguero, verður á 
bekknum en landi hans, Carlos 
Tevez, verður ekki með. Miklar 
vangaveltur hafa verið með fram-
tíð Tevez hjá félaginu. Roberto 
Mancini, knattspyrnustjóri City, 
sagðist eiga von á honum á æfingu 
á mánudaginn.

„Carlos er atvinnumaður. Ef 
hann nær ekki að semja við annað 
félag á næstu tíu dögum eða 
tveimur vikum hugsa ég að hann 
spili fyrir okkur. Af fullum krafti 
líkt og á síðasta tímabili. Líkt og 

alltaf,“ sagði Mancini um stöðu 
Tevez hjá City.

Manchester City spilar í Meist-
aradeild Evrópu á þessari leik-
tíð. Mancini leggur þó áherslu að 
áherslan sé fyrst og fremst á að 
standa sig í deildinni. Liðið geti 
gert betri hluti en í fyrra en United 
standi liðinu þó enn framar.

„Manchester United er líklegast 
enda með mjög sterkt lið. Félagið 
hefur keypt nokkra leikmenn. Ég 
tel okkur standa því nærri en United 
hefur fimm metra forskot á okkur,“ 
sagði Mancini.

Leikurinn á Wembley hefst klukk-
an 13 á morgun.  kolbeinntd@365.is

BARÁTTAN UM BORGINA
Manchester-félögin City og United mætast á Wembley á morgun í Samfélags-
skildinum. Þrátt fyrir gott málefni má reikna með hörkubaráttu á vellinum.

TVEIR FLOTTIR Yaya Toure fór auðveldlega framhjá Nemanja Vidic í undanúrslita-
leiknum á Wembley í fyrra og skoraði sigurmarkið. NORDICPHOTOS/AFP

1. deild karla
Víkingur Ólafsvík - ÍA 0-1
0-1 Gary Martin (8. ) 
ÍR - Fjölnir 0-1
0-1 Guðmundur Karl Guðmundsson (30. )
Þróttur R. - HK 3-1
1-0 Halldór Hilmisson (25.), 2-0 Sveinbjörn 
Jónasson (27.), 3-0 Halldór hilmisson (28.), 3-1 
Ívar Örn Jónsson (63.)

ÚRSLIT

STAÐAN Í 1. DEILD KARLA
ÍA  15 14 1 0 42-6  43
Selfoss  15 10 1 4 31-14  31
Haukar  14 7 3 4 20-15  24
Fjölnir  15 6 5 4 24-25  23
Þróttur R.  15 7 2 6 20-27  23
BÍ/Bolungarvík  14 6 3 5 18-23  21
Víkingur Ó.  15 5 4 5 18-18 19
ÍR  15 4 3 7 18-26 15
Grótta  14 3 5 6   9-18  14
KA  14 4 2 8 15-25  14
Leiknir R.  15 3 4 8 20-21  13
HK  15 0 5 9 14-31  5

FÓTBOLTI Íslensku landsliðin í knatt-
spyrnu skipuð drengjum yngri en 
17 ára leika um verðlaun á Opna 
Norðurlandamótinu á morgun. 
Ísland teflir fram tveimur liðum á 
mótinu sem léku hvort í sínum riðl-
inum.

Ísland I lagði kollega sína frá 
Englandi 2-1 í úrslitaleiknum um 
efsta sætið í A-riðli á Dalvík í gær. 
Þórður Jón Jóhannesson úr Hauk-
um og Stefán Þór Pálsson úr ÍR 
skoruðu mörk Íslands í leiknum.

Íslands II beið hins vegar lægri 
hlut 0-2 gegn Dönum á Húsavík. 
Danir tryggðu sér efsta sætið í B-
riðli á kostnað íslensku strákanna 
sem höfnuðu í öðru sæti riðils-
ins. Þeir leika um þriðja sætið á 
morgun.

Leikir íslensku liðanna á morgun 
fara fram á Þórsvelli á Akureyri. 
Klukkan 11 mætir Ísland II lands-
liði Noregs í leiknum um brons-
verðlaunin. Leikurinn um gullið fer 
fram á sama stað klukkan 13 þar 
sem Ísland I mætir Danmörku.  - ktd

Frábær árangur hjá U17 ára:

Bæði lið leika 
um verðlaun

FRJÁLSAR Spjótkastarinn Ásdís 
Hjálmsdóttir úr Ármanni varð í 
sjöunda sæti á Demantamótinu í 
London í gærkvöldi. Ásdís kastaði 
lengst 57,77 metra í sínu fjórða 
kasti. Sigurvegari varð Christina 
Obergföll frá Þýskalandi með 
kast upp á 66,74 metra.

Ásdís sagðist í samtali við 
Fréttablaðið sjá bæði jákvæða og 
neikvæða hluti við keppnina.

„Ég er mjög ánægð með að 
kastserían mín var jöfn og löng. 
Ég á lengra kast inni en það kom 
ekki núna sem er aðeins svekkj-
andi,“ sagði Ásdís en gömul 
meiðsli tóku sig upp í fæti hennar 
í keppninni í gær í gær. 

„Það kom smá smellur snemma 
í keppninni en ég kláraði þetta 
samt,“ sagði Ásdís sem ætlar 
ekki að taka neina áhættu á Bik-
armótinu í frjálsum íþróttum um 
næstu helgi. Hún segist líklega 
munu kasta einu sinni og ná í stig 
fyrir félag sitt en ekki reyna á sig 
enda heimsmeistaramótið í frjáls-
um á dagskrá í lok mánaðarins.

Átta af fremstu spjótkasts-
konum heims tóku þátt í mótinu. 
Íslandsmet Ásdísar er 61,37 metr-
ar sem hefði dugað í fjórða sæti. 
Ásdís náði í vikunni lágmarkinu 
fyrir Ólympíuleikana í London 
þegar hún kastaði 59,12 metra á 
móti í Laugardalnum.  - ktd

Demantamótið í London:

Ásdís í 7. sæti

METNAÐARFULL Ásdís keppir á sínum 
öðrum Ólympíuleikum í London að ári.

FÓTBOLTI Óskar Örn Hauksson, 
leikmaður KR, verður frá út tíma-
bilið vegna meiðsla. Óskar stað-
festi þetta í samtali við Frétta-
blaðið í gær.

Óskar Örn, sem leikið hefur frá-
bærlega með KR í sumar, meidd-
ist í viðureign KR gegn Dinamo 
Tbilisi ytra á fimmtudagskvöld. 
Óttast var að meiðslin væru alvar-
leg og í gær kom í ljós að bein er 
brotið í rist Óskars. - ktd

Slæm tíðindi fyrir KR-inga:

Óskar Örn frá 
út tímabilið
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08.00 Morgunstundin okkar

10.25 Popppunktur (e)

11.25 Landinn (e)

11.55 Demantamót í frjálsum 
íþróttum

14.10 Sumartónleikar í Schön-
brunn 2011 (e)

15.45 Heimsmeistaramót ís-
lenska hestsins (3:5) (e)

16.20 Rokknefndin (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum 
(46:52)

17.42 Skúli Skelfir (37:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (25:30)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Fagur fiskur í sjó (3:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.15 Ungfrúin góða og húsið 
Efniviður bíómyndarinnar er úr smá-
sögunni „Ungfrúin góða og húsið“ frá 
1933 eftir Halldór Laxness.

21.55 Raddir árinnar (1:2) (Les 
veus del Pamano) Katalónsk sjón-
varpsmynd í tveimur hlutum byggð 
á sögu eftir Jaume Cabré. Árið 1943 
kemur ungur kennari til starfa í smá-
þorpi í Pýreneafjöllum.

23.20 Heimsmeistaramót ís-
lenska hestsins (5:5)

23.50 Andri á flandri (4:6) (e)

00.20 Óvættir í mannslíki (6:6) (e)

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

13.25 Friends 2 (11:24)

13.50 America‘s Got Talent 
(10:32)

14.35 The Amazing Race (12:12)

15.25 Hot In Cleveland (3:10)

15.45 Cougar Town (3:22)

16.10 Off the Map (9:13)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Frasier (2:24)

19.35 Ramsay‘s Kitchen 
Night mares (1:6) Í þessari þátta-
röð heimsækir Gordon Ramsay 
veitinga hús þar sem allt er að fara í 
hundana, maturinn vondur, starfs-
fólkið gagnslaust, viðskiptavinirnir 
horfnir og reksturinn á góðri leið 
með að fara á hausinn.

20.25 The Whole Truth (7:13) 

21.10 Lie to Me (19:22) Önnur 
spennuþáttaröðin um Dr. Cal Light-
man sem Tim Roth leikur og er sér-
fræðingur í lygum. Hann og félagar 
hans í Lightman-hópnum vinna með 
lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar 
þeirra.

21.55 Damages (12:13) Lögfræð-
ingurinn Patty Hewes lætur ekkert 
stöðva sig og heldur upp óbreyttum 
hætti við að verja misjafna einstak-
linga á meðan Ellen Parsons er farin 
að vinna fyrir saksóknara. Hún flæk-
ist þó í mál Patty og spennan eykst.

22.40 60 mínútur

23.25 Daily Show: Global Edi-
tion

23.50 Fairly Legal (9:10)

00.30 Nikita (20:22)

01.15 Weeds (4:13)

01.45 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (2:13)

02.10 The Closer (15:15)

02.55 Prizzi‘s Honor

05.00 The Whole Truth (7:13)

05.45 Fréttir

09.05 The Naked Gun

10.35 Legally Blonde

12.10 Doubting Thomas: Lies 
and Spies

14.00 The Naked Gun

16.00 Legally Blonde

18.00 Doubting Thomas: Lies 
and Spies

20.00 The Green Mile

23.05 The Hitcher

00.30 Mozart and the Whale

02.00 Proof

04.00 The Hitcher

06.00 Wordplay

12.40 Rachael Ray (e)

13.20 Rachael Ray (e)

14.05 Dynasty (16:28) (e)

14.50 How To Look Good 
Naked (5:8) (e)

15.40 Top Chef (11:15) (e)

16.30 The Biggest Loser 
(23:26) (e)

17.15 The Biggest Loser (24:26) 
(e)

18.05 Happy Endings (9:13) (e)

18.30 Running Wilde (9:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(14:26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
(13:22) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (14:50) (e) 

20.10 Top Gear Australia - 
NÝTT (1:8) James, Warren og Steve 
eru mennirnir á bak við áströlsku út-
gáfuna af Top Gear. Í þessum fyrsta 
þætti skoða þeir félagar m.a. nýjasta 
Mitsubishi-bílinn.

21.00 Law & Order: Criminal 
Intent (11:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New York. 

21.50 Shattered (7:13) Þáttaröð 
um rannsóknarlögreglumanninn Ben 
Sullivan sem er ekki allur þar sem 
hann er séður. Ben og Amy fara 
huldu höfði á næturklúbb þar sem 
morð er í uppsiglingu.

22.40 In Plain Sight (5:13) (e) 

23.25 The Bridge (5:13) (e)

00.15 Last Comic Standing 
(10:12) (e)

01.40 CSI (19:23) (e)

06.00 ESPN America

06.30 World Golf Champions-
hip 2011 (3:4)

10.30 World Golf Champions-
hip 2011 (3:4)

15.35 Inside the PGA Tour 
(31:42)

16.00 World Golf Champions-
hip 2011 (4:4)

22.00 The Future is Now (1:1)

22.45 Golfing World

23.35 ESPN America

11.55 One Foot in the Grave  12.35 Top 
Gear  13.25 Top Gear  14.20 Top Gear  
15.10 Top Gear  16.00 Fawlty Towers  
16.35 Fawlty Towers  17.05 Fawlty 
Towers  17.40 Fawlty Towers  18.10 
Fawlty Towers  18.40 Fawlty Towers  
19.15 Fawlty Towers  19.50 Fawlty 
Towers  20.25 Fawlty Towers  21.00 
Fawlty Towers  21.35 Fawlty Towers  
22.05 Fawlty Towers  22.40 Top Gear  
23.35 Top Gear  00.25 Top Gear  01.15 
Top Gear  02.10 One Foot in the Grave  
02.45 One Foot in the Grave  03.25 One 
Foot in the Grave  04.00 Deal or No Deal  

07.30 I sørhellinga  08.00 Sommeråpent  
08.45 Sommeråpent  09.30 Det søte 
sommarliv  10.00 Oscarshall - et kongelig 
smykke  10.40 Lassie  12.15 Den nor-
diske trebåten  13.15 4-4-2  15.30 
Åpen himmel  16.00 Tre menn i en båt  
17.00 Dagsrevyen  17.30 Sportsrevyen  
17.45 Jens - turmann og tegner  18.10 
Skiskyting  19.10 Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu  19.40 Kriminalsjef Foyle  
21.15 Kveldsnytt  21.35 Rallycross  22.05 
Mordene på Skärsö  23.05 Det første 
steget  23.35 Blues jukeboks  

09.35 That‘s So Raven  10.00 DR Update 
- nyheder og vejr  10.10 Boxen  10.25 
Merlin  11.10 Ægyptens gåder  12.00 Kyst 
til kyst  13.05 90‘erne tur retur  13.35 
Vilde roser  14.20 Tæt på et geni  15.05 
McBride  16.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret  17.00 OBS  17.05 Ægyptens 
gåder  18.00 Menneskets planet  18.50 
Bag om Menneskets planet  19.00 TV 
Avisen  19.15 Post Danmark Rundt 2010  
19.40 Fodboldmagasinet  20.10 Garano 
& Lamont. Boston-kvæleren  21.45 
Horisont Special  22.10 Slægtens spor 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregn-
ir 07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Sumar radd-
ir 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 Hádegis-
útvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veð-
urfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 Útvarps-
leikhúsið: Fígaró, Rósinkranz og Sím-
onar 15.00 Firðir 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorning-
ar 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregn-
ir 19.00 Óskastundin 20.09 Tónleik-
ur 21.00 Foreldrahlutverkið 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.20 Mixtúra 23.20 Sagnaslóð 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir dagskrá liðinnar viku.

10.55 Schlagerpärlor  11.05 Fairly Legal  
11.45 Från Lark Rise till Candleford  12.45 
Semester, semester, semester  13.05 
Sommarkväll  14.05 Rapport  14.10 
Hipp Hipp  14.40 Jämna plågor  15.10 
Sagoprinsessan Märtha Louise  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 Kommissarie 
Montalbano  22.55 Rapport  23.00 
Angels in America  23.55 Rapport

11.15 BÍ Bolungarvík - KR

13.00 Community Shield 2011 
- Preview Show Hitað upp fyrir 
hinn árlega leik um Samfélagsskjöld-
inn þar sem meistarar meistaranna í 
enska boltanum eru krýndir. Það eru 
Englandsmeistarar Manchester Uni-
ted og bikarmeistarar Manchester 
City sem mætast á Wembley.

13.30 Man. City - Man. Utd. 
Bein útsending frá leik Manchester 
City og Manchester United um Sam-
félagsskjöldinn á Wembley.

16.15 Indonesian Open Útsend-
ing frá Indonesian Open golfmótinu.

19.00 Pepsí deildin 2011 Bein 
útsending frá leik í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

21.15 Símamótið Sýnt frá Síma-
mótinu í Kópavogi þar sem knatt-
spyrnustjörnur framtíðarinnar eru í 
aðalhlutverki.

22.00 Pepsi mörkin Skemmtileg-
ur þáttur þar sem farið er yfir öll at-
vikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu.

23.10 Pepsí deildin 2011

01.00 Pepsi mörkin

10.45 Rangers - Chelsea

13.00 Community Shield 2011 
- Preview Show

13.30 Man. City - Man. Utd. 
Bein útsending frá leik Manchester 
City og Manchester United um Sam-
félagsskjöldinn á Wembley.

16.15 Liverpool - Valencia Út-
sending frá æfingaleik Liverpool og 
Valencia á Anfield Road.

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

18.30 Platini Í þessum þætti 
verður fjallað um Platini sem gerði 
garðinn frægan með Juventus og 
franska landsliðinu á árum áður.

19.00 Man. City - Man. Utd. 
Útsending frá leik Manchester City 
og Manchester United um Sam-
félagsskjöldinn á Wembley.

21.00 Rangers - Chelsea Út-
sending frá æfingaleik Rangers og 
Chelsea á Ibrox í Glasgow.

22.45 Liverpool - Valencia

19.30 Bubbi og Lobbi 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur 

21.30 Kolgeitin 

22.00 Hrafnaþing 

23.00 Motoring 

23.30 Kjúklingakræsingar 

Dagskrá ÍNN er endurtekin 
um helgar og allan sólar-
hringinn.

16.45 Bold and the Beautiful

17.05 Bold and the Beautiful

17.25 Bold and the Beautiful

17.45 Bold and the Beautiful

18.05 Bold and the Beautiful

18.30 ET Weekend

19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 Sorry I‘ve Got No Head 
Stórskemmtilegir þættir þar sem 
margir af þekktustu grínurum Breta 
fara á kostum í hlutverkum ýmissa 
kynlegra karaktera eins og Ross 
sem er eini nemandinn í skólanum 
sínum og vígalegu víkingarnir sem 
eru hræddir við nánast allt.

20.10 So You Think You Can 
Dance (14:23) Úrslitaslagurinn 
heldur áfram og aðeins 12 bestu 
dansararnir eru eftir í keppninni. Tón-
listarmaðurinn Ólafur Arnalds kemur 
við sögu í þættinum en lag hans 
Brotsjór var valið við eitt dansatriðið.

21.40 So You Think You Can 
Dance (15:23)

22.25 Sex and the City (15:20) 
Sex and the City er saga fjögurra vin-
kvenna sem eiga það sameiginlegt 
að vera einhleypar og kunna vel að 
meta hið ljúfa líf í hátískuborginni 
New York.

22.55 Sex and the City (1:18)

23.20 ET Weekend

00.05 Sorry I‘ve Got No Head

00.35 Sjáðu

01.00 Fréttir Stöðvar 2

Bein útsending frá Wembley leikvanginum í Lund-
únum þar sem Manchester United og Manchester 
City mætast í baráttunni um Samfélagsskjöldinn 
(Community Shield). Þetta er árlegur upphafsleikur 

enska boltans þar sem deildarmeistarar og 
bikarmeistarar tímabilsins á undan eigast við. 

Þessi hefð hefur verið viðhöfð á Englandi 
síðan 1908 og hefur Manchester United 

unnið skjöldinn oftast, eða 18 sinnum. United 
vann einmitt skjöldinn þegar fyrst var leikið um 
hann árið 1908 og er núverandi sigurvegari eftir 
að hafa lagt Chelsea að velli á Wembley á sl. ári. 
Manchester City hefur þrívegis unnið skjöldinn, 
síðast árið 1972.

STÖÐ 2 SPORT KL. 13

Man. Utd. - Man. City.

> Tom Hanks
„Héðan í frá lifum við í heimi þar sem 
maður hefur stigið fæti á tunglið. Það 
er ekki kraftaverk, við ákváðum bara 
að fara.“
Tom Hanks leikur í stórmyndinni 
The Green Mile sem fjallar um 
risa sem dæmdur er fyrir morð 
á tveimur börnum og er myndin 
sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Ert þú næsta stjarnan í íslenskri fatahönnun? Skráðu þig þá til leiks í nýjum og spennandi
Sjónvarpsþætti í framleiðslu Saga Film þar sem við leitum að efnilegustu fatahönnuðum landsins.

Það er til mikils að vinna.  Sigurvegaranum gefst kostur á að hanna sérstaka fatalínu fyrir 
66° Norður, eitt öflugasta fataframleiðslufyrirtæki landsins.

Gríptu þetta einstaka tækifæri – og hannaðu fyrir Ísland.

Við leitum að vonarstjörnu íslenskrar fatahönnunar
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

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.

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 

08.00 Rain Man
10.10 Jerry Maguire
12.25 Astro Boy
14.00 Rain Man
16.10 Jerry Maguire
18.25 Astro Boy
20.00 The Big Lebowski
22.00 Mirrors
00.00 Colour Me Kubrick: A True...
ish Story
02.00 The Love Guru
04.00 Mirrors
06.00 The Green Mile

06.00 ESPN America
06.45 Golfing World
07.35 World Golf Championship (2:4)
11.35 Inside the PGA Tour (31:42)
12.00 World Golf Championship (2:4)
16.00 World Golf Championship (3:4)
22.00 US Open 2002 - Official Film
23.00 Golfing World
23.50 ESPN America

12.10 Barcelona - Man. Utd
14.00 Season Highlights 2003/2004
14.55 Premier League World 
15.25 Football Legends Fjallað um 
hinn magnaða Raul, leikmann Real Madrid 
á Spáni.
15.50 Community Shield 2011 - Pre-
view Show Hitað upp fyrir hinn árlega leik 
um Samfélagsskjöldinn þar sem meistarar 
meistaranna í enska boltanum eru krýndir. 
16.20 Liverpool - Valencia Bein útsend-
ing frá æfingaleik Liverpool og Valencia á An-
field Road.
18.30 Rangers - Chelsea Útsending 
frá æfingaleik Rangers og Chelsea á Ibrox í 
Glasgow.
20.20 PL Classic Matches: Chelsea - 
Liverpool, 2001 
20.50 Liverpool - Valencia Útsending 
frá æfingaleik Liverpool og Valencia á An-
field Road.
22.35 Rangers - Chelsea

12.05 Community Shield 2011 - 
Preview Show
12.35 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem 
farið er ofan í allt milli himins og jarðar sem 
tengist stangaveiði. Farið verður í veiði í 
öllum landshornum.
13.05 Fylkir - ÍBV Útsending frá leik í 
Pepsi deild karla í knattspyrnu.
14.55 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.
16.15 Indonesian Open Útsending frá 
Indonesian Open golfmótinu sem er liður í 
OneAsia mótaröðinni.
18.45 Small Potatoes - Who Killed 
the USFL Einstök heimildamynd um tilraun 
sem gerð var árið 1983 til að setja á fót nýja 
deild í amerískum fótbolta í beinni sam-
keppni við NFL. Hún kallaðist United States 
Football League (USFL) og leiktíðin hófst á 
vorin. Tólf lið hófu leik og deildin gekk vel í 
byrjun en síðan fór að halla undan fæti.
19.40 Sevilla - Baracelona Útsending 
frá leik Sevilla og Barcelona i Supercopa 
2010.
21.25 Barcelona - Sevilla
23.10 Box: Amir Khan - Zab Judah

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Með okkar augum (4:6) (e)
10.45 Að duga eða drepast (35:41) (e)
11.30 Leiðarljós (e)
12.15 Leiðarljós (e)
13.00 Mótókross (e)
13.30 Mörk vikunnar (e)
14.00 Íslenski boltinn (e)
14.55 Heimsmeistaramót íslenska 
hestsins (1:5) (e)
15.30 Ástin fæst ekki keypt (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (11:11)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (3:13)
18.22 Eyjan (12:18) (e)
18.46 Frumskógarlíf (13:13)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur (Jónas Sig og Ritvélar 
framtíðarinnar - Skálmöld)
20.40 Mundu mig (Remember Me) 
Rómantísk saga um elskendurna Tyler og 
Ally. Foreldrar Tylers skildu eftir að bróðir hans 
fyrirfór sér. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.30 Hrakfallabálkur (Meet Bill) Bill, 
sem er dauðleiður á vinnunni sinni og er gift-
ur ótrúrri konu, gerist stuðningsfulltrúi vand-
ræðaunglings.
00.05 Blóðug barátta (e)
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Friends 2 (10:24)
13.45 So You Think You Can Dance 
(14:23)
15.10 So You Think You Can Dance 
(15:23)
16.05 Friends 2 (14:24)
16.30 Grillskóli Jóa Fel (2:6)
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 America‘s Got Talent (10:32) 
20.20 Her Best Move Skemmtileg fjöl-
skyldumynd um 15 ára fótboltastelpu sem 
fær tækifæri til að komast í bandaríska lands-
liðið en hún þarf að reyna að sameina fót-
boltann, skólann, rómantíkina og pressu for-
eldra sinna sem vilja ákveða framtíð hennar.
22.00 Changeling Dramatísk og spenn-
andi mynd með Angelinu Jolie í aðalhlut-
verki. Myndin gerist á þriðja áratug síðustu 
aldar og segir frá einstæðri móður sem verð-
ur fyrir því að syni hennar er rænt. Eftir mikla 
leit segjast yfirvöld hafa fundið strákinn og 
láta hann í hendur móðurinnar en hún sér 
strax að þetta er ekki sonur hennar. Yfirvöld 
segja hana vera með ofskynjanir og neita að 
trúa framburði hennar en hún gefst ekki upp 
á að finna son sinn.
00.20 Once Upon a Time In the West 
Vestri af gamla skólanum. Jill McBain erfir 
land eftir eiginmann sinn sem var myrtur. 
Járnbrautarkóngar ásælast landið hennar en 
ekkjan gefur það ekki eftir baráttulaust.
03.00 The Dark Knight Einstaklega 
vel gerð spennumynd með Heath Ledger, 
Christian Bale, Aaron Eckhart, Maggie Gyllen-
hall, Michael Cane og mörgum fleiri stórleik-
urum. Myndin segir frá Leðurblökumanninum 
sem þarf að berjast gegn skemmdarverkum 
hins óútreiknanlega Jókers og hefur fengið 
einróma lof gagnrýnenda um heim allan.
05.20 Friends 2 (14:24)
05.45 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.15 Rachael Ray (e)
14.40 Rachael Ray (e)
15.25 Real Housewives of Orange 
County (5:17) (e)
16.10 Dynasty (15:28) (e)
16.55 My Generation (6:13) (e)
17.45 One Tree Hill (14:22) (e)
18.30 Psych (16:16) (e)
19.15 Survivor (12:16) (e)
20.00 Last Comic Standing (10:12) 
Bráðfyndin raunveruleikasería þar sem grín-
istar berjast með húmorinn að vopni. 
21.25 Big Daddy (e) Gamanmynd frá 
árinu 1998 með Adam Sandler í aðalhlut-
verki. Sonny er 32 ára lögræðimenntaður 
maður, en starfar ekki við fagið. Í staðinn 
eyðir hann dögunum í hangs og lifir á vöxt-
unum af máli sem hann vann eitt sinn. Leik-
stjóri er Dennis Dugan.
23.00 In the Electric Mist (e) Spennu-
mynd frá árinu 2009. Dave Robucheauz er 
lögreglumaður sem fer fyrir rannsókn nokk-
urra morða í Lousiana þar sem allt ólgar í 
spennu milli kynþáttana og þar sem ólík-
ir menningarheimar rekast á. Þrátt fyrir það 
er Dave ljóst að rót alls hins illa á þessum 
slóðum er mafíósinn frá New Orleans, Julie 
„Baby Feet” Balboni. En með því að taka 
hann úr umferð er Dave að bjóða hættunni 
heim. Stranglega bönnuð börnum.
00.45 Shattered (6:13) (e)
01.35 Smash Cuts (20:52) 
02.00 Whose Line Is It Anyway? 
(30:39) (e)
02.25 Real Housewives of Orange 
County (8:15) (e)
03.10 Million Dollar Listing (7:9) (e)
03.55 Pepsi MAX tónlist

16.50 Nágrannar
18.10 Nágrannar
18.35 Ally McBeal (16:22)
19.20 Gilmore Girls (14:22)
20.05 Cold Case (6:23) Sjötta spennu-
þáttaröðin um Lilly Rush og félaga hennar í 
sérdeild lögreglunnar.
20.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (2:13) Fjórða þáttaröð þessarar 
skemmtilegu gamanþáttaraðar sem fjallar um 
fjóra vini sem reka saman bar en eru alltof 
sjálfumglaðir til að geta unnið saman án 
þess að til árekstra komi, upp á hvern ein-
asta dag. 
21.15 Glee (14:22) Frábær gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla.
22.00 Fairly Legal (2:10)
22.45 Ally McBeal (16:22)
23.30 Gilmore Girls (14:22)
00.15 Cold Case (6:23)
01.00 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (2:13)
01.25 Glee (14:22)
02.10 Fairly Legal (2:10)
02.55 Sjáðu
03.25 Fréttir Stöðvar 2 
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Angelina Jolie
„Ég er með húðflúr og klæðist leðri en ég 
á mér aðra hlið sem kvikmyndirnar mínar 
sýna.“
Angelina Jolie leikur í kvikmyndinni 
Changeling, sem fjallar um einstæða 
móður sem verður fyrir því að syni 
hennar er rænt. Eftir mikla leit 
segjast yfirvöld hafa fundið strákinn 
en hún sér strax að þetta er ekki 
sonur hennar og gefst ekki upp í leit 
að hinum rétta syni. Myndin er sýnd 
á Stöð 2 kl. 22.

Maður 1 á vínveitingastað (afar skýrmæltur): 
„Heyrðu, maður. Ég þori að veðja að ég get 
skverað þessa dömu þarna á barnum.“

Maður 2 á vínveitingastað (einnig afar skýr-
mæltur): „Nú, jæja? Þorirðu kannski að veðja 
þúsara?“

Maður 1 á vínveitingastað: „Gott og vel.“
Einhvern veginn þannig, með samræðum sem 

minntu á hádegisleikrit, hófst annar kaflinn í sögu 
íslenskrar kvikmyndagerðar. Ekki þótti lengur 
sæmandi kvikmyndaþjóð á uppleið að bjóða upp 
á afdali, haglabyssur, blóðskömm og hestaskít. 
Landinn var löngu fluttur úr fjósinu á mölina og loksins skyldi bíóið 
endurspegla það.

Í stað alltumlykjandi hallæris birtist nýi tíminn þannig einkenni-
lega skýrmæltur. Vandinn var bara sá að ein klisja tók við af annarri. 
Einbeittur ljótleikinn vék fyrir enn einbeittari tilgerðar kúlheitum. 

Þess vegna höfum við í nær tvo áratugi búið við 
þrúgandi offramboð kvikmynda sem fjalla um 
fulla og dópaða Reykvíkinga á þrítugs aldri að eðla 
sig, gjarnan slettandi fúkyrðum á ensku eins og 
til að breiða yfir leiklistarmenntun túlkendanna. 
Mig grunar að ráðamenn í ferðaþjónustu hafi haft 
hönd í bagga, ef svo sveitalega má að orði komast, 
því nafn höfuðborgarinnar okkar eitursvölu og 
jafnvel póstnúmer hennar hafa verið óheyrilega 
vinsæl í titlum bíómynda. Myndirnar hafa síðan oft 
verið eins og ferðabæklingar á hvítu tjaldi, þar sem 
menn sveima frá grúví sukki niðri í bæ út á strönd 

sér til hressingar, birtast í Kolaportinu og eru fyrr en varir sofnaðir værum 
blundi uppi á jökli. Þessi bylgja sem enn stendur yfir náði hápunkti 
í Fóstbræðra þættinum „Íslensk bíómynd“, sem allir ættu að sjá með 
einhverjum ráðum. Ríkisútvarpinu þakka ég kærlega fyrir að sýna hinar 
myndirnar til að gæta samhengis.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON BENDIR Á VATNASKIL Í ÍSLENSKRI KVIKMYNDASÖGU

Bíó í betrekksins fjötrum

3.-5. JÚNÍ Grindavík           
10.-11. JÚNÍ  Selfoss  
17.-18. JÚNÍ  Hrafnseyri
24.-25. JÚNÍ Garður 
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
15.-16. JÚLÍ  Flúðir
22.-23. JÚLÍ Fáskrúðsfjörður     
5.-6. ÁGÚST Dalvík
12.-13. ÁGÚST Hveragerði
20. ÁGÚST Reykjavík
26.-28. ÁGÚST Skaftahlíð

BYLGJULESTIN Í SUMAR

Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan 
með Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. 
Boðið verður upp á frábær tónlistaratriði 
og uppákomur fyrir alla fjölskylduna.
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

BYLGJULESTIN ÞAKKAR íbúum Fjarðar-
byggðar frábærar móttökur um þarsíðustu 
helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á 
Dalvík á Fiskideginum mikla.

 VIÐ VERÐUM
Á DALVÍK

UM HELGINA
á Fiskideginum mikla
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Costa del Sol
Beint morgunflug 
með Icelandair

frá kr. 89.900 

Costa del Sol

frá kr. 59.900*

*) Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir 

með sköttum 20. ágúst. 

20. ágúst í 11 nætur

Hotel Aguamarina
Frá kr. 89.900
11 nætur

Hotel Griego Mar
Hotel Roc Flamingo
Frá kr. 129.900 
11 nætur með „öllu inniföldu“

Takmarkaður sætafjöldi og gisting í boði!
Athugið að verð getur breyst án fyrirvara.
Sjá nánar á www.heimsferdir.is.

11 nátta ferð - ótrúleg kjör!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meiri Vísir.

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.

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

11.10 Fairly Legal  11.50 Allsång på Skansen  12.50 
Anslagstavlan  12.55 Rapport  13.00 Friidrott  
15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.15 Nybyggarna  17.05 En sång om 
glädje  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 
Sommarkväll  19.00 Hipp Hipp  19.30 Fairly Legal  
20.15 Rapport  20.20 Sean-Magnus Älskar Man  
21.20 Madonna - Sticky and sweet  22.20 Cleo  
22.50 Sommarmord  23.20 Rapport  23.25 The 
Sea is Watching  01.20 Rapport  01.25 Nilecity 
105,6  02.00 Växthusdrömmar  02.30 Rapport  

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úr vestur-
vegi 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 Á slóðum Þormóðs 
ramma 14.00 Lennon í nýja heiminum 14.40 
Útvarpsperlur: Erótík í skáldsögum Halldórs Laxness 
15.25 Með laugardagskaffinu 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Í boði náttúrunnar 17.05 Stimpilklukkan 
18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Ekkert 
liggur á: Þemakvöld útvarpsins - Færeyjar 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

12.00 Folk  12.30 Mat i Norden  13.00 Norges 
eldste fjell  13.30 Friidrett  15.30 Muntre glimt 
fra Smil til the skjulte kamera  15.40 Luksus i 
ørkenen  16.10 Herskapelig redningsaksjon  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Lotto-trekning  17.40 Etter 
at du dro  18.10 Hege og Øivind Sammen igjen  
19.25 Tess av slekta D‘Ubervilles  20.15 Fakta på 
lørdag  21.10 Kveldsnytt  21.25 Avsløringen  23.10 
Svensker er mennesker  23.45 Dansefot jukeboks 
m/chat  02.00 Country jukeboks u/chat  05.00 Jo 
Jos Sirkus  05.30 Dyreklinikken

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Klovedal 
i Indonesien  11.10 Vore Venners Liv  12.05 Ved 
du hvem du er?  13.05 Kronprinsessen  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 Mr. Bean  
17.35 Geniale dyr  18.00 Merlin  18.45 Sherlock 
Holmes. De fires tegn  20.30 Post Danmark Rundt 
2010  20.55 88 minutter  22.40 The Master of 
Disguise  04.00 Noddy  04.10 Gnotterne  04.40 
Kasper & Lise  

11.15 One Foot in the Grave  11.45 One Foot in 
the Grave  12.15 One Foot in the Grave  12.45 
One Foot in the Grave  13.15 Top Gear  14.10 Top 
Gear  15.00 Top Gear  15.50 Top Gear  16.45 
New Tricks  17.35 New Tricks  18.30 The Inspector 
Lynley Mysteries  19.15 The Inspector Lynley 
Mysteries  20.00 Skavlan  20.55 Skavlan  21.45 
Fawlty Towers  22.15 Fawlty Towers  22.45 Fawlty 
Towers  23.20 Fawlty Towers  23.50 Fawlty Towers  
00.30 Fawlty Towers  01.05 Fawlty Towers  01.35 
Fawlty Towers  02.05 Fawlty Towers

Bein útsending frá leik Liverpool 
og Valencia á Anfield Road. Þetta 
er síðasti undirbúningsleikur Liver-
pool fyrir átökin í ensku úrvals-
deildinni sem hefst um næstu 
helgi. Leikur Rangers og Chelsea 
er sýndur á Sport 3 og hefst sú 
útsending kl. 14.45.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 16.20
Liverpool – Valencia
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„Þetta er öðlingur. Rosalega fínn 
gæi og jarðbundinn. Þetta var eins 
og að hitta frænda sinn á svipuðum 
aldri,“ segir útvarpsmaðurinn Sig-
urður Hlöðversson, eða Siggi Hlö. 

John Bon Jovi, söngvari rokk-
sveitarinnar heimsfrægu Bon 
Jovi, bauð Sigga og eiginkonu hans 
á tónleika sína á Ólympíuleikvang-
inum í Barcelona í síðustu viku. 
Ástæðan var sú að kona Sigga, 
Þorbjörg Sigurðardóttir sem starf-
ar hjá Nordic Visitor, skipulagði frí 
Bon Jovi hér á landi fyrr í sumar. 
Hjónakornin voru uppi við svið-
ið á tónleikunum, fengu óheftan 
aðgang baksviðs og voru hreinlega 
eins og kóngar í ríki sínu. „Þegar 

mig langaði í bjór á miðjum tón-
leikum fór ég bara í búningsher-
bergið hans og sótti mér. Þetta 
var ótrúlegasta lífsreynsla af 
þessu tagi sem ég hef lent í. Allir 
verðirnir færðu sig bara þegar ég 
kom labbandi. Það vissu allir að 
við værum „special guests of Mr. 
John“. Þetta var bara eins maður 
sér í bíómyndum,“ segir Siggi, 
enn í skýjunum yfir öllu saman. 
Hann kom sjálfur færandi hendi 
baksviðs og gaf Bon Jovi og fjöl-
skyldu hans fatnað frá 66° Norð-
ur sem söngvarinn var gríðarlega 
ánægður með.

Siggi hitti Bon Jovi einnig þegar 
hann var staddur hér á landi og 

fór því vel á með þeim í Barce-
lona „Hann var svo uppnuminn 
yfir ferðinni hingað að hann tal-
aði ekki um annað,“ segir hann og 
bætir við að Bon Jovi dauð-
langi að koma aftur til 
Íslands. „Hann sagði 
mér hvað konan mín 
væri frábær. Ég þóttist 
nú vita það enda búinn 
að eiga hana í 23 ár,“ 
segir hann og hlær.  -fb

Bon Jovi bauð Sigga Hlö og eiginkonu á tónleika

GÓÐ SÆTI Siggi Hlö 
smellti að sjálfsögðu 
mynd af Bon Jovi þar 
sem hann stóð uppi 
við sviðið.

BJÓR BAKSVIÐS
Siggi Hlö fékk sér 

bjór í búningsher-
bergi Bon Jovi.

Pétur Sveinsson

Aldur: 24 ára.
Starf: Ég er nemi.
Fjölskylda: Steinunn Pétursdóttir 
sérkennari, og Sveinn Skúlason 
leiðsögumaður.
Búseta: Reykjavík í sumar en er 
með lögheimili í Danmörku.
Stjörnumerki: Fiskur.

Pétur kynnir klappstýruíþróttina fyrir 
Íslendingum.

Tónlistarmennirnir Sigurður Guð-
mundsson, Sigríður Thorlacius, 
Benedikt Hermann Hermannsson 
og Sindri Már Sigfússon voru á 
meðal gesta á útgáfutónleikum 
Snorra Helgasonar á Faktorý á 
fimmtudagskvöld. Einnig mátti 

sjá þar tónleikahaldarana 
Steinþór Helga 

Arnsteinsson og 
Kára Sturluson, 
auk Bergs Ebba 
Benedikts-

sonar og Atla 
Bollasonar, 
fyrrum félaga 

Snorra úr Sprengjuhöllinni. Dóri 
DNA, félagi Bergs Ebba í grínhópn-
um Mið-Íslandi, lét einnig sjá sig. 
Á tónleikunum vakti athygli þegar 
Snorri tileinkaði bassaleikara sínum 
og hljómsveitarinnar Hjaltalín, Guð-
mundi Óskari Guðmundssyni, lag 
af fyrstu plötu sinni í tilefni þess að 
Guðmundur ætlar að ganga í það 
heilaga á næstunni. 

Listakonan og ljósmynd-
arinn María Kjartans 
hlaut fyrstu verðlaun 
á myndlistar-
verðlauna hátíðinni 
„Signature Art 

Awards“ sem fór 
fram í London 

á fimmtu-
dagskvöld 
fyrir ljós-
mynd sína 
„A Sense 
of Solitude“ 
sem hún 

tók á Dalvík í febrúar á þessu ári. 
Sýningin er árlegur viðburður lista-
gallerísins DegreeArt, sem hefur á 
snærum sínum mikið af upp-
rennandi, hæfileikaríku listafólki. 
María hefur sýnt ljósmyndir sínar 
og myndbönd víða um heim að 
undanförnu. Meðal annars tók hún 
þátt í Feneyjatvíæringnum sem 
hluti af 2nd Roma Pavilion-sýn-
ingunni og einnig eru verk hennar 
tilnefnd til Magnum Photographic-
verðlaunanna. 

Björn Stefánsson, trommuleikari 
í hljómsveitinni Mínus, eignaðist 
annað barn sitt á dögunum 
ásamt eiginkonu sinni, Írisi Dögg 
Einarsdóttur. Strákur var það í 
þetta skiptið en fyrir eiga hjónin 
dótturina Sölku, 
sem er fimm 
ára. Fjölskyldan 
er búsett í 
Danmörku þar 
sem Björn leggur 
stund á leiklistar-
nám og 
Íris Dögg 
er ljós-
myndari. 
  - fb, áp

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta verður alveg frábær staður,“ segir 
Guðmundur Þór Gunnarsson.

Eigendur Humarhússins ætla að opna veit-
ingastaðinn Forréttabarinn um næstu mán-
aðamót. Hann verður staðsettur á Nýlendu-
götu 14 þar sem verslunin Liborius var áður 
til húsa. Undirbúningur er í fullum gangi 
þessa dagana.

„Við verður bara með forrétti, mjög ódýra. 
Við ætlum ekki að splæsa í dýrt umhverfi 
eða einhverja „fansý“ þjónustu. En auðvitað 
verður þarna snyrtilegt og flott líka,“ segir 
Guðmundur Þór Gunnarsson, sem er eigandi 
Humarhússins ásamt Ottó Magnússyni. „Ég 
og Ottó erum búnir að vera með þessa for-
réttahugmynd svo lengi að við urðum að koma 
henni frá okkur.“

Aðspurður segir hann að engir forréttastað-
ir séu til hér á landi, nema þá helst Tapas-stað-
ir. „Þetta verða forréttir alls staðar að. Við 
ætlum að reyna að einblína á íslenskt hráefni. 
Við reiknum með tveimur til þremur forrétt-
um á mann eða þá fjórum til sex hálfum for-
réttum á mann, þannig að þú náir að smakka 
sem mest,“ segir Guðmundur Þór og nefnir að 
bæði geit og hvalur verði á boðstólnum.  -fb

Opna Forréttabar á næstunni

NÝR FORRÉTTASTAÐUR Nýi staðurinn verður opnaður við Nýlendugötu 
um næstu mánaðamót. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Brosnan hefur sinn skilning á 
þessu, sem ég er auðvitað ekki 
sammála,“ segir Gunnar Berg-
mann, framkvæmdastjóri Hrefnu-
veiðimanna ehf.

Leikarinn Pierce Brosnan birti 
í vikunni bréf þar sem hann gagn-
rýnir stefnu Íslendinga í hvalveið-
um harðlega. Hann skorar á fólk að 
slást í lið með sér og hvetja Barack 
Obama, forseta Bandaríkjanna, til 
að beita Íslendinga viðskiptaþving-
unum þangað til hvalveiðum verði 
hætt. Brosnan er þekktastur fyrir 
hlutverk sitt sem James 
Bond í fjórum mynd-
um um njósnarann á 
árunum 1995 til 2002. 
Síðustu ár hefur hann 
verið eitt af andlitum 
náttúruverndarsamtak-
anna Natural Resources 
Defense Council og lengi 
haft horn í síðu íslenskra 
hvalveiðimanna. Það 
liggur því beinast 
við að spyrja 
Gunnar hvern-
ig er að vera 
með njósnara 
hennar hátign-
ar á hælunum? 

„Þetta skipt-
ir okkur engu 
máli ,“ segir 
hann. „Ég held 
að þetta sé fjórða 
eða fimmta árið í 
röð sem þessi leik-
ari reynir eitthvað 
að kvabba um hval-
veiðar, sem hann 
hefur mjög tak-
markað vit á. Hann 
fer mjög frjálslega 
með staðreyndir. 
Hann heldur til 
dæmis fram að 
við séum að veiða 

dýr sem eru 
í útrýming-
arhættu. 
Það tekur 
enginn vís-
indamað-

ur í heimin-
um undir að 

hrefnan sé í 
útrýmingar-
hættu.“

Brosn-
an er afar 
harðorður í 
bréfi sínu 
o g  fe r 
fram á að 
Íslandi 
sé refsað 
harðlega 

fyrir hvalveiðarnar. „Berjumst við 
þá, aftur og aftur,“ segir hann og 
ítrekar að Íslendingar hætti ekki 
að veiða hval fyrr en þeir verði 
neyddir til þess. Gunnar segir 
málið snúast um peninga fyrir 
samtökin sem Brosnan er í for-
svari fyrir. „Hann kemur fram í 
sjónvarpi, fær umfjöllun og athygli 
úti í heimi,“ segir hann. „Svo fara 
samtökin að safna peningum.“

En ætla íslenskir hvalveiðimenn 
að svara Brosnan í erlendum fjöl-
miðlum?

„Við værum að skjóta okkur í 
fótinn ef við ætluðum að svara ein-
hverju svona, sem er ekki neitt. Þá 
eykur það umfjöllunina og ég held 
að það sé það sem þetta fólk vill.“

 atlifannar@frettabladid.is

GUNNAR BERGMANN:  BROSNAN ALLTAF AÐ KVABBA UM HVALVEIÐAR

James Bond á hælum 
íslenskra hvalveiðimanna

MEÐ LEYFI TIL AÐ DREPA …  HVAL Gunnar Bergmann tekur ekkert 
mark á gagnrýni leikarans Pierce Brosnan, sem vill að Banda-
ríkjamenn beiti Íslendinga viðskiptaþvingunum vegna hval-
veiða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!

Ísfólkið í sjónvarpið
Sjónvarpskonan Ragnhildur 
Steinunn hefur í nógu að snúast 
þessa dagana. Eins og Fréttatíminn 
greindi frá fyrir helgi stýrir hún 
nýjum dansþætti sem verður sýnd-
ur á RÚV í vetur, en áður en hann 
hefst byrjar nýr þáttur þar sem 
hún sækir unga og hæfileikaríka 
Íslendinga heim. Þátturinn hefur 

fengið nafnið Ísfólkið 
og kom það eftir 
samkeppni sem 
hún efndi til á 
Facebook-síðu 
sinni. Kvik-
myndatöku-
maðurinn Óttar 
Guðnason átti 
hugmyndina, en 

nafnið þykir 
henta ein-
staklega 

vel. 

1  Ísbjörn reif átján ára pilt á hol

2  Rómverskur guð birtist fyrir 
tilviljun 

3  Formaður Þjóðhátíðarnefnd-
ar: Niðurlægjandi að sitja …

4  Unglingsstúlka barin í höf-
uðið með hamri

5  Rowan Atkinson á sjúkrahús 
eftir bílslys

Pollapönk fær pylsur
Kjötframleiðandinn Goði ákvað í 
sumar að bjóða til leiks þar sem 
þátttakendur gátu unnið til óvæntr-
ar götugrillveislu heima við. Í aug-
lýsingu, þar sem herlegheitin voru 
kynnt landsmönnum, er óvænt 
og hressileg grillveisla haldin við 
Sunnuveg í Hafnarfirði. Hljóm-
sveitin Pollapönk, með Harald Frey 
Gíslason í broddi fylkingar, stígur 
á stokk með tilheyrandi glaumi 
og gleði fyrir framan húsið við 
Sunnuveg 3. Það er ótrúleg tilviljun, 
þar sem Haraldur 
Freyr er einmitt 
til heimilis 
þar. Það er 
greinilega 
gott að búa í 
Hafnarfirði.

  - afb, sv
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