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Eldri bílafloti – minna öryggi
Íslendingar henda síður bílum nú en fyrir hrun og færri kaupa sér nýja. Meðalaldur bíla hefur hækkað um tvö
ár frá 2008. Þetta er sagt þýða að bílaflotinn sé óöruggari en ella, því nýrri bílar séu með betri öryggisbúnað.
SAMGÖNGUR Bílafloti landsins

Best að borga skuldir
Jón Helgi Guðmundsson í
BYKO óttast ekki að missa
viðskiptaveldi sitt.
viðskipti 20

Lífseigur bragðarefur
Sagnfræðingurinn Guðni
Th. Jóhannesson skrifar um
forsetatíð Ólafs Ragnars
Grímssonar.
stjórnmál 22

heldur áfram að eldast. Þetta sýna
bæði tölur yfir nýskráða bíla og
tölur yfir bíla sem skilað hefur
verið til úrvinnslu. Á árunum fyrir
hrun var í kringum átta þúsund
bílum fargað á ári miðað við tæplega þrjú þúsund í fyrra samkvæmt
tölum frá Úrvinnslusjóði.
Svipaða sögu má segja um
nýskráða bíla, þeim snarfækkaði
eftir hrun.
Afleiðingin er að meðalaldur bíla
á Íslandi hefur hækkað úr 9,8 árum
fyrir hrun upp í tæplega tólf ár.
„Þetta er í engum takti við það

sem það ætti að vera, miðað við
eðlilega endurnýjun bílaflotans. Nú
er reynt að keyra þetta eins lengi og
mögulegt er. Óhóflega lengi miðað
við öryggi bíla og eyðslu,“ segir
Özur Lárusson, framkvæmdastjóri
Bílgreinasambandsins.
Rúnar Gestsson, framkvæmdastjóri Vöku, finnur fyrir sömu
þróun mála en hann segir þá bíla
sem koma inn til hans í verulega
slæmu ástandi.
„Þetta eru bílar sem eru löngu
komnir á aldur og ættu margir að
vera komnir af götunni fyrir löngu.
Menn keyra bara bílana þangað

12

ár er meðalaldur
bifreiða á Íslandi.
Fyrir hrun var
meðalaldurinn tæp 10 ár.
til það er ekki möguleiki að halda
þeim gangandi lengur.“
Özur Lárusson segir að þrátt
fyrir að nýskráningum hafi fjölgað
lítillega í ár frá því í fyrra, sé
ástandið langt í frá viðunandi.
„Eðlileg endurnýjunarþörf bílaflotans er í kringum tólf til fjórtán
þúsund nýskráðir fólksbílar á ári.

Við reiknum með að þetta geti orðið
6.500 bílar í ár.“
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu,
segir að langt sé síðan stofnunin
lýsti yfir áhyggjum af þróuninni.
„Bílarnir eru alltaf að verða
betri með tilliti til öryggis. Þess
vegna er það mjög miður ef við
höldum ekki í þá þróun með endurnýjun bílaflotans. Því eldri sem
bílarnir eru þeim mun meiri líkur
eru á að ekki sé allt í fullkomnu
lagi. Þannig að við höfum af þessu
áhyggjur, það er ekkert launungarmál.“
- ktg

Álfurinn og forsetafrúin
Magnús Scheving tekur upp
auglýsingu með Michelle
Obama í Hvíta húsinu.
fólk 50
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Sýningin Blóm
í bæ stendur
helgina.
e
Þemað er sirkus yfir í Hveragerði um
og munu skreytin
bænum taka
bæ
mið af því. Alls
gar
við í blómum
konar kynjaver í
og
ur lifna
Þetta
Þet er í fjórða myndum og litagleðin
tekur öll völd.
sinn sem hátíðin
er haldin.
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Öflugur sérfræðingur á
sviði starfsendurhæfingar!
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- oft á dag

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

MAKA

LANGÞRÁÐ
SUMARFRÍÍ
Sigríður Ingibjör
í tjaldi í sumarfr
g Ingadóttir,
íinu, busla í
alþingismaður,
sundlaugum
og njóta lífsins
ætlar að sofa
tli ég taki því
með sínum
ekki rólega
nánustu.
með
börnunum í
dag, fari
Sigríður

Æ

í sund og
Ingibjörg á fjögur
í heimsókn
uppkomið o
til mömmu
athuga hvort
og þrjú á grunnskólbörn, eitt
til að
einhver muni
Í SUMARSK
eiginmanni
aaldri með
þeim slóðum,“
enn eftir mér
API
ssínum, Birgi
Á æskuárunum
á
Hermannssyni
háskólakenn
skellir upp úr. segir Sigríður Ingibjörg
nnara. „Velgengn
ríður Ingibjörg fór Sigog
Hún á loks rýmri
gott heimilis
i mín í starfi
heimilislíf byggja
sig og sína eftir
tíma fyrir
tjaldútilegur í árvissar
og
að
á því að eiga
í Þjórsárdal
maka sem st
með foreldrum
„Jú, víst voru þingi var slitið í vikunni.
góðan
stendur með
sínum.
þingmenn
vaktina heim
Í fyrra endurvakti
langeygðir
www.hagvangur.is
heima,“ segir mér og stendur
eftir sumarfríi. orðnir
hún
hún
útilegudraum
„Ég tek hlu
Langar tarnir
undir lok þinghalds
hlutverk mitt og brosir.
fjölskyldunnar og í sumar
alvarlega og
forréttindi að
reyna mjög
minnir mig
þykir
vera kjörin
stundum á flugstöð á. Alþingi
stendur til að
til að
á landsmálin
gera
tíminn verður
þar
.
Það er ákaflega hafa áhrif
reist með tjaldið. víðsem
afstæður og
að vera þingm
skemmtilegt
hættir að skipta
það sem úti
þingmaður
er
en starfsháttu
máli. Lífið snýst
MYND/GVA
þingis þarf að
um fleira en
m Alnefnilega
breyta. Átök
það
eru óumflýjan
í stjórnmálum
þeirrar skoðunarsem gerist á Alþingi og
l
leg
en
ég
eiga ekki að
að þingmenn
ráðandi og mér
lítinn tíma til
MINNI ÁTÖK
vera allshafi alltof
að lesa,
verið skynsama finnst að við gætum oft
Sigríður Ingibjörg hugsa og hitta fólk.“
„Átök í stjórntíma að breyta ri. Það tekur hins vegar
er þó ekki komin
óskipt sumarfrí
p
pólitískum
í
málum eru óumkúltúr.“
Þingið kemur
á morgun fer fyrr en um miðjan júlí
aftur saman
því
hún
ember og nefnd
flýjanleg en þau
11. septNorðurlandaráðs á fund í velferðarnefnd
nefndafundir
hefjast í ágúst.
„Ég ætla að
við störf tengd í Brussel. Þar á eftir
eiga
ekki
nj
njóta
að
taka
sumarsins
vera
fjárlaganefnd
en líka að
kjósendum,
allsráðandi. Það
útilegur með í Reykjavík
sem setið hafa og fundir með Vestfirðir fara í ú
fjölskyldunni.
á hakanum.
„Þingstarfið
eru á d
dagskránni
tekur hins vegar
er annasamt
er góð. Það
ef
maður sé kominn
og þótt
er all
alltaf lærdómsríveðurspáin
heim dvelur
landið sitt og
tíma að breyta
kt að skoða
oft áfram við
hugurinn
átta
vinnuna. Ég
þeirra sem ekki sig betur á aðstæðum
spyr stundum
sjálfa mig hvort
pólitískum kúltúr
bú
búa á höfuðborg
ég sé tilbúin
svæðinu.“
á
miklum tíma
arÍslandi.“
frá börnunum að fórna svo
Í kvöld er Sigríð
jöfnum aldri
sem eru á misSigríði Ingibjörgu
og
stórafmæli og
boðið í
vera þingmaðu með misjafnar þarfir. Að
í gæ
gær fór hún
r er þó svipað
kvenna sem
í árlegt grill
kennari; stundum
því
áður
er álagið mikið að vera
„Svo mæti ég vvoru í Kvennalistanum.
nýtur maður
en svo
þess inn á milli
gö
gönguna í dag, að sjálfsögðu í Drusluyfirráð
f
að hafa meiri
yfir tíma sí
en hvort é
kl
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FIMM ÚTVARP
STÖÐVAR Í BEISNNI

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 8. júlí nk.

HEPPIN MEÐ

Selastofnarnir hafa minnkað verulega
NÁTTÚRA Stofnar landsels og útsels
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Laugavegi 63
VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður
• S: 551 4422
leitar að öflugum og metnaðarfullum
sérfræðingi
til að starfa að fjölbreyttum verkefnum
á sviði starfsendurhæfingar. Hér
gefst einstakt
tækifæri til að vinna að uppbyggingu,
þróun og þjónustu á sviði atvinnutengdrar
starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.
Um er að ræða mjög krefjandi starf.

VIÐ HÚNAFLÓA Á Vatnsnesi er að finna ein aðgengilegustu og stærstu sellátur á Íslandi, þar sem skoða má landseli í návígi. Tvær tegundir sela eru staðbundnar við
strendur Íslands, landselurinn og útselur. Auk þeirra koma nokkrar tegundir farsela frá norðlægari slóðum reglulega inn á íslenskt hafsvæði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

eru mun minni en þeir voru árið
1980 þrátt fyrir takmarkaða veiði
frá þeim tíma. Fækkunin hefur
mest orðið í Breiðafirði, Faxaflóa,
við suðurströndina og Austfirði.
Erlingur Hauksson, sjávarlíffræðingur hjá Selasetrinu á
Hvammstanga, telur að tvennt

100Mb/s internet
fyrir 1.995 kr.

komi helst til. „Það er engin ein
skýring á fækkun á sel. Ein gæti
verið veiði á vissum svæðum við
landið, og þá ekki síst grásleppuveiðarnar grunar mig. Við Suðurland, þar sem sel hefur fækkað
mikið, horfir maður helst til
fækkunar á sandsíli, sem var mikilvægur hluti af fæðu dýranna.“

Erlingur hefur afturreiknað
landselastofninn til aldamótanna
1900 út frá veiðitölum. Hann telur
stofninn þá hafa verið um 40 þúsund dýr, og jafnvel stærri.
Í nýrri skýrslu Hafrannsóknastofnunar um ástand nytjastofna
segir að árið 2011 hafi borist upplýsingar um veiðar á 396 selum við

MYNDAVÉLATILBOÐ
SJÁIÐ ÖLL
TILBOÐIN
Á SM.IS
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3"'5,
3"'
5,+"7
5,
+"7&34
+"7
&34-6/
&34
-6/t4¶
4¶6.Á
4¶
6.Á-"
6.Á
-"
-"
 t4¶.*

4¶.*
.*


t
tTNJ
TNJT
T

Ísland, sem er líklega mjög vantalið. Árið 1986 var veiðin á sjötta
þúsund dýr.
Við Ísland er landselsstofninn
nú talinn vera um ellefu þúsund
dýr, eða þriðjungur þess sem hann
var árið 1980. Stofn útsels er talinn vera um sex þúsund dýr, en var
helmingi stærri fyrir áratug. - shá

Opið
til

18
í dag
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SPURNING DAGSINS

Íslenska verkefnið Vox Naturae var kynnt á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Brasilíu:

Ísland vitundarvakning um mikilvægi jökla og íss
NÁTTÚRA Íslenska verkefnið Vox

Sigurjón, voru einhver klækjabrögð á bak við þetta?
„Nei, en það voru brögð í tafli hjá
ýmsum öðrum.“
Sigurjón Pálsson hlaut á fimmtudag
Blóðdropann, hin íslensku glæpasagnaverðlaun, fyrir bók sína Klæki.

Naturae var kynnt á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfismál,
sem haldin er í Brasilíu. Verkefninu
er ætlað að bregða ljósi á mikilvægi
jökla og íss og þau áhrif sem hlýnun
jarðar hefur.
Dr. Ania Grobicki, aðalritari samtakanna Global Water Partnership,
en það eru stærstu alþjóðasamtök
um sjálfbæra notkun á vatnsauðlindum jarðar, fjallaði um verkefnið. Hún sat í pallborði á fundi
um mikilvægi fjallgarða fyrir hið
græna hagkerfi, ásamt ráðherrum

og forsvarsmönnum alþjóðastofnana.
Verkefnið Vox Naturae felst
meðal annars í gjörningi við Svínafellsjökul, en í september 2013 verður jökullinn lýstur upp og tónlist
Bergljótar Arnalds, sem byggir á
hljóðum jökla, ljær jöklinum rödd.
Þá verður hleypt af stokkunum
alþjóðlegum verkefnum varðandi
áhrif loftslagsbreytinga á jökla, ís
og vatn.
Páll Ásgeir Davíðsson, framkvæmdastjóri Vox Naturae, segir
mikilvægt að verkefnið hafi fengið

SVÍNAFELLSJÖKULL Jökullinn verður
lýstur upp í september 2013 undir
tónlist Bergljótar Arnalds.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þessa kynningu í Brasilíu. Hann
segir vandamálið varðandi lofts-

Líkið lá í minnst tvo
daga í herberginu
Hlífar Vatnar stakk Þóru Eyjalín 30 sinnum þegar hann myrti hana í febrúar.
Hann gaf sig sjálfur fram tveimur dögum eftir árásina. Hlífar hafði áður beitt
hana ofbeldi. Tilefni árásarinnar er talið hafa verið peningadeilur.

BÓKAORMUR Í hverri viku í sumar

verður nýr bókaormur dreginn úr potti
Borgarbókasafns og kynntur á Krakkasíðu Fréttablaðsins. Muhammed Faisal
Ólafsson er fyrsti vinningshafinn.

Krakkar hvattir
til sumarlesturs
MENNING Í sumar efnir Borgarbókasafnið og Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO til sumarlesturs fyrir börn á öllum aldri.
Til að taka þátt þarf að koma við
í einu af sex söfnum Borgarbókasafnsins þegar bók hefur verið
lesin og skrifa nafn sitt, aldur,
heiti bókar og símanúmer á blað
í formi sólargeisla. Geislanum er
svo komið fyrir á lestrarsólinni
sem skáldfákurinn Sleipnir gætir
í söfnunum.
Í hverri viku verður einn bókaormur dreginn úr pottinum. Sá
fær bók að launum frá Forlaginu
og verður jafnframt kynntur
á Krakkasíðu Fréttablaðsins. Í
sumarlok verður svo dregið úr
nöfnum allra þátttakenda sumarsins. Sá ljónheppni sem kemur
upp úr pottinum þá fær reiðhjól
frá Erninum.
- hhs / sjá síðu 34

FLUGSAMGÖNGUR
Ekki beint flug til Egilsstaða
Iceland Express hefur hætt við beint
flug á milli Egilsstaða og Kaupmannahafnar í sumar. Illa gekk að selja flugsætin. Ríkisútvarpið greindi frá.

DÓMSMÁL Hlífar Vatnar Stefánsson hefur játað fyrir dómi að
hafa orðið Þóru Eyjalín Gísladóttur að bana í febrúar. Aðalmeðferð málsins fór fram í
Héraðsdómi Reykjaness í gær.
Hann stakk hana 30 sinnum. Tvö
stungusáranna voru lífshættuleg. Áverkar á hálsi drógu hana
til dauða.
Hlífar Vatnar gaf skýrslu fyrir
dómnum í gær og bar þá fyrir sig
minnisleysi. „Þetta er ömurlegt,
ég ætlaði aldrei að drepa þessa
manneskju,“ sagði hann í héraðsdómi. Hann segir Þóru hafa verið
besta vin sin. Þau hafi verið í
mikilli rítalínneyslu svo hann
gat ekki sagt nákvæmlega til um
það hvenær hann réðst á Þóru.
Hann segist halda að það hafi
verið föstudagskvöldið 4. febrúar
síðastliðinn. Talið er að þau hafi
átt í ástarsambandi.
Talið er að ágreiningur vegna
peninga hafi verið tilefni þess
að Hlífar réðst á Þóru. Það var
ekki fyrr en mánudagskvöldið 6.
febrúar sem hann leitaði til lögreglu, upplýsti um morðið og bað
um læknisaðstoð.
Fram kom í framburði vitna
fyrir dóminum í gær að Hlífar
hefði áður beitt Þóru ofbeldi svo
á henni sá.
Faðir Hlífars Vatnars bar vitni
fyrir dómnum og sagðist ekki
hafa vitað af Þóru í herberginu
þar sem hún var myrt. Hann
hefði fundið skrítna lykt í íbúðinni á sunnudegi en ekki gert sér
grein fyrir því þá að um nálykt
væri að ræða. Hann sagði að Þóra
hefði verið óvelkomin á heimili
þeirra þar sem hún fannst látin.
Hann hefði bannað henni að koma

lagsbreytingar það að þær gerist
svo hægt að erfitt sé að sjá þær.
„Skýrasta merkið sem náttúran
sendir okkur er bráðnun íss og
jökla. Ísinn er hitamælir jarðarinnar og við hér í norðri berum
ákveðna ábyrgð. Með okkar sagnahefð og nálægð við jöklana getum
við sýnt heiminum hvað er að gerast
fyrr en nokkur annar.“
Dr. Grobicki sagði á fundinum
að Ísland yrði vettvangur fyrir einstaka vitundarvakningu um vægi
íss og jökla fyrir mannkynið allt.
- kóp

Verðmæti í umbúðum:

224 milljónum
hent í ruslið
UMHVERFISMÁL Átta milljónir

skilagjaldsskyldra áldósa lenda
í almennu heimilissorpi landsmanna á ári hverju. Með þessum
hætti verða Íslendingar af andvirði 112 milljóna króna árlega.
Fram kemur í Drögum að
landsáætlun um meðhöndlun
úrgangs að líklega mætti tvöfalda þessa tölu ef plast- og glerumbúðir væru reiknaðar með.
Þetta þýðir að samanlagt verða
íslenskir neytendur af 224 milljónum á ári hverju með þessum
hætti.
- ktg

ÁSTRALSKUR RISAVAMBI Pokinn á maga

risavambans var nægilega stór til að
rúma fullvaxta mann.
NORDICPHOTOS/AFP

Gullnáma fornleifafræðinga:
Í JÁRNUM Hlífar Vatnar var leiddur fyrir dóminn í járnum í fylgd lögreglu. Hann hefur

játað morðið á Þóru fyrir dómi og geðlæknir segir hann iðrast gerða sinna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þangað og vissi ekki að hún væri
þar umrædda helgi.
Frænka Þóru bar vitni fyrir
dómnum og sagði að Þóra og
Hlífar hefðu bæði verið í miklu
„rugli“. Sjálf hefði hún verið
óörugg gagnvart honum og vildi
ekki hitta hann.
Þá bar blóðferlafræðingur lögreglunnar vitni og lýsti aðkomunni. Lífsýni úr blóði á morðvopninu og úr fórnarlambinu voru
samstæð. Þá fundust í litlu herberginu, þar sem Þóra var myrt,
blóðblettir á vegg, á gólfi og stór
blóðferill þar sem greina mátti
hreyfingu fórnarlambsins. Þá
voru blóðtaumar á veggnum og

nokkuð stór blóðblettur við rúmgaflinn.
Á líkinu fundust merki um
að Þóra hefði reynt að verjast
árásum en einnig þó nokkur
stungusár sem unnin voru eftir
andlát hennar.
Sigurður Páll Pálsson geðlæknir sá um að meta geðheilbrigði Hlífars og sagði hann
iðrast þrátt fyrir að hann reyndi
að verjast hugsunum um atburðinn og umræðu um hann.
Saksóknari fór fram á það
í héraðsdómi í gær að Hlífar
Vatnar yrði dæmdur í 16 ára
fangelsi og til greiðslu alls sakarkostnaðar.
birgirh@frettabladid.is

Fundu fimmtíu
beinagrindur
ÁSTRALÍA Fornleifafræðing-

ar í Ástralíu fundu um fimmtíu beinagrindur af svokölluðum risavömbum í Queensland í
gær. Beinin munu líklega gefa
vísindamönnum betri skýringar
á því hvers vegna tegundin dó út.
Risavambi er stærsta pokadýr sem uppi hefur verið og
getur poki þess rúmað fullvaxna
manneskju. Þeir lifðu á plöntum
og voru á stærð við nashyrning. Talið er að beinagrindurnar
sem fundust í gær séu á bilinu
100 þúsund til 200 þúsund ára
gamlar. Ástralir kalla uppgötvunina „Gullnámu fornleifafræðinga“.
- sv

Börkur Birgisson viðurkenndi að hafa hrækt á dómara og sagt „tussa“ í dómsal:

Vill fjögurra mánaða fangelsi

3%% ) 5 7 0

KILJA

INNBUNDIN

HUNGURLEIKARNIR HALDA ÁFR AM
Z Z ZIRUO D J L G L V  ±  D O Y |U X  E y N D Y H U V O X Q  i  Q H W L Q X

DÓMSMÁL Saksóknari í máli Barkar Birgissonar fer
fram á fjögurra mánaða fangelsisdóm fyrir að hrækja
á skikkju dómara og kalla til hans ókvæðisorð.
Börkur er ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni.
Aðalmeðferð málsins fór fram í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gærmorgun. Þegar verið var að leiða
Börk inn í húsið laust fyrir klukkan níu, hljóp að
honum ungur maður í annarlegu ástandi og reyndi
að rétta honum úlpu. Lögreglumenn ráku manninn
í burtu, en hann fór þá inn aðaldyramegin og hóf
að stympast við lögreglumennina. Að sögn fréttamanns RÚV á staðnum hvatti Börkur manninn til
dáða á meðan, en hann var svo handtekinn og færður
í fangageymslur. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var ekkert ólögmætt í úlpunni og ekki ljóst hvað manninum gekk til,
en hann var í annarlegu ástandi. Málið er litið afar
alvarlegum augum og verður ekki lokið með sektargreiðslum. Þannig verður hann líklegast ákærður
fyrir brot gegn valdstjórn.
Börkur játaði fyrir dómi að hafa hrækt á dómara í
Héraðsdómi Reykjaness á dögunum, en kvaðst hafa
beint orðinu „tussa“ að öðrum einstaklingi í salnum.

LEIDDUR FYRIR DÓMARA Börkur huldi andlit sitt með lamb-

húshettu þegar hann var leiddur inn í dómsal í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Auk þessara brota er Börkur ákærður fyrir fjölmörg
ofbeldisbrot ásamt Annþóri Kristjáni Karlssyni og
fleirum. Börkur og Annþór eru að auki grunaðir um
að hafa orðið samfanga sínum að bana á Litla-Hrauni.
- sv

husa.is

HELGAR

TILBOÐ
20% AFSLÁTTUR AF FERÐA- OG GARÐHÚSGÖGNUM
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STEIKARAHNÍFAR
„Non-stick“, mega fara
í uppþvottavél

4.990 KR.

A-*
Ð
FER
UM
F
A SGÖGN
HÚ

JOTUN AKRYL MUR
Silkimött alkílþolin 100% akrýlmálning á stein utanhús.
Hágæða útimálning! 3 ltr.
VERÐ ÁÐUR 7.695

NÚ

6.495 KR.

DEMI DEKK, þekjandi olíu/akrýl
viðarvörn á allt timbur. Endist í
allta að10-12 ár! 3 ltr.
VERÐ ÁÐUR 8.799

NÚ

Hengitóbakshorn
Stór og flott,
17 cm pottur

Pallaolía, þriggja ára ending! 3 ltr.

ÁÐUR 8.995

HELGARTILBOÐ:

6.995 KR.

Trjáplöntuveisla í Blómavali!
Allir toppar, allir kvistir, rifsber,
ýmsar sígrænar tegundir.

VERÐ ÁÐUR 2.799

NÚ 1.990 kr.

7.495 KR.

TREBITT
D Y N AM O R E Y K J AV Í K

Hengitóbakshorn
og hortensia

FRÁB
ÆRT
V

Hortensia
Enn stærri og flottari!

ERÐ!

VERÐ ÁÐUR 4.590

NÚ 2.990 kr.

Aðeins

999 kr.

Loðvíðir, gljámispill, alparifs
Aðeins

690 kr.

Fjöldi annarra tilboða!

FRÁB
ÆRT
V

ERÐ!

Nýttu ávísunina strax!
Ávísun á sumarauka kom inn á öll heimili
landsins í vikunni. Ávísunin gildir sem 3.000 kr.
innborgun í verslunum Húsasmiðjunnar og
Blómavals um land allt, ef keypt er fyrir 10.000 kr.
eða meira.
Nýttu ávísunina strax, því hún gildir aðeins til 1. júlí.
*Tilboðið gildir ekki af Lægsta lága verðinu eða tilboðsvörum.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Reglugerð um hollustuhætti matvæla breytt til að krefja strandveiðisjómenn um rétta meðferð afla:

Bandaríkjadalur

125,72

126,32

Sterlingspund

196,11

197,07

Kröfur hertar um kælingu á fiskinum

Evra

157,7

158,58

SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegs- og landbúnaðar-

Dönsk króna

21,21

21,334

Norsk króna

21,083

21,207

Sænsk króna

17,913

18,017

Japanskt jen

1,5642

1,5734

SDR

190,3

191,44

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,6679
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ný skoðanakönnun MMR:

Ólafur með
forskot á Þóru
FORSETAKJÖR Ólafur Ragnar

Grímsson, forseti Íslands, hefur
tæplega 8 prósentustiga forskot
á Þóru Arnórsdóttur samkvæmt
nýrri skoðanakönnun MMR á
fylgi forsetaframbjóðenda.
Af þeim sem tóku afstöðu
sögðust 44,5% myndu kjósa Ólaf
Ragnar og 36,9% Þóru Arnórsdóttur. Þá sögðust 10,1% myndu
kjósa Ara Trausta Guðmundsson
og 4,6% Herdísi Þorgeirsdóttur.
Loks sögðust 2,0% myndu kjósa
Andreu J. Ólafsdóttur og 1,9%
Hannes Bjarnason.
Könnunin var framkvæmd 13.
til 19. júní 2012. Alls svöruðu
könnuninni 1.816 einstaklingar á
aldrinum 18 til 67 ára sem valdir
voru handahófskennt úr hópi
álitsgjafa MMR.
- mþl

Bensín dýrara á Íslandi:

Lítrinn ætti að
kosta 180 krónur
VIÐSKIPTI Olíuverð hefur lækkað
mikið á alþjóðamörkuðum undanfarin misseri, en útsöluverð á
bensíni til almennings hér á landi
hefur ekki fylgt þeirri þróun.
Líklegt er að bensínverð muni
lækka enn frekar á næstunni.
Sé lækkunin skoðuð, og tímabilið frá 1. mars á þessu ári til
dagsins í gær sérstaklega, sést að
verðið á alþjóðamörkuðum hefur
lækkað um tæplega 30 prósent
í krónum talið. Bensínverðið til
neytenda hefur hins vegar ekki
fylgt þróuninni, en það var að
meðaltali 254,5 krónur á lítrann
1. mars en í gær var það 241,65
krónur á lítrann. Lækkunin
nemur því um 5 prósentum.
Ef verðið hefði alveg stýrst af
verðþróun á alþjóðamörkuðum þá
ætti bensínverðið að vera tæplega
180 krónur á lítrann.
- mh

ráðuneytið hefur breytt reglugerð um hollustuhætti matvæla til að tryggja kælingu
fisks. Reglugerðarbreytingin er sett að
stærstum hluta vegna strandveiða.
Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að
kannanir hafi leitt í ljós að kæling á lönduðum botnfiski sé í mörgum tilvikum ófullnægjandi; fiski sé landað illa eða óísuðum. „Á
þetta einkum við um afla úr veiðiferðum sem
vara skemur en 24 klukkustundir. Þá er of
algengt að fiskur sem geymdur er utandyra
sé ekki varinn fyrir sól og utanaðkomandi
mengun eins og góðir framleiðsluhættir
kveða á um.“

Örn Pálsson, formaður Landssambands
smábátasjómanna, telur að sjómenn geti að
öllum líkindum orðið við tilmælunum, enda
sé stór hluti strandveiðisjómanna með ís um
borð og skili kældu hráefni eftir veiðiferðir.
Spurður hvort allar hafnir, þar sem fiski úr
strandveiðibátum er landað, hafi tiltækan ís
fyrir sjómenn, segir Örn að þar liggi kannski
stærsta vafamálið. „Þessi skylda hvílir á fiskkaupandanum og sveitarfélögunum sem taka
á móti fiskinum. Ef ís er til staðar er þetta
ekkert vandamál.“
Reglugerðin tekur gildi 1. september 2012
við upphaf nýs fiskveiðiárs.

LÖNDUN Hér er fiskur og ís um borð, en nú krefst ráðu-

neytið þess að allur fiskur sé ísaður um borð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

- shá

Bakkavararbræður gera
milljarðatilboð í félagið
Ágúst og Lýður reyna að eignast Bakkavör Group að fullu. Hafa gert milljarðatilboð í aðra hluti. Enginn
söluvilji hjá stærstu eigendum. Innan raða þeirra furða menn sig á hvernig tilboðin eru fjármögnuð.
FRÉTTASKÝRING
Munu Ágúst og Lýður eignast
Bakkavör?

Bræðurnir Ágúst og Lýður Guðmundssynir hafa gert tilboð til
allra hluthafa í Bakkavör Group
og vilja eignast félagið sem þeir
stofnuðu að fullu. Þeir hafa boðið
verð sem er hærra en það sem
var á nýlegri hlutafjáraukningu.
Þar eignuðust bræðurnir 25 prósenta hlut fyrir um fjóra milljarða
króna. Miðað við það er ljóst að
bræðurnir hafa boðið á annan tug
milljarða króna hið minnsta í hlut
annarra í Bakkavör Group.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa þeir boðist til að
greiða í reiðufé og að ekki sé um
lánsfé frá fjármálastofnunum
að ræða. Viðmælendur Fréttablaðsins innan lífeyrissjóða sem
eiga hluti í Bakkavör Group segja
mikið rætt um það hvaðan peningarnir sem bræðurnir séu að bjóða
komi, enda hafi öll stór félög sem
þeir áttu í fyrir bankahrun orðið
gjaldþrota eða lent í annars konar
fjárhagslegum hremmingum.
Á meðal þeirra eru Kaupþing,
Exista (sem í dag heitir Klakki) og
Bakkavör. Ágúst er í dag forstjóri
Bakkavarar og Lýður stjórnarformaður félagsins.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að stórir innlendir hluthafar ætli
sér ekki að taka tilboði bræðranna og vinni nú að því að mynda
meirihlutablokk í stjórn félagsins
til að tryggja yfirráð sín. Bæði sé
tilboðið of lágt miðað við núvirði
félagsins, sem er talið vera allt að

40 milljarðar króna, auk þess sem
vonir séu bundnar við að virðið
muni aukast. Velta Bakkavarar
Group á árinu 2011 var enda rúmlega 320 milljarðar króna og því
ljóst að félagið er mjög verðmætt
ef vel tekst til að endurskipuleggja það.
Eins og staðan er í dag á Arion
banki 34 prósenta hlut í Bakkavör
Group og er stærsti einstaki eigandi félagsins. Þá á Lífeyrissjóður
verzlunarmanna sjö prósent og
Gildi lífeyrissjóður um fimm
prósenta hlut. Þessir þrír aðilar
mynda bakbeinið í meirihlutablokkinni. Auk þess hafa smærri
lífeyrissjóðir og sjóðir í stýringu
banka sem eru í hluthafahópnum
heitið að standa að henni.
Lífeyrissjóður starfsmanna
ríkisins (LSR) seldi hins vegar
allan eignarhlut sinn í Bakkavör
Group eftir að hugmyndir komu
upp um hlutafjáraukninguna sem
leiddi til þess að bræðurnir urðu
aftur eigendur í félaginu.
Haukur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri LSR, sagði við
Fréttablaðið 6. júní síðastliðinn
að salan hefði verið vegna þess að
sjóðurinn hefði ekki verið sáttur
við þær hugmyndir sem kynntar
voru á hluthafafundi Bakkavarar
í maí um hlutafjáraukninguna.
Hann sagði að tilboðið hefði
komið í gegnum ótengdan aðila.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru það þó bræðurnir
Ágúst og Lýður sem eignuðust á
endanum þann hlut og greiddu um
einn milljarð króna fyrir.

STOFNENDUR Bræðurnir hafa gengið á milli annarra hluthafa undanfarna daga og

boðist til að kaupa hluti þeirra í Bakkavör Group.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kröfuhafar með stjórnartaumanna
Á aðalfundi Bakkavarar Group sem haldinn var 23. maí síðastliðinn
samþykktu kröfuhafar umtalsverðar breytingar á félaginu. Í þeirri
breytingu fólst meðal annars að íslenskir kröfuhafar Bakkavarar Group,
að mestu bankar og lífeyrissjóðir, breyttu kröfum sínum í hlutafé og
eignuðust félagið að mestu. Samhliða fengu Ágúst og Lýður Guðmundssynir að kaupa um fjórðungshlut í því á um fjóra milljarða króna.
Á sama tíma var samþykkt að afnema hluthafasamkomulag þess efnis
að bræðurnir myndu vera með meirihluta stjórnarmanna í Bakkavör
Group sem hafði verið í gildi frá gerð nauðasamnings félagsins árið
2010. Þeir aðilar sem standa að myndun meirihlutablokkar innan
Bakkavarar munu því fá meirihluta stjórnarmanna gangi áformin eftir og
stýra félaginu í kjölfarið.

thordur@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

HEIMURINN
Alicante

Soffía
Sveinsdóttir

12
10 4

veðurfréttamaður

BLÍÐA Veðrið
leikur við landsmenn þessa
dagana. Hægviðri
eða hafgola ríkja
og búast má við
að sólin láti sjá
sig í öllum landshlutum. Úrkoma
er með minnsta
móti en einhverjar skúrir falla
síðdegis næstu
daga. Nokkuð hlýtt
er á landinu, allt að
20°C.
Á MORGUN
Hægviðri
eða hafgola.

3

16 3

16 2
2

18
13

4
10 2
13
14 5

15

3

3

12 2
8

8

12

10

13
12

14

MÁNUDAGUR
Hæglætisveður
um allt land.

11
13

13

29°

Basel

28°

Berlín

22°

Billund

14°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

22°

Gautaborg

16°

Kaupmannahöfn

16°

Las Palmas

25°

London

18°

Mallorca

33°

New York

29°

Orlando

26°

Ósló

15°

París

21°

San Francisco

18°

Stokkhólmur

15°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR
SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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KJÖRKASSINN

Verðkönnun Alþýðusambands Íslands:

Rannsaka 7.000 ára fornleifar:

144% verðmunur á bossakremi

Elstu merki um
notkun á mjólk

NEYTENDUR Það er dýrast að

Endurvinnur þú rusl?
Já

57,5%
42,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að lesa glæpasögu í
sumar?
Segðu þína skoðun á Visir.is

kaupa aðrar vörur en lyf í
Apótekaranum á Akureyri. Skipholtsapótek fylgir fast á hæla
Apótekarans og er með næstdýrustu vörurnar á landinu.
Lægsta verðið var oftast í Lyfjum
og heilsu á Selfossi. Þetta kemur
fram í nýrri verðlagskönnun sem
Alþýðusambands Íslands gerði
fyrr í vikunni.
Mesti verðmunurinn reyndist
vera á bossakreminu Lansinoh
í 85 gramma umbúðum. Kremið
var dýrast á 2.819 krónur í Urðarapóteki á Vínlandsleið en ódýrast

Yfirlýsing frá Agli Einarssyni:

Gagnrýnir orð
fólks á netinu
LÖGREGLUMÁL Egill Einarsson vill
fá skýringar á því hvers vegna
mál hans tók
jafn langan
tíma að fara í
gegn um kerfið og raun bar
vitni.
Í yfirlýsingu frá Agli
segir að orð
margra á netinu og víðar
EGILL EINARSSON
í kring um
málið ættu að vera fólki umhugsunarefni. „Háskólakennarar, rithöfundar, embættismenn, stjórnmálamenn og fjölmargir aðrir
gengu miklu lengra en eðlilegt
getur talist, svo mjög að á tímabili fékk ég það hreinlega á tilfinninguna að það væri einlæg
von nokkurra þeirra sem dómharðastir voru, að nauðgun hefði
átt sér stað!“ Egill hefur alla tíð
lýst yfir sakleysi sínu og unnustu
sinnar.
- sv

Fjárfestar frá Suður-Kóreu:

Ásælast námur
á Grænlandi
GRÆNLAND Suðurkóreskir fjár-

festar hafa sýnt áhuga á að kaupa
stóran hlut í Kvanefjeld-námunni
á Grænlandi. Þetta kemur fram á
vef Berlingske.
Á vefnum er því haldið fram
að hópurinn sé reiðubúinn að
veita sem svarar 320 milljörðum
íslenskra króna í námuna.
Í námunni má finna ýmsar
gerðir af málmum sem mikilvægir eru í hátækniiðnaði, en einnig
er þar töluvert magn af úrani.
Málið þykir hápólitískt, því
með fjárfestingunni yrði stór
hluti af grænlensku hagkerfi
háður erlendum fjárfestum.
Einnig þykir málið vafasamt af
öryggisástæðum vegna úransins.
- ktg

í Reykjavíkur apóteki á Seljavegi
á 1.665 krónur. Munurinn nam
144 prósentum.
Í könnuninni var sólarvörn
sérstaklega skoðuð og reyndist
almennt 20 til 40 prósenta verðmunur á hæsta og lægsta verði.
Sem dæmi má nefna sólarvörn
frá Eucerin (30 UVA, 150 ml)
sem var dýrust á 3.133 krónur í
Lyfjavali Álftamýri en ódýrust á
2.375 krónur í Akureyrarapóteki
Kaupangi. Verðmunurinn var því
32 prósent.
Árbæjarapótek neitaði að taka
þátt í könnuninni.
- ktg

APÓTEK Lyf og heilsa á Selfossi var

oftast með lægsta verðið.

Krafðist sýknu við
lok réttarhaldanna
Réttarhöldunum yfir hryðjuverkamanninum Anders Behring Breivik lauk
í gær. Hann hélt lokaávarpið í réttarhöldunum og fjöldi áhorfenda gekk út.
Breivik vill vera metinn sakhæfur en jafnframt sýknaður af voðaverkunum.
NOREGUR Tíu vikna réttarhöldum

yfi r h r yðjuverk a ma n n i nu m
Anders Behring Breivik lauk fyrir
rétti í Ósló í gær. Breivik hélt lokaávarpið í réttarhöldunum þar sem
hann krafðist þess að vera látinn
laus og hélt því fram að sagan
myndi hreinsa hann af áburði.
Fjölmargir áhorfendur í salnum
yfirgáfu hann áður en Breivik hóf
að tala.
Breivik ávarpaði réttinn og
ræddi um allt það sem honum
þykir rangt í heiminum, til að
mynda það að fólk sem ekki væri
upprunnið í Noregi syngi fyrir
hönd landsins í Eurovision og um
kynlífshegðun sögupersóna í þáttunum Sex and the City. Þá hélt
hann því fram að skoðanasystkini sín stæðu á bak við sprengiefni sem fundust við kjarnorkuver í Svíþjóð í vikunni og varaði
við mun stærri hryðjuverkum sem
væru í undirbúningi. Hann fór
yfir voðaverk sín og sagði árásir
sínar þann 22. júlí í fyrra hafa
verið fyrirbyggjandi og gerðar til
að vernda innfædda Norðmenn.
Hann myrti sem kunnugt er 69
manns í Útey og varð átta að bana
með sprengju í Ósló.
Fyrr um daginn hafði verjandi
hans, Geir Lippestad, reynt
að færa rök fyrir því að skjólstæðingur hans væri sakhæfur.
Hann fór einnig fram á að Breivik yrði sýknaður af ákærunni.
„Hann gerði sér grein fyrir því
að það væri rangt að drepa en
hann valdi að drepa. Það er það
sem hryðjuverkamenn gera. Tilgangurinn helgar meðalið. Maður
skilur það ekki ef maður skilur
ekki menningu öfgahægrimanna,“

VÍSINDI Efnafræðilegar rannsóknir á leifum af ílátum sem talin
eru um 7.000 ára gamlar sýna að
fólk í Norður-Afríku var byrjað
að nýta sér mjólk úr nautgripum mun fyrr en áður hefur verið
sýnt fram á, mögulega til að
bregðast við þurrkum á svæðinu.
Ílátin fundust í Líbíu, og staðfesta rannsóknir að þau voru
notuð til að geyma mjólk eða
mjólkurafurðir. Áður voru elstu
staðfestu munirnir sem sýndu
fram á notkun mjólkur úr nautgripum um 2.500 ára gamlir. - bj

ÁLFTANES Sveitarfélagið hefur átt í fjárhagserfiðleikum eftir efnahagshrunið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dagsetning ákveðin:

Kosningar um
sameiningu
SVEITARSTJÓRNARMÁL Íbúum í

LOKAORÐIN Geir Lippestad krafðist þess fyrir dómi að Breivik yrði sýknaður, en aðal-

krafan var samt sem áður að hann yrði metinn sakhæfur. Eftir að Lippestad lauk máli
sínu fékk Breivik að ávarpa salinn, og gengu fjölmargir áhorfendur úr salnum áður
en hann hóf að tala.
NORDICPHOTOS/AFP

Hann gerði sér grein
fyrir því að það væri
rangt að drepa en hann valdi
að drepa. Það er það sem
hryðjuverkamenn gera.
GEIR LIPPESTAD
VERJANDI BREIVIKS

sagði hann. Breivik væri því ekki
haldinn ranghugmyndum þegar
hann segðist vera í baráttu um
að vernda Noreg og Evrópu fyrir
múslimum. Það væri hluti af
stjórnmálaskoðunum hans, sem
aðrir öfgahægrimenn deildu.
Fimm dómarar munu nú dæma
í málinu og úrskurða hvort Brei-

Þráir þú dýpri svefn? Heilsurúm í sérﬂokki

vik teljist sakhæfur eða ekki. Eins
og fram hefur komið í fjölmiðlum
hefur sálfræðingum ekki borið
saman um andlegt ástand hans.
Saksóknarar krefjast þess að
hann verði fundinn ósakhæfur
og verði því vistaður á geðsjúkrahúsi svo lengi sem hann er talinn
veikur og hættulegur öðrum. Það
gæti þýtt að hann yrði lokaður
þar inni til æviloka. Verði hann
dæmdur sakhæfur fær hann líklega þyngsta mögulega dóm, 21 ár
í fangelsi, með möguleika á framlengingu svo lengi sem hann er
talinn ógn við samfélagið.
Dómur verður að öllum líkindum kveðinn upp þann 24. ágúst.
thorunn@frettabladid.is

Garðabæ og á Álftanesi gefst
kostur á að kjósa um sameiningu
sveitarfélaganna þann 20. október næstkomandi.
Samþykkt var á fundum
bæjarstjórnanna beggja bókun
þess efnis á fimmtudag. Tvær
umræður um álit samstarfsnefndar um sameiningu sveitarfélaganna hafa farið fram samkvæmt lögum. Atkvæðagreiðslan
mun fara fram samhliða þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur
stjórnlagaráðs að frumvarpi til
stjórnskipunarlaga.
Bæjarstjórnir sveitarfélaganna
eru sammála um að sameining
sveitarfélagana sé menningarlega, skipulagslega og rekstrarlega hagkvæmur kostur.
Tillögurnar verða kynntar
íbúum með minnst tveggja mánaða fyrirvara.
- bþh

NEYTENDAMÁL
BL innkallar jeppa
BL hefur innkallað Nissan Navara
(D40) og og Nissan Pathfinder
(D51). Ástæðan er galli í útbúnaði á
bílstjórasæti sem getur leitt til þess
að stjórnborð fyrir sætisstillingar
verður óvirkt. Navara-bifreiðarnar
sem innkallaðar eru voru framleiddar
á tímabilinu 30. maí 2005 til 29.
september 2009 og Pathfinderbifreiðarnar frá 1. nóvember 2004 til
5. nóvember 2009. Um er að ræða
313 bifreiðar.

Tilboðsdagar í júní!

Tempur® Cloud
heilsurúm 180 x 200 cm

DÝNUR OG KODDAR
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Nú er bjart
Öllum rúmum fylgir

DayDream
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svefngríma
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TAX FREE

ALLIR SKÓR ÁN VIRÐISAUKASKATTS
fimmtudag til sunnudags

SKÓAÐU ÞIG UPP!
skór á alla fjölskylduna

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út sunnudaginn 24. júní 2012.
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VEISTU SVARIÐ?

Heimsmarkaðsverð á pappír hefur hækkað um tæpan helming á síðustu árum:

Verð á umbúðapappír hækkar um 43 prósent
VERSLUN Heimsmarkaðsverð á pappír sem

1. Á innviðum hvaða þekkta húss
í miðborg Reykjavíkur er verið að
gera endurbætur þessa dagana?
2. Hvað heitir eiginkona Hollywood-stjörnunnar Johnny Depp sem
hann er að skilja við?
3. Hvaða íslenski knattspyrnumaður er líklega á leið til Wolves í ensku
knattspyrnunni?
SVÖR:

notaður er í umbúðir hefur hækkað um rúm
43 prósent á síðustu þremur árum. Árið 2009
kostaði tonnið af bylgjupappír, sem notaður er
í flestar gerðir pappakassa, um 440 evrur en
hefur nú hækkað upp í 630 evrur.
Pappír sem notaður er í smærri tegundir
umbúða, eins og undir morgunkorn, kökur og
sjávarafurðir, hefur hækkað að sama skapi.
Verð á skrifstofupappír hefur hins vegar
lækkað lítillega síðan í fyrra, þegar það náði
hámarki.
Guðlaug Jónsdóttir, innkaupafulltrúi Odda,
segir eftirspurnina eftir umbúðapappír síst
fara minnkandi, þrátt fyrir hækkandi verð.

„Umbúðir eru orðnar svo mikill partur af
vörum,“ segir hún. „Þetta skilar sér svo að
sjálfsögðu út í verðlagið hér.“
Oddi kaupir mestmegnis pappír frá Skandinavíu og Þýskalandi. Guðlaug segir óskandi
að geta verslað við Bandaríkin og Kanada, en
innanlandsflutningur í þeim löndum sé svo
kostnaðarsamur að það borgi sig ekki.
Jóhann Oddgeirsson, framkvæmdastjóri
Samhentra umbúðarlausna, segir verð á plasti
hafa hækkað að sama skapi. „Hér áður fyrr
voru meiri sveiflur þar sem pappírinn fór upp
ákveðna árstíð og niður aðra,“ segir hann.
„Þetta hefur verið bara ein leið upp á við
núna.“
- sv

STÓRIR VIÐSKIPTAVINIR Sjávarútvegsfyrirtækin eru einir
stærstu viðskiptavinir Odda og Samhentra í kaupum á
pappírsumbúðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1. Menntaskólans í Reykjavík 2. Vanessa
Paradis 3. Björn Bergmann Sigurðarson

Auðlindir skýr eign þjóðar
og arður af þeim sýnilegur
Tryggja verður að arður af auðlindum verði sýnilegur og aðskilinn frá öðrum fjármálum ríkisins. Tillögur
um auðlindastefnu taka til sjö auðlinda. Samræma verður umsýslu og stofna auðlindasjóð og -reikning.
STJÓRNSÝSLA Stjórnvöld eru hvött

TÍMAMÓT Íbúar Malaví standa á erfiðum
tímamótum. Fyrrum forseti landsins lést
í apríl en hann ku hafa skilað slæmu búi
til arftaka síns.

Samstarfsáætlun við Malaví:

Framkvæmd í
hendur Malava
MALAVÍ Þáttaskil urðu á samstarfi

Malaví og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) með
nýrri fjögurra ára samstarfsáætlun sem tekur gildi í byrjun
júlí.
„Öll framkvæmd verkefna
verður í höndum Malava,“ er haft
eftir Vilhjálmi Wiium, nýjum
umdæmisstjóri ÞSSÍ, í fréttabréfi
samtakanna.
Áður hafa ÞSSÍ stýrt samstarfinu og bæði séð um framkvæmdir og gerð fjárhags- og
verkáætlana.
Hafin er vinna við sambærilegar áætlanir við Úganda og
Mósambik.
- ktg

til að færa alla umsýslu með auðlindum þjóðarinnar á eina hönd.
Þá ber að stofna auðlindasjóð til
að tryggja að auðlindaarðurinn
og meðferð hans verði sýnileg og
auðlindareikning til að arðurinn sé aðskilinn
frá öðrum fjármálum ríkisins.
Þ etta er á
meðal tillagna
sem finna má í
skýrsludrögum
auðlindastefnuARNAR
nefnd a r sem
GUÐMUNDSSON
kynnt voru á
málþingi í gær.
Þar kemur fram að besta tryggingin fyrir því að arður af nýtingu auðlindaþjóðarinnar verði
sýni legur, og honum ráðstafað
með sýnilegum hætti, sé ákvæði
í stjórnarskrá. Þá leggur nefndin
til að ákvæði um ævarandi eign
þjóðarinnar á auðlindum verði
í stjórnarskrá, líkt og auðlindanefnd árið 2000 og stjórnlagaráð
hafa einnig lagt til.
„Þegar farið er yfir alla skýrslugerð og stefnumótun á þessu sviði

Sjö auðlindir
■ Vatnsafl
■ Jarðvarmi
■ Ferskvatn
■ Fiskistofnar
■ Losunarheimildir
■ Land í þjóðlendum
■ Kolvetni í jörðu

URRIÐAFOSS Auðlindanefnd vill áréttingu á því að auðlindir, þar með talið vatnsafl,

séu þjóðareign. Arðurinn af þeim verði sýnilegur og einnig hvernig honum verði ráðstafað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

undanfarin ár, sem allir helstu
sérfræðingar landsins á sviði
auðlindamála hafa komið að, þá
eru mjög einsleit skilaboð sem
sjást út úr því. Það eru þau sömu
grundvallaratriði og við erum
að reyna að draga fram,“ segir

Arnar Guðmundsson, formaður
nefndarinnar.
„Ef við ætlum að draga einhvern lærdóm af þeirri vinnu sem
unnin hefur verið undanfarin ár,
þá held ég að það sé spurningin
um að reyna að byggja auðlindastefnu sem byggir á því að búa til
grundvallarreglur um hvernig á að
úthluta, með hvaða skilyrðum og
hvernig arðinum er skipt. Þetta er
alveg gegnumgangandi.“
Nefndin leggur til að komið
verði á fót auðlindareikningi sem

verði hluti af ríkisreikningi. Í
þeim tilfellum þar sem um endurnýjanlegar auðlindir er að ræða
er ekki gert ráð fyrir sjóðssöfnun,
heldur verði arðinum úthlutað af
auðlindareikningnum á sýnilegan
máta. Með því sé hægt að tryggja
sýnileika arðsins og meðferð hans.
Í tilviki óendurnýjanlegra auðlinda er lagt til að sá hluti tekna
á auðlindareikningi fari í auðlindasjóð, til að tryggja hagsmuni
komandi kynslóða sem ekki njóta
arðs af núverandi nýtingu auðlindanna. Þetta er meðal annars
gert að fyrirmynd norska olíusjóðsins. Það eigi til dæmis við
um mögulega gas- eða olíuvinnslu.
Nefndin telur einnig mikilvægt
að sameina stjórnsýslu allra auðlinda þjóðarinnar og koma á fót
skrifstofu auðlindaumsýslu.
„Við köllum eftir því að ríkið,
sem er umsjónaraðili fyrir hönd
þjóðarinnar, reyni að samræma
stjórnsýsluna á þessu sviði og
reyni að færa þetta saman, en
umsýslan með auðlindum sé ekki
dreifð.“
kolbeinn@frettabladid.is

Samræma þarf löggjöf
Auðlindareikningur á að birta tekjur þjóðarinnar af auðlindum sínum.
Nefndin leggur til að sett verði rammalöggjöf um auðlindastefnu og
auðlindaumsýslu ríkisins, eða lögð fram þingsályktunartillaga um málið. Í
framhaldinu gæti eftir atvikum þurft að samræma sérlög um nýtingu hverrar
auðlindar.
„Þannig mætti með tiltölulega einföldum hætti móta ramma um auðlindaumsýslu ríkisins og tryggja sýnileika auðlindaarðsins og meðferð hans
um leið og samræmd og öflug stjórnsýsla verður til utan um eigendahagsmuni þjóðarinnar vegna auðlinda sinna,“ segir í skýrslunni.

Forsendur auðlindunefndar
Nefndin telur rétt að auðlindastefna íslensku þjóðarinnar eigi að vera almenn en einnig heildstæð, þannig að hægt sé að heimfæra hana yfir á
aðrar auðlindir og takmörkuð gæði þar sem auðlindarenta myndast ekki nú
um stundir, eða ólíklegt er talið að hún myndist á næstu árum og áratugum.
Grundvallaratriði stefnunnar eigi einnig við um
úthlutun sérleyfa til nýtingar annarra
takmarkaðra gæða í atvinnuskyni. Grundvallarforsendur auðlindastefnu ríkisins
telur nefndin eiga að vera:
■ Varanlegur eignar- og yfirráðaréttur þjóðarinnar yfir sameiginlegum
auðlindum sínum verði tryggður.
■ Nýtingarrétti auðlinda í eigu þjóðarinnar verði aðeins úthlutað tímabundið,
gegn gjaldi og með gagnsæjum hætti á
grundvelli jafnræðissjónarmiða.
■ Meðferð arðsins af auðlindunum, hluta
auðlindarentunnar, skal vera þjóðinni
sýnileg og auðlindaarðinum skipt
með réttlátum hætti.
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Nr. 44: Við ætlum að selja
fyrirtæki í óskyldum rekstri

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Landsbankinn
hefur selt öll
fyrirtæki í
óskyldum rekstri
Eitt af markmiðum Landsbankans hefur
verið að selja eignir í óskyldum rekstri.
Stefna Landsbankans er að hámarka endurheimtur en á sama tíma tryggja gagnsæi
og fylgja góðum viðskiptaháttum.

Egilshöll er ein helsta eign fasteignafélagsins Regins.

Landsbankinn þinn er heiti
á stefnu Landsbankans.
Bankinn hefur mikilvægu
hlutverki að gegna í samfélaginu. Landsbankinn hefur
breyst mikið og mun breytast
og eﬂast enn frekar í takt við
stefnuna. Við skiptum ekki
um nafn heldur hugarfar.

Á síðustu 24 mánuðum hefur
Landsbankinn selt öll lífvænleg fyrirtæki í óskyldum
rekstri sem hann hefur
fengið yﬁrráð yﬁr í kjölfar
rekstrarerﬁðleika þeirra. Öll
þessi rekstrarfélög eru nú
komin í hendur eigenda sem
geta einbeitt sér að uppbyggingu þeirra og vexti á
komandi árum. Með þessum
hætti hefur tekist að lækka
verðmæti eigna sem Landsbankinn hefur ha til sölu
um nærri 100 milljarða
króna. Þetta styrkir árhagsstöðu bankans og einfaldar
og skýrir rekstur hans.

Verði tryggingum og Verði
lí ryggingum auk þess
að selja ölda fasteigna og
skráð verðbréf. Nú hefur
75% hlutaár dótturfélagsins
Regins verið selt og sú sala
styrkir einnig uppbyggingu
hlutabréfamarkaðar. Allar
þessar aðgerðir bera
með sér að árhagslegri
endurskipulagningu
fyrirtækja í kjölfar hrunsins
fer senn að ljúka.

Jafnræði og
gagnsætt söluferli

Þau fyrirtæki sem seld hafa
verið eru: Eignarhaldsfélagið
Vestia (Húsasmiðjan,
Vodafone, Skýrr, Teymi og
Plastprent), Icelandic Group,
Límtré Vírnet, Björgun,
Pizza Pizza, Parlogis,
Sólning og ﬂeiri. Þá seldi
bankinn nýverið hlut sinn í

Við sölu fyrirtækja fylgir
Landsbankinn ákveðnum
reglum og þeim sjónarmiðum sem Samkeppnise irlitið beinir til ármálafyrirtækja vegna yﬁrtöku á
fyrirtækjum í samkeppnisrekstri. Rekstrarfyrirtæki
eru auglýst og boðin til sölu
á almennum markaði, brjóti

Landsbankinn

landsbankinn.is

100
MILLJARÐAR

Lækkun á eignum
til sölu

það ekki gegn samningum
eða lögvörðum hagsmunum
viðskiptavina bankans.
Áætlanir um sölu fyrirtækja
í samkeppnisrekstri eru
kynntar innan sex mánaða
frá yﬁrtöku þeirra og þau
verðmetin af viðurkenndum
sérfræðingum.
Landsbankinn mun áfram
með milligöngu fagmanna
selja minni fasteignir,
fasteignafélög, ökutæki og
lausaármuni sem hann
eignast. Lýsingu á söluferli
fullnustueigna má ﬁ nna á
vef bankans.

410 4000
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Stofnandi ráðgjafarfyrirtækis segir styrki frá ESB vannýtt tækifæri á Íslandi:

18 hótelgestir féllu:

Hjálpar fyrirtækjum að fá ESB-styrki

Talibanar réðust á borgara

VIÐSKIPTI Nýtt ráðgjafarfyrirtæki,

HITABYLGJA Sumarið er sannarlega

komið til New York-borgar og
Tommaso Danielli notaði tækifærið og
kældi sig niður í gosbrunni í vikunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NýNA ehf., tók til starfa um síðustu mánaðamót en markmiðið
stofnandans er að veita einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf um hvernig sækja
megi um styrki frá Evrópusambandinu (ESB), þar á meðal um
hina svokölluðu IPA-styrki sem
veittir eru í tengslum við aðildarumsókn Íslands að ESB.
„Ég held að þetta sé klárlega
vannýtt tækifæri hér á Íslandi.
Kannski ekki síst vegna þess að
fæstir virðast meðvitaðir um þennan möguleika. Þá er mjög tíma-

Hæstiréttur í Arkansasríki:

Mega ekki framselja vald sitt
BANDARÍKIN, AP Hæstiréttur í Ark-

GRUNDARTANGI Sífellt bætist í hóp fyrir-

tækja á iðnaðarsvæðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Landsvirkjun og GMR:

Samið um 10
MW af raforku
IÐNAÐUR Landsvirkjun og GMR
Endurvinnslan tilkynntu í gær að
fyrirtækin hefðu komist að samkomulagi um nýjan raforkusölusamning. Landsvirkjun afhendir
GMR allt að tíu megavött af rafmagni til næstu sjö ára.
Orkuna mun GMR nota til að
endurvinna straumteina og tindaefni sem notað er við álframleiðslu. Jafnframt mun GMR
endurvinna og framleiða stál í
stangir til útflutnings.
GMR áformar að hefja rekstur
verksmiðju sinnar á Grundartanga í ársbyrjun 2013. Í fyrstu
er gert ráð fyrir framleiðslu um
30 þúsund tonna á ári en framleiðslugeta verksmiðjunnar er um
100 þúsund tonn á ári.
- shá

ansasríki í Bandaríkjunum hefur
dæmt lög um dauðarefsingar þar
ógild og segir þau ekki standast
stjórnarskrá. Tíu fangar sem
bíða þess að dauðadómi þeirra
verði fullnægt höfðu áður gagnrýnt lögin.
Árið 2009 kaus ríkisþingið að
ákvarðanir um dauðarefsingar
myndu liggja hjá fangelsismálayfirvöldum ríkisins. Þá ákvörðun
ógilti hæstiréttur og klofnaði í
afstöðu sinni. Meirihluti dómaranna taldi löggjafarvaldið
hafa afsalað valdi sínu til framkvæmdavaldsins. Það er ekki
heimilt samkvæmt stjórnarskrá
Bandaríkjanna.
Arkansasríki hefur ekki tekið
fanga af lífi síðan árið 2005,
meðal annars vegna deilna um
löggjöfina.
- bþh

GÓÐGERÐARMÁL
Góðgerðargolf Kiwanis
Góðgerðargolfleikur Kiwanishreyfingarinnar er í gangi, en ætlunin er að
slá golfkúlu meðfram hringveginum.
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra sló upphafshöggið í leiknum.
Leiknum lýkur 4. júlí í Reykjavík þegar
Stefán Eiríksson lögreglustjóri slær
lokahöggið. Safnað verður áheitum á
hvert högg.

SUÐURLANDSBRAUT 50
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI
WWW.HUSID.IS • S: 513-4300
VILHJÁLMUR BJARNASON
LÖGG. FAST.SALI

- Heilshugar um þinn hag OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24.06. KL. 15-16
Glæsilegt 127fm. sumarhús á 1,5 ha eignarlandi.

Laust nú þegar. Hiti í gólfum, vandaðar innréttingar. Húsið skiptist m.a. í 3 stór svefnherbergi og 2 baðherbergi, samliggjandi stofur og rúmgott eldhús. Mjög stór verönd og
innbyggður lítill bílskúr fyrir golfbílinn undir húsinu. Glæsilegt útsýni. Heitur pottur. Möguleg
skipti á íbúð. Leiðarlýsing: Ekið Þingvallaraﬂeggjara frá Þrastarlundi ca. 8 km. að Syðri-Brú.
Agnar í s. 820-1002 tekur á móti ykkur á milli kl. 15-16 á Sunnudag.

frekt að standa
í u m s ók nu m
sem þessum
og þv í t a ls verður kostnaður fólginn í
því fyrir fyrirtæki að finna út
úr þessu sjálf,“
segir María Lóa
MARÍA LÓA
Friðjónsdóttir,
FRIÐJÓNSDÓTTIR
stofn a nd i og
framkvæmdastjóri NýNa.
María segir háar upphæðir í
boði á íslenskan mælikvarða sem
geti skipt lítil fyrirtæki verulegu

máli. „Við beinum sjónum okkar
helst að skapandi greinum og
ferðaþjónustunni sem eru kannski
þær greinar sem eru í örustum
vexti á Íslandi. Ég tel mjög trúlegt
að hægt sé að aðstoða fyrirtæki í
þessum greinum að nálgast styrki
innan úr ESB,“ segir María.
Fyrirtækið byggir á viðskiptaáætlun sem María vann á svokölluðu Brautargengisnámskeiði
hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Var áætlun Maríu valin besta viðskiptaáætlunin úr hópi þeirra sem
útskrifuðust af námskeiðinu í vor.

AFGANISTAN, AP Vígbúnir talibanskir uppreisnarmenn réðust inn
í hótel norður af Kabúl, höfuðborg Afganistans, og skutu á gesti
í gær. Átján féllu, flestir þeirra
óbreyttir borgarar.
Uppreisnarmennirnir héldu hótelgestum í gíslingu í tólf klukkustundir á meðan þeir börðust við
afganskar öryggissveitir. Talið
er að með árásinni hafi talibanar viljað sýna styrk sinn áður en
bandarískar hersveitir hverfa frá
Afganistan í lok árs 2014.

- mþl

- bþh

Landlæknir skal eyða
gögnum eftir eftirlit
Landlækni ber að fá allar nauðsynlegar upplýsingar til að sinna eftirliti. Vissum
gögnum ber þó að eyða að eftirliti loknu, samkvæmt nýju frumvarpi. Undarlegt
að ekki hafi verið óskað eftir umsögn Læknafélagsins í málinu, segir formaður.
HEILBRIGÐISMÁL Landlækni ber að

fá allar þær upplýsingar úr heilbrigðiskerfinu sem hann óskar
eftir til að sinna eftirliti sínu, en
sumar má hann bara geyma í tiltekinn tíma. Heilbrigðisyfirvöld
telja ótvírætt að læknum beri
skylda til að afhenda landlækni
þau gögn sem hann telur nauðsynleg og eru persónugreinanlegar
upplýsingar þar með taldar. Þetta
kemur fram í greinargerð frumvarps velferðarnefndar Alþingis
um breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu.
Helstu lagabreytingarnar eru
þær að landlæknir má ekki varðveita persónugreinanleg gögn og
upplýsingar sem aflað hefur verið
á grundvelli eftirlitshlutverks,
lengur en nauðsynlegt er. Slíkt á þó
ekki við um varanlegar heilbrigðisskrár á landsvísu. Varðveisla upplýsinganna standi því aldrei lengur
en eftirlitsverkefnið og er sá tími
almennt talinn í mánuðum frekar
en árum.
Þorbjörn Jónsson, formaður
Læknafélags Íslands (LÍ), segir
valdmörkin í frumvarpinu óskýr.
„Það er lagt í hendurnar á landlækni að skilgreina hvaða skrár
þetta eru og það virðist vera algjörlega opin heimild,“ segir hann.
„Einnig ætti að tilgreina einhver
efri tímamörk til að halda skrána
en ekki leggja það í hendurnar á
þeim sem kemur henni upp.“
Þorbjörn furðar sig á því að
ekki hafi verið óskað eftir umsögn
LÍ við gerð frumvarpsins. „Lykilatriðið er að það hefði átt að leita
eftir áliti mismunandi aðila. Það er
svo mikilvægt að fleiri sjónarmið
komi fram.“

BRJÓSTASTÆKKUN Persónuvernd úrskurðaði á dögunum að lýtalæknum bæri ekki

skylda til að afhenda landlækni upplýsingar um konur sem hafa farið í brjóstastækkun hér á landi.
NORDICPHOTOS/AFP

Geir Gunnlaugsson, landlæknir,
segir brýnt að lagaramminn sé
þannig að embættið geti sinnt hlutverki sínu án vandkvæða. Hann
segir upplýsingaöflun frá lýtalæknum í kring um PIP-málið svokallaða hafa gengið hægt.
„Við fórum fram á upplýsingar
frá lýtalæknum og fengum bara
frá hluta þeirra. Öflun gagnanna
hefur því ekki gengið sem skyldi,“
segir hann. „Það er eitt af þeim
stóru verkefnum sem við þurfum
að skerpa á. Ná sátt og skilningi
um mikilvægi þess að þessar tölur
séu aðgengilegar.“
Velferðarnefnd lagði frumvarpið fram í kjölfar umræðu
sem skapaðist þegar LÍ var í vafa
um hvort lýtalæknum bæri skylda

Enginn vafi
Úr frumvarpi velferðarnefndar:
„Með hliðsjón af þeim brýnu
almannahagsmunum sem í húfi
geta verið verður ekki við það
unað að nokkur vafi leiki á um rétt
landlæknis til að afla nauðsynlegra
gagna og upplýsinga, þ.m.t.
persónugreinanlegra upplýsinga,
sem nauðsynlegar eru til þess að
hann geti sinnt þeirri skyldu sinni
að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu.“

til að afhenda landlækni nöfn og
kennitölur kvenna sem höfðu farið
í brjóstastækkun hér á landi.
sunna@frettabladid.is

Síðasti þátttakandinn í hryðjuverkaárásunum á Balí árið 2002 dæmdur í fangelsi:

Dæmdur vegna hryðjuverka á Balí
INDÓNESÍA, AP Umar Patek, 45

ára meðlimur í Al-Kaída hryðjuverkasamtökunum var á fimmtudag dæmdur í 20 ára fangelsi
fyrir að hafa smíðað bílsprengju
sem notuð var til að sprengja
skemmtistað á indónesísku
eyjunni Balí árið 2002. Alls létust
202 í sprengingunni, þar á meðal
88 Ástralar og sjö Bandaríkjamenn.
Saksóknarinn í málinu hafði
farið fram á lífstíðarfangelsi yfir
Patek en hann var ákærður fyrir
morð, brot á innflytjendalöggjöf,
að hafa haldið hlífiskildi yfir
hryðjuverkamönnum og að hafa
haft ólögleg vopn undir höndum.
Hlaut Patek refsingu vegna
árásanna á Balí en einnig fyrir
þátttöku í hryðjuverka árásum
sem gerðar voru á kirkjur í
Djakarta á aðfangadag árið 2000
og urðu nítján að bana.

Patek var handtekinn á síðasta
ári í Pakistan, í sama bæ og Osama
bin Laden faldi sig í síðustu ár ævi
sinnar. Hann hafði þá verið í felum
í níu ár en hann var sá síðasti
þeirra sem grunaðir voru um þátttöku í hryðjuverkunum sem tekinn
var höndum.
Í vörn sinni lagði Patek áherslu
á að hann hefði ekki leikið stórt
hlutverk í smíði sprengjunnar þótt
hann hefði vissulega tekið þátt.
Þá bað hann fjölskyldur fórnarlambanna sem og stjórnvöld í
Indónesíu afsökunar og sagðist
hafa verið á móti árásunum. Á
hann hefði hins vegar ekki verið
hlustað.
- mþl
DJAKARTA Í GÆR Lögreglumenn leiddu
Patek út úr réttarsalnum í Djakarta eftir
að dómur féll.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ENNEMM / SÍA / NM52730

Skráning haﬁn
á maraþon.is

Við bjóðum
góða þjónustu

Hlaupum til góðs

Skráning haﬁn á maraþon.is

Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum frá
vinum og vandamönnum til stuðnings góðgerðafélagi
að eigin vali. Láttu gott af þér leiða á hlaupum.

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni
menningar nætur þann 18. ágúst.Vegalengdir við allra
hæﬁ og hægt að fara heilt maraþon í boðhlaupi með 2-4
þátttakendum.

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár
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greinar@frettabladid.is

Ábyrgðin á nauðgun liggur alltaf hjá nauðgaranum:

Við erum
öll druslur

Í

dag verður farin drusluganga niður Skólavörðustíg og
Bankastræti að Lækjartorgi. Tilgangurinn er að vekja fólk
til umhugsunar um kynferðisglæpi og þá útbreiddu ranghugmynd að þolendurnir beri á einhvern hátt ábyrgð á
glæpnum með klæðnaði sínum, útliti eða framkomu.
„Með druslugöngunni viljum við færa ábyrgð kynferðisglæpa
frá fórnarlömbunum og yfir á gerendur. Við viljum ekki einblína á klæðnað, hegðun eða fas
þolenda sem mögulega afsökun
SKOÐUN
fyrir glæpamenn. Við viljum
Ólafur Þ.
einfaldlega að menn hætti að
Stephensen
nauðga,“ segir á heimasíðu
olafur@frettabladid.is
druslugöngunnar.
Í ár hafa aðstandendur göngunnar sett orðið „meint“ fyrir
framan heiti hennar. Það er að
þeirra sögn „til þess að vekja fólk til umhugsunar um þá stöðu
sem þolendur upplifa þegar fyrirvari er settur á frásagnir þeirra.
Við viljum vekja athygli á orðræðunni í samfélaginu og hvernig
fólk er tilbúið að leyfa brotamanni að njóta vafans á meðan að hin
raunverulegu fórnarlömb eru vænd um meiðyrði.“
Þetta er góður punktur og það eru ekki sízt þeir sem starfa
á fjölmiðlunum sem mega taka hann til sín. Orðalag í lögreglufréttum hefur oft verið með öðrum hætti þegar sagt er frá kynferðisglæpum en öðrum afbrotum. Við hikum ekki við að fullyrða að svo og svo mörg innbrot hafi verið framin tiltekna nótt,
eða að sex manns hafi orðið fyrir líkamsárás í miðbænum. Af
hverju ættum við frekar að skeyta orðinu „meint“ fyrir framan
frásagnir af kynferðisbrotum? Oftast eru engin vitni að innbrotum og oft ekki önnur vitni að líkamsárásum en þolandinn og
gerandinn, rétt eins og í nauðgunarmálum.
Í aðdraganda druslugöngunnar hafa allmargir einstaklingar af
báðum kynjum stigið fram og sagt frá reynslu sinni af nauðgun.
Þetta er hugrakkt fólk, sem með því að segja sögu sína stuðlar
að því að aðrir þolendur nauðgunar skilji að þeir sitja ekki einir
með sína þungbæru reynslu og að það er engin skömm að því að
vera nauðgað, ekki frekar en að vera laminn eða rændur. Það er
gerandinn, glæpamaðurinn, sem á að skammast sín.
Þessar frásagnir draga það fram sem er kjarni málsins; það
er venjulegt fólk sem er venjulega klætt og að gera venjulega
hluti sem verður fyrir nauðgun. Það er engar druslur. Ef svo er,
erum við það öll. Því að hver hefur ekki daðrað svolítið án þess
að ætla sér eitthvað meira með því, verið of lítið klæddur, orðið
of fullur og þar með ekki á varðbergi, þvælzt inn í hverfi sem
hann rataði ekki í, verið of seint á ferð í myrkrinu, húkkað sér
far af því að það var enginn leigubíll – eitthvað af þessu eða allt
saman? Ekkert af því gefur neinum öðrum afsökun fyrir því að
ráðast á aðra manneskju og brjóta gegn henni. Ábyrgðin er alltaf
gerandans og aldrei þolandans.
Vonandi láta sem flestir sjá sig í druslugöngunni og ganga gegn
fordómum og ranghugmyndum um kynferðisofbeldi.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Forsetakosningar
30. júní 2012
Frá yﬁrkjörstjórn
Suðvesturkjördæmis
Yﬁrkjörstjórn Suðvesturkjördæmis mun hafa aðsetur í
Íþróttahúsinu Kaplakrika í Hafnarﬁrði á kjördag, þar sem
talning atkvæða fer fram að loknum kjörfundi kl. 22.
Fyrstu kjörkassar verða opnaðir kl. 18:30 og hefst þá ﬂokkun
atkvæða.
18. júní 2012.
Yﬁrkjörstjórn Suðvesturkjördæmis,
Jónas Þór Guðmundsson,
Ástríður Sólrún Grímsdóttir,
Guðbjörg Sveinsdóttir,
Sigríður Jósefsdóttir,
Elín Jóhannsdóttir.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Stjórnmálasigur eða stjórnleysi?

F

ormenn stjórnarflokkanna
hafa skilgreint samþykkt
veiðigjaldalaganna sem
meiriháttar stjórnmálasigur. Forystumenn stjórnarandstöðuflokkanna telja sig á hinn bóginn
hafa takmarkað skaðann um sinn.
Þetta gaf leiðtoga Samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum, Ólínu
Þorvarðardóttur, tilefni í viðtali
til að gagnspyrja: „Hver stjórnar
landinu? Er þjóðstjórn í landinu? Er
ekki lengur starfandi ríkisstjórn?“
Rétt er að leita svara við þessum
hvössu spurningum þingmannsins
um stöðu ríkisstjórnarinnar.
Fyrst er á það að líta að stjórnarandstaðan hefur tafið framgang

sjávarútvegsfrumvarpanna
með málþófi sem
oft reynist ríkisstjórnum örðugt
í tímaþröng. Það
athyglisverða
er hins vegar
að ríkisstjórnin
setti sér sjálf
ÞORSTEINN
tímamörk sem
PÁLSSON
hún vissi að útilokað var að ná.
Hefði hún sagt, sem henni var í lófa
lagið, að þing stæði út sumarið gat
stjórnarandstaðan ekki stoppað eitt
einasta frumvarp.
Hvers vegna var þingið ekki látið

standa svo lengi sem þörf var á?
Það gera flestar ríkisstjórnir þegar
höfuðstefnumál eru í húfi. Sennilegasta ástæðan er sú að ríkisstjórnin hafi ekki verið örugg um
meirihluta fyrir fiskveiðistjórnarfrumvarpinu. Hún virðist því hafa
kosið að láta stjórnarandstöðuna
stöðva það.
Sé þetta rétt tilgáta er fullt tilefni
fyrir áhrifaþingmann í stjórnarliðinu eins og Ólínu Þorvarðardóttur að spyrja í alvöru hvort í
raun sé starfandi ríkisstjórn í landinu. En það er þá vegna veikleika
í stjórnarliðinu en ekki sakir þess
að stjórnarandstöðunni hafi vaxið
fiskur um hrygg að svo er komið.

Halda aðrir um stjórnartaumana?

H

inni spurningu Ólínu
Þorvarðardóttur hvort í
raun sé komin þjóðstjórn
vegna leynisamkomulags flokksformanna um þinglok
verður að svara á annan veg. Ekki
verður séð að stjórnarandstöðuflokkarnir hafi náð neinum slíkum
samningum er færi þeim bein áhrif
á stjórn landsins.
Þegar dregur að þinglokum eru
oftast nær fleiri mál á dagskrá en
unnt er að afgreiða með góðu móti.
Þá er venjulega samið um hver
þeirra skuli hljóta afgreiðslu. Hitt
er nánast óþekkt að ríkisstjórnir
semji um breytingu á stefnumálum
sínum til að ná samkomulagi við
stjórnarandstöðu um lok þinghalds.

Leynisamkomulag formanna
flokkanna kann að vera vísbending um að ríkisstjórnin hafi
talið sig vera í meiri bóndabeygju
en venjulegt er. Samt er harla
ólíklegt að þetta sé í raun samkomulag um áhrif. Þá hefði verið
gengið frá því með öðrum hætti.
Formaður VG hefur einnig sagt að
hann líti svo á að ríkisstjórnin sé
með öllu óbundin þó að einhverjar
viðmiðanir hafi verið settar á
blað.
Einu gildir hvort þetta er rétt
skilgreining á samkomulaginu.
Ríkisstjórnin getur í öllu falli
haft það að engu ef henni sýnist
svo. Að þessu virtu bendir fátt til
að stjórnarandstaðan hafi náð að

draga úr völdum Ólínu Þorvarðardóttur.
Forseti Íslands sagði nýlega að
sjávarútvegsfrumvörpin væru
bæði þess eðlis að rétt væri að taka
úrslitavaldið af þinginu og færa
það til þjóðarinnar. Það var alvöru
ögrun gagnvart ríkisstjórninni.
En ekkert bendir til að forsetinn
þori að standa við þetta fyrirheit
til fólksins í landinu jafnvel þó að
hann geti dregið ákvörðun fram
yfir kjördag.
Slík ákvörðun hefði enn aukið á
efasemdir þeirra sem spyrja hvort
raunveruleg stjórn sé í landinu.
En þetta hop forsetans veikir hins
vegar kenningu hans sjálfs um allsherjar upplausn þjóðmálanna.

dögunum lýsti talsmaður Samfylkingarinnar því yfir að ósamræmi
væri á milli fiskveiðistjórnarfrumvarpsins og hugmynda að
nýrri stjórnarskrá sem ríkisstjórnin áformar að samþykkja á
næsta þingi. Jafnframt var því lýst
yfir að Samfylkingin myndi ekki
una við þá stöðu. Þetta er mesta
óvissan.
Það lýsir dauflegri blaðamennsku að enginn hefur gengið
eftir því að spyrja þeirra spurn-

inga sem þessi stóra yfirlýsing
vekur. Ríkisstjórnin skuldar einfaldlega svar við því hvers konar
fiskveiðistjórnun samrýmist þeim
hugmyndum sem hún hefur um
nýja stjórnarskrá. Ekkert réttlætir að halda þeim upplýsingum
leyndum.
Ef þær hugmyndir eru hins
vegar á reiki er það enn ein
ástæða til að spyrja eins og Ólína
Þorvarðardóttir hvort hér sé starfandi ríkisstjórn.

Mesta óvissan

V

eiðigjaldalögin eru vissulega áfangasigur fyrir
ríkisstjórnina. Á hinn
bóginn lýsir það ekki
sterkri stöðu að stærsta stefnumál
hennar um fiskveiðistjórnunina
bíði síðasta þings kjörtímabilsins.
Hitt er að hvorki sá veikleiki né
spurningar um hvort stjórnarandstaðan hafi náð að binda hendur
ríkisstjórnarinnar valda mestri
óvissu um stöðu málsins.
Í eldhúsdagsumræðunum á
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MARRGARÍTA „SÓLBOÐI”

ART 23 Li Accu. Engin
sjálfsafhleðsla og
ekkert “minni”
- alltaf klár til
notkunar, jafnvel á
erfiðum svæðum.
Hraðhleðsla.
14,4 V lithíum.
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23 cm.
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Í miklu úrvali. Margar gerðir og
stærðir.

á
Ve r ð f r

395.-

995.-

Ginge Silver 520 BR.
190 cc mótor.
51 cm sláttubreidd.
7 hæðarstillingar,
70 l safnskúffa.
Stór afturhjól.

99.900.-

Gerðu garðinn frægan
með...
STJÚPUR - FJÓLUR - FLAUELSBLÓM
4 stk í bakka, íslensk ræktun.

395.-

Í Garðalandi
færðu allt fyrir garðinn. Laugarr
daginn 23. júní mun starfsfólk okkar kynna og leiðbeina
viðskiptavinum um val á garðvélum, gaðrverkfærum og
auk þess fræða þá um matjurtarræktkun og um val á
plöntum. Njóttu þess að koma til okkar í
og láttu okkur koma þér á óvart með ótrúlegu úrvali.

Krakkar, Það verða andlitsmálarar í
á laugardaginn frá kl 12-17,
og allir krakkar fá ókeypis ís frá Kjörís.

Verðin gilda frá föstudeginum 22. júní til og með laugardagsins 23. júní 2012. Gildir á meðan birgðir endast.
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BAUHAUS REYKJAVIK - Lambhagavegur 2-4 - 113 Reykjavik - www.bauhaus.is
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markhonnun.is

LAMBARIFJUR
GRILL

Kræsingar & kostakjör
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%
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59:
ÁÐUR 698 KR/KG

SÓL OG SUMARSKAP
OSTAGRILLPYLSUR

GRÍSAKÓTELETTUR

RAUÐVÍNSKRYDDAÐAR

UR

TT
24% AFSLÁ

300 G

TTUR

30% AFSLÁ

495

KJÚKLINGAVÆNGIR

TTUR

40% AFSLÁ

HVÍTLAUKS

ÁÁÐUR 5549
49 KR/PK

3::
ÁÐUR 498 KR/KG

ÁÁÐUR 11.698
698 KRR/KG
KG

GRÍSA T-BEIN

MJÓLKURKEX
500 G - ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

CAJ P’S

KREMKEX
500 G - ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

2/8:3
ÁÐUR 2.298 KR/KG

VÍNARBRAUÐSLENGJA
BAKAAÐ Á STAÐNUM*

NÝBAKAÐ
TILBOÐ

386

SJÓNVARPSKAKA

ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

ÁÁÐUR 5549
49 KR/STK

TTUR

50% AFSLÁ

6::
ÁÐUUR 798 KR/STK
ÁÐUR

TTUR

*GILDIR EKKI UM NETTÓ SALAVEGI

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

25% AFSLÁ

SVÍNABÓGSNNEIÐAAR

8:9
ÁÐUR 998 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR
OKKAR 3 STK

2/::1

Í NETTÓ
GRÍSAFÍLESNEIÐAR
LOUISIANA

ÁÁÐUR 22.398
398 KR/KG

2/5::
ÁÁÐUR 22.298
298 KR/STK

2::

HRÍSKÖKUR

ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ
DÖKKAR EÐA LJÓSAR
4STK/PK

ÁÁÐUR 2269
69 KR/PK

TTUR

26% AFSLÁ

UR

TT
50% AFSLÁ

2::

ÁVÖXTUR
VIKUNNAR

PLÓMUR
500 G ASKJA

X-TRA
HVÍTLAUKSBRAUÐ
175G 1 STK

ÁÐUR 398
398 KR/PK

PESTÓ –GRÆNT

PESTÓ –RAUTT

190 G

X-TRA FLÖGUR
SALT

48:

X-TRA FLÖGUR

SOUR CREAM ONION

190 G

2:9

ÞÚ SPARAR 101 KR PER STK!

Tilboðin gilda 21. - 24. JÚNÍ
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

2:9

ÞÚ SPARAR 101 KR PER STK!
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Til varnar jafnréttissinna
Jafnréttismál
Oddný Harðardóttir
fjármálaráðherra

Á

árunum eftir bankahrunið
skaut upp kollinum hugtakið
verðleikaþjóðfélag í þjóðmálaumræðunni. Með hugtakinu er vísað
til þess að við úthlutun embætta
og annarra starfa skuli stuðst við
verðleika umsækjenda, hæfni
þeirra, reynslu og menntun og að
þessir verðleikar skuli metnir á
faglegan og óvilhallan hátt af þar
til bæru fólki.
Verðleikaþjóðfélag er andstæða
kunningja- og klíkuþjóðfélagsins
þar sem flokkshollusta, kunningskapur, ættir og klíkuskapur
ræður því hverjir ráðnir eru til
verka. Þar er engin trygging fyrir
því að verðleikar og málefnaleg
sjónarmið ráði för.
Margir hafa á það bent að líta
megi á það bæði sem veikleika
og styrkleika að Ísland sé lítið og
einsleitt samfélag þar sem innbyrðis tengsl eru mikil og boðleiðir
stuttar, en jafnframt að einmitt
þetta hafi verið rót kreppunnar.
Einhver ötulasti baráttumaður
síðari áratuga gegn spillingu,
kynjamisrétti, ójöfnuði og kauðskum klíkustjórnmálum er Jóhanna
Sigurðardóttir sem tók að sér að
leiða þjóðina út úr þeim djúpstæða vanda sem íslenska klíkuveldið hafði bakað þjóðinni.
Barátta Jóhönnu er vel þekkt.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
þingkona Sjálfstæðisflokksins,
gat um þessa baráttu Jóhönnu
þegar hún spurðist fyrir um
stöðu þess kærumáls sem nú fer
hátt í fjölmiðlum eftir dóm Héraðsdóms Reykjavíkur. Fyrir rétt
um ári síðan hafði Jóhanna gert
upp við sig að mál vildi hún ekki
höfða til ógildingar úrskurði
kærunefndar jafnréttismála þótt
vísir lögfræðingar og ráðgjafar
teldu miklar líkur á að úrskurði
kærunefndar yrði hnekkt í slíku
máli. Jóhanna tók málið afar
nærri sér enda mátti hún vera í
góðri trú um að málefnalega og
faglega hefði verið staðið að mati
á 21 umsókn um starf skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu. Af
fimm manna úrvalshópi hafnaði
sá er starfið fékk í efsta sæti en
málshöfðandi í kærumálinu í því
fimmta. Hefði það verið rétt af
Jóhönnu að standa í málaferlum
við kynsystur sína um álitamál
sem snerti jafnrétti?
Enda svaraði Jóhanna Þorgerði Katrínu svo til á Alþingi:
„Ákvörðun mín var sú að fara
ekki með málið fyrir dómstóla
heldur að reyna að leita sátta
jafnvel þó að ríkislögmaður teldi

góðar líkur á að ég mundi vinna
það mál fyrir dómstólum.“
Jóhanna Sigurðardóttir nýtti
með öðrum orðum ekki þau
réttar úrræði sem hún hafði til
þess að reyna að hnekkja úrskurðinum. Segja má að þá þegar hafi
hún viðurkennt úrskurð kærunefndar jafnréttismála og viljað
beygja sig undir hann með sáttaumleitunum við umsækjandann.
En sátt var ekki í boði og
umsækjandinn höfðaði mál sem nú
hefur verið leitt til lykta í héraðsdómi. Og hver er niðurstaðan?
Bindandi úrskurður kærunefndar
jafnréttismála sem Jóhanna nánast
að segja framkallaði sjálf með því
að höfða ekki ógildingarmál.
En fleira kemur til. Í dóminum
er kröfu um skaðabætur hafnað
en fallist á sömu fjárhæð miskabóta og forsætisráðuneytið hafði
þegar boðið stefnanda í kjölfar úrskurðar kærunefndar
jafnréttismála.
Þá er það jafnframt niðurstaða
dómsins að ekki verði fullyrt að
stefnandi hafi átt að fá embættið
og er skaðabótakröfu stefnanda
því alfarið hafnað.
Í þessu ljósi er því hægt að velta
vöngum yfir því hvað hefði gerst
ef stefnandi hefði hlotið embættið.
Hefðu aðrir sem urðu ofar í mati á
umsækjendum beðið um úrskurð
kærunefndar jafnréttismála?
Hver hefði niðurstaðan orðið þá?
Í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur hefur svo sannarlega margt áunnist í jafnréttismálum. Svo mjög að Ísland er til
fyrirmyndar á því sviði. Kynjuð
fjárlagagerð og hagstjórn hefur
verið innleidd við gerð fjárlaga til
að tryggja jafna dreifingu opinberra fjármuna óháð kyni. Undir
forystu Jóhönnu var málaflokkur
jafnréttismála fluttur undir forsætisráðuneytið, búið er að ljúka
við gerð jafnréttisstaðla til að
ráðast með markvissum hætti
gegn kynjabundnum launamun,
unnið hefur verið að aðgerðaáætlun gegn mansali, kynbundnu
ofbeldi og heimilisofbeldi, austurríska leiðin til varnar þolendum
heimilisofbeldis hefur verið lögleidd og unnið er að eflingu Jafnréttisstofu. Senn taka gildi lög sem
kveða á um að lágmark 40 prósent
stjórnenda fyrirtækja og sjóða
séu konur. Helmingur ráðuneytisstjóra eru konur og meirihluti ráðherra er það nú sem stendur.
Ofangreindar samfélagslegar
breytingar og sigrar verða ekki
til af sjálfu sér. Jóhanna Sigurðardóttir hefur í áratugi barist fyrir
auknu jafnrétti kynjanna og gerir
enn. Hún hefur einnig barist fyrir
heilbrigðri stjórnsýslu og verðleikaþjóðfélaginu. Hún hefur
engar tryggingar frekar en aðrir
fyrir því að þessi tvö markmið
geti ekki rekist á endrum og
sinnum. Það hefur hún sjálf reynt.

Segðu satt Ólafur Ragnar
Forsetakosningar
Ásdís Ólafsdóttir
heimspekinemi

Ó

lafur Ragnar Grímsson á við
erfiðan andstæðing að etja í
kosningabaráttunni. Sjálfan sig.
Þegar hann tilkynnti um framboð sitt þann 4. mars lét hann
eftirfarandi orð falla: „Og eftir
þónokkra umhugsun þá var það
niðurstaða mín að verða við
þessum óskum en þó með þeim
fyrirvara eins og ég nefni í yfirlýsingunni að þegar vonandi allt
verður orðið stöðugra og kyrrð
hefur færst yfir, bæði varðandi
stjórnskipun og stöðu mála í
landinu, þá hafi menn á því skilning að ég muni þá ekki sitja út allt
næsta kjörtímabil og forsetakosningar fari þá fram fyrr en ella.“
Í frétt Höskuldar Kára Schram
á Stöð tvö um kvöldið var sagt að
Ólafur Ragnar ætlaði að hætta
á „miðju kjörtímabili“. Ummæli
Ólafs hér að framan voru svo
spiluð í frétt Björns Malmquist í
Ríkissjónvarpinu hálftíma eftir
að fréttin birtist á Stöð tvö. Aðrir
miðlar fylgdu í kjölfarið og ljóst
af umræðum næstu daga, hvort
sem var í netheimum eða útvarpsþáttum, að menn túlkuðu orð forsetans þannig að hann ætlaði
hugsanlega að hætta áður en kjörtímabilið væri úti. Staðreyndirnar
liggja blákaldar fyrir. Það var
Ólafur Ragnar sjálfur sem setti
þennan fyrirvara við framboð sitt,
bæði í viðtölum, og eins í skriflegri yfirlýsingu sem birtist víða,
meðal annars á mbl.is.
Nokkrum vikum síðar var komið
annað hljóð í strokkinn. Þá brást
Ólafur Ragnar við eigin orðum
á afar sérkennilegan hátt. Í við-

tali við Sigurjón Egilsson í þættinum Sprengisandi á Bylgjunni
þann 13. maí þóttist Ólafur ekkert kannast við þau. Hann þvertók
fyrir að hafa nefnt þann möguleika
að hann myndi ekki sitja út kjörtímabilið ef hann næði kjöri. Það
væri ekki nema ef íslenska þjóðin
vildi velja sér nýjan forseta, þegar
hér hefði náðst stöðugleiki, að hann
myndi sýna þeirri ósk skilning og
stíga til hliðar. Ólafur lét sér ekki
nægja að snúa út úr eigin yfirlýsingu í umræddu viðtali. Hann réðst
gegn maka Þóru Arnórsdóttur,
Svavari Halldórssyni fréttamanni,
með dylgjum um að Svavar hefði
búið til þá sögu að Ólafur ætlaði
sér ekki endilega að klára kjörtímabilið. Það átti hann að hafa
gert í frétt þann 20. mars, hálfum
mánuði eftir yfirlýsingu Ólafs, sem

sögðu þau fráleit. Áróðurinn, eins
og Ólafur Ragnar kaus að kalla
fréttaflutninginn, fólst nefnilega
eingöngu í því að spila aftur hans
eigin orð. Hvergi var minnst á
tvö ár í frétt RÚV eins og Ólafur
Ragnar fullyrti á Sprengisandi.
Þetta hlýtur að teljast hámark
ósvífninnar: Ekki aðeins að
afneita eigin orðum, heldur að
saka Svavar Halldórsson um
að hafa búið þau til og misnotað
með því fréttastofu RÚV í þágu
konu sinnar. Sem sagt alger viðsnúningur staðreynda. Hver sem
er getur kynnt sér málið þar sem
bæði fréttin og Sprengisandsviðtalið eru aðgengileg á internetinu. Sömuleiðis ættu allir að
kynna sér viðbrögð Ólafs Ragnars
þegar hann var inntur eftir
útskýringum á þessari þversögn

Ég geri þá kröfu að það fólk sem við
kjósum til trúnaðarstarfa fyrir okkur hafi
hreinan skjöld, sé heiðarlegt og réttsýnt.
fjölmiðlar landsins greindu frá.
Allir virtust þeir skilja Ólaf á sama
hátt og Stöð 2 og RÚV, þ.e. að hann
myndi ekki endilega sitja til loka
kjörtímabilsins næði hann kjöri.
Þóra Arnórsdóttir er sá mótframbjóðandi sitjandi forseta
sem notið hefur mests fylgis og
þ.a.l. sá frambjóðandi sem hann
hefur talað mest gegn í kosningabaráttunni. Í þessu tilviki er þó
ekki um eðlilega gagnrýni á mótframbjóðanda að ræða heldur
alvarlegar ásakanir sem ekki eru á
rökum reistar. Ólafur sagði Svavar
hafa misnotað fréttastofuna og
Ríkisútvarpið. Þessu mótmæltu
bæði fréttastjóri og útvarpsstjóri þegar þeir voru spurðir
út í ummæli Ólafs Ragnars og

í málflutningi sínum og þar mæli
ég sérstaklega með viðtali Stígs
Helgasonar sem birt var í Fréttablaðinu 27. maí.
Íslenska þjóðin er enn að gera
upp hrunið 2008. Kjörnir fulltrúar okkar brugðust. Blind trú,
óheilindi og blekkingar drógu
okkur ofan í fen sem við erum
enn að basla við að komast upp
úr. Komandi forsetakosningar geta orðið vendipunktur í því
nauðsynlega uppgjöri. Forsetinn
er starfsmaður þjóðarinnar og
kosningabaráttan er atvinnuviðtalið. Ég geri þá kröfu að það fólk
sem við kjósum til trúnaðarstarfa
fyrir okkur hafi hreinan skjöld, sé
heiðarlegt og réttsýnt. Lágmarkskrafa er að það segi satt.

Enn birtir til í efnahagslífinu
Stjórnmál
Steingrímur J.
Sigfússon
Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra
og efnahags- og
viðskiptaráðherra

A

tvinnuleysi er á niðurleið á
Íslandi. Þetta kom skýrt fram
í nýlegum tölum Vinnumálastofnunar þar sem skráð atvinnuleysi var 5,6% í maímánuði. Stofnunin gerir ráð fyrir að í júní fari
atvinnuleysi niður í 4,6-5,0%.
Ný vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar í maí staðfestir einnig

að staðan á vinnumarkaðnum
hefur batnað. Í nýliðnum maí voru
til að mynda 5.100 fleiri í störfum
samanborið við maímánuð fyrir
ári. Ef borið er saman við maí 2010
nemur fjölgunin 8.700 störfum.
Gögn Hagstofunnar sýna svo ekki
verður um villst að atvinnuþátttakan fer nú vaxandi á ný. Þetta
gefur góð fyrirheit fyrir komandi
mánuði. Það jákvæða við vinnumarkaðsupplýsingarnar nú er að
batinn er sýnilegur bæði á höfuðborgarsvæði og á landsbyggðinni
og einnig fækkar bæði konum og
körlum á atvinnuleysisskrá. Því
má segja að efnahagsbatinn sé
nú greinilegri og sýnilegri á mun
fleiri sviðum atvinnulífsins en við
sáum áður.

Krónan styrkist – verðbólga mun
lækka
Aukin umsvif í hagkerfinu
birtast víða þessa dagana. Mikil
uppbygging hefur átt sér stað í
ferðaþjónustu og fjölmörg gistirými bæst við víða um land.
Annatíminn í ferðaþjónustunni
er byrjaður og kallar það á mörg
störf í fjölmörgum þjónustugreinum. Líklegt er að aukinn
fjöldi erlendra ferðamanna sé
nú þegar byrjaður að hafa áhrif
á gengi krónunnar. Fleira kemur
þó til – þannig má reikna með
því að fyrirframgreiðsla Landsbankans til skilanefndar gamla
Landsbankans muni létta á
þrýstingi til veikingar á gengi
krónunnar. Krónan hefur styrkst
undanfarið – það mun hafa áhrif
til lækkunar á verðbólgu. Auk
þess hefur olíuverð einnig gefið
eftir á erlendum mörkuðum
og því ætti bensínverð að geta
lækkað frekar á næstunni vegna
þessa. Verðbólguhorfur hafa því
batnað talsvert síðustu vikur.
Sjávarútvegurinn kraftmikill
Aflaverðmæti íslenskra skipa
jókst um tæpa 10 ma.kr (+26%) á

fyrsta fjórðungi ársins. Tæplega
helmingur þessarar aukningar
skýrist af auknum loðnuafla en
verðmæti þorsks og karfa jókst
einnig umtalsvert. Makrílvertíðin er nú hafin og fer þokkalega af stað. Allt þetta bendir
til þess að umsvif og afkoma í
sjávarútvegi geti orðið mjög góð
á yfirstandandi ári. Þrátt fyrir
óvissu á erlendum mörkuðum
hefur afurðaverð á heildina litið
haldist hátt. Nýleg ráðgjöf Hafró
um helstu nytjastofna gefur vísbendingar um að næstu ár verði
gjöful fyrir sjávarútveginn.

Bankar selja eignir
Á síðustu mánuðum hafa bankarnir haldið áfram að selja frá
sér eignir sem þeir yfirtóku við
hrunið. Viðskiptalífið er með því
smám saman að komast í eðlilegra horf. Það er jákvæð þróun.
Nýjasta dæmið er sala Landsbankans á fasteignafélaginu
Regin og væntanleg skráning
þess í Kauphöllina. Fleiri skráningar í Kauphöllina eru fyrirhugaðar á næstunni sem fjölgar
kostum lífeyrissjóða og annarra
fjárfesta.
Batinn augljósari með hverjum
mánuði sem líður
Fjölmargir hagvísar úr ólíkum áttum staðfesta að batinn
og forsendur hans eru traustari en margir hafa talið allt til
þessa. Þar með dregur úr óvissu.
Aukinn stöðugleiki er því að
mínu mati að færast yfir þjóðlífið. Tal um mikla óvissu nú er
því sérkennilegt þegar hagtölur
eru skoðaðar og sérstaklega
þegar litið er til baka og haft í
huga út úr hvaða aðstæðum við
erum hægt og bítandi að vinna
okkur. Óvissan um þróun mála
í Evrópu og heimsbúskapnum
er helsta áhyggjuefnið nú um
stundir. Við það fáum við Íslendingar hins vegar litlu ráðið.
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ÚTILEGU?
Komdu við í Ellingsen

Í Ellingsen
g
færðu allt sem þarf
þ
fyrir útileguna, t.d. tjöld og tjaldhæla, útileguborð og
-stóla, ferðagrill, svefnpoka, bakpoka, kælibox og fleira fyrir ferðalagið – allt nema nestið.

COLEMAN FERÐ
ÐAGASGRILL
Fyrirferða
alítið grill með
hitamæli

49.990 KR.

COLE
CO
LEMAN
MAN ÚTIL
ÚTILEG
EGU
UBO
BOR
RÐ
Samfellanlegt

CAMPINGAZ KÆLIBOX 24 L
Með bílatengi

COLEMAN SKJÓLVEGGUR
5,5 x 1,5 m

8.490 KR.

16.100 KR.

9.990 KR.

COLEMAN ÚTILEGUSTÓLL
MEÐ ÖRMUM
Sterkur og samfellanlegur

COLEMAN TRACK
2JA MANNA TJ
T ALD
2000 mm vatnsheldni

COLEMAN TRACK SVEFNPOKI
820 gr. nettur sumarpoki

9.990 KR.

10.990 KR.

5.990 KR.

COLEM
MAN TJ
T ALDDÝNA
Einbre
eið

5.490 KR.

PRIMUS TJ
T ALDHITARI
2000–2500 w

11.990 KR.

COLEMAN 4D LED TJ
T ALDLUKT
3 stillingar

6.490 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is
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Lambalæri fyrir þig og þína!
Þú getur valið ókryddað, eða með
kryddjurtum, New York, hvítlauk og
rósmarín, piparmarinerað eða trönuberja og eplamarinerað!
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Krónu kjúklingabringur
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl
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Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecote, erlent
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Hrásalat, 350 g
249 kr.
Kartöflusalat, 350 g 289 kr. Forsoðnir maísstönglar, 2 í pk.
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Verð áður 370 kr. kg
Græn melóna

Safnaðu AUKAKRÓNUM
í öllum verslunum Krónunnar
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Kjúklingaleggir, 2 pylsutegundir og grísarif
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Ungnauta entrecote, grísahnakki og grísaspjót

Grísakótilettur, grísasíða og lambainnralæri

Klipptu út ávísunina

B4Y grillkol, 2,5 kg
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Grillbakkar 3 stk. í pk.
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Yippi, kalk- og vítamínbættur
ávaxtasafi, 4 teg., 200 ml
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Sun Lolly, 10 tegundir

kr.
pk.
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Freyju staurar 2 í pk.
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Ekki í persónulegum ábyrgðum
Fjárfestirinn Jón Helgi Guðmundsson, kenndur við BYKO, reiknar með að halda sínum félögum hér á landi þó fjárfestingafélag
hans sé skuldum vafið. Hann átti stóran hlut í Kaupþingi þegar bankinn fór í þrot og segir Brjáni Jónassyni hvað honum finnst
um ásakanir á hendur stjórnendum bankans um markaðsmisnotkun og ræðir þann lærdóm sem hann hefur dregið af hruninu.

F

járfestar sem voru
áberandi í íslensku
viðsk ipta lífi fy ri r
hrunið haustið 2008
hafa komið mjög misvel út úr hruninu.
Einn þeirra sem virðist hafa
sloppið nokkuð vel er Jón Helgi
Guðmundsson. Þrátt fyrir að
fjárfestingafélag hans sé í
miklum vanda óttast hann ekki
að missa grunninn að viðskiptaveldi sínu hér á landi.
Fjárfesti ngar Jóns Helga
byggðust upp í kringum byggingarvöruverslunina BYKO sem
faðir Jóns Helga stofnaði ásamt
mági sínum fyrir 50 árum. BYKO
heyrir í dag undir móðurfélagið
Norvík sem á einnig önnur stór
fyrirtæki á borð við Krónuna,
Nóatún, Elko, Intersport og fleiri.
Þrátt fyrir bankahrunið er
staða Norvíkur sterk, segir Jón
Helgi. „Við höfum farið í gegnum
allar þessar hremmingar án þess
að hafa þurft að leggjast á hnén.
Það hefur ekkert verið afskrifað
hjá okkur. Við höfum ekki farið
í gegnum neina fjárhagslega
endurskipulagningu. Það sama
má segja um fasteignafélagið
okkar, Smáragarð, það stendur
vel,“ segir Jón Helgi.
Hann segir Smáragarð standa
vel, enda félagið fjármagnað til
25 ára og félög í eigu Norvíkur
helstu leigjendurnir. „Ef ég ber
Smáragarð saman við önnur
fasteignafélög af svipaðri stærð
hafa þau flest farið í gegnum einhverjar hremmingar. Okkar félag
var ekki mikið skuldsett fyrir
hrunið. Þó við værum auðvitað
með töluverðar skuldir var það
ekki þannig að það gengi okkur
yfir höfuð,“ segir Jón Helgi.
„ Auðvitað er þetta erfitt.
Stundum finnst manni ójafnt
gefið, en kannski á maður ekki
að kvarta yfir því. Ég er bara
ánægður að Norvík hafi getað
staðið þetta af sér. Það var ekkert
sjálfgefið, langt frá því.“
Norvík er með starfsemi í sex
löndum; á Íslandi, í Svíþjóð, á
Bretlandi, í Eistlandi, Lettlandi
og Rússlandi. Jón Helgi segir
félögin utan Íslands almennt
standa vel. „Það er bara eins og
gengur þegar eru svona mörg
fyrirtæki undir, það eru alltaf
einhverjir með pestina. Þá geta
hin stutt við, svo í heildina
gengur þetta mjög vel.“

Fjárfestingafélag með pestina
Eitt þeirra félaga sem sannarlega
er með pestina eftir banka hrunið
er fjárfestingafélag Jóns Helga
og fleiri, Straumborg.
Félagið stendur höllum fæti
eftir hrunið, enda var félagið
stór hluthafi í Kaupþingi þegar
bankinn fór í þrot. Samkvæmt
ársreikningi fyrir árið 2010
skuldar félagið 5,9 milljarða. Þá
er ótalin krafa þrotabús Glitnis
á hendur Straumborg að upphæð 3,9 milljarðar króna. Þrotabúið hefur stefnt Straumborg.
Falli dómur félagi Jóns Helga í
óhag skuldar það um 10 milljarða
króna.
Jón Helgi segir að ekki séu
bein tengsl á milli Straumborgar
og Norvíkur eða fasteignafélagsins Smáragarðs, þó að einhverju leyti séu eigendurnir þeir
sömu. Þó á Straumborg tæplega
22 prósenta hlut í Norvík.
„Við gerðum kyrrstöðusamning
við lánardrottna Straumborgar
fyrir nokkrum árum sem rennur
út í janúar á næsta ári. Við erum
að vinna í næstu skrefum í mjög
góðu samstarfi við okkar lánardrottna. Það hefur verið okkar
metnaðarmál að komast frá því
á eins góðan hátt og hægt hefur
verið. Við höfum lagt mikið á
okkur til að það geti tekist, ég
hef verið í launalitlu starfi við
að reyna að gera sem best úr því

BORGAR SKULDIR Erfitt er að finna áhugaverð fjárfestingartækifæri á Íslandi þessa dagana, segir Jón Helgi Guðmundsson. „Ég held að menn verði að sjá til hvernig þróunin
verður á næstu misserum. Ég held að besta fjárfestingin núna sé að borga skuldir.“
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

undanfarið. Væntanlega kemur
í ljós í haust hvernig við getum
tekið framhaldið. Ég á ekki von
á að Straumborg fari í þrot, það
er verið að reyna að vinna úr
þessu á sem bestan hátt,“ segir
Jón Helgi.
Hann segir því ekki hættu á
að hann muni missa einhver af
fyrirtækjunum sem heyra undir
Norvík vegna slæmrar stöðu
Straumborgar. „Það mun ekki
koma til. Það er bara það sem
er inni í Straumborg sem er til
skiptanna. Við erum ekki í persónulegum ábyrgðum.“
Spurður um 22 prósenta hlut
Straumborgar í Norvík segir
hann litlu skipta fyrir rekstur
Norvíkur þó hann gæti verið í

„Ég var kominn út úr stjórn
Kaupþings fyrir nokkru síðan og
fylgdist með bankanum úr fjarlægð.“ Straumborg átti stjórnarmann í Kaupþingi, en Jón fullyrðir
þrátt fyrir það að hafa aðeins
fylgst með bankanum úr fjarlægð
og ekki hafa rætt málefni bankans
við stjórnarmann sinn.
„Ég held að það sem hafi valdið
þessu öllu séu þessi kaupaukamál. Þar voru menn að kaupa bréf,
margir voru með heilmikið undir.
Nú er ég bara að tala eins og ég
sá þetta utan frá, en þetta teymi
sem var að stjórna bankanum var
að reyna að bjarga honum. Menn
höfðu trú á að þeir gætu komist í
gegnum þetta, og voru að reyna
að bjarga því að þessir samstarfs-

þessum hlutabréfaaukningum sem
fóru fram. Svo minn hlutur var að
þynnast heilmikið út. En þetta var
samt afgerandi hlutur í bókum
Straumborgar, það er ekki spurning, illu heilli, og það er spurning
hvort okkur takist að kljúfa það.“

Útsettur fyrir markaðsmisnotkun
Spurður hvort um markaðsmisnotkun hafi verið að ræða hjá
Kaupþingi segir hann það getgátur á þessu stigi. Þarna hafi
skapast aðstæður sem enginn
hafi séð fyrir og boginn hafi verið
spenntur of hátt, hjá honum eins
og mörgum öðrum.
„Ég á óskaplega erfitt með að
meta hvað gekk á til að geta lagt
dóm á það. Auðvitað verð ég ekki

„Ég á óskaplega erfitt með að meta hvað gekk á til að geta
lagt dóm á það. Auðvitað verð ég ekki ánægður með það
ef í ljós kemur að þarna var um markaðsmisnotkun að
ræða. Þá hef ég auðvitað verið útsettur fyrir það.“
uppnámi vegna erfiðrar stöðu
Straumborgar. „Þá eru eftir 78
prósent í minni eigu og eigu fjölskyldunnar svo það hefur engin
áhrif á okkur.“

Rótin liggur í kaupaukakerfunum
Straumborg var einn af stærstu
hluthöfunum í Kaupþingi þegar
bankinn fór í þrot haustið 2008.
Tap félagsins var mikið, og hefur
það verið í fjárhagslegri gjörgæslu síðan. Jón Helgi segist
ekki rétti maðurinn til að skýra
það sem átti sér stað innan Kaupþings og leiddi til þess að bankinn
féll. Of snemmt sé að úttala sig um
ásakanir um markaðsmisnotkun.

menn sem þeir voru með allt í
kringum sig, og bankinn byggði
að einhverju leyti á, færu í gjaldþrot.“
Jón Helgi þvertekur fyrir að
sem stór eigandi hljóti hann að
hafa fylgst betur með en þetta
svar gefur til kynna. „Nei, ég
gerði það ekki. Ég var ekki í
þeirri aðstöðu. Þarna voru stórir aðilar sem réðu ferðinni. Aðallega Bakkavararbræður og Ólafur
[Ólafsson, kenndur við Samskip].
Ég var stór eigandi í Búnaðarbankanum. Þegar Búnaðarbankinn
og Kaupþing voru sameinuð
þynntist sá hlutur út og ég held að
ég hafi ekki tekið þátt í neinum af

ánægður með það ef í ljós kemur
að þarna var um markaðsmisnotkun að ræða. Þá hef ég auðvitað verið útsettur fyrir það. Þeir
sem töpuðu mestu á Kaupþingi
voru við sem áttum hlutabréfin,
næstmestu töpuðu þeir sem áttu
skuldabréf bankans.“
Spurður hvort stjórnendur
ba nk a ns h a fi ek k i rey nst
traustsins verðir segir hann það
verða að koma í ljós. „Er ekki
verið að rannsaka þessi mál öllsömul? Vonandi kemur það þá í
ljós og menn geta lagt mat á það
þegar niðurstaðan liggur fyrir.
Við vorum auðvitað leiksoppar í
þessu öllu eins og fleiri.“

Sjálfur segist Jón Helgi ekki
hafa verið til rannsóknar í kjölfar
hrunsins. Hann segist aldrei hafa
þurft að ræða við sérstakan saksóknara um eitt né neitt, hvorki
sem vitni né grunaður maður.

Lækkun skulda besta fjárfestingin
Jón Helgi segist eins og fleiri
hafa lært ýmislegt af hruninu.
„Ég get eiginlega vísað í reynslu
Svíanna sem lentu í sínu hruni
upp úr 1990. Það varð bankahrun
í Svíþjóð, og bæði einstaklingar
og félög voru mjög skuldsett.
Margir fóru illa út úr því. Það
er enn þannig rúmlega 20 árum
seinna að Svíar vilja helst ekki
skuldsetja sig. Menn brenndu
sig ansi illa. Við viljum halda
okkur við það sem við höfum
þóst standa fyrir í því sem við
höfum verið að gera. Spenna
bogann ekki of hátt þannig að
við sjáum ekki til lands. Ég sagði
það nú eftir þetta hrun að við
ætluðum að standa það af okkur
með þessi rekstrarfélög. En ég
veit ekki hvort við myndum þola
annað svona hrun. Ég held að fáir
myndu þola það,“ segir hann.
„Við höfum verið í því að standa
í skilum með okkar skuldir. Bæði
Norvík og Smáragarður hafa náð
að standa í skilum, og borgað
bæði afborganir og vexti skilvíslega.“
Jón Helgi segir erfitt að sjá
fjárfestingartækifæri á Íslandi í
dag. „Við verðum að sjá til með
það. Ef okkur tekst að eyðileggja
sjávarútveginn núna fækkar
kannski enn frekar fjárfestingartækifærunum á Íslandi.
Ég held að menn verði að sjá til
hvernig þróunin verður á næstu
misserum. Ég held að besta
fjárfestingin núna sé að borga
skuldir.“
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Snjallsíminn verður þarfasti
þjónn hestamannsins
á Landsmótinu

Vertu á stærsta
3G netinu

Náðu í Landsmótsappið og
upplifðu hátíðina með okkur.

Landsmótsappið býður upp á dagskrá mótsins
auk þess sem hægt er að fá upplýsingar um alla
hestana sem taka þátt, ásamt knöpunum. Staðan í
öllum riðlum mótsins er aðgengileg og hægt með
auðveldum hætti að fylgjast með árangri hesta og
keppenda.
Í appinu er einnig kort af mótssvæðinu, almennar
upplýsingar fyrir mótsgesti, myndskeið, viðtöl,
fréttir af hestamannamótinu og Twitter.
Appið er bæði til á íslensku og ensku

siminn.is | #landsmot
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Málskot, útrás, hrun og ótti
Ólafur Ragnar Grímsson hefur verið vinsæll forseti, óvinsæll forseti, útrásarforseti, séð-og-heyrt forseti, forseti fólksins, forseti
vinstrimanna og forseti hægrimanna. Guðni Th. Jóhannesson fjallar um einn lífseigasta bragðaref íslenskrar stjórnmálasögu.

S

umarið 1996 var forsetakjör á
Íslandi. Í byrjun febrúar bauð sig
fram Guðrún Pétursdóttir, forstöðumaður Sjávarútvegsstofnunar Háskóla Íslands, og naut þá
meðbyrs. Tíu dögum fyrir kjördag dró hún framboðið hins vegar til baka,
þorrin fjöldafylgi. Þá voru eftir fjórir; Ástþór
Magnússon athafnamaður, Guðrún Agnarsdóttir, læknir og fyrrverandi þingkona
Samtaka um kvennalista, Pétur Kr. Hafstein hæstaréttardómari og alþingismaðurinn Ólafur Ragnar Grímsson. Hann hafði
verið prófessor í stjórnmálafræði, formaður
Alþýðubandalagsins og fjármálaráðherra um
skeið, umdeildur og orðhvass.

Óvænt úrslit
Í ljósi hinnar pólitísku fortíðar sigurvegarans hlutu úrslitin að teljast söguleg og óvænt.
Ólafur Ragnar hlaut 41,4% atkvæða. Næstur
honum kom Pétur Hafstein með 29,5%. Margt
hafði verið Ólafi í vil. Hann setti sig í „forsetastellingar“ og sagði að þótt Alþingi hefði
verið átakavettvangur gegndi öðru máli um
Bessastaði. Þá minnti hann á að forseti gæti
synjað lögum staðfestingar svo að þau færu í
þjóðaratkvæði. Kjósendur kunnu líka að meta
þau orð Ólafs Ragnars að átta eða í mesta lagi
12 ár væru æskilegur tími á forsetastóli.
Ekkert af þessu skipti þó sköpum. Veigameira var að fólk taldi Ólaf Ragnar þaulreyndan á alþjóðavettvangi. Kosningaherferð
hans var vel heppnuð og ekkert til sparað.
Einnig munaði mikið um Guðrúnu Katrínu
Þorbergsdóttur, hina glæsilegu eiginkonu
forsetaefnisins. Loks naut Ólafur Ragnar
þess að keppinautarnir höfðu hver sína byrði
að bera. Ástþór Magnússon átti aldrei sigurvon, Guðrún Agnarsdóttir þótti of lík Vigdísi
Finnbogadóttur og Pétur Kr. Hafstein var
lítt þekktur og hlédrægur. Þar að auki virtist
mörgum hann hafa leitað leyfis hjá Davíð
Oddssyni forsætisráðherra að fara í framboð
og það kunni ekki góðri lukku að stýra.
Á Íslandi vinna þeir forsetakjör sem þykja
standa fjærst hinu pólitíska valdi. Sumarið
1996 átti það við um Ólaf Ragnar Grímsson.
Breytti þá engu að hann hafði verið í eldlínu
stjórnmálanna í nær þrjá áratugi fyrir þrjá
ólíka stjórnmálaflokka. Sú ímynd sem hann
skóp sér sagði annað.
Átök við sjálfstæðismenn
„Hvers konar loddari ert þú?“ kallaði Davíð
Oddsson undir ræðu Ólafs Ragnars í fyrsta
sinn sem þeir tókust á í þingsölum. Síðar
sagði Ólafur að í Davíð væri „skítlegt eðli“.
Vart kom á óvart að forsetinn nýi hafði ekki
setið lengi í embætti þegar óþol sjálfstæðismanna í garð hans brast fram. Eftir sárasaklaus ummæli Ólafs um vonda vegi á Barðaströnd vönduðu þeir um við hann að standa
utan stjórnmálabaráttunnar.
Næstu ár gætti áfram núnings af þessu
tagi. Í stórum málum hélt Ólafur Ragnar sig
þó til hlés. Áskorunum um að staðfesta ekki
umdeild lög um kjör öryrkja sinnti hann ekki.
Ekkert sagði hann af eða á um Kárahnjúkavirkjun eða stuðning við Íraksstríð. En árið
2004 urðu umskipti. Snemma árs reiddist
forseti því að við aldarafmæli heimastjórnar
sýndi Davíð Oddsson honum lítinn sóma.
Gagnkvæm andúð þessara ráðríku manna
duldist engum og um sumarið mættust stálin
stinn. Yfir 30.000 manns skoruðu á forseta að
undirrita ekki fjölmiðlalögin svonefndu sem
Davíð hafði fengið samþykkt á Alþingi. Við
þessu varð Ólafur Ragnar og beitti málskotsrétti forseta, í fyrsta skipti í sögunni.
Þótt forsætisráðherra væri skapi næst að
hunsa þá ákvörðun skorti hann pólitískt afl
og lagalegu rökin voru veik. Lögin voru afturkölluð en í kappinu við að klekkja á fjölmiðlaveldi andstæðinga sinna hafði Davíð skapað
alþýðuhetjuna Ólaf Ragnar. Um leið varð
forsetinn óskabarn Samfylkingarinnar og
Vinstri grænna.
„Séð-og-heyrt-væðing“
Sama ár og Ólafur Ragnar Grímsson settist á
Bessastaði hóf tímaritið Séð og heyrt göngu
sína. Fyrsta árið prýddu forsetinn og fjölskylda hans forsíðu þess þrisvar og því náði
víst enginn annar nema Hemmi Gunn. Áfram
var Ólafur Ragnar í sviðsljósinu og vorið
2000 bjó fjölmiðlamaðurinn Stefán Jón Hafstein til hugtakið „séð-og-heyrt-væðing“ yfir
„fínafólkstilburðina“ sem honum fundust
svífa yfir vötnum.
Þá höfðu skipst á skin og skúrir í einkalífi Ólafs Ragnars. Haustið 1998 lést Guðrún
Katrín Þorbergsdóttir eftir erfið veikindi.
Ári síðar tókust ástir með forseta og Dorrit

FORSETAHJÓN Á SVÖLUM ALÞINGISHÚSSINS Kosningaherferð Ólafs Ragnars Grímssonar þótti vel heppnuð og ekkert var til sparað. Mikið munaði um hina
glæsilegu eiginkonu hans, Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur. Myndin var tekin að embættistöku lokinni 1. ágúst 1996.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Moussaieff, efnaðri athafnakonu í Lundúnum.
Hún var tápmikil og fjölmiðlar hlutu að sýna
henni áhuga. Tíðarandinn var að breytast,
Ólafur Ragnar átti ekki einn sök á hinni
meintu „séð-og-heyrt-væðingu“. Hann sýtti
hana þó sjaldnast.

„Guðfaðir útrásarinnar“
Í forsetatíð Ólafs Ragnars hófst fyrir alvöru
íslenska útrásin, aukin umsvif Íslendinga á
alþjóðavettvangi. Útrásarárin löðuðu fram
það besta og versta í fari forseta. Athafnamenn mátu þekkingu hans og kapp við að
bera hróður Íslands sem víðast. Tengslanet
hans var þéttofið, einkum þegar við bættust
sambönd Dorritar í heimi hinna frægu og
vellríku. Ræður flutti forseti fumlaust og var
meiri eldmóður í honum en varfærnum embættismönnum eða ráðherrum, misvel mæltum á erlendar tungur. Mikilvægi smáríkja

listum og viðskiptum mætti helst líkja við
vöxt Flórens á endurreisnartímanum eða
Aþenu til forna.
Þannig lofaði forsetinn „íslenska efnahagsundrið“. Fáir gengu eins langt. Samt var hann
fráleitt einn um drambið og það er auðvelt
að vera vitur eftir á. Í oflæti útrásaráranna
líkaði fólki vel að eiga forseta af þessu tagi.
Samkvæmt skoðanakönnun snemma árs 2008
sögðust 87% aðspurðra ánægð með störf Ólafs
Ragnars Grímssonar. En svo hrundi allt.

Hrun banka og forseta
Vöxt bankanna og hrun þeirra haustið 2008
mátti einkum rekja til óhóflegra lána, sinnuleysis og óráðsíu. Sama gilti um veldi ýmissa
auðjöfra sem Ólafur hafði vingast við. „Efnahagsundrið“ var ekki flóknara en það.
Bankarnir voru vart fallnir þegar forseti
Íslands kvaðst þurfa að líta í eigin barm og

Valdhöfum í Lundúnum og Haag má hann
þakka að hafa losnað úr Icesave-snörunni.
Þeir neituðu að samþykkja fyrirvara Alþingis
og því þurfti að semja upp á nýtt.
og málefni norðurslóða urðu Ólafi Ragnari
einkar hugleikin, auk loftslags- og orkumála.
Þetta var gott og blessað. Hitt var verra að
í ákafa sínum gekk forseti of langt. Með hliðsjón af öllu sem nú var unnt að styðja og gera
fannst honum lítið um síðustu forvera sína á
Bessastöðum. Þó að hann nefndi engin nöfn
duldist fáum að þegar hann talaði um forseta
sem hefði bara „labbað um túnin og skrifað
undir lögin“ var Kristján Eldjárn, sá farsæli þjóðhöfðingi, í huga hans. Þegar Ólafur
ítrekaði að forsetinn væri ekki „puntudúkka“
sveigði hann að Vigdísi Finnbogadóttur.
Verkin gátu líka verið vafasöm, þrátt fyrir
góðan vilja. Meðmælabréf samdi Ólafur
Ragnar fyrir útvalda viðskiptamenn. Þess
háttar traustsyfirlýsingar, sem líktust helst
óútfylltum víxli fyrir hönd þjóðarinnar, gátu
komið forsetanum í koll. Það áttu dæmin
eftir að sanna og greiða þáði Ólafur Ragnar
líka af auðjöfrum og bankamönnum, flaug í
þotum þeirra og fékk stóru bankana þrjá til
að kosta ítarlega sögu um afrek sín sem „guðfaðir útrásarinnar“.
Eins ámælisverðar voru hástemmdar lýsingar Ólafs Ragnars Grímssonar á eðlislægum yfirburðum íslenskra athafnamanna.
Velgengni í hörðum heimi alþjóðaviðskipta
útskýrði hann með því að Íslendingar hikuðu
ekki heldur létu slag standa, traust ríkti milli
manna að fornum sið og þeir mætu góðan orðstír ofar öllu. Stundum mátti skilja forseta
þannig að auknu veldi Íslendinga í vísindum,

sjá hvar honum hefði orðið á. En orðspor hans
var stórlaskað; snemma árs 2009 sýndu kannanir að einungis þriðjungur landsmanna var
ánægður með störf hans. Eftir hrunið hafði
Ólafur Ragnar haft hægt um sig og ekkert
heyrðist frá honum undir lok árs 2008 þegar
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar fékk samþykkta þingsályktunartillögu
um lausn Icesave-deilunnar við Bretland og
Holland, með ábyrgð ríkissjóðs á innstæðum
í útibúum Landsbankans ytra.
Sumarið 2009 höfðu veður skipast í lofti
og ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri
grænna ákvað að semja á svipuðum nótum
við bresk og hollensk stjórnvöld. Í meðförum
Alþingis á frumvarpi stjórnarinnar bættust
við fyrirvarar sem forseti vísaði til þegar
hann staðfesti í september 2009 lög um Icesave-samninga. Þá fannst honum ekki þörf á
að þjóðin ætti lokaorðið í hinni miklu deilu,
jafnvel þótt lögin kvæðu á um milljarðaskuldbindingar.
Línur í Icesave-deilunni hafa ætíð markast
af því hvort menn sitja í stjórn eða stjórnarandstöðu. Sjálfskipaðir sigurvegarar munu
reyna að skrá söguna og eru reyndar byrjaðir á því. En þeim verður ekki kápan úr því
klæðinu þegar upp er staðið. Til þess eru
staðreyndirnar of skýrar. Þetta á líka við um
forsetann. Valdhöfum í Lundúnum og Haag
má hann þakka að hafa losnað úr Icesavesnörunni. Þeir neituðu að samþykkja fyrirvara Alþingis og því þurfti að semja upp á

nýtt. Í árslok 2009 var það samkomulag samþykkt á þingi með nær minnsta mun. Um
sama leyti var forseti hafður að þvílíku háði
og spotti í áramótaskaupi að þess voru engin
dæmi. Átti hann sér viðreisnar von?

Upprisan
Ólafi Ragnari Grímssyni bárust nýju Icesave-lögin en sömuleiðis áskoranir um 56.000
Íslendinga að staðfesta þau ekki. Indefencehópurinn hafði unnið þrekvirki og forseti
hlýddi kalli fólksins. Með synjun hans voru
lögin lögð í dóm þjóðarinnar og kolfelld.
Langflestir Íslendingar lofuðu afstöðu Ólafs
Ragnars. Aftur var sest að samningaborði og
í þetta sinn var drjúgur meirihluti Alþingis
hlynntur málalyktum. Engu að síður beitti
forseti synjunarvaldi aftur. Nú var mjótt
á munum en sem fyrr fengu lögin þó ekki
meirahlutafylgi. Dómstólaleiðin beið og tíminn leiðir í ljós hverjar lyktir hennar verða.
Liðsmenn Samfylkingar og Vinstri grænna
hugsuðu Ólafi Ragnari þegjandi þörfina.
Kátínan frá 2004 var horfin og sjálfstæðismenn sem þá fordæmdu forseta lofuðu hann
nú. Sjaldan hefur sannast eins vel að óvinur
óvinar getur talist góður vinur.
Ólafur Ragnar Grímsson virtist orðinn forseti fólksins og afl útrásaráranna vaknaði á
ný. Ytra varði hann hagsmuni Íslands, alltaf
kappsamur, stundum óskammfeilinn. Það var
þetta sem þurfti í hatrammri milliríkjadeilu.
Á sama tíma virtist Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra forðast erlenda ráðamenn
og fjölmiðla eins og heitan eldinn og í löngun
sinni til að vinna stundarsigra á Alþingi
sólunduðu þingmenn virðingu þess í samfélaginu. Tómarúmið sem skapaðist fyllti forseti með glöðu geði.
Klókindi og ótti
Í nýársávarpi 2012 tilkynnti forseti að hann
hygðist láta gott heita, eftir 16 ár á Bessastöðum. Eða hvað? Vinir forseta hrundu af
stað undirskriftasöfnun og honum snerist
hugur, hafi hann þá einhvern tímann ætlað
sér að hverfa á braut. Klókindi eða klækir
þóttu lengi aðalsmerki hans í stjórnmálabaráttunni. Nú er hann í öðrum stellingum
en 1996. Nú vill hann vera brjóstvörn þjóðar
gegn máttlausu þingi og óvinsælli stjórn,
leiðtoginn sterki á „óvissutímum“. Nú leitar
hann ekki aðeins stuðnings þeirra sem vona
heldur líka þeirra sem óttast. Og nú viðurkennir hann ekki eigin afglöp í aðdraganda
hrunsins, það væri veikleikamerki. Nú eru
hin hrikalegu áföll frekar borin saman við
endalok ullarvinnslu hjá Álafossi.
Við rannsóknir mínar á sögu síðustu áratuga hef ég leitað í smiðju Ólafs Ragnars
Grímssonar. Hann hefur reynst vingjarnlegur, fróður og ráðagóður, jafnvel víðsýnn
og launfyndinn. En snúist sagan um hagsmuni
hans sjálfs verða hamskipti.
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Í GÓÐA VEÐRINU Pappír, litir og lím freistuðu þeirra sem vildu heldur föndra en vera í leiktækjunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Leyfa börnum að leika á pólsku
Gleðin ein ríkti í leikskólanum Garðaborg við Bústaðaveg einn laugardag fyrir skömmu þar sem pólskumælandi fjölskyldur
hittust og nutu þess að eiga samskipti á sínu móðurmáli. Gunnþóra Gunnarsdóttir leit inn og tók forsprakkann og fleiri tali.

B

örnin flögra um leiksvæðið, klifra, róla
og renna sér, sum
föndra við borð á
stéttinni en foreldrarnir skrafa saman
um leið og þeir hafa gætur á ungviðinu. Reykur liðast upp frá útigrilli því boðið er upp á heitar pylsur og drykki. Það kemur í ljós að
þarna er vorhátíð verkefnis sem
nefnist Gaman saman sem hófst
í leikskólanum Garðaborg fyrir
tveimur árum og felst í því að leyfa
pólskumælandi börnum að leika
sér á upprunamálinu. Þetta er síðasta samverustundin á skólaárinu
– og sólin skín.

Allt í sjálfboðavinnu
Kristín Einarsdóttir er leikskólastjóri í Garðaborg og í spjalli við
hana kemur fram að hún hefur í
frítíma sínum opnað leikskólann á
laugardögum einu sinni í mánuði
síðustu tvo vetur fyrir pólskum
fjölskyldum. Þetta er grasrótarstarf og allt unnið í sjálfboðavinnu.
Hún kveðst þó langt í frá eiga allan
heiðurinn að verkefninu því pólskar starfsstúlkur á leikskólum borgarinnar hafi séð um skipulagninguna og gert það af hugkvæmni
og gleði sem skili sér í góðri þátttöku. „Fyrst mættu tíu manns en
mánuði seinna komu sjötíu því
þetta spurðist svo vel út og stundum hafa þátttakendur farið yfir
hundrað.“ Hún segir þessa samverustund þá tuttugustu í röðinni
og lýsir því hvernig þessi fallega
hugmynd varð til.
„Ég var í framhaldsnámi í Kennaraháskólanum og meðal annars að
læra um fjölmenningu. Þar er lögð
áhersla á máltöku barna og íslenskuna sem annað mál en til að læra
annað mál er lykilatriði að styrkja
móðurmálið og ég fór að hugsa
hvaða leið væri best til þess. Þá
kom þessi hugmynd upp. Af því hér
í Garðaborg var pólskur kennari
þá valdi ég pólsk börn. Sjálf tala
ég ekki pólsku en þetta er framkvæmanlegt þegar einhver talar
tungumálið sem börnin kunna.

Pólska stúlkan sem var hér í byrjun er hætt en önnur, Katarzyna
Anna Chadzynska, kölluð Katsja
og vinnur á Álftaborg, kemur alltaf og fleiri góðar stúlkur til að sjá
um dagskrána.“

Vilja syngja á íslensku
Katsja er á þönum um svæðið og
spjallar við börn og fullorðna.
Hún talar bæði pólsku og íslensku.
„Þetta er besta veður sem við
höfum fengið og börnin fá því að

Barn í máltöku getur
tapað móðurmálinu
sínu á örstuttum tíma
ef því er ekki vel við
haldið.
leika sér frjáls,“ segir hún kát.
„Oftast erum við inni og byrjum
þá oft á dansi sem allir taka þátt
í. Svo gerum við handavinnu og
litum, syngjum og förum í leiki,
til dæmis hringleiki.“ Spurð hvort
hún kunni marga pólska leiki sem
við Íslendingar þekkjum ekki
svarar hún: „Já, en sumir eru
líka alþjóðlegir eins og Hókí pókí,
Meistari Jakob og fleiri. Ég er búin
að þýða íslenska texta á pólsku en
krakkarnir vilja oft frekar syngja
á íslensku því þau syngja líklega
meira í leikskólunum en heima
og kunna því meira af íslenskum
lögum.“
Katsja segir marga foreldrana
hafa myndað tengsl á þessum samverustundum í Garðaborg og skipst
á upplýsingum, hugmyndum og
mataruppskriftum. Hún bendir á
að heimasíðurnar www.informacje.
is og polskszkola.is séu með upplýsingar sem koma sér vel fyrir
Pólverja.

Gott tækifæri til að æfa pólskuna
Karolina Zabel er ein af mömmunum á svæðinu. „Ég er smá að
hjálpa,“ segir hún brosandi. „Ég
fékk frí í vinnunni minni því það
er svo rosalega gaman fyrir dætur
mínar, fjögurra og sjö ára, að geta
leikið sér á pólsku. Það eru bara
Íslendingar í þeirra skóla og við
tölum íslensku heima því þær eiga
íslenskan pabba. Það er því bara
hér sem þær geta leikið sér við
önnur börn á móðurmálinu.“
Katarzyna Matysek er á svæðinu með son sinn Olaf, fjörugan
fjögurra ára strák. „Ég á annan
þriggja vikna en hann er of lítill
til að koma hingað,“ segir hún glaðlega. Hún segir Olaf eiga pólskan
vin en pabbi vinarins sé íslenskur
og því sé bara töluð íslenska á því
heimili. Þarna sé því gott tækifæri fyrir Olaf að æfa pólskuna. „Í
fyrsta skipti sem við komum sagði
Olaf: „Við verðum að koma aftur
í næstu viku,“ og varð fyrir vonbrigðum þegar pabbi hans sagði að
hann yrði að bíða í mánuð.“
Mikilvægt að eiga þetta mál
Fríða Bjarney Jónsdóttir er verkefnastjóri vegna fjölmenningar á
skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Hún kveðst kíkja við
í Garðaborg öðru hvoru á pólskum
dögum og líka í Nóaborg sem hafi
tekið upp spænska daga. „Svona
dagar hafa ótvírætt og margþætt
gildi. Krakkarnir örva og þjálfa
móðurmálið í frjálsu umhverfi og
átta sig á því hvað það er mikilvægt að eiga þetta mál en hér á
landi er engin kennsla í því. Fullorðna fólkið hittist líka og myndar sambönd, hingað hafa til dæmis
komið smábarnamæður sem voru
ekki í tengslum við nokkurn mann
áður. Svo fáum við sem störfum að
fjölmenningarmálum ómetanlegt
tækifæri til að hitta fólk sem annars er mjög dreift og nýtum það
tækifæri til að veita því ýmsar
upplýsingar. Yfir veturinn kemur
líka fulltrúi frá Borgarbókasafninu. Margar þessar stelpur sem
mæta hér í sjálfboðastarf eru sjálf-

MÁLIN RÆDD Kristín leikskólastjóri og Katsja skipuleggjandi höfðu um margt að

spjalla.

HJÁLPARHELLUR Karolina Zabel og dætur hennar, Maja Márgé og Ameia, ásamt

Katarzynu Matysek. Sonur Katarzynu, Olaf, mátti ekki vera að því að stilla sér upp.

ar að vinna í leikskóla á daginn en
koma hingað á laugardögum og
gefa þvílíkt af sér.“
Fríða Bjarney kveðst einkum
sinna málefnum ungra barna hjá
borginni og gera sér fulla grein
fyrir hvað leikskólaárin séu dýrmæt. „Barn í máltöku getur tapað
móðurmálinu sínu á örstuttum
tíma ef því er ekki vel við haldið

og þá erum við komin með stórt
vandamál.
Því ríkara sem málumhverfi
barnanna er á báðum tungumálum því betri tökum ná þau á þeim
og það er margt sem bendir til að
tvítyngd börn verði opin og næm.
Málin taka nefnilega ekkert hvort
frá öðru, heldur bætast hvort við
annað.“
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Hinn umdeildi Íslandsvinur
Hollywood-stórstjarnan Tom Cruise er staddur hér á landi ásamt fjölskyldu sinni við tökur á kvikmyndinni Oblivion. Kjartan
Guðmundsson rifjaði upp nokkrar af kvikmyndum Cruise og einnig heitkonurnar, orðrómana og uppátækin á ferlinum.
■ SMELLIR

OG SKELLIR Í BÍÓ

SMELLIR

SKELLIR

Cocktail (1988)

Top Gun (1986)
Myndin sem festi Cruise í sessi sem
ofurstjörnu í Hollywood, og gerði að
draumaviðfangi milljóna áhorfenda
um allan heim, er enn sú tekjuhæsta
(að núvirði) sem hann hefur leikið í.

Rain Man (1988)
Cruise þótti standa sig prýðilega
í hlutverki sínu sem gráðugur og
óþolandi yngri bróðir hins einhverfa
Dustin Hoffmann í vinsælustu mynd
ársins 1988. Leikaranum hefur þó
líklega þótt súrt í bragði að nærri
allir sem að myndinni komu hlutu
tilnefningu til Óskarsverðlauna nema
hann. Í ofanálag gleymdi Hoffmann,
sem vann verðlaunin, að minnast á
Cruise í þakkarræðu sinni.

Mission: Impossible (1996)
Cruise var mikill aðdáandi gömlu
sixtís-spennuþáttanna og lék flest af
áhættuatriðunum sjálfur í þessum
monster-hittara sem var tekjuhæsta
mynd ársins 1996. Þrjár vinsælar
framhaldsmyndir hafa þegar fylgt í
kjölfarið og er lengi von á einum.

■ UNDARLEG

Myndinni um ástir og ævintýri
barþjónsins Brians Flanagan gekk
ágætlega í miðasölu en var slátrað
af gagnrýnendum víðast hvar. Cruise
fékk tilnefningu til Gyllta hindbersins
sem versti leikari ársins, en þurfti
að lúta í lægra haldi fyrir sjálfum
Sylvester Stallone í Rambo III.

Far And Away (1992)
Cruise og Kidman fylgdu Days of
Thunder eftir með þessari slöppu
og allt of löngu ræmu um írska innflytjendur í Ameríku á 19. öld. Írski
hreimurinn hjá Cruise sker í eyrun,
eins og gjarnan gerist hjá Könum
sem reyna sig við frændur okkar
frá eyjunni grænu, og myndin
féll í álíka slæman jarðveg
hjá áhorfendum og gagnrýnendum.

Konurnar í lífi Cruise
1983-1985 Rebecca De Mornay

1985 Cher

1987-1990 Mimi Rogers

De Mornay lék
með Cruise í
klassísku unglingamyndinni
Risky Business
sem kom Cruise
á kortið árið
1983.

Cruise átti í stuttu
ástarsambandi við
hina sextán árum
eldri söng- og
leikkonu, en
annríki beggja
mun hafa
komið í veg fyrir
frekari rómans.

Tom hélt sig við
eldri konur um
sinn og fyrsta
eiginkona hans
var bandaríska
leikkonan Mimi
Rogers (sex árum
eldri), sem er
talin hafa kynnt
Cruise fyrir kenningum Vísindakirkjunnar. Emilio
Estevez var svaramaður.

1990-2001 Nicole Kidman
Einungis örfáir mánuðir liðu frá skilnaði Rogers og Cruise
og brúðkaups þessa síðarnefnda og áströlsku leikkonunnar Nicole Kidman á aðfangadag árið 1990. Þau
kynntust við upptökur á rallímyndinni Days of Thunder.
Cruise og Kidman ættleiddu tvö börn, Isabellu Jane, fædd
1992, og Connor Anthony, fæddur 1995. Þegar þau skildu
lét Kidman hafa eftir sér að nú gæti hún loks gengið á
háum hælum, en Cruise er 1,72 metrar á hæð.

2001-2004 Penélope Cruz
Þrátt fyrir að eftirnöfn Tom og Penélope séu svo sláandi lík
sem raun ber vitni entist samband þeirra aðeins í þrjú ár.
Þau kynntust við tökur á myndinni Vanilla Sky.

Lions For Lambs
(2007)
Fyrsta myndin sem United
Artists-stúdíóið framleiddi
eftir að Cruise tók við
stjórn fyrirtækisins (leiðir
hans og Paramount
skildi nokkru fyrr) misheppnaðist gjörsamlega, enda var henni
ætlað að vekja áhorfendur til umhugsunar um
stríðsrekstur Bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum en reyndist grunn,
þvælu- og klisjukennd úr
hófi fram. Þeir ótal mörgu
sem ekki hafa séð þessa mynd
geta talist heppnir.

UPPÁTÆKI

2005 til dagsins í dag Katie Holmes
Slúðurblöðin gáfu sambandi Cruise og leikkonunnar
Katie Holmes, sem hafði vakið athygli fyrir leik sinn í
táningadramaþáttunum Dawson‘s Creek, umsvifalaust
nafnið „TomKat“. Suri dóttir þeirra fæddist í apríl 2006 og
í nóvember sama ár giftu þau sig við Vísindakirkjuathöfn
á Ítalíu.

Þrisvar tilnefndur til Óskarsins
Tom Cruise hefur þrisvar verið
tilnefndur til Óskarsverðlauna, án
þess þó að vinna til verðlaunanna:
Árin 1990 og 1997 hlaut hann
tilnefningar sem besti leikari í aðalhlutverki fyrir myndirnar Born on the 4th of
July og Jerry Maguire. Árið 2000 var hann
svo tilnefndur sem besti leikari í aukahlutverki fyrir frammistöðu sína í Magnolia.

ORÐRÓMURINN

A

frek Tom Cruise á hvíta tjaldinu hafa oft og tíðum fallið í skuggann
af uppátækjum hans utan sviðs sem þykja undarleg, sérstaklega í
seinni tíð. Árið 2005 var sérstaklega slæmt í þessu tilliti og varð þess
valdandi að vinsældir leikarans minnkuðu talsvert hjá almenningi.
Höfðu og margir á orði að Cruise væri við það að ganga af göflunum,
þótt ekkert í þá veru fengist beinlínis staðfest.
Eftirminnilegasta atvikið er vafalítið þegar Cruise var gestur í
spjallþætti Opruh Winfrey í maí árið 2005 og hafði nýverið hafið samband sitt við Katie Holmes. Svo ánægður virtist Cruise vera með lífið
og tilveruna þennan dag að hann hoppaði og skoppaði um leikmyndina,
þar á meðal ítrekað ofan á drapplitaðan Opruh-sófann, fór niður á
annað hnéð og játaði ást sína á Katie hvað eftir annað áður en hann
stökk baksviðs og náði í sína heittelskuðu í græna herbergið baksviðs.
Þessar æfingar leikarans hefðu væntanlega ekki vakið jafn gríðarlega athygli ef um hvern annan meðaljón hefði verið að ræða, en vangaveltur um geðheilbrigði Cruise (sem sumir vilja tengja við Vísindakirkjuna) höfðu þegar verið grasserandi í þó nokkurn tíma.
Ekki bætti úr skák þegar viðtal fréttamannsins Matt Lauer í Today
Show við Cruise snerist illilega í höndum leikarans í kjölfar þess að
hann hafði gagnrýnt leikkonuna Brooke Shields fyrir notkun á geðlyfjum til að stemma stigu við fæðingarþunglyndi. Í viðtalinu fann
Cruise geðlækningum flest til foráttu, sagði þær skottulækningar og
sakaði þáttastjórnandann meðal annars um að vera talsmaður rítalíns.
Í kjölfarið benti Shields leikaranum vinsamlegast á að halda sig við að
„bjarga jarðarbúum frá geimverum“ í stað þess að þykjast vita betur en
aðrir hvaða lækningaaðferðir gagnist hverjum og einum. Þá ávíttu Geðlækningasamtök Bandaríkjanna Cruise fyrir að festa enn frekar í sessi
þann neikvæða stimpil sem fólk með geðsjúkdóma þarf að kljást við.
Síðar sama sumar brunaði nýja parið á mótorhjóli niður rauða dregilinn við frumsýningu kvikmyndarinnar War of the Worlds í Hollywood,
sem mörgum þótti býsna undarlegt, og Cruise brást ókvæða við gríni
sjónvarpsmanns í London sem sprautaði vatni í andlit leikarans meðan
á plat-viðtali stóð.
Árið eftir, 2006, komust á kreik sögusagnir um að Cruise hefði skipað
Holmes að dóttir þeirra skyldi koma í heiminn með „þögulli fæðingu“
að vísindakirkjulegum sið, auk þess sem hann sagðist í viðtali hafa
í hyggju að snæða fylgjuna að fæðingu lokinni. Cruise sagðist síðar
hafa verið að grínast, en ummælin gerðu ekki mikið til að lappa upp á
almenningsálitið á þeim tíma.

Sögusagnir um samkynhneigð Cruise hafa verið fyrirferðarmiklar á
síðustu árum og hefur leikarinn nokkrum sinnum leitað réttar síns
fyrir dómstólum vegna þeirra.
Í janúar á síðasta ári gegndi breski grínistinn Ricky Gervais hlutverki kynnis á Golden Globe-verðlaunahátíðinni og sagði eftirfarandi
brandara: „Önnur mynd sem ekki er tilnefnd í kvöld er I Love You
Phillip Morris, sem fjallar um tvo gagnkynhneigða karaktera sem
þykjast vera samkynhneigðir. Sem sagt algjör andstæða við suma
fræga meðlimi Vísindakirkjunnar.“ Áhorfendur lásu milli línanna að
Vísindakirkjumeðlimirnir sem um var rætt væru Tom Cruise og John
Travolta, en sjálfur sagðist Gervais hafa fengið hjálp frá lögfræðingum sínum við að orða brandarann á öruggan hátt.
Árið 2006 skapaðist mikil umræða um túlkun höfunda South
Park-teiknimyndaþáttanna á Cruise í þættinum „Fastur í skápnum“,
þar sem spjótum er beint að Vísindakirkjunni og teiknimyndaútgáfa
af leikaranum harðneitar að koma út úr skáp einnar aðalpersónunnar. Enn fyrr sömdu handritshöfundar annarrar teiknimyndaseríu, The Simpsons, hlutverk fyrir Cruise sem góðmennið Tom,
sem gerist „stóri bróðir“ Bart um stundarsakir, í þætti sem nefndist
„Brother from the Same Planet“. Cruise hafnaði hlutverkinu og
leyndi reiði framleiðenda þáttanna sér ekki í spjalli um þáttinn á
DVD-disknum: „Screw you, Tom,“ voru skilaboðin sem leikarinn fékk.

BLÓM Í BÆ
Sýningin Blóm í bæ stendur yfir í Hveragerði um
helgina. Þemað er sirkus og munu skreytingar í
bænum taka mið af því. Alls konar kynjaverur lifna
við í blómum og myndum og litagleðin tekur öll völd.
Þetta er í fjórða sinn sem hátíðin er haldin.
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HEPPIN MEÐ MAKA
LANGÞRÁÐ SUMARFRÍ Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, alþingismaður, ætlar að sofa
í tjaldi í sumarfríinu, busla í sundlaugum og njóta lífsins með sínum nánustu.
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SJÓNVARP

- oft á dag

tli ég taki því ekki rólega með
börnunum í dag, fari í sund og
í heimsókn til mömmu til að
athuga hvort einhver muni enn eftir mér á
þeim slóðum,“ segir Sigríður Ingibjörg og
skellir upp úr. Hún á loks rýmri tíma fyrir
sig og sína eftir að þingi var slitið í vikunni.
„Jú, víst voru þingmenn orðnir
langeygðir eftir sumarfríi. Langar tarnir
undir lok þinghalds reyna mjög á. Alþingi
minnir mig stundum á flugstöð þar sem
tíminn verður afstæður og það sem úti er
hættir að skipta máli. Lífið snýst nefnilega
um fleira en það sem gerist á Alþingi og ég
þeirrar skoðunar að þingmenn hafi alltof
lítinn tíma til að lesa, hugsa og hitta fólk.“
Sigríður Ingibjörg er þó ekki komin í
óskipt sumarfrí fyrr en um miðjan júlí því
á morgun fer hún á fund í velferðarnefnd
Norðurlandaráðs í Brussel. Þar á eftir taka
við störf tengd fjárlaganefnd og fundir með
kjósendum, sem setið hafa á hakanum.
„Þingstarfið er annasamt og þótt
maður sé kominn heim dvelur hugurinn
oft áfram við vinnuna. Ég spyr stundum
sjálfa mig hvort ég sé tilbúin að fórna svo
miklum tíma frá börnunum sem eru á misjöfnum aldri og með misjafnar þarfir. Að
vera þingmaður er þó svipað því að vera
kennari; stundum er álagið mikið en svo
nýtur maður þess inn á milli að hafa meiri
yfirráð yfir tíma sínum.“

Sigríður Ingibjörg á fjögur börn, eitt
uppkomið og þrjú á grunnskólaaldri með
eiginmanni sínum, Birgi Hermannssyni
háskólakennara. „Velgengni mín í starfi og
gott heimilislíf byggja á því að eiga góðan
maka sem stendur með mér og stendur
vaktina heima,“ segir hún og brosir.
„Ég tek hlutverk mitt alvarlega og þykir
forréttindi að vera kjörin til að hafa áhrif
á landsmálin. Það er ákaflega skemmtilegt
að vera þingmaður en starfsháttum Alþingis þarf að breyta. Átök í stjórnmálum
eru óumflýjanleg en eiga ekki að vera allsráðandi og mér finnst að við gætum oft
verið skynsamari. Það tekur hins vegar
tíma að breyta pólitískum kúltúr.“
Þingið kemur aftur saman 11. september og nefndafundir hefjast í ágúst.
„Ég ætla að njóta sumarsins í Reykjavík
en líka að fara í útilegur með fjölskyldunni.
Vestfirðir eru á dagskránni ef veðurspáin
er góð. Það er alltaf lærdómsríkt að skoða
landið sitt og átta sig betur á aðstæðum
þeirra sem ekki búa á höfuðborgarsvæðinu.“
Í kvöld er Sigríði Ingibjörgu boðið í
stórafmæli og í gær fór hún í árlegt grill
kvenna sem áður voru í Kvennalistanum.
„Svo mæti ég að sjálfsögðu í Druslugönguna í dag, en hvort ég klæði mig sérstaklega druslulega til fararinnar á eftir að
■ thordis@365.is
koma í ljós.“

Í SUMARSKAPI
Á æskuárunum fór Sigríður Ingibjörg í árvissar
tjaldútilegur í Þjórsárdal
með foreldrum sínum.
Í fyrra endurvakti hún
útilegudraum fjölskyldunnar og í sumar
stendur til að gera víðreist með tjaldið.
MYND/GVA

MINNI ÁTÖK
„Átök í stjórnmálum eru óumflýjanleg en þau
eiga ekki að vera
allsráðandi. Það
tekur hins vegar
tíma að breyta
pólitískum kúltúr á
Íslandi.“
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MIKIÐ AÐ GERA
Rekstrarstjóri Pylsuvagnsins,
Rada Grbic, segir Íslendinga
skemmtilega viðskiptavini.
MYNDIR/GVA

ÍSLENDINGAR ERU
SÉRFRÆÐINGAR Í PYLSUM
PYLSUVAGNINN Í LAUGARDAL KYNNIR Íslendingar eru sólgnir í pylsur og hafa sterkar skoðanir á því hvort sinnepið á að vera
ofan á eða undir. Pylsuvagninn í Laugardal á marga fastakúnna og býður upp á alls konar pylsurétti.

Á

Íslandi búa 300.000 pylsusérfræðingar. Íslendingar vita nákvæmlega hvernig pylsa á að
vera, jafnvel þótt þeir séu ekkert endilega sammála. Flestir eiga sér eftirlætispylsuvagn og sá sem er í uppáhaldi hjá mörgum er Pylsuvagninn í
Laugardal.
Pylsuvagninn opnaði fyrst sem vagn
á hjólum fyrir 30 árum. Hann er nú
fluttur í myndarlegt lítið hús á planinu
fyrir framan Laugardalslaugina. Hann
hefur þó hvergi lagt upp laupana því
það er nóg að gera.
Rekstrarstjórinn, Rada Grbic, hefur
unnið í Pylsuvagninum síðan árið
2009 og líkar það vel. „Íslendingar eru
bæði skemmtilegir og góðir viðskiptavinir,“ segir Rada. Fyrir nokkrum árum
hófust viðgerðir á Pylsuvagninum
í Laugardal, að utan sem innan, og
segir Rada allt annað að vinna þar í
dag. „Inni í vagninum er allt nýtt og
það breytir miklu, til dæmis hvað þrif
varðar.“ Vagninn býður upp á að viðskiptavinir sitji inni meðan þeir borða
pylsuna sína, þar eru hitalampar og
tónlist og allt til alls.

ALLS KONAR PYLSUR
Pylsuvagninn í Laugardal er meðal
annars þekktur fyrir fjölda pylsutegunda á matseðli. Þar er að sjálfsögðu
hægt að fá hina klassísku „eina-meðöllu“ en Rada segir að vinsælastar séu
frönsku pylsurnar. „Þær eru í heilu
brauði, með ákveðinni sósu og svo
er pylsunni stungið ofan í,“ segir hún

og bætir við að þessar pylsur séu til
dæmis sniðugar fyrir börn því þeim
fylgir minni subbuskapur. Þegar Rada
byrjaði í pylsuvagninum, fyrir fjórum
árum, var franska pylsan um 20% af
sölunni en nú er hún komin upp í
næstum helming sölunnar.
Að auki má finna á matseðli beikonvafða pylsu, BBQ pylsu, mexíkóska
pylsu og svokallaða Elvis-pylsu. „Hún
er alveg eins og venjuleg pylsa, með
þessu dæmigerða áleggi en svo er
bætt við kartöflustráum,“ útskýrir
Rada. Hægt er að velja um að fá
pylsurnar sínar steiktar eða soðnar.
Þjóðarréttur Íslendinga er þó alltaf
vinsæll: Pylsa, kók og Prins póló í
eftirrétt.
Mikið er lagt upp úr hráefnunum
í Pylsuvagninum í Laugardal en á
hverjum morgni kemur nýbakað
brauð og Valstómatsósan er ómissandi. Pylsurnar eru SS-pylsur því þær
eru fremstar fyrir bragðið.

ALLTAF NÓG AÐ GERA
Þrátt fyrir að opið sé í Pylsuvagninum
árið um kring er mesta örtröðin á
sumrin. Fólk kemur gjarnan eftir sundsprett og fær sér pylsu til að seðja
sárasta hungrið: „Sérstaklega börnin,
þau koma hingað hlaupandi, svöng
eftir sundið,“ segir Rata, hlær og bætir
við að mörg komi jafnvel bæði fyrir og
eftir sundferðina. Klukkan tíu, þegar
sundlaugin lokar, myndast oft röð
fyrir framan Pylsuvagninn en hann er
opinn til hálfellefu.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

BESTA PYLSAN Í BÆNUM?
Á sumrin bætast líka ferðamenn við
viðskiptahópinn. Rada segir að þeir
séu afar ánægðir með Pylsuvagninn: „Túristarnir eru margir búnir
að ganga um alla borgina og prófa
hina ýmsu matsölustaði. Þegar þeir
koma hingað segja þeir mjög gjarnan
að þetta sé besta pylsan í bænum!“
Rada segir að sér þyki best þegar fólk
kaupir sér eina pylsu, klárar hana og
kemur svo aftur og segir: „Ó, mig langar í aðra, þetta var besta pylsa sem ég
hef smakkað!“

ALLIR VILJA
FRANSKAR
alltaf er nóg að gera í
vagninum en frönsku
pylsurnar eru langvinsælastar.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir | Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir,
jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427
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KOMDU MELTINGUNNI Í LAG Í SUMAR
ICECARE KYNNIR Lepicol hjálpar þér að halda þörmunum heilbrigðum. Lepicol er fyrirbyggjandi við hægðavandamálum og hægt
að meðhöndla vandamálið með því.

L

epicol inniheldur trefjar
(Psyllium Husk) og vinveitta
gerla (Inulin og Probiotics).
Trefjar, ásamt mjólkursýrugerlum,
eru nauðsynlegar svo að meltingin
haldist í jafnvægi og hægðirnar verði
eðlilegar.
„Ég fékk ristilkrabbamein fyrir
mörgum árum og síðan hef ég glímt
við iðrabólgu sem lýsir sér sem
stöðugur niðurgangur. Eftir að ég
byrjaði á Lepicol
hef ég náð bata á
iðrabólgunni og
nú eru hægðirnar
loksins orðnar
eðlilegar,“ segir
Gerður GuðjónsGerður Guðjónsdóttir sem notað
dóttir mælir með
hefur Lepicol með
notkun Lepicol.
góðum árangri.
„Lepicol hefur hjálpað mér mikið og
ég mun hiklaust halda áfram að nota
það.“
Í Lepicol eru fimm mismunandi
gerlastofnar. Fólk með óþol fyrir
mjólk og soja getur notað vöruna
þrátt fyrir að Lepicol innihaldi snefil
af mjólk og soja. Það er þó í svo litlu
magni að það hefur ekki áhrif á fólk
sem hefur mjólkuróþol. Einnig er
í lagi fyrir barnshafandi konur og
börn að nota Lepicol. Þó er ráðlagt
að foreldrar barna undir ellefu ára
ráðfæri sig við fagfólk áður.
Lepicol Plús inniheldur trefjar
(Psyllium Husk) og vinveitta gerla
(Inulin og Probiotics), ásamt meltingarensímum sem örva meltinguna.

NOTKUN LEPICOLS
1-2 tsk. fyrir mat,
hrært út í glas af
vatni eða ávaxtasafa og drukkið
strax. Einnig er gott
að setja það út á
morgunkorn, jógúrt
eða blanda í shake.
Drekkið vel af vatni
með. Má taka einu
sinni til tvisvar á
dag. Lepicol er auðvelt og þægilegt í
notkun, án glútens,
hveitis, fýtats, rotvarnarefna og litarog bragðefna.

ICECARE MEÐ UMBOÐIÐ
Birna Gísladóttir er markaðsfulltrúi Icecare
sem hefur umboð fyrir Lepicol, Bio Kult
Candéa og Hay Max. Vörurnar fást í
öllum apótekum, heilsuverslunum og eru í
heilsuhillum stórmarkaðanna.
MYND/ANTON

GERIR CANDIDA-SVEPPASÝKING ÞÉR LÍFIÐ LEITT?

NJÓTTU SUMARSINS
TIL FULLS MEÐ HAY
MAX SALVANUM

Bio Kult Candéa er fyrirbyggjandi gegn Candidasveppasýkingu í meltingarvegi.

Frábær lausn á frjókornaofnæmi. Hay Max salvinn
er 100% náttúruleg lausn gegn frjókornaofnæmi
sem hentar fyrir alla.

Í Bio Kult Candéa eru vinveittir
gerlar, hvítlaukur og þrúgukjarnaþykkni (grape seed extract). Það eflir varnir líkamans
til að verjast candida sem getur
lýst sér á mismunandi hátt. Einkenni sveppasýkingar geta meðal annars verið kláði, þurrkur og
önnur húðvandamál. „Þegar ég
áttaði mig á því að ég fékk ekki
kláða og pirring þegar ég var á
sýklalyfjakúr, blæðingum eða
eftir samfarir eins og ég var vön,
og það eina sem ég hafði breytt
út af vananum með var að nota
hylkin frá Bio-Kult Candéa, varð
ég himinlifandi,“ segir Kolbrún
Hlín. Hún segist hafa þurft að
taka inn margfalda skammta af
mjólkursýrugerlum (acidophilus) þegar hún var á sýklalyfjakúr en að það virki betur fyrir
hana að nota Bio-Kult Candéa
hylkin. „Ég er mjög ánægð með
árangurinn af Bio-Kult Candéa.“
Einkenni sveppasýkingar
geta einnig verið fæðu- eða umhverfisofnæmi, þreyta, þruska
í munni, þunglyndi, kvíði, meltingartruflanir, eymsli í liðum og
mígreni. Íris B. Jack segir húð
sína hafa batnað og sykurlöngun
hafa horfið við það að taka Bio
Kult Candéa. „Ég hef verið með
rósroða í húðinni og verð alltaf

„Ég mæli hiklaust með Hay Max salvanum því hann hefur gert mikið
fyrir mig í baráttunni við frjókornin. Ég
hef verið með frjókornaofnæmi, með tilheyrandi kláða og leiðindum, nánast frá
því að ég man eftir mér.
Hvert einasta sumar hef ég farið út í
leit að hinu fullkomna ofnæmislyfi sem
gerir eitthvað gagn en slævir mig ekki og
var eiginlega komin að þeirri niðurstöðu
að þetta lyf væri ekki til.
Fyrir tveimur árum kynntist ég Hay
Max salvanum og þessi sumur hafa verið
þau bestu sem ég hef upplifað lengi.
Ég hef borið Hay Max salvann á mig á
morgnana og er svo með hann á mér og
tek hann upp þegar ég finn að það fer að
styttast í ofnæmiskast. Hann virkar hratt
og örugglega og kemur í veg fyrir slæmt
ofnæmiskast.“
Birna Birgisdóttir.

mjög pirruð í húðinni í andlitinu
og hef oft þurft að fara á sýklalyfjakúr vegna þess. Eftir einn
og hálfan mánuð á Bio Kult
Candéa-hylkjunum lagaðist ég í
húðinni. Nú er lítill sem enginn
kláði en ég hef verið með exem í
hársverðinum og augabrúnum.
Þetta lagaðist alveg, enginn
kláði og engar auka húðflögur.
Kláði hefur líka snarminnkað á
hinum ýmsu stöðum sem er alveg gífurlegur plús. Ég hef verið
rosalegur sykurfíkill í mörg ár
og það hefur
breyst alveg
ótrúlega.
Áður fyrr
mátti ég ekki
eiga súkkulaði heima
án þess að
borða það
allt upp til
agna en í dag
er þetta allt
annað mál. Ég
mun því halda
áfram að taka
Bio Kult Candéa reglulega
þar sem það
virkar mjög
vel fyrir mig,“
segir Íris.

Kolbrún Hlín er
ánægð með Bio
Kult Candéa.

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA Land cruiser 90. 38” Árgerð
1997, ekinn 277 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
TÖLVUKUBBUR, LOFTDÆLA OG FLEIRA.
Verð 2.190. þús Rnr.105068.

100 % LÁN MÖGULEGT

MMC L200 DOUBLE CAB GL 4WD
DIESEL TURBO D/C. Árgerð 2000. ekinn
aðeins 137.þ km,5 gírar,er á staðnum.
Verð 980.000.- Rnr.102594.Sími:5621717

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

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

AUDI A6 QUATTRO TDI 2001 EK.151Þ
MEÐ ÖLLU , V-1590 ATH SKIPTI
RAÐNÚMER. 250141

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Suzuki Intruder VS1400. Árg ‘01, ek 28
þ.m. Ásett verð 850 þús, tilboðsverð nú
699 þús!!! #121968

BMW 318 M-tek árg’03 ek.220þús
beinsk, skoðaður ‘13 cd og topplúga,
18”felgur á heilsársdekkjum. Ákvílandi
350þús tilboð 990þús s.777 9200

Bílar til sölu

Harley Davidson Custom sportster
1200. Árg ‘05, ek 12 þ.km. Ásett verð
2.390 þús, sérstakt tilboðsverð 1.390
þús!!! Tilboð sem þú getur ekki látið
framhjá þér fara #203220

Ural Wolf Custom. Árg ‘06, ek 3
þ.km. Ásett verð 890 þús, gargandi
tilboðsverð 499 þús!!! #203105

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og
skoðaðu,

Til sölu FORD FOCUS C-MAX árg. ‘04
ekinn 145.000 km. Með krók og er
í mjög góðu ástandi. Nýskoðaður.
Ný nagladekk fylga. Verð 750.000
kr. áhvílandi ca.240.000 kr. Nánari
upplýsingar í síma 861-2701.

TOYOTA AVENSIS S/D SOL 10/2005,
ekinn 89 Þ.km, sjálfskiptur. Verð
1.590.000. Raðnr. 322260 - Bíllinn er
á staðnum!

SJÁLFSKIPTUR

NISSAN PATROL GR 35”. Árgerð 2007,
ekinn 93.þ km,dísel, sjálfskiptur,mjög
fallegt eintak með öllu,er á staðnum.
Verð 4.980.000. Rnr.102638.Sími:5621717

Toyota Aygo 2006, eyðir 5 L/100km,
Ek 72 þ. V. 950 þ. Skoðun til 2/2013.
Upplýsingar S:690 6399.

Trumatic C 4002/Miðstöð og vatnshitari
ónotuð, kostar ný rúmlega 400þ., verð
250 þ. Góð gasmiðstöð og vatnshitari
(12 lítra) sem hentar vel í ferðavagna,
bíla, báta og sumarhús.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

TOYOTA YARIS SOL 1.3. Árgerð 2005,
ekinn aðeins 56.þ km, bensín,mjög
fallegt eintak,er á staðnum.Verð
1.590.000. Rnr.102597.Sími:562-1717

M BENZ ML 320 4/2000 rafmagn,
leður, topplúga, ekinn 160þMílur bíll
sem ég er ný búinn að taka uppí. Ásett
1480 tilboð 990 fyrstur kemur fyrstur
fær. Ákveðin sala sími 891-6769

CHRYSLER PACIFICA TOURING AWD
Árgerð 2005, ekinn 94 Þ.km, 6 manna,
sjálfskiptur. Verð 2.490.000. Raðnr.
282685 - Bíllinn er á staðnum!

Til sölu Benz 2007 C 220 CDI Diesel ek.
100.000. Sparibaukur, eyðir 5,5-6,5 ltr
pr 100 km. S: 770-5144

BMW M5. Árgerð 2000, ekinn 106
Þ.km, sjálfskiptur, leður, mjög flott
eintak. Verð 3.190.000. Rnr.250251.

PEUGEOT 508 SW hdi. 12/2011, ekinn
11 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, glerþak,
nálægðarskynjarar, nánast nýr bíll! Verð
4.990.000. Rnr.282035.

WW Transporter árg 99 Til sölu 2 stk.
WW Transporter. Annar þokkalegur
hinn dapur. Uppl síma 896 0625
Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 árg.
01, ek. 224 þ. Verð 750 þ. Skoða skipti
á ódýrari. S:822 0311

Toyota Tacoma, Doublecab með
húsi, 4x4, árg 2007, ekinn 93þ. Verð
2.990.000. Uppl: 6989030
Subaru legacy outback árg ‘99. Bsk, Ek.
226 þ. S. 899-2140

FORD Explorer Sport Trac 4x4
premium. Árgerð 2007, ekinn 72 Þ.km,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000.
Rnr.270288.

Til sölu Buick LeSabre árg. 2000. Verð
800þ. Ek. 147þ km. Uppl. síma 8972577
Toyota Corolla ‘98 stw 1,6 bsk m/
krók sk ‘13 ek 228þ. Verð: 300þ stgr
s: 894-0991

Yamaha MT01. Árg ‘05, ek 22 þ.km.
Ásett verð 1.090 þús, sérstakt
tilboðsverð 860 þús!!! #201870
Toyota Corolla árg. 98. V. 235 þ. Mussó
árg. 00 ekinn 205 þ. km Verð 590 þ.
Og yfirbyggð snjósleða kerra V. 200 þ.
S. 618 3074.
NISSAN Navara 4wd double cab
at le. Árgerð 2009, ekinn 63 Þ.km,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.282096.

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og
skoðaðu

Kawasaki KX 85 b. Árg ‘07, ek 40 tíma.
Ásett 290 þús, fæst á bónusverðinu
169 þús!!! #121597 Erum með rúmlega
100 hjól á staðnum. Kíktu í heimsókn!!!

hjól.is
Sími: 577 4565
www.hjol.is

CHEVROLET CORVETTE C6

Ásett verð kr. 11.900.000 TILBOÐ
9,900,000 Árgerð 2007 Akstur 16 þ.km.
7.000 cc. 505 hö. 6 gíra,Dry-sump
olíukerfi Xenon aðalljós,lykillaust
aðgengi,head up display mælaborð
Einn eigandi..orginal bíll Uppl 891-7976

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

BENZ VIANO

Viano Ambiente 2005 2,2 disesl Lengsta
typa, 8 manna Ekinn 137,000km UPL í
síma.: 892 5775

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

Sjáfskiptur 5 dyra.

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.

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2005,
ekinn 122 Þ snyrtilegt eintak verð
1.390.000 ákv lán 880 Rnr.134890.
Sími eftir lokun 695 2015

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

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

FORD Expedition Limited 4X4. Árg
2/2006, ekinn 113 Þ.KM, sjálfskiptur,
leður, lúga, 8 manna, Flottur bíll, Ásett
verð 3390þús.kr Rnr.192608, er á
staðnum,

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

Jeep Cherokee Laredo 4,7 árg.2005
ek. 106 þús. V:2.490.000. Uppl. í s:
820 2421.

Toyota corolla árgerð 2004, ekinn 166
Þ.KM, bensín, beinskiptur. Verð 820 þ.
Upplýsingar 840 7553

Til sölu Toyota Corolla vvti 08/05 ssk
5dyra ek aðeins 90.þ ásett verð 1.490.þ
skipti eða góður stgr afsl. uppl í 8965290

Til sölu Kia Sorento árg. 09.2002 vel
með farinn reyklaus bíll ekinn 185.000
km. Verð 1.490.000þús. uppl. 843
8521.

Toyota Landcruiser 100VX, árg ‘05 ek.
143.þ.km. 35”br. V. 5.980 þús dísel.
Uppl. í síma 858-6571

atvinna

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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Öflugur sérfræðingur á
sviði starfsendurhæfingar!

Nánari upplýsingar:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi
til að starfa að fjölbreyttum verkefnum á sviði starfsendurhæfingar. Hér gefst einstakt
tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og þjónustu á sviði atvinnutengdrar
starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Umsóknarfrestur er til og
með 8. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
=72+:,"-%..34.725))(%),#1)')2 %"&8,"'2592).$"
2%-.3)23923"1&)3 $ 725))&8,"'217'*"&"1(*<+14."1
)*4*7,&4."1.7-2 /'23"1&217'*"&"127,&1@)%"
2*<+1"*7,&4."1
= 93@+1%6.2,"/'%++).'725))23"1&2%.$41(@&).'"1
%1@2+),%'
="'-%..2+"&14-+5@)/'2*7,&23@)95)..4#1;'4-

=*;'':2+)04,"'2 /'2"-2+)03"(@&.)
=%)3/'"(@&),%)+"1/'*7+5@335)-:3
=5%)'*".,%)+)&@1.)/'5),*)3),"3),%).+"281.*"
%++).'4/'5)..4#1;'
=:3;,54+4..733"/''/335",$792,%.2+4%.2+4/'
%).4/141,".$"-7,)
=:&@1.)9"+/-"&17281-7,)91@4/'1)3)
www.hagvangur.is

VILT ÞÚ STARFA Í EINU AF UNDRUM VERALDAR ?
Markaðs- og sölustjóri
Hefur þú metnað, þekkingu og reynslu til að stýra einu verðmætasta vörumerki landsins
og starfa hjá framsæknu fyrirtæki sem undirbýr nú sitt næsta vaxtaskeið?
Við leitum að framúrskarandi einstaklingi til að stýra markaðs- og sölumálum Bláa Lónsins hf.

Hæfniskröfur og menntun
3 /7(6 &,#'!'1!)$"& 7'".!)"
3 '(&%&0.'*7"& 7'&67$7*7' %(
3 ,#'!"0()#$&",!.*1&)"& 
og markaðsstefnu
3 ,#'!'(1&)".!907!)""& 7

3 <('0#&'")&$.7)&#'( !#)&"7.)
á upplifunar- og heilsuferðaþjónustu
3 -!))&'(0&##"7&"2&' &#'"' %(6! 
3 ,#'!9&0)#*7' %('"#
3 / ' 1%)#&.$!'(&6#()

Nánari upplýsingar veitir Dagný Pétursdóttir, framkvæmdastjóri, dagny@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til 12. júlí
og eru umsækjendur beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins: www.bluelagoon.is/Um-fyrirtaekid/Atvinna/

Bláa Lónið hf. er leiðandi fyrirtæki í upplifunar- og heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 250 manns. Félagið rekur nú spa,
veitingastarsemi, verslanir, gistingu og lækningameðferðir undir vörumerki sínu Blue Lagoon Iceland. Við erum stolt af því að fyrr á þessu ári valdi
hið virta tímarit National Geographic Bláa Lónið sem eitt af 25 undrum veraldar.
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Nói Síríus óskar eftir að ráða tvo
metnaðarfulla starfsmenn í fullt starf
Fulltrúi á gæðasviði

Verkstjóri tæknideildar

Starfssvið:
? .$B4520(3,29/*/(6&2,'&2-#
?!*//#6*(B#)#/%$<,0(3,+#-#6*345/
?*,*-3#.3,*14*6*=--36*0(%&*-%*2
'72*24B,*3*/3
?8//524*-'#--#/%*6&2,&'/*3&.4&/(+#34
(B#.9-5.0('2#.-&*3-5

Starfssvið:
?#(-&(34+</5/4B,/*%&*-%#2
?//,#516#2#)-54#0(4B,+#$>/##2
?!*)#-%6:-#0(4B,+#
?!*)#-%0(&/%52/+5/)>3/B*3
?B,/*2<5/
?827((*30(5.)6&2'*3.9-

Menntunar- og hæfniskröfur:
?93,<-#.&//45/936**6&2,'2B*&#
;4&/(%5.(2&*/5.
?<&,,*/(9'&2-#(2&*/*/(5.
?<&,,*/(9&#/)5(.7/%#'2B*//*
?&7/3-##'(B#.9-5.
?9,6B.0(=(56*//5$2=(
?,*15-#(3)B'*-&*,#20(3+9-'34B*;34#2'*
?<3#.34#2'30(3#.3,*14#)B'/*

Menntunar- og hæfniskröfur:
?9.;6:-'2B*&#3#.$B2*-&(4
?.,92#2&7/3-##'4B,/*.9-5.
?<4=-65,5//944#0(4=-5(-&((/*
?<;3-&/3,5,5//944#
?<,5//944#;&/3,50(&*/5
0252-#/%#.9-*
?&7/3-##'3#./*/(#4B,/*B3,*-&(
?,*15-#(3)B'*-&*,#20(3+9-'34B*;34#2'*
?<3#.34#2'30(3#.3,*14#)B'/*

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða 2 verkefnastjóra til að
hafa umsjón með tómstundamiðstöðvum sem staðsettar eru í
skólum bæjarins. Starﬁð tekur til starfsemi félagsmiðstöðva og
frístundaheimila sem hefur verið sameinuð í eina starfseiningu
sem heyrir undir skrifstofu æskulýðsmála. Starﬁð getur einnig
tekið til verkefna tengdum sumarstarﬁ ÍTH. 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:
• Umsækjandi þarf að hafa lokið háskólamenntun í
Tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærilegri menntun
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 10. ágúst 2012.
Möguleiki er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli.
Umsóknarfrestur er til og með 28. júní næstkomandi.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Verkefnastjóri frístundastarfs“ eða með rafrænum
hætti á lindah@hafnarfjordur.is

Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar

Umsóknarfrestur er til og
með 1. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Verkefnastjórar

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

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur
og stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístundaheimilum í Hafnarﬁrði.
Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.
Menntunar og hæfniskröfur:

www.skra.is
www.island.is

Frístundaleiðbeinendur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Stuðningsfulltrúar:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starﬁ æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 20. ágúst.

Starf fjármálastjóra Þjóðskrár Íslands
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan og reyndan fjármálastjóra til að stýra
fjármálum stofnunarinnar. Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra og situr sviðsstjórafundi.
Á fjármáladeild starfa fimm starfsmenn.
-&"-!'(0& '(:&& '(&'" '(&'##&##& "7 !( 1&+ $ & '(&&!  *6"# 7 !7&!0' í '"&6"
*7 !)(*& '($#)#&##& "& "7 $ '(&'-6(!#& -&"-!'(0& "0(& *##) '(&'##&##& "7 9*/ 7 '(
*&) *7#'# "& "7 $ (& (* )" "6! *&7 '(&'-6(!)# $ 7 )##7 '. '" *6"( 67 &
Helstu verkefni eru:
3 ;+&7 á -&"-!'(0&# '($#)#&##&
3 &7 $ (&+!# -&'-6(!#
3 1&)9&0)#
3 1!) $ "& 7'"-!
3 ## )% $ & '()&
3 "' %( *7 1##)& $%#& '(0&#*1! '")#7! $
*7' %(*#

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.
Starfsstöð fjármálastjóra er í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
3 -" á -' 0!'( '" #:('( í '(&
3 & (6 &+#'!  & '(& $ -&"-!'(0&#
3 (0&#)#&&+#'! & 6' !
3 +#'!  9*/ 7 '(& í )"*& 67'(0&#)#&
3 &"2&' &# 6# í "##!)" '"' %()"
3 &)" *67 $ ( (! 7 '(& '-!'(6(( '" $ í 0%
3 & &()& "(#7)& $ ' %)!'6! &

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2012.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknir óskast sendar á
netfangið sjh@skra.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurbjörg J. Helgadóttir mannauðsstjóri hjá
Þjóðskrá Íslands á netfanginu sjh@skra.is.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi störf.
Nánari upplýsingar um störﬁn veita Linda Hildur Leifsdóttir og
Erla Björk Hjartardóttir. Senda má fyrirspurnir á
lindah@hafnarfjordur.is og erlabh.@hafnarfjordur.is eða hafa
samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Hlustaðu á Dísu ljósálf
g á Vísi
og Alfinn álfakóng
Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.
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Nánari upplýsingar:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 6. ágúst nk.

Framkvæmdastjóri
Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

=3*:1.4./'7#61'7$"',%'4-1%+231)
=3%&.4-:34./'&1"-+5@-$7+5"1"."
=-2*:.-%'%1/'3<,+4.+*"1"2"-.).'"
=-2*:.-%+6..).'"123"1&)<3'7&4/'
2"-2+)034-5)&*;,-),"
="-2+)03)5))..,%.$/'%1,%.$"),$"1&8,;'

=72+:,"-%..34.2%-.3)23923"1&)
=%6.2,""&23*:1.4./'1%+231)2+),61)
=%6.2,"/'%++).'7-7,%&.4-23833"1&8,"'"2+),61)
=@&.)3),"-),"400,2).'4-91@4/'1)3)
=:+4..733"9%.2+4/'%).4/141,".$"-7,)
=14-+5@)/'(@&.)9-"..,%'4-2"-2+)034=%)3/'"(@&.)/'-%3."413),".771".'1)

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

):*(0*)!-4(++0:!12!0%1'A22(.&4(--3"0;&74$224!-&(1!%-!!1(--!.&12.%-!-!1$,&$0(
henni kleift að sækja fram með fagnaðarerindið og smíða brýr milli fólks og menningarheima í
%);+A2231!,%8+!&(-<29,!-1(1*3/112.%!4(++;04!0!--1:*-(07*(0*)320<.&+9%11*.3-3,9
1!,29,!-3,12;3.&'+324$0*(*(0*)3--!0.&123+!!0:3-*(0*)312!0%1.&):-3123(--!
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karla og kvenna. Starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar má lesa á kirkjan.is.

Nánari upplýsingar:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Biskupsritari

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is.

Biskup Íslands óskar að ráða biskupsritara. Biskupsritari er
persónulegur aðstoðarmaður biskups, trúnaðarmaður, ráðgjafi
og talsmaður. Starfið er fjölbreytt og krefjandi.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

=Margþætt skipulagsmál
=Samskipti við presta og prófasta
= Almenn umsjón með skýrsluskrifum presta
=Svara fyrirspurnum og veita upplýsingar
= Ritstjórn og ábyrgð á heimasíðu og Árbók kirkjunnar
= Umsjón biskupafunda
=Ritari kirkjuráðs

=3%0A(,$--23-$!;--301!,"A0(+$&'71*:+!,$--23-
=$**(-&.&7'3&(712!0%(.&'+324$0*(*(0*)3--!0
=A0-(9,!--+$&3,1!,1*(/23,1*(/3+!&1'A%-(.&
samviskusemi, þjónustuvilji og sveigjanleiki
=:.&20!312%0!,*.,!
=A0-(2(+!2)71(&90A3.&0(2(

@1*(+$&2$0!4(*.,!-#(&$2('!%(12;0%1$,%5012

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

,1:*-3,12!0%(!0%!%5+&)!*5--(-&!0"08%!01$,
&$0$0&0$(-%50(0712A33,1:*-!0.&0;*123-(-&30
veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

2!0%1*);0$0391!,0A,(4(*)!0!1!,-(-&!09*(1(-14(
4(*.,!-#(12822!0%8+!&6++3,3,1:*-3,4$03014!0!$&!0
7*4;03-3,07-(-&3'$%304$0(2$*(-

Þorvaldur Karl Helgason,
biskupsritari
thorvaldur.karl.helgason@kirkjan.is

Umsóknarfrestur er til og
með 8. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

www.hagvangur.is
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Verkefnastjóri nýrra
verkefna í Suðaustur-Asíu
Jarðboranir óska eftir að ráða öflugan einstakling í krefjandi
og spennandi starf verkefnastjóra nýrra verkefna í SuðausturAsíu. Um nýtt starf er að ræða sem er tilkomið vegna vaxandi
verkefna og útrásar hjá Jarðborunum.
Helstu verkefni:
3& '&##'0 #&
3"' %($(#'!"+#)#/(*##)!/#)$*$%#&!/))'()& '/)
3(#)"0()#$-6(!#&
3-((( /(!$'&#&&*& #

Menntunar- og hæfniskröfur:
3 -' 0!"##()#'"#('(/'(&
3+#'!&!#)"'"' %()"$'"##&
3(#)&!"0)&$& &()&
3 &)" *6$'-!'(6/*##)&1)"
3 &"2&' &#'"' %('"##$'"'(&'6#
3 0#' ) )##-((-(1!))$&())"-! #-'/' )()#)"-!& $'()&
3 0!"##(1!*) )##-((

Jafnrétti
Jarðboranir leggja áherslu á jafna
möguleika kvenna og karla til
starfa hjá Jarðborunum.
Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir
Rakel Heiðmarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 585-5200.
Umsóknir skal senda til
mannauðsstjóra á netfangið
rakel@jardboranir.is. Með
umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá
og bréf sem útskýrir áhuga
umsækjanda á starfinu.
Umsóknarfrestur er til og með
1. júlí nk.

Viðkomandi þarf að vera búsettur erlendis um nokkurt skeið.

&$&#&&!#+&&(6 -'*2%$&#(&&( .!-$& )&!$(-(6 #
$&)"'"&)/& '(&6-7'!#$&!#'& #.!'#'*&"/' !#
#"1& ) ,$&+)" $"#$--!#) '''"!&*& #&)/)#&2##

Ertu snillingur?
dagur & steini

Við leitum að öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar hóp.
Um er að ræða framtíðarstörf þar sem gerðar eru kröfur um öguð og fagleg vinnubrögð og
samskiptahæfileika. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru einnig nauðsynlegir eiginleikar.
Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Hæfniskröfur: Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund

– fólk sem er meira en fallegt andlit Nova, það er líka hluti
af bestu sölumönnum landsins.

einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við. Allt þetta ásamt góðri

Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og veit

Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Góðir tekjumöguleikar

ekkert skemmtilegra en að selja.

því laun eru árangurstengd. Unnið er á vöktum.

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver

Nánari upplýsingar:

– týpan sem virkar róandi á alla og maður treystir á að
hjálpi manni með hvað sem mann vantar.

tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynlegt.

Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is, sími 519 6770.

Sækt
um fyruir

4. júlí

Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og veit
ekkert skemmtilegra en að selja.
Áhugasamir sendi ferilskrá með upplýsingum um menntun
og fyrri störf fyrir 4. júlí á radum@radum.is
merktar „Nova“.

ti
Setmæmrstistaður

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla,
á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

í heimi!
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Sölufulltrúi fasteigna
Vegna mikillar sölu á fasteignamarkaði óskum við
eftir sölufulltrúa við sölu fasteigna, gott vinnuumhverﬁ,
árangurstengd laun.
Allar upplýsingar sendist á midbaer@midbaer.is

STARF Í VÖRUHÚSI PARLOGIS
VEGMÚLA 2 | 108 REYKJAVÍK | S. 588-3300 | www.midbaer.is

Við leitum að áreiðanlegu, jákvæðu fólki sem hefur áhuga á að vera hluti af öflugri liðsheild
í traustu fyrirtæki. Viðkomandi þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum, samviskusamur og
tilbúinn að leggja sig fram í annasömu starfi í vöruhúsi Parlogis.
Við bjóðum upp á líflegt starf við tiltekt og pökkun með öflugum hópi starfsmanna Parlogis
þar sem hver hlekkur í vörustjórnunarkeðjunni skiptir miklu máli. Við erum með gott mötuneyti
fyrir starfsfólk, öflugt starfsmannafélag og metnaðarfullan vinnustað. Vinnutími er samkvæmt
samkomulagi á milli kl 07:00 og 15:00 eða milli kl 08:00 og 16.00.
Við viljum gjarnan sjá umsóknir frá fólki á öllum aldri og af báðum kynjum. Ef þú hefur
áhuga á að starfa með okkur biðjum við þig að senda umsókn í gegnum heimasíðuna
parlogis.is eða með tölvupósti á netfangið: gudny@parlogis.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Rósa Þorvarðardóttir, framkvæmdastjóri Parlogis
í síma 5900-250.
Parlogis
g er framsækið þj
þjónustufyrirtæki sem sinnir víðtækri vörustjórnun.
j
Parlogis
g leggur
gg mikla áherslu á
áreiðanleika í allri starfsemi og eru gildi fyrirtækisins: Áreiðanleiki, metnaður, hagkvæmni og þjónusta.
Stjórnendur Parlogis leggja metnað sinn í að skapa starfsfólki vinnuumhverfi þar sem frumkvæði og hæfileikar
einstaklingsins fá að njóta sín. Parlogis rekur 4000 fm. sérhæfða vörudreifingarmiðstöð að Krókhálsi 14 og
er fjöldi starfsmanna um 60.

www.skra.is
www.island.is

Spennandi og ábyrgðarmikið stjórnunarstarf
Starf deildarstjóra skjaladeildar Þjóðskrár Íslands er laust til umsóknar.

Helstu verkefni eru:
6 >.(; & )*!3(%+% á )"!#)*!3(%+%("( & %)%
6 *%+$3*+% & 0:*#+%((; á ), ; )"!#)*!3(%+%(
6 %%# ; % <(3+% & , ;# )"!#)*!3(%+%("( )
6 (:;)# (0;!4 & )*+;% %+( , ; )*!3(%%+( &
)*()$%% í )"!#$0#+$
6 * (# * $; )"!#"( & $;4%#+% $0#
>()# ( #4; á *.$ ), %%+ & &** )$)*( , ; 4## ), ;
)*&%+%( %%( "!#)% ; ( +$%)$ " ; & $0#!4#
+<   $0# á 0(   #()*!3( )"!# #( .( ( +% (
&()*4;+$%% <!3;)"(0( & :;), ;) $ ( ; (:;
+##* )*( & <( +$):"!% ; *  ; )*4( )$ .()*
+%"!4( (+ )$",:$* "!()$% %+$ (2" ))*()$%%
*())*4; )"!# #( ( í ."!,2"

Laust er til umsóknar starf upplýsinga- og
gæðastjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Starﬁð heyrir beint undir bæjarstjóra Hornafjarðar.
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingi um þróun
samfélags á Hornaﬁrði og starfsemi Sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón þriggja
málaﬂokka hjá sveitarfélaginu, þ.e. upplýsingamálum,
gæðamálum og starfsmannamálum. Auk þess sem
mun starﬁð fela í sér vinnu við önnur tilfallandi verkefni
innan stjórnsýslu sveitarfélagsins.

Parlogis | Krókhálsi 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201

Í )*( %+ #)* $ 0.(; & )*!3(%+% á
skjala)*!3(%+%("( *,! $ " #,:(
(+%%)"(0 ?)#%) <!3;)"(0 &
)* %)"(0  #()*!3( %% )*=( ( )$%% )"!# #

Upplýsinga- og gæðastjóri
Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
6 0)"3#$%%*+% í 3")%) og +''#=) %(:;
6 .%)#  )*!3(%+% ( :)" #
6 .%)#  ((:%+$ )"!#)*!3(%+%("(+$
6 3; *4#,+:(% og * * # ; * # %" )1( %=! *4#,+*:"%
6 9)" #* ( ; +$):"!%  <"" %+ og (.%)#+ 
 (; og $ ;#+% (:;)#+ og ".%% %(% )
 (; %3" og ,("#)(#%
 ("% ))*!3(%+%
6 " '+#4; og )!0#)*:; , %%+(4;
6 #(%;+( í )$)" '*+$ og <!3%+)*+ , ; )*!3(%%+( og
)$)*()$%%
6 3; 2)#%)"+ og %)"+"+%%0**
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J.
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á
netfanginu sjh@skra.is.
$)3"%(()*+( ( * # og $;  !5#2  $)3"%+$
)"+#+ .#! 2*(#( )*()( #)"(0( og ".%% %((1
<( )$ (; ( ( % .( ( 0)*:;+ +$)3"%( og
(4")*+;% %+( .( ( :% , ;"&$% í )*( ; $)3"% (
3)")* )%( 0 %*% ; )! )"( )

Helstu verkefni:
. Hefur yﬁrumsjón með kynningar- og upplýsinga
málum fyrir sveitarfélagið á öllum sviðum þess.
. Hefur yﬁrumsjón með gæðamálum sveitarfélagsins.
. Hefur yﬁrumsjón með starfsmannamálum.
. Hefur yﬁrumsjón með eftirfylgd við gerða samninga
sveitarfélagsins við ríki, stofnanir, einstaklinga,
fyrirtæki og félagasamtök.
. Heldur utan um vef sveitarfélagsins og styður
stofnanir við að koma upplýsingum er varða daglegt
starf til skila til íbúa. Er ritstjóri heimasíðu sveitar
félagsins. Sér um að heimasíðan sé notendavæn og
uppfærð á hverjum tíma. Stefnt skal að því að koma
Sveitarfélaginu Hornaﬁrði á framfæri á sem virkastan
hátt.
. Styður við og eftir atvikum hefur umsjón með
stefnumótun fyrir sveitarfélagið
. Mótar stefnu í skjalavistun fyrir sveitarfélagið í heild
og styður við stofnanir þar að lútandi.
. Tekur þátt í tilfallandi vinnuhópum og teymisvinnu
eftir því sem við á
. Situr fundi bæjarráðs og nefnda sveitarfélagsins sé
þess óskað
. Önnur tilfallandi verkefni innan stjórnsýslu
sveitarfélagsins.
Hæfniskröfur
. Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
. Góð þekking á sveitarstjórnarstiginu og stjórnsýslu.
. Skipulagshæﬁleikar, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í
mannlegum samskiptum.
. Góð almenn tölvukunnátta sem felst í að geta öðlast
færni á ólíkum tölvukerfum á skjótan hátt.
. Góð íslenskukunnátta og færni í að koma frá sér efni
í rituðu og töluðu máli. Hæfni í ensku æskileg.
. Reynsla af stjórnun æskileg.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
stéttarfélags.

*.# ( ," % 0 <,2 ; +$)3"% ( *  #* í 6 $0%+; (0 <,2 ;
+$)3"%(()*+( (%%+( 5* /##+$ +$)3"%+$ ,(;+( ),(; <(
0",4(;+% +$ (0;% %+ +( ,( ; *" %

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hjalti Þór Vignisson
bæjarstjóri, sími 470-8000,
netfang hjaltivi@hornafjordur.is,

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Umsóknarfrestur er til 25. júní 2012 og skal stíla
umsókn á Sveitarfélagið Hornafjörð, Hafnarbraut 27,
780 Hornaﬁrði, merkt „Upplýsinga- og gæðastjóri“.
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Skóla- og frístundasviðs

Staða deildarstjóra listfræðslu
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu deildarstjóra listfræðslu.
Starﬁð heyrir undir skrifstofustjóra fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
annast m.a. rekstur leikskóla-, frístunda- og grunnskólastarfs borgarinnar, skólahljómsveita og umsjón og eftirlit með
starfsemi sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla, og einnig listaskóla sem styrktir eru af Reykjavíkurborg.

Viltu starfa í skemmtilegu umhverfi?
Við óskum eftir starfsfólki í ræstingar
Ertu með ríka þjónustulund og jákvæðni að leiðarljósi?

Starfshlutfall 50 %
World Class Hafnarfjörður

Starfshlutfall 70 %
World Class Spöng

Starfsmaður þarf að geta byrjað strax

Starfshlutfall 50 %
World Class Kópavogur
Stafsmaður þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2012
Skilafrestur umsóknar er til 29. júní 2012.
Umsóknir berast til holly@worldclass.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Er yﬁrmaður stjórnenda skólahljómsveita Reykjavíkurborgar.
• Er tengiliður við stjórnendur listaskóla sem njóta fjárhagslegs stuðnings frá Reykjavíkurborg.
• Gerir þjónustusamninga við listaskóla og hefur eftirlit
með framkvæmd þeirra í samstarﬁ við fjármálaskrifstofu
skóla- og frístundasviðs.
• Er tengiliður Reykjavíkurborgar við samstarfs- og hagsmunaaðila listfræðslu í landinu.
• Er þátttakandi í stefnumótunarvinnu og innleiðingu
skólastefnu Reykjavíkurborgar í listfræðslu.
• Er ráðgjaﬁ leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva
í listfræðslu og tekur þátt í þverfaglegu samstarﬁ á fagskrifstofu.
• Svarar erindum er varða listfræðslu sem berast skólaog frístundasviði og skóla- og frístundaráði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, kennaramenntun á
sviði lista æskileg.
• Reynsla af stjórnun og þá sérstaklega mannauðsstjórnun og verkefnastjórnun.
• Góð þekking á stjórnkerﬁ Reykjavíkurborgar og samstarﬁ borgarinnar við listaskóla og hagsmunaaðila listfræðslu.
• Góð tölvukunnátta, þ.m.t. excel.
• Færni í fjármála- og rekstrarstjórnun.
• Frumkvæði í starﬁ og stjórnunarhæﬁleikar.
• Lipurð og færni í samskiptum.

Óskað er eftir að umsókninni fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur
leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2012.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru
beðnir um að sækja um stöðuna á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Ragnar Þorsteinsson, ragnar.thorsteinsson@reykjavik.is og Laufey Ólafsdóttir, laufey.olafsdottir@reykjavik.is eða í síma 411 11 11.

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

  
   

Einnig hægt að fylla út umsókn á heimasíðu okkar worldclass.is

Umsjónarmenn fyrir
félagsstarf Blindrafélagsins
Blindrafélagið heldur úti metnaðarfullu félagsstarﬁ „Opnu húsi“
fyrir félagsmenn sína að jafnaði tvisvar í viku, á þriðjudögum og
ﬁmmtudögum í u.þ.b. 9 mánuði á ári. Opna húsið hefst kl. 13:00
og stendur að jafnaði í 2 tíma.
Auglýst er eftir umsjónarmönnum frá 1. sept. 2012. Viðkomandi
þarf að vera félagslyndur, geta haldið uppi fjöldasöng, lesið
skýrt og hafa almenna hæfni til að umgangast eldri borgara.
Umsjónarmaður þarf að sinna dagskrárgerð að hluta og vera fær
um að ﬁnna áhugaverða gesti og listafólk, og fara með hópnum
í stuttar ferðir.
Til greina kemur að ráða umsjónarmenn sem vilja taka að sér
1 – 3 skipti í mánuði.
Opið hús Blindrafélagsins er rekið með menningarlegum blæ og
umsjónarmenn þurfa að starfa með hugsjón í huga.

ࡅࡓࡗࡐࡇ࡙ࡐࡥ ࡃࡊࡦࡎࡇࡗࡈ࡙ࡇࡠࡕ࡛ࡎࡠ ࡌ ࡇࡎ ࡠࡣࡥࡎࡗࡇ ࡇࡎ ࡤࡧࡔ
ࡘࡌࡎ ࡗࡈ࡙ࡧࡌࡓࡣࡓ࡙ࡐࡥࡘ ࡚ࡐ ࡠࡖࡓࡥࡗࡇࡐࡓ ࡑࡦࡠ࡙ࡉࡎࡓࡠࡘࡈࡗࡇ
ࡇࡎ ࡗࡇ࡙ࡋࡠࡘࡌ࡙࡙ ࡐࡌࡣࡓ ࡊࡦࡓࡎ ࡧࡓࡎ ࡨࡐࡐࡓ ࡚ࡐ ࡕࡇࡏ࡙ࡍࡣࡣࡓ
ࡔ ࡑࡦࡠ࡙ࡉࡎࡓࡠࡘࡈࡗࡥࡘ ࡚ࡐ ࡇࡎ ࡏࡕࡈࡘࡥ࡙ࡥࡘ ࡧࡌࡎࡓ
ࡠࡍࡠࡣࡇࡖࡗࡌࡐࡇ ࡧࡇࡓࡎ ࡣࡓࡗ ࡤࡌࡠࡠ ࡇࡎ ࡇࡥࡖࡇ ࡘࡐࡥࡗࡌࡓࡖࡇ
ࡏ࡛ࡗࡖࡠ ࡣࡓࡗ ࡇࡎ ࡌࡓࡐ࡙ࡇࡠࡣ ࡚ࡐ ࡗࡌࡓࡐࡕࡇ ࡑࡦࡠ࡙ࡉࡎࡓ ࡈ ࡧࡓࡎࡒ
ࡈࡎࡇ࡙ࡗࡌࡐࡥࡘ ࡖࡕࡥࡘ࡞
ࡄࡣࡇࡏࡠࡘࡇ࡙࡙ࡇࡠࡣࡌࡏ࡙ࡇ ࡃࡊࡦࡎࡇࡗࡈ࡙ࡇࡠࡕ࡛ࡎࡠ ࡣࡌࡖࡥ ࡘࡓࡎ
ࡇࡏ ࡕࡇࡏ࡙ࡍࡣࡣࡓࡠࡈࡉࡣࡗࡥ࡙࡞ ࡆࡘࡠ࡛ࡖ࡙ࡓ ࡐࡓࡗࡋࡇ ࡔ ࡡ ࡘࡈ࡙ࡥࡎࡓ
ࡌࡏ ࡈࡎࡓࡎ ࡧࡌࡎࡥ ࡔ ࡙࡙ࡥ ࡠࡣࡏ ࡈ ࡤࡌࡓࡘ ࡣࡔࡘࡇ࡞
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Umsóknir þurfa að berast til framkvæmdastjóra Blindrafélagsins,
Hamrahlíð 17, eigi síðar en 9. júlí 2012.
Nánari upplýsingar veita:
Steinunn H. Hákonardóttir, félagsmálafulltrúi
sími: 525 0018 – steinunn@blind.is
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Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri
sími: 525 0003 – olafur@blind.is
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Matráður og aðstoðarmatráður
S E LT J A R N A R N E S B Æ R

 Leikskólinn Kópasteinn auglýsir stöðu matráðs og aðstoðarmatráðs lausar til umsóknar.
Leikskólinn Kópasteinn stendur í jaðri Borgarholts og er í göngufæri frá helstu menningarstofnunum
Kópavogsbæjar. Kópasteinn er 4ra deilda leikskóli, með 76 börn. Skólinn á 50 ára afmæli 2014 og er
elsti leikskóli Kópavogsbæjar. Við fengum Grænfána vorið 2012 og vinnum m.a. með endurvinnslu og
umhverfismennt. Við skólann starfar samhentur hópur starfsmanna.
Einkunnarorð skólans eru gaman saman.

KÓPAVOGSBÆR

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og SFK
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní.
Upplýsingar gefa Heiða Björk Rúnarsdóttir og Guðdís Guðjónsdóttir í síma 564-1565 og á netfanginu kopasteinn@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

Laus störf
Leikskóli Seltjarnarness auglýsir eftir
leikskólakennara/þroskaþjálfa:
Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining
með um 180 börnum. Leikskólinn starfar á tveimur
starfstöðvum sem standa á sömu lóð við Suðurströnd.
Á Seltjarnarnesi er lögð rík áhersla á metnaðarfullt
leikskólastarf þar sem velferð og hagur barna er hafður
að leiðarljósi og að skólastarf í bænum standist ávallt
samanburð við það sem best er hverju sinni.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöðuna.
Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri sofﬁa@nesid.is og Anna Harðardóttir aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma 5959-280/290
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2012.
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

UPPLÝSINGAR VEITIR VIÐAR, SVIÐSSTJÓRI HUGBÚNAÐARSVIÐS, Á VIDAR@TOLVUMIDLUN.IS

HÖFUM VIÐ SKEMMT OKKUR VIÐ AÐ
BÚA TIL OG ÞJÓNUSTA HUGBÚNAÐ.
NÚ, 27 ÁRUM SEINNA, FINNST OKKUR
ÞAÐ ENN GAMAN.

SJÁ NÁNAR: WWW.TO LVUMID LUN . IS/ATVINNA

LAUGARDAGUR 23. júní 2012

Ráðgjaﬁ
í barnavernd
Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því
að ráða ráðgjafa í barnavernd frá 15. ágúst nk.
eða eftir samkomulagi.
Leitað er eftir starfsmanni með menntun í
félagsráðgjöf, sálfræði eða skyldum greinum.
Ráðið verður í stöðuna til eins árs.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á
heimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar
sem sótt er um rafrænt.

11

Yﬁrlæknir æðaskurðlækninga

Yﬁrlæknir kvenlækninga

Starf yfirlæknis í æðaskurðlækningum er laust er til umsóknar. Um fullt starf
er að ræða sem veitist frá 1. september 2012 eða eftir samkomulagi, til 5
ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Starf yfirlæknis kvenlækninga á kvenna- og barnasviði Landspítala er laust
til umsóknar. Áhersla er lögð á frekari uppbyggingu og þróun kvenlækninga
við sjúkrahúsið.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir samkomulagi
til 5 ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í æðaskurðlækningum
Sértæk reynsla og þekking í æðaskurðlækningum
Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar æskilegir
Reynsla af kennslu og vísindastörfum æskileg
Góðir samskiptahæfileikar
Ákveðni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Umsóknarfrestur er til 05. júlí 2012

Nánari upplýsingar

Sjúkraþjálfari á líknardeild
Laust er til umsóknar starf sjúkraþjálfara á líknardeild í Kópavogi. Á
líknardeildinni er 12 rúma legudeild auk þess eru 5 daga pláss og dagdeild.
Um er að ræða dagvinnu með sveigjanlegum vinnutíma.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Ábyrgð á þeirri sjúkraþjálfun sem hann veitir og mat á árangri meðferðar
Skráning og skýrslugerð
Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
Þátttaka í þverfaglegu samstarfi/teymi

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skurðlækningasviðs, liljaste@landspitali.is, sími 824 5222.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti á
skrifstofu skurðlækningasviðs, Hringbraut, 13A
» Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna
kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» AllarumsóknirerusendartilstöðunefndarlæknahjáLandlæknisembættinu.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð
» Þátttaka í kennslu og skipulagi hennar

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum
Reynsla af kennslu- og vísindastörfum er æskileg
Leiðtogahæfileikar
Stjórnunarreynsla æskileg
Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2012
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Jón Hilmar Friðriksson, framkvæmdastjóri kvenna- og
barnasviðs, jhf@landspitali.is, sími 825 3586 og Dómhildur Árnadóttir,
mannauðsráðgjafi, domhilda@landspitali.is, 825 3842.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til
Jóns Hilmars Friðrikssonar, framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs, 21D.
» Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» AllarumsóknirerusendartilstöðunefndarlæknahjáLandlæknisembættinu.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

B.S. gráða í í sjúkraþjálfun eða sambærilegt próf
Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari
Áhugi og reynsla sem nýtist á sviði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2012.
» Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. ágúst 2012 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Ragnheiður S Einarsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, netfang
ragnheie@landspitali.is, sími 543 9306 og Sara Hafsteinsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, sarahaf@landspitali.is, sími 543 9136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

  !  !% ! .*

Sérfræðingar í hjúkrun
Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðinga í hjúkrun á skurðlækningasviði
Landspítala, annars vegar sérfræðingur í sárameðferð og hins vegar
sérfræðingur í verkjameðferð. Starfshlutfall er 100%. Störfin veitast frá
1. september 2012 eða eftir samkomulagi. Sérfræðingar í hjúkrun starfa
samkvæmt starfslýsingu en meginhlutverk auk klínískra starfa eru ráðgjöf
og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsóknar- og þróunarvinnu.
Ennfremur felur starfið í sér uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu
þjónustu við sjúklinga með sár annars vegar og verki hins vegar í samvinnu
við aðrar heilbrigðisstéttir.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»
»

Klínísk störf
Þróun hjúkrunar innan sérgreinar
Kennsla og rannsóknir
Innleiðing nýrra verkferla
Þróun þjónustu við sjúklinga
Ráðgjöf

Hæfnikröfur

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Starf aðstoðardeildarstjóra á bráðaöldrunarlækningadeild er laust til
umsóknar. Deildin er 21 rúma og sérhæfir sig í meðferð og hjúkrun eftir
bráðainnlögn. Starfið veitist frá 1. september eða eftir samkomulagi til
tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu .

Helstu verkefni og ábyrgð

» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deildinni
» Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að skipulagningu á starfsemi
deildar
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi Reynsla af vinnu við kjarnsýrur æskileg
Starfreynsla
Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferliskrá ásamt afriti af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2012.
» Starfshlutfall er 90 – 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi til tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
» Upplýsingar veitir Sigrún Lind Egilsdóttir, deildarstjóri, siglind@landspitali.is,
sími 543 9404.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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» Meistara- eða doktorspróf í hjúkrun
» Sérfræðileyfi í hjúkrun í áðurnefndum sérgreinum, í samræmi við
reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun
» 5 ára starfsreynsla
» Leiðtoga- og samstarfshæfileikar

Sérfræðilæknir í
æðaskurðlækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í æðaskurðlækningum.
Starfshlutfall er 80%. Starfið veitist frá 1. september 2012 eða eftir nánara
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, svo sem greining,
meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er tengjast sérgreininni
meðal annars þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum.
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar.
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni.

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í æðaskurðlækningum
Víðtæk reynsla af opnum æðaskurðaðgerðum
Viðbótarþekking í innæðaaðgerðum æskileg
Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg
Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skurðlækningasviðs, liljaste@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og
vísindavinnu.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.
» Umsóknir verða sendar stöðunefnd hjúkrunarráðs Landspítala.

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012. Sótt er um rafrænt á
heimasíðu Landspítala, www. Landspitali.is
» Starfshlutfall er 80% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Þyrí Björnsdóttir, starfandi yfirlæknir, netfang
liljabjo@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti á
skrifstofu skurðlækningasviðs, Hringbraut, 13A.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Nánari upplýsingar
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Eyjablikk ehf er blikk og stálsmiðja sem starfar á þeim yndislega stað, Vestmannaeyjum.
Við sinnum öllum þeim verkum sem tilheyra blikksmíði, járnsmíði og jafnvel gætum við
sagt að við sinntum líka vélsmíði oft á tíðum.
Okkar helstu viðskiptavinir eru ﬁskvinnslustöðvarnar, útgerðirnar og verktakarnir hér í
Eyjum, en ekki má gleyma þeim fjölmörgu verkefnum sem einstaklingar koma með til
okkar og eru þau oftast þau skemmtilegustu enda fjölbreytnin mikil í þeim efnum.

Framkvæmdastjóri

Ernst & Young ehf. óskar að ráða lögfræðing
Ernst & Young ehf. óskar að ráða drífandi lögfræðing til starfa. Þekking og
reynsla í skatta- og félagarétti er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi geti
`YÕklj^Öbld]_Y]fnaZme_bYjfYf]^lajjllmeYadY&
NafkYed]_Yk]f\amekcfajkYel^]jadkcj^qjaj)-&bdlad
axel.olafsson@is.ey.com. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
ljfYYjed&>j]cYjamhhd kaf_Yjn]alaj9p]dådY^kkgf^jYecn¶e\Yklbja
í síma 595 2500.

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

Fjármálastjóri
Þjóðskrá Íslands
Sjúkraliðar
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Skjalastjóri
Matvælastofnun
Dýralæknir inn- og útflutningseftirlits Matvælastofnun
Sérfræðingar í fasteignaviðskiptum Íbúðalánasjóður
Sóknarprestur
Biskup Íslands
Verkefnisstjóri
HÍ, sérfræðisetur, náms- og starfsr.
Verkamaður
HÍ, bygginga- og tæknideild
Starfsmaður
HÍ, nemendaskrá
Starf við sýningargæslu og uppl.gjöf Þjóðminjasafn Íslands
Sérfræðingur við rannsóknir
HA, Rannsókna- og þróunarm.st.
Framhaldsskólakennari í þýsku
Framhaldsskólinn á Laugum
Umsjónarm. með tölvu- og tækjab. Framhaldsskólinn á Laugum
Sérfræðingur
Sjávarútvegs- og landbúnaðarr.
Kennarar
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellss.
Kennari á sjúkraliðabraut
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Verkfræðingur, tæknifræðingur
Hafrannsóknastofnunin
Starfsmaður í ræstingu
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Umsjónarmaður fasteigna Reykjum Landbúnaðarháskóli Íslands
Hjúkrunarfræðingur
LSH, öldrunardeild L2 Landakoti
Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir
LSH, næturvaktadeild Landakoti
Félagráðgjafi, útskriftarteymi
LSH, félagsráðgjöf
Yfirlæknir kvenlækninga
LSH, sérfræðil. kvenlækn.teymis
Hjúkrunarfræðingur
LSH, bæklunarskurðdeild
Sjúkraliði
LSH, bæklunarskurðdeild
Sérfræðingar í hjúkrun
LSH, stjórn skurðlækningasviðs
Yfirlæknir æðaskurðlækninga
LSH, æðaskurðlækningar
Sérfræðilæknir í æðaskurðlækn.
LSH, æðaskurðlækningar
Ráðgjafi, stuðningsfulltrúi
LSH, endurhæfing LR á geðsviði
Sérfr. í stafrænni framleiðslutækni Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nansen prófessorsstaða
Háskólinn á Akureyri
Nýdoktor í jarðeðlis- og jöklafræði Veðurstofa Íslands
Heilsugæslulæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Reykjavík
Garðabær
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Laugar
Laugar
Reykjavík
Höfn
Selfoss
Ísafjörður
Grindavík
Reykir í Ölfusi
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Reykjavík
Selfoss

201206/087
201206/086
201206/085
201206/084
201206/083
201206/082
201206/081
201206/080
201206/079
201206/078
201206/077
201206/076
201206/075
201206/074
201206/073
201206/072
201206/071
201206/070
201206/069
201206/068
201206/067
201206/066
201206/065
201206/064
201206/063
201206/062
201206/061
201206/060
201206/059
201206/058
201206/057
201206/056
201206/055

Eyjablikk ehf óskar að ráða framkvæmdastjóra til að annast
daglegan rekstur fyrirtækisins.
Við leitum eftir öﬂugum einstaklingi með góða þekkingu á
rekstri fyrirtækja, mikill kostur ef hann hefur þekkingu á
járniðnaði.
Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og yﬁrumsjón með rekstri fyrirtækisins í
samvinnu við verkstjóra
• Markviss framkvæmd og eftirfylgni með gæðastefnu
fyrirtækisins
• Yﬁrumsjón með innkaupum og lagerhaldi
• Reikningagerð og yﬁrumsjón með fjármálum
• Önnur verkefni í samráði við eigendur
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Tæknimenntun mikill kostur.
• Sjálfstæði og fumkvæði í starﬁ eru nauðsynlegir kostir
• Reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri er mikill kostur.
Umsóknir og upplýsingar skal senda á eyjablikk@eyjablikk.is
Umsóknarfrestur er til 9. júlí 2012.
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Leikskólinn Rjúpnahæð
Tómstunda- og
félagsmálafræðingur á Húsavík
Laus er staða tómstunda- og félagsmálafræðings hjá Norðurþingi á
Húsavík. Leitað er að metnaðarfullum, jákvæðum og áhugasömum
einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan þátt í þróun og
starfsemi tómstunda- og æskulýðsmála í Norðurþingi.
Starfssvið
• Umsjón með frístundaheimilinu Túni, starfsemi félagsmiðstöðva
og vinnuskóla Norðurþings
• Koma að mótun stefnu og skipulagi tómstunda- og félagsmála í
Norðurþingi

 Leikskólinn Rjúpnahæð auglýsir stöðu leikskólakennara lausa til umsóknar.

KÓPAVOGSBÆR

Leikskólinn Rjúpnahæð stendur við Rjúpnasali í Salarhverfi í Kópavogi. Leikskólinn tók til starfa
1. júlí 2002 og er sex deilda, þrjár yngri deildir og þrjár eldri deildir, 119 börn samtímis í leikskólanum.
Hugmyndafræði leikskólans byggir á hugsmíðahyggju og meginmarkmið okkar er sjálfræði. Við vinnum
með hugtök sem snúa að lýðræði, sjálfsbjargarviðleitni, sjálfstæði o.fl. http://rjupnahaed.kopavogur.is/
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí.
Upplýsingar gefa Hrönn Valentínusdóttir og Margrét Bjarnadóttir í síma 570-4240 og á netfanginu rjupnahaed@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræðum eða sambærileg menntun sem nýtist í starﬁnu.
• Starfsreynsla með börnum og ungmennum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Samskiptafærni, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
Upplýsingar um starﬁð veitir Jóhann Rúnar Pálsson tómstundaog æskulýðsfulltrúi Norðurþings í síma 464-6100,
netfang joipals@nordurthing.is.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2012
Norðurþing er öﬂugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu
mannlíﬁ og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Iðjuþjálﬁ óskast
Hrafnista Reykjavík
Deild iðjuþjálfunar og félagsstarfs óskar
eftir að ráða iðjuþjálfa til starfa í ágúst 2012.
Helstu verkefni:

• Hópastarf á hjúkrunardeildum heimilisins. Áhersla
•
•
•

lögð meðal annars á hugmyndafræði Jane Verity/
Lífsneistann og endurminningavinnu.
Þjálfun heimilismanna
Fræðsla og ráðgjöf fyrir heimilismenn og starfsfólk
Ýmis þverfagleg vinna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt
starfsleyﬁ og löggildingu. Kraﬁst er góðrar hæfni í
mannlegum samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis
í vinnubrögðum.

Markmið Hrafnistu er að:

• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri
vellíðan heimilisfólks
• eﬂa faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverﬁ
starfsfólks

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu og stofnanasamningi Iðjuþjálfafélags
Íslands og Hrafnistu.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurbjörg
Hannesdóttir, deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs, sími: 5859383 / 6939559.
Netfang: sigurbjorg.hannesdottir@hrafnista.is
Hrafnista Reykjavík/Hafnarfjörður/Kópavogur,
sími: 5859500- www.hrafnista.is

Spennandi starf í
skemmtilegu umhverfi
Starf á verkstæði
)xSHSLPN\Y(=0:VN)\KNL[SLP[HH 
Z[HYMZTHUUPm]LYRZ[¤ PmZ[HYMZZ[
x2LMSH]xR

/LSZ[\]LYRLMUP!
kSSHSTLUU]PUUHmIPMYLP H]LYRZ[¤ P
(RZ[\YmUL` HY Q}U\Z[\IxS
:]Y\UUL` HYZxTH
(RZ[\YVNMLYQ\UIxSH

(STLUUHYO¤MUPZVN LRRPUNHYRYM\Y!
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www.budget.is

www.avis.is
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Noregur
Norskt fyrirtæki í byggingariðnaði óskar að ráða 14
vana mótasmiði og 2-3 reynda byggingarverkamenn í
verkefni skammt frá Bergen.
• Verkefnið stendur yﬁr frá 30. júlí til mars á næsta ári.
• Ensku og/eða norskukunnátta áskilin.
• Unnið er í 12 daga úthaldi og frí í 9 daga.
• Fríar ferðir í fríin heim og til baka.
• Frítt fæði og húsnæði á staðnum.
• Helst reyklausir. Áfengisbann í úthaldinu.
Upplýsingar á íslensku í síma 0047 41409288
Umsóknir sendist á netfangið: tynes@vhmbygg.no

6ANA MENN VANTAR TIL VIÈGERÈA ¹ RÒTUM VÎRUBÅLUM
VÎGNUM VINNUVÁLUM OG ÎÈRUM VÁLATENGDUM BÒNAÈI
6ÁLR¹S ER ALHLIÈA BIFREIÈA OG VÁLAVERKST¾ÈI VEL BÒIÈ
T¾KJUM TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ BILANAGREININGAR OG VIÈGERÈIR
INN¹ VERKST¾ÈI OG ÒTI ¹ VETTVANGI

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og
viðhald á raﬂögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

%INGÎNGU VANIR MENN MEÈ VÅÈT¾KA REYNSLU KOMA TIL GREINA

5MSËKINR SENDIST ¹ NETFANGIÈ SALLI VELRASIS
6ÁL2¹S EHF o LHELLA  o  (FJ o 3      o 6ELRASIS

ÏVNXPHIWLUO NQXPWLOVWDUID

Verkfræðingur - tæknifræðingur
ÍAV leitar að verk- eða tæknifræðingi með þekkingu og reynslu
af jarðgangagerð til að starfa á Íslandi og í Noregi.
Menntunar- og hæfniskröfur
" * ( (%%(
" !((
" ,!
" %(*%(+
"%+
",(**'(*
Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í
síma 530-4200. Umsóknir berist um www.iav.is - Laus störf
merkt „jarðgangagerð“ fyrir 7. júlí 2012.

9LQQXYHUQGHKIDXJOêVLUHIWLUO NQXP
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gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDè
ìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJX
KHIXUYHULèWHNLQ
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Velferðarsvið

Verkefnastjóri velferðarþjónustu

9LQQXYHUQGHKIHUìMyQXVWXI\ULUW NL
VHPVpUK ILUVLJiVYLèLYLQQXYHUQGDU
KHLOVXYHUQGDURJKHLOVXHIOLQJDU
ÈYHJXP9LQQXYHUQGDUVWDUIDO NQDU
KM~NUXQDUIU èLQJDUYLQQXYLVWIU èLQJXU
OêèKHLOVXIU èLQJXUVM~NUDìMiOIDUL
RJYLQQXViOIU èLQJXU

9LQQXYHUQGHKI%UDXWDUKROWL5H\NMDYtNVtPLZZZYLQQXYHUQGLV

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu verkefnastjóra velferðarþjónustu á skrifstofu Velferðarsviðs.
Leitað er að starfsmanni með mikla reynslu og þekkingu á starﬁ innan félagsþjónustu, þ.m.t. málaﬂokki fatlaðs
fólks, auk reynslu af starﬁ með fötluðu fólki. Starﬁð felur m.a. í sér þróun, samhæﬁngu og eftirlit í málefnum
fatlaðs fólks.
Helstu verkefni eru:
• Þróunarverkefni sem tengjast þjónustu við
fatlað fólk
• Þróun verklagsreglna og annarra reglna með hliðsjón af gildandi lögum í þjónustu við fatlað fólk og
öðrum lögum í velferðarþjónustu
• Yﬁrsýn yﬁr þjónustusamninga við þriðja aðila vegna
þjónustu við fatlað fólk.
• Stýra /taka þátt í starﬁ starfshópa í samræmi við
ábyrgðarsvið með starfsmönnum Reykjavíkurborgar,
notendum og hlutaðeigandi hagsmunaaðilum
• Samstarf við opinberar stofnanir, notendur
og hagsmunafélög

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags- eða menntavísinda,
framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ
• Mikil reynsla af starﬁ innan félagsþjónustu
• Reynsla af starﬁ innan málaﬂokks fatlaðs fólks
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Góð samskiptahæfni
• Gott vald á íslensku og erlendum tungumálum.
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2012.
Nánari upplýsingar veitir Guðný Anna Arnþórsdóttir, sérfræðingur mannauðsmála á skrifstofu Velferðarsviðs í síma 411
11 11 eða með því að senda fyrirspurnir á gudny.anna.arnthorsdottir@reykjavik.is

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

Lausar stöður
Ungmennafélag Íslands óskar eftir að ráða
tómstundaleiðbeinendur og starfskraft í sundlaugarvörslu og önnur tilfallandi störf.

Um er að ræða krefjandi en jafnframt fjölbreytt og lífleg störf.
Tómstundaleiðbeinendur: Æskilegt er að umsækjendur hafi
háskólamenntun á sviði tómstunda og/eða kennslu. Viðkomandi þarf að hafa leiðtogahæfileika með áherslu á samskiptafærni, frumkvæði og sveigjanleika, ásamt því að hafa
jákvætt viðmót og sýna skipulögð vinnubrögð. Einnig að hafa
áhuga á að starfa með unglingum og hafa hreint sakavottorð.
Sundlaugarvarsla og önnur tilfallandi störf: Umsækjendur
þurfa að geta sýnt lipurð í samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð,
ásamt áhuga á að starfa með börnum og hafa hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 30. júní

Skriflegri umsókn skal skila til Þjónustumiðstöðvar UMFÍ,
Sigtúni 42, 105 Reykjavík, fyrir 30. júní 2012. Umsóknir má
einnig senda í tölvupósti á umfi@umfi.is fyrir sama tíma.
Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir,
forstöðumaður, í síma 861 2660 eða á umfi@umfi.is.

sími: 511 1144

Ungmennafélag Íslands
www.umfi.is

www.ungmennabudir.is
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MARKAÐSSTJÓRI
STARFIÐ FELST Í KYNNINGU OG MARKAÐSSETNINGU Á RÁÐSTEFNUBORGINNI
REYKJAVÍK OG INNIHELDUR:

HÆFNISKRÖFUR ERU:
· Háskólamenntun og a.m.k. tveggja ára
starfsreynsla, er nýtist í starfi.

· Fjölbreytt verkefni í tengslum við samskipti
og samstarf við erlenda sem innlenda
fjölmiðla og ferðaþjónustuaðila.

· Reynsla af ráðstefnu, funda- og hvataferðaþjónustu og þekking á viðburðahaldi er skilyrði.

· Þátttöku í undirbúningi og stjórnun innlendra
og erlendra sýninga og kynningarviðburða.

· Víðtæk reynsla af markaðssetningu og
kynningarstörfum erlendis.

· Samstarf við auglýsingastofur.

· Mikil færni í íslensku og framúrskarandi
enskukunnátta í tali og riti, en vald á þriðja
tungumáli er kostur.

· Textagerð á íslensku og erlendum tungumálum í tengslum við greinaskrif, almennt
markaðsefni og fleira.

· Að geta unnið undir álagi og sinnt mörgum
viðfangsefnum samtímis ásamt því að eiga
auðvelt með að koma fram opinberlega.

Athygli er vakin á að starfið er mjög fjölbreytt, krefst ferðalaga, frumkvæðis, metnaðar, útsjónarsemi, og á stundum vinnuframlags utan hefðbundins vinnutíma. Umsóknarfrestur er til og með
25. júní nk.

Skemmtistaður í 101
Vinsæll skemmtistaður/veitingastaður í
á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf til STRÁ á netfangið:
stra@stra.is. Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031,
sjá nánar www.stra.is
MEET in REYKJAVIK er með það að markmiði að stórauka vægi ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík
með markvissri markaðsetningu erlendis í nafni meðal annars Reykjavíkurborgar, Icelandair Group
og Hörpu ásamt fjölda annarra fyrirtækja. Vefsíða: www.meetinreykjavik.is

Leyfi fyrir 200 manns.
Góð velta og góðar bókanir frammundan.
Langur leigusamningur.

Sóltun 26
105 Reykjavik
527 6660
www.MeetinReykjavik.is

Nýlega endurinnréttaður.
Allar nánari upplýsingar í síma:

823-5050
Kristján

Lárus - 823-5050

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Framkvæmdastjóri

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488

MS-félag Íslands leitar að framkvæmdastjóra í hálft starf. Við leitum eftir einstaklingi sem á gott með að vinna
sjálfstætt, getur tjáð sig vel í ræðu og riti, hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starﬁ.
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Þá viljum við heyra frá þér! Við erum að leita að metnaðarfullum sölumanni í fullt starf til að selja heimilistæki og
þjónusta viðskiptavini.
Við ætlumst til að þú:
Hafir brennandi áhuga á sölumennsku og sért sannfærandi.
Hafir ótakmarkaða þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
Hafir frumkvæði og sért virkur og drífandi starfskraftur.
Getir leyst vandamál á sjálfstæðan og ábyrgðarfullan hátt.
Hafir góða tölvu- og tungumálakunnáttu.
Sért stundvís, áreiðanlegur og reglusamur.
Rafvirkjamenntun er kostur en ekki skilyrði.
Við bjóðum uppá:
Góð laun og árangurstengdar bónusgreiðslur.
Þægilegt vinnuumhverfi og góður vinnuandi.
Þjálfun og starfsþróun í boði.
Fjölbreytt og hvetjandi starfsumhverfi.
Umsókn og ferilskrá óskast sendar á rafha@rafha.is fyrir 10.
júlí. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík
Sími 5880500 www.rafha.is

Starfssvið
• Daglegur rekstur félagsins
• Fjáröﬂun
• Samskipti við félagsmenn, opinbera aðila
og samstarfsaðila
• Kynningarmál og umsjón með heimasíðu
• Skipulagning viðburða og sjálfboðastarfs
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Jákvæðni, samstarfshæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum
• Góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
norðurlandamáli
• Starfsreynsla á sviði félagasamtaka er kostur.

MS-félag Íslands er hagsmunafélag MS-fólks og aðstandenda þeirra. Félagið stendur fyrir öﬂugu kynningarstarﬁ,
námskeiðshaldi, fyrirlestrum og útgáfu blaða og bæklinga. Nánari upplýsingar um félagið er að ﬁnna á
www.msfelag.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Vinsamlega sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá og rökstuðningi
fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð til MS-félags Íslands, Sléttuvegi 5, 103 Reykjavík, (msfelag@msfelag.is) merkt
„Framkvæmdastjóri 2013“.
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Aðstoðarleikskólastjóri
Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða í leikskólann
Krummakot aðstoðarleikskólastjóra í fullt starf sem
starfar undir stjórn skólastjóra Hrafnagilsskóla en
skólarnir eru samreknir.
Verksvið
Aðstoðarleikskólastjóri fer með daglega stjórnun
leikskólans. Hann sinnir að hluta til skyldum leikskólastjóra og tekur laun samkvæmt starfslýsingu í
samræmi við aukna ábyrgð. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi LN og FL.
Menntunar- og hæfniskröfur
- gerð er krafa um að viðkomandi haﬁ leyﬁsbréf
á leikskólastigi
- reynsla af leikskólastarﬁ
- framhaldsnám í menntunarfræðum er æskilegt
- reynsla af stjórnun er æskileg
Leitað er eftir einstaklingi sem
- sýnt hefur marktækan árangur í starﬁ
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum
- er fær um að leiða faglegt starf og hefur reynslu
af skólaþróunarverkefnum
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem
gefur mikla möguleika til þróunar og uppbyggingar í
starﬁ leikskólans.

Leikskólakennari
Einnig óskar Eyjafjarðarsveit eftir að ráða leikskólakennara í fullt starf.
Leitað er eftir einstaklingi sem
- er öﬂugur fagmaður
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum

Útboð BRE-04

Stækkun 132 kV teins á Brennimel
fyrir nýjan útgang fyrir Spenni 5
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, undirstöður,
stálvirki og girðingu vegna stækkunar 132 kV teins á
Brennimel í Hvalfjarðarsveit í samræmi við útboðsgögn BRE-04.
Verkið felur í sér byggingu steyptra undirstaða,
niðursetningu jarðskauta, uppsetningu stálvirkis,
stækkun girðingar ásamt jarðvinnu og að vinna það
annað sem tiltekið er og lýst í útboðsgögnum BRE-04.
Helstu magntölur eru:
• Steypa
140 m3
• Gröftur
1900 m3
• Fylling
840 m3
• Lagning jarðvírs 480 m
Verkinu skal að fullu lokið 17. september 2012
Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér
grunnkröfur Landsnets til birgja sem ﬁnna má á
heimasíðu fyrirtækisins, www.landsnet.is
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku
Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112 Reykjavík frá og með
miðvikudeginum 27. júní 2012.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt
9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 ﬁmmtudaginn 19. júlí
2012 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

$XJOêVLQJXPVW\UNLWLOQiPVNHLèD
ttVOHQVNXKDXVWLè
$XJOêVWHUHIWLUXPVyNQXPXPVW\UNLWLOQiPVNHLèD
t tVOHQVNX VHP HNNL HUX KOXWL DI DOPHQQX QiPL i
JUXQQ HèD IUDPKDOGVVNyODVWLJL 0DUNPLèLè PHè
VW\UNMXQXP HU Dè JHID |OOXP VHP E~VHWWLU HUX i
ËVODQGL I UL i Dè |èODVW ìi I UQL t tVOHQVNX Dè ìHLU
JHWLRUèLèYLUNLUVDPIpODJVìHJQDU
)U èVOXDèLODURJI\ULUW NLVHPEMyèDVWDUIVP|QQXP
VtQXP XSS i VNLSXODJèD NHQQVOX t tVOHQVNX RJ HUX
iI\ULUW NMDVNUiJHWDVyWWXPVW\UNL)\ULUW NLVHP
HNNL HUX IU èVOXDèLODU ìXUID Dè OiWD XQGLUULWDèDQ
VDPQLQJYLèK IDQIU èVOXDèLODHUDQQDVWNHQQVOXQD
I\OJMDXPVyNQLQQL
9DNLQ HU VpUVW|N DWK\JOL i Dè XPV NMHQGXP HU
JHUWDèV NMDXPiUDIU QXIRUPL
8PVyNQDUH\èXEO|è RJ ~WKOXWXQDUUHJOXU HUX
DèJHQJLOHJDU XQGLU ÀRNNQXP VMyèLU RJ H\èXEO|è
i YHI PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLV
PHQQWDPDODUDGXQH\WLLV 8PVyNQLU VNDO VHQGD i
SRVWXU#PUQLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
M~Qt
PHQQWDPiODUièXQH\WLLV

Umsóknarfrestur er til 26. júní 2011.
Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir
skólastjóri í síma 699-4209 / 464-8120 eða
netfang hrund@krummi.is.
Umsóknir skulu sendar til skólastjóra í tölvupósti eða
á heimilisfangið Hrafnagilsskóli, 601 Akureyri.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á
www.leikskoli.krummi.is

Útboð

Til sölu

Viðskiptatækifæri fyrir bílaverkstæði
sem vilja stækka kúnnahópinn og vera
með í framtíðinni.
Til sölu verkstæði sem að hefur undanfarin á ár sérhæft sig í
Metanuppfærslum og er eitt það stærsta á því sviði. Inni í þessum
pakka er Skandinavíu umboð fyrir eitt besta metan kerﬁ sem völ er
á, ásamt þekkingu á ísetningu og viðhaldi kerfanna. Einnig er 200
kúnna hópur sem þarf að þjónusta í það minnsta einu sinni á ári.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir á box@frett.is merkt: „Tækifæri“

Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLèDXJOêVLUHIWLU
XPVyNQXP XP VW\UNL WLO I\ULUW NMD HèD VWRIQDQD
VHP WDND QHPHQGXU t YLQQXVWDèDQiP 0DUNPLè
VW\UNMDQQDHUDèKYHWMDI\ULUW NLHèDVWRIQDQLUWLOìHVV
Dè WDND YLè QHPHQGXP VHP VWXQGD YLQQXVWDèDQiP
VHPKOXWDDIQiPLiIUDPKDOGVVNyODVWLJLRJJHUDìHLP
NOHLIW Dè OM~ND WLOVNLOGX YLQQXVWDèDQiPL VDPNY PW
DèDOQiPVNUiIUDPKDOGVVNyOD
8PV NMHQGXU VNXOX XSSI\OOD DOPHQQ VNLO\UèL
JLOGDQGL UHJOXJHUèDU XP QiPVVDPQLQJD RJ
VWDUIVìMiOIXQ XP K ¿ WLO ìHVV Dè DQQDVW QHPHQGXU
t VWDUIVQiPL ëHLU VNXOX KDID i Dè VNLSD K IXP
WLOVMyQDUDèLODPHèQiPLQXRJOHJJMDIUDPi WOXQXP
YLQQXVWDèDQiPLèRJI\ULUVMiDQOHJDIUDPYLQGXìHVV

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Metanbifreiðar, sjö pallbifreiðar og þrjár minni
sendibifreiðar, útboð nr. 12841- EES.
• Metanbifreiðar, fjórtán minni - og ﬁmm stærri
ﬂokkabifreiðar, útboð nr. 12842 – EES.
• Metanbifreiðar, tuttugu og ein smábifreið,
útboð nr. 12843- EES.
• Rafbifreiðar, fjórar smábifreiðar,
útboð nr. 12860 – EES.

6W\UNLUWLOYLQQXVWDèDQiPVHèD
VWDUIVìMiOIXQDUKDXVWLè

STYRKIR TIL TÓNLEIKAHALDS I HÖRPU
Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka um tónlistarhús og Ruthar Hermanns
auglýsir eftir umsóknum til tónleikahalds í Hörpu árið 2013.
Veittir verða styrkir til tónlistarmanna og /eða tónlistarhópa.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2012.
Umsóknareyðublað og upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu
sjóðsins; http://styrktarsjodursut.is/
Úthlutun verður tilkynnt í Hörpu þann 20. ágúst 2012.

6W\UNLUJHWDQXPLèDOOWDèì~VNUiYLNXRJHUX
YHLWWLUWLOYLNQDDèKiPDUNL6W\UNXUHUJUHLGGXU
HIWLUìYtVHPQiPLYLQGXUIUDP
8PVyNQXPHUVNLODèiVpUVW|NXH\èXEODèLVHPHUDè
¿QQD i YHI PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLV
8PVyNQ VNDO I\OJMD \¿UOLW XP IUDPYLQGX
YLQQXVWDèDQiPVHèDVWDUIVìMiOIXQDU
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU ÏODIXU *UpWDU
.ULVWMiQVVRQ t VtPD   HèD t W|OYXSyVWL i
RODIXUJNULVWMDQVVRQ#PUQLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
M~Qt
PHQQWDPiODUièXQH\WLLV

sími: 511 1144

Ævintýraheimur
í Reykjavík

25.6 - 1.7

1000 glæsilegustu og bestu
hestar landsins
landsfrægir skemmtikraftar
kvöldvökur og gaman

barnadagskrá
söngvakeppni
andlitsmálun
skátaland
hoppukastalar
klifurveggir
hjólaleiga
o.ﬂ
gæðingakeppni
kappreiðar
kynbótahross

Miðasala á landsmot.is
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EINSTAKT TÆKIFÆRI

Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

TIL SÖLU
VERSLUNARREKSTUR
Í SMÁRALIND

HAMRABORG - GÖTUHÆÐ

130m² verslunarhúsnæði ásamt 45m² lager.
Frábær staðsetning á efri hæð í Smáralind.

Mjög gott 173 fm verslunarhúsnæði á götuhæð í hjarta Kópavogs.
Húsnæðið skiptist í tvo bjarta sali, lagerpláss og góða eldhúsaðstöðu. Undanfarin
ár hefur verið veitingarekstur í húsnæðinu og er allt til staðar s.s tvö salerni fyrir
viðskiptavini og aðstaða fyrir starfsfólk. Gólfefni eru keramikﬂísar og plankaplastparket
með extra sterkri 33 punkta húð, dúkﬂísar á eldhús-, lager- og starfsmannaaðstöðu.
Húsnæðið hentar fyrir margskonar starfsemi, kafﬁ/veitingahús, verslun, þjónustu og
skrifstofurekstur. Mikil umferð og atvinnustarfsemi er í hjarta Kópavogsbæjar.
Verð 32.9 millj.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Hvítárbraut 15 – Vaðnes Grímsnesi

Upplýsingar: Gerður Ríkharðsdóttir, Sími 693 1500 // gerdur@hagar.is

Opið hús, sunnud. 24. júní frá kl. 14 – 16
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Glæsilegt einbýlishús

Nýtt
í sölu

á einstakri sjávarlóð í Grafarvogi

112 Reykjavík

LOGAFOLD

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús
Gott innra skipulag, stórar stofur
Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Gróin og falleg verðlaunalóð

sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Hér er um einstaka eign að ræða. Frábær aðstaða fyrir stórfjölskyldu eða
fyrirtæki. Húsin eru laus strax til afhendingar. Verð 39,5 millj.

Glæsileg eign í einstöku umhverﬁ
Óskar R. Harðarson

TILBOÐ ÓSKAST

hdl. og löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsileg tvö
fullbúin frístundahús
á 6.000fm gróinni
eignarlóð úr landi
Vaðness í Grímsnesi.
Um er að ræða ný
og falleg sumarhús á
eftirsóttum stað í Vaðnesi. Húsin eru 67 og 76fm. Afar stór sameiginlegur
sólpallur er við húsin. Á honum er nuddpottur.
Í öðru húsinu eru fjögur svefnherbergi auk baðherbergis. Hjónaherbergið
er rúmir 20 fm með fataherbergi.
Í hinu húsinu eru tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, rúmgóð stofa
og sjónvarpsherbergi. Svefnloft er yﬁr hluta hússins. Uppþvottavél í eldhúsi fylgir með.
Sumarhúsasvæðið er lokað með öryggishliði og ekki hægt að keyra upp
að húsi nema að hringja í Hákon í síma 898-9396

Verið velkomin í opið hús, sunnudaginn 24. júní n.k. á milli kl. 14 og 16.
Hákon Svavarsson lögg. fasteignasali verður á staðnum sími 898-9396.

Skemmtistaður í 101
Vinsæll skemmtistaður/veitingastaður í
á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.
Leyfi fyrir 200 manns.

Heiðarholt
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

• **Auðveld kaup
yfirtaka ILS+sölulaun**
• Lítið fjölbýli
• Svefnherbergi 2
• Góð umgengni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

15,7 millj.

Góð velta og góðar bókanir frammundan.

Sæviðarsund
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Langur leigusamningur.

• Nútímalegt og
glæsilegt raðhús
• Fallegur garður sem er
tengdur inní stofur
• Allt á einni hæð
• Bílskúr

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

57,0 millj.

Nýlega endurinnréttaður.
Allar nánari upplýsingar í síma:

823-5050
Kristján
Löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Lárus - 823-5050
Sölustjóri

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488
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Sigurður S.
Sigurðsson
Fasteignasali
siggi@kaupa.is

)$67(,*1$6$/$

Björn Davíðsson
bubbi@kaupa.is
s. 862 0440

Svala Jónsdóttir
svala@kaupa.is
s. 663 5260

HAFNARSTR ÆTI 99-101, 600 AKU REYRI SÍMI 466 1600 W W W.K AUPA .IS

Góð sala
- vantar allar gerðir eigna á söluskrá

Gata Norðurljósanna 2 – Kjarnaskóg

Austurbyggð 8

Til sölu nýtt sumarhús/heilsárshús við Kjarnaskóg við bæjarmörkin á Akureyri.
Húsið er í byggingu og afhendist fullfrágengið með timburverönd og heitum potti.
Afhendingartími Ágúst – September 2012
Verð 28,5millj.

Vel staðsett og fallegt sjö herbergja einbýli í grónu hverﬁ á suður Brekkunni.
Stærð 228,5fm
Verð 42,5millj.

Ljómatún 3

Akurgerði 5

Helgamagrastræti 44nh

Hafnarstræti 30

Grænamýri 20

Jórunnarstaðir – Eyjafjarðarsveit

5 herbergja raðhúsaíbúð á þremur pöllum.
Rúmgóð svefnherbergi. Snyrtilegur garður með
viðarsólpalli til vesturs
Stærð 149,7fm
Verð 25,9millj. Áhv 21,3millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Eignin stendur rétt fyrir ofan
miðbæinn og í stuttu göngufæri við sundlaug,
Glerártorg og ﬂ
Stærð 88,7fm
Verð 16,7millj. Áhv lán 12,9millj.

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á efri hæð í
nýleg fjölbýli í Innbænum. Möguleiki að nota
geymslu sem gestaherbergi.
Stærð 49,9fm
Verð 12,7millj.

Einbýlishús með sambyggðum bílskúr staðsett
á horni Grænumýrar og Mýrarvegs. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á húsinu. s.s. innréttingar, gólfefni, innihurðar, raﬂagnir oﬂ.
Stærð 177,4fm
Verð 33,5millj. Eignin er laus til afhendingar
strax

Land og fasteignir að Jórunnarstöðum á fallegum stað inní Eyjafjarðarsveit.
Stærð: Land 150ha, þar af ræktað land 34,6ha
Verð 59,9millj. Góð áhv lán

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð með
44fm bílskúr og stórum steyptum palli.
Stærð 150,8fm þar af bílskúr 44,0fm. Stutt í
skóla, leikskóla. Eign í göngufæri við golfvöllinn
Verð 36,5millj.

FA ST E I G N ASAL A N H VAM M U R • K A U PA .I S

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Bergur
Steingrímsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

*

Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.
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Engjasel 61 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25. JÚNÍ FRÁ KL. 17.30 – 18.00

Hagaland 9 – 270 Mosfellsbær
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 25. JÚNÍ KL. 19.00 – 19.30

Mjög gott 205 fm endaraðhús með glæsilegu útsýni. Í húsinu
eru þrjú svefnherbergi en auðvelt að bæta því fjórða við. Húsið
er 168 fm og stæði í bílageymslu 37,4 fm. Hús nýlega tekið í
gegn að utan.
Verð: 37,9 milljónir.
Sigurður Samúelsson löggiltur fasteignasali S. 896-2312 verður
á staðnum.

Einbýlishúsið er alls 171,4 fm á tveimur hæðum, en möguleiki
er að opna kjallara sem er um 70 fm. Fjögur svefnherbergi eru
í húsinu og tvö baðherbergi. Skemmtileg staðsetning.
Verð: 40,9 milljónir
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi S. 892-1931 verður á staðnum

S

PIÐ

Um er að ræða 139,2 fm tvíbýli á tveimur hæðum með stórum
garði og 20 fm suðursvölum sem eru að hluta yfirbyggðar. Góð
eign miðsvæðis sem er vel viðhaldið í rólegri götu.
Verð: 38,9 milljónir.
Upplýsingar veitir Eggert Maríuson sölufulltrúi síma 690-1472
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Hjallavegur 62 – 104 Reykjavík

PIÐ

HÚ

O

Kleppsvegur 104 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25. JÚNÍ KL. 18.00 – 18.30

Mýrarás 4 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25. JÚNÍ FRÁ KL. 17.30 – 18.00

Um er að ræða afar gott, töluvert endurnýjað einbýlishús á
tveimur hæðum auk bílskúrs, samtals 200, 5 fm, þar af bílskúr
38,4 fm.
Verð: 39,9 milljónir.
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi S. 892-1931 verður á staðnum

Fallegt 224 fm, 5 herbergja fjölskylduhús á einni hæð í Árbænum. Húsið er sérlega vel skipulagt. Þarf að endurnýja gólfefni
og huga að eldhúsinnréttingu. Að öðru leiti er húsið mjög gott
að innan sem utan. Verð: 54,8 milljónir.
Magnús Einarsson löggiltur fasteignasali s. 897-8266 verður á
staðnum.

Kristnibraut 97 – 113 Reykjavík
Vel skipulögð, 3ja herbergja, 94 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Sér inngangur af svölum. Smekklegar innréttingar og gólfefni.
Verð: 24,9 milljónir.
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Einarsson, löggiltur
fasteignasali í síma 897 8266 eða á netfangi:
magnus@landmark.is

LANDMARK FASTEIGNASALA - MAGNÚS EINARSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
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Til sölu Volkswagen (Rúgbrauð)82.
Mjög góð innrétting. Tilbúin í ferðalagið.
Uppl. síma 690 0412

Ódýr Almera, 155 þús

Eyðslugrannur smábíll

Citroen C3, ekinn 69 þ.km. sjálfskiptur,
árgerð 2004. Bíllinn er nýskoðaður og í
góðu ásamkomulagi. Selst á 700. 000
stgr. Engin skipti. Uppl. gefur Einar í
síma 843 8848

Toyota Yaris ‘04, ek. 120 þ. Sparneytinn,
nýjar bremsur og púst. Smurbók, ný
sumardekk, nýleg vetrardekk. Skoðaður
‘13 án aths. Ásett 700 þ., tilboð: 500

Nissan Almera árg. ‘97, ek. 160 þús., 4d
m/skotti, ssk, sko. ‘13. Verð 155 þús.
Sími 891 9847.

Ódýr Subaru Impreza

Subaru Impreza 97 árg ek 203 þús
beinskiptur. Ný tímareim. Nýr rafgeymir.
Þarfnast smá lagfæringar. S:898-4540
Tilboð óskast.

Mitsubishi Carisma árgerð ‘97 . Ekinn
196.000km Sjálfskiptur. Mjög vel með
farinn. Aðeins tveir eigendur. Vetrardekk
fylgja. Verð. 230.000stgr. S: 617-6027

Ford Econonline 7 manna húsbíll árg.
87. Mjög heillegur, búið að endurnýja
ýmsl. Sendi myndir í tölvupósti. Nýsk.
V. 950 þ. s. 896 0740

DÍSEL 7 MANNA

MMC Pajero 3,2 nýskráður 7.10.2003
DÍSEL 33” ekinn 157þús, sjálfskiptur,
7 manna, með fullt af aukahlutum,
skoðaður 2013, áhvílandi 1850þús Verð
2890 þús skoða skipti Uppl 693 5053

TILBOÐ PASSAT 370þús

Passat árg. ‘00 ek. 180þús nýsk.’13 nýtt
í bremmsum, nýjar legur dráttarkrókur,
beinssk. 5 gíra 1600vél. Rafmagn í
rúðum. Tilboð 370þús S. 659 3459.

MERCEDES BENZ ML 430 Árg 99 ek.117
þúsund mílur, sjálfskiptur, leður, lúga,
krókur nýsk 2013 Mjög flottur bíll, Ásett
verð 1690þús, skoða skipti, uppl 6911001

7 manna

Toyota Corolla árg. 95, skoðaður 13,
keyrður 147þ, verð 300þ S. 899-2323

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja
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500-999 þús.

&8%($,0
ܢܢܢܢܢ
OKMµO6KLPDQRJ¯UE¼QD²XU
J¯UD9EUHPVXUÀ\QJGNJ
9HU²NU

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Til sölu VW-Caddy Disel VSK-bíll árg nóv
2005 ekinn 94 þús dráttarbeisli. Verð
990 þús Uppl í síma 691 9477

Húsbílar

Til sölu Toyota Rav4, beinskiptur,
skráður 8. 2002, ekinn aðeins 139.000
km. Tilboðsverð 850.000. Upplýsingar í
síma 843 3524

Tilboð 890.þ stgr.
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Til sölu Nissan Almera árg 2005 ek.
110.þ 4 dyra ssk. tímakeðja. ásett verð
1.190.þ fæst á 890.þ stgr uppl í 8965290

BMW 320i ‘05 ek aðeins 62 þ leður,
sportsæti, 17” álf, xenon o.m.fl, 2 eig,
glæsil bíll, v 2.690þ áhv 1.240þ S.845
0066

1-2 milljónir

TOYOTA RAV4. Árg 2005, ekinn 118
þ.km. bensín, sjálfskiptur, mjög vel með
farinn og nýskoðaður.Verð 1.500.000.
Skoða skipti á Toyota Avensis Wagon
2008/2009. S. 690-4262
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Tilboð 1.990.þ stgr.

Til sölu Infiniti FX 35 árg 2003 einn með
öllu ásett 2.490.þ fæst á1.990.þ stgr
uppl í síma 896-5290
Til sölu Lexus rx 350 exe árg ‘06.Ek.
54.þ. skipti mögulega á ódýrari toyotu
sími 899-1581

TILBOD 1 mills v/
flutnings

FORD ESCAPE. Árg 2000, ekinn
150 þ.km. bensín, sjálfskiptur. Verð
499.000. Skoða skipti á Avensis Wagon
2008/2009. S. 690-4262

Vegna flutninga er til sölu Toyota Previa
árg 2006 ek 87þus tilboð 1.000.000.
ATH 7 manna. Uppl. í síma 8240335
Sigurður

Bílar óskast
Óskum eftir að kaupa sendibíla og
smárútur. Gerum við bílana. Verð
0-400þ. S 779 2278 vantarbila@gmail.
com

Toyota Yaris árg’08 ek.65þús ásett verð
1570þús. Verð tilboð sími 6936529

Útsala !!!

Fleedwood Bayside árgerð 2007.
Útdraganlegar
hliðar,
Markísa,
Sólarsella, Rafgeymir, 2 gaskútar,
geymslukassi. virkilega gott eintak.
Ásett verð 2,390þ fæst á 1,700þ
Upplýsingar í síma 825-8034

Til sölu 33” breyttur Pajero Leðurbíll,
sjálfskiptur, topplúga og fl. Ekinn
140 þúsund. Óskað er eftir tilboðum
Upplýsingar í síma 611-8799
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Jeppar

Subaro
Legacy
‘98
ek.220þ.
Sumar&vetradekk m/nöglum fylgja.
4WD sjálfsk. krókur. Tilboð 280þús
Engin skipti. s.847 1767

Mitsubishi - Pajero 2006
Disel

Kymco/Mxu 500, 4x4 fjórhjól árg’08
ek6800þús. götuskráð. 27”dekk, verðh
820þ. stgr. s.693 5705

Til sölu

Dodge Stratus 2,4 bensín, ssk. árg.
97, ek. 142 þ. Sk. 08/13. Búið að
skipta um tímareim, vatnsdæla, kerti
bremsudiskar og klossar, allar olíur. Ný
dekk. V. 320 þ. S. 866 3884

VW Caddy DISEL VSK-Bíll
990 þús

Ódýrt!!!

Til sölu Husaberg 450fe 2006.
Götuskráð. Ekið aðeins 69klst. Rafstart.
Nýr geymir ofl. Enduro í toppstandi.Verð
500. Tilboð 350stgr. Uppl. í s. 867 8797

Fjórhjól

Til Sölu Honda Shadow Spirit 1100
Vélarstærð: 1100cc Árgerð 2004 Keyrt:
10.000 mílur Hægt að hafa samband í
síma 822 5353

Peugot 406 station 7 manna. árg ‘98.
Ekinn aðeins 153 þ. Bsk, nýskoðaður í
mjög góðu standi. Verð aðeins 380 þ.
S. 896-3044
Rav-4. árg’96. ek181þ. Góður bíll á
heilsársdekk með álfelgum. V450þ.
s.6980099

Yamaha FZ6 N S2 2008, 600cc, 100hö,
m. ABS-kerfi, ek. 15þús. Staðgr.v.
700þús. uppl. 692 0072

Sendibílar

Til sölu Benz 500 CLS árg. ‘05. Ek. 90
þús. Flottur bíll með öllum aukahlutum.
Verð 5,5 mil. Möguleg skipti á lítilli
íbúð. S. 895 9243.

Nissan Navara 07/2009 ekinn 63.000,
sj.sk, dráttarkúla, topplúga, rafmagn,
hiti í sætum, palllok, stigbretti ofl.
Tilbod oskast, skoda skipti. Bjorgvin
844 5868

Til sölu Honda GOLDWING árg’06
ek.10þús. Bókstaflega með öllu. Hjólið
er sem nýtt. Verð tilboð. ENGIN SKIPTI.
uppl í s. 8611021

250-499 þús.

FLOTTUR BÍLL

Mercedes Benz C230sport 2006
ek 134þ Ameríkutýpan með 2,5l
V6 vélinni. Leður, topplúga og allur
aukabúnaður. Verð 3290 áhv 1800.
Skoða öll skipti Uppl í síma 899 2024

Mótorhjól

Toyota Corolla „96 ek: 192þ,sjálfsk. Ný
skoðaður. 160.000 kr - uppl: 822 7737

!!!! frábært eintak 2990þ !!!

Toyota Landcruiser 100 1999 7manna,
4.2 diesel, ekinn 244þ ssk, 35” breyttur,
leður, sóllúga, prófílbeysli, dvd omfl..
skoða skipti á ódýrari uppls 869-4893

Til sölu Fiat 290 - Húsbifreið. Dísel
+ túrbína + Intercooler. 2.0 L vél.
82 hestöfl. Ekinn: 173.126 km. Árgerð
1993, 2 gaskútar, svefnpláss fyrir 4. Ný
framdekk, afturdekk sæmileg, næsta
skoðum 2013. Verð 1.500.00 kr. eða
tilboð. Upplýsingar í síma 898-8584
eða boddi57@internet.is
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Þjónusta

0-250 þús.
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Tilboð á Fokus 245þús

Til sölu ford 350 árg ‘04 og 10 hesta
vagn. Verð 5,5 m. Uppl. í s: 892 3772

Ford Fokus 1600 árg. ‘99 ek. 209þús
beinssk. sk. ‘13 álfelgur. Verð 245þús
Uppl. s. 891 9847
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Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Fjórhjól

Garðyrkja

Kawasaki KXF 450 árg. 08. Hjólið er
mjög vel með farið og í toppstandi. Ný
afturdekk og nerfbars. Ekið 65 tíma.
Tveir eigendur. Verð 700 þús. Engin
skipti. Upplýsingar í síma 8965498

TILBOÐ 550þús

Camp lite 8ft árg.’99. Gas, ísskápur,
gasmiðstöð, ferðaklósett. Ný svefntjöld.
Verð 550þús S. 659 3459.
Til sölu Toyota rafmagnslyftari 1300
kg. árg. 2006 notaður 653 stundir.
Rafgeymar ný yfirfarnir, lítur vel út. Verð
1600 þús. Upplýsingar í síma 899 6982

Kerrur
Kerra til sölu á einni hásingu, L251
B121 opnanleg að framan og aftan,
burðargeta 750kg s.893 4602

Hjólhýsi

Til sölu Rockwood Premier 2317G 12
feta fellihýsi. Árgerð 2008. Ásett verð
2.300.000. Nýtt 3.198.000 Uppl. Í s.
840-0950

1/10 hlutur í SEGLBÁT Stjörnunni
Sundream28 til sölu á 500 þ. kr Uppl.
í s. 772 8979

Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

Bílaþjónusta

TILBOÐ SEM KEMUR
ALDREI AFTUR

Upplýsingar í síma gefur Eyvindur
s.7742501

Hobby kojuhús 560 ukf 2006, truma
rafmagns og gas hitari, sjónvarps
loftnet, Nýr rafgeymir, nýjar bremsur.
Engin skipti. S. 12345678

Vel með farið camplite fellihýsi árg.
‘97, aukahlutir - Markísa, 2 gaskúta,
fortjald, sólarsella, geislaspilari, verð
450Þ. engin skipti S. 856-1109.

Óska eftir ódýrri gröfu ( traktorsgröfu )
Uppl. s. 894 4708

Lyftarar

Hjólhýsi með öllu
tilheyrandi - helgar eða
vikuleiga

Einnig heimagisting og bílaleiga.
Upplýsingar: Gistiheimilið Njarðvík.
Sími 421-6053 / 898-7467/6916407.
www.gistiheimilid.is

TILBOÐ SEM ALDREI
KEMUR AFTUR

Upplýsingar gefur Eyvindur í síma
7742501.

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Varahlutir

Fleetwood Santa Fe árg 2006 verð
1690þ. Ísskápur, Markísa, Sólarsella
Sjónvarp/CD tveir gaskútar eitt með
öllu og mjög vel með farið. skipti
möguleg á sparneytnum bíl allt á 1
miljón s: 693 3484

Skemmtibátur til sölu

Körfubílaleigan.

HOBBY exclusive UFE 540 Skr.10.2006Reyklaust-Sólarsella-12V/230V-TeppiEins og nýr. S. 893 5179

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

COLEMAN TAOS fellihýsi

Til sölu vel með farið Coleman Taos ‘96
fellihýsi. Skoðað 2013, ný radial dekk,
fortjald, gashiti og gashellur. Verð 490þ.
Upplýsingar í 824 8446.

Til sölu skemmtibátur Marex 290,
Sun Cruiser 2001. Báturinn er í fínu
standi með öllum þægindum, gilt
haffærisskýrteini og tilbúinn til
notkunar. Góður vagn fylgir.Upplýsingar
í síma 660-2102

Bátar

Fleetwood Cheyenne 2006 10 fet,
sólarsella. Ásett 1.590þ. TILBOÐ
1.450Þ. STGR. S.893 1644.
HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg 2008.
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með
Ultraheat.Eitt með öllu. Verð 3,700. S:
898-2811.

Bílalyftur- Dekkjavélar

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T og 4,2T,
Vorum að fá nýja sendingu af bílalyftum
og dekkjavélum. O.K.Varahlutir ehf
S:696-1050.okspares@simnet.is

2001 árg. Viking 1706 Epic gas miðstöð,
vatnstankur, sólarsella, rafgeymir,
fortjald. Verð 630þús. sími 696 3005
Guðjón

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Óska eftir FLEETWOOD/COLEMAN 10
feta gegn yfirtöku láns. Sendið uppl.
thjonusta@365.is „fellihýsi”

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Tjaldvagnar
Til sölu Hobby 560 05 með öllu. Verð
2,7. Ekkert áhvílandi Uppl. í 868-3512

Til sölu zodiac 4,7metrar fæst á 165þús.
uppl í s. 662 6818
Sumarkot staðsett í þjórsárdal til sölu.
uppl í s. 899 5130 Björgvin

Hjólbarðar

Combi Camp Family ‘93. Vel með farinn
með fortj. Mikið endurn. v. 300þús. Í
vagninum er ný Vebasto miðstöð, V.
m/miðst. 450þús. Uppl. í s. 7738477

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

Bílaleiga

Ægir Holiday Camp. Til sölu árg. 05.
Vel með farinn, lítið notaður. Fortjald,
golfdúk. gasofn, gashellur, yfibreiðsla,
kassi og grjótgrind. V. 750 þ. Uppl. í s.
695 3200

Walker Esprit 1005

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið notað. A
mál 1005 passar á hjólhýsi ca. 5,60m.
Verð kr. 250þús. kostar nýtt 400þús.
Uppl. í síma 893 6994.
Til sölu LMC Münsterland hjólhýsi
með öllu tilheyrandi. Staðsett að
Laugarvatni. Ásett verð 1500 þúsund
krónur. Upplýsingar í síma 557 4878
eða 863 3968.

Ægisvagn árg.’08 með fortjaldi og ýmsu
fl. Verð 790 þús. Uppl. í s. 847-0472

Til leigu 30fm bíll

Combi Camp árg. 2000 M/fortjaldi og
geymslukassa. 520þ. S:824-3301.

30fm bíll sem er tómur að innan,
hentar vel undir t.d. markaði eða
mannamót. S: 844 5222

Vinnuvélar
Dekkjavélar

Campion Allante 485 hraðbátur
með 90hp Mercury tvígengis
utanborðsmótor til sölu ásamt kerru og
yfirbreiðum. Mótorinn er árgerð 2006
og er lítið keyrður. Verð á bátnum er 2,9
milljónir. Upplýsingar í síma 843 7775

Fellihýsi

TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum.
Minnum einnig á varahlutaþjónustu
fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050
okspares@simnet.is

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

9” Palomino Colt
árg 2001

Til sölu sólarsella,fortjald og lítur mjög
vel út Staðgreitt 600þús og engin skipti
sími 898 5544

Til sölu Logitrans staflari árg. 2002 lyftir
400kg. 24V. Ný yfirfarnir geymar. Verð
600 þús Upplýsingar í síma 899 6982

TILBOÐ SEM ALDREI
KEMU AFTUR

3 nýjir bátar allt að 50% afsl, uppl gefur
Eyvindur sími 774 2501

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.
Garðaumsjón, sláttur, úðun ofl með
afslætti. Halldór garðyrkjun. S. 698
1215.
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Bókhald

Húsaviðhald

Kominn tími á ársreikning/skattframtal?
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Numerus
s: 553 9300.
Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

Málarar

Sólpalla og parketslípun um allt land.
Alltaf bestu verðin og bestu efnin.
Áratuga reynsla. Gegnheil eik einnig á
lager. 7728100
facebook.com/parketslipun
parketsliparinn
Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621

Nudd

RAFVIRKJUN S. 896 6025

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Alhliða málningarvinna

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Spádómar

Vanir menn og vönduð vinnubrögð.
áratuga reynsla. S. 772 8100 Málaliðar.

Spásíminn 908 5666

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

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

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

Múrarar
Til sölu M-tec duo mix múrvél, pft
mono jet múrvél, pft múrblásari. Uppl.
í s. 895 6570.

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Rafvirkjun

Búslóðaflutningar

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

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

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Þjónustuauglýsingar



Dáleiðsla

• Einangrunarlok
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við

9O7 2OO3

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Sími 512 5407
Mótorhjólafólk! • GOTT VERÐ!

Fá betri svefn, hætta að
reykja, léttast/þyngjast eða
láta sér líða betur á margan
Jólamerkingar,
glugga og
annan máta.
útsölumerkingar. Inni- og
Ingibjörg Bernhöft
hjúkrunarfr.
útimerkingar.
Sandblástur,
og
dáleiðslutæknir
striga og ljósmyndaprentun ofl.
Tímapantanir í síma 864 2627 &
bernhoft@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

TILBOÐSPAKKAR!
VERSLUNIN
ER FLUTT

Laugavegi 86 • Rvk • S. 551 9044 ledur.is • ledur@ledur.is

NÝTT... TRÉPERLUR
'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
mikið
úrval af skartgripaefni.
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ
leðurböndin vinsælu
ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
og-IKIÈ
seglullásar.
flottar
GOTT VERÈ
pandoras
style
Námskeiðin
að perlur.
hefjast.
!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

erum á facebook.com/glitehf

Verð frá kr. 78.000.-

• PALLAR • SKJÓLGIRÐINGAR • HELLULAGNIR • GRJÓTHLEÐSLUR
• TRJÁKLIPPINGAR • GARÐAÞJÓNUSTA
• sími 899 5700 • www.gardasmidi.is

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 fjardarbolstrun@gmail.com

Parketslípun

Skógarhlíð 10 • 105 RVK • S. 445 5562 • Gsm 615 2562

551 1309 / 690 5115

Bremsuviðgerðir • Bón og þvottur • Bremsuklossar • mössun
• Spindilkúlur • Stýrisenda • Rafgeyma • allar perur.

Bílaþjónustan Bilaði Bíllinn

sólpallaslípun | parketlagnir

golflist@golflist.is | www.golflist.is

%
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Bjóðum einnig upp á aðstöðu fyrir þig til að gera við sjálfur.

RY

ÓDÝR OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

OPIÐ FRÁ 10-22 MÁNUDAGA - LAUGARDAGA
LOKAÐ Á SUNNUDÖGUM

AlpAr Trésmíði

Öll almenn trésmíðavinna innan sem utan.

bÍLAÞJÓNUSTA bJARKA ehf

20 árA reynslA.
Tilboð/TímAvinnA
Uppl. hjá GUðmUndi í s. 895 6820
alparslf@hotmail.com

viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540/697 4540
bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Leigjendur, takið eftir!

Önnur þjónusta

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

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

Kona eða stúlka - öllu vön, óskast
til starfa í Heilsulind í RVK. Áhugi/
kunnátta í nuddi kostur. Uppl. S. 823
8280 frá kl. 12 á daginn.

Húsnæði óskast
Heilsuvörur
Gróðurhús TILBOÐ !!!

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

Óskum eftir 3.herb + íbúð í Rvk. Bílskýli
æskilegt, reglusemi og góð umgengni.
Uppl. í s. 663 0644.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

Langar þig í hund?

Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að góðri meðferð,
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda
ásamt góðum samskiptum milli
hundeigenda, yfirvalda og almennings.
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins,
www.hrfi.is

Nudd

2ja herbergja íbúð óskast sem fyrst
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 774
6007
Verðandi móðir sár vantar 2-3
herb. íbúð í RVK svæði en ekki 101.
Húsaleigubætur verða að vera og leiga
ekki meira en 130 þús. Lítill fullorðinn
hundur fylgir með. ros884@hotmail.
com eða S. 771 9902
Óska
eftir
lítilli
íbúð
á
Reykjavíkursvæðinu. Er reglusamur á
sextugsaldri. uppl í síma 846 8467

Vöruhús
Öflugur og reynslumikill
starfsmaður óskast til starfa í
vöruhús N1 að Bíldshöfða 9.
Um er að ræða framtíðarstarf.
Nánari upplýsingar veitir
Lórenz Þorgeirsson í síma 440
1250. Áhugasamir sæki um
starfið á www.n1.is

Sumarbústaðir
Til leigu vel búnir 2-4 manna bústaðir,
55 km. frá Rvk. Heitur pottur. S. 663
2712.

Atvinnuhúsnæði

Til sölu 2 stk. mjög stór skútuankeri
(2m). Uppl. í s. 863 1424
Þarf að seljast vegna flutninga: nýlegur
tvöf. samsung ísskápur m/ klakavél
90.000kr. Lg plastmatæki 42” 7 mán
óska tilboðs, er í ábyrgð. Uppl. í síma
8240335 Sigurður
Húsgögn til sölu vegna flutnings:
sófasett, eldhúsborð, barnahúsgögn o.
fl. S. 859 3900

GREEN-HOUSE
ÚTSALA-ÚTSALA

Síðasti dagur útsölu í dag, laugadag
kl.11-17. Vor-og sumarfatnaður frá Capri
Collection og einnig Green-house
vörur. 30-70% afsláttur. Þverholt 18
105 Reykjavík S:7772281

KEYPT
& SELT

Pool borð

3 nýleg peninga pool borð til sölu.
Borðin eru í mjög góðu ástandi. Verð
tilboð. S. 6150009

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Gullfallegir Beagle
hvolpar

Beagle
hvolpar
undan
vel
ættuðum foreldrum eru að leita að
góðum heimilum. Verða afhentir
heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir
og með ættbók frá HRFÍ. Uppl. í síma
663 2712.
Fullt af dúfum fást gefins, vegna
breyttra aðstæðna. sími : 8493230 eftir
kl 10 á morgnanna.

Þjónusta

Gámur 20feta til sölu, í góðu standi og
lítur ágætlega út selst á 150þús (kostar
295þús) Arnar 893-5537

HÚSNÆÐI

Stillas á hjólum 4-5 hæðir selst á 50
þús. Arnar s.8935537

Óskast keypt

Húsnæði í boði

Atvinnuhúsnæði Til leigu
eða sölu Auðbrekku
Kópavogi
Til leigu eða sölu tvö rými,
150 m2 og 330 m2 bæði laus
fljótlega, innkeyrsluhurðir eru
á báðum.
Upplýsingar í síma
892 4614 eða 864 4949.

70 fm. iðnaðarhúsnæði á Ártúnshöfða
til leigu, innkeyrsludyr, stórir gluggar,
12fm kaffistofa, útisvæði. Uppl. í s.
893 1075

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Geymslur.com

Til sölu

Gistiheimili Guesthouse

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

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

Bækur

www.leiguherbergi.is
Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

Lærðu að sigla seglskút, kænu eða
kjölbát. Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Sjá nánar inn á www.brokey.is

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Gisting

Matráður/
matreiðslumaður
N1 óskar eftir að ráða matráð
eða matreiðslumann til
afleysinga frá 3. ágúst og
til áramóta. Um er að ræða
starf í mötuneyti félagsins að
Bíldshöfða 9.
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Sigríður Harðardóttir í
síma 440 1173. Áhugasamir
sæki um starfið á www.n1.is

Zatrudnie
dwóch
ciesliz
doswiadczeniem. Znajomosc rysunku
í jezyka angielskiego. Podac ostatnie
miejsce pracy. heimab@simnet.is
Sölufólk óskast í aukavinnu! Nánari
upplýsingar á kynstrin@kynstrinoll.is og
í s. 690-3569
Verslunin Kvosin, Ingólfstorgi, óskar
eftir framtíðar starfsfólki á fastar
vaktir. Viðkomandi verður að vera
18 ára eða eldri, reyklaus og með
mikla þjónustulund.Áhugasamir hafi
samband við Rúrý í 661 4020

1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Óska
eftir
mönnum
vönum
byggingavinnu. Uppl. í síma 665 4981

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

17 ára piltur óskar eftir vinnu í sumar.
Reyklaus og stundvís Sími: 867
7006/864 7492

Atvinna óskast

Viðskiptatækifæri

2ja herbergja íbúð til
leigu í Húsahverfi í
Grafarvogi

Íbúðin er 65 fm, lítið þvottahús
innan íbúðar, stórar svalir og geymsla
í sameign. Leigan er 120 þúsund á
mánuði, hússjóður innifalinn en ekki
rafmagn og hiti. Farið fram á 3ja mánaða
bankaábyrgð Laus strax. Áhugasamir
hafið samband við Jón í síma: 867 1556
Glæsileg 2 herb. tæplega 70 fm. íbúð
í nýlegu húsi í vesturbænum (107) til
leigu. Lang- og skammtímaleiga kemur til
greina. Mögulega hægt að leigja íbúðina
með húsgögnum. Ábyrgð þarf fyrir þriggja
mánaða leigu. Reglusemi er skilyrði.
Íbúðin getur verið laus skv.samkomulagi.
Umsóknir sendist á uk@internet.is

Be a receiver of test mail
in Reykjavik, Kopavogur
or Hafnarfjordur

ATVINNA
Atvinna í boði

Mjög rúmgott herbergi í 101 Rvk. til
leigu. 55 þús./mán. Aðg. að sturtu +
eldh., frítt net, engin gjöld. S. 695 7276.

TILKYNNINGAR

Íbúð í Grafarholti til
skammtímaleigu

Snyrtilega 3 herb. íbúð í Grafarh. laus
til vikuleigu í senn frá 29/6 - 20/7.
Svefnpláss er fyrir 4-6 og allt fylgir.
Hentar vel t.d fyrir fjölskyldu með
lítil börn. Nánari uppl fást í email
grafarh3herb@gmail.com.

with your private and/or
business address and receive
10 EUR / 1.600 ISK per month.
Kindly register on www.
world-mail-panel.com (survey
code: IPC-Ad) or send us an
e-mail to panel@quotas.de.
For more information visit
www.quotas.de

Vantar duglega menn í vinnu, mikil
vinna framundan umsókn aðeins á
www.verktak.is Du|o pracy, stosowania
na www.verktak.is

Tapað - Fundið

Til leigu

Dýrahald

Fjögra herbergja sérhæð með bílskúr
til leigu í Grafarvogi frá 1.júlí nk. Íbúðin
sem er 180 m2. Hæðin leigist í 6
mánuði og í þrjá mánuði í senn eftir það
í óákveðin tíma. Leiguverð er 230.000
kr. Upplýsingar má nálgast á netfangið
edda.kristin.hauksdottir@reykjavik.is

Herbergi til leigu í
Vesturbæ

Blikk og stál klippur (sax) 3m löng og
tekur allt að 3.5mm efnisþykkt, gömul
en vel með farinn og virkar 100%
Tilboð óskast í síma 899 1826.

Hvað þarf að gera til að sækja um
vistun á hjúkrunarheimili ? Hvað kostar
að búa á þar? Bókin Viltu eiga val
? svara því. Fæst í Eymundsson og
Lyfjaveri.

Til sölu poodel hvolpar upplýsingar í
síma 897 3460

Til leigu bjart og gott herbergi í
Vesturbæ, skammt frá Háskóla Íslands
og miðbæ. Með sérinngangi, sérsalerni
og sérsturtu. Verð 60 þúsund á mánuði
með hita og rafmagni. Tveir mánuðir
fyrirfram. Hentar vel háskólafólki.
Upplýsingar í síma 899-5097.

Útiverkstjóri
Óskum eftir vönum
útiverkstjóra í frystihús sem
getur séð um landanir slæingu.
Nánari upplýsingar
í s. 892 5522

Vinna heima

Frábært til framtíðar sem krefst vilja og
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar
s. 822 8244.

Fía Sól er 8 ára Silky terrier tík. Hún
týndist 12. jun. frá Hjaltabakka 2
Breiðholt. Hennar er sárt saknað, ef
einhver getur gefið upplýsingar hafið
samband í s. 899 0418 eða 868 2466

Einkamál
Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn.
Engin bið nema þegar talað er.

gula röðin

rauða röðin

græna röðin

litli tónsprotinn

Endurnýjun og sala nýrra áskrifta á tónleikaraðir starfsársins
2012/13 er hafin í miðasölu Hörpu og í síma 528 5050.
Kynntu þér dagskrána á www.sinfonia.is.
Sala nýrra Regnbogakorta hefst 16. ágúst.

Bakhjarlar:

Miðasala í anddyri Hörpu

»

Sími: 528 5050

»

Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar

»

www.sinfonia.is
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BYLGJULESTIN
Bylgjulestin verður á ferðinni í
sumar eins og undanfarin sumur.
Þann 30. júní næstkomandi
verður hún í Bolungarvík. Hemmi
Gunn er lestarstjóri Bylgjulestarinnar og honum við hlið
er hin fjöruga Svansí. Þau stýra
þættinum Ævintýraeyjunni á
Bylgjunni á laugardögum milli 13
og 16. Í Bylgjulestinni er hljóðnemum beint að fólkinu sem
býr í bæjunum, fólkinu sem er
að ferðast um landið og kíkir
í heimsókn, og reynt að koma
stemningunni áfram til allra hinna
sem eiga ekki heimangengt.

Skálavík

Ósvör

MYND/GUÐBJÖRG STEFANÍA HAFÞÓRSDÓTTIR

Túlkun og gerð kjarasamninga.
Almenn ráðgjöf á sviði vinnuréttar.
Ýmis lögfræðileg ráðgjöf við félagsmenn.
Hagsmunagæsla og málarekstur fyrir dómstólum.
Ýmis verkefni kröfuréttarlegs eðlis.
Hæfnikröfur:
Embættis-/Meistarapróf í lögfræði.
Áhugi og þekking á kjaramálum launafólks og málefnum verkalýðsfélaga.
Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi eru kostur (ekki nauðsynleg).
Umsóknir skulu berast rafrænt á netfangið kristjan@rafis.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Þórður í síma 580-5225 eða í
tölvupósti á kristjan@rafis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.

1. Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
Tilvalið er fyrir allt áhugafólk um
dýr og náttúru að líta inn á Náttúrugripasafnið, en þar má meðal
annars sjá uppstoppaða seli, refi
og minka, að ógleymdum hvítabirninum. Safnið er tileinkað Steini
Emilssyni jarðfræðingi en steinasafn hans er uppistaðan í steinasýningu safnsins.
2. Einarshúsið
Einarshúsið í Bolungarvík, sem
stendur við smábátabryggjuna, er
samofið sögu Bolungarvíkur og
geymir minningar um harma og
hamingju bæjarbúa. Í dag er þar
rekið notalegt veitingahús sem er
vel þess virði að heimsækja.
3. Minigolf og leikvöllur
Á flötinni við tónlistarskólann eru
minigolfbrautir þar sem hægt er
að æfa púttið. Þar er einnig leikvöllur fyrir yngstu börnin. Við
grunnskólann er gervigrasvöllur
og körfuboltavöllur.
4. Dorg á bryggjunni
Það er vinsæl afþreying hjá börnum
í bænum að fara niður á bryggju og
dorga. Á kvöldin kemur oft fyrir að
fullorðnir karlar og konur taki við
af krökkunum þegar þau eru farin
heim að sofa og renna fyrir fisk.
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Starfssvið og helstu verkefni:

Fréttablaðið ferðast áfram um landið og kemur
nú við í Bolungarvík, sem hefur forvitnum ferðalöngum ýmislegt skemmtilegt að bjóða.
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Rafiðnaðarsamband Íslands, MATVÍS og Stafir lífeyrissjóður
leita að öflugum lögfræðingi.

Sk
óla

LÖGMAÐUR

Dorgað og
duddað

5. Íþróttamiðstöðin Árbær
Í Bolungarvík er notaleg innilaug en utandyra eru tveir heitir
pottar og vatnsrennibraut. Í sól og
blíðu er þetta einn aðalsamkomustaður heimamanna, sérstaklega
þeirra sem dýrka sólina, enda
sundlaugargarðurinn afar skjólsæll og kjörinn til sólbaða.
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Stærsta markaðshelgin hingað til
M

arkaðsdagurinn hefur verið fastur sumarliður í Bolungarvík í mörg ár en vinsældir hans hafa aukist svo ár frá
ári að bæjarbúar tala nú um markaðshelgi. Hún fer fram 6.-8.
júlí næstkomandi og er skipulagning nú í fullum gangi. Lísbet
Harðar Ólafardóttir, einn skipuleggjenda helgarinnar, segir
allt stefna í metfjölda gesta í bænum þessa helgi. „Nú þegar eru
helmingi fleiri búnir að skrá sig á sölubás heldur en í fyrra,“
segir hún. „Bærinn verður undirlagður alla helgina af markaðsstemningu og mikilli fjölskyldudagskrá. Þetta byrjar allt saman
á föstudagskvöldinu með varðeldi og brekkusöng. Á laugardeginum er svo markaðurinn sjálfur og svo auðvitað ball um
kvöldið.“
Þessa helgi má því gera ráð fyrir að bæjarlífið verði skraut-

legt. Bæjarbúar taka þátt í fjörinu, meðal annars með því að
skreyta allt hátt og lágt í rauðum og bláum litum, eftir því hvar
þeir búa í bænum. Brottfluttir Bolvíkingar mæta á svæðið með
gesti sína og margir ferðamenn mæta á svæðið.
Markaðurinn á laugardeginum verður þjóðlegur og alþjóðlegur í bland. „Þarna verður bændamarkaðsstemning með
alþjóðlegu ívafi. Margir farandsölumenn gera sér ferð hingað og
við verðum meðal annars með sölubása frá Kenía og Noregi.“
Þá má telja víst að vestfirskar kræsingar verði á boðstólum og
mun sultudrottningin Ylfa Mist Helgadóttir meðal annars hafa
boðað komu sína. „Það er til fólk sem keyrir gagngert vestur til
þess að ná sér í krukku af sultunni hennar, sem er í raun ekkert
skrítið. Hún er alveg rosalega góð,“ segir Lísbet að endingu.

BÍLTÚRAR FRÁ
BOLUNGARVÍK
Skálavík
Frá Bolungarvík er skemmtileg
stundarfjórðungs ökuleið yfir
Skálavíkurheiði til Skálavíkur,
sem stendur á milli tígulegra
fjalla á móti opnu úthafinu.
Skálavík er friðsæll og fallegur
staður, fullkominn til fjöruferðar.
Niður í miðja fjöruna rennur lítil
og lygn á þar sem gaman er að
busla í góðu veðri. Frá Skálavík
liggja líka margar miserfiðar
gönguleiðir. Þaðan er til dæmis
farið ef ætlunin er að ganga
fjöruna suður að Galtarvita.

Bolafjall
Á leiðinni út í Skálavík er komið
að vegi upp á Bolafjall sem er
opinn almenningi í júlí og ágúst.
Það er bæði gaman að ganga
og keyra upp á fjallið, þó að
taka verði fram að vegurinn er
snarbrattur og því ekki fyrir lofthrædda. Það tekur um einn og
hálfan tíma að ganga hvora leið.
Ofan af fjallsbrúninni er óviðjafnanlegt útsýni til allra átta – til
Grænuhlíðar, yfir Bolungarvík
og út á Djúpið. Uppi á fjallinu er
ratsjárstöð í eigu Atlantshafsbandalagsins.

Ósvör
Sjóminjasafnið í Ósvör stendur
niðri við sjóinn, austast í Bolungarvíkinni. Þar er að finna tvöfalda 19. aldar verbúð, salthús,
fiskreit og þurrkhjall. Í safninu
eru áraskipið Ölver, veiðarfæri og
ýmis tæki og tól sem notuð voru
við veiðar og fiskverkun á öldum
áður. Rúsínan í pylsuendanum
er safnvörðurinn, sem tekur
vel á móti gestum íklæddur
skinnklæðum líkum þeim sem
íslenskir sjómenn klæddust áður
fyrr og lýsir fyrir gestum því sem
fyrir augu ber.
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6. Grasagarður Vestfjarða
Náttúrustofa Vestfjarða hóf
uppbyggingu á Grasagarði í
Bolungarvík sumarið 2010.
Fyrir alla sem hafa áhuga á
íslenskum gróðri og forvitnast
um sérstöðu vestfirsks gróðurfars er forvitnilegt að heimsækja
Grasagarðinn.

Skelltu þér í óborganlega skemmtiferð um Evrópu með fjórum
fyndnustu fjörkálfum þjóðarinnar. Auddi og Steindi gegn
Pétri Jóhanni og Sveppa í kostulegum ferðaleik sem gengur
út á að safna stigum fyrir hin ótrúlegustu uppátæki.
Hláturtaugarnar heimta áskrift í júlí! Þú mátt ekki missa af
Evrópska draumnum!

Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stod2.is
ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Krossgáta

1

Lóðrétt

3.
9.
11.
12.
13.
14.

1. Svipað álit á krufningu (9)
2. Að mæta er það sem bíður á
áfangastað (6)
3. Leikfangahempur eru dótadress (11)
4. Drápudráttur stuðlar (10)
5. Snýst tré og matarmikil kótiletta (10)
6. Flakkar fjöldi þeirra sem nýrri eru (8)
7. Elduðu einkenni við
hundrað gráður (8)
8. Fluttu skeifur og héldu fjötrum utan á
gömlum húsum (8)
10. Fjölda bindur útgerðaraðall (9)
15. Er dálkaljósið beittasti sirkúslistamaðurinn? (14)
16. Keyrði ekki hingað heldur einhvert sem
enginn hefur farið (7)
18. Býst við blaðri samkvæmt aldri (8)
19. Passa upp á pilluna og
vinnuplanið (12)
20. Ólguílát fyrir knippi eða tuggur (7)
21. Vinning þekktum hjá kokhraustum (11)
23. Tími sorgar og sigra (8)
24. Tannhvöss þynna sneiðir snepil (9)
26. Ryk vælir vegna hvítrar (8)
29. Elskar fisk samkvæmt árbók (6)
31. Athugasemdir við reikninga (5)
34. Sérlega meitlaður samskiptamáti (3)
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Lausnarorð síðustu viku var

8

10
11

12
13
14
15
16

17
19

20

21
22

23
24

25

26

27
28

29

30

SAMFESTINGUR

31

33
34

35

Ð

K

6

A

L
K

5

R

A

Ó Ð M E

4

F

É
T

F

L

G

G

R

T
Ö

Ú D

N

Ý

Þ

F
F

L
E

B

U

R

A

U
F

A

U
S
A

A

S
Á

A

L

I

A

R

T

E
T

T

R

S
T

E

Æ X

K

G N

L

A

N
H Ú

I

F

E

I

V

R
Ó

U Ð U G U

U

S

Æ

I
L

R

N A

F

A
E

A

E

V

V
E

A

K

P
A

K

F
Á

3

9

Lárétt
Karlmaður úti á rúmsjó (10)
Tvísöngur um rafljós (6)
Losaðir þig við drauma um víðáttur (13)
Hef borið fram beiðni um takmarkalaust (8)
Afrísk túristakerra gefur vökvamiklar (9)
Þvinga drullu með bókstafsþýðingu á
amerísku kjaftæði (8)
Herra reiðir og ringlaðir vilja að þú
komir þér fyrir (8)
Eignast einhverslags manneskjur
í strjálbýli (7)
Ég skil alin, segir sá fúli ruglaður (8)
Hér er ekki lengur öryggi (3)
Merki um brúsk veldur vonbrigðum (7)
Púlaði kolvitlaus og horuð (7)
Beygð hefur basa (4)
Dúks dunkur vísar á fögur fley (10)
Fabúla er fjarri sanni (8)
Geng galvösk til báta og blaða (4)
Læt sykurlíkið fyrir platfríðan (10)
Röng grön verður þarmur (4)
Utan æðir vopnuð sveit (11)
Ristar stekk og dilka (9)
Líttu nú, skjólsvæði fyrir fiskiþorp (11)
Andasnotur, andlitsnett (8)
Kynslóðabil er aldarþriðjungur en
samt heil ævi? (10)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum
og fær vinningshafi eintak
bókinni Dauði næturgalans frá
á
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
u
viku var Þórhanna Guðmundsdóttir, Kópavogi og
getur hún vitjað vinningsins í
afgreiðslu 365, Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
L
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist
Ef
eitthvað yfirnáttúrulegt. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 27. júní
e
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „23. júní“.
n
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Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1963

Fyrsta Lennon/McCartney-lagið
á toppinn í Bandaríkjunum
Del Shannon kom Bítlalagi á toppinn á Billboard-listanum áður en fjórmenningunum frá Liverpool tókst það.
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þessum degi fyrir réttum 49 árum komst fyrsta lagið sem samið
var af hinum geysivinsælu Bítlum John Lennon og Paul McCartney (lög sem þeir, eða annar hvor þeirra félaga, sömdu voru ávallt
merkt Lennon/McCartney) inn á bandaríska vinsældalistann Billboard Hot 100. Um var að ræða útgáfu Bandaríkjamannsins Del Shannon á Bítlalaginu From Me To You, sem kom út á smáskífu í Englandi
í apríl og í Bandaríkjunum í maí sama ár. Lagið vermdi botnsæti
listans fyrstu vikuna en hífði sig upp í 77. sæti á fjórum vikum.
Del Shannon ólst upp við sveitatónlist í Michigan og hóf tónlistariðkun fyrir alvöru þegar hann gegndi herþjónustu í Þýskalandi
um miðjan 6. áratug síðustu aldar. Shannon sló í gegn með laginu
Runaway (í hverju hátóna rödd söngvarans vakti athygli, ekki síður
en býsna óvenjulegt orgelsóló) og gerði fleiri lög vinsæl á næstu
árum eins og Little Town Flirt og Hats Off to Larry. Árið 1963 höfðu
vinsældir Shannons örlítið dvínað í Bandaríkjunum en hann var þó
gríðarlega vinsæll hinum megin Atlantsála, í Bretlandi.
Þar var Shannon einmitt staddur í apríl 1963 og kom fram á tónleikunum Swinging Sound ’63 í Royal Albert Hall í London ásamt
téðum Bítlum. Eftir tónleikana sagði Shannon John Lennon að hann
hygðist hljóðrita From Me To You. „Á þessum tíma hafði enginn
heyrt um Bítlana í Bandaríkjunum, en ég vissi að þeir voru frábærir
lagahöfundar og valdi bara eitt laganna þeirra til að hljóðrita,“ sagði
Shannon síðar. Lennon mun hafa verið upp með sér í fyrstu, en fljótlega skipt um skoðun og óttast að Shannon gæti skaðað möguleika
Bítlanna á að slá í gegn í Bandaríkjunum. Lennon hefði ekki þurft að
óttast, því með tíð og tíma komu Bítlarnir alls tuttugu smáskífum á
toppinn í Bandaríkjunum.
Sjálfur barðist Del Shannon lengi við þunglyndi og framdi sjálfsmorð á heimili sínu í Kaliforníu árið 1990.
- kg

ȞɃʝȵȵɆʘȸɆȽȽȺʘȞɃȲȿȵȹʪɅȶȽ
ɆȾȹȶȽȸȺȿȲ
ȣɀɄȲʧɆʴȺȸɇȺʧʴȲʧɄȶȾʴʰȿɀɅȲɃȶȼȼȺȽȶȿȸɆɃ
ȪɅȲʧȸɃȶȺʧɆȾȲȽȽɅȸɆȽȽɄȺȽȷɆɃȵȶȾȲȿɅȲɀȸɇʭȿȵɆʧʰɃ

ȭȶȸȿȲȾȺȼȺȽȽȲɃȶȷɅȺɃɄɁɆɃȿȲɃ
ȭȶɃʧɆȾȶȷɅȺɃɅȲȽȵȲȵȲȸȲʘȹʝʧʤɅɆɃȿȺȿɆȾȞɃȲȿȵȟʪɅȶȽ
ȣȲɆȸȲɃȵȲȸȺȿȿȻʰȿʤȷɃʘȼȽɅȺȽȼȽ
ȪɆȿȿɆȵȲȸȺȿȿȻʰȿʤȷɃʘȼȽɅȺȽȼȽ
ȤʘȿɆȵȲȸȺȿȿȻʰȿʤȷɃʘȼȽɅȺȽȼȽ

ȢȲɆɁɆȾȸȶȸȿɄɅȲʧȸɃȶȺʧɄȽɆȲȽȽɅȸɆȽȽȾȲȹɃȺȿȸȲȹʘȽɄȷȶɄɅȲɃȲɃȾȳʭȿȵȸɆȽȽȾɊȿɅ
ȞɀȽȵȨɆȶɄɅȸɆȽȽȾɊȿɅɄɅɊɅɅɆɃȼȶɃɅȲɄɅȻȲȼȲɀȷȽ

ȝȩʅȫȫȭȜȩʈȤȘȫ

ȜȿȸȺȿɄȼɆȽȵȳȺȿȵȺȿȸɅȺȽȲʧɄȶȽȻȲ
ȢȲɆɁɆȾȸʭȾɆȽɀȸȿʳʰɃȶȺȿɄɀȸȩɀȽȶɉșɃȶȺɅȽȺȿȸȚȲɃɅȺȶɃ
ȧȲɅȶȼȧȹȺȽȺɁɁȶʘɄȲȾɅʭȽȽɆȾȸɆȽȽʰɃɆȾ
ȢȲɆɁɆȾȲȽȽȲȵȶȾȲȿɅȲ
ȪɅȲʧȸɃȶȺʧɆȾȶȺȿȿȺȸɇȶɃȼ
ȶȷɅȺɃʴȶȼȼɅȲʤɄȽȶȿɄȼȲ
ɀȸȶɃȽȶȿȵȲȽȺɄɅȾʘȽȲɃȲ
ȶȺȿɄɀȸ
ȣȶɀȿȲɃȵɀțȲȭȺȿȴȺ
ȡʪȹȲȿȿȶɄȢȻȲɃɇȲȽ
ȪɇȲɇȲɃȞɆʧȿȲɄɀȿ
ɹɄȸɃʤȾȡʪȿɄɄɀȿ
ȥʤȿɆȫɃɊȸȸɇȲȵʪɅɅɆɃ
ȢȲɃʪȽʤȿɆȣʘɃɆɄȵʪɅɅɃȺɃ
ȡʪȿȪɅȶȷʘȿɄɄɀȿ
ȞȶɀɃȸȞɆʧȿȲ
ȝȽʪȼȲ
ɀȸȷȽȶȺɃȺ

Umsagnir frá viðskiptavinum
Besta verðið!
Ég hef selt talsvert af gullskartgripum og demöntum undanfarin ár á Íslandi og undantekningalaust hef ég fengið besta verðið hjá www.kaupumgull.is Þau eru ﬂjót að meta, vandvirk og
áreiðanleg.
Jóna Guðmundsdóttir
Fljót og góð þjónusta hærra verð en hjá gullsmið!
Ég kom með talsvert magn af skartgripum úr dánarbúi sem við systkynin áttum. Í 2 ár hafði ég
reynt að selja gripina hjá gullsmiðum án árangurs. Mér til undrunar og ánægju voru þeir metnir
af www.kaupumgull.is á hærra verði en ég hafði reynt að selja þá hjá gullsmið. Gripina fékk ég
staðgreidda og allt ferlið gekk hratt og örugglega fyrir sig.
Sigurður Eiriksson
Ég kom með föður mínum með skartgripi sem ég hafði fengið í arf, ég taldi að þeir væru um
150.000 kr virði, ég var því frekar hissa og ánægð þegar þeir voru metnir af www.kaupumgull.is
á 580 þús, til að hafa vaðið fyrir neðan mig fékk ég tilboð frá ﬂeiri aðilum, hins vegar borguðu
www.kaupumgull.is mun betra verð en aðrir .
Sigríður Jónsdóttir

Erum á 14. hæð í turninum á Grand Hóteli

ȬɁɁȽʳɄȺȿȸȲɃɀȸɅʤȾȲɁȲȿɅȲȿȺɃ
ȪɇȶɃɃȺɃɄǵɄɇȶɃɃȺɃ#ȼȲɆɁɆȾȸɆȽȽȺɄ
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SÉRA PÉTUR ÞÓRARINSSON
(1951-2007) var fæddur þennan dag.

„Á erfiðum stundum er ekkert
mikilvægara en að eiga góða að.“

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

timamot@frettabladid.is

INGIBJÖRG BJARNADÓTTIR
lést á heimili sínu 18. júní sl.

SIGRÍÐUR SNÆVARR SENDIHERRA: ER SEXTUG Í DAG

Jarðarförin fer fram frá Fossvogskapellu
fimmtudaginn 28. júní kl. 13.00.
Bjarni Finnbogason
Dagmar Bragadóttir
Guðrún Halldóra Valsdóttir
Gunnar S. Arnarson
Aron Þór, Guðmundur Ingi, Sandra Brá og Elva Sóley

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vináttu við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

GUÐBJARGAR HELGADÓTTUR
frá Kolviðarnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis
aldraðra, Borgarnesi, fyrir hlýju og góða
umönnun.
Jónasína Oddsdóttir
Reynir Bragason
Sigurður Oddsson
Helgi Oddsson
Sigríður Þórðardóttir
Hjalti Oddsson
Elín Þorsteinsdóttir
Sesselja Oddsdóttir
Lárus Gestssson
Jón Oddsson
Herdís Þórðardóttir
Þorbjörn Oddsson
Jóhanna B. Þorvaldsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Elskulegur sonur okkar, bróðir og mágur,

Vill efla von, trú og kjark barna
„Ég má ekkert vera að því að hugsa um
þetta afmæli,“ segir Sigríður Snævarr
sendiherra sem er sextug í dag. Hún er
að kenna stórum hópi atvinnuleitenda
og tekur sér ekki einu sinni matartíma.
Viðurkennir að vera vinnuþjarkur. „En
ég hef svo gaman af að vinna að mér er
það bara eðlilegt,“ segir hún brosandi.
Eftir viðtalið ætlar hún í finnska sendiráðið en fyrst að heimsækja mömmu
sína, Valborgu Sigurðardóttur, sem býr
á elliheimilinu Grund.
Afmælishaldið geymir Sigríður til
haustsins. Þá ætlar hún að gefa út bók
með samstarfskonu sinni, Maríu Björk
Óskarsdóttur. „Sú bók verður um lærdómana af því að leiða fólk á öllum
aldri gegnum atvinnuleit. Við höfum
gert það síðan í nóvember 2008 og það
hefur verið magnað ferðalag.“
Sigríður verður komin á Rauðasand
þegar þessar línur birtast. Eiginmaðurinn Kjartan Gunnarsson og sonurinn Kjartan Gunnsteinn, tæplega fimm
ára, eru farnir vestur. Spurð hvort
hún hafi einhvern tíma til að sinna
drengnum, svarar Sigríður. „Já, hann
er náttúrlega aðalatriðið. Ég er líka
að skapa framtíð fyrir hann og öll hin

börnin í landinu sem ég vil að alist upp
við von, trú og kjark í samfélaginu.“
Sigríður er elst fimm barna
Ármanns Snævarr, háskólarektors sem
lést árið 2010, og Valborgar Sigurðardóttur, skólastjóra Fósturskóla Íslands.
„Mamma byggði upp leikskólastigið
og var útivinnandi frá fimm börnum,
hún var atorkukona,“ segir Sigríður.
En hvernig krakki var hún sjálf?
„Ég átti gott með að læra tungumál
og þótti gott að fara eftir reglum, fór
ein í strætó áður en ég varð fimm ára
og fannst gaman að vera sjálfstæð. Í
fyrstu utanlandsferðina fór ég ein, tólf
ára, og hafði safnað fyrir henni.“
Tuttugu og sex ára hóf Sigríður störf
í utanríkisþjónustu, fyrst í Moskvu.
„Það var ekki hægt að hringja milli
landa nema endrum og eins og þá
kannski um miðja nótt,“ rifjar hún
upp. Síðar var hún mörg ár sendiherra í
París og í Stokkhólmi og sinnti mörgum
löndum jafnhliða. „Ég var í fjarbúð í
20 ár og þurfti að búa mér verðugt
líf en ég hef ástríðu fyrir diplómatíu
og finnst dýrmætt að finna stað sem
maður nýtur sín á, gefur af sér og sér
aðra blómstra.“
gun@frettabladid.is

SIGRÍÐUR SNÆVARR Stökk augnablik frá

verkefninu Nýtum kraftinn og var ljúft að láta
mynda sig í Vatnsmýrinni því þar lék hún sér
sem barn þegar hún átti heima á Aragötu 8.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EIRÍKUR MUSSIMA
QUAN-BIRGISSON
fæddur 4. janúar 2003,
dáinn 16. júní 2012,

lést eftir stutt veikindi. Jarðarförin fer fram
þriðjudaginn 26. júní frá Keflavíkurkirkju
kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
styrktarsjóð sem stofnaður hefur verið til minningar um Eirík, sem
nýttur verður til góðgerðarmála tengdum barnastarfi Sameinuðu
þjóðanna. Kt: 120769-3679, banki: 0542-14-402626.
Birgir Guðbergsson
Jóna Kristín Birgisdóttir
Hjálmtýr Birgisson
Gunnar Birgisson

Sike Quan
Jóhannes Stefánsson
Tinna Rósantsdóttir

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu
við andlát og jarðarför okkar elskulega
eiginmanns, sonar, föður, stjúpföður,
tengdaföður og afa,

HJALTA GUÐMUNDSSONAR
meindýraeyði,
Huldugili 6, Akureyri.

Guðný Ósk Agnarsdóttir
Ingibjörg Jóhannsdóttir
Heiður Hjaltadóttir
Arnar Már Sigurðsson
Gígja Hjaltadóttir
Agnar Kári Sævarsson
Heiðrún Georgsdóttir
Sigurlaug Sævarsdóttir
Hilmar Þór Ívarsson
afabörn og systkini hins látna.

Víðilundi 20, Akureyri,

lést þriðjudaginn 19. júní á Sjúkrahúsi
Akureyrar. Útför hennar fer fram frá
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 27. júní
kl. 13.30.
Lovísa Ásgeirsdóttir
Guðmundur Jónsson
Bogi Ásgeirsson
Margrét Einarsdóttir
Jóhanna Margrét
Kristinn Bjarkason
Jón Einar Guðmundsson
Birgir Örn Guðmundsson
Elin Arna Bogadóttir
Einar Kári Bogason
Ásgeir Jóhann, Daníel Ingi og Almar Jón Kristinssynir

frá Ytri-Á, Sléttuvegi 13.

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Anne Høst-Madsen
Ágúst Jónsson
Poul Høst-Madsen
Jon Kristofer Høst-Madsen
Henrik Høst-Madsen
Ragna Jónsdóttir
Björn Theodórsson
Helga Theodórsdóttir
og barnabörn.

Carrie Pasola Jónsson
Elizabeth Uhland Cranmer
Shannon Gates
Theodór Jóhannesson
Valgerður Kristjónsdóttir
Örn Friðrik Clausen

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

HARALDAR BENEDIKTSSONAR

JAKOB JÓHANNES SIGURÐSSON
Garðatorgi 7, Garðabæ,

Guðrún Elíasdóttir
Höskuldur Haraldsson
Emil Haraldsson
Lilja S. Haraldsdóttir
Elías Haraldsson
barnabörn og langafabörn.

lést þann 9. júní. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey, að ósk hins látna.
Ásdís Hauksdóttir
Eysteinn S. Torfason

Ingibjörg Pétursdóttir
Ólafur Pétur Jakobsson
Sigurður Rúnar Jakobsson
Björg Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

SÆMUNDA GUÐNÝ PÉTURSDÓTTIR

HJÖRDÍS EINARSDÓTTIR

Hilmar Guðmundsson
Guðrún Valgeirsdóttir
Þórunn Guðmundsdóttir
Sigvaldi Viggósson
Elsa Guðmundsdóttir
Brynjar Eymundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sesselja Friðriksdóttir
stjúpbörn, tengdabörn og barnabörn.

JÓN THEODÓRSSON

Hjartans þakkir færum við öllum þeim er
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæra

lést 31. maí. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hinnar látnu. Hjartans þakkir
fyrir samúð og hlýhug. Sérstakar þakkir til
starfsfólks Grundar 4-V fyrir góða umönnun.

SIGURJÓNS ÁRDALS
ANTONSSONAR

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, sonur, bróðir, mágur og afi,
lést þann 16. júní á sjúkrahúsi í New Jersey.
Bálför fer fram í Middletown, New Jersey.

dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns, stjúpföður, tengdaföður og afa,

Sigurður
Rúnarsson

JÓHANNA M. BOGADÓTTIR

Sléttuvegi 21.

Sérstakar þakkir færum við Heimahlynningu Akureyrar.
Guð veri með ykkur.

Rúnar
Geirmundsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir að morgni
fimmtudagsins 21. júní.
Útförin verður auglýst síðar.
Brynjólfur Guðmundsson
Guðmundur Brynjólfsson
Kristín H. Halldórsdóttir
Guðfinna Brynjólfsdóttir
Logi Halldórsson
Einar Finnur Brynjólfsson
Guðrún B. Hafsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐMUNDUR HALLGRÍMSSON

ÁSRÚN KRISTMUNDSDÓTTIR

frá Grafargili,

kennari frá Patreksfirði,
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi,

lést 8. júní sl. Jarðarförin fór fram í kyrrþey
að ósk hins látna.
Garðar Helgi Guðmundsson
Maia Burduli
Aðalsteinn Snævar Guðmundsson
Hrönn Kristjánsdóttir
Kristín Salóme Guðmundsdóttir
Magnús Harðarson
Erla Friðleifsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn hins látna.

sem lést að heimili sínu laugardaginn 16.
júní, verður jarðsungin frá Seltjarnarneskirkju
miðvikudaginn 27. júní kl. 13.00.
Gunnsteinn B. Höskuldsson
Jóhanna B. Höskuldsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Teresa Kristín Eymundsdóttir
Gary John Te Maiharoa
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krakkar@frettabladid.is

BRÚÐUBÍLLINN Uppáhaldsbíll margra íslenskra barna er á sveimi í sumar eins og
síðustu rúmu þrjátíu árin. Lilli api hefur fengið óvæntan gest, frænda sinn apann Mongó,
sem kemur alla leið frá Afríku. Brúðubíllinn verður á leikskólanum Smárahvammi næsta
föstudag, 29. júní, en nánari upplýsingar um dagskrá er að finna á Brudubillinn.is.

NAUÐSYNLEGT AÐ FARA
Í NOKKRAR ÚTILEGUR
Stella Sigurðardóttir, landsliðskona í handbolta, lék sér í einni krónu og skotbolta
þegar hún var lítil. Hún byrjaði sex ára að æfa handbolta og býr sig nú undir að
keppa við bestu þjóðir Evrópu á EM í Serbíu.
Hvað ertu gömul Stella? „Ég er
nýorðin 22 ára.“
Hvernig lékstu þér helst sem
barn? „Mér fannst skemmtilegast að leika úti og helst að
fara í eina krónu eða skotbolta.“
Horfðir þú mikið á sjónvarp
sem krakki? „Ég horfði aðallega á barnatíminn á laugardögum og svo fannst mér Alladín
myndirnar allar skemmtilegar
og horfði mikið á þær.“
Hve n æ r fórst u f y rst t i l
útlanda? „Þegar ég var sjö ára
fór ég með fjölskyldunni til
London að heimsækja systur
mömmu sem bjó þar. Það var
eftirminnilegt ferðalag.“
Ferðu stundum út á land? „Já,
pabbi er frá Þykkvabæ og við
eigum bústað þar. Það er alltaf gott og gaman að slappa af í
sveitasælunni.“
Ætlar þú í útilegu í sumar?
„Já, mér finnst alveg nauðsynlegt að fara í nokkrar útilegur
á sumri. Meðal annars býst
ég við að fara í útilegu fyrstu
helgina í júlí með hjólhýsi sem
tengdaforeldrar mínir eiga.“
Hvaða matur finnst þér bestur? „Uppáhaldsmaturinn minn
er rjúpa sem mamma eldar á
gamlárskvöld með brúnuðum
kartöflum og sósu.“
Kona segir við eiginmann
sinn: „Læknirinn er kominn.“
Maðurinn svarar að bragði:
„Ég vil ekki hitta hann. Segðu
honum að ég sé veikur!“
Hvers vegna hætti tannlæknirinn störfum?
Hann reif kjaft!
Arnar: „Ég heyrði nýjan
brandara um daginn! Var ég

búinn að segja þér hann?“
Bjarki: „Ég veit það ekki. Er
hann fyndinn?“
Arnar: „Já!“
Bjarki: „Þá hefur þú ekki sagt
mér hann.“
Maður í skóbúð: „Seljið þið
krókódílaskó?“
Starfsmaður: „Já, að sjálfsögðu. Númer hvað notar
krókódíllinn þinn af skóm?“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hvar vinnur þú núna? „Ég
vinn á leikskólanum Sjálandi í
Garðabæ og það er svo gaman
að dagarnir og vikurnar fljúga
áfram.“
Hvenær og af hverju byrjaðir
þú í handbolta? „Ég byrjaði að
æfa í Fram sex ára og eiginlega
bara af því að eldri systir mín
var að æfa og ég gerði allt eins

HANDBOLTASTJARNA „Ég byrjaði að æfa sex ára og eiginlega bara af því að eldri
systir mín var að æfa og ég gerði allt eins og hún,“ segir Stella.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ég lék minn
fyrsta landsleik
þegar ég var 17 ára
og er búin að fara að
meðaltali sex sinnum
á ári til útlanda síðan.
og hún. Svo höfum við Karen
Knúts landsliðskona verið eins
og samlokur síðan við vorum
litlar enda eru mömmur okkar
systur. Nú er hún í Þýskalandi.“
Hversu oft æfir þú í hverri

viku? „Ég æfi með Fram fimm
til sex sinnum í viku, svo fer ég
sjálf á aukaæfingar.“
Ertu búin að vera lengi í landsliðinu? „Ég lék minn fyrsta
landsleik þegar ég var 17 ára og
er búin að fara að meðaltali sex
sinnum á ári til útlanda síðan.“
Hvar og hvenær verður EMkeppnin háð? „EM verður
haldin í Serbíu 4. til 16. desember. Það verður eflaust
mikil upplifun að fara þangað
og keppa við bestu þjóðir Evrópu. Því er mikil tilhlökkun hjá
liðinu og nú verðum við að nýta
tímann og æfa vel.“

Bókaormur vikunnar
1. Hvað heitir þú fullu nafni?
Ég heiti Muhammed Faisal
Ólafsson.

7. Hvers lags bækur þykja
þér skemmtilegastar? Ævintýrabækur.

2. Hvað ertu gamall? Ég er 9
ára.
3. Ertu mikill lestrarhestur?
Já, mjög mikill.

8. Hvaða bók lastu síðast
og hvernig var hún? Dagbók
Kidda klaufa. Hún var mjög
skemmtileg.

4. Hvenær lærðir þú að lesa?
Þegar ég var 4 ára.

9. Í hvaða hverfi býrð þú? Í
Vesturbænum.

5. Hvað er skemmtilegt við
að lesa bækur? Það er gaman
að ímynda sér það sem gerist í
bókunum.

10. Í hvaða skóla gengur þú?
Vesturbæjarskóla.

6. Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi hjá
þér? Já, það var Úkk og Glúkk.

12. Hver eru þín helstu
áhugamál? Ég hef mörg
áhugamál, til dæmis karate.

11. Hvaða námsgrein er
skemmtilegust? Íþróttir.

Borgarbókasafnið, Fréttablaðið og Forlagið hvetja öll börn til að lesa í sumar. Í hvert sinn sem þú klárar bók
getur þú sett nafn hennar í pott í öllum útibúum Borgarbókasafns. Í hverri viku er nýr bókaormur dreginn
úr pottinum sem fær bók að gjöf og er kynntur á Krakkasíðu Fréttablaðsins.

VELKOMINN HEIM
Snorri Már

3. – 23. júní 2012
+LWDUYDWQ

Finna má allt um Skemmtiferðina á vefsíðu Parkinsonsamtakanna
www.psi.is og Facebook undir Skemmtiferðin.
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Snorri Már er með parkinsonsjúkdóm og hjólaði
hringveginn, rúmlega 1400 km. Snorri segir að
parkinson sé ekki þægilegur ferðafélagi í daglegu líﬁ
ﬁ
og hörmulegur hjólafélagi.
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Með réttu hugarfari, viljastyrk og stuðningi frá fjölda
öld manns
um allt land, lýkur Snorri Már ferð sinni í dag

VIÐ PRENTSMIÐJUNA ODDA, HÖFÐABAKKA 7, KL. 15:00.
Besti stuðningurinn við Snorra er að fólk hreyﬁ sig aðeins meira en venjulega
t.d. með því að:
 Ganga stigana í stað þess að taka lyftuna.
 Leggja bílnum lengra frá búðinni, eða ganga
í búðina.
 Fara með fjölskylduna í gönguferðir
í lok vinnudags.

 Hjóla í vinnuna.
 Fara í útileiki með börnunum.
 Fara í sund.

Við erum að springa úr stolti af þér Snorri Már
Prentun frá A til Ö
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LÁRÉTT
2. velta, 6. hætta, 8. hluti verkfæris,
9. slöngu, 11. tveir eins, 12. skrapa,
14. veira, 16. golfáhald, 17. hylli, 18.
kæla, 20. ekki heldur, 21. útungun.

11

LÓÐRÉTT
1. dalverpi, 3. nafnorð, 4. niðurstaða,
5. þróttur, 7. áll, 10. mánuður, 13. af,
15. baklaf á flík, 16. tæfa, 19. samtök.

13

14

Fáðu já
H

ann var svolítið sætur og þegar hann
BAKÞANKAR
bauð mér í bíltúr þar sem ég stóð bak
Brynhildar
við afgreiðsluborðið á kaffihúsinu fannst
Björnsdóttur mér allt í lagi að þiggja það. Ég var sextán,
hann nítján. Bíltúrinn varð að boði um að
horfa á mynd heima hjá honum. Ég hafði
aldrei gert neitt þessu líkt áður og fannst
tími til kominn að lenda í einhverjum
ævintýrum. Þegar þangað var komið
runnu á mig tvær grímur. Við kysstumst.
Ég sagðist vilja fara heim. Hann skildi það
og keyrði mig heim. Í bílnum sagði hann
orðrétt: „Ég hef engan áhuga á því að
gera það með stelpu sem vill ekki
gera það með mér.“

15

16

LAUSN

17

18

19

LÓÐRÉTT: 1. kvos, 3. no, 4. úrlausn,
5. afl, 7. árkvísl, 10. maí, 13. frá, 15.
stél, 16. tík, 19. aa.

20

LÁRÉTT: 2. snúa, 6. vá, 8. orf, 9. orm,
11. ll, 12. skafa, 14. vírus, 16. tí, 17.
ást, 18. ísa, 20. né, 21. klak.

21

HANN skildi það og keyrði mig
heim… Sagan mín er öðruvísi en
sögurnar sem hetjurnar okkar,
konur og menn ársins, hafa deilt
með okkur hinum undanfarna
viku. Þessi strákur var ekki nauðgari. Hann var strákur með sjálfsvirðingu sem langaði ekki til að
vera með stelpu sem vildi ekki
vera með honum.

UNGIR menn eru upp til
hópa frábært fólk. Þeir
eru hins vegar undir
mikilli pressu til að hafa
samræði. Þessi pressa er
bæði innan þeirra og utan,

innra með flestum býr reyndar löngun til
að lifa kynlífi en ytri pressan, um að ungur
maður eigi, skuli og þurfi að gera það eins
oft og mikið og mögulegt er, hefur sjaldan
verið meiri. Þörfin fyrir kynlíf virðist líka
metin flestum þörfum æðri og uppfylling
hennar flestu réttlætanlegri. Þeir sem
aldrei myndu brjótast inn í lokaðan pylsuvagn ef þeir væru svangir eftir djammið
víla kannski ekki fyrir sér að brjóta á og
brjótast inn í líkama annarrar manneskju.
Segja svo frá því daginn eftir að þeir hafi
„skorað“.

EN ÞAÐ er grundvallarmisskilningur.
Sá sem nauðgar skorar ekki, fær ekki á
broddinn, sefur ekki hjá. Sá sem nauðgar
fremur glæp gagnvart annarri manneskju
sem er ófyrirgefanlegur og verður aldrei
tekinn til baka. Við erum öll of góð, of
merkileg til að gera annarri manneskju
annað eins.
VIÐ ÞÁ sem halda að kynlíf og nauðgun
eigi eitthvað sameiginlegt þarf að segja
þannig að vel heyrist: Ef þú vilt eiga kynlíf með öðru fólki skaltu finna einhvern
sem vill vera með þér. Ekki þvinga, ógna
eða hætta að hlusta. Því það er ekki kynlíf,
heldur nauðgun. Þögn er ekkert endilega
sama og samþykki, fáðu já. Því þú ert of
merkileg manneskja til að vera með einhverjum sem vill ekki vera með þér.

■ Pondus
Sælir! Bíddu
eftir mér!
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JÓHANN

Eftir Frode Overli
Ekkert
Af hverju
sérstakt,
varstu
bara það
svona
upptekinn sama og
venjuí gær?
lega!
Hvað
varstu að
gera?

Hnoðrinn
minn!

Ok... er
þetta
venjulegt?

Palli, veistu
hvað það er
mikill sykur í
þessari gosdós?

á Garðyrkju- og
blómasýningunni
Blóm í bæ

BYLGJULESTIN verður á ferð
og flugi út um allt land í sumar.
Hlökkum til að sjá ykkur!

BYLGJULESTIN Í SUMAR
9. JÚNÍ
16. JÚNÍ
23. JÚNÍ
30. JÚNÍ
7. JÚLÍ
14. JÚLÍ
21. JÚLÍ
28. JÚLÍ

Þetta er
tyggjóið
mitt,
taktu á
móti!

Ég labba
bara af
stað!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jáhh.
Enginn.

Eins og margir gosdrykkir er þessi
gosdrykkur sykurlaus, en með
sætuefni á borð við aspartam,
en fá efni hafa verið meira
rannsökuð.

VIÐ VERÐUM
Í HVERAGERÐI
UM HELGINA

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.

Nammi
namm…
þú ert á
bragðið
eins og…

RÉ

■ Gelgjan

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMA GUNN OG SVANSÍ

Núna!

Kysstu
mig!
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Selfoss
Hafnarfjörður
Hveragerði
Bolungarvík
Vestmannaeyjar
Flúðir
Blönduós
Siglufjörður og
Fáskrúðsfjörður
11. ÁGÚST Dalvík
18. ÁGÚST Reykjavík

Döh.

Ég kunni betur við
þegar hann kom
heim úr skólanum
með eitthvað sem
var hægt að hengja
á ísskápinn.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Snákurinn þinn er
við hestaheilsu,
en ég get ekki
sagt það sama um
köttinn þinn.

■ Barnalán

Eftir Kirkman/Scott

MÁNUDAGUR
Vei!
Þú keyptir
risakassa!

Nú getum við
borðað Choc O‘
Crocs í morgunmat
á hverjum degi!

Hérna er
Choc O‘
Crocs!

ÞRIÐJUDAGUR
Aftur?

Eigum við
eitthvað
annað?

23. júní 2012 LAUGARDAGUR

38

38

FRAMHALDSSAGA BLEKKINGA Díana Margrét Hrafnsdóttir opnar sýninguna „Framhaldssaga blekkinga“ í sal

menning@frettabladid.is

Íslenskrar grafíkur í Hafnarhúsinu, Reykjavík, milli klukkan 16 og 18 í dag. Díana túlkar í verkum sínum umfjöllun dagblaðanna
eftir hrunið árið 2008, þegar eldar brunnu, og rauði liturinn er áberandi í verkum hennar. Díana Margrét útskrifaðist frá
Grafíkdeild Listaháskólans árið 2000. Hún hefur síðan haldið nokkrar einkasýningar og tekið þátt í samsýningum.

Lerin í Norræna húsinu
Akvarell nefnist vatnslitasýning
Lars Lerin sem opnuð verður í
Norræna húsinu í dag klukkan
16. Lars Lerin er einn helsti og
virtasti vatnslitamálari á Norðurlöndum. Hugmyndir sínar sækir
hann í hversdagsleikann, jafnt
náttúruna sem í borgina, en í
verkum hans birtist þessi hversdagsleiki sem bæði kunnuglegur
og framandlegur. Lars Lerin hefur
einnig ferðast mikið og sent frá
sér bækur með myndum frá þeim
ferðalögum. Fyrir nokkrum árum
var hann staddur á Íslandi og úr því
ferðalagi varð til bókin „Grå resa –
februaribrev från Reykjavík“, með
myndum frá höfuðborg Íslands.
Forstjóri Norræna hússins Max

Dökkar breiðar strokur
Myndlist ★★★★★
Síðasta abstraktsjónin
Sýning á verkum Eiríks Smith frá
1964 til 1968

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Lars Lerin -

vatnslitamynd

Dager opnar sýninguna og listamaðurinn Helgi Þorgils Friðjónsson flytur erindi um Lars Lerin.
Sýningin stendur til 12. ágúst.

Hafnarborg
Í aðalsal Hafnarborgar, menningar– og listamiðstöð Hafnarfjarðar, stendur nú yfir sýning
á verkum heiðurslistamanns
Hafnar fjarðar, listmálarans
Eiríks Smith, sem fæddur er
árið 1925. Sýningin heitir Síðasta
abstraksjónin og tekur yfir tímabilið frá 1964 til 1968 en eftir árið
1968 sagði Eiríkur skilið við þessa
tegund abstraktlistar, eftir að
hafa verið í miklu „stuði“ þessi ár,
eins og lesa má út úr tilvitnunum
í Eirík sjálfan sem hafa verið
límdar upp á veggi á sýningunni.
Listamannsferill Eiríks er
í senn langur og margbreytilegur. Hann hefur fengist við
strangflatarlist, tjáningarríka
ab straksjón, hlutbundin viðfangsefni og bland af báðu svo
eitthvað sé nefnt. Tímabilin eru
misgóð eins og gengur og gerist,
en 1964–1968 tímabilið hlýtur að
vera á meðal þeirra bestu.
Sýningin í heild sinni er einföld,
snotur og átakalaus í uppsetningu
og verkin sjálf fá þannig tækifæri
til að njóta sín. Það er heldur engin
lognmolla á ferð innan myndflatarins, dökkir litir og breiðar
strokur áberandi, jarðlitir koma
við sögu og íslensku fánalitirnir
eru víða áberandi. Sterkar náttúrutilvísanir eru í formum, áferð
og einstaka titlum, og myndir
almennt tjáningarríkar.
Það er ekki erfitt að geta sér
til um áhrifin. Franz Kline og
Willem de Kooning koma upp
í hugann, og íslenskir kollegar
eins og Nína Tryggvadóttir. Í
sýningarskránni segir einmitt

SÍÐASTA ABSTRAKSJÓNIN Það er engin lognmolla á ferð innan myndflatarins

hjá Eiríki, dökkir litir og breiðar strokur eru áberandi sem og jarðlitir og íslensku
fánalitirnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

frá því hvernig áhrif frá bandarískum abstrakt-expressíonistum flæddu inn í list Eiríks eftir
að hann sá sýningu með verkum
þeirra í Tate-safninu í London.
Það er líka freistandi að minnast á Gerhard Richter, þó svo að
líkindi séu kannski ekki bein og
Richter nokkrum árum yngri.
Richter hefur sjálfur gert kraftmik lar abstraktsjónir með
breiðum spöðum, en hefur einnig
leyft sér, eins og Eiríkur, að fara
úr einum stíl í annan.
Sýningin hefur fremur dökkt
yfirbragð og í fyrri heimsókn
á sýninguna upplifði ég þessar
dökku strokur eins og listamaðurinn væri að reyna að loka
á eitthvað. Sú upplifun mildaðist
þó aðeins í annarri heimsókn.
Af athyglisverðum myndum í
ljósari tónum er vetrarlandslag
frá 1967, en hún er aðeins frábrugðin þeim stóru og dökku.
Kæruleysisleg, spontant og
skemmtileg. Þá má benda á fal-

lega bláleita mynd án titils frá
1966 og aðra sem heitir Blátt
málverk frá 1966. Þar er eins og
við séum stödd ofan í fjöru, með
hamravegg fyrir ofan og sýn út
á haf til hægri. Svört krumla
teygir sig síðan inn á myndina
frá vinstri til hægri.
Vatnslitahluti sýningarinnar
er ekki eins spennandi og olíuhlutinn, enda er listamaðurinn
sterkari í fígúratívum vatnslitaverkum. Ein mynd innst í horninu
vakti athygli mína, en þar má
greina austurlensk áhrif. Þetta er
gulleit mynd með svartri skrift –
án titils frá 1964.
Glerkassar með greinum og
viðbótarupplýsingum bæta sýningarupplifunina, en lesefni í
svörtum möppum mætti vera lesvænna.
Þóroddur Bjarnason

Niðurstaða: Snotur sýning með
kraftmiklum verkum, frá góðu tímabili
á ferli Eiríks Smith.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 23. júní 2012
➜ Tónleikar
15.00 Latínband Tómasar R. spilar á
djasstónleikum á Jómfrúnni við Lækjargötu. Leikið er utandyra á Jómfrúartorginu. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Perlur íslenskra einsöngslaga
verða fluttar af Fjólu Nikulásdóttur
sópran, Nathalíu Druzin Halldórsdóttur
mezzosópran og Ástríði Öldu Sigurðardóttur píanóleikara í Kaldalóni í Hörpu.
21.00 Hljómsveitin Árstíðir heldur
tónleika á Græna Hattinum á Akureyri.
22.00 Dúkkulísurnar koma fram ásamt
gestum og hljómsveitinni Ylju á Kaffi
Rósenberg á laugardagskvöldið 23. júní.
Miðaverð er kr. 1.500.
23.00 Hljómsveitin Gestir og gangandi
skemmtir á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
➜ Opnanir
16.00 Díana Margrét Hrafnsdóttir
myndlistarmaður opnar sýninguna
Framhaldssaga blekkinga í sal Íslenskrar
Grafíkur í Hafnarhúsinu Reykjavík.
➜ Hátíðir
11.00 Klúbburinn Geysir stendur

fyrir Geysisdeginum í Skipholti 29.
Nytjamarkaður, Keli og kiðlingarnir leika
nokkur lög og óvæntar uppákomur
verða á deginum en klúbburinn starfar
fyrir fólk sem á eða hefur átt við geðræn vandamál að stríða.
21.00 Tónlistarhátíðin Partíþokan
verður haldin á Seyðisfirði um helgina.
Tónleikar, uppistand, Jónsmessubrenna
og margt fleira. Helgarpassi kostar
3.500 krónur og aðgangur á stakt kvöld
kostar 2.000 krónur.

➜ Tónlist
16.00 Ómar Diðriks og Sveitasynir halda tónleika í Merkigili, heimili
söngvaskáldanna Jóns Tryggva og Úní,
á Eyrarbakka. Aðgangur er ókeypis en
frjáls framlög eru þegin.

22.00 Sumarskemmtunin Veislufjör 2012 verður á Gamla Bauknum á
Húsavík. Það eru Snorri Helgason, Mr.
Silla og Hugleikur Dagsson sem sjá um
dagskrána. Miðaverð er kr. 2.000.
➜ Listamannaspjall
15.00 Listamannaspjall með Sigtryggi
Berg Sigmarssyni, Helga Þórssyni, Davíð
Erni Halldórssyni og Kristínu Ómarsdóttur um sýninguna Kosmískir fletir
andanna í Gallerí Ágústi.
➜ Myndlist
13.00 Fimmta samstarfsverkefni

LornaLAB og Listasafns Reykjavíkur á
þessu ári verður haldið í Hafnarhúsinu.
Umsjón með smiðjunni hefur Eric Parr
myndlistarmaður. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Katrín I. Jónsdóttir Hjördísardóttir fremur list með samstarfsfólki
sínu í verkefninu contemporary.is í
Galleríi Dverg milli kl. 17 og 18.30.

➜ Samkoma
11.00 Geysisdagurinn verður haldinn

hátíðlegur í Skipholti 29. Klúbburinn
Geysir stendur fyrir deginum, en hann
starfar með fólki sem á eða átt hefur við
geðræn veikindi að stríða. Dagurinn er
fjáröflunar-, skemmti- og fjölskyldudagur
félagsins og lýkur dagskránni kl. 16.
14.00 Heimspekikaffi verður haldið á
Horninu, Hafnarstræti 15. Umræðuefni
dagsins er: Kanntu að lesa tísku? Allir
velkomnir.

Sunnudagur 24. júní 2012
➜ Tónleikar
16.00 Richard Simm leikur verk eftir
Scarlatti, Grieg og einnig eigin útsetningar á vinsælum íslenskum þjóðlögum
í Gljúfrasteini. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
17.00 Perlur íslenskra einsöngslaga
verða fluttar af Fjólu Nikulásdóttur
sópran, Nathalíu Druzin Halldórsdóttur
mezzosópran og Ástríði Öldu Sigurðardóttur píanóleikara í Kaldalóni í Hörpu.

➜ Leiklist
20.00 Einleikurinn Fastur er sýndur á
Norðurpólnum, Seltjarnarnesi. Sýningin
er án orða og hentar öllum frá 10 ára
aldri. Miðaverð er kr. 2.200 en kr. 1.500
fyrir nemendur.
➜ Sýningarspjall
15.00 Sýningastjóraspjall verður í

Artíma Galleríi.

➜ Uppákomur
14.00 Árbæjarsafn stendur fyrir dagskrá í tilefni Jónsmessu. Leiðsögn um
safnsvæðið hefst kl. 14. Jónsmessugleði
Félags eldri borgara, Heimilisiðnaðarfélagsins og Árbæjarsafns hefst kl. 19.15
með göngu frá Stangarhyl 4 sem lýkur
á Árbæjarsafni. Jafnframt verður farin
árleg Jónsmessunæturganga Minjasafns
Reykjavíkur kl. 22.30 frá Árbæjarsafni.
➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara
í Reykjavík verður haldin í Stangarhyl 4.
Hljómsveitin Klassík leikur létta danstónlist. Aðgangseyrir er kr. 1.500 en kr
1.300 fyrir félagsmenn FEB.
➜ Tónlist
20.00 Sumarskemmtunin Veislufjör

2012 verður á Vagninum á Flateyri. Það
eru Snorri Helgason, Mr. Silla og Hugleikur Dagsson sem sjá um dagskrána.
Miðaverð er kr. 2.000.

➜ Leiðsögn
14.00 Boðið verður upp á leiðsögn
um fornleifauppgröftinn á Alþingisreit á
horni Tjarnargötu og Vonarstrætis. Lagt
verður upp frá Landnámssýningunni
Reykjavík við Aðalstræti 16.
➜ Myndlist
15.00 Fjölskylduleiðsögn og smiðja
í tengslum við sýninguna Gálgaklettur
og órar sjónskynsins verður á Kjarvalsstöðum, þar sem sérstök áhersla verður
lögð á sjónskynið og ímyndunaraflið.
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Klaufalegir
hestatextar

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

WHAT TO EXPECT
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D
MADAGASKAR 3 2D
SNOW WHITE
LORAX

5.50, 8, 10.15
4, 8, 10.20
2, 4, 6
2, 4
7, 10
2

FYRSTA PLATAN Ingo Hansen safnaði fyrir plötunni með því að vinna í Noregi í hálft ár.

“HEILLANDI LEIKUR OG FALLEG SAGA.”
- H.S.S,, MBL
“BÆTIR, HRESSIR OG KÆTIR.”
- H.V.A., FBL

MYNDIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM!

- ROGER EBERT

SMÁRABÍÓ

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

HÁSKÓLABÍÓ

5%
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 5.35 - 8 - 10.25 L WHAT TO EXPECT WHEN KL. 3(TILB) - 5.35 - 8 - 10.25 L
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING LÚXUS KL. 5.35 - 8 L INTOUCHABLE KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30 12
16
MADAGASCAR 3D ÍSL.T KL. 1 (TILB) - 3.20 - 5.50 L PROMETHEUS 3D KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9
KL. 8 - 10.10
L
MADAGASCAR 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 L MOONRISE KINGDOM
10
PIRANHA 3D ÓÓTEXTUÐ KL. 8
16 MIB 3 2D KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30
NÁNAR Á MIÐI.IS
PROMETHEUS 3D KL. 1 (TILB) - 5.20 - 8 - 10.30 16 BORGARBÍÓ
PROMETHEUS 3D LÚXUS KL. 2 - 10.30
16 WHAT TO EXPECT WHEN...KL. 3.45(TILB) - 5.45 - 8 - 10 12
PROMETHEUS 2D
KL. 10
16 PIRANHA 3D
KL. 10.20
16
MIB 3 3D KL. 1 (TILB) - 3.20 - 5.30 - 8 - 10.30 10 PROMETHEUS
KL. 5.45 - 8
16
GLERAUGU SELD SÉR

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

MIB 3 3D

Safnaði fyrir
sólóplötu í Noregi
„Þetta er búið að liggja í loftinu
lengi,“ segir Ingo Hansen sem
hefur gefið út sína fyrstu plötu.
Walking Up the Wall.
Ingo lagði allt undir til að láta
draum sinn um að gefa út plötu
rætast. Hann flutti til Noregs í
fyrra og vann þar í sex mánuði
sem þjónn á sveitahóteli til að safna
fyrir plötunni. „Þetta er rándýrt
dæmi og núna er staðan hjá mér í
mínus. Ég þurfti lán hjá vini mínum
til að klára dæmið,“ segir Ingo, sem
heitir réttu nafni Ingólfur Páll og
er 22 ára Þingeyingur.
Hann byrjaði í sinni fyrstu
hljómsveit þegar hann var fimmtán
ára og hefur alla tíð verið duglegur
að semja lög. Hann segist eiga efni
á aðra plötu á íslensku en ákvað að
gefa þessa út á ensku. „Það er að
seljast það mikið á netinu í dag að
ég ákvað að prufa að gera þetta á

ensku. Það getur vel verið að einhver detti inn á þetta úti og vilji
kaupa.“ Platan er fáanleg á Tónlist.
is, í Skífunni og í Hagkaupum.
Á plötunni kennir ýmissa grasa
og Ingo sveiflar sér á milli rokk- og
kántrítónlistar, í bland við popp og
ballöður. Textarnir fjalla um ástina
og alla þá króka og kima sem henni
fylgja. „Það er þessi gamla klisja að
þegar ástin tekur yfir semur maður
texta um hana.“
Ingo, sem er mikill aðdáandi
Chuck Berry, hefur verið að spila
sem trúbador fyrir norðan en er
núna að leita að hljóðfæraleikurum
til að stofna með sér hljómsveit.
Aðspurður segist honum aldrei
hafa verið ruglað saman við nafna
sinn Ingó Veðurguð. „Hann er í
pásu núna út af fótboltanum þannig
að ég verð að taka af honum markaðinn á meðan.“
- fb

Íslenski hesturinn er aðalviðfangsefni textanna á þriðju plötu
kántrísveitarinnar Klaufar,
Óbyggðir, sem er nýkomin út.
Einnig er skírskotað til mannlegs
eðlis, ástarinnar og íslenskrar
náttúru, hvort sem hún er líffræðilegs eða sjónræns eðlis.
Klaufar njóta aðstoðar fjölda
mætra flytjenda á plötunni, svo
sem Magnúsar Eiríkssonar,
Selmu Björnsdóttur, Magnúsar
Kjartanssonar og Brokkkórsins.
Flest lögin og textarnir eru eftir
Kristján Hreinsson Skerjafjarðarskáld, eins og Fréttablaðið
hefur áður greint frá.
Lögin Ást og áfengi og Lífið er
ferlega flókið hafa bæði komist
ofarlega á vinsældarlista og núna
er dúettinn Aldrei segja aldrei,
sem Guðmundur Annas Árnason
syngur með Selmu Björns, farinn
að hljóma í útvarpinu.
Klaufar hafa áður sent frá sér
plöturnar Hamingjan er björt
og Síðasti mjói kaninn sem voru
teknar upp að hluta í Nashville.

KLAUFAR Hljómsveitin Klaufar hefur
gefið út plötuna Óbyggðir.
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LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: BERNIE 17:50, 20:00, 22:10 
REGGÍSUMAR: RISE UP 20:00  REGGÍSUMAR: ROCKERS 22:00 
UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 17:50, 20:00  SUMARTÍÐ (SUMMER
HOURS) 17:50  COOL CUTS: 101 REYKJAVIK 18:00  COOL CUTS:
WHEN THE RAVEN FLIES 20:00  COOL CUTS: HEIMA SIGUR RÓS
22:00  BLACK’S GAME 22:00

SAGA SVO
ÓTRÚLEG AÐ
HÚN HLÝTUR
AÐ VERA
SÖNN!

BERNIE

JACK BLACK
MATTHEW McCONAUGHEY
SHIRLEY MACLAINE

Út að borða og í bíó á Sumartíð og Ung! Sushisamba og Tapasbarinn.

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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HEIL UMFERÐ fer fram í Pepsi-deild kvenna á morgun og stórleikur 7. umferðarinnar er viðureign toppliðs Þór/KA og

sport@frettabladid.is

liðs ÍBV sem er í 3. sæti eftir þrjá sigra í röð. Leikurinn hefst klukkan 15.00 á Þórsvelli en hann er líka í beinni útsendingu
á Stöð 2 Sport og Vísi. Aðrir leikir dagsins eru: Valur-FH, Selfoss-Fylkir, KR-Breiðablik og Stjarnan-Afturelding. Leikirnir
hefjast klukkan 14.00 nema sá síðastnefndi en hann byrjar klukkan 17.00 í Garðabænum.

LeBron James NBA-meistari:

Níu ára bið eftir
hring á enda

GUÐMUNDUR Er að fara á sitt síðasta

mót með landsliðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Landsliðsþjálfaramál HSÍ:

Enginn ráðinn
fyrr en eftir ÓL
HANDBOLTI Knútur Hauksson,

formaður HSÍ, segir að það sé
yfirlýst stefna stjórnar HSÍ að
tilkynna ekki um ráðningu nýs
landsliðsþjálfara karla fyrr en
eftir Ólympíuleikana í London.
Eins og kunnugt er mun Guðmundur Guðmundsson láta af
störfum að loknum leikunum
eftir glæstan feril með landsliðið.
Knútur segir að HSÍ vilji ekki
trufla undirbúning landsliðsins
fyrir ÓL með fréttum af landsliðsþjálfaramálum.
Einar Einarsson, formaður
landsliðsnefndar HSÍ, leiðir
leitina að nýjum landsliðsþjálfara
og hann var illfáanlegur til þess
að tjá sig mikið um gang mála.
„Við erum að vinna í þessum
málum og höfum sem betur fer
góðan tíma til þess,“ sagði Einar,
en er búið að ræða við einhverja
aðila?
„Við erum búnir að þreifa á
nokkrum. Hversu mörgum vil ég
ekki segja. Við skulum bara leyfa
landsliðinu að undirbúa sig fyrir
leikana og sjá svo til hvað gerist.“
- hbg

Riðlarnir á EM kvenna
A-riðill (Belgrad): Noregur, Úkraína,
Serbía og Tékkland
B-riðill (Nis): Svíþjóð, Frakkland,
Danmörk og Makedónía
C-riðill (Novi Sad): Króatía, Þýskaland,
Ungverjaland og Spánn
D-riðill (Vrsac): Rúmenía,
Svartfjallaland, Rússland og Ísland

UNGIR OG GÓÐIR Mesut Özil og Marco
Reus voru frábærir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þjóðverjar í undanúrslit á EM:

Besta liðið?
FÓTBOLTI Þjóðverjar eru komnir
í undanúrslitin á EM í fótbolta
eftir sannfærandi 4-2 sigur á
Grikkjum í átta liða úrslitum í
gær. Joachim Löw, þjálfari þýska
liðsins, skipti um sóknarlínu
hjá þýska liðinu og tveir af nýju
framherjunum, Miroslav Klose
og Marco Reus, skoruðu í leiknum. Hin mörkin gerðu Philipp
Lahm og Sami Khedira. Þjóðverjar mæta annaðhvort Englandi
eða Ítalíu í undanúrslitunum.
Þjóðverjar höfðu mikla yfirburði í þessum leik en urðu fyrir
smá áfalli þegar Grikkjum tókst
að jafna gegn gangi leiksins eftir
tíu mínútna leik í seinni hálfleik.
Þjóðverjar svöruðu með tveimur
mörkum á þrettán mínútum og
unnu að lokum mjög öruggan og
sannfærandi sigur sem átti að
vera mun stærri.
-óój

UNNU SVARTFJALLAND Á HM Íslensku stelpurnar fagna hér 22-21 sigri á Svartfjallalandi í Brasilíu í desember.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þjálfarinn ekkert smeykur
Kvennalandsliðið í handbolta er með Rúmeníu, Rússlandi og Svartfjallalandi í riðli á EM í desember. „Þetta er hrikalega erfiður riðill,“ segir landsliðsfyrirliðinn Rakel Dögg Bragadóttir. Léttur riðill hjá þeim norsku.
HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið lenti í erfiðum austantjaldsriðli í úrslitakeppni Evrópumótsins sem fer fram í Serbíu frá
4. til 16. desember. Ísland er í riðli
með Rúmeníu, Rússlandi, Svartfjallalandi og fer riðill stelpnanna
fram í Vrsac eða sama stað og
íslenska karlaliðið spilaði á EM í
janúar.

Með þremur toppþjóðum
„Þetta er hrikalega erfiður riðill,
það verður að segjast eins og er
því við lendum í riðli með þremur
algerum toppþjóðum,“ sagði Rakel
Dögg Bragadóttir, sem var fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins
áður, en sleit krossband skömmu
fyrir HM í Brasilíu í lok síðasta
árs.
„Þetta er hörkuriðill og gríðarlega sterkar þjóðir. Það er ótrúlegt
að við spiluðum við bæði Rússa og
Svartfjallaland á síðustu tveimur
stórmótum. Það er furðulegt að við
lendum alltaf á móti þeim,“ segir
Ágúst Þór Jóhannsson landsliðsþjálfari og Rakel var líka alveg til
í að mæta „nýjum“ þjóðum. „Það
eina sem er kannski fúlt er að
vera að lenda alltaf á móti sömu
þjóðunum því það væri gaman
að fá að spila við hinar þjóðirnar
líka,“ sagði Rakel í léttum tón.
Þetta er þriðja stórmót íslensku

stelpnanna í röð en þær voru
einnig með á EM 2010 og á HM
2011 sem fram fór í Brasilíu.
Í s l e n s k a k ve n n a l a nd s l i ð i ð
ætti vera farið að þekkja lið
Svartfjallalands vel því liðið hefur
verið með Svartfellingum í riðli á
öllum þremur stórumótum sínum.

Bara rétt á eftir þeim bestu
„Þetta verður hrikalega erfitt og
fyrir fram spá spekingar okkur
ekki mörgum sigrum en svo
framarlega sem við höfum trú á
þessu þá er margt sem getur gerst.
Við sýndum það alveg síðast þegar
við komum vel á óvart í Brasilíu.
Við erum bara rétt á eftir þessum
bestu þjóðum að mínu mati. Það
telur mikið að hafa upplifað þetta
á tveimur stórmótum í röð. Þetta
er hrikalega erfiður riðill en við
förum bjartsýnar á þetta mót með
trú á okkur sjálfum,“ sagði Rakel
Dögg en hún stefnir á að vera
komin í gott form fyrir EM eftir
að hafa slitið krossband rétt fyrir
HM í Brasilíu.
Ágúst þekkir væntanlega mótherja vel og getur undirbúið liðið
vel fyrir mótið. „Við þekkjum
ágætlega inn á þessi lið og svo
eru Svartfellingar og Rússar líka
inni á Ólympíuleikunum í haust.
Það á að vera auðvelt að fá efni
með þeim og vonandi verðum við

í fínu standi í desember,“ sagði
Ágúst og bætti við: „Það hefði
verið gaman að spila við Dani en
svona er þetta. Þetta eru þjóðir
sem spila 6:0 varnarleik og svolítið
þungan handbolta en það hentar
kvennalandsliðinu ágætlega að
spila á móti þessum þjóðum. Ég
er ekkert smeykur en ég er klár
á því að þetta verður strembið,“
segir Ágúst.
Landi hans Þórir Hergeirsson,
þjálfari heims- og Evrópumeistara Noregs, gat aftur á móti verið
kátur með sinn riðil en Norðmenn
eru með Úkraínu, Serbíu og Tékklandi. „Norðmenn fengu langþægilegasta riðilinn og voru mjög
heppnir með riðil,“ sagði Ágúst
og Rakel er sammála. „Norðmennirnir fara auðveldlega í gegnum þann riðil,“ segir Rakel.

Þurfa að nýta tímann vel
„Það hefði reyndar verið sama í
hvaða riðil við hefðum farið í því
það er alltaf mjög erfitt að komast
upp úr svona riðli á EM. Leikmenn þurfa að nýta tímann vel
fram að EM því það er enn langur
tími í mótið. Ef leikmennirnir
okkar mæta í sínu besta formi þá
er engin spurning að við getum
hugsan lega komið okkur upp úr
riðlinum,“ sagði Ágúst.
ooj@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI LeBron James getur
loksins kallað sig NBA-meistara
eftir 121-106 sigur Miami Heat
á Oklahoma City Thunder í
fyrrinótt í fimmta leik liðanna í
úrslitaeinvígi NBA-deildarinnar.
James varð meistari í sínum
804. leik í NBA og á sínu níunda
tímabili en hann er á sama
aldursári og Jordan þegar „His
Airness“ vann sinn fyrsta titil
(af sex) fyrir 21 ári síðan. James
er reyndar nokkuð yngri. Jordan
vann titilinn þegar hann var 28
ára, 3 mánaða og 26 daga gamall
en James var 27 ára, 5 mánaða og
22 daga gamall í gær.
James átti þarna enn einn
stórleikinn í einvíginu og endaði
hann með þrefalda tvennu;
26 stig, 13 stoðsendingar
og 11 fráköst. Aðeins fjórir
aðrir leikmenn í sögu NBAdeildarinnar hafa tryggt sér
titilinn með þrefaldri tvennu;
Tim Duncan (2003), James
Worthy (1988), Larry Bird (1986)
og Magic Johnson (1982 og 1985).
James var kosinn besti
leikmaður NBA-deildarinnar
í vetur og fylgdi því eftir með
því að vera líka kosinn besti
leikmaður úrslitanna. Hann er
fyrsti leikmaðurinn í níu ár sem
hlýtur bæði þessi verðlaun og það
eru einnig liðin níu ár síðan besti
leikmaður deildarinnar varð líka
NBA-meistari. Síðastur á undan
James til að afreka tvennuna
og vinna titilinn sem besti
leikmaður deildarinnar var Tim
Duncan með San Antonio Spurs
tímabilið 2002 til 2003.
- óój

SÖGULEGUR LeBron James var með 697

stig, 224 fráköst og 129 stoðsendingar
í úrslitakeppninni en enginn hefur áður
náð öllum þessum tölum í einni úrslitakeppni í sögu NBA.
NORDICPHOTOS/GETTY

Veigar Páll Gunnarsson er ekki á heimleið þó svo það hafi ekki gengið vel á þessari leiktíð í Noregi:

Finnst ég eigi að spila hvern einasta leik hérna
FÓTBOLTI Veigar Páll Gunnars-

son hefur átt erfitt uppdráttar
hjá liðinu sínu, Vålerenga, á tímabilinu. Hann hefur aðeins tekið
þátt í sex af þrettán leikjum liðsins
og er ekki enn kominn á blað.
„Ég hef lítið fengið að spila en
er að vinna í því að breyta þeim
hlutum,“ sagði Veigar Páll en hann
meiddist á undirbúningstímabilinu
og var ekki í leikformi í upphafi
leiktíðar.
„Ég og þjálfarinn ákváðum að
gefa mér tíma til þess að komast
í leikform. Ég gerði það á mánuði
og komst í hörkuform. Ég sat samt
enn á bekknum eftir það. Það er
engin sérstök ástæða fyrir því.“
Veigar segir að samstarf sitt og
þjálfarans sé engu að síður gott og
að þjálfarinn hafi ekki misst traust
á honum.
„Hann segir það að minnsta
kosti. Við erum með stóran hóp en
mér finnst persónulega að ég eigi

MARKAÞURRÐ Veigar er ekki enn kominn á blað í norska boltanum á þessari leiktíð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að spila hvern einasta leik hérna.
Það er samt allt gott á milli okkar
þjálfarans. Hann velur menn á
undan mér en ég hef verið í liðinu
í síðustu tveimur leikjum þannig
að þetta er að koma.“
Sóknarmaðurinn segir það
aldrei hafa komið til greina að
kasta inn hvíta handklæðinu og
koma heim.
„Ég er sáttur hérna þrátt fyrir
allt. Ég stefni á að vera í Noregi
í tvö til þrjú ár í viðbót. Svo kem
ég heim og spila fótbolta þar áður
en ég hætti,“ sagði Veigar Páll
en er alveg klárt að hann fari þá
í Stjörnuna er hann kemur heim?
„Það verður gaman að koma
heim og spila fótbolta þar. Ég vil
ekki missa af því. Það er líklegast
að ég fari í Stjörnuna en ég þori
ekki að staðfesta það. Ég er líka
mikill KR-ingur þannig að ég spila
líklegast með öðru hvoru liðinu
þegar ég kem heim.“
- hbg

ENNEMM / SÍA / NM53139

Heilsaðu
deginum með
hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum
sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins.
Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður
betur allan daginn.
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> Tom Cruise

SUNNUDAGSKVÖLD

„Þegar ég var ungur leikari reyndi fólk
að skilgreina hver ég væri áður en ég
vissi það sjálfur. Ég man enn þá að
ég hugsaði þá: „Þetta er það sem ég
dýrka að gera og ég vona að ég geti
gert þetta að eilífu.““
Íslandsvinurinn Tom Cruise leikur
í Óskarsverðlaunamyndinni Rain
Man sem segir frá auðnuleysingjanum Charlies Babbitt sem mætir
á heimaslóðir eftir lát föður síns til að hirða
arfinn og er myndin sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Ástabrall á Þingvöllum 09.00 Fréttir 09.03
Alltaf að rífast 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir
10.15 Handan grafar 11.00 Guðsþjónusta í
Brautarholtskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá
14.00 Á Jónsmessunótt dansar óskasteinninn
15.00 Sögur af misgóðum mönnum 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Jónsmessutónleikar við
Djúpið 17.25 Eyjar fyrir Austurlandi 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskalögin 19.40 Fólk
og fræði 20.10 Tónlistarklúbburinn 21.10 Þar
sem ennþá Öxará rennur 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Sker
23.15 Af minnisstæðu fólki 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 21.00
Dallas
Nýja þáttaröðin af Dallas fór vel af stað
og það verður spennandi að fylgjast með
framhaldinu. Í þættinum sem Stöð 2 sýnir
í kvöld heldur valdabaráttan í Ewing-fjölskyldunni áfram. Feðgarnir J.R. og John
Ross freista þess að ná Southfork aftur á
sitt vald og það logar allt í illdeilum innan
fjölskyldunnar. Christopher, sonur Bobbys, fer
að vinna aftur með gömlu kærustunni og nýja
eiginkonan hans á líka sín leyndarmál.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Ævintýri Merlíns (e)
11.10 Töfraflautan (The Magic
Flute) (e)

13.30 Séra frú Agnes (e)
14.00 Biskupsvígsla Bein útsending frá vígslu Agnesar M. Sigurðardóttur í embætti biskups Þjóðkirkjunnar. Athöfnin fer fram í Hallgrímskirkju.

16.00 Heppni fíllinn (One Lucky
Elephant) (e)

17.25 Skellibær (34:52)
17.35 Teitur (37:52)
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.25 EM stofa Hitað upp fyrir

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Sprettur (2:3)
14.25 New Girl (19:24)
14.50 2 Broke Girls (4:24)
15.15 Wipeout USA (10:18)
16.00 Spurningabomban (6:6)
16.50 Mad Men (11:13)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
20.30 Sprettur (3:3) Léttir og

18.45 EM í fótbolta (EnglandÍtalía, átta liða úrslit) Bein útsending frá leik Englendinga og Ítala í átta
liða úrslitum.

skemmtilegir þættir með Helga
Björnssyni og Vilborgu Halldórsdóttur
þar sem þau ferðast um landið og
taka hús á nokkrum einstaklingum
sem eru að undirbúa sig fyrir Landsmót hestamanna.

20.40 EM kvöld Farið yfir leiki

21.00 Dallas (2:10) Glænýir

leik á EM í fótbolta.

dagsins á EM í fótbolta.

21.10 Kviksjá Sigríður Pétursdóttir
ræðir við Egil Eðvarðsson, leikstjóra
myndarinnar Húsið.

21.20 Húsið Íslensk bíómynd frá
1983. Ungt par fær inni í gömlu húsi
og verður fljótlega vart við undarlega
strauma þar. Leikstjóri er Egill Eðvarðsson og meðal leikenda eru Lilja
Þórisdóttir og Jóhann Sigurðarson.

23.05 Wallander – Hefnd (Wallander) Sænsk sakamálamynd frá
2006. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna. (e)

00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.10 The Astronaut Farmer
10.00 Amelia
12.00 Gulliver‘s Travels
14.00 The Astronaut Farmer
16.00 Amelia
18.00 Gulliver‘s Travels
20.00 Rain man
22.10 The Hoax
00.00 My Blueberry Nights
02.00 Outlaw
04.00 The Hoax
06.00 Magnolia

og dramatískir þættir þar sem þau
Bobby, J.R., Sue Ellen, Lucy og Ray
snúa aftur. Tuttugu ár eru liðin frá því
við skildum við Ewing-fjölskylduna
og synir bræðranna, þeir John Ross
og Christopher, eru hér í forgrunni
og sem fyrr er það baráttan um
yfirráð í Ewing-olíufyrirtækinu sem
allt hverfist um.

21.45 The Killing (7:13) Önnur
þáttaröð af þessum mögnuðu
spennuþáttum þar sem Sarah
Linden reynir að komast til botns í
morðmáli sem flækist sífellt. Unglingsstúlkan Rosie Larsen var myrt
en málið er þó langt frá því að vera
upplýst og spennan magnast með
hverjum þætti.
22.30 House of Saddam (3:4)
23.30 60 mínútur
00.15 The Daily Show: Global
Edition (20:41)

00.40 Silent Witness (7:12)
01.35 Supernatural (17:22)
02.15 Suits (2:12)
03.00 The Event (15:22)
03.45 The Killing (7:13)
04.30 Dallas (2:10)
05.15 Sprettur (3:3)
05.40 Fréttir

SKJÁREINN
11.10 Sterkasti maður Íslands
11.40 Spánn (Valencia) Bein útsending frá kappakstrinum í Valencia
á Spáni.

14.10 Greg Norman á heimaslóðum Magnaður þáttur um einn
besta kylfing allra tíma, Íslandsvininn
Greg Norman. Sjónvarpsmaðurinn
David Feherty heimsækir Norman á
búgarð hans í Colorado og ræðir við
hann um golfið, lífsstílinn og stærstu
vonbrigðin á ferlinum.

14.55 Þór/KA - ÍBV Bein útsending frá leik í Pepsi-deild kvenna.

17.05 Selfoss - Fylkir Útsending
frá leik Selfoss og Fylkis í Pepsi-deild
karla í knattspyrnu.
18.55 Pepsi mörkin Öll mörkin
og umdeildu atvikin í leikjum Pepsideildar karla í knattpsyrnu.

20.05 Spánn (Valencia) Útsending frá kappakstrinum í Valencia á
Spáni.

15.25 Íslenski listinn
15.50 Bold and the Beautiful
17.30 The F Word (3:9)
18.20 Falcon Crest (25:30)
19.15 Ísland í dag - helgarúrval

20.20 So You Think You Can
Dance (3:15)

21.45 Friends (3:24)
22.10 Friends (4:24)
22.30 Friends (5:24)
22.55 Friends (6:24)
23.20 The F Word (3:9)
00.10 Falcon Crest (25:30)
01.00 Íslenski listinn
01.25 Sjáðu
01.50 Fréttir Stöðvar 2
02.40 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

22.20 Þór/KA - ÍBV Útsending
frá leik í Pepsi deild kvenna.
00.00 Oklahoma - Miami # 6
ef verður Bein útsending frá leik
Oklahoma City Thunder og Miami
Heat.

17.00 Football Legends Næstur
í röðinni er hinn magnaði Raul, leikmaður Real Madrid á Spáni, en í
þessum magnaða þætti verða afrek
þessa frábæra leikmanns skoðuð.
17.30 PL Classic Matches:
Liverpool - Arsenal, 2001
18.00 Arsenal - Tottenham Útsending frá stórleik Arsenal og Tottenham Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.
19.45 Premier League World
Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu
hliðum.

20.15 Chelsea - Man. Utd. Útsending frá leik Chelsea og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 PL Classic Matches:
Newcastle - Man. Utd, 2002

06.00 ESPN America
07.00 Travelers Championship –
PGA Tour 2012 (3:4)
11.15 Golfing World
12.05 Travelers Championship –
PGA Tour 2012 (3:4)
16.35 Inside the PGA Tour (25:45)
17.00 Travelers Championship –
PGA Tour 2012 (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 PGA TOUR Year-in-Review
2012 (1:1)
23.45 ESPN America

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu
14.30 Golf fyrir alla 3 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldum íslenskt 16.00
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30 Forsetaframbjóðendur
2.þáttur 19.00 Forsetaframbjóðendur 3.þáttur 19.30 Eru þeir að fá´ann
20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur 21.30 Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring 23.30 Eldað
með Holta

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.35 Dr. Phil (e)
14.15 Dr. Phil (e)
14.55 Dr. Phil (e)
15.40 90210 (21:24) (e)
16.30 The Bachelor (4:12) (e)
17.55 Unforgettable (9:22) (e)
18.45 Solsidan (10:10) (e)
19.10 Top Gear (1:7) (e)
20.10 Titanic - Blood & Steel

06.55 EastEnders 07.25 EastEnders
07.55 QI 08.25 QI 08.55 QI 09.20
Come Dine With Me: Supersize 11.25
The Royal Bodyguard 12.00 QI 12.25
Top Gear 13.15 Top Gear 14.05 Oliver
Twist 14.40 I‘d Do Anything 15.40
Come Dine With Me: Supersize 17.15
Live at the Apollo 18.00 Sherlock
19.30 The Kangaroo Gang: Thieves By
Appointment 20.25 The Kangaroo Gang:
Thieves By Appointment 21.20 Twenty
Twelve 21.50 The Royal Bodyguard
22.20 Live at the Apollo 23.04 Oliver
Twist 23.35 I‘d Do Anything

(11:12) Vönduð þáttaröð í tólf hlutum
sem segir frá smíði Titanic.

21.00 Law & Order (15:22)
21.45 Californication (8:12)
Bandarísk þáttaröð með David Duchovny í hlutverki syndaselsins og rithöfundarins Hank Moody. Rithæfileikar Tyler við skrif á leikriti koma
Hank á óvart jafnvel þó að söguþráðurinn sé ískyggilega líkur einkalífi
Tyler. Það hitnar í kolunum þegar ferkantur stendur til hjá Charlie, Lizzie,
Stu og Macy.

08.15 Ramasjangskolen 08.45 Adrian &
Bendix‘ Kapowshow 09.05 ICarly 09.25
Ponyskolen 10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 BingoBoxen 10.25
OBS 12.00 Himmelblå 13.45 Ved du
hvem du er? 14.45 Sherlock Holmes
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Ekspedition Ny Guinea 18.00
Rejseholdet 19.00 21 Søndag 19.40
SportNyt 19.50 Zen 21.25 Verdens
skrappeste forældre 22.20 Ross Kemp
in Afghanistan 04.00 Penelope 04.05
Molly Monster 04.10 Benjamin Bjørn

22.15 Lost Girl (8:13) Ævintýralegir þættir um stúlkuna Bo sem
reynir að ná stjórn á yfirnáttúrulegum
kröftum sínum, aðstoða þá sem
eru hjálparþurfi og komast að hinu
sanna um uppruna sinn. Vísbending Bo um móður sína leiðir hana á
dauðadeild fangelsis til fanga sem
segist engar upplýsingar geta veitt
henni. Bo neitar að gefast upp og
berst fyrir því að fá réttlætinu framgengt.

23.00 Blue Bloods (19:22) (e)
Vinsælir bandarískir sakamálaþættir
sem gerast í New York-borg. Drengur
krefst þess að Danny taki upp gamalt mál og eitthvað segir honum að
hlusta á drenginn.
23.50 Teen Wolf (3:12) (e)
Bandarísk spennuþáttaröð um táninginn Scott sem bitinn er af varúlfi
eitt örlagaríkt kvöld.
00.40 The Defenders (12:18)
(e)

01.25 Californication (8:12) (e)
01.55 Psych (7:16) (e)
02.40 Camelot (2:10) (e)
03.30 Pepsi MAX tónlist

10.15 Sommeråpent 11.15 Spitfirekvinnene 12.15 Ferieparadiset Maldivene
12.45 Niklas‘ gourmetreise 13.15 Bye &
Rønning redder verden 14.30 Mesternes
mester 15.30 Grønn glede 16.00
Bondeknølen 16.30 20 spørsmål 17.00
Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen
18.00 Fotball: Euro 2012 18.55 Der
ingen skulle tru at nokon kunne bu
19.25 Miss Marple 21.00 Kveldsnytt
21.20 Legendariske kvinner 22.10 Titanic
- skipet som ikke kunne synke 23.25
London 2012 23.55 Miss Marple

07.00 Rapport 07.05 Det goda livet
07.55 Jonssons onsdag 08.10 En dag
i Tallinn 09.00 Desperate Romantics
10.00 Rapport 10.05 Den förlorade
prinsen 11.05 Musik special 12.15
Macken 12.45 Little Britain USA 13.15
Den stora kustresan 13.55 Rapport
14.00 Speedway 15.00 Motor 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.15 En sång
om glädje 17.00 Sportspegeln 17.30
Rapport 17.50 Glömda brott 18.00
Streaplers och evigheten 19.00 Kärlek
i kolerans tid 21.15 Rapport 21.20 När
Harvey mötte Bob

22.30 Man. City - WBA Útsending frá leik Manchester City og West
Bromwich Albion í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA
Endursýnt efni frá liðinni viku.
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L/100 KM

3,7 SJÁLFSKIPTUR
*M.V. LANGKEYRSLU

FJÖLSKYLDUBÍLL SEM FER HRINGINN Á EINUM TANKI!
RENAULT MEGANE

D

DÍSIL

VERÐ 3.590 ÞÚS. KR. SJÁLFSKIPTUR
Græn fjármögnun (ekkert lántökugjald)
50% útborgun 1.795 þús. kr.
Greiðsla á mánuði í 84 mán. 29.455 kr.

P
FRÍTT Í
STÆÐI!

A

MENGUNARFLOKKUR

CO2 ÚTBLÁSTUR 110 G/KM

*Miðað við blandaðan akstur

SPARNEYTINN
Nýr Renault Megane með nýju 1500 rúmsentimetra
dísilvélinni og 6 gíra sjálfskiptingunni er með
sparneytnustu bílum sem völ er á. Hann getur
ferðast 1428 km á einum tanki.

ENNEMM / SÍA / BL2

er með því lægsta sem þekkist
í bílum í þessum stærðarflokki.

1428 km*

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT MEGANE SPORT TOURER

D

DÍSIL

VERÐ 3.790 ÞÚS. KR. SJÁLFSKIPTUR
Græn fjármögnun (ekkert lántökugjald)
50% útborgun 1.895 þús. kr.
Greiðsla á mánuði í 84 mán. 31.079 kr.

P
FRÍTT Í
STÆÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

Bílar á mynd eru á 17” álfelgum og er aukabúnaður.

KAFFI OG REYNSLUAKSTUR - OPIÐ Í DAG FRÁ 12 - 16
Verið velkomin í kaffi og reynsluakstur. Þú þiggur kaffi og lætur sölumenn okkar
aðstoða þig við að reikna út hvernig þú getur eignast nýjan sparneytinn Renault.
Eftir að hafa reynsluekið Renault kemst þú að því hve lipur og vandaður bíllinn er.
Komdu í heimsókn til okkar að Sævarhöfða 2 og prófaðu bílinn sem hentar þér – Sjáumst!

www.facebook.com/renault.is
Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílá
Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533

BL Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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> Stöð 2 kl. 20.20
Smother

VIÐ TÆKIÐ BIRGIR ÞÓR HARÐARSON HORFIR Á KÖRFUNA

Svali Björgvins lætur mann vita

Gamanmynd með Dax Shephard, Liv Tyler og Diane Keaton
í aðalhlutverkum. Hún fjallar
um ungan mann sem missir
vinnuna en er auk þess undir
mikilli pressu frá eiginkonu
sinni um að eignast barn
og frá mömmu sinni sem
ákveður að flytja inn til unga
parsins.

Ég hef aldrei verið talinn neitt
sérstaklega góður í íþróttum
sem innihalda kúlulaga hluti
eins og bolta og kúlur. Vinum
mínum þykir alltaf gaman að
fylgjast með mér sparka í bolta
eða kasta þeim. Þeim þykir það
líka alveg jafn leiðinlegt að lenda
með mér í liði í hópíþróttum
sem oftar en ekki innihalda
bolta.
Ég hef þó gaman af að
fylgjast með þessum íþróttum
og vinum mínum finnst ekki
eins leiðinlegt að hafa mig með
þar. Mér hefur hins vegar aldrei

fundist körfubolti skemmtilegur
fyrr en ég horfði á einn úrslitaleikjanna í NBA-deildinni um
daginn. Svali Björgvinsson er
algerlega frábær og lætur
mann vita hvenær menn
gera ómennska hluti og
hvenær villurnar flokkast
sem lögreglumál. Það
er ágætt þegar maður
veit ekki af hverju verið er
að stöðva leikinn í gríð og
erg. Karfan er samt ekki eins
leiðinleg og ég hafði ímyndað
mér. Mér finnst bara leiðinlegt
að þessi veisla sé búin.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Justin Bieber á tónleikum (e)
11.45 Geimurinn (4:7) (Rymden)
11.50 Grillað (8:8)
12.20 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.00 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.45 K2: Neyðarkall af hæsta tindi
(K2: A Cry from the Top of the World) (e)
14.35 Hreinn umfram allt (The Importance of Being Earnest) (e)
16.10 Horfnir heimar – Þéttbýli (1:6)
(Ancient Worlds) (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (41:61)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.25 EM stofa
18.45 EM í fótbolta (Spánn-Frakkland,
átta liða úrslit) Bein útsending frá leik Spánverja og Frakka í átta liða úrslitum.
20.40 EM kvöld Farið yfir leiki dagsins á
EM í fótbolta.
21.15 Lottó
21.20 Ævintýri Merlíns (9:13) (The Adventures of Merlin II) Breskur myndaflokkur
um æskuævintýri galdrakarlsins fræga.
22.10 Hamilton njósnari (Agent Hamilton: I nationens interesse) Sænsk sakamálamynd byggð á sögu eftir Jan Guillou um aðalsmanninn og njósnarann Hamilton. Leikstjóri er Kathrine Windfeld. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.
00.00 Með á nótunum (In the Loop) (e)
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Ólgusjór
kvennabaráttunnar: 19. júní fyrr og nú 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 Flakk 14.00 Til allra
átta 14.40 Matartíminn 15.10 Í garðinum
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Íslendingasögur
16.25 Albúmið 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Ekkert
liggur á: Þemakvöld Útvarpsins - Húmor
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1
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07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee (10:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 Stóra þjóðin (4:4)
14.10 So You Think You Can Dance
(3:15)

15.35 ET Weekend
16.20 Íslenski listinn
16.45 Sjáðu
17.15 Pepsi mörkin
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Wipeout USA (10:18) Sannkallaður
fjölskylduþáttur.

20.20 Smother Gamanmynd með Liv
Tyler og Diane Keaton um mann sem upplifir
mikla pressu frá eiginkonu sinni og móður
um að stofna fjölskyldu.

21.50 Right at Your Door Spennutryllir
sem lýsir afleiðingunum þegar eiturefnasprengja springur í Los Angeles. Fólki er ráðlagt að loka öllum gluggum og dyrum og
halda sig innandyra, hvað verður um þá sem
úti voru þegar skipunin var gefin út.

23.25 Speed Spennumynd með Keanu

08.00 Love and Other Disasters
10.00 He‘s Just Not That Into You
12.05 Tangled
14.00 Love and Other Disasters
16.00 He‘s Just Not That Into You
18.05 Tangled
20.00 Dude, Where‘s My Car?
22.00 London to Brighton
00.00 True Lies
02.20 Pledge This!
04.00 London to Brighton
06.00 Rain man

FM 92,4/93,5

Reeves um lögreglumann sem þarf að
stöðva strætisvagn sem brunar um götur
stórborgar á miklum hraða fyrir tilstilli brjálaðs
glæpamanns. Með önnur aðalhlutverk fara
Sandra Bullock og Dennis Hopper.

01.20 Ripley Under Ground Dramatísk
mynd um svik og undirferli og fjallar um Tom
Ripley, ungan mann sem býr í London og
sem fréttir af dauða vinar síns frá Ameríku.
Sá var upprennandi listamaður og þótti eiga
framtíðina fyrir sér sem slíkur.
03.00 The International Spennutryllir
um Interpol-fulltrúann, Louis Salinger (Clive
Owen) og saksóknarann, Eleanor Whitman
(Naomi Watts).

04.55 ET Weekend
05.35 Fréttir

08.55 Valencia - Æfing 3 Bein útsending
frá þriðju æfingu ökumanna fyrir kappaksturinn í Valencia.
10.00 Miami - Oklahoma
11.50 Spánn (Valencia) - Tímataka
13.30 Norðurálsmótið
14.30 Að vera fjölhæfir leikmenn
15.10 Australian Open Útsending frá
opna ástralska meistaramótinu í golfi. Meðal
kylfinga á þessu sterka móti eru Tiger Woods,
Adam Scott, Jason Day og Greg Norman.

19.15 Spænski boltinn: Barcelona Osasuna
21.00 Spænski boltinn: Real Madrid
- Rayo

22.45 Spánn (Valencia) - Tímataka

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.10 Dr. Phil (e)
12.50 Dr. Phil (e)
13.35 Got to Dance (17:17) (e)
14.25 Eldhús sannleikans (7:10) (e)
14.45 The Firm (17:22) (e)
15.35 Everything She Ever Wanted

09.40 QI 12.45 QI 13.15 Top Gear 14.05 Top
Gear 14.55 Twenty Twelve 15.30 The Royal
Bodyguard 16.00 My Family 16.30 My Family
17.00 QI 18.30 QI 19.00 Blur - Live at Hyde
Park 19.50 Coldplay: Then and Now 20.40 Amy
Winehouse, Live at the Shepherds Bush Empire
21.30 Twenty Twelve 22.05 The Royal Bodyguard
22.35 My Family 23.04 My Family 23.35 Blur Live at Hyde Park 00.30 Coldplay: Then and Now

(1:2) (e)

17.05 The Biggest Loser (7:20) (e)
18.35 Necessary Roughness (11:12) (e)
19.25 Minute To Win It (e) Einstakur
skemmtiþáttur undir stjórn þúsundþjalasmiðsins Guy Fieri. Þátttakendur fá tækifæri
til að vinna milljón dollara með því að leysa
þrautir sem í fyrstu virðast einfaldar. Feðgar
keppa við mæðgur upp á milljón.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Ved du
hvem du er? 11.10 Jamies mad på 30 minutter
11.35 Merlin 12.20 En Grimm historie 14.00
Mord på hjernen 15.40 Før søndagen 15.50
Søren Ryge præsenterer 16.20 Held og Lotto
16.30 TV Avisen med SportenTV Avisen med Vejret
16.55 SportNyt 17.10 Savannens stærke hunner
18.00 EURO 2012 18.45 Fodbold: Euro 2012
20.30 EURO 2012 21.00 The Lost City 23.15
Stealing Harvard

20.10 The Bachelor (4:12)
21.40 Teen Wolf (3:12) Bandarísk
17.00 Newcastle - Arsenal 05.02.11
17.30 Premier League World
18.00 Everton - Sunderland
19.45 PL Classic Matches: Charlton Man. Utd., 2000

20.15 Liverpool - Man. City
22.00 2002/2003
22.55 Arsenal - Aston Villa

17.30 Nágrannar
19.15 Spurningabomban (6:6)
20.10 Eastbound and Down (3:7)
20.40 The Good Guys (8:20)
21.25 Bones (20:23)
22.10 True Blood (9:12)
23.10 Arrested Development (22:22)
23.35 Arrested Development (1:18)
23.55 Arrested Development (2:18)
(2.18)

00.20 Arrested Development (3:18)
00.45 ET Weekend
01.30 Íslenski listinn
01.55 Sjáðu
02.20 Fréttir Stöðvar 2
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

spennuþáttaröð um táninginn Scott sem
bitinn er af varúlfi eitt örlagaríkt kvöld. Scott
grunar að hann hafi í líki varúlfs ráðist á
mann. Hann fer því til rannsóknar á vettvang
glæpsins.

22.30 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(3:8) Breskur gamanþáttur þar sem falin
myndavél er notuð til að koma fólki í opna
skjöldu. Gríngellan Olivia Lee bregður sér í
ýmis gervi og hrekkir fólk með ótrúlegum
uppátækjum. Hún er sexí, óþekk og klúr og
gengur fram af fólki með undarlegri hegðun.
Útkoman er bráðfyndin og skemmtileg.

22.55 See No Evil, Hear No Evil (e)
00.40 Jimmy Kimmel (e)
02.10 Lost Girl (7:13) (e)
02.55 Pepsi MAX tónlist

09.00 Folk. Bygdefest og balkanhjerte 09.30 Ut i
naturen 10.00 Lisa goes to Hollywood 10.30 Å
vokse opp som en Kennedy 12.10 På vei til Sel
12.40 Munter mat 13.10 Justin Bieber live i Oslo
14.10 Den store reisen 15.00 Mesternes mester
16.00 Huset på prærien 17.00 Lørdagsrevyen
17.45 Lotto-trekning 17.55 Jubileumskonsert for
dronning Elizabeth 19.30 Sommeråpent 20.35
London 2012 21.05 Kveldsnytt 21.25 Sommaren
med Göran 23.00 Sommeråpent

10.20 Anslagstavlan 10.25 Engelska Antikrundan
11.25 På väg till Malung 11.55 Att fånga en fjäril
12.20 Att angöra en brygga 14.00 Rapport 14.05
Semester, semester, semester 14.25 Barnmorskan
i East End 15.20 Eighties 15.50 Helgmålsringning
16.00 Rapport 16.15 Den förlorade prinsen 17.15
Jonssons onsdag 17.30 Rapport 17.45 Historien
om Bee Gees 18.00 Fotboll: Euro 2012 21.00
Rapport 21.05 Speedway 22.05 Borgen 23.05
Macken 23.35 Rapport 23.40 En dag i Tallinn

06.00 ESPN America 07.20 Travelers
Championship - PGA Tour 2012 (4:4) 11.50
Golfing World 12.40 Golfing World 13.30
Travelers Championship - PGA Tour 2012
(4:4) 18.00 Golfing World 18.50 Travelers
Championship - PGA Tour 2012 (4:4) 22.00
Golfing World 22.50 The Open Championship Official Film 2009 23.45 ESPN America

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur 22.00 Björn Bjarnason
22.30 Forsetaframbjóðendur 2.þáttur 23.00
Forsetaframbjóðendur 3.þáttur 23.30 Eru þeir
að fá´ann 00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

KAPPRÆÐUR
Í HÖRPU
Í BEINNI ÚTSENDINGU
OG OPINNI DAGSKRÁ
SUNNUDAG KL. 18.55
Á STÖÐ 2 OG Á VISIR.IS

#forseti

ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

1 2 - 1 1 9 4 H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Tvær myndir með
Instagram – 5 MB
Með Instagram appinu getur þú
gert stórkostlega upplifun enn
betri. Notaðu gagnamagnspakka
frá Vodafone til að deila því sem
þú sérð á toppnum.

Þín ánægja er okkar markmið

500 MB
890 kr.
á mánuði

HTC One X – 7.394 kr á mán. í 18 mánuði.

Þóknun til Borgunar nemur 340 kr. á hverja greiðslu.
Tölur um gagnamagn miðast við meðalstærð mynda.
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Íþróttaálfurinn í auglýsingu með Obama

Stefanía Björgvinsdóttir
Aldur: 25 ára.
Starf: Í fullu

Magnús Scheving verður í
gervi Íþróttaálfsins í sjónvarpsauglýsingu með Michelle
Obama, forsetafrú Bandaríkjanna, sem verður tekin upp
í næstu viku.
Magnús og samstarfsfólk
hans í Latabæ heldur til Washington í Bandaríkjunum í næstu
viku, en auglýsingin verður
tekin upp í Hvíta húsinu á miðvikudag. Auglýsingin verður
sýnd á sjónvarpsstöðvunum
NBC og Sprout og er hluti af
Let‘s Move!-herferð Michelle
Obama, sem miðar að því að
hvetja börn til að hreyfa sig.

starfi á Sveitagrilli Míu.

Foreldrar:

Björgvin Pálsson
og Sigrún Stella
Karlsdóttir sem
ráku veitingastaðinn La Luna
í Portúgal.
Fjölskylda: Maðurinn heitir Stefán
Ólafsson og dóttirin heitir Sunna
Stella, eins árs.
Búseta: Hella.
Stjörnumerki: Vatnsberi.
Stefanía rekur ameríska grillvagninn
Sveitagrill Míu á Hellu.

Þetta verður ekki í fyrsta
skipti sem Magnús hittir forsetafrúna, en samstarf þeirra
hófst fyrir tveimur árum. Michelle Obama spilaði fótbolta
við Magnús í gervi íþróttaálfsins á samkomu á vegum
knattspyrnusambands Bandaríkjanna í mars árið 2010, en
fjölmörg samtök og stofnanir
koma að Let‘s Move!-verkefninu.
Þá fengu þau viðurkenningu
fyrr á þessu ári frá Mediterranean samtökunum fyrir að
stuðla að auknu heilbrigði
meðal barna.
- afb

SAMEINAST Michelle og Magnús
leika saman
í auglýsingu í
næstu viku.

ÓSKAR EIRÍKSSON: HEFUR GENGIÐ FYRIR FULLU HÚSI Í HEILT ÁR

Árangur fer eftir gæðum
Hvaða Spirulina ert þú að taka?
13 vítamín og 16 steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans
Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum.

Hraust og hress
Árangur strax!
Lífrænt ofur fjölvítamín náttúrunnar
9 RW
WD

Næringarupptaka úr Lifestream Spírulína
er meira og nýtist betur en úr nokkru
öðru fæði.

æ



Fullkomið jafnvægi næringarefnanna gefur
einbeitingu, langvarandi náttúrlega orku og er
gott gegn streitu.



 OtIU

QW

Dregur úr ofvirkni, sykurlöngun og sleni.
Styrkir ónæmikerfið, hentar börnum og
fullorðnum.
Súrefnistæmdar umbúðir vernda næringaefnin.
Vottað lífrænt

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni,
Fríhöfninni og Hagkaup
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

www.celsus.is

LÍFIÐ
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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.

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

Meiri Vísir.

Mannætusöngleikur
verðlaunaður í New York
„Ég held að þetta séu ein stærstu
verðlaun sem íslensk leikhúsframleiðsla hefur fengið,“ segir Óskar
Eiríksson, stofnandi og framkvæmdastjóri Leikhúsmógulsins
en framleiðsla þeirra, söngleikurinn Silence!, var í vikunni kosinn
besti söngleikur í New York af The
Broadway Alliance.
Söngleikurinn er byggður á
spennumyndinni Silence of the
Lambs, eða Lömbin þagna sem
fjallaði um mannætuna Hannibal Lecter, og hefur vakið mikla
athygli vestanhafs. The Broadway
Alliance verðlaunar leikhúsuppfærslur sem ekki hafa náð á Broadway enn þá en áður hafa sýningar
eins og Little Shop of Horrors,
Stomp og Blue Man Group unnið
verðlaunin og í kjölfarið fengið líf
á stóra sviðinu á Broadway.
Óskar segir þetta vera mikinn
heiður fyrir Leikhúsmógulinn.
„Söngleikurinn hefur nú gengið
fyrir fullu húsi í heilt ár í New
York og erum við að flytja sýningu frá Greenwich Village upp til
Mid Town í stærra húsnæði vegna
velgengninnar,“ segir Óskar en
flestar stjörnurnar úr spennumyndinni frægu hafa látið sjá sig á
sýningunni. „Jodie Foster, Anthony
Heald og leikstjórinn Jonathan
Demme hafa öll verið meðal áhorfenda og sýningin nú vakið athygli
allra stærstu leikhúsframleiðanda
í heimi sem er mjög gaman.“
Þetta eru ekki einu verðlaunin
sem Silence! hefur unnið því
nýverið vann söngleikurinn heil
fjögur verðlaun á Tina Awards,
sem einnig eru tileinkuð minni
uppfærslum í New York.
Leikhúsmógullinn á heimsrétt

STÓR VERÐLAUN
Framleiðsla Leikhúsmógulsins,
söngleikurinn Silence!, var á dögunum kosinn besti söngleikurinn
af The Broadway Alliance í New York.
Óskar og Signý Eiríksbörn stofnuðu
og reka Leikhúsmógulinn.
Jodie Foster, sem lék
aðalhlutverkið í Silence of
the Lambs, og Jonathan
Demme, leikstjóri
myndarinnar, hafa mætt
á verkið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

á Silence! og vinnur nú að því að
opna sýninguna í London, Jóhannesarborg, Los Angeles, Chicago
og Sidney. „Við opnum í Los Angeles strax í ágúst en í hinum borgunum vonandi á næsta ári,“ segir
Óskar sem bindur einnig vonir við
að þessi grínsöngleikur, byggður á
spennumyndinni um mannætuna

Hannibal Lecter, verði settur upp
á Íslandi í framtíðinni.
Leikhúsmógullinn hefur verið
starfræktur í 12 ár og hefur meðal
annars séð um rekstur Gamla bíós.
„Við höfum verið í stöðugri útrás í
12 ár og alltaf á sömu kennitölunni
sem er jákvætt.“
alfrun@frettabladid.is

Ólýsanleg stemning á Hellfest
„Stemningin var alveg ólýsanleg.
Við vart trúðum okkar augum né
eyrum, þetta gekk svo vel,“ segir
Jón Björn Ríkharðsson, eða Jónbi,
trommari í Brain Police.
Rokkararnir eru nýkomnir
heim eftir spilamennsku á Hellfest í Frakklandi, sem er ein vinsælasta þungarokkshátíð Evrópu.
Þeir spiluðu í þrjú þúsund manna
tjaldi sem var fullt út úr dyrum.
Þetta voru fjölmennustu tónleikar
sem Brain Police hefur spilað á
erlendis en á meðal þekktra sveita
sem spiluðu á hátíðinni voru Guns
N’Roses, Ozzy Osbourne og Mötley Crüe.
Að sögn Jónba gekk hátíðin mjög
vel fyrir sig þrátt fyrir mikinn
mannfjölda, eða um níutíu þúsund
gesti. „Þarna voru aldrei kýtingar
eða slagsmál og nauðganir er eitthvað sem fólk veit ekki einu sinni
hvað er á þessum hátíðum. Þarna
er fólk bara að skemmta sér og ég
held að Íslendingar mættu fara
meira á svona erlendar hátíðir og
sjá hvernig þetta er gert.“
Hann telur að Brain Police hafi

GÓÐ STEMNING Jens Ólafsson, söngvari Brain Police, stendur á sviðinu fyrir framan
áhorfendaskarann á Hellfest.

eignast fullt af nýjum aðdáendum
með spilamennsku sinni. „Miðað
við „lækin“ á Facebook-síðunni
okkar þá höfum við gert eitthvað
gott. Við náðum að selja slatta af
plötum og bolum og ég held að við
eigum eftir að fara þarna aftur.“

Fram undan hjá rokkurunum,
sem nýlega sneru aftur eftir nokkurra ára hlé, er hátíðin Stoned
From the Underground í Þýskalandi um miðjan júlí. Í október fer
hún svo á þriggja vikna tónleikaferð um Evrópu.
- fb
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Öll birt verð eru tilboðsverð

FABRIKAN

Gerum hús að heimili
Tekk-Company

Opið

Kauptúni

Mánudaga–föstudaga kl. 10 –18

Sími 564 4400

Laugardaga kl. 10 –17

www.tekk.is

Sunnudaga kl. 13 –17

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fjögur þúsund eintök
Matreiðslubókin Heilsuréttir fjölskyldunnar eftir Berglindi Sigmarsdóttur hefur slegið í gegn síðan
hún kom út í apríl síðastliðnum.
Samkvæmt nýjum bóksölulista er
hún söluhæsta bók landsins það
sem af er þessu ári en hún hefur
selst í yfir fjögur þúsund eintökum.
Sannarlega góður
árangur hjá fjögurra
barna móðurinni
Berglindi, sem
nýtur í bókinni
aðstoðar eiginmanns síns, landsliðskokksins
Sigurðar
Gíslasonar.

Fjölmiðlakonur hlaupa
Metþátttaka var í hinu árlega
Miðnæturhlaupi sem fór fram í
Laugardalnum á fimmtudagskvöld.
Tæplega 2.000 hlauparar hlupu um
kvöldið og af því tilefni var opið í
Laugardalslaug til miðnættis þar
sem margir hvíldu lúin bein eftir á.
Meðal þátttakenda í hlaupinu voru
sjónvarpskonan Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, Edda Hermannsdóttir, blaðakona á Viðskiptablaðinu og Gettu betur spyrill, og
Þóra Tómasdóttir, ritstýra Nýs lífs.
Þetta var í tuttugasta sinn sem
hlaupið er haldið og var síðasta
þátttökumet um 1.500 manns.
- fb, - sv

Mest lesið
1

Egill krefst skýringa

2

Frænka Þóru: Þegar Hlífar
verður reiður brýtur hann hluti

3

Var hugsanlega látin í nokkra
daga í íbúð Hlífars

4

Gengur með fimmbura

5

Vilja ekki lána sýni úr Davíð
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

