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Kippur í sölu byggingarkrana
Þýskt fyrirtæki keypti meirihluta í fyrirtæki sem selur byggingarkrana og vinnuvélar. Viðsnúningur að
verða í kranasölu, segir framkvæmdastjóri. Vörubílar seljast en gröfur ekki, segir forstjóri annars fyrirtækis.
VIÐSKIPTI Þýska fyrirtækið Rueko

GmbH hefur keypt 60 prósenta hlut
í fyrirtækinu Hýsi – Merkúr, sem
flytur meðal annars inn byggingarkrana og vinnuvélar. Kaupin, ásamt
uppbyggingu nýrra höfuðstöðva,
kosta þýska fyrirtækið hundruð
milljóna króna.
„Það er ekki kominn blússandi
gangur í þennan bransa, en þetta
er að færast í rétta átt,“ segir Ómar
Einarsson, framkvæmdastjóri véladeildar Hýsis – Merkúrs. Félagið
flytur inn byggingarkrana og vinnuvélar frá þýska fyrirtækinu Liebherr.

100Mb/s internet
fyrir 1.995 kr.

Frá hruni hefur fyrirtækið selt
fjölda byggingarkrana úr landi,
en nú segir Ómar að viðsnúningur
sé að verða. Hann segir að þegar
séu komnar pantanir fyrir nokkra
byggingarkrana, og fyrirtækið
hafi afhent stóra gröfu nýverið
til verktaka sem ákveðið hafi að
fjölga tækjum.
„Hugarfarið er að breytast, það
er meiri bjartsýni, menn eru að sjá
einhver verkefni í pípunum,“ segir
Ómar. Hluti af ástæðunni gæti
verið að mikill fjöldi vinnuvéla
hefur verið fluttur úr landi eftir
hrun, þegar byggingariðnaðurinn

Hugarfarið er að
breytast, það er meiri
bjartsýni, menn eru að sjá einhver verkefni í pípunum.
ÓMAR EINARSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI VÉLADEILDAR
HÝSIS – MERKÚRS

hrundi. Ómar segir komna þörf á
að endurnýja sum af þeim tækjum
sem eftir hafi setið hér á landi.
Knútur G. Hauksson, forstjóri
Kletts, segist merkja uppsveiflu
í sölu vörubíla frá árunum eftir

10 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ

hringdu.is/ljos

10% af matvöru og 20% af öllum öðrum vörum

ENNEMM / SÍA / NM50052

Tíu ára með veiðidellu

höfnin var innblásin af breskri menningu og mátti meðal annars sjá vísun til iðnbyltingarinnar, breskra bókmennta og dægurtónlistar. Hápunkturinn var
þegar ólympíueldurinn var tendraður. Ásdís Hjálmsdóttir var fánaberi íslenska hópsins.
NORDICPHOTOS/AFP

hrun, enda flotinn að eldast og
mikil þörf á að endurnýja bíla.
Hann segir að salan sé þó ekki
orðin eins og í meðalári. Nú sé
fyrirtækið að selja á þriðja tug
bíla á ári. Í eðlilegu árferði, áður
en bólan náði hámarki, hafi selst
á bilinu 50 til 60 vörubílar hjá
Kletti.
Knútur segist ekki sjá uppsveiflu í sölu á gröfum. Nú seljist
fimm til sex á ári, en ekki 40 til
70 eins og áður. Minni þörf sé á
endurnýjun þeirra enda hafi verktakar haft fá verkefni fyrir tækin
á undanförnum árum.
- bj
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Viðmiðunargengi evru hjá Bláa Lóninu er rúmum fjórum krónum yfir Seðlabankagengi:

„Ekki mögulegt að uppfæra daglega“
NEYTENDAMÁL Viðmiðunargengi

Skúli, voru þessir steindu
gluggar ekki Guðs gjöf?
„Drottinn gaf. Drottinn tók.“
Skúli S. Ólafsson er sóknarprestur í
Keflavíkurprestakalli. Steindir gluggar í
Keflavíkurkirkju verða teknir niður. Sóknir
eru víðast hvar í vanda með gjafir sem
henta ekki kirkjum.

Paul Watson flýr Þýskaland:

Japan vildi Watson framseldan
ÞÝSKALAND, AP Paul Watson, for-

sprakki Sea Shepherd, er flúinn
frá Þýskalandi og er nú í felum.
Watson var handtekinn eftir
að þýskum stjórnvöldum barst
framsalskrafa frá Kostaríku í
maí en var látinn laus gegn
tryggingu.
Nú hefur
verið upplýst að japönsk yfirvöld
fóru fram á
að fá Watson
framseldan
stuttu áður en PAUL WATSON
hann flúði frá
Þýskalandi.
Sea Shepherd-samtökin hafa
ítrekað átt í skærum við japanska hvalveiðimenn, auk þess
sem þau hafa beitt sér gegn
veiðum á hákörlum og öðrum
viðkvæmum tegundum. Krafa
Kostaríku var vegna tíu ára
gamals atviks.
- bj

Þjónusta fyrir fatlaða:

10,8 milljónir í
frístundastarf
REYKJAVÍK Tæplega 11 milljónum

króna verður varið til frístundastarfs og lengdrar viðveru fyrir
fatlaða framhaldsskólanema í
Reykjavík út árið. Tillaga ÍTR
þess efnis var samþykkt í borgarráði.
Starfið fer fram í Hinu húsinu
og segir á vef Reykjavíkurborgar
að markmiðið sé að mæta þörfum
allra fatlaðra framhaldsskólanema að fullu. Frístundastarfið
hefst 20. ágúst næstkomandi.
Borgarráð fól jafnframt ÍTR
og velferðarsviði borgarinnar
að móta tillögur til framtíðar
að heildstæðri frítímaþjónustu
í Reykjavík fyrir fatlaða framhaldsskólanema. Þær skulu koma
til framkvæmda á næsta ári. - þj

evru sem Bláa Lónið notar til að
ákvarða verðskrá sína er tæpum
fimm krónum hærri en skráð gengi
evru hjá Seðlabankanum. Bláa
Lónið hækkaði í vikunni viðmiðunargengi upp í 155 krónur á evru
en Seðlabankagengi evru sem var
rúmar 150 krónum í gær.
Magnea Guðmundsdóttir, kynningarstjóri Bláa Lónsins, segir í
samtali við Fréttablaðið að viðmiðunargengið sé reglulega uppfært og
þá miðað við gengi síðustu daga á
undan og þá námundað að heilum og
hálfum tug.

„Þegar við breytum þá þarf gengið að fara upp fyrir eða niður fyrir
hálfan tug og vera stöðugt í fimm
daga. Það er einfaldlega ekki mögulegt að uppfæra gengið, og þar með
aðgangseyri, daglega og því höfum
við þennan hátt á.“
Magnea bætir því við að þetta
hafi það í för með sér að þó að
gengi þeirra sé stundum hærra en
gengi Seðlabankans sé það stundum
lægra. Því til stuðnings bendir hún
á að frá byrjun febrúar og fram á
vor hafi viðmiðunargengi evru hjá
Bláa Lóninu verið svipað eða lægra
en Seðlabankagengi.
- þj

BLÁA LÓNIÐ Verðskrá Bláa Lónsins miðar við gengi evru. Nú er viðmiðunargengið

yfir seðlabankagenginu, en forsvarsmenn benda á að gengið hafi oft verið undir
seðlabankagengi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vill svipta lögbrjóta
stöðu hælisleitenda
Upplýsingafulltrúi Eimskips segir menn sem reyna að laumast um borð í skip
til að flýja land ekki eiga að njóta réttinda hælisleitenda. Forstjóri Útlendingastofnunar er allsendis ósammála. Níu mál komið upp síðan í byrjun maí.

ÉG FÍLA SAMÞYKKI Starfsfólk veitinga-

ÚTLENDINGAMÁL „Verði menn uppvísir að svona lögbroti eiga þeir
náttúrulega að missa öll réttindi
sem hælisleitendur,“ segir Ólafur
William Hand, upplýsingafulltrúi
Eimskips, um þá menn sem hafa
verið gripnir við að brjótast inn á
athafnasvæði fyrirtækisins undanfarið og reynt að lauma sér um
borð í skip.
Níu slík tilvik hafa komið upp
síðan í byrjun maí – síðast í fyrrinótt – sem Ólafur kallar sprengingu. „Í öllum tilfellum voru þetta
menn sem voru að nota ísland sem
stökkpall til Ameríku.“
Hann kallar eftir hertum viðurlögum við þessu háttalagi. „Þegar
þessir einstaklingar ná ítrekað að
brjóta af sér, komast inn á svæði og
reyna að komast um borð í skip án
þess að það séu neinar afleiðingar
af málinu þá hringja þeir náttúrulega til sinna heimahaga og segja
mönnum að hér fái þeir húsnæði,
peninga, læknisaðstoð og frítt í
sund og að hér geti þeir brotist inn
á athafnasvæði skipafélaga án þess
að það sé tekið á málunum að öðru
leyti en að þeim sé stungið í fangelsi í tíu tíma og svo sleppt svo þeir
geti reynt aftur í næstu viku.“
Menn sem hafi sýnt með háttalagi
sínu að þeir vilji ekki vera á Íslandi
eigi með því að fyrirgera rétti
sínum til að teljast hælisleitendur.
Þessu er Kristín Völundardóttir,
forstjóri Útlendingastofnunar, allsendis ósammála. „Engan veginn.
Það mundi aldrei ganga. Einstaklingur sem þarf á vernd að halda,
hann þarf á vernd að halda hvort
sem hann vill vera á staðnum eða
ekki.“
Hún segir þó ósamræmi í
almennum viðurlögum við innbrot-

Átak gegn kynferðisofbeldi:

staða Vestmannaeyjabæjar klæddist
bolunum bleiku.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Bleiki fíllinn
verður til umræðu í Eyjum
JAFNRÉTTISMÁL ÍBV mun standa

ÓSÁTTUR Ólafur William Hand segir það geta kostað Eimskip stórfé að menn brjótist

inn á athafnasvæði þess.

um á flugverndarsvæði annars
vegar og hafnarsvæði hins
vegar. Eðlilegt
sé að gera kröfu
um að þeim sem
brjótast inn á
viðkvæm hafnarsvæði sé refsKRISTÍN
að.
VÖLUNDARDÓTTIR
Ólafur segir
að málin hafi þegar kostað Eimskip tugi milljóna. Bæta hafi þurft
öryggisgæslu, það kosti að kæra
málin til lögreglu og árið 2009 hafi
þurft að snúa skipi við 90 sjómílur
frá landi þegar laumufarþegi uppgötvaðist. Þá segir hann að það
gæti haft miklar afleiðingar fyrir
Eimskip ef laumufarþegi kæmist

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

með skipi alla leið vestur um haf
og fyndist þar.
„Það mundi þýða stórar sektir frá
bandarískum yfirvöldum, sem gætu
hlaupið á milljónum, við mundum
að öllum líkindum þurfa að standa
straum af kostnaðinum sem hlytist af úti, greiða fyrir hann flugfar
aftur til Íslands og kannski fylgdarmenn með honum, félagið væri
komið á einhvers konar eftirlitsskrá og þetta gæti tafið fyrir vöruafgreiðslu.
Svo gætu þessir menn hreinlega
dáið á leiðinni og það væri líka vont
– ef þeir frysu í hel einhvers staðar
á Grænlandssundi. Það væri örugglega ekkert skemmtilegt fyrir skipverja að koma að frosnu líki frammi
í stefni um miðjan vetur.“
stigur@frettabladid.is

fyrir sérstöku átaki gegn kynferðisofbeldi á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum um Verslunarmannahelgina. Átakið kallast Bleiki
fíllinn og er það nýstofnaður forvarnarhópur ÍBV sem stendur
fyrir átakinu.
Ástæða þess að fíll er notaður í
þessu samhengi er að enska máltækið „fíllinn í herberginu“ (e.
elephant in the room) hefur oft
verið notað yfir vandamál sem erfitt er að taka á og ræða. „Við neitum að taka þátt í því. Það er bleikur
fíll í stofunni. Hann heitir nauðgun. Við ætlum að moka honum út,“
segir á vefsíðu Þjóðhátíðar.
Í tengslum við átakið hafa verið
prentaðir bleikir bolir þar sem
vakin er athygli á því að samþykki
beggja aðila þarf þegar samræði á
sér stað.
- bþh

SPÁNN
6 milljónir án vinnu
Atvinnuleysi á Spáni hefur aldrei
mælst meira í sögu landsins og er
nú 24,6 prósent. Tæpar sex milljónir
Spánverja eru án atvinnu. Sífellt fleiri
leita á náðir hjálparstofnana til að fá
matargjafir, jafnvel í millistéttarhverfum. Engar vísbendingar eru um að
atvinnuleysi komi til með að minnka
á Spáni og horfurnar virðast enn
dekkri en áður.

Jón Gnarr borgarstjóri tók þátt í gleðigöngunni í Þórshöfn í Færeyjum:
„Nilli, þú þarft ekkert að ﬂýta þér, mamma getur horft
í marga klukkutíma á Skype, 10 gígabæt, maður!“

ÍSLENSKA / SÍA TAL 60492 07.12

Enginn að hnýta í borgarstjóra

10 GB
Stærsta 3G net landsins
500 kr.
Svona á samband að vera.

3G
2G

Tal er á 3G neti Símans

MENNING Gleðiganga, Gay Pride Parade, fór fram

í blíðskaparveðri í Þórshöfn í Færeyjum í gær.
Meðal þeirra tæplega þriggja þúsunda sem tóku
þátt í henni var Jón Gnarr borgarstjóri sem sagðist í samtali við Fréttablaðið hafa skemmt sér hið
besta og almenn ánægja hafi verið með útgang
hans.
Þátttaka Jóns hefur vakið hörð viðbrögð sumra
heimamanna en borgarstjórinn segist ekki hafa
fundið fyrir andstöðu.
„Ég hef heyrt af því að sumir séu ekkert kátir
með þetta en það hefur enginn verið að hnippa í
mig,“ segir hann.
Borgarstjórinn hefur látið til sín taka í gleðigöngu í sinni heimaborg svo Fréttablaðið spurði
hvort sú í Færeyjum hefði verið frábrugðin þeirri
sem hann þekkir af heimavelli.
„Það var jafnvel meiri gleði hérna og meiri tilfinningar enda er kannski meira í húfi hér,“ segir
hann og vísar þá til þess að samkynhneigðir hafa
ekki fengið jafn mikla viðurkenningu þar í landi.
Borgarstjórinn hélt ræðu á íslensku við þetta
tækifæri.

GNARR Á GAYPRIDE Jón Gnarr, borgarstjórinn í Reykjavík, tók

þátt í Gleðigöngunni í Þórshöfn í gær. Jón klæddist bleikum
jakkafötum í tilefni dagsins.
MYND/ÚR EINKASAFNI

„Svo var hún þýdd á færeysku og það segja allir
að hún hafi verið góð. Annars er ég orðinn svakalega
góður í færeysku eftir dvölina, það eru allir að tala
um það líka,“ segir hann og skellir upp úr.
- jse
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HLUTI AF BYGMA
Afsláttur gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ enda er það lægsta verð sem við bjóðum á hverjum tíma.
Gildir til 29. júlí eða á meðan birgðir endast. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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GENGIÐ 27.07.2012

Bandaríkjadalur

122,21

122,79

Sterlingspund

192,09

193,03

Evra

149,94

150,78

Dönsk króna

20,153

20,271

Norsk króna

20,19

20,308

Sænsk króna

17,741

17,845

Japanskt jen

1,5634

1,5726

SDR

184,25

185,35

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
210,5496
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Mun færri gjaldþrot:

Nýskráðum
félögum fjölgar
EFNAHAGSMÁL Alls voru skráð 185

ný einkahlutafélög í júní og voru
þau flest í fasteignaviðskiptum.
Fyrstu 6 mánuði ársins hafa 922 ný
félög verið skráð, sem er rúmlega
5 prósentum fleiri félög en á sama
tíma í fyrra. Þetta kemur fram í
gögnum Hagstofu Íslands.
Verulega dregur úr gjaldþrotum
á milli ára, en í júní var 51 fyrirtæki tekið til gjaldþrotaskipta.
Fyrstu 6 mánuði ársins hafa 572
fyrirtæki orðið gjaldþrota en það
er um 32 prósenta fækkun frá
sama tíma í fyrra, þegar 841 fyrirtæki var tekið til gjaldþrotaskipta.
- kóp

Nýjungar í malbikunargerð:

Grænt malbik í
Grindavíkurbæ
GRINDAVÍK Grindavíkurbær undir-

ritaði í gær samning um kaup
á malbiki til gangstígagerðar í
sveitarfélaginu. Það sem heyrir
til tíðinda er að um er að ræða
fyrstu framkvæmdina þar sem
notast er við endurunnið malbik
sem unnið er af malbikunarstöðinni Hlaðbæ-Colas.
Nokkuð sparnaður er af notkun
þessa efnis, að því er segir á vef
Grindavíkur, en það er einnig
umhverfisvænna en hefðbundið
efni. Þetta „græna“ malbik hefur
verið notað erlendis áður en ekki
hér á landi, en það hefur nú verið
lagað að íslenskum aðstæðum. - þj

LANDBÚNAÐUR
Geitum fjölgar um 300
Geitum á landinu hefur fjölgað um
tæplega 300 á síðustu fimm árum og
eru nú ríflega 800 samkvæmt frétt
Bændablaðsins. Mikill viðsnúningur
hefur orðið hjá geitastofninum, en
árið 1983 voru ekki nema 200 geitur
á landinu.

Leikur golf til styrktar minningarsjóði Sigrúnar Mjallar Jóhannesdóttur:

21 hringur fyrir gott málefni
FÓLK Baldvin Vigfússon hefur í dag hringferð um landið til styrktar góðu málefni.
Baldvin mun leika 21 golfhring á þrettán
dögum til styrktar minningarsjóði frænku
sinnar, Sigrúnar Mjallar Jóhannesdóttur,
sem lést aðeins sautján ára að aldri af of
stórum lyfjaskammti. Sjóðurinn styður
skapandi verkefni ungmenna á meðferðarheimilum.
Baldvin segir sér hafa runnið blóðið til
skyldunnar að styrkja sjóðinn.
„Ég fékk fríkort á golfvelli í jólagjöf og
ætlaði fyrst að taka sumarið í þetta, en varð
svo hugsað til Sigrúnar frænku minnar og
ákvað að nýta tækifærið til að styrkja sjóðinn hennar. Þetta er mér mikið hjartans

mál.“ Fyrsta hringinn leikur hann á Víkurvelli, en þann síðasta á Hvammsvíkurvelli.
Varðandi spilamennskuna segist Baldvin
hingað til hafa tekið golfið í skorpum. „Ég
er nú kannski ekki sá allra besti,“ játar
hann og bætir því við að hann hafi tekið þátt
í móti á dögunum og ekki gengið alls kostar
vel. Átakið snúist þó um allt annað en það.
Baldvin bætir því við að áhugasömum
sé frjálst að taka þátt og leika með honum
hring, gegn framlagi í sjóðinn. Annars er
allar upplýsingar um átakið og framvinduna
að finna á Facebook-síðu þess; „21 hringur“.
Áheitum er safnað á reikning 549-14401550 og kennitalan er 270783-4149.

GOLF FYRIR GOTT MÁLEFNI Baldvin Vigfússon hefur í dag
áheitasöfnun í minningarsjóð Sigrúnar Mjallar og mun leika
21 golfvöll á þrettán dögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

- þj

Miður að þjóðerni
fjárfestis skipti máli
Sveitarstjóri Norðurþings segir ráðherra ekki hafa viljað kynna sér áætlanir
varðandi Grímsstaði á Fjöllum. Hann fagnar stefnubreytingu innanríkisráðherra í þeim efnum. Segir miður að málið snúist um þjóðerni fjárfestisins.

TVÆR BRÝR Einbreiða brúin yfir Reykjadalsá er enn í notkun því enn liggur
enginn vegur að nýju tvöföldu brúnni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNSÝSLA Bergur Elías Ágústs-

son, sveitarstjóri Norðurþings,
fagnar því að Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra vilji ræða
við sveitarfélög á Norðausturlandi
um framtíðarsýn svæðisins, en
Ögmundur lýsti því yfir í Fréttablaðinu í gær. Hann segir sveitarfélögin, sem standa að fyrirhuguðum samningum um kaup á
Grímsstöðum á
Fjöllum og leigu
hluta svæðisins til Huang
Nu b o s , h a fa
reynt að kynna
hugmyndir
sínar fyrir ráðamönnum.
„Við höfum
BERGUR ELÍAS
boðið iðnaðarÁGÚSTSSON
ráðherra að fá
kynningu á þessu, en hann hefur
ekki þegið það og það þykir okkur
miður.“
Bergur fagnar því sem hann
nefnir stefnubreytingu Ögmundar. „Við tökum því fagnandi, enda
höfum við boðið það en það hefur
ekki verið þegið. Nú ætlar hann
að skipta um skoðun og ræða við
okkur og þá er það bara flott.“
Bergur segir af og frá að óðagot sé á málinu, unnið hafi verið að
því í tvö ár. Hann segir umræðuna
hafa snúist um þjóðerni samstarfsaðilans. „Stóra málið er að sá aðili
sem við höfum unnið með er kínverskur og það er miður.“
Innanríkisráðherra mun taka
málið upp á fundi ríkisstjórnarinnar á þriðjudag. Hann vill að
undanþágur frá lögum, sem hamla

Framkvæmdir í Borgarfirði:

Enginn vegur
að brúnni
SAMGÖNGUR Ný tvíbreið brú yfir

GRÍMSSTAÐIR Áform um leigu á Grímsstöðum á Fjöllum til Huang Nubos verða

að engu verði undanþáguákvæði afnumin, eins og Ögmundur Jónasson innanríkisráðhera vill gera.
MYND/SIGGA HALLGRÍMS

Undir 2 prósent leigð Huang Nubo
Fram hefur komið að sveitarfélög á Norður- og Austurlandi hyggist kaupa
rúmlega 22 þúsund hektara svæði á Grímsstöðum á Fjöllum. Af því verða
um 300 hektarar, eða innan við 2%, leigð félagi um hótelrekstur Nubos.
Samkvæmt áætlunum er gert ráð fyrir að stofna fólkvang á því svæði sem
félag Nubos tekur ekki á leigu. Með þessum gjörningi kæmist eignarhald á
jörðinni úr einkaeigu í opinbera eigu sveitarfélaganna á svæðinu.

aðilum utan EES-svæðisins kaup
á íslensku landi eða leigu lengur
en til þriggja ára, verði dregnar
til baka.
Bergur Elías segir það gefa
augaleið að hvort sem Kínverji
hyggi á hótelbyggingu á Norðausturlandi eða Indverji í Reykjavík; ef leigutíminn sé aðeins þrjú
ár verði ekkert af framkvæmdum.
Hann segir markmið sveitarfélaganna aðeins það að kanna
hvort þessi hugmynd geti orðið að
veruleika.

„Við erum með marga varnagla
og ákveðin skilyrði í þessu um
hvernig hlutirnir eiga að ganga
fyrir sig og við viljum bara láta
reyna á það hvort það verður hægt
að byggja upp og fjárfesta í ferðamannaiðnaði til að efla svæðið hér
á Norðausturlandi og Austurlandi.
Punktur. Það er okkar markmið
og það er tilgangur félagsins. Og
það er það sem við viljum leiða til
lykta. Hvort það verður, það verður bara að koma í ljós.“
kolbeinn@frettabladid.is

Reykjadalsá í Borgarfirði er
tilbúin en vegur að henni er nú
í útboðsferli. Einbreiða brúin er
því enn í notkun.
Í nýju tölublaði Framkvæmdafrétta Vegagerðarinnar er óskað eftir tilboðum í nýog endurlögn á 2,2 kílómetra
kafla Borgarfjarðarbrautar og
Hálsasveitarvegar. Til stendur
að færa gatnamót þessara vega
sunnar.
Ástæðan fyrir því að brúin
er tilbúin áður en vegaframkvæmdirnar hafa verið boðnar
út er að lagning vegarins er á
fjárlögum næsta árs.
Sala útboðsgagna hefst á
mánudag og þarf að skila tilboðum þriðjudaginn 21. ágúst.
Verkið á að vera tilbúið 15. júlí
2013.
- bþh

DANMÖRK
Myrtur í klámbíói
Lögreglan í Kaupmannahöfn hefur
handtekið tvær konur í tengslum við
morð á manni sem fannst stunginn til
bana í klámbíói á fimmtudagskvöld.
Lögregla staðfesti að konurnar hefðu
verið handteknar, en vildi annars ekki
tjá sig um hugsanlega ástæðu á bak
við morðið.

VEÐURSPÁ
50 ÁRA

HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

12

15
15

veðurfréttamaður

LÆKKAÐU
FORGJÖFINA
MEÐ GOLFGLERAUGUM
FRÁ OKKUR

Gleraugnasalan | Laugarvegii 65 | 551 8780 | gleraugnasalan.is

Alicante

16

SANDALAVEÐUR
Dagurinn í dag
verður líklega
einn af þessum
eftirminnilegu
rjómablíðudögum
sumarsins. Um
allt land verður sól
og hitinn á bilinu
14-18 °C. Nú er
bara að draga fram
sandalana og stutt14
buxurnar.

15

15
10
15

16
18
15
14

18

16

15
Á MORGUN
3-8 m/s.

14
16

10
MÁNUDAGUR
5-10 m/s.

13
12

31°

Basel

31°

Berlín

28°

Billund

24°

Frankfurt

28°

Friedrichshafen

28°

Gautaborg

22°

Kaupmannahöfn

22°

Las Palmas

25°

London

19°

Mallorca

30°

New York

30°

Orlando

33°

Ósló

19°

París

24°

San Francisco

22°

Stokkhólmur

21°

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

Ferðamenn á bílaleigabílum halda áfram að rata í ógöngur á hálendinu:

Sumarútsölur hafa áhrif:

Dreginn á þurrt að Fjallabaki

Vísitala neysluverðs lækkar

UMFERÐ Ferðamenn á jepplingi

Ert þú sátt/ur við úrskurð
Hæstaréttar um að forsetakosningarnar hafi verið löglegar?
JÁ

78,5%
21,5%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú lesið tekjublað
Frjálsrar verslunar?

sem þeir höfðu tekið á leigu lentu
í ógöngum á miðvikudag þegar
þeir festu bílinn í á sem rennur
á Fjallabaksleið syðri.
Aldrei virðist of brýnt fyrir
ferðafólki að fara varlega á
hálendisvegum enda algengt að
menn bæði aki slóða sem farartæki þeirra ráða ekki við og
keyri utan vega sem vitanlega
er stranglega bannað. Í þessu tilfelli fór vel því jepplingurinn var
dreginn á þurrt af öðrum hjálpsömum ferðalöngum.
- gar

Segðu þína skoðun á Vísir.is

Á KAFI AÐ FJALLABAKI Þessi jepplingur sat fastur austan Landmannalauga á

miðvikudaginn.

MYND/INGÓ HERBERTSSON

Voðaverk framin í
skjóli aðgerðaleysis
AUNG SAN SUU KYI Flutti sína fyrstu

ræðu á þingi Búrma á miðvikudag.
NORDICPHOTOS/AFP

Fyrsta ræða Suu Kyi á þingi:

Vill vernd fyrir
minnihlutafólk
BÚRMA, AP „Ég vil skora á alla

þingmenn að setja lög eða gera
þær breytingar á lögum sem nauðsynlegar eru til þess að verja réttindi þjóðernisminnihluta,“ sagði
Aung San Suu Kyi, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Búrma, í fyrstu
þingræðu sinni.
Suu Kyi var kosinn á þing í
apríl síðastliðnum en hafði þá
setið árum saman í stofufangelsi.
Fyrstu þingræðu sína notaði hún
til að vekja athygli þingmanna á
stöðu minnihlutahópa í landinu,
sem margir hafa átt í erfiðri baráttu við stjórnina og stjórnarherinn áratugum saman.
- gb

Crossfit-meistari í mýrarbolta:

Þraut úti í mýri
MANNLÍF Bandaríski crossfit-

keppandinn Blair Morrison hefur
boðað komu sína á mýrarboltann
á Ísafirði um næstu helgi. Af því
tilefni verður boðið upp á crossfit-keppni á sjálfum mýrarvellinum, að sögn Jón Páls Hreinssonar, skipuleggjanda mótsins.
„Við ákváðum að setja crossfitþrautir út í drulluna nú þegar við
vestfirsku víkingarnir erum loks
komnir með almennilegan keppinaut,“ segir Jón Páll. „Ég er ekkert að taka of stórt upp í mig þó
hann sé með bestu crossfit-mönnum í heimi,“ bætir hann við.
Nú þegar hafa 31 karlalið og 16
kvennalið skráð sig til leiks. - jse

Mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna segir bæði stjórnarherinn og uppreisnarmenn fremja stríðsglæpi. Ban Ki-moon óttast að Sameinuðu þjóðirnar
horfi aðgerðarlausar upp á voðaverk í líkingu við fjöldamorðin í Srebrenica.
SÝRLAND „Að mínu mati er það

einungis tímaspursmál hvenær
ríkisstjórn sem beitir svona öflugum hernaðarmætti og hemjulausu ofbeldi gegn almenningi
fellur,“ sagði norski herforinginn Robert Mood við fréttastofuna Reuters.
Mood er nýhættur sem yfirmaður friðargæsluliðs Sameinuðu þjóðanna í Sýrlandi, en lét
þau orð falla nýverið að tilgangslítið sé að vera með friðargæslulið þar í landi því hvorki stjórnarherinn né uppreisnarmenn
virðist hafa minnsta áhuga á að
virða samkomulag um vopnahlé.
Harðir bardagar hafa geisað síðustu daga í Aleppo, næststærstu borg landsins, og eru
bæði stjórnarherinn og uppreisnarmenn að búa sig undir enn
harðari átök þar.
Stjórnarherinn hefur verið að
flytja þungavopn og skriðdreka
til borgarinnar.
Bæði Sameinuðu þjóðirnar og
Bandaríkin hafa varað við því að
stórfelldar árásir á almenning
séu yfirvofandi á næstunni.
Navi Pillay, mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna,
segir að nú þegar hafi borist
fregnir af margvíslegum voðaverkum og mannréttindabrotum í höfuðborginni Damaskus,
þar sem harðir bardagar voru í
nokkra daga. Þessar fregnir boði
ekki gott fyrir íbúa í Aleppo. Hún
hvetur bæði stjórnarherinn sem
uppreisnarmenn til þess að hlífa
almennum borgurum.
Hún segist sannfærð um að
bæði stjórnarherinn og uppreisnarmenn séu að fremja glæpi gegn

EFNAHAGSMÁL Vísitala neysluverðs í júlí er 0,7 prósentum
lægri en hún var í júní. Þetta
kemur fram í gögnum Hagstofu
Íslands.
Sumarútsölur hafa lækkað
verð á fötum og skóm um 9,8
prósent og þá hafa flugfargjöld
lækkað um 15 prósent. Verð á
bensíni og díselolíu lækkaði um
2,2 prósent. Allt hefur þetta áhrif
til lækkunar vísitölunnar. Matarverð hefur hins vegar hækkað.
Framleiðsluverð lækkaði um
1,2 prósent frá maí til júní. - kóp

Drengir við Lyngby Sø:

Fundu hálfrar
aldar gamla
höfuðkúpu
DANMÖRK Tveir drengir fundu

um síðustu helgi höfuðkúpu í
Lyngby Sø í Danmörku.
Samkvæmt nýjustu tilgátum
lögreglunnar er um að ræða höfuðkúpu af tvítugum manni sem
sökkti bát sínum á vatninu árið
1967 eða 1968. Kafarar gerðu
mikla leit að manninum eftir
slysið en hún bar engan árangur.
Þetta kemur fram á fréttavefnum bt.dk.
Mikil óvissa er enn um höfuðkúpuna en hún hefur líklega
legið í vatninu í um 50 ár. Hún
gæti þó hæglega verið mun eldri
og jafnvel verið frá seinni heimstyrjöldinni.
Ekki er heldur hægt að útiloka að höfuðkúpan hafi legið
einhvern tíma í mýri og þá verið
margra alda gömul.
- ktg

Moody‘s metur horfur Íslands:

HANDTEKNIR Í ALEPPO Þrír sýrlenskir lögreglumenn í höndum uppreisnarmanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Alþjóðasamfélagið
verður að standa
saman um að ekkert frekara
blóðbað verði í Sýrlandi.
BAN KI-MOON
FRAMKVÆMDASTJÓRI
SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA

mannkyni og stríðsglæpi: „Og
það þarf ekki að taka það fram
að þegar þungavopnum, skriðdrekum, árásarþyrlum og – eftir
því sem sagt er – jafnvel orrustuþotum er beitt í auknum mæli á
borgarhverfi hefur það nú þegar
kostað marga almenna borgara

Segja horfurnar
enn neikvæðar

lífið og mörgum öðrum er stefnt
í hættu.“
Þegar Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kom til Srebrenica í Bosníu á fimmtudag varaði hann við
því að svipuð voðaverk geti verið
í uppsiglingu í Sýrlandi á næstu
dögum eins og þau sem framin
voru í Srebrenica árið 1995.
„Alþjóðasamfélagið verður að
standa saman um að ekkert frekara blóðbað verði í Sýrlandi, því
ég vil ekki að einhver eftirmanna
minna komi til Sýrlands eftir 20
ár að biðjast afsökunar því það
sem við hefðum getað gert til að
verja almenning, það erum við
ekki að gera núna,“ sagði hann.

VIÐSKIPTI Íslenska ríkið heldur
BAA3-lánshæfiseinkunn sinni í
nýrri skýrslu matsfyrirtækisins
Moody‘s um Ísland. Fyrirtækið
segir horfur hér enn neikvæðar.
Ástæður þess að lánshæfismatið er enn lágt og horfurnar neikvæðar eru einkum veik
staða í fjármálum hins opinbera og skuldsetning ríkissjóðs.
Þá telja sérfræðingar Moody‘s
einnig hættu á að vandræði
evrusvæðisins hafi slæm áhrif
á efnahag Íslands, enda fari stór
hluti útflutnings landsins til
ríkja innan evrusvæðisins.
Í skýrslu Moody‘s er þó bent á
að efnahagslífið hér sé að styrkjast og stofnanir landsins séu
traustar.

gudsteinn@frettabladid.is

- bj

Kaupauki
Þú kaupir spa cranberry sykurskrúbb
og cranberry body butter fylgir frítt
með.
Sykurskrúbburinn bráðnar á heitri húðinni. Nærir og flýtir
fyrir endurnýjun húðar og hún verður silkimjúk.

3%
MINNI EYÐSLA
Sparnaður
p
á bensíni m.v.
meðalaðstæður, skv. þýsku
þý
rannsóknarstofunni APL

ÞÚ FÆRÐ MEIRA ÚT
ÚR ELDSNEYTINU Á N1
FÍTON / SÍA

BETRA EL
ELDSNEYTI
LDSNEYTI Á YFIR 100 ÞJÓNUSTUSTÖ
ÞJÓNUSTUSTÖÐVUM
ÖÐVUM UM
M LAND
LA
AND ALLT
N1 blandar sérstökum fjölvirkum

Bætiefnin eru í raun nauðsynleg

bætiefnum í allt bensín og díselolíu

til að standast ströngustu kröfur

án viðbótarkostnaðar fyrir viðskipta-

helstu bílaframleiðenda heims.

vini. Bætiefnin hreinsa vélina og

Víða um heim er raunar bundið í

draga úr mengun auk þess að auka

lög að blanda skuli efnum af þessu

aﬂ bílsins og draga þannig úr

tagi í eldsneyti. Aðrar reglur gilda
tag

A.m.k. 3% minni eldsneytiseyðsla,
miðað við eldsneyti án bætiefna*

eldsneytiskostnaði.

hér á landi og er blöndun bætihé

Minni útblástursmengun

efnanna í birgðastöðvum N1 því
efn

Vörn gegn tæringu og sliti
í eldsneytiskerﬁ

að eigin frumkvæði með hagsmuni
viðskiptavina að leiðarljósi.
við

„Bæ
„Bætiefnin
í eldsneytinu á N1 skila sér í
meira
me
eira aﬂi og lægri eldsneytiskostnaði.“
e
Herbert Herbertsson,
Herbert
Herbertsso
eldsneytisráðgjaﬁ
eld
dsneytisráðgjaﬁ N1.
N

WWW.N1.IS

Svona virka bætiefnin
í eldsneytinu á N1
Allt að 8% meira aﬂ í vélum m.v.
eldsneyti án bætiefna.*

Hreinni vél og hreinni smurolía
Minna kaldræsiglamur og reykur
í díselvélum
Freyðivörn í díselolíu (áfylling
ﬂjótlegri og hreinlegri)
*Skv. prófunum þýsku rannsóknarstofunnar APL á 2.0L
Daimler-Chrysler bensínvél

Meira í leiðinni
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VEISTU SVARIÐ?

Gæsluvöllurinn í Setberginu fær fleira starfsfólk og starfið jafnvel aldurskipt:

Bæta starfið á gæsluvellinum í Setbergi
1. Hvar í heiminum fara Ólympíuleikarnir fram?

2. Hvað heitir Bandaríkjamaðurinn
sem myrti fjölda manns á forsýningu
Batman-myndar þar í landi?
3. Hvað hækkar verð bílastæða við
Laugaveg mikið í nýrri gjaldskrá?
SVÖRIN
1. Í Lundúnum. 2. James Holmes 3. Um
fimmtíu prósent.

Bæjarráð Kópavogs langeygt:

Undrast tafir
hjá ráðuneyti
við vistheimili
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Kópavogs segir lítið hafa miðað í
undirbúningi verkefnis um
uppbyggingu 44 hjúkrunarrýma við Boðaþing.
Þessar vistarverur eiga að
vera viðbót við 44 rými sem
þegar eru í notkun. Þetta
kemur fram í bréfi til Guðbjarts Hannessonar velferðarráðherra.
„Bæjarfélagið hefur lagt á
það áherslu að staðið verði við
þá áætlun að hefja undirbúning seinni hluta framkvæmda
við hjúkrunarheimilið en ljóst
er að áætlanir ráðuneytisins
þar um hafa ekki staðist,“ segir
bæjarráðið.
Bæjarráðið hefur óskað eftir
fundi með ráðherranum þar
sem farið verði yfir stöðuna og
næstu skref ákveðin.
- gar

SAMFÉLAGSMÁL „Nokkrar úrbætur voru gerðar á gæsluvellinum,“
segir Axel Guðmundsson, yfirflokkstjóri Vinnuskóla Hafnarfjarðar,
um gæsluvöllinn í Setbergshverfi í
Hafnarfirði. Gæsluvöllurinn heyrir
undir Vinnuskólann.
Fréttablaðið greindi í gær frá
óánægju móður með gæsluvöllinn.
Konan sagði börnin afskipt á vellinum en sjálf kom hún að dóttur
sinni þar sem þrír drengir höfðu
umkringt hana án þess að nokkur
skipti sér af.
„Tveimur starfsmönnum hefur
verið bætt við starfslið gæsluvall-

arins. Svo á jafnvel að aldursskipta
svæðinu eitthvað yfir mesta annatímann. Við höfum góða aðstöðu
þarna, tvær leikskólalóðir sem nýttar verða til að skipta þessu eitthvað
niður,“ segir Axel.
Hann segist ekki hafa fundið
fyrir óánægju með gæsluvöllinn í
sumar heldur hafi fólk þvert á móti
verið ánægt með starfsemina.
„Gæsluvöllurinn væri ekki alltaf yfirfullur ef fólki líkaði ekki
við þjónustuna. Í dag höfum við
bara heyrt góðar sögur. Fólk hefur
hringt hingað eða farið á gæsluvöllinn og lýst yfir ánægju sinni.“ - ktg

FULLT Gæsluvöllurinn í Setberginu hefur verið vel sóttur í allt sumar þrátt fyrir

frásögn móður um að börn séu látin afskipt.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

Kaupmenn og fasteignaeigendur við Laugaveg eru óánægðir með gjaldhækkanir í bílastæði í miðborginni:

Verslunareigendur ósáttir við hærra gjald
STJÓRNSÝSLA Samtök kaupmanna

og fasteignaeigenda við Laugaveg í Reykjavík mótmæla harðlega gjaldskrárhækkunum borgaryfirvalda í bílastæði við götur
í miðborginni. Þeir segja ekkert
samráð hafa verið haft við verslunareigendur og aðra hagsmunaaðila á svæðinu í tengslum við
hækkanirnar.
„Þær munu ekki hafa neitt
annað í för með sér heldur en
minni verslun. Við erum í mikilli
samkeppni við verslun á öðrum
verslunarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Björn Jón
Bragason, framkvæmdastjóri
samtakanna, um gjaldhækkanirnar.
K arl Sigurðsson, borgarfulltrúi og formaður umverfisog samgönguráðs Reykjavíkur,
segir að gjaldbreytingar í bílastæðin muni hafa þveröfug áhrif
og auka flæði umferðarinnar í
miðborginni. Þá er ökumönnum
bent á að leggja bílum sínum í

bílastæðahúsum í miðborginni
þar sem verð verður ekki hækkað og opnunartími lengdur frá og
með mánudegi.
Verslunareigendur benda hins
vegar á að verslun í miðborginni eigi í mikilli samkeppni við
verslanamiðstöðvarnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem frítt er
í stæði og aðgengið í þau greitt.
„Reykjavíkurborg á fjöldann
allan af bílastæðum við önnur
verslunarsvæði en innheimtir
ekki bílastæðagjöld þar. Borgin
gætir því ekki jafnræðis í þessum efnum,“ bendir Björn Jón á.
Vilja verslunareigendur heldur
að borgin fari að tillögum þeirra
og stuðli að aukinni verslun og
mannlífi í miðborginni. „Liður í
því gæti verið lækkun bílastæðagjalda og fjölgun stæða,“ segir í
ályktun sem send var fjölmiðlum í gær. „Að sama skapi mundi
það auðvelda aðgengi að verslunum að fella niður gjaldskyldu á
svæðum nærri Laugavegi.“ - bþh

GÖNGUGATA Neðsta hluta Laugavegar hefur verið breytt í göngugötu. Það er annar

þyrnir í augu kaupmanna við götuna og nú hækkar gjald í bílastæði.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Kona ákærð fyrir morð:

6HèODEDQNLËVODQGV
JMDOGH\ULV~WERè
6HèODEDQNLËVODQGVPXQKDOGDìUM~JMDOGH\ULV~WERèiJ~VWÒWERèLQìUM~HUXOLèXUtORVXQKDIWDiIMiUPDJQVYLèVNLSWXP
VDPDQEHUi WOXQ6HèODEDQNDQVXPORVXQJMDOGH\ULVKDIWDIUiPDUV KWWSVHGODEDQNLLVDIQDP RJHLQQLJVNLOPiOD6HèOD
EDQNDËVODQGVXPJMDOGH\ULVYLèVNLSWLVDPNY PWIMiUIHVWLQJDUOHLèDèORVXQJMDOGH\ULVKDIWDIUiQyYHPEHUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP KWWSVHGODEDQNLLVIMDUIHVWLQJ
ÒWERètIMiUIHVWLQJDOHLè
6HèODEDQNLËVODQGVEêèVWWLODèNDXSDHYUXUtVNLSWXPI\ULUtVOHQVNDUNUyQXUWLOIMiUIHVWLQJDUWLOODQJVWtPDttVOHQVNXDWYLQQXOt¿
)MiUPiODI\ULUW NLVHPJHUWKDIDVDPVWDUIVVDPQLQJYLè6HèODEDQNDËVODQGVXPPLOOLJ|QJXPXQXDQQDVWIUDPODJQLQJXXPVyNQD
XPI\ULUKXJDèDìiWWW|NXIMiUIHVWDt~WERèLQXVDPNY PWIMiUIHVWLQJDUOHLèLQQLëDè~WERèHURSLèIMiUIHVWXPVHPKDIDIHQJLèVDP
ì\NNWDXPVyNQXPìiWWW|NXtIMiUIHVWLQJDUOHLè)UHVWXUWLODèVNLODLQQXPVyNQXPUHQQXU~WtGDJORNiJ~VWQN
ÒWERètUtNLVYHUèEUpIDOHLè
6HèODEDQNLËVODQGVEêèVWWLODèNDXSDHYUXUJHJQJUHLèVOXtUtNLVYHUèEUpIXPtÀRNNQXP5,.67LOWHNQLUDèDOPLèODUDUi
VNXOGDEUpIDPDUNDèLKDIDPLOOLJ|QJXXPYLèVNLSWLt~WERèLQXJHJQJUHLèVOXtUtNLVYHUèEUpIXP
ÒWERèXPNDXSiNUyQXPJHJQJUHLèVOXtHUOHQGXPJMDOGH\UL
6HèODEDQNLËVODQGVNDOODUHIWLUWLOERèXPIUiDèLOXPVHPYLOMDVHOMDtVOHQVNDUNUyQXUJHJQJUHLèVOXtUHLèXIptHUOHQGXPJMDOGH\UL
9LèVNLSWDY|NXPiPLOOLEDQNDPDUNDèLPHèJMDOGH\ULHUERèLèDèKDIDPLOOLJ|QJXXPYLèVNLSWLQXPNDXSitVOHQVNXPNUyQXPt
VNLSWXPI\ULUHUOHQGDQJMDOGH\UL
6HèODEDQNLQQiVNLOXUVpUUpWWWLODèWDNPDUNDKHLOGDUYLèVNLSWDPDJQPHèKOLèVMyQDIiKULIXP~WERèDQQDiODXVDIMiUVW|èXIMiUPiOD
I\ULUW NMD(QGDQOHJ~WERèVIMiUK èU èVWDIìiWWW|NXÒWERèVI\ULUNRPXODJHUPHèìHLPK WWLDè|OOVDPì\NNWWLOERèEMyèDVWIMiU
IHVWXPiVDPDYHUèL HVLQJOHSULFH 8SSJM|UYLèVNLSWDt~WERèXQXPìUHPXUYHUèXUWYHLPG|JXPHIWLUDè~WERèLOêNXU7LOERèXP
VNDOVNLODèHLJLVtèDUHQiJ~VW1iQDULOêVLQJXiIUDPNY PG~WERèDQQDìULJJMDHUDè¿QQDt~WERèVVNLOPiOXP
ÒWERèVVNLOPiODRJ\¿UOLWXPPLOOLJ|QJXDèLODDèDOPLèODUDRJYLèVNLSWDYDNDPi¿QQDiKHLPDVtèX6HèODEDQNDQVKWWSVHGOD
EDQNLLVXWERè
6DPKOLèD~WERèXQXPPXQ6HèODEDQNLQQI\ULUK|QGUtNLVVMyèVEMyèDVWWLODèNDXSDWLOEDNDNUyQXVNXOGDEUpIUtNLVVMyèVVHPIDOOD
iJMDOGGDJDI\ULUORNPDt VMiIUpWWIUi/iQDPiOXPUtNLVLQVKWWSZZZODQDPDOLVYHUGEUHIDNDXS 
6DPNY PW~WERèVi WOXQ6HèODEDQNDQVHUVWHIQWDèQ VWX~WERèXPRNWyEHUQyYHPEHURJGHVHPEHU
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWDPLOOLJ|QJXDèLODUDèDOPLèODUDURJYLèVNLSWDYDNDU

Sögð hafa myrt
Breta með eitri
KÍNA, AP Gu Kailai, eiginkona
fyrrverandi stjórnmálamannsins
Bo Xilai, hefur verið ákærð fyrir
morð á breskum kaupsýslumanni, Neil
Haywood.
Fjölskylduþjónn þeirra,
Zhang Xiaojun,
er einnig
ákærður í málinu. Í ákærunni
BO XILAI
segir að þjónninn og eiginkonan hafi í sameiningu eitrað fyrir
Haywood, sem lést í nóvember.
Eiginmaður hennar þótti eiga
frekari frama vísan á flokksþingi
kínverska Kommúnistaflokksins
í haust en var sviptur embætti
nýverið vegna gruns um aðild að
morðinu á Haywood.
- gb

Óvissa um Ástarvikuna:

Bolvíkingar
halda í ástina
MENNING Óvissa ríkir um Ástarvikuna, hátíðina sem haldin hefur
verið á Bolungarvík síðastliðin
átta ár.
Soffía Vagnsdóttir, sem er upphafsmaður og driffjöður hennar, hefur gefið það upp að hún
muni ekki geta staðið fyrir hátíðinni, sem halda á í annarri viku
ágústmánaðar, að þessu sinni
vegna anna í ferðaþjónustunni og
breyttra aðstæðna. Það var því
útlit fyrir að Ástarvikan félli niður.
„Svo fékk ég fyrirspurn frá duglegum stúlkum um það hvað þurfi
að gera til að halda svona Ástarviku,“ segir Soffía.
„Nú bind ég vonir við það að þær
taki við kyndlinum, ástin sigrar jú
alltaf að lokum.“
- jse

OSCAR
SKRIFBORÐSSTÓLL
Skrifborðsstóll með innbyggðri gaspumpu sem
tryggir stiglausa
hæðarstillingu. Hægt að
rugga. Litur: Svartur.
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FULLT VERÐ: 9.995
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FULLT VERÐ: 39.950

24.950
STEPHEN HÆGINDASTÓLL
Góður hægindastóll með innbyggðum
fótskemli. Fæst í svörtu og brúnu PU efni.

Tax Free tilboð jafngildir
20.32% afslætti. Afslátturinn er á kostnað Rúmfatalagersins. Virðisauka
er að sjálfsögðu skilað til
ríkissjóðs.
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SVEFNSÓFI
SIENNA
HILLUR
Fallegar,
hvítar hillur.
Lág hila,
hæð 121
sm. 6.995
nú 3.995
Há hila,
hæð 197
sm. 9.995
nú 6.995

LÁG FULLT VERÐ: 6.995

3.995

FULLT VERÐ: 69.950

POWER SVEFNSÓFI
Stílhreinn og fallegur svefnsófi með örmum og rúmfatageymslu
á frábæru verði! Stærð: B207,5 x H100 x D97 sm.

49.950
www.rumfatalagerinn.is
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Hælisleitendur verða að fá úrlausn mála sinna:

Vilji rati í uppbyggilegan farveg

V

art er hægt að ímynda sér bágari stöðu í lífinu en þá að
vera landlaus og á flótta. Ástæður þess að fólk sér sig
knúið til að flýja heimaslóðir geta verið margar; sumir
flóttamenn hafa yfirgefið stríðshrjáð svæði meðan
aðrir hafa skoðanir sem ekki hugnast ráðamönnum
og ástæðurnar geta verið fjölmargar fleiri.
Það líf sem tekur við eftir að maður hefur ákveðið að flýja
heimaland getur jafnvel verið
þungbærara en að búa við ógn
SKOÐUN
heima hjá sér og einkennist af
Steinunn
því að hafa ekki vald yfir eigin
Stefánsdóttir
lífi og aðstæðum.
steinunn@frettabladid.is
Hér eru málefni hælisleitenda sem komnir eru til Íslands
á eigin vegum, einir eða örfáir
saman, tiltölulega nýtt verkefni
sem virðist hafa komið aftan að stjórnvöldum. Í það minnsta er
það svo að stjórnsýslan er enn algerlega vanbúin til þess að vinna
úr málefnum þeirra hælisleitenda sem hingað koma.
Undanfarið hafa málefni hælisleitenda verið í brennidepli hér
á landi. Þeim fjölgar vegna þess að Útlendingastofnun hefur ekki
undan að vinna úr málum þeirra. Mál nokkurra hælisleitenda
sem reynt hafa að flýja héðan til annarra landa hafa einnig verið
í fréttum.
Nú á enginn að brjóta lög, ekki heldur hælisleitendur, en áður
en menn missa sig í vandlætingu vegna þeirra hælisleitenda sem
laumast um borð í skip eða flugvél til þess að komast héðan ættu
þeir að reyna að setja sig í spor þess sem dvalið hefur vikum
og mánuðum saman í ókunnugu landi án þess að hafa nokkurt
vald yfir aðstæðum sínum eða eiga möguleika á að taka þátt í
samfélaginu og afla sér viðurværis og hafa engar vísbendingar
um hvenær ástandið taki enda eða hvað taki þá við.
Útlendingastofnun hefur bent á að með því að auka fjárframlög
til stofnunarinnar megi gera hvort tveggja; sýna hælisleitendum
meiri mannúð með því að afgreiðsla mála þeirra gangi hraðar
fyrir sig og spara peninga því það er kostnaðarsamt fyrir ríkið
að sjá hælisleitanda farborða.
Í viðtali við Fréttablaðið í gær segir Ögmundur Jónasson
innanríkisráðherra málefni hælisleitenda vera það viðkvæmasta
innan ráðuneytisins. Hann segir að fyrir liggi tillaga hans um
aukafjárveitingu til Útlendingastofnunar sem að nokkru leyti
myndi leysa þann þann bráðavanda sem við blasir í málefnum
hælisleitenda. Vilji ráðherra liggur þannig fyrir. Verkefnið er að
veita viljanum í farveg.
Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna kveður á um
rétt allra manna til lífs, frelsis og mannhelgi. Víða um lönd er
þessi yfirlýsing ekki höfð í heiðri. Hér á landi teljum við okkur
virða grundvallarmannréttindi þótt vissulega komi upp tilvik þar
sem bæta þarf um betur. Gæta þarf þess að mannréttindasáttmálinn gildi jafnt fyrir heimamenn og þá sem flúið hafa heimaland sitt og leita sér, sumir í örvæntingu, hælis í fjarlægu og
ókunnugu landi.
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

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Kærir Ögmundur sig einn ekki kollóttan?

F

rá siðferðilegu sjónarmiði
er til lengri tíma litið brýnast að treysta lýðræðislega
innviði samfélagsins og
styrkja stjórnkerfið; bæta þarf viðskiptasiðferði, stjórnsiði og vinnulag, efla fagmennsku og siðferðisvitund.“
Þessi setning er tekin úr lokaniðurstöðu þess hluta skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis sem
sérstaklega fjallaði um siðferði
og starfshætti í tengslum við fall
bankanna 2008. Skýrslan seldist í
stóru upplagi og í hana var vitnað
í nokkra mánuði eins og trúarbókstaf. Síðan ekki söguna meir. Nú er

eins og enginn
hafi heyrt þessa r a r sk ý r slu
getið og trúarhitinn er kulnaður.
Frásagnir fjölmiðla síðustu
mánuði um ráðstöfun GrímsÞORSTEINN
staða á Fjöllum
PÁLSSON
til fjárfestis frá
Kína gefa efni
til að spyrja hvort þeir hlutir eigi
að ganga fram eins og sagt er.
Málið er tvíþætt. Annars vegar
snýst það um kaup á stóru landi.
Hins vegar lítur það að áformum

um atvinnusköpun. Þó að þættirnir tengist óhjákvæmilega þarf eigi
að síður að svara spurningum sjálfstætt um hvorn þeirra um sig.
Hvers vegna eru reglur um fjárfestingu útlendinga á landi eins og
þær eru? Er hægt að fara í kringum þær? Viljum við það? Réttlæta
áform um atvinnusköpun að það sé
gert? Með öðrum orðum: Getum við
verið viss um að það sem hér er að
gerast feli í sér bót á viðskiptasiðferði, stjórnsiðum og vinnulagi?
Má vera að í röðum valdhafa sé
Ögmundur Jónasson einn um að
kæra sig ekki kollóttan hvernig
þessum spurningum er svarað?

Leppsveitarstjórnir

Þ

e g a r sk ö pu n ný r r a
atvinnutækifæra er nefnd
í tengslum við þessi áform
teygja menn lopann frá
golfi til olíuhreinsunar. Hvort
tveggja er virðingarverð starfsemi og fengur væri að erlendu
fjármagni til uppbyggingar á þessum sviðum. En hvorugt þetta er
kjarninn í þessari umræðu.
Fyrstu áform kínverska fjárfestisins voru þau að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Þá kemur í ljós að
íslensk lög heimila ekki slík kaup
útlendinga nema þeir búi á evr-

ópska efnahagssvæðinu. Innanríkisráðherra getur þó veitt undanþágu frá þeirri reglu. Hann
hafnaði því með rökum sínum.
Næsti leikur er að sveitarfélögin
kaupi jörðina og leigi Kínverjanum. Hann greiðir leiguna fyrirfram. Sveitarstjórnir á svæðinu
ætla einfaldlega að leppa kaupin
til að skapa atvinnu. Þær eru leppsveitarstjórnir. Er það bót á stjórnsiðum?
Skilyrðið fyrir þessu öllu saman
er að iðnaðarráðherra veiti sérstaka fyrirgreiðslu sem lög heim-

ila að hann geri þegar erlendir
fjárfestar eiga í hlut. En telst það
bót á stjórnsiðum að taka ákvörðun af því tagi þegar fyrir liggur að
málið allt byggist á leppmennsku?
Sumir eru hlynntir olíuhreinsun. Aðrir sjá allt svart þegar hún
er nefnd. Hvorugt sjónarmiðið á
að ráða þegar meta á hvort fara
á að lögum um erlenda fjárfestingu. Sumir hlæja þegar golfiðkun á Fjöllum er nefnd á nafn. Aðrir
virða áræðið. Hvorugt sjónarmiðið á hins vegar að ráða því hvort
farið er að lögum.

Hvernig eiga lögin að vera?

Ö

ll þessi umræða vekur
eðlilega þá spurningu
hvort lögin um fjárfestingu útlendinga séu eins
og við viljum hafa þau. Um það
eru sjálfsagt skiptar skoðanir.
En flestir ættu að vera sammála
um að þær reglur sem gilda um
útlendinga utan evrópska efnahagssvæðisins eru ófullkomnar.
Það merkilega er að hvorki ríkisstjórnin né stjórnarandstaðan
hafa notað þetta mál til að kynna
lagaúrbætur á þessu sviði. Trúlega
einblína menn um of á þetta einstaka mál til að geta rætt almennt
hvernig reglurnar eiga að vera.

Þær þurfa líka að falla að stefnu
okkar um samvinnu við aðrar þjóðir. Það flækir málið.
Kjarni málsins er sá að reglurnar eru of þröngar og undanþágur
byggja um of á frjálsu mati eða
geðþótta. Eðlilegt væri að rýmka
reglurnar vegna þess að peningar utan evrópska efnahagssvæðisins eru ekki í eðli sínu verri en
evrópskir. Hitt er annað að um
leið væri skynsamlegt að binda
erlenda fjárfestingu á landi skilyrðum um búsetu á Íslandi og að
hún hafi staðið í tiltekinn tíma
áður en kaup eru gerð. Jafnframt
er rétt að binda þennan rétt því

skilyrði að hann sé gagnkvæmur
milli Íslands og þeirra ríkja sem í
hlut eiga hverju sinni.
Svo eru auðvitað þeir sem eru
alfarið andvígir erlendri fjárfestingu. Þeir hljóta að tefla rökum
sínum fram. En hitt er óverjandi
að láta löggjöfina standa óbreytta.
Ábyrgðin hvílir á ríkisstjórninni.
Siðalögmál peninganna á að vera
eitt og það sama hvað sem þeir
heita. Peningar eru í besta falli
hlutlausir gagnvart siðferði. Það er
því viðfangsefni samfélagsins að
ákveða eftir hvaða siðalögmálum
þeir eiga að streyma. Það á ekki að
vera stjórn landsins ofviða.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

www.somi.is

ALGJÖR SNILLD
FRÁ SÓMA
Salötin frá Sóma eru byggð á áralangri reynslu af
samlokugerð. Þú getur valið úr sjö tegundum ásamt
Pestó Hummus sem bragðgóð nýjung. Prófaðu!
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HUGURINN TÆMDIST Á
VERÐLAUNAPALLINUM

Vilhjálmur Einarsson
Vilhjálmur Einarsson var fyrsti
Íslendingurinn til að standa á
verðlaunapalli á Ólympíuleikum
en hann hreppti silfrið í þrístökki
í Melbourne 1956. Vilhjálmi er
minnisstætt þegar hann gekk inn
á leikvanginn ásamt fulltrúum
Íslands. „Þetta var fámennt en
góðmennt,“ segir hann og hlær.
„Við vorum ekki nema þrír, við
Ólafur Sveinsson fararstjóri og
Hilmar Þorbjörnsson spretthlaupari. Þetta vakti nokkra athygli
og áströlsku dagblöðin höfðu á
orði að við værum fámennasti
hópurinn og sá sem var kominn
lengst að.
Ég fann ekki fyrir neinum
skrekk, bara tilhlökkun. Ég hafði
vandað undirbúninginn betur
en nokkru sinni, yfirleitt hafði ég
æft meðfram vinnu eða skóla
en nú einbeitti ég mér eingöngu
að þjálfuninni í tvo mánuði fyrir
mótið. Það þætti sjálfsagt ekki
mikið í dag.“ Hann segir það hafa
verið magnaða stund að standa
á verðlaunapallinum og horfa á
íslenska fánann blakta við hún.
„Ég veit svo sem ekki hvað rann í
gegnum huga mér á þeirri stund
ef nokkuð, eftir svona átök og
einbeitingu er eins og hugurinn
tæmist. En ég þarf ekki annð en
að lygna aftur augunum til að
endurupplifa þetta augnablik.“

314
Alls hafa 314
íþróttamenn
keppt fyrir
Ísland á sumarólympíuleikum
síðan 1936 að
leikunum í ár
meðtöldum, þar
af eru 261 karl
og 53 konur.

FÁNINN VIÐ HÚN Finnbjörn Þorvaldsson fer fyrir íslensku ólympíuförunum inn á leikvanginn á Ólympíuleikana í London 1948. 20 íþróttamenn kepptu fyrir Íslands hönd á

leikunum, þar af fyrstu konurnar, sundkonurnar Þórdís Árnadóttir, Anna Ólafsdóttir og Kolbrún Ólafsdóttir. Þórdís er jafnframt yngsti keppandinn sem Íslendingar hafa átt.

Ísland á Ólympíuleikunum
Ísland tekur nú þátt í sínum 20. sumarólympíuleikum en leikarnir í London hófust í gær. Bergsteinn
Sigurðsson stiklar á stóru í þátttöku Íslendinga á Ólympíuleikunum í gegnum tíðina.

10 greinar
Fyrir utan glímuna,
sem var sýningargrein, hafa Íslendingar keppt í tíu
íþróttagreinum á
Ólympíuleikunum,
sem skiptast sumar
í fleiri undirgreinar:
sundi, frjálsum íþróttum,
sundknattleik, lyftingum,
handbolta, júdó, siglingum,
skotfimi, badminton og fimleikum. Ísland keppti í
flestum greinum á einum
Ólympíuleikum í Barcelona 1992, alls sex.

GÆSAHÚÐ Á SETNINGARATHÖFNINNI

ALLT Á FLOTI Íslenska landsliðið í sundknattleik um borð í Dettifossi á leið á
Ólympíuleikana í Berlín 1936. Liðið reið ekki feitum hesti frá leikunum.

Þórey Edda Elísdóttir
Þórey Edda Elísdóttir stangarstökkvari keppti í fyrsta sinn á
Ólympíuleikum á Sydney árið
2000. Hún minnist þess að hafa
fengið gæsahúð þegar hún gekk
inn á leikvanginn í fyrsta sinn. „En
um leið var þetta dálítið ógnvekjandi, ég hafði sett mikla pressu á
sjálfa mig og fann sterkt fyrir henni
þarna. Ég viðurkenni alveg að mig
langaði hreinlega að hverfa ofan í
jörðina.“
Þórey Edda segist þó eiga sínar
kærustu ólympíuminningar fá
Aþenu 2004, þegar hún komst alla
leið í úrslit. „Ég fæ stundum sæluhroll þegar ég hugsa um þá leika.
Það skipti ekki síst máli þá að ég
var bæði orðin reyndari og hafði
undirbúið mig sérstaklega vel sálfræðilega. Það skilaði greinilegum
árangri, ég höndlaði pressuna
mun betur en 2000.“
Spurð hvaða heilræði hún
myndi gefa þeim sem er að fara
á Ólympíuleika í fyrsta sinn nefnir
hún andlega þáttinn. „Þetta er ekki
eins og hvert annað mót. Það er
draumur hvers íþróttamanns að
keppa á Ólympíuleikunum og er
ein stærsta stund lífsins. Það getur
verið dálítið yfirþyrmandi og því
mikilvægt að vera vel undir það
búinn andlega. Svo er líka mikilvægt að hafa gaman af þessu, það
gefast ekki mörg tækifæri til að
keppa á Ólympíuleikum og því um
að gera að njóta þeirra.“

Kaffærðir í sundknattleik 1936
Eftir 24 ára fjarveru mættu Íslendingar á Ólympíuleikana í Berlín
1936 og kepptu í fyrsta sinn í viðurkenndum keppnisgreinum: frjálsum íþróttum og sundknattleik. Gengi þeirra á leikunum var slakt, ekki
síst sundknattleiksliðsins enda æfingaaðstaða léleg á Íslandi þar sem
menn náðu til botns í sundlaugunum. Ísland hefur aldrei keppt í sundknattleik síðan.

Fyrstu leikarnir

BRONSIÐ Í HÖFN Vala Flosadóttir fékk

brons í stangarstökki á leikunum í
Sydney árið 2000.

Fjórum sinnum
á verðlaunapall
Íslendingar hafa fjórum sinnum
stigið á verðlaunapall á sumarólympíuleikum. Vilhjálmur Einarsson hreppti silfur í þrístökki í
Melbourne 1956, Bjarni Friðriksson fékk brons í júdó í Los Angeles
1984, Vala Flosadóttir fékk brons í
stangarstökki í Sydney árið 2000
og karlalandsliðið í handbolta
hlaut silfurverðlaun í Peking fyrir
fjórum árum.

Íslendingar tóku fyrst þátt í
Ólympíuleikum á sumarleikunum
í London árið 1908, þrátt fyrir að
vera ekki fullvalda þjóð. Jóhannes Jósefsson glímukappi kom því
til leiðar að sjö manna hópur frá
Íslandi fór til London og sýndi
glímu. Íslenskir glímukappar
endurtóku leikinn í Stokkhólmi
1912 en þá var glíma formlega
viðurkennd sem sýningargrein og
miðast formleg þátttaka Íslands
á Ólympíuleikunum því við það
ártal.

SÉR Á PARTI Rúnar Alexandersson er eini Íslendingurinn
hingað til sem hefur keppt í
fimleikum á Ólympíuleikum.

Keppt í listum

Elstur og yngst

Ólympíuleikarnir voru framan
af ætlaðar fyrir bæði líkama og
anda og frá 1912 til 1948 voru
listir sérstök keppnisgrein á leikunum. Keppt var í fimm flokkum:
myndlist, byggingarlist, ljóðlist,
tónlist og höggmyndalist. Tveir
íslenskir listamenn sendu inn
verk á Ólympíuleikana í Helsinki
1948; Ásgeir Bjarnþórsson listmálari sýndi tvö málverk og
Guðmundur Einarsson frá Miðdal sendi inn mynd sem nefndist
„Hinn eilífi Ólympíueldur“.

Carl Eiríksson skráði sig í metabækurnar þegar hann keppti í
skotfimi í Barcelona 1992, þá 62
ára og 213 daga gamall og varð
þar með elsti Íslendingurinn
til að keppa á Ólympíuleikum.
Þórdís Árnadóttir var aðeins
14 ára og 315 daga gömul þegar
hún keppti í sundi á Ólympíuleikunum í London árið 1948 og
er yngsti íþróttamaðurinn sem
tekið hefur þátt í leikunum fyrir
Íslands hönd.

Fyrstu konurnar
Anna Ólafsdóttir, Kolbrún Ólafsdóttir og Þórdís Árnadóttir
kepptu í sundi á Ólympíuleikunum í London 1948 og voru þar
með fyrstu konurnar til að keppa
á Ólympíuleikum fyrir hönd
Íslands. Hástökkvarinn Lára
Sveinsdóttir var fyrsta íslenska
konan til að keppa í frjálsum
íþróttum í München árið 1972.

HART Í BAK Gunnlaugur Jónasson og Jón Pétursson kepptu í siglingum fyrstir
Íslendinga á Ólympíuleikunum í Los Angeles 1984.

Alltaf lágt verð
SANDKASSI
MEÐ BAKI
120 x 120 cm, með
baki sem einnig er
hægt að nota sem lok.
Gagnvarin fura.

8.495.AÐ
K
R
A
M
TA K G N
MA
TRAMPÓLÍN MEÐ
ÖRYGGISNETI
396 cm í þvermál.
Öryggisnet og stigi
fylgir.

37.995.BAUHAUS LEIKTURN 3
Leikturn með klifurvegg
og rússíbana.
Auðveldur í uppsetnigu,
kemur í stöðluðum
einingum. Gagnvarin
fura með rúnuðum
köntum.
Viðhaldsléttur.

109.995.Krakkar, Það verða andlitsmálarar í
á laugardaginn frá kl 12-17
og maurinn mætir á svæðið.

FUNKIS LEIKJAHÚS
140 x 180 x 167 cm. Ómeðhöndlaður viður.

59.995.Leikvöllinn í garðinn með
Hjá
bjóðum við upp á ýmislegt fyrir börnin í
garðinn. Laugardaginn 28. júlí verðum við með til
sýnis barnahús, barnaleikturna, rólur, sandkassa og
trampólín á verðum sem eiga engan sinn líkan. Komdu
við og kynntu þér úrvalið hjá okkur.
Vertu velkomin og upplifðu stemmninguna í
... og láttu okkur koma þér á óvart með ótrúlegu úrvali.
Sjón er sögu ríkari.

Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 26. júlí
úlíí ttil
il og með
me
eð s
sunnudagsins 29. júlí 2012. Gildir á meðan birgðir endast.

GÆÐI

ÞÞJJÓNUSTTAA

GJAFVERÐ

BAUHAUS REYKJAVIK - Lambhagavegur 2-4 - 113 Reykjavik - www.bauhaus.is

VÖRUÚRVVAAL

TILBOÐIN GILDA 26. - 29. JÚLÍ
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Tyrkland

Sýrland
Egyptaland

Írak

Íran

Saudi Arabía

SPRENGJA Í DAMASKUS Slökkviliðsmenn slökkva í rústum bíla sem sprengdir voru fyrir utan dómshúsið í Damaskus fyrr í sumar. Bahsar segir að dómarar séu innan skotskífu hryðjuverkamanna sem nú láta til sín taka á

Sýrlandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS AFP

Olíuóöld en ekki arabískt vor

Sýrland er nú í brennidepli vegna uppreisnarástands sem þar ríkir og hefur kostað rúmlega tuttugu þúsund manns lífið. Sýrlendingurinn Bashar Mustafa sagði Jóni Sigurði Eyjólfssyni blaðamanni, þegar þeir hittust á Spáni fyrir skömmu, að átökin hefðu
ekkert með arabíska vorið að gera heldur sé þetta eitt olíustríðið enn. Hann segir lausnina ekki felast í því að koma forsetanum
frá heldur að fá Bandaríkjamenn og aðrar þjóðir til að hætta að styrkja hryðjuverkamenn sem herja á Sýrlendinga.

F

rá því í mars í fyrra
hafa fregnir borist
af átökum í Sýrlandi.
Rúmlega tuttugu þúsund manns hafa látið
lífið frá því átökin hófust og reglulega heyrum við fréttir
af voðaverkum þar sem konur og
börn liggja í valnum. Alþjóðasamfélagið, að Rússum og Kínverjum
undanskildum, hafa lagt hart að
forseta landsins, Bashar al-Assad,
að hverfa með hersveitir sínar úr
bæjum og borgum landsins. Össur
Skarphéðinsson, utanríkisráðherra
Íslands, sagði í Fréttablaðinu þann
14. júní síðastliðinn að hann hefði
hvatt til þess að Öryggisráðið tæki
ákvörðun um að vísa stórfelldum
brotum sýrlensku ríkisstjórnarinnar á mannréttindum og mannúðarlögum til Alþjóðadómstólsins.
Bashar Mustafa, sem er sýrlenskur doktorsnemi í fornleifafræði í Háskólanum í Granada,
segir þessa kröfu byggja á misskilningi sem sé mjög útbreiddur
og kannski ekki nema von, segir
hann, því alþjóðlegir fréttamiðlar
ali á þessum misskilningi. En hvað
segir hann þá að sé raunverulega
að gerast á Sýrlandi?

Í stríði við hryðjuverkamenn
„Ég ætla ekkert að útiloka það að
einhver lítill hluti landsmanna hafi
látið í sér heyra á torgum úti í anda
arabíska vorsins,“ segir hann. „En
ástandið í heimalandi mínu hefur
ekkert með lýðræðisleg mótmæli
né arabíska vorið að gera. Sannleikurinn er sá að við eigum í
stríði við hryðjuverkasamtök sem
styrkt eru af stjórnum Sádi-Arabíu, Katar, Tyrklands og síðast en
ekki síst Bandaríkjanna. Það kann

Mikilvæg ártöl í
sögu Sýrlands
1946 Fengu sjálfstæði frá
Frökkum.
1958 Sameinast Egyptalandi
undir fána Sameinaða
arabíska lýðveldisins til
ársins 1961.
1967 Missa Gólanhæðir í hendur
Ísraela.
1970 Hafid al-Assad, faðir Bashars, tekur við stjórnartaumum eftir átakalítið valdarán.
2000 Hafid al-Assad fellur frá
og sonur hans tekur við af
honum.

að hljóma undarlega en flestir Sýrlendingar vita að bæði bandaríski
einkaherinn Black Water hefur
látið til sín taka í landinu sem og
Al-Kaída. Hryðjuverkamennirnir
nauðga konum, drepa börn og eins
hvern þann sem ekki vill veita þeim
liðveislu. Við höfum heyrt í fréttum vestrænna miðla að
fundist hafi fjöldagrafir
með líkum tvö hundruð
lögreglumanna. Það sér
það hver maður að það
eru ekki almennir borgarar í liði uppreisnarmanna sem eru ábyrgir fyrir því. Læknar,
fræðimenn, dómarar
og aðrir embættismenn
eru í stöðugri hættu
og margir hafa þegar
fallið fyrir hendi þessara óyndismanna. Þeir
starfa með svipuðum
hætti og ETA-samtökin gerðu í Baskalandi,
þeir eru bara mun herskárri.“

Lífið gengur sinn vanagang
Mustafa tilheyrir trúarhópi múslima sem nefndur er Alavítar.
Innan við fimmtán prósent Sýrlendinga tilheyra þeim hópi en þar
á meðal er Bashar al-Assad sem
tók við forsetaembættinu árið 2000
af föður sínum Hafez. Sá gamli
hafði setið við stjórnvölinn í ein 29 ár. Margir
vilja því meina að veldi
þessa minnihlutahóps sé
um of og stemma þurfi
stigu við því.
Bashar Mustafa er
frá Tartus sem er sextíu þúsund manna borg
á ströndinni norðan Líbanons. Hann fór síðast
til síns heima í febrúar
síðastliðnum og dvaldi
þar í einn og hálfan
mánuð. Blaðamanni lék
forvitni á að vita hvernig ástandið kom honum
fyrir sjónir þá.
„Það er í raun alveg
ótrúlegt hvað það bar
lítið á þessum átökum
víðast hvar þá. Reyndar var flugvöllurinn í
Damaskus nær tómur
þegar ég kom þangað
en á götum höfuðborgarinnar var ekki annað
að sjá en lífið gengi
sinn vanagang. Tartus,
heimaborg mín, er ekki
nema 150 kílómetra frá
Homs, borginni þar sem
átökin hófust. Samt bar
ekki á neinu og í raun
fannst mér alveg ótrúlegt að sitja í
rólegheitunum heima og sjá myndir af vígvellinum í Homs.“

Við eigum
í stríði við
hryðjuverkasamtök sem
styrkt eru
af stjórnum
Sádi-Arabíu,
Katar, Tyrklands og
síðast en ekki
síst Bandaríkjanna.

Eitt olíustríðið enn
En af hver ju ættu
Bandaríkjamenn og AlKaída að vinna saman
að eyðileggingu Sýrlands?
„Það er svo sem ekkert nýtt, þessi öfl hafa
unnið saman áður, til
dæmis í Afganistan
gegn Sovétríkjunum. En
svo ég setji þetta í rétt
samhengi þá er best að
velta því fyrir sér af hverju Rússar og Kínverjar fara gegn vilja
hinna stórveldanna í þessum máli.
Þá komumst við fljótt að því að
þetta snýst um olíu einn ganginn
enn. Þannig er mál með vexti að
Rússar eru að leggja olíuleiðslur
sem tengja Rússland, Kína, Indland, Afganistan, Íran, Írak og
síðan Sýrland. Það kemur síðan í
hlut okkar Sýrlendinga að dreifa
olíubirgðunum frá Miðjarðarhafinu. Bandaríkjamenn missa vissulega gríðarleg ítök á svæðinu ef
þetta gengur eftir svo nú þurfa
þeir leppríki til að geta haft einhverja stjórn á þessu. Margir óttast að þeir vilji skipta Sýrlandi í
þrjú ríki þar sem harðlínumenn
myndu ráða stærstum hluta, alavítar öðrum hluta og svo hugsanlega kristnir þeim þriðja.“

Telja að forsetinn standi þetta af
sér
En finnst þér ekki að forsetinn ætti
að stíga niður til að lægja öldurnar?
„Flestir þeir sem ég tala við
eru sannfærðir um að Bashar alAssad muni komast í gegnum þessar hremmingar eins undarlega og
það kann að hljóma í eyrum þeirra
sem eru vanir að fá fréttir þar sem
honum er lýst sem trylltum einræðisherra sem brytji landa sína í
spað. Ég vil taka það fram að ég er
enginn sérstakur stuðningsmaður
al-Assads, það má margt út á hann
setja, en ég styð hann hundrað
prósent í þeim hryllingi sem hann
stendur nú frammi fyrir. Það gera

BASHAR MUSTAFA Í PRIEGO DE CORDOBA Sýrlendingurinn segir það mikinn misskilning að hersveitir Bashars al-Assad séu að vinna voðaverk í Sýrlandi. Þar séu
hins vegar hryðjuverkamenn á ferðinni með styrki upp á vasann, meðal annars frá
Bandaríkjunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR
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líka flestir landa minna, ég myndi
segja að hann hefði stuðning sjötíu
prósenta þjóðarinnar en það kemur
betur í ljós árið 2014 en þá eru
næstu forsetakosningar á Sýrlandi.
Hann á líka sína óvini og stjórnarandstaðan deilir hart á hann en
hún gengur þó ekki svo langt að
blessa þennan hrylling sem hryðjuverkamennirnir standa fyrir, það
er einn misskilningurinn enn sem
of oft heyrist á Vesturlöndum.“

Hætta á heimsstyrjöld
Heldur þú virkilega að Bashar alAssad verði enn þá til taks fyrir
sýrlenska alþýðu eftir tvö ár?
„Ég vona að umheimurinn átti
sig á því að hann sé ekki vandamálið á Sýrlandi og ég efast um
að stórveldin láti kné fylgja kviði
í þessu máli því þetta er svo flókið mál og samtvinnað hagsmunum
annarra stórvelda þannig að hver
sem ekki vill upplifa þriðju heims-

styrjöldina myndi hugsa sig vel um
áður en hann léti til skarar skríða.“

Orð til Össurar
Utanríkisráðherra Íslendinga
sagði nýlega að hugsanlega þyrfti
að bregðast við ástandinu í Sýrlandi með hernaðaraðgerðum.
Hann gagnrýndi einnig stjórnarhætti Öryggisráðsins þar sem
Rússar og Kínverjar geta staðið í
vegi fyrir frekari aðgerðum í Sýrlandi. Hverju myndir þú svara
honum? „Hann er náttúrulega
ekki einn um þessa skoðun en ég
myndi vilja segja við hann og skoðanabræður hans að kynna sér hina
hlið málsins áður en látið sé stórmannlega. Ef einhver vildi virkilega koma okkur Sýrlendingum
til aðstoðar þá myndi hann berjast gegn því að stjórnir nokkurra
ríkja væru að styrkja hryðjuverkamenn á svæðinu til þessara voðalegu verka.“

STÓRLÆKKAÐ VERÐ
Á ÖLLUM FERÐAVÖGNUM

T@B L400 TD

ÚTSALA
ÚT
SALA

TEC

ÚTSALA

KOMDU OG VELDU
ÞÉR FERÐAVAGN
MEÐ ALLT AÐ
KR. 500.000. AFSLÁTT
ÆGIR ESTEREL

ÚTSALA

VERÐDÆMI:
PALOMINO YEARLING
P
Útsöluverð kr. 2.390.000.

PALOMINO

ÚTSALA
Ú

Mán.greiðsla kr. 21.500 *

VERÐDÆMI:
WILK

ÚTSALA

PALOMINO PONY
Útsöluverð kr. 1.890.000.
Mán.greiðsla kr. 17.000 *

TIL ÞJÓNUSTU Í

Opið
Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur

10:00-18:00
11:00-16:00
12:00-16:00

Þar sem ferðalagið byrjar

* Forsendur Ergo:
Mánaðarleg greiðslubyrði miðast við bílasamning Ergo,
70% fjármögnun til 84 mánaða m.v. gullvildarkjör og 9,55% óverðtryggða vexti

99

ÁR

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík
S: 511 2200 www.seglagerdin.is

28. júlí 2012 LAUGARDAGUR

18

Tsh, Matti Matt.
Ófríði söngvarinn!

Jói risi. Hey,
var smár!

Daufaslaka!
Hey, er ekki
Friðrik Ómar verri!

Daufa dalvískan deyr aldrei
Þegar Ólafur Ingibergsson heimsótti Dalvík vonaðist hann til þess að verða kallaður litl ófríði eða jafnvel slaki gaurinn af heimamönnum. Dalvíkingarnir Hjálmar Hjálmarsson leikari og Björk Hólm Þorsteinsdóttir þjóðfræðinemi settust niður með Ólafi
og útskýrðu fyrir honum öfugmælin, tónfallið, stælana og önnur helstu einkenni dalvískunnar.

U

pp úr miðjum áttunda áratug
síðustu aldar fór að bera á því
á Dalvík að ungmenni sneru við
merkingu lýsingarorða í daglegu tali sín á milli og segðu því
alltaf algjöra andstæðu við það
sem þau meintu. Þannig varð ljótt fólk sætt,
fagurt eða jafnvel smekklegt og stór maður
smár eða lítill í tali margra Dalvíkinga. Algjör
nýyrði skutu upp höfðinu og húmor og jafnvel
stælar einkenndu samskipti ungs fólks. „Fyrst
og fremst var þetta samskiptamáti ungs fólks
sín á milli á upphafsárunum,“ segir Hjálmar
Hjálmarsson sem fæddur er og uppalinn á Dalvík en fluttist suður til Reykjavíkur til náms
upp úr tvítugu. Líklega óraði engan fyrir því
á þessum upphafsárum dalvískunnar að þessi
óhefðbundni talsmáti ætti eftir að verða eitt af
einkennum bæjarfélagsins áratugum seinna.
Manna á milli hefur verið rætt um dalvískuna sem svæðisbundna mállýsku en þó hún sé
tæplega mállýska samkvæmt skilgreiningum
málvísindanna gefur það óneitanlega til kynna
hversu tamur þessi talsmáti er mörgum Dalvíkingum. Svo tamur að hann er nánast ómeðvitaður. Björk Hólm Þorsteinsdóttir, sem uppalin er í Svarfaðardal, rétt fyrir utan Dalvík,
segir að dæmi séu um að dalvískan verði fólki
svo eðlileg að það jaðri við að verða vandamál.
„Frændi minn sagði mér einhvern tímann frá
því að hann hafi haft áhyggjur af því á tímabili að hann ætti alltaf eftir að tala svona, að
hann gæti aldrei hætt þessu. Ég tók meðvitaða
ákvörðun um það þegar ég flutti til Reykjavíkur að reyna að tala eins eðlilega og ég gæti
svo ég yrði ekki asnaleg,“ segir Björk og hlær.

Litl ófríða málvenjan
Öfugmælin eru eitt helsta einkenni dalvískunnar. Orðið litli (eða litla) er að mörgu leyti
sérstakt í dalvísku enda hefur því verið gefin
glæný afleidd birtingarmynd – litl – sem hefur
sína eigin sjálfstæðu merkingu. Litl er notað
til áhersluauka rétt eins og orðin geðveikt,
ýkt, sjúklega, mergjað og þokkalega hafa gert
í almennu tali margra.
Nokkur dæmi eru nauðsynleg til að útskýra
dalvískuna betur. Til að geta lýst aðdáun sinni
á fallegu mótorhjóli gæti Dalvíkingur til
dæmis sagt: Litl ófríða hjólið. Önnur hugsanleg aðferð Dalvíkinga til að lýsa ánægju sinni
með þetta tiltekna mótorhjól væri einfaldlega
að nota hina dalvísku upphrópun daufa. Daufa
má nota sem upphrópun, jafnt til að lýsa gleði,
vonbrigðum eða undrun, eða sem áhersluauka.
Dæmi um hvernig daufa er notað til áhersluauka má til dæmis sjá í nafni Facebook-hóps-

ins Daufa dalvískan deyr aldrei. Enn önnur
leið til að lýsa hrifningu sinni á hjólinu væri
einfaldlega að segja: slaki fákurinn, en lýsingarorðið slakur er talsvert vinsælt í dalvísku.
Að lokum má sameina orðin daufa og slaka
í eitt og er þá mótorhjólið orðið daufaslaka
tryllitækið, en á slíku tæki færi Dalvíkingur
á hægunni í beygjuna (sem sagt hratt) og væri
smátt ánægður með sig (rígmontinn).

Tungutak með stæla
Ótalmargt einkennir dalvískuna; orð, orðasambönd, öfugmæli og óskiljanleg nýyrðasmíð en örfá dæmi eru langt frá því að gefa
heildstæða mynd af einkennum dalvískunnar. Það er hins vegar ómögulegt að gera henni
fullkomin skil í rituðu máli því engu minna
máli skiptir hvernig hlutirnir eru sagðir en
nákvæmlega hvað er sagt. Sá sem ætlar að
beita dalvískunni þarf þannig að tileinka sér
ákveðið fas og læra að bera hlutina rétt fram
til þess að koma í veg fyrir að gera sig að fífli.
„Maður fattar alveg strax hvort einhver er
búinn að ná tökum á þessu eða ekki. Stundum
hugsar maður bara: æi þú kannt þetta ekkert,
þú ert ekki einn af okkur, ef það er til dæmis
einhver misskilningur með beyginguna eða
tóninn í röddinni,“ segir Björk.
Í dalvískunni kristallist nefnilega bullandi
kaldhæðni, svartur húmor og örlítill hroki. Það
má þess vegna segja, með fullri virðingu þó,
að dalvískan sé örlítið gelgjuleg. „Það mætti
ímynda sér að það sé upphrópunarmerki á
eftir hverju orði. Jafnvel tvö- eða þrefalt og
maður getur í raun stytt sér leið í tjáningunni.
Í staðinn fyrir að segja: þetta var glæsilegt
mark, er á dalvísku bara hægt að hrópa: ófríða
markið!“ útskýrir Hjálmar með miklum leikrænum tilþrifum.
Heldur Ólafsfirðingunum úti
Dalvískan ber fjölmörg einkenni slangurs
þó hún hafi lifað eins lengi og raun ber vitni.
Félagslegar þarfir mannsins, eins og sú að tilheyra hópi og fá viðurkenningu annarra, eru
einn helsti hvati þess að fólk notar slangur.
Slangrið markar landamæri hópsins og býr
til aðgreiningu á þeim sem tilheyra og þeim
sem standa utan hópsins.
Örlitlu norðar en Dalvík er Ólafsfjörður en
Björk og Hjálmar segja mikinn ríg hafa einkennt samskipti ungs fólks í þessum bæjum
í gegnum tíðina. „Við kölluðum Ólafsfirðinga
lerída og þeir kölluðu okkur volæðisvíkinga.
Það var mikið slegist á böllum og áður en
Hafnfirðingabrandararnir komu þá sögðum
við Ólafsfirðingabrandara,“ segir Hjálmar. Á

NOKKRIR PUNKTAR FYRIR GESTINN Á FISKIDAGINN MIKLA
Sjáir þú föngulega stúlku eða dreng og hafir
þú áhuga á nánari kynnum er upplagt að byrja
samtal á orðunum:
■ Hey, ert þú ekki mjög ljót/ur! Má ég splæsa
á þig kaffi?
■ Tsh, þú ert mjög slök/slakur! Hvað segir þú
um rómantískan göngutúr?
■ Þú ert rólega dorían! (Eingöngu um stelpur)
Ef þú villist á Dalvík eða týnist í mannhafinu á
Fiskideginum mikla er bráðupplagt að hrópa:
■ Hey, veit snarlega hvar ég er!

■ Það eru fjandi fáir mættir! Örugglega á ég
eftir að finna bílinn aftur!
Mikilvægt er auk þess að muna að reyna að
koma eftirfarandi orðum eins mikið inn í
setningar og hægt er:
■ Daufa
■ Slaka
■ Ófríða
■ Litl
■ Daufaslaka
■ Geðslega

þannig viðbjóð um leið og hann ber fram orðið.
„Predsjúaði! Þannig að þú ert líka að reyna að
gera lífið skemmtilegra með því að búa eitthvað svona til. Það er ákveðin sköpun sem
felst í því innan hópsins og hópurinn á eitthvað sameiginlegt sem aðrir eiga ekki. Það er
einhvers virði líka.“

BJÖRK HÓLM
ÞORSTEINSDÓTTIR

HJÁLMAR
HJÁLMARSSON

unglingsárunum varð Björk skotin í strák frá
Ólafsfirði sem hún hitti nokkrum sinnum í
kjölfarið. „Ég hefði alveg eins getað framið
samfélagslegt sjálfsmorð. Þetta var sko ekki
viðurkennt,“ rifjar hún upp brosandi.
Dalvískan markar landamæri hópsins og
eykur samheldnina innan hans, um leið og hún
lokar þá utan hópsins sem ekki þekkja reglur
hans. Mörkin milli hópa verða þannig skýrari. „Varðandi dalvískuna þá var þetta kannski
einn hluti af því að vera eitthvað spes þannig að Ólafsfirðingarnir væru ekki að koma
hérna inn og gera einhverjar vitleysur,“ fullyrðir Hjálmar.

Fagurfræði hversdagsins
Dalvískan hefur ekki eingöngu praktísku hlutverki að gegna því mikilvægt er að átta sig
á fagurfræðilegu sköpuninni sem fer fram
innan dalvískunnar. „Það er svona ein af þessum undirliggjandi ástæðum held ég. Það var
mjög gaman þegar einhver kom með eitthvað
nýyrði sem maður skildi ekki en þarfnaðist
helst ekki útskýringar. Ég man til dæmis eftir
orðinu predsjúaði sem var bara eitthvað bullorð en hafði einhverja svona góða hljómfallsmerkingu. Predsjúaði þýddi eitthvað ömurlegt
eða hallærislegt,“ útskýrir Hjálmar og leggur
áherslu á orð sín með því að gretta sig og túlka

Dalvískan blundar í minninu
Hjálmar og Björk eru bæði flutt suður og
dalvískan því ekki hluti af þeirra hversdagslega talmáli lengur. Hjálmar segir að dalvískan blundi þó alltaf í honum. „Þegar ég
fer yfir Holtavörðuheiðina þá byrjar talsmátinn hjá mér að breytast og þegar ég keyri yfir
hálsinn í átt til Dalvíkur þá fer ég að tala eins
og Dalvíkingur. Þegar ég hitti fólk á mínum
aldri þá lifir þetta. Það eru margir sem muna
eftir þessu og við rifjum oft upp þetta tungumál.“ Björk tekur í svipaðan streng. „Þegar
maður hittir brottflutta Dalvíkinga niðri í bæ
þá fer maður oft að tala um þetta. Mér finnst
líka fyndið að þegar ég fer til Dalvíkur eða
hitti vinkonur mínar þaðan þá fer ég að nota
orð sem ég hef ekki notað í mörg ár.“
Margir Dalvíkingar óttast um afdrif dalvískunnar þó hópurinn á Facebook hafi vonandi rétt fyrir sér og daufa dalvískan deyi
aldrei. „Mér fyndist rosalega leiðinlegt ef
dalvískan hætti. Frændi minn segir að það
tali enginn svona í grunnskólanum lengur
þannig að ég held að þetta geti alveg farið á
báða vegu,“ segir Björk. „Annaðhvort fara
krakkar að taka þetta upp af því að þeim
finnst þetta fyndið og skemmtilegt eða þetta
endar á elliheimilinu með minni kynslóð og
hjúkrunarfólkið skilur ekkert hvað við erum
að segja.“

HÖFUNDUR: Ólafur Ingibergsson er MA-nemi
í þjóðfræði.

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

10 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ
10% afsláttur af matvöru og 20% afsláttur af öllum öðrum vörum
til og með sunnudeginum 29. júlí.

Allir sem versla fara í LUKKUPOTT
og geta unnið glæsilega vinninga*

Vinningsnúmer verða birt í næsta bæklingi sem kemur út þann 1. ágúst.
*Allir sem versla fyrir 1000 krónur eða meira fara í lukkupott. ATH! ÖNNUR TILBOÐ GILDA EKKI Á MEÐAN.

FISKISLÓÐtKORPUTORGItDALVEGI, KÓPAVOGItAUSTURVEGI, SELFOSSI

WWW.EUROPRIS.IS

t
s
m
e
r
f
g
o
t
s
r
y
f
–

ódýr!

35

%
tur

afslát

898

2989

i
r
a
Sp

kr.
kg

kr.
kg

Frosnar grísakótilettur í kassa

i
s
s
a
k

Verð áður 4598 kr. kg

T
T
O
G
G
O
!
Ð
I
T
L
L
R
I
R
G
Á
ÓDÝ
T

Ungnauta entrecote, erlent

R
Æ
B
Á
FR
an!

4

m
a
s
t
Got

í pk .

1398

898

kr.
kg

698

kr.
tvennan

Spare Ribs og Iceland maísstönglar

1/2 grillsagaður lambaframpartur

kr.
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Grillborgarar með brauði, 4 stk.
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Krónu pylsur, 10 stk. í pk.
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Goða hamborgarar, 6x120 g
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Goða hamborgarar, 10x80 g
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1 flaska
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1 bakki af
Grillþrennu
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Grillostur í sneiðum

Gunnars hamborgarasósa, 200 ml
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H&G garðsalat, 200 g
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jóm
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Coke og Coke light, 12 x 33 cl dósir
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Papco Fis salernispappír, 8 rúllur í pk.
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Christian Dior

Christian Dior

Christian Dior

Hátískan um
hásumar

Chanel

Það voru ævintýralegar flíkur sem
renndu niður tískupallana í París í
byrjun júlí. Þá var sýnd hátískan, eða
haute couture, fyrir næsta ár og
kenndi þar ýmissa grasa. Christian
Dior, Chanel, Versace, Giambattista Valli og Maison Martin
Margiela voru fremst meðal
jafningja en búast má við að sjá
einhverjar af þessum flíkum
á rauða dreglinum á næstu
misserum. Álfrún Pálsdóttir
komst að því að dýrindis efni
og óviðjafnanlegt handbragð
einkennir hátískuna.

Versace

Giambattista
Valli

HÁTÍSKA ER HÖNNUN…

Chanel

... sem einungis er hægt að sérpanta og yfirleitt þarf
að máta og aðlaga að hverjum viðskiptavini fyrir sig.
... sem verður að vera vera með vinnustofu eða „atelier“ í París með minnst 15 starfsmönnum í fullu starfi.
... sem verður að vera með 20 sérþjálfað starfsfólk á hverri
vinnustofu.
... sem er sýnd tvisvar sinnum á ári í París og verður hver fatalína
að hafa 35 innkomur á sýningunni með bæði hversdags og
fínum fatnaði.

Chanel

... Haute couture er lögverndað vinnuheiti í Frakklandi en
aðeins útvalin tískuhús fá leyfi til að starfrækja hátísku-vinnustofur. Árið 2009 voru einungis 9 tískuhús í heiminum með
þessi leyfi en talan rokkar milli ára.

Versace

FERÐIR
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Kynningarblað
Ferðalög með hjólhýsi
Mikið framboð af afþreyingu
Ferðast á mótorhjóli
Suðurlandið heillar
Borgarferðir
Söfn
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Ferðir

LAUGARDAGUR 28. JÚLÍ 2012

Mikið framboð afþreyingar í boði
Ferðalangar á ferð um landið í sumar hafa úr fjölmörgum skemmtilegum hátíðum að velja. Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.
Bæjarhátíðir eru eitt einkennismerkja íslenska
sumarsins. Þær eru haldnar í flestum stærri
byggðarlögum landsins frá vori fram á haust.
Margar þeirra eru hefðbundnar fjölskylduhátíðir þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt
hæfi á meðan aðrar einblína á til dæmis tónlist, matargerð eða sögu landsins. Ferðamenn
innanlands hafa að minnsta kosti úr mörgum skemmtilegum hátíðum að velja af öllum
stærðargráðum næstu vikurnar.
Strax um verslunarmannahelgina 3.-6. ágúst
geta ferðalangir valið úr fjölda viðburða fyrir
utan hefðbundnar útihátíðir. Færeyskir fjölskyldudagar verða haldnir á Stokkseyri og Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið í fimmtánda skipti á Selfossi. Fjölskylduhátíðin Álfaborgarséns verður haldin í Borgarfirði eystri
sömu helgina og einnig árlegir Síldardagar sem
verða haldnir á Siglufirði. Evrópumeistaramótið í mýrarbolta verður haldið um verslunarmannahelgina á Ísafirði í áttunda sinn.
Vikuna eftir verslunarmannahelgina hefst
menningarhátíðin Einu sinni á ágústkvöldi
á Vopnafirði sem er helguð bræðrunum Jóni
Múla og Jónasi Árnasonum. Í Borgarfirði hefst
á sama tíma norræna prjónaráðstefna Gavstrik

sem stendur yfir í sex daga. Dagana 9. til 12.
ágúst ættu allir matgæðingar að leggja leið sína
til Dalvíkur þegar Fiskidagurinn mikli er haldinn. Sömu helgi er einleikjahátíðin Act alone
haldin á Suðureyri.
Tónlistarhátíðin Pönk á Patró verður haldin
laugardaginn 11. ágúst og er ætluð unglingum
og fullorðnum.
Stykkishólmur hýsir Danska daga 17.-19.
ágúst en hátíðin hefur verið haldin í mörg ár.
Dönsk áhrif voru ríkjandi í bænum áður fyrr
og danskan meira að segja töluðu á sunnudögum. Sömu helgi ættu allir unnendur kántrýtónlistar að skella sér á Kántrýdaga á Skagaströnd
en hátíðin hefur fyrir löngu fest sig í sessi meðal
áhugamanna um kántrýtónlist og vestræna
menningu.
Tónlistarhátíðin Gæran verður haldin á
Sauðárkróki helgina 23.-25. ágúst þar sem
boðið verður upp á 27 atriði á þremur dögum.
Mikil flugeldasýning verður haldin við Jökulsárlón 25. ágúst. Þetta er í þrettánda skiptið sem
sýningin er haldin og er óhætt að hvetja alla
ferðamenn á nálægum slóðum til að mæta og
njóta flugeldasýningarinnar í stórkostlegu umhverfi Jökulsárslóns.

Mýrarboltinn á Ísafirði er ávallt vinsæll.

Fjölbreytt söfn
á Suðurlandi
Fjöldi skemmtilegra og áhugaverðra safna er að
finna á Suðurlandi fyrir alla aldurshópa.
Sögusetrið
Sögusetrið á Hvolsvelli er menningarmiðstöð Rangárþings eystra.
Húsið hýsir bæði sýningar og söfn
sem tengjast menningu og sögu
sveitarfélagsins. Á Njálusýningunni er Brennu-Njálssaga kynnt
í máli og myndum en sögusvið
hennar er Rangárþing um aldamótin 1000. Sýningin skiptist í
þrjá hluta; Víkingastofu, Bókastofu og Njálustofu. Kaupfélagssýningin var sett upp árið 1999 og
er tileinkuð Kaupfélögunum og
Samvinnuhreyfingunni. Sjá nánar
á: www.njala.is.
Hótel Berg er nýlegt hótel sem stendur við smábátahöfnina í Keflavík. Góðar umsagnir gesta hótelsins gera það að einu af þeim
stigahæstu á landinu á alþjóðlegum bókunarvefum.

Hundurinn Tómas
á Hótel Bergi
Hundurinn Tómas, sem varð frægur í þáttunum Andri á flandri, tekur á móti
gestum á Hótel Bergi. Hótelið er ársgamalt en er samt orðið eitt stigahæsta
hótelið á Íslandi á einum stærsta bókunarvef veraldar, Booking.com, en stigin
eru byggð á umsögnum gesta.

H

ótel Berg er nýlegt hótel
sem stendur á einum fallegasta stað Suðurnesja,
við smábátahöfnina í Keflavík.
Þar er tilvalið fyrir Íslendinga að
gista áður en þeir fara í ferðalög til
útlanda því um sjö mínútur tekur
að aka til og frá flugvelli frá hótelinu. Auk þess er boðið upp á gjaldfrjálsan akstur til og frá vellinum
ásamt því að láta geyma bílinn á
meðan á ferðalagi stendur.
Í móttöku hótelsins tekur
hundurinn Tómas á móti gestum en hann er Íslendingum að
góðu kunnur úr sjónvarpsþáttunum Andri á f landri. Tómas
er góðu vanur því Hótel Berg er
eitt stigahæsta hótelið á Íslandi

Hundurinn Tómas, sem gerði garðinn
frægan í þáttunum um Andra á flandri,
heldur til í móttökunni á Hótel Bergi og
býður gesti velkomna þangað.

á einum stærsta bókunarvef veraldar, Booking.com. Þar fær hótelið einkunnina 9,4 eða framúrskarandi en þar er byggt á umsögnum
380 gesta sem gist hafa á hótelinu.
Það er einnig vel látið af hótelinu á
vefsíðunni Tripadvisor en þar fær
hótelið fullt hús stiga.
Hótel Berg er lítið og heimilislegt og lögð er áhersla á persónulega þjónustu og hlýtt viðmót.
Heillandi náttúrufegurð blasir
við en frá staðnum er fagurt útsýni yfir höfnina, út á haf og yfir
bæinn. Frábærir kostir til útivistar og afþreyingar eru á svæðinu
og fjölbreyttar gönguleiðir, söfn
og veitingastaðir eru í fimm mínútna göngufjarlægð.

höfðar til allra aldurshópa og
miðlar fróðleik um jökla, umfjöllun um náttúru svæðisins og hefur
uppstoppuð dýr til sýnis. Hægt
er að horfa á myndbrot úr James
Bond myndinni Die Another Day
sem tekin var upp á Jökulsárlóni
árið 2000. Sjá nánar: www.rikivatnajokuls.is/is-land.

Þórbergssetrið
Á Hala í Suðursveit hefur verið
reist menningarsetur til minningar um Þórberg Þórðarson rithöfund. Setrið inniheldur tvo
sýningarsali. Annar hýsir sýningu um ævi og verk Þórbergs þar
sem fræðsluspjöld og leikmunir eru notaðir til að fanga gamla
tíma. Hinn salurinn hýsir ljósmyndasýningu úr Suðursveit. Þar
eru til sýnis ljósmyndir frá árunum 1930-1960 sem sýna atvinnuhætti og mannlíf úr sveitinni. Sjá
nánar: www.thorbergssetur.is.

Draugasetrið og Álfa-, trölla- og
norðurljósasafnið
Menningarverstöðin á Stokkseyri hýsir tvö skemmtileg söfn.
Draugasafnið er vinsælt hjá öllum
aldursflokkum enda allir þekktustu draugar Íslandssögunnar til sýnis þar. Sýningin byggir
á 24 draugasögum og gestir upplifa umhverfi þeirra og bakgrunn.
Álfa-, trölla- og norðurljósasafnið býður gestum að upplifa heimkynni álfa og trölla. Norðurljósin
eru sýnd á 40 fermetra vegg þar
sem gestir geta fengið sér sæti og
upplifað ljósadýrðina. Sjá nánar:
www.draugasetrid.is og www.icelandicwonders.com.

Jöklasýning
Á Höfn í Hornafirði er Jöklasýningin staðsett í miðbænum. Hún

Sagnheimar
Stutt er síðan miklar breytingar voru gerðar á Byggðasafni
Vestmannaeyja og það opnað
undir heitinu Sagnheimar. Þar
má skoða minjar frá eldgosinu
í Heimaey árið 1973 og teiknimyndir sem lýsa Tyrkjaráninu
árið 1627. Einnig er fjallað um sjómennsku og fiskvinnslu sem hafa
skipað stóran sess í lífi bæjarbúa frá upphafi. Sjá nánar: www.
sagnheimar.is.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is sími 512 5411
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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14-28. ágúst

frá aðeins kr.

91.900

Costa del Sol
Bajondillo ***

91.900

Griego Mar ***

132.900

Frá kr.
í 14 nætur

Frá kr.
í 14 nætur með allt innifalið

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára,
í íbúð með einu svefnherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í studio íbúð kr. 118.800 á mann.
14. ágúst í 2 vikur.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára,
í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 194.900 á mann.
14. ágúst í 2 vikur.

14-28. ágúst

í 14 nætur með fullu fæði

Alicante
kr. 14.900
– önnur leiðin
frítt fyrir börnin
(skattur kr. 4.600)

Benidorm
Carlos I ***

107.500

Hotel Melia ****

153.200

Frá kr.
í 14 nætur með fullu fæði

Frá kr.
í 14 nætur með hálfu fæði

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára,
í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 175.500 á mann.
14. ágúst í 2 vikur.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára,
í herbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 194.900 á mann.
14. ágúst í 2 vikur.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða og fáðu send öll tilboð.

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

g

107.500

flu nin
ítt ör
Fr rir b
fy

frá aðeins kr.

4

KYNNING − AUGLÝSING

Ferðir

LAUGARDAGUR 28. JÚLÍ 2012

Hélt utan um konuna í 2050 kílómetra
Það er mikil upplifun að ferðast um landið á mótorhjóli. Ferðamenn upplifa landslag og umhverfi með allt öðrum hætti en á bíl enda
kjósa sífellt fleiri ferðamenn þennan valkost yfir sumartímann.

Á

sbjörn Björgvinsson, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands, er nýkominn úr skemmtilegu ferðalagi
þar sem hann var farþegi aftan á
mótorhjóli tilvonandi eiginkonu
sinnar, Hildar Guðnadóttur, og í
samfloti við annað par. „Vinum
og ættingjum leist nú mátulega
á þessa hugmynd Hildar. Ég hef
enga reynslu af akstri mótorhjóla
auk þess að vera talsvert stærri
og þyngri en hún en ég gat ekki
skorast undan svo spennandi
áskorun.“ Tilefni ferðarinnar var
brúðkaupsferð vinahjóna þeirra,
Magnúsar Arnar Stefánssonar og
Esterar Halldórsdóttur sem giftast í dag, laugardaginn 28. júlí.
Ásbjörn fékk lánaðan galla og fjárfesti í skærappelsínugulum mótorhjólahjálmi svo hann sæist vel.

Önnur upplifun sem farþegi
Ferðalagið hófst í Reykjavík 8. júlí
og lá leiðin fyrst út á Reykjanes og
þaðan til Þorlákshafnar eftir nýja
Suðurstrandarveginum. Fyrstu
nóttina var gist í Vestmannaeyjum
og snemma morguns haldið áfram
austur á bóginn. Við Skóga byrjaði
að rigna eins og hellt væri úr fötu.
„Leiðin frá Skógum að Skaftafelli
var því ansi blaut, en fyrir utan
þennan spotta rigndi ekkert á
ferðalagi okkar. Á suðurströndinni

upplifði ég líklega skemmtilegustu
og sterkustu upplifun ferðarinnar. Þá fann maður alla lyktina frá
náttúrunni. Það var megn brennisteinsfýla frá jökulánum, lykt af nýslegnu grasi, ilmur frá smárabreiðunum og skítalykt af túnum í bland
við rok, rigningu, kulda og sól svo
eitthvað sé nefnt.“
Þegar hópurinn var kominn
að Jökulsárlóni var sólin komin á
kreik og sól og blíða og heitir pottar biðu blautra ferðalanga að Hoffelli í Hornafirði. Þaðan var haldið austur á firði og gist á Mjóeyri
við Eskifjörð, síðan á Egilsstöðum og svo við Þistilfjörð. Ferðalangarnir lentu í miklu hvassviðri
í Öxarfirði á leið sinni til Húsavíkur en dagurinn endaði á Akureyri,
heimabæ Ásbjarnar. Á mánudeginum var haldið út Eyjarfjörðinn inn
í Skagafjörð og endað á Hvammstanga þar sem gist var síðustu nóttina áður en haldið var til Reykjavíkur eftir níu daga ferðalag.

Margir frábærir veitingastaðir
Ásbjörn segir það vera mikla upplifun að ferðast um landið með
þessum hætti. „Við fórum af stað
með það í huga að kaupa alla þjónustu á leiðinni enda ferðuðumst við
mjög létt. Við heimsóttum safnið að Skógum og fengum kærkominn kaffisopa á Steinasafni Petru.

Öryggi á vegum
Mikilvægt er að huga vel að öryggismálum
ferðavagna áður en lagt er í ferðalag. Mikil
fjölgun hefur orðið á ferðavögnum undanfarin ár.
Umferð ýmissa gerða ferðavagna hefur aukist mikið á þjóðvegum
landsins undanfarin ár. Hér er meðal annars um að ræða hjólhýsi,
fellihýsi og tjaldvagna. Mikilvægt er fyrir ökumenn slíkra farartækja
að sýna ýtrustu varúð við undirbúning ferðarinnar og þegar keyrt
er á vegum landsins. Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi
hjá Umferðarstofu, segir að mikilvægt sé að huga að nokkrum þáttum áður en lagt er af stað í ferðalagið. „Það er mjög góð regla að
athuga til dæmis ljósabúnað og athuga hvort hann virki fyrir brottför. Einnig þarf að athuga hvort
ekki sé allt til staðar sem á að vera
á ferðavagninum og hvort það sé
Einar Magnús Magnússon, upplýsinga- ekki tryggilega fest. Síðan er afar
MYND/GVA
fulltrúi Umferðarstofu.
mikilvægt að beisli og tengibúnaður sé í góðu ástandi.“ Hann hvetur bíleigendur til að koma við á
næstu skoðunarstöð ef þeir telja sig ekki geta lagt mat á þessa þætti
sjálfir. „Það er einnig mjög mikilvægt að hugað sé að bremsubúnaði ferðavagna sem er afar mikilvægur búnaður ef svo illa vill til að
vagninn losnar aftan úr bílnum. Þá ber að hafa í huga að öryggisvír sé tengdur því annars virka bremsurnar ekki. Ef það eru engar
bremsur þá þarf að gæta þess að öryggiskeðja sé tryggilega fest milli
bíls og eftirvagns. Ef eftirvagn hindrar baksýn úr dráttarbílnum þarf
að framlengja hliðarspegla bílsins báðum megin en speglarnir eiga
að gera ökumanni kleift að sjá beggja vegna aftur með farartækinu.“
Einar bendir á að aksturseiginleikar bíla breytast mikið þegar
þungir ferðavagnar eru með í för. Sérstaklega eigi það við um akstur á malarvegi þar sem lausamöl geti valdið því að bíllinn verði mjög
óstöðugur á miklum hraða. Ökumenn þurfi einnig að hafa í huga
að yfirhlaða ekki ferðavagna eins og t.d. hjólhýsi af ýmsum búnaði.
Þannig geti vagninn orðið of þungur fyrir bílinn. Í því sambandi beri
að athuga hvað vagninn má vera þungur og hvort bíllinn sé skráður
til þess að draga svo stórt tæki en þær upplýsingar má finna í skráningarskírteini ökutækisins.
Einar segir Íslendinga almennt meðvitaða um öryggismál ferðavagna en þau slys sem verða má yfirleitt rekja til reynsluleysis og
vanþekkingar og þess einnig að menn huga ekki að því að búnaðurinn sé í fullkomnu lagi.

Ásbjörn Björgvinsson og Hildur Guðnadóttir í sól og sumaryl á Siglufirði.

Á Eskifirði fundum við frábæran veitingastað í gömlu pakkhúsi
rétt við Mjóeyri. Selársdalslaug við
Vopnafjörð stendur alltaf fyrir sínu
og það var dásamlegt að vakna við
ilminn af nýbökuðum pönnukökum á Ytra Álandi. Á Smyrlabjörgum í Suðursveit fengum við glæsi-

legt kvöldverðarhlaðborð og frábært grillhlaðborð á Gauksmýri en
við heimsóttum líka nýja veitingastaðinn hans Völla Snæs á Húsavík sem var virkilega góður.“ Þrátt
fyrir að ferðalagið hafi verið mikið
ævintýri er Ásbjörn ekki farinn að
skipuleggja aðra ferð. „Ég er meiri

MYND/ÚR EINKASAFNI

golfari en mótorhjólamaður. Fyrir
mig var þetta ferðalag einstök upplifun en eitthvað sem ég þarf ekki
endilega að gera aftur. Þetta tók í
skrokkinn og maður var oft aumur
í rassinum á kvöldin eftir langan
dag. Það þurfti því oft að strjúka á
mér rassinn á kvöldin.“

Nú er tíminn til að
panta borgarferð
Haustið er handan við hornið og ekki úr vegi að skoða úrval borgarferða sem í
boði eru. Icelandair býður borgarferðir til allra sinna áfangastaða. Denver er
nýjasti áfangastaðurinn en einnig má nefna tilboðsferð til Brighton. París, borg
elskenda, er sömuleiðis sívinsæl.

I

celandair býður borgarferðir til
allra áfangastaða félagsins. Þetta
eru pakkaferðir þar sem keypt er
flug og hótel. „Í þessum ferðum er
fólk almennt á eigin vegum en við
bjóðum jafnframt upp á sérferðir með fararstjóra og sérstakri dagskrá,“ segir Svava Hjartardóttir. „Þá
erum við alltaf með tilboðsferðir
og nú í haust bjóðum við ferðir til
Brighton, sem er skemmtilegur lítill strandbær skammt frá London.
Flogið er til Gatwick en þaðan er
stutt til Brighton. Þar er úrval veitingastaða og verslana og virkilega
góð stemning.“
Nýjasti áfangastaður Icelandair
er Denver. Þar er að finna einstök útivistarsvæði og hægt að
fara í ævintýraferðir út í náttúruna. Borgin er nútímaleg og sólin
skín í 300 daga á ári. „Þá er vinsælt
að fara í borgarferð til Washington en sömuleiðis til Amsterdam
og Parísar svo eitthvað sé nefnt.“
segir Svava. „París þykir sérlega
heillandi á haustin og er eftirsótt
af pörum á öllum aldri.“
Þess má geta að Icelandair
býður upp á fjóra áfangastaði í
Þýskalandi; München, Hamborg,
Wiesbaden og Frankfurt svo þar
er sannarlega hægt að skoða sig
um. Fleiri áfangastaði er að finna
á heimasíðu Icelandair, www.icelandair.is.

í Denver er að finna einstök útivistarsvæði.

Það er margt að sjá og skoða í París.

Í París blómstrar ástin.

Svava segir fólk gjarnan panta
borgarferðir á þessum tíma árs.
„Nú er fólk að tínast úr sumarfríi og farið að skoða haustið. Það

er því að verða líflegt í kringum
pakkasöluna enda vill fólk panta
tímanlega og freista þess að fá
besta verðið.“

ÚTFARIR

Kynningarblað
Legsteinar
Útfararþjónusta
Luktir
Blómavasar
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Uppfylla ávallt óskir hins
látna og aðstandenda hans
Útfararþjónustan ehf. hefur verið í eigu Rúnars Geirmundssonar og fjölskyldu hans frá stofnun hennar.
Hann segir mikilvægast að taka tillit til aðstæðna hverju sinni og nálgast verkefnið með auðmýkt.

Þ

að er nauðsynlegt að hafa
samband við útfararþjónustu sem fyrst eftir að andlát
ber að,“ segir Rúnar Geirmundsson, eigandi Útfararþjónustunnar
við Fjarðarás. „Í fyrsta lagi þarf að
flytja hinn látna af dánarstað og í
líkhús og síðan að byrja að undirbúa kistulagninguna. Útfararstjórinn heimsækir yfirleitt aðstandendur daginn eftir og þeir
leggja þá fram óskir sínar varðandi framkvæmd kistulagningar og síðan jarðarfarar. Í því felst í
flestum tilfellum að velja prest og
hafa samband við hann og síðan
að tímasetja athafnirnar inn í forrit sem við notum og er beintengt
við kirkjugarðana. Næsta skref er
svo að ákveða hvað kemur í okkar
hlut en um það hafa aðstandendur
auðvitað frjálsar hendur að mestu
leyti.“
Rúnar stofnaði Útfararþjónustuna á vormánuðum árið 1990
og hefur alla tíð veitt fyrirtækinu forstöðu sem framkvæmdastjóri þess og útfararstjóri. Útfararþjónustan er í eigu Rúnars og
eiginkonu hans, Kristínar Sigurðardóttur, og starfa synir þeirra,
Sigurður og Elís, þar ásamt föður
sínum. Skrifstofa Útfararþjónustunnar er að Fjarðarási 25 í Reykjavík. Þar tekur útfararstjóri á móti
aðstandendum og veitir þeim allar
upplýsingar er varða undirbúning
útfarar. Útfararstjóri kemur einnig heim til aðstandenda sé þess
óskað.
Á Viðarhöfða í Reykjavík er aðstaða Útfararþjónustunnar fyrir
líkbíla og kistur og þar er fullkomin aðstaða fyrir alla starfsemi útfararþjónustu. Að auki hefur Út-

FYRSTA HVÍTA ÚTFARAR
BIFREIÐIN Á ÍSLANDI
„Árið 1990 fluttum við inn fyrsta
gráa útfararbílinn sem notaður
var við athafnir á Íslandi. Það vakti
mikla athygli á þeim tíma og
undrun sumra,“ segir Rúnar Geirmundsson. „Tíminn leiddi þó í ljós
að aðstandendum þótti bíllinn
hlýlegur og fallegur í alla staði.
Hér má sjá nýjustu útfararbifreið
fyrirtækisins. Bíllinn er af Cadillac
Hearse gerð og er eins og sjá má
hvítur á lit. Þetta er fyrsti og eini
sér-útfærði útfararbíllinn á Íslandi
í yfir 80 ár sem er alhvítur. Bíllinn
er árgerð 1996.“

„Ef maður sinnir sínu starfi vel er það fljótt að spyrjast út,“ segir Rúnar Geirmundsson útfararstjóri, sem rekur Útfararþjónustuna ehf.
MYND/ERNIR
ásamt sonum sínum Sigurði og Elís.

Hlýja, auðmýkt og virðing er það leiðarljós
sem við fylgjum alltaf.

fararþjónustan aðgang að aðstöðu
í líkhúsinu við Fossvogskapellu.
Rúnar segir það ráðast mest af
orðspori hvaða útfararþjónustu
fólk velji og að bestu meðmæli
sem hægt sé að fá sé að fólk leiti til
þeirra aftur og aftur. „Satt best að
segja byggist þetta dálítið mikið á
persónulegum kunningsskap og
ef maður sinnir sínu starfi vel er

það fljótt að spyrjast út. Fyrst og
fremst þarf að taka tillit til þess að
fólk er í sárum eftir ástvinamissi.
Við þurfum að gæta að því sem við
gerum og segjum og eins að nálgast fólk með hlýju og auðmýkt. Það
getur verið mjög erfitt að bjóða
fólki við þessar aðstæður þjónustu
sem kostar peninga en þetta hefur
lærst í gegnum árin og við tökum

Fjölskyldufyrirtæki
í 21 ár
Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð
og góðan frágang.

Útfararþjónustan

ehf.

Stofnað 1990

Fjarðarási 25 • 110 Reykjavík • Sími 567 9110 • 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Markmið okkar
hefur ávallt verið
að veita bestu faglegu
þjónustu varðandi
undirbúning
og framkvæmd útfarar.

mjög mikið tillit til þess hvernig
aðstæður eru hverju sinni.“
Rúnar hefur unnið við útfararþjónustu frá því 1983, fyrst hjá
Kirkjugörðum Reykjavíkur og
síðan í eigin fyrirtæki. Hann segist hafa lært það á löngum ferli að
það skipti ekki höfuðmáli hvaða
trú fólk aðhyllist eða hvort það aðhyllist trú yfirleitt, virðingin fyrir
hinum látna sé alltaf í forgrunni.
„Og það þurfum við alltaf að hafa
í huga, án þess að taka afstöðu til
trúmála. Hlýja, auðmýkt og virðing er það leiðarljós sem við fylgjum alltaf.“

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

ÍSLENSK DUFTKER ÚR
BIRKI OG REYNIVIÐ
Þann 23. mars tók Rúnar
Geirmundsson útfararstjóri við
fyrstu íslensku duftkerjunum sem
koma í sölu á Íslandi úr hendi
Karls V. Dyrving. Karl bar sigur úr
býtum í Af jörðu – samkeppni um
hönnun duftkers úr íslenskum
viði sem haldin var í tilefni alþjóðlegs árs skóga á Íslandi árið
2011. Útfararþjónustan er fyrsta
útfararstofan til að bjóða upp á
íslenskt duftker.

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson
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Útfarir

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Jón Bjarnason

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta
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•
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•
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TRAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elíasson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Arnór L. Pálsson, framkvæmdastjóri Útfararstofu Kirkjugarðanna, segir starfið erfitt á stundum en einnig gefandi.

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar

Samskiptin mikilvæg
Hjá Útfararstofu Kirkjugarðanna ehf. er áhersla lögð á traust og umhyggju.
Fyrirtækið byggir á áratugareynslu starfsfólks en að mörgu þarf að huga þegar
andlát ber að höndum. „Starfið er erfitt en krefjandi.“

Y
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

firleitt er haft samband við
okkur frá dánarstað og við
beðin um að f lytja hinn
látna í líkhús. Tveir menn eru hjá
okkur á útkallsvakt, alla daga ársins utan hefðbundins vinnutíma.
Síðan hefst skipulagning útfararinnar og við sjáum um hana í
samvinnu við aðstandendur,“ útskýrir Arnór L. Pálsson, framkvæmdastjóri Útfararstofu Kirkjugarðanna. Að mörgu þarf að huga
við andlát. Útfararstofan hefur
samband við þann prest sem aðstandendur óska eftir, ákveða
þarf stað og stund fyrir kistulagningu og útför en útför getur farið
fram í hvaða kirkju sem er á höfuðborgarsvæðinu. Kistulagning fer
venjulega fram í Fossvogskapellu
eða bænhúsi við Fossvogskirkju,
tveimur til sex dögum eftir dauðsfall. Kistulagt er alla virka daga frá

9 til 16 og útfarartímar eru klukkan 11, 13 og 15 mánudaga til föstudaga.
„Eins þarf að huga að sálmaskrá
og vali á tónlistarfólki, organista
og kirkjuskreytingum og hversu
margir munu bera kistuna,“ bætir
Arnór við. Ákvarðanirnar eru
margar sem taka þarf, oft á erfiðum stundum. Arnór segir starfsfólk útfararþjónustunnar ávallt
leggja sig fram við að veita bestu
mögulegu þjónustu sem völ er á
með áherslu á traust og umhyggju.
Nauðsynlegt sé að geta gefið af sér.
„Það útskrifar enginn skóli útfararþjónustufólk, starfið lærist
með reynslunni og mannleg samskipti þurfa að vera góð. Við búum
að mikilli reynslu en hér hefur
sami starfsmannahópur unnið
árum saman,“ segir Arnór. „Sorgin er alltaf erfið og við hittum fólk

á þeirra viðkvæmustu stundum.
Þá er nauðsynlegt að starfsfólk geti
gefið af sér. Starfið er erfitt en mjög
gefandi.“
Útfararstofa Kirkjugarðanna
ehf. er stærsta útfararþjónusta
landsins, stofnuð 1994, en áður
höfðu Kirkjugarðar Reykjavíkur
rekið útfararþjónustu frá árinu
1948. Viðtalsherbergi og skrifstofur eru til húsa að Vesturhlíð 2 í Fossvogi og þar er einnig aðstaða til gerðar sálmaskráa
og skiltagerð. Lagerpláss og bílageymsla stofunnar er í Auðbrekku
1 í Kópavogi en fyrirtækið rekur
fjóra Cadillac-líkbíla og Renaultflutningabíl. Samvinna er við Útfararþjónustu Hafnarfjarðar og
Fjöl-Smíð kistuverkstæði, um
kistukaup. Nánari upplýsingar
er að finna á heimasíðunni www.
utfor.is.

BÁLFARIR ALGENGARI
)VJMHV]OONYVEJEPë
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ÚTFARARÞJÓNUSTA

Bálfarir hafa færst í vöxt hér á landi undanfarin ár. Bálför er í öllum atriðum eins og venjuleg útför nema að því leyti að kista er ekki borin til grafar.
Kistulagning og útfararathöfn í kirkju eru með venjubundnum hætti. Eftir
bálför ákveða aðstandendur hvenær duftker er sett í jörð í samráði við útfararstofu en það skal þó jarðað innan árs. Óheimilt er að varðveita duftker
annars staðar en í kirkjugarði eða löggiltum grafreit. Sérstakir grafreitir fyrir
duftker eru í Fossvogskirkjugarði og í Gufuneskirkjugarði.

HÓTEL SAGA, REYKJAVÍK
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Miðhraun 22 b, 210 Garðabæ, Sími 571 0400 granit@granit.is
Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir

Ólafur Örn Pétursson

Sími: 551 7080 · 691 0919 · athofn@athofn.is · www.athofn.is

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir elsaj@365.is sími 512 5427
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

NORRÆN RÓSAHELGI Á ÍSLANDI
Haldið er upp á Norrænu rósahelgina á Grand hóteli og
víðar þessa helgi. Meginhluti dagskrárinnar fer fram
í íslenskum rósagörðum víðs vegar á suðvesturhorninu, þar sem valdir íslenskir rósaræktendur sýna
garða sína. SJÁ NÁNAR | WWW.GARDURINN.IS.

SUMARBOMBA Á LMC HJÓLHÝSUM, ÞÚ VELUR
450.000 KRÓNA AFSTLÁTT EÐA SUMARPAKKA
AÐ VERÐMÆTI 530.000,- KRÓNUR FRÍTT MEÐ.
Ögurhvarﬁ 2 Kópavogi
Ögurh
Sími 517-5200
pkarlsson@pkarlsson.iss
www.pkarlsson.is
www.Imc.is

>>K'K
K'K

Opnunarímar:
Mán-fös: 10-18
Laugardaga: 12-16
Sunnudaga: 13-17

ÖFLUG VÖRN GEGN
SVEPPASÝKINGU
ICECARE KYNNIR Bio-Kult Candéa hylkin veita öfluga vörn gegn Candida
sveppasýkingu. Unnur Gunnlaugsdóttir segir notkun hylkjanna það eina sem
hafi virkað í baráttu hennar við síendurteknar sýkingar.

șǻǢĵŗ
hefst á mánudag
25-60% afsláttur

Lín Design Laugavegi 176 www.lindesign.is

HOLLTT
OG GOT

1.250 kr

1.250 krr
PHO víetnamskur
amskkurr vveitingastað
eitinggastaður
688688
Ármúla 21 - 108 Reykjavík - Sími: 588 6868

B

io-Kult Candéa er öflug blanda af
vinveittum gerlum, hvítlauk og
greipaldinsfrækjarna. Það virkar
sem öflug vörn gegn candida sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla.
Sveppasýking getur lýst sér á mismunandi hátt og komið fram með ólíkum
hætti. Einkenni sveppasýkingar geta
meðal annars verið munnangur, fæðuóþol, pirringur, skapsveiflur, þreyta, meltingartruflanir, brjóstsviði, verkir í liðum,
mígreni og alls kyns húðvandamál.
Bio-Kult Candéa er öflug vörn gegn
sveppasýkingu á viðkvæmum svæðum
hjá konum. Unnur Gunnlaugsdóttir fékk
fyrst sveppasýkingu eftir sýklalyfjakúr
fyrir fjórtán árum og fékk í kjölfarið síendurteknar sýkingar. „Ég hef prófað
allt til að losna við sveppasýkinguna,
allt frá grasalækningum til lyfseðilsskyldra lyfja til að losna við þennan
ófögnuð en ekkert hefur virkað. Ég
minnkaði líka mjög neyslu á einföldum
kolvetnum en það hafði ekkert að segja.
Tímabilið í kringum blæðingar var algjör hryllingur, stanslaus sviði og vanlíðan, löngun til kynlífs var alveg horfin

og ég var orðin mjög þunglynd,“ segir
Unnur.
Hún segir líf sitt hafa tekið miklum
breytingum eftir að hún fór að taka inn
Bio-Kult Candéa hylkin. „Ég er algjörlega laus við sviða og kláða og önnur
óþægindi sem fylgja sveppasýkingum.
Að auki get ég loksins farið í sund, þvílíkur munur. Ég mun hiklaust halda
áfram að nota Bio-Kult Candéa hylkin og
mæli með þeim.“
Bio-Kult Candéa hylkin henta vel fyrir alla,
einnig fyrir barnshafandi
konur, mjólkandi mæður
og börn. Þau fást í öllum
apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum
stórmarkaðanna.
Hægt er að nálgast
ítarlegar upplýsingar
í íslenskum bæklingi á
heimasíðu Icecare,
icecare.is. Heimsækið Facebook-síðu
Bio-Kult Candéa til að
taka þátt í léttum leik.

(33;-@909

BREYTT LÍF
Unnur segir notkun á
Bio-Kult Candéa hylkjunum hafa breytt lífi
sínu. Hún getur nú farið
í sund með börnunum
sínum, Bjarka og Írisi, en
gat það ekki áður vegna
síendurtekinna sveppasýkinga.
MYND/ERNIR

Opið: mán - föst Kl. 11 - 20
lau - sun Kl. 12 - 18
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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
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.

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 Lexus IS-F, sá eini á landinu. V8
425hö, 8gíra, leður, gps, topplúga. Árg.
2008 ekinn 10þ. Verð 8,9 millj. Viktor
s. 898-3523.

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

Til sölu Corvette C3. V8 5,7L - árg.
1979, ekinn 54þ. mílur, ssk, t-toppur.
Verðhugmynd 2,7 millj. Viktor s. 8983523.
BMW X5 4,4i. Árgerð 4/ 2003, ekinn
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.390.000. Rnr.122104. Uppl sima 5171111 Bíllinn er á staðnum.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

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

VOLVO S60 TURBO 20v. 03/2004,
ekinn 98 Þ.km, leður, sjálfskiptur. Verð
1.880.000. Raðnr.350479 - Vorum að fá
þennan - OPIÐ laugardag kl. 12-15:00

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is
SUZUKI SWIFT SPORT 11/2007,
ekinn 41 Þ.km, 5 gíra, sportsæti, flott
hljóðkerfi! Verð 1.850.000. Raðnr.
322455 - Vorum að fá þennan! OPIÐ
laugardag kl. 12-15:00

Nissan Almera 2002. ekinn 151.þús.
reyklaus. skoðun sept 2013, verð 450
þús. S:6609623

Ford F-350 11/05, ek. 75þ., 6.0 dísel,
leður, sjálfsk ofl, vel útbúinn bíll.
Verð 3.800þ. uppl. Bílasalan Geisli
Borgarnesi 4371200, geisli@geisli.com

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

Merzedes E 320 CDI avangarde
dökkgrár Ek.176Þkm V. 4.9M stgr 3.8 M
S. 662 1663 eða 772 0133.
Volvo S60, árg. ‘04, ek. 116 þ. km.
dökkgrár. Tilboðsverð. 1.690 þ. Í góðu
ástandi. S. 662 1663 eða 772 0133.
Ford Escord árgerð ‘97, keyrður 78 þús.
Sjálfsk. skoðaður ‘13 V. 250 þús. kr. S:
6917501

Nissan Almera ‘99. Ek. 185þ.km. 1,4
beinsk. Góð heilsársdekk. Smurbók. Vel
haldið við. Verð 350.000kr. S. 770 5080

Caravelle Comfortline TDi, árg’11, dísel,
ek. 12 þ. 8 manna, mjög vel með
farinn. Álfelgur, dráttarkúla, rennihurðir
báðum megin, Blotooth, USB tengi og
DVD. Verð 8 milj.S. 897 8912

Renault Megan Senic, 4x4. árg. 00, sk. 13,
ek. 131 þ.km. tilboð óskast. S. 663 2321
Kia sportaige Grand, árg. 99, ssk, ek.
184 þ.km. Tilboð óskast. S. 895 6408
Benz 220 árg. 95, ekinn 185þús, er með
endurskoðun og þarnast lagfæringa.
Verð 200þús. Nánari uppl. í s. 7730448

0-250 þús.
BMW M5 árgerð 2005, ekinn 138þús.,
hlaðinn búnaði, 507 hö. Ásett verð
7990, GOTT STAÐGREIÐSLUVERÐ.
Upplýsingar í síma 8951655.

Til sölu Tec Tavel 510 árg. 2004 kojuhús,
fortjald, sólarsella, Cd, Verð 2390 þús
raðn. 110276.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is
NÝ 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, erum með gott úrval af
notuðum vögnum líka,

MONTANA. Árg. 2007, sérlega vel með
farin , GULLMOLI. FORTJALD FYLGIR.
Verð 690 þús. Rnr.105231.

Toyota Carina 2.0. Árgerð ‘95. Skoðaður
‘13. Sjálfskiptur. Ekinn 264 þ. Nýleg
heilsársdekk. 250 þ.kr. S: 696 0616.

Til sölu: Vegna flutninga

NÝR BÍLL !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Reno Megane station 2003. Ný tímareim,
vel m. farinn. Ek. 120þ. Sjálfskiptur. Verð:
790.000. Uppl. 698 9166.

Ford Mondeo S, Árg. 2002, Ekinn
145þús. Beinsk. Tilboð 550.000.- Uppl.
í síma 772-6238.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is
Nissan Qashqai +2 07/2012 (7
manna) umboðsbíll, sjálfskptur,
fjarlægðarskynjarar, 18” álfelgur ofl
bíllinn er á staðnum, skipti möguleg
verð 5690 þús (864-8989).

Ódýrir í toppst!!

VW GOlf 1,8, 98, 5g, 4x4, 1 eig, ek.
128þ. S+V dekk, V. 250þ. Musso 2,3,
98, 5g, V. 250þ. Heilir, góðir, nýsk. S.
821-9887

Hobby 560 UFE EXCLUSIVE árg. 2005
Markísa, TV loftnet og TV, CD ofl.
Tilboðsverð 2.490 þús uppl. 894-4800
um helgina

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

¥SLANDSMËT Å KVARTMÅLU
JA UMFERÈ VERÈUR HALDIN Å DAG

JAGUAR XKR Coupe . Árg 4/2008,
ek. 10 Þ.KM, 420hö, Sá flottasti, Ein
með öllu, Fluttur inn nýr, Ásett verð
14.900.000. Rnr.114909. 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

2000 árgerð, ekinn 180þ. verð 150þús.
s:8666094. www.robert.is/opelvectra.
Opel Corsa 1997 ekinn 105þús km. Verð
130.000 kr. Nýlega skoðaður. s.777-5152
Deawoo Nubira árg. 2000 keyrður
90Þ. Ný skoðaður. Ný tímareim. Ný
vatnsdæla. Ný dekk, Reyklaus bíll. Verð
380 Þús. S-8459030.

Nissan Pathfinder 2006, sjálfskiptur, 7
manna ek. 93.000 km. Einn eigandi,
gott viðhald. Tilboð kr. 2.950 þús.
s.695-6901.
SUBARU LEGACY árg. ‘00 leðurklæddur,
ssk, búið að skipta um olíu og á
skiptingu sk. 13. Ek. 127 þús skipt um
tímareim í 96 þús. V. 680 þ. Uppl. í
síma 5671857 og 6177085.

Yaris sport 03’ árg. sk’13, ek.135þ. V.900þ.
50% lán. Uppl. í S. 663-6321 - Jói.

Mitsubishi lancer ‘00. Ek. 247þ., 5gíra,
fjórhóladr. Sk. ‘13, þarfnast smá lagf.
Verð 270 þ. S. 8981580.

Daewoo Lanos 1498, 5 gíra, 4 dyra, árg.
‘03, ek. 89.000 km til sölu. Viðm.verð
360.000 kr. en fæst á 270.000 kr. stgr.
Uppl. í s. 697-7502.

Cherokee Limited 1995, 2 eigendur frá
upphafi, Ekinn 135þ. km. Bensín 4.0
L/180Hö, sjálfskipting, Fjórhjóladrif 31”
dekk, gormar, fjaðrir, demparar og bremsur
nýlegt. Góður bíll og vel með farinn, 550þ.
kr. engin skipti. Uppl. 856 2006.

!!! TILBOÐ 290Þús !!!

VW Golf 1.4 bsk 99” 5dyra ný skoðaður
13 ný tímareim ofl. Verð 450þ. TILBOÐ
290þ uppls 777-3077

Ódýrir í toppst!!

Hyundai Elantra 1996 til sölu. Lítur vel
út-þarfnast lagfæringar. S. 898-4050

250-499 þús.

Grand Cherokee LI til sölu, árgerð 1995.
Ekinn 132 þús. Heilsprautaður fyrir 2
árum. Verð 315 þús. Uppl í síma 869-9750

Bílar til sölu

HYUNDAI SANTA FE disel árg. 2005 sjálfsk.
ek. 98. þús leðurák, vindh. o.fl. flottur og
vel með farinn bíll. Verð 2,2 milljón. Skoða
skipti. Uppl. 863-5199 Eggert.

¥SLANDSMËT Å KVARTMÅLU ÖRIÈJA
UMFERÈ 3V¾ÈIÈ OPNAR KL 
4ÅMATAKA HEFST KL 
+EPPNI HEFST KL 
 OFURBÅLAR ERU SKR¹ÈIR Å
KEPPNI ¹SAMT ÚEIRUM
!ÈGANGSEYRIR KR 
FRÅTT FYRIR  OG YNGRI

Opel vectra til sölu

Opel Astra OPC 11/2006. Ek. 115 þús.
Nýleg tímareim. Áhv.ca 900 þús. 241
hö! Beinsk. 17”dekk. Leður. Upplýsingar
í síma 7711662.

Til sölu WV Passat árg. ‘98 bíll í góðu
standi, er með dráttarkrók. Verð
340þús. Uppl. s. 666 6555

Til sölu Opel Astra 12/99.Sjálfsk.Ek 209
þús.Toppástandi.Heilsársd.Skoðun’13.
Einn eig. V:400 þús.Gsm:6946067

!!! TILBOÐ 350ÞÚS !!!

Kia Clarus ‘00. Ekinn 156þ. Nýlega
skoðaður. Gengur vel. Verð 270þ. S:
8475780

Til sölu Wv passat comfort line árg. 2003.
Ek 118þ. km. Uppl í síma 692 7495

Til Sölu Honda Civic sport 1800.
Skemmtilegur og fallegur bíll. 6 Gíra,
ekinn 74 þ. Verð 2,3 mil. Upplýsingar í
síma 824 4043.

Nissan almera luxury 1.8 árg 01” bsk
ekinn 230þ ( mest langkeyrsla ) ný
skoðaður 13 nýtt í bremsums ofl verð
Suzuki Vitara árg. ‘00, ek. 150 þús. Verð
450 þús. Nýskoðaður, enginn skipti.
821-5977

atvinna

Sölufulltrúar

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

/$1'6/g*

Vélvirkjun – fjárfestingartækifæri
Vélaverkstæði í Reykjavík vill ráða vélvirkjameistara eða mann
með aðra iðnmenntun, vanan vélaviðgerðum og endurbyggingu dieselvéla, til samstarfs við núverandi eiganda með það
að markmiði að til meðeignar stofnist um reksturinn.
Verkstæðið hefur verið starfrækt í 30 ár og ﬂytur inn vélarhluti
til starfseminnar.
Áhugasamir sendi undirrituðum upplýsingar um menntun,
reynslu, starfsferil og það annað sem þeir telja skipta máli í
þessu sambandi fyrir 15. ágúst n.k.
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum verður svarað.
Kristján Þorbergsson hrl.
Borgartún 26
105 Reykjavík
netf. krth@landslog.is

Ertu snillingur?

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

DIEHVWXV|OXP|QQXPODQGVLQV

tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynlegt.

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:

²WøSDQVHPYLUNDUUyDQGLiDOODRJPDêXUWUH\VWLUiDê
KMiOSLPDQQLPHêKYDêVHPPDQQYDQWDU

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

Sæktu
um fyrir

3. ágúst

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 3. ágúst 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
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Iðjuþjálfun – iðjuþjálﬁ á
tauga- og hæﬁngarsviði
Laus er til umsóknar 80-100% staða iðjuþjálfa á taugaog hæﬁngarsviði Reykjalundar til eins árs. Æskilegt er
að viðkomandi geti haﬁð störf 1.október 2012. Iðjuþjálﬁ sinnir framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu og
tekur þátt í skipulagi og þróun.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyﬁ og löggildingu.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hulda Þórey Gísladóttir sviðsstjóri á
tauga- og hæﬁngasviði í síma 585-2154, netfang; hulda@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2012

Sölufulltrúi/Matreiðslumaður

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem áhersla
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn . Kraﬁst er
frumkvæðis, góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í
vinnubrögðum. Gott tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öﬂugri teymisvinnu að því að
auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna taugasjúkdóma
og fötlunar.
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000
www.reykjalundur.is

Fyrirtækjasvið Innnes leitar eftir kraftmiklum og áhugasömum sölufulltrúa til starfa.
Um er að ræða starf fagmanns með víðtæka þekkingu á matreiðslusviði þar sem
fagþekking viðkomandi nýtist í samstarfi við fjölbreyttan hóp viðskiptavina okkar.
Í boði er krefjandi og spennandi starf fyrir einstakling þar sem reynir á þjónustulund,
frumkvæði og samvinnuhæfni.
Við leitum að einstakling sem uppfyllir eftirfarandi kröfur:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Menntun á sviði matreiðslu og/eða yfirgripsmikil þekking
Sé hugmyndaríkur, skapandi og sýnir frumkvæði
Hafi áþreifanlega reynslu og þekkingu í sölumennsku
Hafi góða samskiptafærni, þjónustulund og faglega framkomu
Sé sjálfstæður og skipulagður í vinnubrögðum
Hafi víðtæka þekkingu á veitingamarkaði
Er reglusamur og stundvís
Jákvætt viðhorf og dugnaður
Góð tölvu- og íslenskukunnátta

Okkur vantar kröftuga og skemmtilega
einstaklinga til starfa á kafﬁhúsum Kafﬁtárs
í Reykjavík.

Störﬁn:
Kafﬁbarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

Starfssvið:

fyrirtækjasviðs. Fyrirspurnir og umsóknir óskast sendar á netfangið

Störﬁn felast í framreiðslu á kafﬁdrykkjum,
veitingum og sölu á úrvalskafﬁ og
kafﬁvörum.

gg@innnes.is. Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2012.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur Guðlaugsson, sölustjóri

Innnes ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins þar sem flest
vörumerki fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. Hjá Innnes starfar
öflug liðsheild starfsmanna sem leggur höfuðáherslu á þjónustulipurð, góð
samskipti við viðskiptavini og nákvæma afgreiðslu pantana á réttum tíma.
Við erum staðráðin í að vera fremst á okkar sviði.

Innnes ehf
Fossaleyni 21, 112 Reykjavík
Tel: 530 4000 | Fax: 530 4050
www.innnes.is | innnes@innnes.is

Við leitum að áhugasömum og
þjónustuljúfum einstaklingum með metnað
og frumkvæði. Starfsmenn munu fá
ómetanlega starfsþjálfun og kennslu í fagi
kafﬁbarþjónsins.
Umsóknum má skila með tölvupósti á
lilja@kafﬁtar.is. Frekari upplýsingar veitir
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.
Kafﬁtár framleiðir og selur einungis úrvalskafﬁ.
Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum
skemmtileg, alúðleg, umhverﬁsvæn, litaglöð og líka
röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta
okkar til að koma boðskap Kafﬁtárs til skila og tengjast
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum
kafﬁ án krókaleiða til að stuðla að þvi að við fáum
besta kafﬁ sem völ er á og að bændurnir fái
sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

krefjandi verkefni
í vinnunni?
Síminn óskar eftir að ráða starfsfólk í innhringiver. Við erum að leita
að metnaðarfullu fólki á uppleið sem vill ganga til liðs við okkur.

Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Sölufulltrúar

Þjónustufulltrúar

Sölufulltrúar Símans eru duglegir

Þjónustufulltrúar okkar hafa framúr-

og úrræðagóðir og leysa verkefni

skarandi þjónustulund og metnað til

fljótt og örugglega.

að leysa málin í fyrstu snertingu.

•

Fullt starf

•

Fullt starf

•

Sveigjanlegar vaktir

•

Sveigjanlegar vaktir

•

Frábært vinnuumhverfi

•

Frábært vinnuumhverfi

•

Söluþjálfun

•

Tækniþjálfun

til að sækja

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

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2012
Aðeins umsækjendur sem eru 20 ára og eldri koma til greina.
Fyrirspurnir berist til Mannauðs hjá Símanum (mannaudur@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Heiðdís Björnsdóttir, hópstjóri

Fjarðalax á Vestfjörðum
– spennandi störf í laxeldi
Fjarðalax ehf. leitar eftir áhugasömu og dugmiklu fólki til starfa
hjá stærsta laxeldisfyrirtæki Íslands.

Á sunnanverðum Vestfjörðum búa
um 1300 manns í ægifögru umhverfi í
námunda við Látrabjarg, Rauðasand
og Arnarfjörð.

Vegna aukinna umsvifa í laxeldi þarf fyrirtækið nú að ráða í eftirtaldar stöður:
Starfsfólk í vinnslu á Patreksfirði
Um er að ræða framtíðarstörf fyrir konur og karla við slátrun, vinnslu og pökkun í vinnsluhúsi
fyrirtækisins á Patreksfirði. Reynsla af sambærilegum störfum er kostur sem og vinnuvélaréttindi.
Vélstjóri
Umsækjandi þarf að hafa réttindi sem yfirvélstjóri VS.III á skip lengra en 12 metra og á vél sem
er 750 kw eða stærri (eldra skírteini VS.III - 2. Stig).
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í lok ágúst.
Fjarðalax hefur byggt upp umfangsmikið laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum og er nú með
fisk á fóðrum í Tálknafirði, Patreksfirði og Arnarfirði. Þá rekur fyrirtækið seiðaeldisstöðina Ísþór
í Þorlákshöfn. Fjarðalax hefur það að markmiði að koma á fót sjálfbæru laxeldi sem rekið er
með vistvænum hætti.

Samfélögin eru Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur þar sem starfræktir
eru fjórir skólar og þrír leikskólar auk
tónlistarskóla. Þá rekur Fjölbrautaskóli
Snæfellinga framhaldsdeild á Patreksfirði.
Mikil áhersla er lögð á umhverfismál og
vinna skólarnir allir eftir verkefninu
Skólar á grænni grein. Mannlífið á
sunnanverðum Vestfjörðum er blómlegt
og fjölmörg félagasamtök starfandi.

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst – Umsóknir sendist á: kristin@fjardalax.is

Fjarðalax ehf.
Hafnarhúsið
460 Tálknafjörður
www.fjardalax.is
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Sölumaður
Barnafataverslunin POLARN O. PYRET leitar
starfsmannni í 80-90% starf.

í
6pUIU Sérfræðingur
èLQJXUiVYLèL
markaðsrannsóknum
PDUNDèVUDQQVyNQD
MMR óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði markaðsrannsókna.
005EêèXUXSSiDOKOLèDìMyQXVWXiVYLèLPDUNDèVUDQQVyNQDRJVWDUIDUI\ULUOHLèDQGL
Viðkomandi mun
takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni sem hluti af teymi.
PDUNDèVI\ULUW
NLLQQOHQGVHPHUOHQG
9LèOHLWXPQ~DèK
¿OHLNDUtNXPVpUIU èLQJLWLODèWDNDVWiYLèIM|OEUH\WWUDQQVyNQDYHUNHIQLt
Hlutverk sérfræðings
- Gerð spurningalista
VNHPPWLOHJXVWDUIVXPKYHU¿
- Skýrsluskrif
9HUNHIQLVpUIU
èLQJVHUXPHèDODQQDUV
- Umsjón með eigindlegum
rannsóknarverkefnum
 0yWXQRJXSSVHWQLQJUDQQVyNQDYHUNHIQD
- Tölfræðigreining
 8PVMyQPHèHLJLQGOHJXPUDQQVyNQDUYHUNHIQXP
Sérfræðingur
þarf að hafa
 )UDPVHWQLQJRJN\QQLQJUDQQQVyNQDUQLèXUVWDèQD
- Háskólamenntun
í rannsóknaraðferðum félagsvísinda (BA eða hærra)
- Mjög góða ritfærni
og íslenskukunnáttu
0HQQWXQDURJK
IQLVNU|IXU
- Getu til að vinna sjálfstætt
 9LèNRPDQGLìDUIDèKDIDPM|JJyèDULWI UQLRJtVOHQVNXNXQQiWWX
- Reynsla af eigindlegum rannsóknaraðferðum kostur
 +iVNyODPHQQWXQPHèiKHUVOXiUDQQVyNQDUDèIHUèLUIpODJVYtVLQGD %$HèDK UUD
 6MiOIVW
Umsóknir
sendistèLtYLQQXEU|JèXP
til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á póstfangið olafur@mmr.is
 6WDUIVUH\QVODYLèHLJLQGOHJDUUDQQVyNQLUNRVWXU
Umsóknum
eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og námslýsingar
Umsóknafrestur er til og með 10. júní 2012
gOOXPXPV NMHQGXPHUKHLWLèIXOOXPWU~QDèL
MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna
og starfar
8PVyNQLUVHQGLVWWLOÏODIVëyUV*\OIDVRQDUIUDPNY
PGDVWMyUD005iRODIXU#PPULV
fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
Nánari upplýsingar á www.mmr.is
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW

Leitað er að jákvæðum og skipulögðum einstaklingi
með söluhæﬁleika, þjónustulund og reynslu af
verslunarstörfum.
Umsækjandi þarf að vera eldri en 25 ára og geta
unnið til lokunar einhverja daga vikunnar, auk þess
annan hvorn laugardag.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf um miðjan
ágúst.
Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum í
Kringlunni og Smáralind.

Hjúkrunarfræðingur óskast til
starfa í útskriftarteymi LSH

1iQDULXSSOêVLQJDUXP005iZZZPPULV

MMR
/ Markaðs- og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík
0050DUNDèVRJPLèODUDQQVyNQLUHKI/DXJDYHJL5H\NMDYtN

Starf hjúkrunarfræðings í útskriftarteymi Landspítala er laust til umsóknar.
Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
nánara samkomulagi.
Útskriftarteymi Landspítala er þverfaglegt og starfa þar félagsráðgjafar,
hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfi og öldrunarlæknar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sérfræðingur í
6S\UODU
markaðsrannsóknum
MMR óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði markaðsrannsókna.
005yVNDUHIWLUDèUièDVWDUIVIyONYLè~WKULQJLQJDUYHJQDPDUNDèVUDQQVyNQD
Viðkomandi mun takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni sem hluti af teymi.
6YHLJMDQOHJXUYLQQXWtPLKHQWDUYHOPHèQiPLHèDVHPDXNDVWDUI
- Reynsla af
eigindlegum rannsóknaraðferðum kostur
Hlutverk
sérfræðings
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
- Gerð spurningalista
Umsóknir
sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra
MMR, á póstfangið olafur@mmr.is
 *yèIUDPNRPDtVOHQVNXNXQQiWWDRJW|OYXI
UQL
- Skýrsluskrif
Umsóknum
eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og námslýsingar
 1iNY
PQLtYLQQXEU|JèXP
- Umsjón
með
eigindlegum rannsóknarverkefnum
Umsóknafrestur
er til og meðUUD
10. júní 2012
 6W~GHQWVSUyIHèDK
- Tölfræðigreining
 0LNLOOiKXJLiVDPVNLSWXPYLèDQQDèIyON
MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar
fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
8PVyNQLUVHQGLVWWLOÈVJUtPV7U\JJYDVRQDUJDJQD|ÀXQDUVWMyUDiDVJULPXU#PPULV
Nánari upplýsingar á www.mmr.is
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW

1iQDULXSSOêVLQJDUXP005iZZZPPULV
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Ráðgjöf og skipulagning flókinna útskrifta
Stuðningur við legudeildir LSH
Samskipti við aðrar stofnanir
Samhæfing þjónustu

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Fjölbreytt starfsreynsla og góð þekking á heilbrigðiskerfinu
Faglegur metnaður í starfi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2012.
» Upplýsingar veita Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir, deildarstjóri, netfang
dthyri@landspitali.is, sími 543 3297 og Hildur Helgadóttir, innlagnastjóri,
netfang hildurhe@landspitali.is, 543 9831.
» 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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sjúkraþjálfari á líknardeild
í Kópavogi

einfaldlega betri kostur

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.

Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal landsmanna fyrir
gæði og þjónustu. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA lager
Við leitum að þjónustuliprum og handlagnum einstaklingi til afgreiðslustarfa á ILVA lager í
fullt starf. Leggjum áherslu á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starﬁ.
Vinnutími mánudaga - föstudaga 11:00-18:30 einnig vinna um helgar sé þess óskað. Þarf að
hafa lyftarareynslu. Aldurstakmark er 20 ár.

ILVA verslun
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu og þjónustustarfa í fullt starf. Viðkomandi
þarf að hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem og framsetningu húsgagna og
gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna og gjafavöru er kostur. Vinnutími mán.-fös. 11:00 - 18:30
einnig vinna um helgar sé þess óskað. Aldurstakmark er 20 ár.

ILVA verslun - helgarstarf
Einnig leitum við að einstaklingum í helgarstarf. Vinnutími laugardaga 10:00-18:00, sunnudaga
12:00-18:00. Aldurstakmark er 20 ár.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is
Nánari upplýsingar veitir Róbert Valtýsson í síma 842-4930

Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.

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

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 11. ágúst 2012.
» Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Ragnheiður S Einarsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, netfang
ragnheie@landspitali.is, sími 543 1000 og Sara Hafsteinsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, netfang 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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Knattspyrnuþjálfari óskast
Knattspyrnufélag Rangæinga (KFR) óskar eftir að ráða
þjálfara í 100 % starf fyrir yngri ﬂokka félagsins frá og
með nk. hausti. Menntun eða reynsla á sviði knattpyrnuþjálfunar skilyrði.
KFR er í Rangárvallarsýslu þar eru þéttbýliskjarnarnir Hella og
Hvolsvöllur auk sveitanna í kring. Iðkendur í félaginu eru ca.150.
Æﬁngum er haldið úti á Hellu og á Hvolsvelli. Síðastliðinn tvö
sumur hafa yngri ﬂokkarnir verið í samstarﬁ við ÍBV og keppt
undir merkjum ÍBV.
Umsóknarfrestur er til 7.ágúst. Áhugasamir sendið inn umsókn
með uppl. um fyrri störf og meðmæli til Auðar Erlu Logadóttur,
formanns KFR audurerla@hotmail.com.
Nánari uppl. Í síma 8616116

Skrifstofa Alþingis auglýsir laus
störf (íslenskufr., lögfr., og ﬂ.) við
útgáfu umræðna og við vinnslu
og útgáfu þingskjala.
Sjá nánar á starfatorg.is

Ráðningarþjónusta

Veitingastjóri
Veitingastaðakeðja óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling í starf
veitingastjóra kvöld- og helgarvaktar. Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra
vikuna og 5 daga hina. Um 72% starf er að ræða.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Þátttaka í almennum störfum

· Skipulags- og leiðtogahæfileikar

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Ráðningarþjónusta

Lagerstarfsmaður
Innflutnings- og framleiðslufyrirtæki á sviði matvælaiðnaðar óskar eftir að ráða
starfsmann á lager. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 08.00 til kl. 16.00.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Vörumóttaka

· Reynsla af lagerstörfum skilyrði

· Tiltekt pantana

· Lyftarapróf skilyrði

· Almenn lagerstörf

· Góð almenn tölvukunnátta
· Góðir skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Ráðningarþjónusta

Skrifstofu- og lagerstarf
Verslunarfyrirtæki á Suðurnesjum óskar eftir að ráða starfsmann í skrifstofu
og lagerstarf. Um 70% starfshlutfall er að ræða.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Umsjón með birgðabókhaldi

· Góð almenn tölvukunnátta

· Umsjón með uppgjöri verslunar

· Reynsla af störfum við birgðabókhald kostur

· Almenn lagerstörf

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

· Afgreiðsla í verslun

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Ýmis tilfallandi skrifstofustörf

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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BÓKARI
Íslenskir Fjallaleiðsögumenn óska eftir að ráða
bókara í 70% starf
Starfssvið:
Færsla bókhalds
Afstemmingar
Ýmis tilfallandi
verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur:
Góð reynsla af bókhaldsstörfum
Navision kunnátta æskileg
Góð tölvufærni í Excel
Þolinmæði og jákvæðni í
mannlegum samskiptum

Umsóknir sendast á job@mountainguides.is fyrir 31.júlí n.k. en
ráðið verður í starﬁð sem fyrst. Nánari upplýsingar um starﬁð er
að ﬁnna á www.fjallaleidsogumenn.is

Flensborgarskólinn auglýsir eftir framúrskarandi
starfsfólki
Leitum að starfsfólki í eftirfarandi stöður:
• Stærðfræði, full staða, aﬂeysing í eitt ár.
• Saga, hálf staða.
• Íþróttir, full staða, aﬂeysing í þrjá mánuði.
• Þjónustuliði, full staða.
Nánari upplýsingar og móttaka umsóknar er á Starfatorgi
(www.starfatorg.is) .
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2012.
Nánari upplýsingar veitir
Einar Birgir Steinþórsson, skólameistari
s: 660 4170/ ebs@ﬂensborg.is

Óskar eftir verslunarstjórum
Gæludýr.is óskar eftir verlsunarstjórum í verslanir sínar á Smáratorgi
og Korputorgi.
Umsækjendur þurfa að:
- Hafa reynslu af verslunarstörfum, verslunarstjórareynsla er kostur.
- Hafa brennandi áhuga á og vera eigandi gæludýra.
- Hafa metnað í starﬁ.
- Vera jákvæður og með mjög ríka þjónustulund.
Í boði er skemmtilegt og krefjandi starf þar sem hvatt er til frumkvæðis
og sjálfstæðra vinnubragða.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á inga@gaeludyr.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir,
fjármálastjóri í síma 616-9124.

Óskum eftir Þjónustufulltrúa
0~ODyVNDUHIWLUDèUièDYtèVêQDRJìMyQXVWXOXQGDèD
PDQQHVNMXWLODèJHJQDKOXWYHUNLìMyQXVWXIXOOWU~D
0~ODHKIHUIUDPV NLèI\ULUW NLiVYLèLIMiUPiODRJ
KHIXUDèPDUNPLèLDèEMyèDQH\WHQGXPKDJNY PDURJ
VYHLJMDQOHJDUODXVQLUiVNDPPWtPDODXVDIMiUPiOXP
6WDUIVYLè
$OPHQQDIJUHLèVODRJDèVWRèYLèYLèVNLSWDYLQL
8PVMyQPHèVNULIVWRIX
+ IQLVNU|IXU-iNY èQLIUXPNY èLNUDIWXURJ
IUDP~UVNDUDQGLìMyQXVWXOXQGHLQNHQQLU0~OD$OOWìHWWD
iVDPWJyèULW|OYXNXQQiWWXOLSXUètPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPRJEUHQQDQGLiKXJLiDèVWRèRJ~UODXVQXP
iPiOXPYLèVNLSWDYLQD0~ODHUQDXèV\QOHJW
9LQQXWtPLHUIUiDOODYLUNDGDJD
9LèNRPDQGLìDUIDèJHWDKDILèVW|UIVHPI\UVW
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU%LUNLU%M|UQVVRQ
IUDPNY PGDVWMyUL0~ODHKItVtPD
HèDiQHWIDQJLQXDWYLQQD#PXODLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèiJ~VW

\btkXÂab`ÂXÂ
6HèODEDQNLËVODQGVHUVMiOIVW èVWRIQXQtHLJXtVOHQVNDUtNLVLQVHQOêWXUVpUVWDNULVWMyUQ6HèODEDQNLQQ
IHUPHèVWMyUQSHQLQJDPiODiËVODQGLRJHUPHJLQPDUNPLèKHQQDUVW|èXJOHLNLtYHUèODJVPiOXP
6HèODEDQNLQQVNDOHQQIUHPXUVLQQDYLèIDQJVHIQXPVHPVDPUêPDVWKOXWYHUNLKDQVVHPVHèODEDQND
VYRVHPDèYDUèYHLWDJMDOGH\ULVYDUDVMyèRJVWXèODDèYLUNXRJ|UXJJXIMiUPiODNHU¿ìPW
JUHLèVOXNHU¿tODQGLQXRJYLè~WO|QG

/DXVWVWDUIKMi6HèODEDQNDËVODQGV
+DJIU èLQJXUiVYLèLKDJIU èLRJSHQLQJDVWHIQX6HèODEDQNDËVODQGV
6HèODEDQNLËVODQGVyVNDUHIWLUDèUièDKDJIU èLQJiVYLèLKDJIU èLRJSHQLQJDVWHIQXEDQNDQV8PHUDèU èD
VWDUIVKOXWIDOOPHèVWDUIVVW|èt5H\NMDYtN
+DJIU èLRJSHQLQJDVWHIQXVYLèDQQDVWUDQQVyNQLURJJUHLQLQJXiìUyXQHIQDKDJVRJSHQLQJDPiODJHULUìMyèDKDJVRJ
YHUèEyOJXVSiURJWHNXUìiWWtPyWXQVWHIQXQQDUtSHQLQJDPiOXP+DJIU èLRJSHQLQJDVWHIQXVYLèKHIXUPDXPVMyQ
PHè~WJiIXiUVIMyUèXQJVULWVLQV3HQLQJDPiODRJHQVNUL~WJiIXìHVV0RQHWDU\%XOOHWLQ
+HOVWXYHUNHIQLRJiE\UJè

+ IQLNU|IXU

 $èI\OJMDVWPHèIUDPYLQGXHIQDKDJVPiODJUHLQDJ|JQ
RJVNULIDXPQLèXUVW|èXU

 ÈVNLOLèHUDPNPHLVWDUDSUyItKDJIU èL

 $OPHQQDUUDQQVyNQLUHLQNXPiVYLèLSHQLQJDRJ
ìMyèKDJIU èL

 8PV NMDQGLìDUIDèKDIDJRWWYDOGiP OWXRJULWXèX
PiOLE èLtVOHQVNXRJHQVNXRJK ¿OHLNDWLODèVHWMD
IUDPIU èLOHJHIQLiVNêUDQKiWW

 ëiWWDNDtJHUèYHUèEyOJXRJìMyèKDJVVSiDEDQNDQVRJ
YLQQXtWHQJVOXPYLèJUHLQLQJXRJVNULIt3HQLQJDPiO

 8PV NMDQGLìDUIDèKDIDJyèDVDPVNLSWDK ¿OHLNDRJ
YHUDUHLèXE~LQQWLOKySYLQQXDIêPVXWDJL

KFUM og KFUK á Íslandi óskar eftir að ráða
framtíðarstarfsmann í fullt starf við skrifstofu- og
afgreiðslustörf. Vinnutími er frá 9-17 alla virka
daga.
)FMTUVWFSLFGOJ






Almenn afgreiðsla
Símsvörun
Umsjón með heimasíðu félagsins
8PVMyQPHêIUpWWDEUpÀIpODJVLQV
Þjónusta við félagsfólk og viðskiptavini

)GOJTLSÚGVS








6MiOIVW êLVNLSXODJVK IQLRJIUXPNY êLtVWDUÀ
Mjög góð íslenskukunnátta
Almenn tölvukunnátta
Rík þjónustulund
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og fagleg framkoma
Grunnþekking á bókhaldi er kostur en ekki skilyrði

Umsókn skal berast Þjónustumiðstöð KFUM og
KFUK á Íslandi, Holtavegi 28, 104 Reykjavík fyrir
iJ~VWPHUNWࡐVWDUIVXPVyNQ´

 7LOIDOODQGLYHUNHIQLRJUièJM|IiiE\UJèDUVYLèXP
6HèODEDQNDQV
8SSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUëyUDULQQ*3pWXUVVRQDèDOKDJIU èLQJXUtVtPD
6yWWVNDOXPVWDU¿èiKHLPDVtèX6HèODEDQNDËVODQGVZZZVHGODEDQNLLVtVtèDVWDODJLVXQQXGDJLQQiJ~VWQ VWNRPDQGL
8PVyNQLUJLOGDtVH[PiQXèLgOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

KFUM og KFUK er frjáls félagasamtök sem
leitast við að stuðla að þroska barna og
ungmenna til líkama, sálar og anda.

XXXLGVNJTXXXLGVLJT
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Ert þú jákvæður
dugnaðarforkur?
Já leitar að verkefnastjóra fyrir Já.is og Símaskrána.
Helstu verkefni:
Ritstjórn Já.is
Ritstjórn Símaskrárinnar
Ritstjórn innri vefs Já
Verkefnastjórnun
Samskipti við birgja
Reikningagerð

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Góðir samskiptahæﬁleikar
Gott vald á íslenskri og enskri tungu
Dugnaður, keppnisskap og frumkvæði
Nákvæm og öguð vinnubrögð

Umsóknir og nánari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk.
Umsóknir skal senda á gudmundur@ja.is.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur H. Björnsson,
vörustjóri, í síma 522-3208.

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að miðla upplýsingum sem
fólk þarfnast í dagsins önn og auðvelda samskipti þess á milli. Já hefur sett sér þau
markmið að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu, sjá fyrir og mæta nýjum
þörfum viðskiptavina, að skapa öﬂugt og spennandi starfsumhverﬁ, þróa verðmæt
viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.
118

Gulu síðurnar

Já.is

Stjörnur.is

Símaskrá

Já í símann

-er svarið

i.ja.is
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AÐSTOÐAR
VEITINGASTJÓRI
Veitingastjóri er leiðtogi á sínum
vinnustað. Hún er fremst meðal jafningja, tekur þátt í öllum daglegum
störfum, ber ábyrgð á starfsfólki og
sér um allan rekstur staðarins eins
og heimili.
EIGINLEIKAR STARFSMANNS ERU:
• Minnst 35 ára
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Með "mömmu" eiginleika
• Reynsla af heimilisrekstri
• Metnaður og áhugi
• Sjálfstæði, mikil ábyrgðartilfinning og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg
en ekki skilyrði
• Mannblendni og umburðarlyndi
Vinnutími er:
mánudagar - föstudagar 9 –17
Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig:
atvinna@foodco.is
Umsóknir: http://umsokn.foodco.is

^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

9HUVOXQDUVWMyUL
+M~NUXQDUIU èLQJXU
6M~NUDOLèL
6M~NUDìMiOIDUL
+M~NUXQDUIU èLQJXU
+DJIU èLQJXU
(QVNXNHQQDUL
0DWUièXU
3UHVWXU
6yNQDUSUHVWXU
+pUDèVSUHVWXU

ÈIHQJLVRJWyEDNVYHUVOXQUtNLVLQV
/DQGVStWDOL~WVNULIWDUWH\PL
/6+KMDUWDGHLOG
/6+OtNQDUGHLOG
/6+JLJWDURJDOPHQQO\IO NQG
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%LVNXSËVODQGV
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!UGLĴSINGASTOFANÀ3TĥLLÀīSKARÀE˴IRÀĮ˱UGUMÀOGÀ
REYNSLUMIKLUMÀGRAFĥSKUMÀHĮNNUĨIÀSEMÀĞTLAĨÀERÀ
AĨÀLEIĨAÀSTARFÀAUGLĴSINGASTOFUNNARÀOGÀSKILTAGERĨÀ
HENNIÀTENGDRIÀ3KIPULAGSGęFA ÀHUGMYNDAAUĨGI À
KRA˴URÀOGÀFRAMıRSKARANDIÀHĞFNIÀĥÀMANNLEGUMÀ
SAMSKIPTUMÀERUÀKOSTIRÀSEMÀVIĨÀLEITUMÀE˴IRÀ
(ĮNNUĨURINNÀMUNÀLEIĨAÀFAGLEGTÀSTARFÀSTOFUNNARÀ
OGÀSJęÀUMÀSKIPULAGÀVERKEFNAÀęSAMTÀĵVĥÀAĨÀBERAÀ
ęBYRGĨÀęÀAĨÀVEITAÀVIĨSKIPTAVINUMÀFRAMıRSKARANDIÀ
ĵJīNUSTUÀĈÀBOĨIÀERÀLĥ˱EGTÀSTARFÀMEĨÀGīĨUMÀHīPIÀ
STARFSMANNAÀSEMÀHAFAÀMIKINNÀFAGLEGANÀMETNAĨÀ
OGÀVILJAÀTILÀAĨÀVERAÀFREMSTIRÀęÀSĥNUÀSVIĨIÀ
!UGLĴSINGASTOFANÀ3TĥLLÀERÀHLUTIÀAFÀýSPRENTIÀ3TĥLÀ
EHFÀSEMÀÀERÀSTĞRSTAÀFYRIRTĞKIÀęÀSĥNUÀSVIĨIÀUTANÀ
HĮFUĨBORGARSVĞĨISINSÀäAĨÀSTARFRĞKIRÀ
PRENTSMIĨJUNAÀýSPRENT ÀSTAFRĞNUÀPRENTSTOFUNAÀ
3TELLÀOGÀAUGLĴSINGASTOFUNAÀOGÀSKILTAGERĨINAÀ3TĥLÀ
(JęÀFYRIRTĞKINUÀSTARFAÀ˵ĮRTĥUÀĮ˱UGIRÀOGÀDRĥFANDIÀ
STARFSMENNÀMEĨÀMIKINNÀFAGLEGANÀMETNAĨÀOGÀVILJAÀ
TILÀAĨÀVEITAÀFRAMıRSKARANDIÀĵJīNUSTU
5MSīKNIRÀęSAMTÀFERILSKRęÀOGÀFYRIRSPURNIRÀSENDISTÀ
ęÀFRAMKVĞMDASTJīRAÀýSPRENTSÀ3TĥLSÀEHF À
'ÀĎMARÀ0ġTURSSON ÀÀOMAR ASPRENTISÀ
6IĨKOMANDIÀĵARFÀAĨÀGETAÀHA˰ĨÀSTĮRFÀĥÀLOKÀSUMARS

TRAUST FYRIRTÆKI
JÁKVÆÐUR STARFSANDI
SAMKEPPNISHÆF LAUN

Ræstitæknir
Laus er til umsóknar 80-100% staða starfsmanns í
ræstingu. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
1. september 2012 eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Um er að ræða starf í góðum hópi starfsmanna en
kraﬁst er frumkvæðis, góðrar hæfni í mannlegum
samskiptum og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamning Eﬂingar og
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Eﬂingar og
Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Petrea Tómasdóttir ræstingastjóri í síma 585-2010,
netfang; petreato@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund
má ﬁnna á heimasíðunni www.reykjalundur.is

3TĥLLÀAUGLĴSINGASTOFAÀOGÀSKILTAGERĨÀÀ\ÀÀĎSEYRIÀÀÀ\ÀÀÀ!KUREYRIÀÀ\ÀÀ3ĥMIÀÀÀÀÀ\ÀÀWWWSTILLIS

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
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Heimilisaðstoð

Íþróttafélagið Þór leitar að metnaðarfullum
einstaklingi í starf framkvæmdastjóra félagsins.
Helstu verkefni framkvæmdastjóra:
• Yﬁrumsjón með rekstri félagsins

Tennis- og badmintondeild
KA (áður TBA) óskar eftir
að ráða aðalþjálfara fyrir
komandi vetur.

• Fjármála- og starfsmannastjórnun
• Þátttaka í mótun kröftugrar liðsheildar.
• Skipulagning starfseminnar og áætlanagerð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ kostur
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti

Stefnt er að því að æfingar
hefjist í byrjun september.

Fjölskylda í hverﬁ 108 óskar eftir konu eldri en 20
ára til að sinna heimilisstörfum og barnagæslu 2-3
eftirmiðdaga í viku, u.þ.b. 4 klst í senn. Viðkomandi
þarf að hafa bílpróf. Umsóknir/fyrirspurnir sendist
á netfangið umsokn108@gmail.com.

Óskum eftir vönum
manni í jarðvinnu
Upplýsingar í s: 864-5111
Hafnargarðurinn ehf.

Umsóknir sendist til
Snæfríðar Egilson á netfangið
kristnes7@simnet.is.

• Haldgóð tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í samskiptum.
Hvetjum bæði karla og konur til að sækja um starﬁð
Umsjón með starﬁnu hefur Aðalstjórn Þórs. Umsókn
um starﬁð ásamt ferilskrá skal skilað til formanns
Þórs, Árna Óðinssonar á netfangið formadur@thorsport.is

Nánari upplýsingar má ﬁnna á:
www.ka-sport.is, www.tba.iba.is
og www.iba.is

Te & Kaffi óskar eftir liðsauka
Starfsmann vantar í útkeyrslu- og eldhússtarf.
Starfslýsing:
• Vinnutími 06.00-16.00 á vöktum, alls 15 vaktir
í mánuði og unnið aðra hvora helgi.
• Almenn störf í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins
og dreifing á vörum.

Íþróttafélagið Þór var stofnað 6. júní 1915, og er elsta starfandi
íþróttafélag á Akureyri. Innan félagsins eru stundaðar margar
íþróttagreinar, meðal annars fótbolti, körfubolti, handbolti, píla,
keila og taekwondo. Skrifstofur félagsins eru í félagsheimili Þórs
í Hamri við Skarðshlíð.

Hæfniskröfur:
• Eldri en 22 ára.
• Stundvís, jákvætt hugarfar og vönduð vinnubrögð.

Verkfræðingar – tæknifræðingar

Umsóknir sendist á jenny@teogkaffi.is

VSB Verkfræðistofa ehf óskar eftir að ráða verkfræðing
eða tæknifræðing á sviði burðarvirkja til starfa nú þegar.
Starﬁð felst í hönnun burðarvirkja húsbygginga.
Starfsreynsla og þekking á Auto-Cad og helstu
burðarþolsforritum er nauðsynleg.
Leitað er að einstaklingi þar sem fagmennska og
metnaður er í fyrirrúmi við lausn verkefna.

EFTIRLITSDÝRALÆKNIR Í
NORÐAUSTURUMDÆMI
Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni
í 100% starf á umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á
Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst.
Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í stærri matvælafyrirtækjum
• Eftirlitsstörf á sviði dýraheilbrigðis og dýravelferðar
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum
• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að
vera falin
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Æskilegt að umsækjandi haﬁ starfað við opinbert
eftirlit
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ólafur Jónsson,
héraðsdýralæknir (olafur.jonsson@mast.is) og
Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@
mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá
og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum
“Eftirlitsdýralæknir” eða á starf@mast.is. Umsóknarfrestur
er til og með 15. ágúst 2012. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.

Frekari upplýsingar gefur Björn Gústafsson
í síma 660 8601 eða á netfangi bjorn@vsb.is
Umsóknum skal skila til VSB fyrir 12. ágúst n.k.
í tölvupósti eða bréﬂega.
VSB Verkfræðistofa ehf er að Bæjarhrauni 20 í Hafnarﬁrði. Hjá fyrirtækinu starfa
17 manns. Fyrirtækið starfar á sviði bygginga-, véla- og rafmagnsverkfræði, við
hönnun burðarvirkja, lagna- og loftræsikerfa, rafkerfa og lýsinga, byggðatækni,
eftirlit, framkvæmdaráðgjöf, mælingar oﬂ. Á VSB er rekið öﬂugt starfsmannafélag
sem heldur uppi kröftugu félagslíﬁ. Frekari upplýsingar um VSB má ﬁnna á
heimasíðu www.vsb.is

Matreiðslumaður
Sushisamba er skemmtilegur og
spennandi veitingastaður
í miðbæ Reykjavíkur
Vegna mikilla vinsælda þurfum við að
bæta við okkur matreiðslumanni,
bæði í aukavinnu og fullt starf.
Reynsla og jákvæðni skilyrði.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
eythor@sushisamba.is
TVTIJTBNCBtJOHIPMUssUrUJtT³NJtTVTIJTBNCBJT
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Matreiðslumaður
Viljum bæta við öflugum matreiðslumanni í eldhúsið
hjá UNO. Hafið samband við Gumma í síma 891 8465
eða Kjartan í síma 663 4392.
Einnig vantar þjóna í vetur, sem búa yfir söluhæfileikum og hafa gaman af því að gleðja aðra.
Sendið ferilskrá á uno@uno.is
UNO er líflegur ítalskur veitingastaður
við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.
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FÆRANLEGAR KENNSLUSTOFUR
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í framleiðslu
og afhendingu á þremur færanlegum kennslustofum. Húsin skilist eigi síðar en 10. desember
n.k. fullkláruð.
Útboðsgögn fást afhent frá og með mánudeginum
30. júlí í afgreiðslu Umhverﬁs- og Framkvæmdarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2.
Tilboð verða opnuð á sama stað 15. ágúst 2012
kl. 11:00.

Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2012
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Lýðheilsusjóði
Lýðheilsusjóður starfar samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu (41/2007) og reglugerð
um lýðheilsusjóð (1260/2011).
Hlutverk sjóðsins er að styrkja lýðheilsustarf sem samræmist markmiðum laga um landlækni
og lýðheilsu, bæði innan og utan embættisins, í þeim tilgangi að stuðla að heilsueflingu og
forvörnum. Styrkir eru veittir til verkefna eða afmarkaðra hagnýtra rannsókna.
Skilyrði fyrir rannsóknastyrkjum er að Embætti landlæknis hafi aðgang að ópersónugreinanlegum
frumgögnum og nauðsynlegum stoðupplýsingum ári eftir að gagnasöfnun lýkur. Í samvinnu við
styrkþega getur embættið/stjórn sjóðsins einnig veitt þriðja aðila aðgang að gögnunum.
Áhersla er lögð á að verkefnin séu til eflingar lýðheilsu með áherslu á eitthvað af eftirfarandi þáttum:
áfengis- og vímuvarnir, tóbaksvarnir, heilbrigða lifnaðarhætti eða geðrækt. Mikilvægt er að
verkefnin hafi raunhæf og skýr markmið.

Auglýsing sveitarstjórnar um skipulag í Húnaþingi vestra.

Breytingu á aðalskipulagi Húnaþings vestra
2002-2014 í landi Melstaðar
Auglýsing um breytingar á aðalskipulagi Húnaþings
vestra 2002-2014 í samræmi við 31 gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Aðalskipulagsbreyting þessi tekur til staðsetningar á nýju verslunar- og þjónustusvæði fyrir olíu og
veitingasölu við þjóðveg nr. 1. Skipulagssvæðið er um 2 ha.
á stærð og er í landi Melstaðar í Miðﬁrði.

Deiliskipulag fyrir verslunar- og þjónustulóð
í landi Melstaðar
Auglýsing um deiliskipulag fyrir veitingasölu og þjónustustöð með eldsneytistönkum ásamt tilheyrandi mannvirkjum í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Stærð lóðar er um 1,2 ha. á stærð og er í landi Melstaðar
í Miðﬁrði.
Skipulagsuppdrættir, ásamt greinargerðum munu liggja
frammi á skrifstofu Húnaþings vestra og hjá Skipulagsstofnun
Laugavegi 166, Reykjavík frá 30. júlí til 19. september
2012 Ennfremur verða gögnin aðgengileg á heimasíðu
sveitarfélagsins www.hunathing.is. Athugasemdum skal skila
skriﬂega á skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstangabraut
5 eða á netfangið alla@hunathing.is merkt annars vegar
"aðalskipulag Húnaþing vestra" og hins vegar "deiliskipulag
í landi Melstaðar". Þeir sem ekki gera athugasemdir innan
tilskilins frests teljast samþykkir tillögunum.
Hvammstangi, 25. júlí 2012
Guðrún Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri.

Stjórn Lýðheilsusjóðs úthlutar úr sjóðnum. Áskilinn er réttur til að senda umsóknir til umfjöllunar
fagaðila, óska eftir nánari upplýsingum um verkefni, framkvæmdaaðila og fjármögnun. Einnig áskilja
styrkveitendur sér rétt til að ákveða að styrkir verði greiddir út í samræmi við framvindu hvers
verkefnis. Ef sótt er um styrk til framhaldsverkefna þarf framvinduskýrsla að liggja fyrir. Styrkþegum er
jafnframt gert að skila inn fjárhagsyfirliti og afriti af kvittunum vegna kostnaðar við verkefnið eða
rannsóknina með framvindu eða lokaskýrslum.
Mikilvægt er að í umsókninni sé gerð grein fyrir því hvernig verkefnið verður metið.
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2012 og skal sótt um á eyðublöðum á vef Embættis
landlæknis, http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/lydheilsusjodur
Styrkja, sem úthlutað er á árinu, skal vitjað fyrir 31. des. 2012.
Nánari upplýsingar fást í síma 510 1900 eða á vef Embættis landlæknis. Einungis er tekið á móti umsóknum í
tölvupósti á netfangið lydheilsusjodur@landlaeknir.is

FRÉTTIR

Útboð-Ferjuleið
Mjóafjarðarferja 2012–2015
12-043
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í siglingar með fólk og
vörur á milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar árin 2012-2015.
Þjónustan er veitt yﬁr vetrarmánuðina eða tímabilið frá 1.
október til og með 31. maí.

ÚTBOÐ

Brúnás, gatnamót við Ásaveg

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

:;Ô93(?(9509
,9<Í=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði.
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur
upp á að bjóða.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 5-7
í Reykjavík (móttaka) og Búðareyri 11-13, Reyðarﬁrði frá
og með mánudeginum 30. júlí 2012. Verð útboðsgagna
er 4.000 kr.
Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 21. ágúst 2012 og verða þau opnuð þar
kl. 14:15 þann dag.

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð, regnvatnslagnir og
götulýsingu vegna fyrirhugaðra framkvæmda við breytingar á
gatnamótum Brúnás við Ásaveg, við Helgafellsland.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í Þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti 2 á 2. hæð, frá og með mánudeginum 30.
júlí 2012.
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 14. ágúst 2012, kl. 14:00 á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, 2. hæð Þverholti 2, að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
Verklok eru 15. nóvember 2012.
Gatnagerð og lagnir, helstu magntölur eru:
• Lengd gatna
385 m
• Uppúrtekt
4.200 m3
• Losun á klöpp
1.300 m3
• Fyllingarr
1.250 m3
• Regnvatnslagnir 180 m
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

UMRÆÐAN

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

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
Meiri Vísir.

FÍTON / SÍA

FYLGSTU MEÐ ENSKA BOLTANUM FRÁ BYRJUN.
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT: 512 5100 - WWW.STOD2.IS.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

WWW.FASTMOS.IS

Birkistekkur nr. 2 - Þingvallavatn

Vatnsendahlíð 186 – 311 Borgarbyggð
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Opið hús um helgina

ÚS
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Á FALLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í ÚTHLÍÐ
- SUMARBÚSTAÐUR TIL SÖLU!

HÚ

Húsið er 51 fm að grunnﬂeti og ca. 20 fm svefnloft að auki. Stór
verönd með skjólveggum og heitum potti. Geymsluskúr. Gróin
lóð með leiktækjum. Stutt í alla þjónustu og náttúruperlur.
Laus strax, innbú og húsgögn fylgja.
Lítið og vinalegt 22,4 fm sumarhús ásamt svefnlofti sem ekki er skráð,.
Húsið stendur á eignarlóð í göngufæri við vatnið. Hægt er að byggja við
húsið. Mikill gróður er til staðar. Aðeins 35 mín. Akstur frá Reykjavík.
Rennandi vatn og rafmagn. Ný rafmagnstaﬂa og rotþró, gaseldavél.
Parket og ﬂísar eru á gólfum. Lokað afgirt svæði. Gott verð: 7,5 millj.

Opið hús í dag laugardag á milli kl. 12-15.
Mjög fallegt 95,7 m2 heilsárshús - samþykkt sem íbúðarhús, við
Vatnsendahlíð, rétt ofan við Skorradalsvatn. Um er að ræða timburhús
sem byggt er árið 2011. Húsið skiptist í 70,4 m2 jarðhæð og 15,2 m2
milliloft, auk 10,1 m2 geymslu ásamt stórri timburverönd.
Húsið stendur ca. 3.100 m2 leigulóð. V. 29,9 m.

Hægt að skoða um helgina
laugardag og sunnudag 28. og 29. júlí.
Verð: 14.900.000

Heimilisfang: Guðjónsgata 8, Úthlíð.

Kristján verður á staðnum í dag laugardag og sunnudaginn
29. júlí á milli 17-20 S: 867 1379

Allar upplýsingar veita:
Sveinn Eyland, löggiltur fasteignasali, í síma 690 0820

OPIÐ HÚS Á SUNNUD.
Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Sigurður
Gunnlaugsson
lögg. Fasteignasali

Veitingastaður í miðborginni til sölu
Bjartur og
fallegur lítill veitingastaður í eigin
húsnæði í miðborginni til sölu,
ásamt öllum þeim
tækjum og tólum
sem nauðsynleg
eru fyrir áframhaldandi rekstur.
Góðir tekjumöguleikar fyrir hendi
fyrir duglega og samhenta einstaklinga.

Topp þjónusta þarf ekki að vera dýr.
Enginn bakreikningur sé eignin tekin úr sölu.

210 Garðabær
Fallegt hús á góðum stað

Hafðu samband við verðlaunaðan
sölumann og fáðu að vita hvað hægt
er að gera, það kostar ekki krónu.

Sunnudaginn 29. júlí

FRÁ KL. 15-15:30
Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Glæsilega og mjög vandaða 89,6 fm
3ja herbergja íbúð á annarri hæð við
Básbryggju 2 í Reykjavík auk stæðis
í bílageymslu. Vandaðar innréttingar,
gólfefni og tæki. Sér þvottahús í íbúð
og sérgeymsla í sameign.

Óskar R. Harðarson

Verð:

Vernharð Þorleifsson
6997372
venni@remax.is

26,8 millj.

Ástþór Reynir

hdl. og löggiltur fasteignasali

lögg. fasteignasali
414 4706

Nánari uppl. veitir Bjarni í síma 895 9120 eða bjarni@fasttorg.is

Mávanes 18

110 Reykjavík

Básbryggja 2

senter@remax.is

- með þér alla leið -

Stærð: 28,4 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1948
Fasteignamat: 4.415.000

Miklabraut 68

Stærð: 312 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1966
Fasteignamat: 64.650.000
Bílskúr: Já

Senter

105 Reykjavík
Stúdíó íbúð

Alpha

Opið
Hús

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
699-2900
haukur@remax.is

Í göngufæri við HR og KHÍ

Verð: 9.900.000

Ný uppgerð eign (stúdíó) við Miklabraut, í göngufæri við Háskólann í Reykjavík og Kennaraháskóla
íslands. Innréttingar í eldhúsi og baðherbergi eru nýjar, öll gólfefni eru ný, blöndunartæki eru ný, allt
rafmagn endurnýjað og vatnslagnir endurnýjaðar. Eignin er nýmáluð. Ekki hefur verið búið í íbúðinni
eftir að hún var gerð upp. Íbúðin er ósamþykkt.
Allar nánari upplýsingar veitir Haukur í s: 699-2900 eða á haukur@remax.is
Reynir Logi Ólafsson lgf.

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
reynir@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

Hlunnavogur 5
Opið hús mánudag 30.júlí kl 19.00-19.30

Verð: 95.000.000

104 Reykjavík
Sérhæð með palli auk bílskúrs

Stærð: 148,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953
Fasteignamat: 27.000.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind

Kristján Þórir Hauksson
Sölufulltrúi
6961122
kristjan@remax.is

RE/MAX SENTER kynnir mjög fallegt, vel skipulagt og vandað einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað
á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið er mjög fallegt hús í funkisstíl með kopar þakkanti og gólfsíðum gluggum
að hluta. Útsýni til sjávar er á milli húsa, úr stofum. Aðalhæð hússins er 194,9 fermetrar, bílskúrinn er 49,2
fermetrar og skráð rými í kjallara eru 67,9 fermetrar. Auk þess eru í kjallara 125 fermetrar sem er óskráð og
óinnréttað rými. Húsið skiptist þannig: Á efri hæð eru: forstofa, gestasalerni, eldhús með góðri borðaðstöðu,
þvottaherbergi, samliggjandi bjartar stofur, borðstofa, svefngangur, stórt herbergi (á teikn. 3 herbergi),
barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Í kjallara eru: Tvö stór barnaherbergi, eitt minna barnaherbergi,
forstofa, baðherbergi með sturtu og tvær geymslur auk um 125 fermetra rýmis sem er óuppfyllt og óinnréttað
og er ekki getið í Fasteignaskrá Íslands. Húsið að utan er í góðu ástandi, nýlega málað. Kopar þakkantur er á
öllu húsinu og dúkur á þaki er í lagi. Lóðin er stór, ræktuð og skjólsæl með góðum veröndum og stéttum. Hiti
er í innkeyrslu og göngustígum við húsið.

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Stefán Jarl
Sölufulltrúi
8929966

gunnar@remax.is

stefan@remax.is

Þriðjudaginn 31. Júlí 17-17.30
Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

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

Verð: 36.900.000

Húsið er afar glæsilegt, stór og falleg lóð umhverfis húsið. Andyri með fatahengi og flísum á gólfi, lítð
flísalagt hol, Stórt eldhús sem allt hefur verið endurnýjað, stór svört innrétting með eyju, steinn á
borðum, spam helluborð og háfur. Innaf eldhúsi er þvottarými, allt rafmagn í eldhúsi er nýtt. Stofa með
parketi á gólfi, úr stofu er gengið út á ca50 fm sólpall með heitum potti og úti sturtu. 2 barnaherbergi
með parketi og skápum, hjónaherbergi með parketi og skápum. flott eign gott aðgengi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
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1-2 milljónir

Til sölu Hobby Prestige 650 2011. Eitt
með öllu. S. 897 1580

Sendibílar

Hjólhýsi 7,5 m með fortjaldi á lóð á
Laugarvatni. Tilboð óskast. S. 895 6307

ÞJÓNUSTA

Fellihýsi
Pípulagnir
Toyota Auris, Dísel, sjálfskiptur, árg.
12/2007, ek: 91.þ.km. eyðsla 5 lítrar,
Verð: 1.990. þús. Upplýsingar í síma
699-5880. Möguleiki að yfirtaka lán
uppá 1.600, þús., lítil útborgun!

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Til sölu Suzuki Boulevard C50 (800),
árg. 2005. Fallegt svart hjól, ekið
einungis 5.400 mílur. Aðeins bein
sala, verð 760 þ. Frekari upplýsingar
sph201@hotmail.com eða 861-7910.

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

Fleetwood Cheyenne 2006 10f. Lítið
notað, SÓLARSELLA. V: 1.600þ ÚTSALA
1.200þ. S. 893 1644. Hús í toppstandi !!!

Camplet Savanne til sölu árg. ‘08
yfirbreiðsla og dúkur í fortjald fylgja.
Verð 890þús Uppl. s. 861 4460 Randver.

Hreingerningar
Vinnuvélar

Til sölu Peugeout 206 cc caprio árgerð
2001, ekinn 106000 km, Skipt um
tímareim í 96000 km. Verð 1.100.000
Skoða skipti og tilboð. Upplýsingar í
síma 6604490.

2 milljónir +

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.í
s. 663 5315 og 699 6069

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Vy-þrif ehf.

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

Húsbílar

Til sölu

Kawasaki Vulcan 2000 árg. 2006 Eins
og nýtt og hlaðið aukabúnaði. Hjólið er
til sýnis hjá motorhjól.is Ögurhvarfi 2.
Sími 5529300.

VIKING FELLIHÝSI 8 feta 98” nýskoðað,
ný dekk, nýyfirfarinn lyftibúnaður
Fortjald ,svefntjöld, markísa, ofl.
Verð570 þús Uppl. í s: 895-9066

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Tveir 44” breyttir Patrol jeppar með
öllum hugsanlegum aukabúnaði, lítið
eknir, góð þjónustusaga. Tilvaldir í
ferðaþjónustu. Upplýsingar um bílana
veitir Guðni í síma 868-1963 en tilboð
sendast á formadur@fbsr.is.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Pawel ræstingar!

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522
BMW 320,’06. Ekinn aðeins 70 þús.
Sjálfskiptur, hvítt leður, 17” og aðeins
1 eigandi. Dekur bíll. Verðtilboð 2.590
þús. stgr. Ath. skipti á Nissan Murano.
Uppl. í s.822 2777

Yamaha V-star 650 árg.’05 ek. aðeins
8.300 mil. hlaðið aukahlutum aldrei
keyrt í bleytu, glæsilegt hjól. Verð 850
þ. engin skipti. Uppl. í s:862 8994 Ólafur

Bílar óskast

Til sölu Yamaha FZ 600, árg. 2006, nýskr.
17.8.2007, ek. 3740km. Með 600cc
mótor sem er að skila 98 h. Hjólið
er lítið notað og hefur fengið dekur
meðferð og aldrei dottið á hliðina. Stór
glæsilegt hjól. Verð 890þ. Öll tilboð
skoðuð. Uppl. fást hjá Jóni í s. 568
3737/8963677 og hjá Agli í s. 662 6076.

Óska eftir að kaupa bíl fyrir 400 þús
stgr. Má ekki vera ek. yfir 100 þús km.
Góð sumar- og vetrardekk. Sk’13. Uppl.
í s. 858 1990 eða steinunnbirgis@
hotmail.com.

Staðgreitt

Vil kaupa Skoda Octavia, disel, sjálfsk.
árg. 08. Í einhverjum af gráu litunum.
Staðgreitt. S. 8653523

Vespur

Jeppar

Fellihýsi Coleman Fleetwood 1998
Redwood til sölu. Stærð 9,5 fet. Svefnpláss
fyrir 6 manns, góðar og vel með farnar
dýnur. Gaseldavél, gasmiðstöð, vaskur,
vatnsgeymir, sólarsella, markisa. Skoðað
2011, ný dekk. Einn eigandi frá upphafi.
Tilbúið í ferðalagið. Verð 450 þús, eða
eftir samkomulagi. Upplýsingar í síma
820 8573.

Vespa 125 cupic. Ek. 640 km, árg. 2010.
V. 380þ. S. 893-2031.
BAOTIAN - Vespa nýr rafgeimir. Árg.
5/07, 50cc. Tilboð óskast. S. 820 5698

Fjórhjól

Lítið notaður og hlaðin aukaútbúnaði.
Geymslukassi, sólarsella, markísa,
grjótgrind, heit og kallt vatn, ónotað
ferðasalerni og fleira. Undirvagn
galvaniseraður, öflug og hljóðlát
miðstöð og ískápur. Kostar nýr 2,9 milj.
Ásett v. 1,7 milj. Uppl. í s. 8211145.
Til sölu Coleman Redwood Laredo
fellihýsi árg. ‘00 með markhýsu,
fortjaldi, sólarsellu, miðstöð og ísskáp.
Verð 700þús. Uppl. s. 849 1555 e.kl. 17.

Toyota Tacoma, Doublecab með húsi,
4x4, árg 2007, ekinn 93 þkm. Verð
2.990.000. Uppl: 6989030

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

Mótorhjól

Lyftarar

Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

Bátar

Tjaldvagnar

Fiat Ducato árg. 2005 Diesel, flottur bíll
með öllu tilbúin í ferðalagið. Ásett verð
5,4 mil. Uppl. í s. 821-1638.

Til sölu húsbíll Ford Capron/Ford árg.
2007, ekinn 19500km. Verð 6.950 þús.
Sími 8658981.

Garðyrkja

Palomino Yearling 10 fet,
árg. 08

Ford E-350 húsbíll til sölu m/Tioga húsi.
Árg ‘99, ek 110þ.m., ssk, V8 bensín m.
beinni innsp. Einn með öllu, algjört
toppeintak. Skipti skoðuð á hjólhýsi.
Verð 4.7m. Uppl. í síma 861-7735
Til sölu Toyota Hilux 2006 ekinn 130
þús. Er til í að skoða skipti upp að 700
þús. Verð 2.770 þús. Uppl. Í 895-9066

Aliner Expedition Árgerð 2006
Sólarsella, grjótgrind, truma miðstöð
& 2 gaskútar. Mjög lítið notaður. Verð
1.850.000.- Upplýsingar gefur Andrej í
síma 692-7495

Götuskráð fjórhjól

Polaris Sportsman 500 árg. 2007 ek.5
þ.km nýleg reim, góð dekk og annar
gangur fylgir, spil með fjarst, ný smurt,
brúsaf og nýr rafgeymir. verð.1250þ.
Skoða skipti á ódýrara mótorhjóli uppl.
í síma 867 9344 Sigurður.

Til sölu Raclet Allegra tjaldvagn árg
2007. Eldhúseining, fortjald og
yfirbreiðsla. Vel með farinn. Verð 550þ.
Uppl. Í síma 896-6496

TILBOÐ. Vél volvo penta 165hp tveggja
skrúfu drif, ekki úreldur lengd 595 kerra
fylgir. Ásett verð 3,8 mil. Tilboð 2,9 mil.
Nánari uppl: 7751691.
Til sölu Shetland bátur. Undir 6 m.
Möguleiki á skipti eða uppitöku. S.
8699965

Hjólbarðar

Hjólhýsi

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.

!!! Frábær dísel jeppi m/
krók !!!

Mmc pajero stuttur 2.5 dísel bsk ekinn
240þ ný skoðaður 13 ný dekk krókur vel
við haldinn og mikið endurnýjaður verð
690þ uppls 777-3077

Fornbílar

Til sölu topp eintak af Kawasaki KX125
2008. Á hjólinu er S.P.E.S kraftpúst,
nýleg dekk og fylgja 5 loftsíur til
skiptana. Hjólið hefur alltaf fengið topp
viðhald. Upplýsingar í síma 692-3099

Til sölu er lítið notað HOBBY 495 UFE
hjólhýsi árgerð 2006. Athugasemdalaus
skoðun til 2014. Ásett verð 2.4 milljónir.
Upplýsingar í síma 8212171

Er með mjög vel með farinn tjaldvagn
til sölu, ný skoðaður. S. 692 6100/567
3161.

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

Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is
Combi Camp family 1991 fortjald
V.260.000 S. 8982865.
Til sölu Buick special hardtop, eðalvagn
ì toppstandi.Verð 2.4 millj. Uppl ì s:
6595938.

Er með Hondu cbr 1000 rr árgerð 2007
ekið 28000. Hjól í mjög góðu standi ný
dekk og ný smurt.Ásett verð er 1290.
Skoða tilboð og skipti. Sími 6604490

Hjólhýsi Knaus Eifelland 2008 m/
fortjaldi og öllu sem þarf Tilboðsverð
1650 þús - áhv. 810 þús S:897 2209

Til sölu Camp-let appalo lux tjaldvagn
árg ‘08. Vel með farinn. Með
eldunaraðstöðu. Verð 650 þ. S. 8925788

Glæsibifreið til sölu

Til sölu Chevrolet Impala árgerð
1960. Bifreiðin er í topp ásigkomulagi.
Lækkað verð. Upplýsingar í síma 899
7725.

Honda Shadow Spirit VT 750 DC árg. 05
Til sölu, ekin um 27 þ. km. Engin skipti
V. 550 þ. Uppl. í s. 8937111

Tec 580, TKM, árg ‘09, Kojuhús,
Sólarsella, markísa, alde kerfi ofl. Verð
3.950þ. Tilboð 3,7m. S. 896-0174

Varahlutir
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, golf 95-98.
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Til sölu Combi Camp með fortjaldi,
svefnpláss fyrir 4. Verð 270 þ. Uppl. í
s. 865 0896

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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.

Jarðvinna Jarðvinna
öll almenn jarðvinna.
Véló ehf
s. 823 7473.
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Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð vinna.
Brynjar s:862-8621

Húsaviðhald

Múrarar
MÚRVERK

Málarar
MÁLUN OG MÚRUN. Iðnaðarmenn
óska eftir málningarvinnu, múrvinnu og
flísalögnum. Úti og inni. S. 770 5599.

Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035.

Rafvirkjun

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Parket og sólpallaslípun um allt land.
20 ára reynsla og þjónusta. Gerum
pallinn og gólfið eins og nýtt. Gegnheila
eikin komin aftur, aðeins 4.900 kr fm.
Facebook vinir fá 10% afsl parketslípun
parketmenn Munið númerið...7728100.

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

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum. Uppl.
s. 891 9890. malarar@simnet.is

Meindýraeyðing
Drepum geitungana

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Geitungasíminn 555 666 2

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

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

Bókhald
Skattkærur, framtöl, ársreikningar
og stofnun fyrirtækja. Fljót og góð
þjónusta. Uppl. S. 893 5729
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Tröppuviðgerðir

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða
manninn@hotmail.com

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

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

Vantar þig smið?

Öll almenn smíðavinna úti og inni.
Vönduð vinnubrögð. Stefán s. 8603975

Sími 512 5407
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Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir

Trésmíði

Spásíminn 908 5666

Þjónustuauglýsingar
Viðgerðir og viðhald fasteigna!

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

$AGSN¹MSKEIÈ  OG  ¹GÒST

$AGSGANGA MARKMIÈ JËGA SLÎKUN
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Sími: 565-7070
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2ÒTA AÈ UPPHAFSSTAÈ OG TIL BAKA
KL  

.¹NAR Å SÅMA   OG ¹ WWWTHINLEIDIS
STERK LOK á alla heita potta. 17% affsláttur
Eitt verð á öllum stærðum
78.242.Framleiðum lokin eftir málum.

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

Sterkasta áklæðið á markaðnum
sem þolir vel raka- klór
og veðráttu.

(Myndir á facebook)

Tjalda og Seglaþjónustan
Kristinn 899-7663 - 461-5077 Tjalda@simnet.is

Akralind 8
www.kvarnir.is

Sími: 564 6070
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ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888
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0ARKETSLÅPUN
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ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Önnur þjónusta

Óskast keypt

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

KEYPT
& SELT
Til sölu

NUDD OG HEILSA

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
Mahogny-innrétting úr verslun. 2 afgr.
borð, ljóskappar og fl. S:8641707

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

Verslun

Geymslur.com

Langar þig í hund?

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.

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Fyrir veiðimenn
Til sölu veiðileyfi í Syðri Brú í Soginu
um helgina. Veitt er frá seinnipart
laugardags til hádegis á mánudag.
Upplýsingar í síma 699-5880.

HÚSNÆÐI

Húsnæði óskast á verðbilinu 90-110
þús á mánuði. Stúdíó, 2 eða 3 herb.
Hægt að greiða einn mánuð fyrirfram.
S. 779 1769

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

Húsnæði við Lund/Malmö og herbergi við
kringluna RVK -S. 499-2072/899-2060.
Til leigu rúmgóð 3 herb. íbúð á
Völlunum Hfj. 140 þ. á mán. Til leigu
rúmgóð 2 herb. íbúð í Garðarbæ 120
þ. á mán. Trygingar krafist 3 mán leiga.
S. 8411122

Húsgögn

101. 68 m, 2 herb. Trygging greiðist
fyrirfram. S. 860 0360

4 öryggismyndavélar + sever. Kr.
100þús. +VSK. Einnig hægt að fá 8
vélar + sever kr. 160þús +VSK Uppl. s.
864 1514.

76$/$
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Herbergi til leigu í hverfi 104. Sími:
692 9481

Leigjendur, takið eftir!

Til sölu 40 feta gámur til afhendingu
strax, verð 150 þús + vsk. Viktor s.
898-3523.

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.

Kassagítartilboð
kr:22.900,Gítar,poki,ól,auka strengjasett,stilliflauta
og kennsluforrit. Gítarinn ehf, Stórhöfða
27, S:552 2125 WWW.gitarinn.
is,gitarinn@gitarinn.is

Ýmislegt
Gámar

Frystigámar til sölu, góðir og slæmir.
Sími 893 0939

Húsnæði óskast
Renaissance sófasett, stakur kóngastóll
og standklukka, allt yfir 100 ára gamalt
til sölu. Uppl. í síma 893-7474.

Dýrahald

Atvinna í boði

Par m. 2 börn óskar eftir íbúð til leigu
ca. 100-170 fm. Reglusöm með fastar
tekjur. Meðmælendur til staðar. Frá
águst, langtímal. S. 898 4202/823 8188

American Style
Ertu að leita þér að
vinnu?
Ef þú ert 20 ára eða eldri,
mætir á réttum tíma og talar
annaðhvort íslensku eða mjög
góða ensku þá getur þú sótt um
90% starf í vaktavinnu í eldhúsi
á Nýbýlaveg eða 80% starf á
Bíldshöfða. Til umsóknar er líka
30% starf í eldhúsi í Skipholti
sem hentar vel með skóla Erum
líka að leita að 60% starf í
dagvinnu í sal á Nýbýlaveg.
Til þess að sækja um störfin í
sal þarftu að tala mjög góða
íslensku.
Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Rúmlega fimmtugur maður óskar eftir
rúmgóðu herb eða stúdíó íbúð. Hress,
reglusamur og reyklaus. Uppl. í s. 8696690

HEILSA

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

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.
Óska eftir gröfumanni til starfa á
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. Gefur Pétur
í síma 699-3090 eða tvok@internet.is
Óska eftir stýrimanni og vélstjóra á bát
á rækjuveiðum. Aðeins vanur vélstjóri
kemur til greina. Uppl. s. 898 0504.

Subaru Forester 96 árg, keyrður 350þ.
skipt um vél fyrir 1 og hálfu ári, nýleg
dekk. S. 692-0777.

TILKYNNINGAR

Falleg, ljúf og kelin whippet hvolpur
(tík) til sölu. Foreldrar bæði meistarar
í HRFÍ og góðir beituhlaupshundar.
Upplýsingar í síma 8603150 og á www.
whippet.is

Saffran
Til sölu 25m2 frístundahús, fokhelt.
Ýmis skipti koma til greina. Tilboð
óskast. Upplýsingar í síma 892 2048.

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

Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir í Kjósinni

Nudd

Til sölu sumarhúsalóðir í landi
Möðruvalla 1 (Norðurnes) í Kjós. Nánari
upplýsingar á nordurnes.info og símum
5616521 og 8921938.

Atvinnuhúsnæði

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

Um er að ræða bæði dag og
kvöldvinnu. Áhugasamir þurfa
að tala íslensku og/eða ensku.
Hægt er að fylla út umsókn
á heimasíðu ISS, www.iss.is
eða koma á skrifstofu ISS að
Austurhrauni 7, 210 Garðabæ.

Húsnæði til sölu

Fæðubótarefni

TANTRA NUDD

ISS óskar eftir
flokkstjórum

Atvinna óskast

Óska eftir lítilli íbúð til langtímaleigu,
greiðslugeta u.m.þ.b 40-60þ á mán. S.
847-6492 milli kl. 10-16.

Heilsuvörur

óskar eftir að ráða starfskraft í
áleggsdeild fyrirtækisins
Upplýsingar gefur Birgi í s.
894 4982.

Hótel í miðborg Rvk. óskar eftir vönu
fólki í þrif á herbergjum uppl. 822 5778.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð í Rvk. Helst
í 112. Bílskýli æskilegt, reglusemi og
góð umgengni. Meðmæli. Uppl. í s.
663-0644

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
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ATVINNA

Húsnæði í boði

Íbúð á svæði 108, 168 fm.
Langtímaleiga. Uppl. í s. 847 5529.

Rainbow
ryksuga
með
öllum
fylgihlutum til sölu á 75þ. krónur S.
896-0636.

Um er að ræða starf seinni
part dags milli kl.15-19 aðra
vikuna og bara á föstudegi hina
vikuna.
Í starfinu felst að sjá um þrif
og umsjón á heimili, sjá um
þvott og taka móti börnum 7
og 9 ára úr skóla og sjá um þar
til foreldri kemur heim. Aðeins
reyklaus reglumanneskja kemur
til greina. Meðmæli óskast.
Laun skv samkomulagi. Hlakka
til að heyra frá áhugasömum.
Vinsamlega sendið umsóknir á
adstodaheimili@gmail.com.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

HEIMILIÐ

16fm góður frystiklefi með vél og
blásara. Verð 500þús. Uppl. s. 864
1514.

Barngóð manneskja
óskast á heimili í
Garðabæ

Kjötsmiðjan ehf.

Rafmagns rennihurð. 235x235(110 cm
opnun). S:8641707

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

Gisting

Veiðileyfi

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Smíðavinna
Óska eftir smiðum, góð
verkefnastaða.
Uppl. s. 696 0558.

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464
Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að réttri meðferð,
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum
samskiptum milli hundeigenda,
yfirvalda og almennings. Leitaðu
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Kaupi gull !

www.buslodageymsla.is

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

Þjónusta

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

s. 552-4910.

Geymsluhúsnæði

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

EINN sharpei hvolpur eftir sem leitar að
góðu heimili. Frábært eintak. Upplýs.
821-9262
15 l. fiskabúr m/100 síkliðuseiðum. V.
7000. 5 l. fiskabúr m/100 nýgotnum
síkliðuseiðum. V. 3000. S. 864-5290

Góð fjárfesting

Smiðshöfði 6 RVK. 873fm. Iðnaðarh. Til
sölu. Verð 55milj. brunabótam. 117milj.
Uppl. í s. 898 6377.

Ef þú ert dugleg/ur, eldri en
20 ára, snyrtileg/ur, mætir
alltaf á réttum tíma og vantar
vinnu þá gætum við verið með
rétt starf handa þér. Okkur
vantar starfsmann í 100% starf
í vaktavinnu í pizzubakstri
á Dalvegi. Til þess þarftu að
geta talað íslensku eða mjög
góða ensku. Ef þig langar að
vinna vaktavinnu 100% eða
9:30-15:30 alla virka daga í
sal, þarftu að tala mjög góða
íslensku. Erum einnig með
100% starf í sal í Glæisbæ. Þar
er vinnutími allir virkir dagar
milli 11-19.
Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Einkamál

Konur sem leita
tilbreytingar nota Rauða
Torgið.

Góður árangur, 100% leynd, ókeypis
þjónusta. Síminn er 555-4321.
Ung kona leitar eldri manns í mjög...
innilegri auglýsingu. Rauða Torgið, s.
905-2000 og 535-9920, augl.nr. 8603.
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Brjánn og hans starfsfólk bjóða persónulega þjónustu og aðstoð við val á legsteinum.
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Stórt og öflugt sameinað fyrirtæki
S. Helgason og Sólsteinar sameinast í eitt fyrirtæki sem staðsett verður á Skemmuvegi 48. Þar verður boðið er upp á persónulega
þjónustu við val á legsteinum og fyrsta flokks vörur. Sérmenntað starfsfólk er hjá fyrirtækinu og hægt er að fá sérsmíðaða legsteina
úr mörgum tegundum íslenskra og erlendra grjóta. Legsteinar eru sendir út á land viðskiptavinum að kostnaðarlausu.

T

vær stærstu og öf lugustu
steinsmiðjur landsins, Sólsteinar og S. Helgason, eru
að sameinast í eina. „Báðar steinsmiðjurnar hafa verið leiðandi
í smíðum og framleiðslu á legsteinum frá stofnun. Sólsteinar
hefur starfað frá 1996 og S. Helgason var stofnað 1953 og fagnar því
sextíu ára afmæli á næsta ári,“
segir Brjánn Guðjónsson, framkvæmdastjóri.
Sameinaða fyrirtækið verður staðsett á Skemmuvegi 48 þar
sem S. Helgason er til húsa. „Það
eru miklar breytingar í gangi hjá
okkur. Við erum að stækka og
breyta búðinni, auka vöruúrvalið og fjölga mannskapnum. Sameiginlegt fyrirtæki verður stórt,
öflugt og framsækið. Við leitumst
alltaf við að bjóða upp á fyrsta
flokks vörur og þjónustu. Gæðin
í efnum sem við notum eru mikil
og okkur finnst það skipta miklu
máli.“
Grafísk ir hönnuður, listamenn og menntaðir steinsmiðir
starfa fyrir fyrirtækið. „Við smíðum mikið af okkur eigin steinum
og við sérsmíðum líka eftir pöntunum og óskum viðskiptavina.
Þegar fólk hefur valið sér stein
teiknum við og setjum hann upp
frá A til Ö þannig að fólk getur
séð nákvæma mynd af steininum áður en framleiðslan hefst.
Fólk veit því alveg út í hvað það
er að fara. Fólk getur líka komið
til okkar sjálft með teikningar

Hægt er að fá sérsmíðaða legsteina og
hver kyns fylgihluti, svo sem blómavasa,
styttur og skraut, hjá S. Helgasyni-Sólsteinum.

eða hugmyndir og við látum þær
verða að veruleika,“ segir Brjánn.
Stærsti sýningarsalur landsins
fyrir legsteina verður á Skemmuveginum og er hann bæði inni
og úti. Veitt er persónuleg þjónusta og úrvalið er mikið þannig
að allir ættu að finna stein við sitt
hæfi. Íslenskar steintegundir hafa
verið vinsælar í gegnum tíðina og
henta vel til sérsmíði. Stuðlaberg,
grásteinn, gabbró og líparít er
mikið notað og granít og marmari er innflutt til landsins. Einnig er hægt að fá hvers kyns fylgihluti hjá fyrirtækinu. „Við höfum
mikið úrval af luktum, blómavös-

Á Skemmuvegi 48 er stærsti sýningarsalur landsins fyrir legsteina.

um, marmarastyttum og ýmsu
skrauti úr kopar, svo sem engla,
fugla, krossa og blóm. Auk þess
er hægt að fá postulínsmynd af
þeim látna brennda á legsteininn.
Myndin gerir steinninn persónulegri og það eykst ár frá ári að fólk
velji að hafa mynd.“
Fyrirtækið sér um uppsetningu
og frágang á steinum. „Við sjáum
um allt ferlið. Í dag eru steinarn-

ir yfirleitt settir upp fljótlega eftir
jarðarför. Við skiptum um jarðveg undir steininum og förum
niður fyrir frost, setjum möl og
frostfrían jarðveg og þjöppum.
Eftir það á steinninn ekki að halla
en við berum hins vegar ábyrgð á
öllum okkar steinum endalaust og
lögum ef eitthvað er að, viðskiptavini að kostnaðarlausu. Við biðjum fólk að láta okkur vita ef eitt-

hvað kemur upp á eða ef það er
ekki ánægt og þá lögum við það.
Þetta er hluti af þeirri góðu þjónustu sem við veitum.“
Legsteinar fyrirtækisins eru
sendir frítt út á land. „Við förum
um það bil 200 kílómetra út fyrir
höfuðborgarsvæðið sjálfir og
setjum steinana upp. Allt annað
sendum við viðskiptavininum að
kostnaðarlausu,“ segir Brjánn.
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Þórdís Magnúsdóttir, starfsmaður Graníthallarinnar, segir að fjölbreytt úrval sé af legsteinum í versluninni.

MYNDIR/STEFÁN

Öðruvísi legsteinar úr hágæða graníti
Graníthöllin opnaði að Bæjarhrauni 26 í Hafnarfirði í maí síðastliðnum og hefur vakið athygli fyrir sérstaka og fallega legsteina á
góðu verði. Steinarnir eru annað hvort einfaldir að gerð eða útskornir. Fylgihlutir fást í stíl við legsteinana.

Þ

órdís Magnúsdóttir, starfsmaður Graníthallarinnar, segir að lögð sé mikil
áhersla á fjölbreytt úrval og fallega legsteina. „Við bjóðum upp á
afar fallega legsteina og leggjum
okkur fram um að vera með vandaða vöru á viðráðanlegu verði.
Markmiðið er að vera fallegasta
legsteinasala landsins og að allir
geti fundið eitthvað við sitt hæfi.“
Þórdís segir að mjög gott
kynningartilboð sé í gangi um
þessar mundir. „Við bjóðum
legstein, lukt, blómavasa og
ramma ásamt þv í að koma
steininum fyrir á 249 þúsund
krónur. Einn ákveðinn steinn er
á þessu tilboði en fólk getur valið
um hvort hann sé svartur eða ljós.“
Þórdís segir enn fremur að fólk
geti valið legstein úr því gríðarlega úrvali sem til sé í búðinni en
einnig er hægt að sérpanta steina
ef einhver óskar þess. „Við erum
með einfalda og klassíska steina
en einnig steina með miklum útskurði. Það geta því allir fundið
eitthvað við sitt hæfi. Fólk hefur
mjög mismunandi smekk, sumir
vilja bara ljósan stein á meðan
aðrir vilja hafa hann svartan.
Steinar með útskurði
hafa verið mjög vinsælir en allir legsteinarnir
eru úr hágæða granítstein. Steinninn þolir
vel íslenska veðráttu,
jörðin myndar granít í umhverfi þar sem
skörp skil eru á milli
kulda og hita. Granít
er sagður sterkasti fáanlegi steinn á eftir
demanti.“

Færst hefur í vöxt að fólk vilji
hafa alls kyns fylgihluti við legsteininn eins og luktir og blómavasa. „Við erum með gömlu koparluktirnar sem hafa verið vinsælar síðustu áratugi,“ segir Þórdís en
Graníthöllin býður upp á nýjung
sem ekki hefur áður sést á Íslandi;
granítluktir og vasa í stíl við legsteininn. „Fólki hefur líkað þessi
nýjung vel, enda eru þetta stílhreinir og fallegir hlutir. Kosturinn er að luktirnar eru afar sterkbyggðar og það sér ekkert á þeim
með árunum ólíkt koparnum sem
raunin hefur sýnt sig,“ segir Þórdís.
Fyrirtækið býður viðskiptavinum einnig þá þjónustu að bæta
við nöfnum á legsteina eða pússa
þá upp. „Við höfum fengið mikið
hrós. Kona ein sagði við mig: „Ég
trúði varla að þetta væri leiði foreldra minna því það var orðið svo
fallegt.“ Það er virkilega gaman að
fá svona hrós,“ segir Þórdís.
Þegar Þórdís er spurð hvort
rétt sé að bíða þurfti í heilt ár til
að setja legstein á leiði segir hún
það ekki vera. „Þeir hjá kirkjugörðunum segja að best sé að bíða
í eitt ár svo steinninn sígi ekki í
jarðveginum. Við

Graníthöllin er til húsa við Bæjarhraun í Hafnarfirði þar sem blómaverslunin Dögg var áður til húsa.

leggjum hins vegar
áherslu á góða undirstöðu og vöndum vel alla jarðvegsvinnu. Steinninn ætti því ekki að
síga. Við lögum hins
vegar steina sem hafa
sigið ef þess er óskað.
Þriggja ára ábyrgð er
á steinsigi og tuttugu ára ábyrgð ef

hann fer á hliðina.“
Eigandi fyrirtækisins, Heiðar
Skúli Steinsson múrarameistari,
hefur margra ára reynslu á vinnu
við legsteina ásamt meðhöndlun
á graníti. Graníthöllin er til húsa
að Bæjarhrauni 26 í Hafnarfirði, á
móti Fjarðarkaupum, en fyrirtækið þjónar allt landið. „Við erum í
fallegu húsnæði þar sem er gott
aðgengi og við tökum vel á móti
öllum. Heimasíðan okkar www.

granithollin.is er enn í vinnslu
en þar er þó hægt að sjá ýmsar
útfærslur af steinum og verð. Við
stefnum að nýjungum á heimasíðunni sem ekki hefur sést áður
hjá legsteinasölum. Fólk ætti þá að
geta komið vel undirbúið til okkar
eftir að hafa skoðað heimasíðuna
fyrst, við hvetjum því alla til að
fylgjast með.“
Graníthöllin er með síma 555
3888.
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HÁKARLAÁRÁSUM FJÖLGAR
Óvenjumargar mannskæðar hákarlaárásir hafa orðið á vesturströnd Ástralíu að undanförnu. Um
miðjan júlí lést ungur brimbrettakappi eftir að hafa orðið fimm metra hvíthákarli að bráð og er hann
fimmta fórnarlamb hákarla á þessu svæði á innan við ári. Ekki er vitað hvað veldur en að jafnaði
lætur ein manneksja lífið í hákarlaárás þar í landi á ári.
Árið 2011 var tilkynnt um 75 hákarlaárásir í heiminum öllum. Flestar, eða 29, voru í Norður-Ameríku,
þar af ellefu í Florida og þrjár á Havaí. Í Ástralíu voru þær ellefu og í Suður-Afríku fimm.
Í sextíu prósentum tilvika urðu brimbrettakappar og aðrir sjósportsiðkendur
fyrir þessum árásum. Tólf dauðsföll urðu af völdum árásanna í fyrra sem
er hæsta dánartíðni af völdum hákarlaárása síðan 1993.
Hákarlaárásum hefur fjölgað jafnt og þétt frá aldamótunum
1900. Það þýðir ekki að hákarlar séu orðnir árásagjarnari.
Hins vegar stundar fólk ýmis konar sjósport í auknum
mæli.

SKIPTA OFT UM FÖT Á
FERÐALÖGUM
Konur skipta 28 sinnum um föt
á langri ferðahelgi, segir í nýrri
breskri könnun. Ein af hverjum
tíu konum segist skipta um föt
sjö sinnum á dag á ferðalagi á
meðan meðalkonan skiptir um
föt fjórum sinnum á dag. Tvö
þúsund konur voru spurðar í
könnuninni sem framkvæmd
var af fatamerkinu Tesco’s F&F.
Einnig sýndi könnunin að átta af
hverjum tíu kvennanna nota ekki
allan þann fatnað sem þær setja
í ferðatöskuna áður en haldið er
í ferðalag. Í hverri ferðatösku eru
að meðaltali fjögur betri dress,
sex bolir, fjögur pör af stuttbuxum eða pilsum, tvennar síðbuxur,
þrjú bikiní, þrjú pör af léttum
sandölum og tvö pör af betri
skóm. Flestar konur kaupa auk
þess nýjar flíkur á ferðalögum.
„Ólíkt venjulegum degi heima
við skipta allir um föt nokkrum
sinnum á dag í fríi,“ segir talskona
F&F. „Bikiní fyrir sundlaugina,
stuttbuxur í göngutúra og betri
föt fyrir kvöldverðinn. Það getur
því verið erfitt að pakka öllu í eina
ferðatösku eins og mörg flugfélög eru farin að krefjast.“
Könnunin sýndi enn fremur að
ein af hverjum fimm konum tekur
svo mikið með sér í ferðalag að
hún þarf að borga yfirvigt.

MEIRA Á ÚRVAL ÚTSÝN

MADONNA DI CAMPIGLIO / SELVA VAL GARDENA / CANAZEI
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NÝR ÁFANGASTAÐUR

LÍFLEGUR BÆR
Í HJARTA ÍTÖLSKU
ALPANNA

UNFLUG
BEINT MORG
ERÐ FRÁ:
V
.
TIL VERONA

89.900,-

HJÓLAÐ Í NEW YORK
Yfirvöld í New York-borg hefja
metnaðarfullt hjólreiðaverkefni í
ágúst. Þá verður 7.000 reiðhjólum
dreift um borgina á 420 reiðhjólastöðvum og gefst öllum færi
á að nota hjólin án endurgjalds,
þar með talið ferðamönnum.
Verkefnið kallast Citi Bike og er
stærsta sinnar tegundar í Bandaríkjunum. Reiðhjólastöðvarnar eru
staðsettar á neðri hluta Manhattan og í hlutum Brooklyn og
Queens. Fyrirhugað er að fjölga
hjólunum í 10.000 á næsta ári
sem dreift verður á 600 reiðhjólastöðvar. Borgaryfirvöld í New York
fullyrða að samgöngur flestra
borgarbúa og gesta hennar
takmarkist við rúmlega þriggja
kílómetra vegalengdir. Verkefninu
er því ætlað að uppfylla þarfir
þeirra á sama tíma og mengun
og umferðarþungi minnkar. Reiðhjólastöðvarnar eru opnar allan
sólarhringinn, 365 daga ársins.

BÁÐAR LEIÐIR
M
MEÐ SKÖTTU

VILLA ROSELLA ***

GARNI ARITZ ****

144.680,-

161.676,-

*á mann m.v. 2 fullorðna í
í tvíbýli með morgunverði.

*á mann m.v. 2 fullorðna í
tvíbýli með morgunverð

Verð m.v. 2 fullorðna í tvíbýli
með hálfu fæði frá 175.680,Brottför 2. febrúar - 1 vika

Brottför 2. febrúar - 1 vika

Við hjá Úrvali Útsýn höfum áratuga reynslu af sölu skíðaferða til Madonna Di Campiglio
og Selva val Gardena. Nú bætist við þriðji áfangastaðurinn, Canazei. Þessi líflegi og
skemmtilegi skíðabær liggur í hjarta Dolomiti-fjallanna, einu þekktasta skíðasvæði Ítalíu.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Kauptu miða núna á www.ﬂugrutan.is

Alltaf laus sæti.

:MEDlll#Zmed#^hG:M((%)

Frí þráðlaus internettenging í öllum bílum

H`VccVÂjhig^`VbZg`^ÂbZÂhc_VaahbVcjbÄcjb

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
NBJO!SFJTtXXXSFJT
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TREVI GRÆÐIR

FARFUGLAHEIMILI VÍTT
OG BREITT UM LANDIÐ
Áður en lagt er á hringveginn
er gott að vera búinn að kynna
sér staðsetningu farfuglaheimila
á landinu. Á Íslandi getur verið
erfitt að spá fyrir um veðrið og
ef planið er að tjalda er gott
að vita af farfuglaheimilum ef
veður versnar. Farfuglaheimili er
gistihús fyrir ferðamenn þar sem
gestir geta gist gegn vægu gjaldi.
Gisting getur verið í svefnsölum
eða herbergjum þar sem gestir
gista í kojum. Oft er sameiginleg
aðstaða eins og setustofa og
eldhús þar sem gestir geta sjálfir
eldað. Farfuglaheimili er næsta
stig fyrir neðan mótel og fyrir þá
sem líkar ekki að vera í tjaldi er
eindregið mælt með farfuglaheimilum.

Einn frægasti gosbrunnur í heimi, Fontana di Trevi í Róm, hefur
mikið aðdráttarafl fyrir ferðalanga. Á hverjum degi koma þúsundir
manna að Trevi og flestir kasta mynt út í vatnið. Aldrei hafa fleiri
kastað pening í brunninn en síðustu sex mánuði og upphæðin
er komin yfir hálfa milljón evra eða um 76 milljónir íslenskra
króna. Peningarnir eru veiddir upp úr vatninu og fara í hjálparstarf
kaþólsku kirkjunnar. Með þessu áframhaldi verður árið 2012 metár
í peningasöfnuninni en í fyrra voru veiddar upp 951 þúsund evra
eða um 150 milljónir.
Fontana di Trevi er í miðborg Rómar og er frá árinu 1762. Fræg er
sena úr bíómyndinni La Dolce Vita eftir Fellini þar sem leikkonan
Anita Ekberg baðar sig í Trevi.

LÉTTIR Á
DOMINO’S

HJÓLALEIGUR VÍTT OG
BREITT UM NEW YORK

íTALSKUR
- Þynnri botn
- 25% minna deig

LAUFLÉTTUR
FÍTON / SÍA

Í byrjun ágúst verður samgöngukerfi New York-borgar enn
betra þar sem hægt verður að
leigja um það bil 7.000 hjól á 420
stöðvum í borginni. Stöðvarnar
verða neðarlega á Manhattan,
í Brooklyn og hluta af Queens.
Hægt verður að leigja hjól 24
tíma sólahringsins, 365 daga
ársins og telst þetta afskaplega
þægilegur kostur þar sem meðalvegalengdin sem New York-búar
fara á hverjum degi er um það bil
4 kílómetrar. Þrátt fyrir að neðanjarðarlestarkerfið í borginni sé
eitt það besta í heiminum, þá er
það ekki fullnægjandi. Stöðvarnar
verða staðsettar á gangstéttum
þar sem auðvelt verður að leigja
hjólin. Hjólagarpar verða því
alveg lausir við viðgerðarkostnað
og þjófnað.

- Léttari botn
- 20% spelt
- Enginn sykur

REGLULEGAR TILBOÐS
FERÐIR FLUGFÉLAGANNA
Nú þegar samkeppni milli flugfélaga eykst gefst landsmönnum
kostur á góðum tilboðum. Hægt
er að fara inn á heimasíður flugfélaganna og skrá sig á póstlista.
Sendir eru út póstar á nánast
hverjum degi þar sem auglýst
eru tilboð á flugi til skemmtilegra
áfangastaða á góðu verði. Einnig
er boðið upp á pakkaferðir þar
sem hótel er innifalið og oft má
fá þannig tilboð á sama verði og
flugið eitt og sér hefði kostað hér
áður fyrr.
Lesendur eru hvattir til þess að
fylgjast með þessum tilboðum
og nýta sér þau þegar tækifærin
gefast.

ENGINN!
SYKUR

I
ÞYNNNR!
BOT
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SPARNAÐUR MEÐ

SHELL V-POWER
2,4% MINNI EYÐSLA Á LÍTRA
TIL VIÐBÓTAR AFSLÆTTI MEÐ KORTUM OG LYKLUM

Niðurstöður mælinga tveggja óskyldra

Bensín hjá N1

og óháðra aðila á Íslandi staðfesta að

Venjulegt bensín hjá Orkunni

bíll með Shell V-Power eyðir 2,4%

2,4% betri nýting Shell V-Power

minna en sami bíll með bensíni frá N1.
Bíll með hefðbundnu bensíni frá Orkunni
eyðir hins vegar jafnmiklu og bíll með

Mælingarnar voru gerðar á tímabilinu apríl – júní 2012 af
Torfa K. Karlssyni, vistaksturskennara, annars vegar og
Ólaﬁ Kr. Guðmundssyni, dómara í Formúlu 1, hins vegar.
Þær fóru fram í logni við íslenskar aðstæður, en aldrei í rigningu

bensíni N1.

eða á blautum vegi. Nánar á skeljungur.is/vpower.

Kort og lyklar Orkunnar og Skeljungs gilda
jafnt á bensínstöðvum Orkunnar og Shell.
skeljungur.is

28. júlí 2012 LAUGARDAGUR
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Lóðrétt

1.
7.

1. Slá og drepa í hrönnum (9)
2. Borðaðir bálskotinn (9)
3. Verður rugl rakið til þess sem
er á lausu? (10)
4. Belgbræður tengjast kynlegum böndum (9)
5. Fer um alla mýri, þar eru hálmstrá (9)
6. Ójöfnur földu hans kúr (7)
7. Ómegð út á krít (8)
8. Nokkurnveginn komið á kné (8)
9. Skammir fyrir hálstau, enda snurða þar á (8)
10. Slompuð leysir yfirvegaðar deilur (8)
17. Snæði kringlu í mat hjá Artúri (10)
18. Grilli rifin í seiðakörin (10)
19. „Muna gamma“ segir umhyggjusöm
æðarkolla (9)
21. Síða, fersk, fyrir bóg (7)
22. Uppreisnargjörn vill ekki selskap (12)
23. Löng leggja á ráðin um net fínna rása (11)
24. Hleyp nakinn með ávöxt í afturendanum (6)
26. Hví skyldi blondína einblína á sviðsljós? (11)
28. Giskaðu á flekkóttu (7)
32. Drottinn sveik Gulla (7)
34. Sting Nóa langt norður í Vesturheimi (6)
37. Muna hása mára (4)
38. Át bola og líkaði vel (4)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
24.
25.
27.
29.
30.
31.
33.
35.
36.
39.
40.
41.
42.
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Lárétt
Kalli, Gunna og Línus eru lítilmenni (7)
Bæjarhús duga til framfærslu
ábúanda (8)
Helgistaður brunna frá barka til belgs (7)
Dragi upp mynd af bók (7)
Tíu sinnum hundrað huldar (12)
Gróðursælar leggja sjó (9)
Frelsið fisk fyrir ördeyðuna (10)
Klárar ágætur og ilmandi (11)
Hrunertan gefur aldinin (9)
Þeir voru svo bleikir að Gunnar
fór hvergi (8)
Nammi er frábært (3)
Daglegt mál um rím og tíma (7)
Féll hugur á dollunni? (7)
Stór stefni á ástralskt furðudýr (8)
Fór þetta tríó til Brasilíu? (3)
Óveðursföt, enda úrkomuský
á himni (10)
Er geitaglundur góður árbítur? (12)
Minnast tröppu eftir átökin (7)
Huðnuhlaupið er hnossgæti (14)
Bjarga sér vegna klæða (6)
El draum um sexfætlu sem
undan svíður (7)
Systkinasöngvar um skyldan lagabálk (8)
Sé vofu hvar ljóss er vant (6)
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Vegleg verðlaun
n
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
ær
vinningshafi eintak af bókinni
Eldar kvikna frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Anna S. Hróðmarsdóttir,
Reykjavík, og getur hún vitjað
ð
vinningsins í afgreiðslu 365,
Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
L
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist
Ef
þjóðleið. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 1. ágúst næstkomandi
þ
á krossgata@frettabladid.is merkt „28. júlí“.

MILLJÓNAMANNFALL Hér sjást franskir hermenn geysast upp á vígvöllinn við Verdun.

Þar létust rúmlega 700.000 hermenn áður en yfir lauk.

NORDICPHOTOS/AFP

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1914

Austurríki-Ungverjaland lýsir
yfir stríði á hendur Serbum
Fyrsta skrefið í átt að allsherjarheimsstyrjöld var tekið þegar AusturríkiUngverjaland lýsti yfir stríði á hendur Serbíu eftir stigmagnandi deilur.

Á

þessum degi fyrir réttum 98
árum, hinn 28. júlí árið 1914,
lýsti Austurríki-Ungverjaland yfir
stríði á hendur Serbíu eftir stigmagnandi deilur sem höfðu heltekið stórveldi Evrópu. Eftir það
blossaði upp allsherjarstyrjöld
þar sem Austurríki-Ungverjaland
ásamt Þjóðverjum stóðu saman
gegn Bretum, Frökkum, Rússum
og Serbum í hildarleik af áður
óþekktri stærðargráðu.
Segja má að litla þúfan sem velti
hlassinu hafi verið ungur Bosníuserbi að nafni Gavrilo Princip.
Princip, sem var félagi í þjóðernishreyfingunni Svörtu hendinni,
réði Frans Ferdinand, ríkiserfingja
Habsborgarættarinnar og austurrísk-ungverska keisaradæmisins
af dögum. Slavneskir þjóðernissinnar á Balkanskaga stefndu að
því að frelsa slava undan ánauð
Habsborgara og stofna sambandslýðveldi suður-slava.
Austurríki-Ungverjaland leit á
vígið sem árás á keisaradæmið og
hugðist nýta sér tækifærið til að
brjóta hina óstýrilátu Serba niður
í eitt skipti fyrir öll og hafði tryggt
sér liðsinni Þjóðverja til þess.
Serbum voru kynntir úrslitakostir, sem í raun var ekki hægt
að gangast við. Kom enda á daginn að þó að Serbar sættu sig við
flestar kröfurnar, settu þeir fyrir-

vara við tvö ákvæði. Það reyndist
nóg til þess að Franz Jósef keisari
lýsti yfir stríði hinn 28. júlí, mánuði
eftir morðið á syni hans. Vilhjálmur Þýskalandskeisari var að vísu
þeirrar skoðunar að Serbar hefðu
gengið nógu langt í eftirlátssemi,
en boð hans bárust of seint og stríð
var skollið á.
Sprengjum tók að rigna yfir Belgrad, höfuðborg Serbíu, daginn
eftir. Rússar, frændþjóð Serba,
sendu heri sína í átt að átakasvæðum. Þá sáu Þjóðverjar að vonir
þeirra um að enginn myndi blanda
sér í slaginn urðu að engu. Þeir
lýstu því yfir stríði á hendur Rússum og Frökkum og réðust í gegnum Belgíu til að ná til þeirra síðarnefndu. Það varð til þess að Bretar,
bandamenn Frakka, lýstu yfir
stríði á hendur Þjóðverjum og eins
og hendi væri veifað logaði Evrópa
í styrjöld stórveldanna.
Deilurnar breiddust út um allan
heim þar sem Ottómanaveldið og
Búlgarar tóku stöðu með miðveldunum og Bandaríkin síðar með
bandamönnum. Alls tóku 32 ríki
þátt í heimsstyrjöldinni sem stóð
allt fram í nóvember 1918.
Þegar yfir lauk lágu 8,5 milljónir hermanna í valnum og þrettán milljónir óbreyttra borgara, hið
minnsta.
- þj
Heimild: Brittanica.

SKÓLATÖSKUDAGAR
15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SKÓLATÖSKUM DAGANA 26. JÚLÍ - 2. ÁGÚST
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Iðjuþjálfi aðstoðar við val á skólatöskum
Laugardaginn 28.07.12

Eymundsson Hafnarfirði

kl. 11.30-13.30

Laugardaginn 28.07.12

Eymundsson Smáralind

kl. 14.00-16.00

Sunnudaginn 29.07.12

Eymundsson Norður-Kringlu kl. 14.00-16.00

Jeva töskurnar þarf vart að kynna
enda mest seldu skólatöskurnar.

+5%
aukafsláttur fyrir
Vildarklúbbinn

Nýtt merki hjá Eymundsson. Hágæða
skólatöskur „Hinar norsku Jeva“.

Enginn ætti að verða fyrir vonbrigðum
með Eastpak. Hentar eldri nemendum.

Vild
Vildarklúbbur
Eymundsson er góð hugmynd
fyr
r námsmenn. 5% afsláttur af öllum vörum
fyrir
au
uk spennandi sértilboða á skólavörum í ágúst.
auk

Ótrúlega flottar töskur sem börnin
elska. Vinsælli með hverju árinu.
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EVA ERLENDSDÓTTIR
30 ÁGÚSTA
„Fyrir mér snerist námið um að finna út hvað ég gat nýtt

leik- og söngkona á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

mér, safnað í sarpinn fyrir framtíðina.“

Merkisatburðir
1662 Á Kópavogsfundi láta Árni Oddsson lögmaður og Brynjólfur Sveinsson biskup undan kröfum danska valdsins um að
samþykkja einveldi Danakonungs á Íslandi.
1895 Vígð er brú á Þjórsá við Þjótanda að viðstöddu fjölmenni.
1928 Sumarólympíuleikar eru settir í Amsterdam.
1957 Hallgrímskirkja í Saurbæ er vígð.
1960 Norðurlandaráð heldur þing sitt í fyrsta sinn á Íslandi.

Elskulegur bróðir okkar,

GUÐMUNDUR THEODÓRSSON
frá Bjarmalandi í Öxarfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
sunnudaginn 22. júlí. Jarðarförin fer fram
frá Skinnastaðakirkju í Öxarfirði mánudaginn
30. júlí kl. 14.00.
Þorbjörg Theodórsdóttir
Gunnlaugur Theodórsson
Halldóra Theodórsdóttir
Guðný Anna Theodórsdóttir

Ástkær bróðir okkar,

JÓSEF HELGI HELGASON
Gyðufelli 6, Reykjavík,

lést á Landspítala háskólasjúkrahúsi við
Hringbraut sunnudaginn 22. júlí 2012.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 31. júlí kl 13.00. Blóm og
kransar vinsamlegast afþökkuð. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Félag heyrnarlausra.
Sigríður Bryndís Helgadóttir
Hrönn Bartosh Helgadóttir
Einar Helgason
Kristrún Helgadóttir

Ólafur Steinþórsson

Jóhann Pétur Margeirsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

HELGU ÞORKELSDÓTTUR
Kleppsvegi 62,
Reykjavík.
Una Sigurðardóttir
Sigfús Jón Sigurðsson
Zophanías Þorkell Sigurðsson
Alma Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ólafur Gíslason
Ragnheiður Sæland Einarsdóttir
Guðrún Ívars
Magnús Ægir Magnússon

LISTFENGAR SYSTUR Þórdís, Margrét og María Jónsdætur í sýningarrými menningarhússins Hofs sem er opið frá morgni til kvölds og ekkert
kostar inn í. Umhverfis þær eru púðar Þórdísar.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

ÞRJÁR SYSTUR: ERU MEÐ SÍNA FYRSTU SAMSÝNINGU Í HOFI Á AKUREYRI

Blóm í margs konar myndum
„Þetta er fyrsta sýning okkar saman
en vonandi ekki sú síðasta,“ segir Margrét Jónsdóttir, ein þriggja systra sem
sýna list sína í menningarhúsinu Hofi á
Akureyri til 20. ágúst. Hinar eru María
og Þórdís. Allar hafa þær sýnt verk sín
áður, bæði einar og með öðrum. Margrét leirverk, María málverk og Þórdís útsaum. Viðfangsefni þeirra allra á
sýningunni í Hofi eru blóm „í fíngerðum þráðum útsaumsins, brothættum og
loftkenndum leirrósettum og litsterkum
tónum olíumálverksins,“ eins og segir í
sýningarskrá.
Systurnar eru fæddar og uppaldar á
Akureyri. Margrét og Þórdís búa þar
enn en María hefur verið búsett á Ítalíu
í tuttugu ár. Hún kveðst alltaf koma
heim á sumrin og yfirleitt líka um jólin.
„Ég er eins og farfuglarnir og jólasveinarnir,“ segir hún hlæjandi. Þær segja
list og handverk hafa skipað stóran sess
í lífi þeirra alla tíð. „Sumir eru spurðir
hvort mikið hafi verið sungið á æskuheimilinu, heima hjá okkur og öfum og
ömmum var unnið í höndunum,“ segir
Margrét. „Við systkinin lékum okkur
mikið við að föndra og skapa og fengum góðar aðstæður til þess heima hjá
foreldrum okkar. Svo höfum við bara
haldið því áfram. Við þrjár erum í list-

LITADÝRÐ María málar risavaxin blóm.

RÓSETTA Eitt af verkum Margrétar.

iðninni, einn bróðir okkar er grafískur
hönnuður, annar smíðar úr járni og elsta
systir okkar er svo sannarlega handlagin líka.“
Þórdís er þekktust fyrir púðana sem
hún saumar með sjálfsprottnum mynstrum og öðrum sem hún sækir í arfleifðina. Á sýningunni í Hofi er hún líka með
skemla og myndir.
Margrét raðar rósettum á gólfið í Hofi
og segir fólk helst eiga að fara upp á efri
hæðir hússins og ímynda sér að það sé

að horfa upp í loft. „Stundum verður
maður að snúa hlutunum á hvolf,“ segir
hún glaðlega. Myndir Maríu eru málaðar bæði á Ítalíu og Akureyri. „Ég fæ
extra kraft úr birtunni þegar ég kem
hingað norður,“ segir hún og kveðst
hafa vinnuaðstöðu í Gránufélagsgötu
48 þegar hún dvelur á landinu, þar sem
Margrét er með verkstæði og gallerí.
„Já, þá kemur líka ný lykt í húsið,“ segir
Margrét, „lykt af terpentínu og olíu“.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför

SIGURÐAR SIGURJÓNSSONAR
húsgagnasmíðameistara,
Suðurhlíð 38C, Reykjavík.
Áslaug Emilía Jónsdóttir
Ingibjörg Bryndís Sigurðardóttir Örn Halldórsson
Sif Arnardóttir
Halldór Smári Arnarson
Kjartan Sigurjónsson
Bergljót S. Sveinsdóttir
Sigurjón Bolli Sigurjónsson
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir
Bryndís Sigurjónsdóttir
Guðmundur Þorgeirsson

gun@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa, langafa og
langalangafa,

ÁRNA HREIÐARS ÁRNASONAR
húsgagnasmíðameistara,
Furugerði 1, Reykjavík.
Jytte Inge Árnason
Guðrún Árnadóttir
Gísli Grétar Sólonsson
Rannveig Árnadóttir
Eiríkur Jón Ingólfsson
Inga Magdalena Árnadóttir
Anna Arndís Árnadóttir
Leifur Jónsson
og aðrir aðstandendur.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.
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Búningasaga á Blönduósi
Konur uppáklæddar í peysufötum og
upphlutum, bæði 19. og 20. aldar, faldbúningum, kyrtlum og skautbúningum sprönguðu um Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi um síðustu helgi.
Þá komu telpur og drengir fram í 19.
og 20. aldar þjóðbúningum og einn
herra íklæddist 19. aldar karlbúningi. Safnstjórinn Elín Sigurðardóttir
kveðst hafa átt í mestum vandræðum
með að finna heppilegan karl í sýninguna.
„Var búin að leita um allt hérað að

Ástkær móðir okkar,

karli í karlbúninginn en þeir voru
ýmist of stuttir eða langir – feitir eða
grannir eða þorðu ekki. Ég var komin
í hálfgerðan mínus yfir þessu þegar
ég áttaði mig á að karlinn sem ég leitaði að hefur verið við hliðina á mér í
50 ár,“ segir hún.
Sýningin var í samstarfi við Heimilisiðnaðarfélag Íslands. Oddný Kristjánsdóttir, klæðskeri og kennari í
þjóðbúningasaum hjá félaginu kynnti
búningana og stjórnaði herlegheitunum.
- gun

SIGURLAUG AUÐUR
EGGERTSDÓTTIR
frá Vindheimum,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 1. ágúst kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Barnauppeldissjóð Thorvaldsensfélagsins
eða önnur góðgerðarfélög.
Elín Jóhannesdóttir og Eggert Bogason

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 28. júlí 2012

Sæmundsson. Ragnar Kjartansson og Davíð Þór Jónsson fara
með aðalhlutverk. Miðaverð er
kr. 2.500.

➜ Tónleikar
12.00 Eyþór Ingi Jónsson organ-

isti og Lára Sóley Jóhannsdóttir
fiðluleikari leika á tónleikum í
Hallgrímskirkju. Miðaverð er kr.
1.500.
21.00 Trio Bruun spilar á sumartónleikum í Reykjahlíðarkirkju
við Mývatn. Á efnisskrá eru þekkt
kirkjuleg söngverk, dönsk sönglög og orgeltónlist. Aðgangur er
ókeypis.

➜ Sýningar
20.00 Ragnheiður Káradóttir

opnar sýninguna Kítar í Gallerí
Klósetti, Hverfisgötu 61. Sýningin
stendur einungis yfir þennan
eina dag og verður opin til
klukkan 22.

➜ Uppákomur
20.00 Skemmtistaðurinn Faktorý
fagnar tveggja ára afmæli sínu
með grillveislu þar sem veitingar
verða í boði á meðan birgðir
endast. Að grilli loknu býður RVK
Soundsystem upp á allsherjar
Reggae veislu áður en Ojba Rasta
og Amaba Dama spila á tónleikum. Aðgangur er ókeypis.

➜ Leikrit
20.00 Leik- og söngdagskráin

Ekki skamma mig séra Tumi,
verður sýnd á Bifröst, Sauðárkróki. Dagskráin fjallar um Jónas
Hallgrímsson, rithöfund og
ljóðskáld, og vin hans Tómas

➜ Tónlist
14.00 Jazzhátíðin Jazz undir

fjöllum verður haldin í níunda
sinn í Skógum undir Eyjafjöllum.
Dagskrá verður í gangi allan daginn í Skógarkaffi en aðaltónleikar
hátíðarinnar fara fram í félagsheimilinu Fossbúð klukkan 21.
00. Kemur þar fram hljómsveitin
Sálgæslan með Andreu Gylfadóttur í fararbroddi. Aðgangseyrir
er enginn í Skógakaffi en kr.
1.500 í Fossbúð.
15.00 Kvartett trompetleikarans
Snorra Sigurðarsonar kemur
fram á jazzsumartónleikaröð
veitingahússins Jómfrúarinnar við
Lækjargötu. Aðgangur er ókeypis
en þetta verða síðustu tónleikar
sumarsins á Jómfrúnni. Sumartónleikaröðin heldur áfram á
Munnhörpunni í Hörpu í ágúst
og september.
17.00 Perlur íslenskra einsöngslaga fluttar af Lilju Guðmundsdóttur sópran, Fjölni Ólafssyni
baritón og Ingileifi Bryndísi Þórsdóttur píanóleikara í Kaldalóni
Hörpu.
22.00 Hljómsveitin Gæðablóð
leikur á tónleikum á Café Rosenberg. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
23.00 Dúettinn Vigga og Sjonni
verða í gleðigírnum á Árhúsum,
Hellu.
23.00 Björgvin Ploder, Jón
Ólafsson og Þorgils Björgvinsson

Okkar ástkæri,

RAGNAR MICHELSEN
blómaskreytingamaður,

lést miðvikudaginn 25. júlí á
líknardeild Landspítalans Kópavogi.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Aðstandendur og vinir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,
halda tónleika á Ob-La-Dí-ObLa-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir
er kr. 1.000.

➜ Opið Hús

14.00 Fuglavernd mun leiða
fuglaskoðun um friðlandið í
Vatnsmýrinni alla laugardaga
í sumar. Gangan hefst við
Norræna húsið og er þátttaka
ókeypis.

13.00 Bærinn Krókur á
Garðaholti í Garðabæ er opinn
á sunnudögum í sumar. Krókur
er lítill bárujárnsklæddur burstabær sem var endurbyggður
úr torfbæ árið 1923. Hann er
staðsettur ská á móti samkomuhúsinu á Garðaholti og stutt
frá Garðakirkju. Aðgangur er
ókeypis.

Sunnudagur 29. júlí 2012

➜ Leikrit

➜ Tónleikar

16.00 Leik- og söngdagskráin
Ekki skamma mig séra Tumi
verður sýnd í Ketilhúsi á Akureyri. Dagskráin fjallar um Jónas
Hallgrímsson, rithöfund og
ljóðskáld, og vin hans Tómas
Sæmundsson. Ragnar Kjartansson og Davíð Þór Jónsson fara
með aðalhlutverk. Miðaverð er
kr. 2.500

➜ Útivist

14.00 Arnaldur Arnarson gítarleikari spilar á tónleikum í Hóladómkirkju. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Guðný Jónasdóttir og
Elisabeth Streichert flytja verk
eftir Beethoven og Piazzola fyrir
selló og píanó á stofutónleikum
Gljúfrasteins. Aðgangseyrir er kr.
1.000.
17.00 Eyþór Ingi Jónsson organisti og Lára Sóley Jóhannsdóttir
fiðluleikari leika á tónleikum í
Hallgrímskirkju. Miðaverð er kr.
2.500.
➜ Sýningar
13.00 Álfagarðurinn stendur

fyrir listamannadegi í Hellisgerði.
Hafnfiskir listamenn sýna list
sína.
16.00 Kínaklúbbur Unnar sýnir
kínverska listmuni og myndir frá
Kína á Njálsgötu 33a. Aðgangseyrir er kr. 1.000 og innifalin er
tedrykkja.

➜ Tónlist
17.00 Perlur íslenskra ein-

söngslaga fluttar af Lilju Guðmundsdóttur sópran, Fjölni
Ólafssyni baritón og Ingileifi
Bryndísi Þórsdóttur píanóleikara
í Kaldalóni Hörpu.
21.30 Skemmtistaðurinn
Faktorý býður upp á lifandi Jazz
í hliðarsal sínum. Aðgangur er
ókeypis.

ANNA GUÐJÓNSDÓTTIR
frá Núpi í Fljótshlíð,
Bólstaðarhlíð 41,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 1. ágúst kl. 15.00.
Guðrún Pétursdóttir
Kristján Aðalsteinsson
Guðjón Örn Pétursson
Ágústa Sumarliðadóttir
Hólmfríður Pétursdóttir
Ólafur M. Óskarsson
Guðbjörg Pétursdóttir
Ólafur Ragnarsson
Karítas Pétursdóttir
Símon Sigurpálsson
Dóra Pétursdóttir
Jón Á. Kristjánsson
Hrund Logadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
systir, mágkona og amma,

ÞÓRDÍS ÓSKARSDÓTTIR KÄMPE
lést á Södersjukhuset í Stokkhólmi 25. júlí.
Minningarathöfn verður auglýst síðar.
Åke Kämpe
Joakim Kämpe
Celia Cobo-Losey
Kristín Jónasdóttir
Steinþór Jónasson
Guðbjörg Gylfadóttir Blöndal
Johan Kämpe
Lilia Severina
Sigríður Sæunn Óskarsdóttir
Kjartan Már Ívarsson
Jakobína Óskarsdóttir
Friðþjófur Friðþjófsson
Auður Svavarsdóttir
Guðmundur Einarsson
Lindsay Þórdís Bauman, Timothy L. Jónas Bauman,
Kristín Manuela Suarez Jónasdóttir
Viktor Þór Grönfeldt Steinþórsson,
Ugla Stefánsdóttir, Filip Kämpe

Upplýsingar um viðburði
sendist á hvar@frettabladid.is
og einnig er hægt að skrá þá
inni á visir.is.

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem
sýnt hafa fjölskyldunni samúð og hlýhug
vegna fráfalls okkar ástkæra,

ÞORSTEINS KRISTJÁNSSONAR
Seljavegi 23.

Sérstakar þakkir fær starfsfólkið á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni fyrir einstaka
umönnun og alúð.
Valdís B. Bjarnadóttir
Kristján S. Þorsteinsson
Astrid Sörensen
Arna Guðrún Þorsteinsdóttir
Guðni Hrafn Grétarsson
Bjarni Óskar Þorsteinsson
og barnabörn.

Kæri bróðir minn,

HELGI ÓSKARSSON

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

AÐALBJARGAR ODDGEIRSDÓTTUR
Sólvöllum 4, áður til heimilis að
Nýja-Kastala, Stokkseyri,

sem lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Kumbaravogi,
Stokkseyri, þann 7. júlí sl. Sérstakar þakkir fá starfsmenn
Kumbaravogs fyrir alúð og umhyggju í veikindum hennar.
Guðrún Jónasdóttir
Jens Arne Petersen
Ingibjörg Jónasdóttir
Bára Jónasdóttir
Sæmundur Guðmundsson
Helga Jónasdóttir
Elfar Guðni Þórðarson
Jenný Lára Jónasdóttir
Sigrún Anný Jónasdóttir
Björgvin Þór Steinsson
Marta Bíbí Guðmundsdóttir
Geirný Ósk Geirsdóttir
Erik Stöhle
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

captain,

lést á sjúkrahúsi í Kristiansund í Noregi 24. júlí 2012.
Kristján Óskarsson og fjölskylda.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir og
amma,

ELÍN SIGRÍÐUR JÓHANNESDÓTTIR
lést á sjúkrahúsinu á Akranesi þriðjudaginn
24. júlí.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

ANTONÍA JÚLÍA KRISTJÁNSDÓTTIR
frá Brautarhóli, Glerárþorpi, Akureyri,

Ástkær bróðir minn, mágur og frændi,

HALLDÓR JÓNSSON ASPAR
lést fimmtudaginn 26. júlí.
Sigríður Jónsdóttir
Margrét Skúladóttir
Magnús Skúlason

Gísli Þorsteinsson
Þorsteinn Gíslason
Anna Bryndís Sigurðardóttir
Sigurlaug Gísladóttir
Ingibjörg María Gísladóttir
og barnabörn.

Skúli Magnússon
Bragi Thoroddsen

Elskuleg eiginkona mín, móðir og amma,

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

SIGRÍÐUR KRISTÍN BJARNADÓTTIR

GUÐRÚNAR I. EYJÓLFSDÓTTUR

Grænumýri 9, Akureyri,

er látin. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.
Stefán Sigurðsson
Sigurður Stefánsson
Ester Stefánsdóttir, Nanna Björk og Ída Ösp

Gullsmára 7, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
heimahlynningar LSH og deildar 11 E.
Karl Gunnarsson
Ingólfur Karlsson
Gerður Helga Jónsdóttir
Hulda Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
sunnudaginn 22. júlí. Útförin fer fram frá
Glerárkirkju þriðjudaginn 31. júlí kl. 13.30.
Þorsteinn Heiðar Jónsson
Sigrún Fanney Jónsdóttir
Sigurður Stefánsson
Arnar Heiðar Jónsson
Kirsti Skåden
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir og bróðir,

GARÐAR THOR MIDDLETON
búsettur í Bandaríkjunum,
áður til heimilis í Garðabæ,

lést þann 23. júlí 2012.
Guðrún Stefánsdóttir
Rannveig María Middleton
Þóra Mist Middleton
Maríanna Alexandersdóttir
Sigríður E. Bjarnadóttir

Matt Frankel

Bragi Sigurðsson
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krakkar@frettabladid.is

BARNADAGUR Í VIÐEY Trúðar heimsækja Viðey á morgun, líka Lalli töframaður, Sveppi og Villi. Barnamessa verður í kirkjunni, villiblómavandarkeppni verður háð
og leitað að fjársjóðum í flæðarmálinu. Því er gott að taka sigti eða háf með.

SKEMMTILEGAST AÐ
VEIÐA Í BLIKADALSÁ
Veiðiáhuginn hjá Einari Braga Aðalsteinssyni kviknaði þegar hann var þriggja ára
gamall en maríulaxinn veiddi hann á eftirlætisveiðistaðnum sínum, Blikadalsá.
Hvað ertu gamall? „Ég er alveg
að verða 10 ára. Afmælið mitt er
22. ágúst.“
Hvenær kviknaði veiðiáhuginn?
„Svona um þriggja ára aldurinn.
Afi var alltaf að tala um veiði
og leyfði okkur krökkunum að
koma með sér í veiðiferðir. Það
var mjög gaman.“
Hvenær veiddir þú fyrsta fiskinn
og hvar? „Ég hef verið svona 4-5
ára gamall, í stóru vatni sem ég
man ekki hvað heitir.“
Hvar er skemmtilegast að veiða?
„Í Blikadalsá því að maður veiðir
svo mikið af laxi þar.“
Hvers vegna er gaman að veiða?
„Maður verður svo stoltur af því
að veiða fisk, það er svo gaman
að draga inn og sjá hvernig fengurinn lítur út.“
Hver fer með þér að veiða? „Afi
og pabbi eru alltaf til í að skella
sér með mér. Stundum kemur
Bjarki bróðir minn líka og Arnór
Sveinn, en þeir eru svo uppteknir í fótboltanum og komast ekki
oft.“

Drengurinn: „Mamma, Þú
verður að vekja hann afa?“
Mamman: „Af hverju, góði
minn?“
Drengurinn: „Hann gleymdi að
taka svefntöflurnar sínar.“
„Eru ekki allar tærnar á mér
jafngamlar, mamma?“ spurði
Símon litli.
„Jú, að sjálfsögðu, væni
minn,“ svaraði mamma.

„Hvernig stendur þá á því að
þær eru ekki allar jafnstórar?“
Kennarinn: „Í hvaða orðflokki
er kjúklingur?“
Sigrún: „Kjúklingur er nafnorð.“
Kennarinn: „Í hvaða kyni?“
Sigrún: „Ja, ef hann fer að
gala þegar hann stækkar þá er
hann karlkyn.“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hver er eftirminnilegasta veiðiferðin? „Það var eftirminnilegt þegar við vorum að veiða á
höfninni á Akureyri, ég, pabbi
og Bjarki bróðir minn, fyrir
nokkrum árum. Það gekk eitthvað mikið á þegar við vorum
að draga inn og endaði þannig
að Bjarki datt í sjóinn og pabbi
á eftir honum þegar hann var að
reyna að koma Bjarka upp úr.
Þetta var mjög fyndið. Svo var
líka eftirminnilegt að fá maríulaxinn í Blikadalsá.“
Hvað er stærsti fiskur sem þú
hefur veitt? „Það var sex punda
lax sem ég veiddi í fyrra í Blikadalsá.“
Finnst þér fiskur góður á bragðið? „Já mjög góður. Ég elska
allan fisk en mest þó silung.“
Hver er uppáhaldsfiskréttur-

EINAR BRAGI AÐALSTEINSSON „Maður verður svo stoltur af því að veiða fisk, það er

svo gaman að draga inn og sjá hvernig fengurinn lítur út.“

inn? „Bestur finnst mér nýr fiskur soðinn eða grillaður í heilu
lagi. Svo finnst mér plokkfiskur
góður.“
Gætirðu hugsað þér að vinna í
fiskbúð, eða sem sjómaður? „Já
hvort tveggja. Í fyrra sótti ég um
starf í fiskbúðinni í Kópavogi en
var sagt að ég væri of ungur. Þá
langaði mig svo mikið að læra að
gera að fiskinum. Ég kunni það
svona nokkurn veginn en vildi
læra að gera það alveg rétt. Ég

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi

Bókaormur vikunnar

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

Hvað ertu gamall? Ég er fjögurra ára.

Hvað heitir þú fullu nafni?
Haukur Óli Jónsson.

Ertu mikill lestrarhestur?
Mér finnst rosalega gaman að
skoða bækur og hlusta á sögur.
Hvenær lærðir þú að lesa? Ég
kann ekki að lesa enn en ég
þekki alla stafina.
Manstu eftir fyrstu uppáhaldsbókinni? Þegar ég var lítill var ég alltaf að skoða bókina
Fjóla á ferð í rigningunni.

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.

Hvers lags bækur þykja þér
skemmtilegastar? Múmínálfarnir, Barbapabbi og Tinni.
Hvaða bók var lesin fyrir

þig síðast? Tinnabókin Dularfulla stjarnan. Hún var rosa
skemmtileg því það voru
kóngulær, skip og flugvélar í
henni. Líka Rassapólus sem er
vondur.
Í hvaða skóla gengur þú?
Skólinn minn heitir Klettaborg,
það er sko leikskóli en svo fer
ég í Hamraskóla þar sem systir
mín er.
Hvað er skemmtilegast í
skólanum? Að leika við Kára,
Lauga, Mattías og Jóhannes, já
og líka Aman og Ingólf Bjarna.
Helstu áhugamál? Fótbolti.
Mér finnst líka skemmtilegt að
hjóla, safna peningum og finna
fjársjóð.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

sæki bara um aftur þegar ég
verð aðeins eldri.“
Áttu þér fleiri áhugamál en veiðar? „Já, íþróttir. Ég æfi fótbolta
með Breiðabliki, handbolta með
HK og svo er ég í skólahljómsveit
Kópavogs og spila á trommur.
Mér finnst líka gaman að fróðleik um allt mögulegt. Síðan á
ég tvö dýr – kisuna mína Perlu
sem er rúmlega 18 ára gömul og
hamsturinn Lubbalínu sem ég
fékk í vetur.“
sigridur@frettabladid.is
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krossgáta
2

1

7

4

LÁRÉTT
2. rólega, 6. öfug röð, 8. stansa, 9.
klastur, 11. málmur, 12. ólögl. innflutningur, 14. skot, 16. í röð, 17.
útsæði, 18. borg, 20. til, 21. járna.

5

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

Best í heimi
S

tundum, seint á kvöldin, þá staldra ég
BAKÞANKAR
við og hugsa um stærsta einstaka þáttAtla Fannars inn í sögu okkar sem íþróttaþjóðar: HöfðaBjarkasonar töluna. Ef Íslendingar væru fjölmenn þjóð

LÓÐRÉTT
1. að lokum, 3. tveir eins, 4. gutla, 5.
samræða, 7. kennslubók, 10. stofn,
13. gifti, 15. frjóvga, 16. tímabils, 19.
svörð.
LAUSN

þyrftum við síendurtekinn árangur til að
blása upp þjóðarstoltið en í staðinn beitum
við tölfræðiæfingum sem gefa okkur tímabundna, en unaðslega, vellíðan. Auðvitað
eigum við að gera meira úr höfðatölunni.
Samkvæmt henni hefur árangur Íslendinga
á Ólympíuleikum verið óslitin sigurganga.

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. ææ, 4. gjálfra, 5.
tal, 7. námsbók, 10. kyn, 13. gaf, 15.
sæða, 16. árs, 19. mó.

6

3

20

STANGARSTÖKKVARINN Vala Flosadóttir vann til bronsverðlauna á
Ólympíuleikunum í Sidney árið 2000
eftir að hafa vippað sér yfir fjóra metra
og fimmtíu sentimetra. Hin bandaríska Stacy Dragila hlaut gullverðlaun
fyrir stökk upp á fjóra metra og sextíu
sentimetra en ef við miðum við höfðatölu stökk Vala þúsund sinnum hærra. Hún
slengdi sér því fjóra kílómetra og fimmhundruð metra til himins. Árangur
sem verður seint leikinn eftir.

LÁRÉTT: 2. hægt, 6. on, 8. æja, 9.
kák, 11. ál, 12. smygl, 14. snafs, 16.
áb, 17. fræ, 18. róm, 20. að, 21. skóa.

21
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TONY
BENNETT

vegarans — 166 sinnum betri ef við miðum
við höfðatölu. Það má því segja að andstæðingur Ha Hyoung-Zoo hafi aðeins verið
nokkur grömm að þyngd á meðan Bjarni
lagði fimmtán tonna ofurmenni í bardaganum um bronsið. Eitthvað sem engum hefur
tekist, hvorki fyrr né síðar.

EKKI MÁ gleyma ótrúlegum árangri
íslenska handboltalandsliðsins á Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. Strákarnir
okkar komu heim með silfrið og nafnbótina
besta íþróttalið heims, miðað við höfðatölu.
Möguleikar Íslendinga í úrslitaleiknum
voru litlir sem engir enda ekkert lið mætt
slíku ofurefli. Ef við miðum við höfðatölu
mættu strákarnir rúmlega 1.500 Frökkum á vellinum. Þeir náðu engu að síður
að skora 23 mörk og fengu á sig aðeins
28. Miðað við höfðatölu fór úrslitaleikurinn því 5.010 - 28, Íslendingum í vil. Engu
liði hefur tekist að skora jafn mörg mörk
í handboltaleik og ólíklegt er að afrekið
verði nokkurn tíma leikið eftir.

BRONSVERÐLAUN júdókappans

AFREKIN eru vitaskuld fleiri. Einar Vil-

Bjarna Friðrikssonar á Ólympíuleikunum í Los Angeles árið 1984
líða seint úr minni. Þar bar hinn
suður-kóreski Ha Hyoung-Zoo
sigur úr býtum þegar hann lagði
brasilíska júdókappann Douglas
Vieira. Árangur Bjarna er vitaskuld betri en árangur sigur-

hjálmsson stökk tæpa tíu kílómetra í þrístökki á Ólympíuleikunum í Melbourne árið
1956, Jón Arnar Magnússon á nokkur ótrúleg met í tugþraut, miðað við höfðatölu, og í
næstu viku er líklegt að Kári Steinn Karlsson ljúki maraþoni á tæpum þremur mínútum — met sem verður ekki slegið fyrr en
Færeyingar taka þátt.

Í ELDBORGARSAL HÖRPU
FÖSTUDAGINN 10. ÁGÚST
■ Pondus
Holy Diver! Hvað er
þetta bragð sem ég
greini? Já, nú man
ég! Þetta er bragðið
af SIGRI!

Eftir Frode Øverli

JEI!

Og þvílíkur
Austur
leikur hjá Þórog
Pedro! Hann vestur!
varði hátt og
lágt! Varði allt!
Á línunni og á Uppi
og
vellinum!
niðri!

Og hann fékk
nokkur hörð
högg en náunginn reis alltaf
upp og glotti
undir yfirvaraskegginu!
Hann þolir
ALLT!

Heldurðu að
fótleggir hans
mundu þola
nokkur góð
högg með
járnstöng?

■ Gelgjan

EH...

Bara
spurning!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Óhre
int

Ég er kominn með
einhvers konar skipulagsáráttu.

Hreint

Bæði og

■ Handan við hornið

ÖRFÁIR
MIÐAR
LAUSIR!

HVAR VERÐUR ÞÚ 10. ÁGÚST?
MIÐASALA Í MIÐASÖLU HÖRPU, Á HARPA.IS, MIÐI.IS OG Í SÍMA 528 5050.

S HELGASON
steinsmíði síðan 1953

SKEMMUVEGI 48 200 KÓPAVOGUR SÍMI:557 6677

WWW.SHELGASON.IS

Eftir Tony Lopes

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Ef það er til
íslensk mömmuorðabók, þá hlýtur
að vera til íslensk
pabbaorðabók.

Já, auðvitað.

Pabbi,
Hvers
Evrópskur?
vegna
hvernig
Þú átt nú
notarðu stafar maður að vita
hana evrópskur?
það!
aldrei?

Ó.
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Ósáttir tónleikagestir

STÆRSTA MYND ÁRSINS

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

KVIKMYNDIR.IS

EMPIRE

EXTREME CHILL Þorkell Atlason og Pan Thorarensen unnu í sameiningu að fyrstu
plötunni sem gefin er út undir merkjum Extreme Chill. Hér heldur Pan á syni sínum,
Mikael, en þeir feðgarnir prýða plötuumslagið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HOLLYWOOD REPORTER

SÉÐ OG HEYRT

ÁLFABAKKA

THE DARK KNIGHT RISES
kl. 1 - 2 - 4:30 - 5:30 - 6 - 8 - 9 - 10 - 10:20 - 11:20
DARK KNIGHT RISES VIP kl. 1 - 4:30 - 8 - 11:20
MAGIC MIKE
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
DREAMHOUSE
kl. 8
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40
UNDRALAND IBBA ísl. Tali kl. 1:30
AKUREYRI

DARK KNIGHT RISES
LOL
DREAM HOUSE
UNDRALAND IBBA ísl. Tali
MADAGASCAR 3 ísl. Tali

kl. 4:30 - 8 - 11:20
kl. 6
kl. 8 - 10:20
kl. 2 - 4
kl. 1:30

SELFOSSI

THE DARK KNIGHT RISES kl. 4 - 6 - 8 - 11:15
DREAMHOUSE
kl. 10
UNDRALAND IBBA ísl. Tali kl. 4

Hæggeng sveimtónlist í djassstíl

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

EGILSHÖLL

2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

12
VIP

12
16
L

DARK KNIGHT RISES
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10:10 - 11:10
TED kl. 3:20 - 5:40 - 10:30
MAGIC MIKE
kl. 8
kl. 2 - 4
ÍSÖLD 4 ísl. Tali
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 1 - 3

L

12
12
16

DARK KNIGHT RISES kl. 2-4-6-9-10
MAGIC MIKE
kl. 8 - 10:20
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 2
LOL
kl. 5:50

12
16
L

12

2D
2D
2D
3D
2D

12

KEFLAVÍK

L
L

2D
2D
2D
3D
2D

12
12
L
L

KRINGLUNNI

L

DARK KNIGHT RISES kl. 4 - 8 - 11:20
ICE AGE 4 ísl. Tali
kl. 2
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10
LOL
kl. 6
UNDRALAND IBBA ísl. Talikl. 2 - 4

www.laugarasbio.is

2D
3D
2D
2D
2D

Franskir áhorfendur bauluðu á
Madonnu og köstuðu vatnsflöskum í átt að sviðinu að loknum tónleikum hennar í l‘Olympia tónleikahöllinni í París.
Tónleikarnir í París voru
aðeins 45 mínútur að lengd og
töluvert styttri en aðrir tónleikar
sem hún hafði komið fram á í
MDNA tónleikaferðalagi sínu.
Tónleikarnir í París voru þó
óvænt viðbót við tónleikaferðalagið og höfðu aðdáendur söngkonunnar beðið í röð yfir nótt
til að koma höndum yfir miða.
Tónleikagestir hrópu ókvæðisorð
eftir að Madonna yfirgaf sviðið
og heimtuðu endurgreiðslu, en
sumir höfðu greitt tugi þúsunda
króna fyrir miða. Söngkonan
hefur ekki tjáð sig um atvikið.

12
L
L
12

12
L
16
12

„Um er að ræða hæggenga og
stemningsfulla sveimtónlist í
aflöppuðum djassstíl,“ segir Pan
Thorarensen, eða raftónlistarmaðurinn Beatmakin Troopa, inntur
eftir lýsingu á tónlistinni á nýjustu plötu sinni, If You Fall You
Fly. Fjögur ár eru liðin frá útgáfu
breiðskífu hans, Search for Peace,
en hún fékk verðskuldaða athygli
í raftónlistarheiminum hér og
erlendis.
Plötuna vann Pan í samvinnu
við Þorkel Atlason. „Það var eiginlega bara slys hvernig við fórum
að vinna saman. Hann er vinur
pabba míns og við höfum rætt
lengi að gera eitthvað saman. Svo

gerðist þetta bara óvænt,“ segir
hann.
Útgáfan er fyrsta platan sem
gefin er út undir merkjum Extreme Chill, sem stendur að baki
raftónlistarhátíðinni Extreme
Chill – Undir Jökli og reglulegum kvöldum á Kaffibarnum. Þeir
ætla að reyna að hafa um tíu listamenn á sínum snærum og gefa út
geisladiska og vínylplötur. Platan
er einnig gefin út af 3angle Production.
Útgáfutónleikar verða á Kaffibarnum 8. ágúst, á fyrsta kvöldi
Extreme Chill eftir tónlistarhátíð
sína í lok júní, og fæst platan í 12
Tónum og Smekkleysu.
- hþt

VONBRIGÐI Madonna olli aðdáendum

sínum vonbrigðum í París.
NORDICPHOTOS/GETTY

L

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10.10

35.000 MANNS!

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ
THE DARK KNIGHT RISES
TED
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 2D
MADAGASKAR 3 3D

Sýningartímar
3.50, 7, 10.10(P)
5.50, 10.15
3.50, 6, 8, 10.20
2, 4
2
2

Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR
UR
THE DARK KNIGHT
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL
SPIDER-MAN

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

10
L
L
10

ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL
SPIDER-MAN 3D
INTOUCHABLES

KL. 3 (TILBOÐ)
KL 3 (TILBOÐ)
KL. 3 (TILBOÐ)

L
10
12

7,/%2é6%ÌÐ

35.000 MANNS!

- TV, KVIKMYNDIR.IS

5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
DARK KNIGHT RISES KL. 1 (TILBOÐ) - 4.30
5.30 - 8 - 9 - 11.30 10
DARK KNIGHT LÚXUS KL. 1 - 4.30 - 8 - 11.30 10
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.50 L
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20
L
TED
KL. 8 - 10.20
12
SPIDER-MAN 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 5 - 8 - 10.50 10
HLUTI AF HVERJUM SELDUM
BÍÓMIÐA ALLAN JÚLÍ
- rennur til Barnaheilla

- VJV, SVARTHÖFÐI

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL. 3 (TILBOÐ)/ 2D KL. 5.50 L
TED
KL. 8
12
SPIDER-MAN 3D KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9
10

INTOUCHABLES KL. 3 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.30 - 6.30 - 8 - 9 - 10.30 12

WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 10.25

BORGARBÍÓ

L

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

H E IM S FR UM S ÝNING !

LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: RED LIGHTS 17:40, 20:00, 22:20
 BERNIE 17:50, 20:00, 22:10  UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 20:00
 SUMARTÍÐ (SUMMER HOURS) 17:50  COOL CUTS: LEGENDS
OF VALHALLA-THOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL
CUTS: LAST DAYS OF THE ARCTIC 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00

Frábær sálfræðitryllir í anda The Sixth Sense

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÍSÖLD 3D / 2D KL. 2 (TILBOÐ) - 4 - 5.50 (3D)
TED
KL. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3D
KL. 10.10
INTOUCHABLES
KL. 5.50 - 8

L
12
10
12

ROBERT DE NIRO | SIGOURNEY WEAVER

RED LIGHTS

JACK BLACK SLÆR Í GEGN SEM

BERNIE

BÍÓ PARADÍS - HEIMILI KVIKMYNDANNA

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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EYJAMENN eiga möguleika á því að setja nýtt félagsmet á Kópavogsvelli á morgun þegar þeir mæta Breiðabliki i fyrsta leik 13.
umferðar Pepsi-deildar karla. ÍBV-liðið er búið að vinna sex deildarleiki í röð sem hefur aðeins gerst einu sinni áður hjá Vestmannaeyjaliðinu í efstu deild. ÍBV vann einnig 6 leiki í röð sumarið 1995. Leikur Breiðabliks og ÍBV hefst klukkan 17.00 en klukkan 19.15
fara fram tveir leikir: Fylkir - Stjarnan og Selfoss - Valur. 13. umferðin klárast síðan með þremur leikjum á mánudaginn.

Full einbeiting og mikil þolinmæði
Ísland mætir Argentínu í fyrramálið í fyrsta handboltaleik karla á Ólympíuleikunum í Lundúnum.
Guðmundur landsliðsþjálfari varar við vanmati og segir Argentínu stórhættulegan andstæðing.
HANDBOLTI Silfurstrákarnir frá

SVAKA SPENNA Frá leik Stjörnunnar og
Þór/KA í Garðabæ í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Borgunarbikar kvenna í gær:

Stjarnan og
Valur í úrslitin
FÓTBOLTI Stjarnan og Valur
tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleik kvenna í gær. Valur vann 2-0
sigur á KR á KR-velli og komst í
úrslitaleikinn fimmta árið í röð
en Stjarnan vann 2-1 sigur á Þór/
KA eftir framlengingu í Garðabænum.
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir,
fyrirliði Stjörnunnar, tryggði sínu
liði sæti í úrslitaleiknum með því
að skora sigurmarkið á 106. mínútu. Harpa Þorsteinsdóttir kom
Stjörnunni yfir á 22. mínútu en
Sandra María Jessen jafnaði með
frábæru marki á 54. mínútu.
Johanna Rasmussen og Rakel
Logadóttir skoruðu mörk Vals á
móti botnliði KR en Valskonur
eiga nú möguleika að vinna bikarinn fjórða árið í röð.
- óój

KEPPIR Í SKOTFIMI Ásgeir Sigurgeirsson

hefur leik í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íslensku keppendurnir:

Ýtarleg viðtöl á
íþróttavef Vísis
ÓL 2012 Á íþróttavef Vísis verður

að finna ýtarleg viðtöl við alla þá
Íslendinga sem keppa á Ólympíuleikunum í Lundúnum, bæði fyrir
keppni og eftir.
Að morgni hvers dags munu
birtast viðtöl við þá keppendur
sem eru að keppa í sinni fyrstu
grein þann daginn. Keppni á leikunum hefst í dag og verða fjórir
Íslendingar í eldlínunni, sundfólkið
Anton Sveinn McKee, Sarah Blake
Bateman og Jakob Jóhann Sveinsson ásamt skotfimikappanum
Ásgeiri Sigurgeirssyni.
Á morgun bætist svo Eygló Ósk
Gústafsdóttir í hópinn en hún mun
keppa í 100 m baksundi á sama
tíma og handboltalandsliðið mætir
Argentínu.
- esá

Íslendingar á

ÓL 2012
LAUGARDAGINN 28. JÚLÍ
09.00: 400 m fjórsund karla
Anton Sveinn McKee, 1. riðill
09.37: 100 m flugsund kvenna
Sarah Blake Bateman, 2. riðill
10.56: 100 m bringusund karla
Jakob Jóhann Sveinsson, 3. riðill
12.00: Skotfimi, 10 m loftbyssa
Ásgeir Sigurgeirsson, forkeppni

SUNNUDAGINN 29. JÚLÍ
08.30: Handbolti karla
Ísland - Argentína, A-riðill
09.03: 100 m baksund kvenna
Eygló Ósk Gústafsdóttir, 2. riðill

Peking hefja leik á Ólympíuleikunum í London á morgun þegar
handboltalandsliðið mætir Argentínu í fyrsta leik A-riðils. Meiðsli
og veikindi hafa herjað á hópinn
síðustu dagana en Aron Pálmarsson gat þó æft af fullum krafti í
gær.
Róbert Gunnarsson er að glíma
við smávægileg veikindi en óvissan er meiri um Snorra Stein Guðjónsson. Hann hefur verið að
berjast við að ná sinaskeiðabólgu
í vinstri hönd úr sér en bólgan er
nú einnig komin upp í hægri höndinni – kasthöndinni.
„Við verðum bara að sjá til
hvernig hann verður í kvöld og í
fyrramálið,“ sagði Guðmundur við
Fréttablaðið eftir æfinguna sem
fór fram snemma dags í gær. „Við
getum ekki hugsað lengra fram í
tímann en það. Þetta er ekki staðan sem við vildum vera í en svona
er þetta bara. Vonandi jafnar hann
sig sem fyrst.“
Það var greinilegt á Snorra
Steini sjálfum að hann var svekktur með að hafa misst af æfingunni. „Það gengur upp og ofan
hjá mér. Ég vil kannski tala sem
minnst um það. En það er engin
dramatík í þessu enn þá og ég ætla
að vera með á sunnudaginn,“ segir
hann.

Aron fann sig vel
Lengi vel var óvissa um þátttöku
Arons Pálmarssonar á leikunum
og var hann til að mynda kallaður
út í læknisskoðun til félags síns,
Kiel, aðeins nokkrum dögum fyrir
brottför landsliðsins til Lundúna.
„Aron æfði af fullum krafti með
okkur í dag. Æfingin var að vísu
ekki löng en hann fann sig vel.
Það er önnur æfing á morgun og
þá sjáum við betur hvernig hann
kemur undan meiðslunum,“ segir
Guðmundur.
Landsliðið lék æfingarleik gegn
Króatíu á fimmtudaginn og tapaði með tveggja marka mun. Guðmundur nýtti æfinguna í gær til
að skerpa á sóknarleiknum sem
hann var ekki ánægður með í
leiknum á fimmtudag.
Þurfa að nýta breiddina betur
„Við höfum sótt allt of mikið inn
á miðjuna í undanförnum leikjum hjá okkur. Við þurfum að nýta
breiddina betur,“ segir hann.
„Markvarslan var í fínu lagi gegn
Króatíu og varnarleikurinn varð
betri eftir því sem á leið. Það er

TEYGT Á TRÖLLINU Pétur Örn Gunnarsson sjúkraþjálfari tekur hér á Sverre Jakobssyni á æfingu íslenska handboltalandsliðsins í

London í gær. Það hefur verið nóg að gera hjá Pétri í aðdraganda leikanna.

hitt og þetta sem við þurfum að
vinna í og erum við að fínpússa
okkar leik.“

Verður ærið verkefni
Þó svo að mikill styrkleikamunur
hafi verið á handboltalandsliðum
Íslands og Argentínu í gegnum tíðina varar Guðmundur við of mikilli
bjartsýni og vanmati. „Við þurfum
að halda fullri einbeitingu og fara í
leikinn af fullum krafti. Argentína
er stórhættulegur andstæðingur
eins og þeir sýndu í æfingaleikjunum heima. Þar vorum við á heimavelli og allt á okkar bandi en samt
héngu þeir lengi í okkur.“ Ísland
lék tvo æfingarleiki gegn Argentínu á dögunum en þeir fóru báðir
fram í Kaplakrika. Ísland bar sigur
úr býtum í báðum leikjum en það
tók strákana tíma að hrista SuðurAmeríkumennina af sér.
Guðmundur mun því brýna fyrir
strákunum að sýna þolinmæði.
„Argentína spilar af skynsemi og
reynir að teygja úr sókninni eins
lengi og mögulegt er. Við þurfum
að halda þolinmæðinni og sýna
einbeitingu. Það verður ærið verkefni að vinna Argentínumennina.“
Leikurinn hefst klukkan 8.30 í
fyrramálið og er hann gríðarlega
mikilvægur. Þó svo að hinn riðil-

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Snobbi fékk kompu aðra leikana í röð
Róbert Gunnarsson er nú að taka þátt á sínum þriðju Ólympíuleikum og ber
hann leikunum í Lundúnum söguna vel, enn sem komið er.
„Þetta er bara mjög flott. Þorpið er mjög glæsilegt og íbúðirnar okkar fínar. Við Snorri Steinn fengum reyndar kompu
aðra leikana í röð en við ætlum ekki að kvarta mikið
undan því,“ segir Róbert en hann og Snorri Steinn eru
miklir félagar og hafa stundum verið kallaðir Snobbi.
„Mesta snilldin er að þorpið er rétt hjá leikvöngunum. Í gær röltum við til dæmis heim eftir
æfingaleikinn gegn Króatíu sem er mikill kostur.
Maður sér fram á að geta leyft sér að fara á aðra
viðburði en maður nennti ekki að standa í því á
hinum leikunum vegna ferðalaganna sem þurfti
til þess.“
Hann er þó ekki með neitt ákveðið í huga
sem hann vill sjá á leikunum. „Nei, það
yrði þá bara skyndiákvörðun.
En það er gott að vita af þessu.
Þetta er eins og að búa í
stórborginni – það er gott
að geta farið í bíó þótt
maður geri það ekki
endilega.“

inn á leikunum sé sterkari mega
strákarnir ekki við því að misstíga
sig, sérstaklega í byrjun.
Alls fara fjögur lið af sex áfram
úr hvorum riðli og í fjórðungsúrslitin.

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
og Valgarður
Gíslason
fjalla um ÓL 2012
eirikur@frettabladid.is - valli@frettabladid.is

Sigmundur Einar, Valdís Þóra og Anna Sólveig eru efst eftir tvo daga á Íslandsmótinu í höggleik:

Körfuboltadómarinn slær í gegn á Hellu
GOLF Sigmundur Einar Másson er

efstur í karlaflokki eftir fyrstu tvo
dagana á Íslandsmótinu í höggleik
sem fram fer á Strandarvelli á
Hellu en það er allt hnífjafnt hjá
konunum þar sem Anna Sólveig
Snorradóttir, 17 ára kylfingur úr
Keili, og Valdís Þóra Jónsdóttir úr
Leyni Akranesi deila efsta sætinu.
Sigmundur Einar er með eitt
högg í forskot á Kristin Óskarsson. Rúnar Arnórsson er í 3. sæti
en hann náði ekki að fylgja eftir
frábærum fyrsta degi og lék á
+3 í gær. Íslandsmeistarinn Axel
Bóasson kom til baka eftir slakan fyrsta dag og lék manna best í
gær eða á -4. Axel er í 4. til 5. sæti
ásamt Þórði Rafni Gissurarsyni en
þeir eru báðir á parinu.
Sigmundur glímdi við erfið bakmeiðsli síðasta vetur en hann er
allur að koma til og markmiðið
er einfalt. „Ég ætla bara að vinna
þetta, það kemur ekkert annað

til greina,“ sagði Sigmundur sem
sigraði á Íslandsmótinu árið 2006.
Hann lék á 69 höggum í gær eða -1
og er samtals á -3.
Körfuboltadómarinn Kristinn
Óskarsson hefur komið skemmtilega á óvart á fyrstu tveimur
keppnisdögunum en hann hefur
leikið báða hringina á Strandarvelli á Hellu á einu höggi undir
pari vallar.
„Miðað við forgjöfina þá var ég
í 35. sæti á þeim lista og ég hafði
einsett mér það að leika á forgjöfinni og vera í kringum 30. sætið,“
sagði Kristinn. Hann á alveg eins
von á því að mæta bara í körfuboltadómarabúningnum í dag.
„Ég held að það séu allir að bíða
eftir því að ég „springi“ og ætli
ég sé ekki einn af þeim líka. Ég
er vanur því að umgangast toppíþróttamenn í dómarabúningnum
og líður rosalega vel. Kannski er
það bara lausnin,“ sagði Krist-

ANNA SÓLVEIG SNORRADÓTTIR 17 ára

kylfingur úr Keili deilir efsta sætinu í
kvennaflokki.
FRÉTTABLAÐIÐ/SETH

inn, að sjálfsögðu í meira gríni en
alvöru.
Anna Sólveig og Valdís Þóra eru
samtals á 6 höggum yfir pari vallar en tveimur höggum þar á eftir
kemur Eygló Myrra Óskarsdóttir
úr GO.
„Væntingar mínar fyrir mótið
voru aðeins þær að komast í gegnum niðurskurðinn og hafa gaman
að þessu,“ sagði Anna Sólveig í
gær en hún ætlar að dvelja á Selfossi næstu tvo daga í góðu yfirlæti hjá ömmu sinni og afa. Eygló
Myrra Óskarsdóttir úr GO er enn
í baráttunni um titilinn en hún er
aðeins tveimur höggum á eftir
þeim Valdísi og Önnu.
„Markmiðið er einfalt hjá mér,
ég stefni á sigur,“ sagði Eygló en
hún hefur aldrei náð að sigra á
Íslandsmótinu í höggleik.
Tveir síðustu dagarnir verða
sýndir í beinni í opinni dagskrá á
Stöð Sport og á Vísi.
-seth, -óoj
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Bílahúsin í Reykjavík
Opið alla daga frá kl. 7–24
Frí hjólastæði fyrir reiðhjólin
www.bilastaedasjodur.is
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> Mila Kunis

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég er mjög þrjósk, en ég
viðurkenni það svo það er allt
í lagi.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir
07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05
Ljóðabókin syngur 09.00 Fréttir 09.03 Alltaf að
rífast 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Útvarpsleikhúsið: Hulin augu 11.00 Guðsþjónusta í
Skálholti 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 Kúrsinn
238 15.00 Húslestrar á Listahátíð 2012 - Hinstu
rök tilverunnar 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva 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 Tónleikur 23.15 Af minnisstæðu
fólki 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 20.05
Dallas

Leikkonan Mila Kunis fer með
annað aðalhlutverkið í Óskarsverðlaunamyndinni Black
Swan sem sýnd verður á
Stöð 2 Bíó í kvöld klukkan
22 og í nótt klukkan 4.

Dramatíkin er allsráðandi í Dallas sem hóf göngu sína á
ný eftir 20 ára hlé fyrr í sumar. Það er komið að sjöunda
þættinum af tíu í þessari þáttaröð og það verður mikið fjör
hjá Ewing-fjölskyldunni í þætti kvöldsins. Rebecca segir
Elenu frá leyndarmáli sínu og John Ross reynir að stofna
til frekari illinda í fjölskyldunni. Maður sem tengist Ewingfjölskyldunni er myrtur og allir eru að velta fyrir sér hver
sé morðinginn.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Poppý kisukló
08.12 Herramenn
08.30 Ólympíuleikarnir - Handbolti (Ísland - Argentína (kk))

10.20 Ólympíuleikarnir - Sund
13.30 Ólympíuleikarnir - Körfubolti (Bandaríkin - Frakkland (kk))

15.15 Ólympíuleikarnir Ólympískar lyftingar 53kg (kvk)
16.45 Ólympíuleikarnir - Dýfingar

17.25 Skellibær
17.35 Teitur
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.30 Ólympíuleikarnir - Sund
20.05 Glæstar vonir (1:3) (Great
Expectations) Breskur myndaflokkur í
þremur þáttum byggður á sögu eftir
Charles Dickens.

21.00 Kviksjá - Stella í orlofi (Stella í orlofi) Sigríður Pétursdóttir ræðir við Þórhildi Þorleifsdóttur leikstjóra myndarinnar Stella í orlofi og Guðnýju Halldórsdóttur handritshöfund.

21.10 Stella í orlofi Gamanmynd frá 1985 um hana Stellu sem
er orðin þreytt á daglegu amstri og
skellir sér í orlof. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.
22.40 Wallander – Presturinn
(Wallander)

00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00
12.00
12.40
13.20
13.45

SKJÁREINN

Barnatími Stöðvar 2

07.40 Íslandsmótið í högg-

Nágrannar

leik Útsending frá mótinu á Strandavelli á Hellu.

Nágrannar
Nágrannar
Evrópski draumurinn

(5:6)

14.30 New Girl (24:24)
14.55 2 Broke Girls (12:24)
15.20 Drop Dead Diva (8:13)
16.10 Wipeout USA (15:18)
16.55 Grillskóli Jóa Fel (3:6)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (17:24)
19.40 Last Man Standing
(5:24) Skemmtilegir gamanþættir með Tim Allen í hlutverki manns
sem lifir og hrærist í miklu kvennaríki, bæði í vinnunni og heima fyrir.

20.05 Dallas (7:10)
20.50 Rizzoli & Isles (7:15)
Önnur þáttaröðin um leynilögreglukonuna Jane Rizzoli og lækninnn
Mauru Isles sem eru afar ólíkar en
góðar vinkonur sem leysa glæpi Boston-mafíunnar saman.

21.35 The Killing (12:13) Önnur

11.40 Formúla 1: Búdapest
BEINT

14.10 Ken Venturi á heimaslóðum Skemmtilegur þáttur þar
sem David Feherty heimsækir Ken
Venturi, fyrrum atvinnukylfing og
sjónvarpsmann, og tekur við hann
einlægt og skemmtilegt viðtal á
heimaslóðum.

15.30 Íslenski listinn
15.55 Bold and the Beautiful
16.35 Bold and the Beautiful
17.15 Bold and the Beautiful
17.35 The F Word (8:9)
18.25 Falcon Crest (30:30)
19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.45 M.I. High
20.20 So You Think You Can

15.00 Íslandsmótið í höggleik

Dance (8:15)

BEINT frá lokahringnum á mótinu
sem fram fer á Strandavelli á Hellu.
Þetta er stærsta golfmót ársins á Íslandi og allir bestu kylfingar landsins taka þátt.

21.45 Friends (23:24) (24:24)

19.00 Schüco Open 2012 Útsending frá mótinu í Þýskalandi
þar sem nokkrum af bestu kylfingum heims er boðið til leiks. Meðal
keppenda eru Bubba Watson, Martin Kaymer, Henrik Stenson, Geoff
Ogilvy, Ian Poulter, Dustin Johnson,
Colin Montgomerie og Miguel Angel
Jimenez.

(1:25) (2:25)

23.25 The F Word (8:9)
00.15 Falcon Crest (30:30)
01.05 Íslenski listinn
01.30 Sjáðu
01.55 Fréttir Stöðvar 2
02.45 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

unum

14.00 Secretariat
16.00 Post Grad
18.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum

20.00 Coco Before Chanel
22.00 Black Swan
00.00 Fargo
02.00 Outlaw
04.00 Black Swan
06.00 My Blueberry Nights

23.20 60 mínútur
00.05 The Daily Show: Global
Edition (23:41)

00.30 Suits (7:12)
01.15 Silent Witness (11:12)
02.10 Supernatural (21:22)
02.50 Boardwalk Empire (5:12)
03.45 Nikita (4:22)
04.30 The Event (20:22)
05.15 Frasier (17:24)
05.40 Fréttir

20:00 Top Gear (6:7) (e) Félagarnir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May fara hér á kostum. Þegar snjóar í Bretlandi fer allt
þjóðfélagið á hliðina. Bílar festa sig
og samgöngur fara úr skorðum. Jeremy og félagar halda því til Noregs til að kanna hvernig frændum
okkar gengur að keyra í slabbi og
snjókomu.
21:00 Law & Order (20:22)
Bandarískur sakamálaþáttur um störf
rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York borg. Ungur
drengur finnst látinn og brátt beinist
rannsóknin að sjúkum manni sem
misþyrmir börnum og drepur þau.
Spennandi þættir sem fjalla um
rannsóknarmanninn Luke sem eltir
uppi tryggingasvindlara. Samneyti
í bíl veldur slysi og Jimmy Burn
þarf að kljást við erfiða kúnna, svikula lögfræðinga, óheiðarlega vinnufélaga og glæpamenn til að halda
sínu starfi.

sending frá kappakstrinum í Búdapest í Ungverjalandi.

22:30 Lost Girl (13:13)
23:15 Teen Wolf (8:12) (e)
00:05 The Defenders (17:18)
(e)

22.20 Treme (4:10) Mögnuð
08.00 Secretariat
10.00 Post Grad
12.00 Ástríkur á Ólympíuleik-

sakamálaþættir sem fjalla um rannsóknarlögreglumennina Kate og Jack.

21:45 Crash & Burn (1:13)

23.00 Formúla 1: Búdapest Út-

þáttaröð af þessum 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. Sífellt
koma nýjar upplýsingar fram í dagsljósið sem koma rannsóknarlögreglumönnunum á mismunandi slóðir.
dramaþáttaröð frá HBO þar sem
fylgst er með sögu fjölda fólks sem
á það eitt sameiginlegt að búa í
Treme-hverfinu í New Orleans eftir
að fellibylurinn Katrína reið þar yfir.

06:00 Pepsi MAX tónlist
13:35 Rachael Ray (e)
15:50 One Tree Hill (2:13) (e)
16:40 The Bachelor (9:12) (e)
18:10 Unforgettable (14:22) (e)
19:00 Vexed (2:3) (e) Breskir

17.00 Platini Í þessum þætti
verður fjallað um Platini sem gerði
garðinn frægan með Juventus og
franska landsliðinu á árum áður.

17.30 PL Classic Matches:
West Ham Utd - Manchester Utd
18.00 Aston Villa - Chelsea
19.45 Premier League World
2012/13 Skemmtilegur þáttur þar
sem stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni eru heimsóttar og fjallað er um
líf leikmanna innan sem utan vallar.

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 Tölvur tækni og vísindi 19.00
Fiskikóngurinn 19.30 Veiðivaktinn
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista 21.30 Perlur úr myndasafni
22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta

20.15 Newcastle - Tottenham
22.00 PL Classic Matches:
Man City - Man United, 2003

22.30 Man. Utd. - Everton

Endursýnt efni frá liðinni viku.

00:50 Psych (12:16) (e)
01:35 Camelot (7:10) (e)
02:25 Crash & Burn (1:13) (e)
03:10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.20 RBC
Canadian Open - PGA Tour 2012
(3:4) 11.20 Ryder Cup Official Film
2008 12.35 RBC Canadian Open PGA Tour 2012 (3:4) 15.35 Inside
the PGA Tour (30:45) 16.00 RBC
Canadian Open - PGA Tour 2012
(3:4) 19.00 RBC Canadian Open PGA Tour 2012 (4:4) 22.00 Ryder
Cup Official Film 2010 23.15 RBC
Canadian Open - PGA Tour 2012
(4:4) 01.15 ESPN America

06.25 EastEnders 08.25 QI 09.55
Come Dine With Me: Supersize 11.30
Twenty Twelve 12.00 Rev 12.30
The Best of Top Gear 14.10 I‘d Do
Anything 15.40 Come Dine With Me:
Supersize 17.15 Live at the Apollo
18.00 Whitechapel 18.50 Twenty Twelve
19.20 Rev 19.50 QI 20.20 The Graham
Norton Show 21.05 I‘d Do Anything
22.40 Twenty Twelve 23.09 Rev 23.39
Whitechapel 00.25 Come Dine With Me:
Supersize 01.55 Twenty Twelve 02.25
Rev 02.55 I‘d Do Anything

06.25 Lille Nørd 06.55 Store Nørd
07.20 Historien om fodbolden 07.30
OL 2012 08.00 OL 2012 09.00 OL
2012 10.00 OL 2012 10.10 BingoBoxen
10.11 OL 2012 11.50 OL 2012 13.00
OL 2012 13.10 OL 2012 13.25 OL
2012 15.00 OL 2012 15.30 OL
2012 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 OL 2012 18.30 OL 2012
20.30 Brødre 22.25 Ægte mennesker
23.25 Narkobander 00.10 Arvingen
til Glenbogle 04.00 Noddy 04.10
Sprutte-Patruljen 04.20 Kære Sebastian
04.50 Olivia

07.00 OL-morgen fra London 08.00
OL i London 08.50 OL i London 10.55
OL i London 13.25 OL i London 15.15
OL i dag 16.00 OL i London 17.00
Dagsrevyen 17.30 OL-studio med Anne
Rimmen 18.25 OL i London 20.05 OL
i London 20.40 OL i London 21.00
Kveldsnytt 21.20 London by night 22.00
OL i London 23.00 OL i London 00.30
OL i London 02.10 OL i London 03.40
OL i London 04.00 OL i London 05.20
OL i London

07.30 OS i London 08.00 OS i London
11.00 OS i London 13.00 OS i London
15.00 OS i London 15.40 OS i London
16.00 Rapport 16.15 OS i London
17.30 Rapport 17.50 Sportnytt 17.55
OS i London 18.30 OS i London 20.00
OS i London 21.00 OS i London 04.00
Rapport 04.05 Sportspegeln 04.25
Gomorron Sverige

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Vertu úti
Taktu þátt í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins um náttúru.
Sendu inn þína mynd sem tekin er úti í náttúrunni.
Skilafrestur á mynd er til klukkan tólf á hádegi þann 8. ágúst.

Sendu inn mynd á ljosmyndakeppni@frettabladid.is
i
amkeppn
s
a
d
n
y
m
Ljós
ðsins
Fréttabla

ÍSLANDSMÓTIÐ
Í HÖGGLEIK Í BEINNI
Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2 SPORT
LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL. 15

BUBBA WATSON
ÁSAMT NOKKRUM AF BESTU
KYLFINGUM HEIMS Í BEINNI
Schüco Open er einstakt golfmót sem fram fer í
Hamburg í Þýskalandi. Meðal keppenda eru Bubba
Watson, Martin Kaymer, Henrik Stenson, Geoff
Ogilvy, Ian Poulter, Colin Montgomerie, Miguel
Angel Jimenez og Edoardo Molinari.

SCHÜCO OPEN Í BEINNI Á SUNNUDAGINN KL. 11 Á STÖÐ 2 SPORT 3
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG SJÁÐU ALLT BESTA ÍÞRÓTTAEFNI Í HEIMI Í BEINNI ÚTSENDINGU
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> Stöð 2 Sport kl. 15.00
Íslandsmótið í
höggleik

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON SPÁIR Í MINNI SPÁMENN

ÓL-íklegustu uppáhaldsgreinar

Bein útsending í opinni
dagskrá á Stöð 2 Sport frá
Íslandsmótinu í höggleik
sem fram fer á Strandarvelli á Hellu. Þetta er
stærsta golfmót ársins
á Íslandi og allir bestu
kylfingar landsins í karlaog kvennaflokki taka þátt í
mótinu.

Ólympíuleikarnir voru settir í Lundúnum í gær og
hófst með því mikil sjónvarpsveisla fyrir íþróttaáhugafólk. Frá því að ég byrjaði að fylgjast grannt
með ÓL, í Seúl 1988, hafa hverjir leikar
verið fylltir afrekum og dramatík sem ég
hef upplifað í beinni. Má fyrst nefna 100
metra hlaup Bens Johnson og hneykslanlegan eftirleik þess, draumalið Bandaríkjanna í körfuknattleik í Barcelona árið
1992, heimsmet Michaels Johnson í 200
metra hlaupi í Atlanta 1996, brons Völu
Flosa í Sydney og metaregn Michaels
Phelps og Usains Bolt í Peking 2008 að
ógleymdum silfurstrákunum okkar.
Raunar er það svo að á ÓL fer maður að fylgjast
með ólíklegustu greinum af mikilli áfergju.

Þá er ógnarstutt í sjálfskipaða sérfræðiþekkingu
á greinum sem virðast þrífast í einhvers konar
svartholi þaðan sem iðkendur sleppa út í sviðsljósið á fjögurra ára fresti.
Dæmi um greinar sem ég fell fyrir á
fjögurra ára fresti eru áhaldafimleikar,
hjólreiðar, skylmingar (bæði höggsverð
og lagsverð) og ekki síst dýfingar, þar
sem ég hef staðið mig að því að fussa og
sveia jafnt yfir göslaralegum lendingum og
ósanngjörnum einkunnagjöfum dómara.
Tvær frábærar vikur eru fram undan í
glápinu. Ég á sennilega eftir að stilla mig að mestu
eftir úrslitunum í stærstu greinunum, en bíð líka
spenntur eftir að sjá hvort Matthew Mitcham
muni verja titilinn í 10 metrunum.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
08.02 Lítil prinsessa
08.13 Háværa ljónið Urri
08.24 Kioka
08.31 Snillingarnir
08.54 Skotta skrímsli
09.00 Ólympíuleikarnir - Sund
11.00 Ólympíuleikarnir - Fótbolti (Japan
- Svíþjóð (kvk))

13.00 Ólympíuleikarnir - Badminton
15.20 Ólympíuleikarnir - Skotfimi
15.45 Ólympíuleikarnir - Körfubolti
(Bandaríkin - Króatía (kvk))

17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.30 Ólympíuleikarnir - Sund
19.50 Lottó
20.00 Steinaldarmennirnir í Stein-Vegas (The Flintstones in Viva Rock Vegas)
Meðal leikenda eru Mark Addy, Stephen
Baldwin, Kristen Johnston, Jane Krakowski og
Joan Collins.

21.35 Trúður: Bíómyndin (Klovn: The
Movie) Meðal leikenda eru Frank Hvam og
Casper Christensen. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi ungra barna.

23.10 Ragnarök (Armageddon) Sérsveit er send til að sprengja risastóran loftstein sem stefnir á jörðina. Meðal leikenda
eru Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck og Liv Tyler.

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee (15:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 So You Think You Can Dance (8:15)
15.05 How I Met Your Mother (16:24)
15.30 ET Weekend
16.15 Íslenski listinn
16.40 Sjáðu
17.10 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 (15:18) Hér er á ferð

Adams, ungs manns með Asperger-heilkenni, og nágrannakonu hans.

22.00 The Game Á fertugasta og áttunda afmælisdeginum fær viðskiptajöfurinn
Nicholas gjafabréf hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í að krydda tilveru manna. Þegar Nicholas mætir til að sækja gjöfina er hann dreginn
inn í leik sem ætlar engan enda að taka.

00.05 Georgia O‘Keeffe Áhrifamikil mynd sem fjallar um ævi og störf listakonunnar Georgiu O‘Keeffe og eiginmanns
hennar, ljósmyndarans Alfred Stieglitz.
01.30 The International Spennutryll-

08.00 I Love You Beth Cooper
10.00 Just Married
12.00 Rush Hour
14.00 I Love You Beth Cooper
16.00 Just Married
20.00 Rush Hour
22.00 American Pie: The Book of
Love

00.00 Angels & Demons
02.15 London to Brighton
04.00 American Pie: The Book of
Love

06.00 Coco Before Chanel

ir um Interpol-fulltrúann, Louis Salinger (Clive
Owen) og saksóknarann, Eleanor Whitman
(Naomi Watts) sem saman reyna að knésetja einn stærsta banka heims. Þau eru
sannfærð um að þessi banki stundi margvíslega ólöglega starfsemi, þar á meðal peningaþvætti, vopnasölu og fjármögnun á
hryðjuverkastarfsemi.

03.25 Winter of Frozen Dreams Hörkuspennandi mynd byggð á sannsögulegum atburðum. Barbara Hoffman lifir margbrotnu lífi
en hún nemur vísindi í Wisconsin Háskóla,
er erótískur nuddari og morðingi. Það fellur í
hlut leynilögreglumannsins Lulling að sanna
það og hafa hendur í hári hennar.

04.55 Gifted Hands: The Ben Carson Story

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Eins
og eldur 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
Veraldarvit 14.00 Til allra átta 14.40 Góður matur
- Gott líf 15.10 Í garðinum 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Íslendingasögur 16.25 Albúmið 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Ekkert liggur á: Þemakvöld
Útvarpsins - Stríð 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
08.55 Formúla 1: Búdapest - Æfing
3 BEINT
10.00 Pepsi deild kk: Stjarnan - KR
11.50 Formúla 1: Búdapest - Tímataka BEINT

13.30 KF Nörd Þættirnir um knattspyrnufélagið Nörd hafa slegið í gegn hér á landi
sem annars staðar á Norðurlöndunum.
14.15 Tvöfaldur skolli Logi Bergmann og
Þorsteinn Hallgrímsson skoða golfíþróttina.

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.40 Rachael Ray (e)
14.10 Design Star (4:9) (e)
15.00 Rookie Blue (2:13) (e)
15.50 Rules of Engagement (2:15) (e)
16.15 The Firm (22:22) (e)
17.05 The Biggest Loser (12:20) (e)
18.35 Adele: Live at the Royal Albert

15.00 Íslandsmótið í höggleik BEINT

Hall Sýnt frá stórkostlegum tónleikum söngdívunnar sem fram fóru á dögunum.

frá mótinu sem fram fer á Strandarvelli á
Hellu. Þetta er stærsta golfmót ársins á Íslandi og allir bestu kylfingar landsins í karlaog kvennaflokki munu taka þátt í mótinu.

19.25 Minute To Win It (e)
20.10 The Bachelor (9:12)
21.40 Teen Wolf (8:12) Bandarísk

19.00 Spænski boltinn: Real Madrid

spennuþáttaröð um táninginn Scott sem bitinn er af varúlfi eitt örlagaríkt kvöld. Scott og
Allison eru hætt saman sem verður meðal
annars til þess að varúlfurinn í honum verður
valdameiri og örvæntingarfullri en ella.

- Barcelona

20.45 Íslandsmótið í höggleik

22.30 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny

ómenguð skemmtun í sannkölluðum fjölskylduþætti.

20.20 Adam Hugljúf mynd samband

FM 92,4/93,5

17.00 Man. Utd. - Everton 22.04.12
17.30 Premier League World 2012/13
18.00 Newcastle - Man. Utd.
19.45 PL Classic Matches: Southampton - Liverpool, 2000

20.15 Man. City - Wigan
22.00 Goals of the Season 2007/2008
22.55 Swansea - Blackburn

17.30 Nágrannar
18.10 Nágrannar
18.50 Nágrannar
19.15 Evrópski draumurinn (5:6)
19.55 The Good Guys (13:20)
20.45 The Kennedys (2:8)
21.30 Human Target (2:12)
22.20 Weeds (1:13)
22.55 Arrested Development 3 (2:13)
(3:13) (4:13) (5:13)

00.25 ET Weekend
01.10 Íslenski listinn
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.10 Keeping Up Appearances 08.10 ‚Allo ‚Allo!
09.15 ‚Allo ‚Allo! 10.20 QI 11.20 QI 11.50 QI
Children in Need Special 12.20 QI 12.50 QI
13.20 The Best of Top Gear 15.00 Twenty Twelve
15.30 Rev 16.00 QI 17.00 QI 17.30 QI Children
in Need Special 18.00 My Family 19.00 Garrow‘s
Law 20.50 Twenty Twelve 21.20 Rev 21.50 My
Family 22.49 Garrow‘s Law 00.40 The Best of
Top Gear 01.35 QI 02.35 QI 03.05 QI Children
in Need Special 03.40 The Graham Norton Show
04.25 Keeping Up Appearances

07.00 På krogen 07.30 OL 2012 08.00 OL 2012
09.00 OL 2012 10.00 OL 2012 10.10 OL 2012
11.50 OL 2012 13.00 OL 2012 13.10 OL 2012
15.30 OL 2012 16.20 Held og Lotto 16.30 TV
Avisen med vejret 17.00 OL 2012 18.30 OL 2012
20.10 OL 2012 20.50 OL 2012 21.05 OL 2012
21.45 8 Mile 23.30 Arvingen til Glenbogle 04.00
Noddy 04.10 Sprutte-Patruljen 04.20 Kære
Sebastian 04.50 Olivia 05.00 Jake og piraterne på
Ønskeøen 05.25 Ellevilde Ella 05.35 Gnotterne
06.00 Peter Pedal

(8:8) Breskur gamanþáttur þar sem falin
myndavél er notuð til að koma fólki í opna
skjöldu.

22.55 Donnie Brasco Bandarísk kvikmynd frá árinu 1997 með Johnny Depp og
Al Pacino í aðalhlutverkum. Lögreglumaður sem fer huldu höfði innan valdamikillar glæpafjölskyldu undir nafninu Donnie
Brasco. Hann eignast vini innan fjölskyldunnar og kemst til æðstu metorða. Áður en varir
á Donnie erfitt að skilja á milli veruleika og
uppspuna dulargervisins.

01.05 Lost Girl (12:13) (e)
01.50 Jimmy Kimmel (e)
03.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 OL-morgen fra London 08.50 OL i London
15.00 OL i dag 16.00 OL i London 17.00
Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning 17.40 OL-studio
med Anne Rimmen 18.25 OL i London 20.00 OL
i London 21.40 Kveldsnytt 21.50 London by night
22.45 OL i London 04.00 OL i London 04.45 OL
i London 05.45 OL i London

07.00 Rapport 07.05 Det stora hjortronkriget
07.30 OS i London 08.00 OS i London 11.00 OS
i London 13.00 OS i London 14.30 OS i London
15.00 OS i London 15.55 Helgmålsringning
16.00 Rapport 16.15 OS i London 17.30 Rapport
17.45 Sportnytt 17.50 OS i London 18.30 OS i
London 19.55 OS i London 21.00 OS i London
23.00 OS i London 03.00 OS i London

06.00 ESPN America 08.10 RBC Canadian Open - PGA Tour 2012 (2:4) 11.10 PGA
Tour - Highlights (27:45) 12.05 RBC Canadian Open - PGA Tour 2012 (2:4) 15.05
Champions Tour - Highlights (13:25) 16.00
RBC Canadian Open - PGA Tour 2012 (2:4)
19.00 RBC Canadian Open - PGA Tour 2012
(3:4) 22.00 Inside the PGA Tour (30:45)
22.25 RBC Canadian Open - PGA Tour 2012
(3:4) 01.25 ESPN America

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 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Veiðivaktinn
00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta

OMEGA

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

VINSÆLASTA MYND SUMARSINS!
Sýnin
gum
fjölgað
í öll

um bí
anna e óum til að
Sýnin ftirspurn.
gartím
miðas ar og
ala
Miði.is á
-betra bíó

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI, LAUGARÁSBÍÓI
OG BORGARBÍÓI AKUREYRI

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU

Ólympíuleikarnir á RÚV
27. júlí - 12. ágúst
Fréttir
RÚV
önnur dagskrá

Ólympíuleikarnir 2012
09.00

12.00

15.00

18.00

21.00

24.00

Ólympíurásin
Ólympíuleikarnir 2012

Háskerpurásin og Ólympíurásin eru aðgengilegar á eftirtöldum
rásum á myndlyklum símafélaganna

Kvöldfréttir RÚV hefjast kl. 18.00 og að þeim loknum hefjast
útsendingar frá úrslitum einstakra greina á Ólympíuleikunum.

197

201

196

199

Starfsmenn þjónustuvera símafélaganna leiðbeina viðskiptavinum
sínum um hvernig best er að ná útsendingunum.
Vodafone 1414

Útsendingar frá Ólympíuleikunum verða einnig á aukarás
sem nefnist Ólympíurásin.
Ólympíuleikarnir eru sendir út í háskerpu á sérstakri
rás hjá símafélögunum Vodafone og Símanum.

Síminn 800 7000

-annað og meira
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PERSÓNAN

Miðalausar eftir níu tíma ferðalag

Óli Valur Þrastarson
Aldur: 29 ára.
Starf: Eigandi
Ofur hljóðkerfa,
plötusnúður og
hljóðmaður.

Foreldrar:

Hin nýfimmtuga Sigríður
Guðlaug Ólafsdóttir, kennari, og
Þröstur Einarsson,
verkstjóri hjá HB
Granda.
Fjölskylda: Ofboðslega trúlofaður
Valdísi Helgu Þorgeirsdóttur.
Búseta: 108.
Stjörnumerki: Sporðdreki.
Óli trúlofaði sig á LungA.

„Ég mundi eftir hamborgarakryddinu en
ekki miðunum,“ segir körfuboltakonan
Andrea Ösp Pálsdóttir hlæjandi en hún
lagði upp í níu tíma svaðilför ásamt vinkonu
sinni Unni Hauksdóttur í gær til Borgarfjarðar eystri á tónlistarhátíðina Bræðsluna. Þegar komið var á áfangastað klukkan
tvö aðfaranótt föstudags uppgötvuðu þær
sér til mikillar skelfingar að miðana vantaði.
„Ekki nóg með það heldur gleymdum við
að taka bensín á Egilsstöðum. Við pissuðum
einhvers staðar þarna, keyrðum svo fram
hjá og vorum á seinustu lítrunum í hlutlausum niður brekkuna hingað,“ segir hún um
hasar ferðarinnar. „Síðan var svartaþoka á
heiðinni og við rétt náðum að komast. Vissum ekkert hvert við vorum að fara.“

En hvernig ætla stöllurnar að bjarga
málunum? „Ég bað bróður minn um að
brjótast inn heima hjá mér, ná í miðana
og senda þá með flugvél til Egilsstaða.
Maður gerir allt fyrir Bræðsluna,“ segir
hún yfir sig spennt enda fyrsta skipti
vinkvennanna á Bræðslunni. Þær vona
innilega að miðarnir skili sér í tæka tíð
svo þær nái tónleikum hátíðarinnar en
Kiriyama Family og Tilbury spiluðu
meðal annarra í gær og Mugison, Fjallabræður og fleiri halda uppi stuðinu í
dag.
Áætluð lending miðans var klukkan
fimm í gær og stefndu hressu vinkonurnar á Egilsstaði. „Maður tekur bara
einn sundsprett, nær í miðana og svo er
fjandinn laus,“ segir Andrea.
- hþt

GLEYMDU MIÐUNUM Andrea Ösp og Unnur dóu ekki ráðalausar
þegar þær uppgötvuðu eftir níu tíma keyrslu til Borgarfjarðar
eystri að miðana vantaði heldur fengu þá senda með flugvél til
Egilsstaða.

CC Flax

Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum
aldri og einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ – Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum

Slegið í gegn í vinsældum,
frábær árangur!
LJÓNHARÐIR DEMANTAR Bjarni segir þurfa pung í að þora að koma á svið í glysgallanum og fíla sig vel.

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg
minni fitumassa en þær konur sem skortir
eða hafa lítið af Lignans.**

BJARNI EGILL: STEFNUM EKKI Á HEIMSFRÆGÐ, BARA HEIMSYFIRRÁÐ

Allt leyfilegt þegar menn
eru komnir í spandexið

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.
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Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni.
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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,
virkni, meira úrval
úrval.
meiri íþróttir,
íþróttir meiri virkni
Þú færð meira af öllu á vísi.

„Við erum svo klisjukenndir að
það hálfa væri nóg, en það þarf
smá pung til að þora þetta,“ segir
Bjarni Egill Ögmundsson, eða
Bebbi Diamond eins og hann kallar sig, trommari glysrokkbandsins
Diamond Thunder.
Hljómsveitin er skipuð fimm
mönnum og búin að vera starfandi
frá því í febrúar. „Það er erfitt að
finna svona frábæra gaura sem
þora að skella á sig ælæner, fara í
spandex og láta eins og vitleysingar
uppi á sviði, svo það er algjör snilld
að við höfum náð saman,“ segir
Bjarni. Að því er hann best veit er
Diamond Thunder eina glysrokkband landsins og segir hann þá æsta
í að kynna nýja kynslóð fyrir þessari frábæru tónlist. „Það vilja allir
koma og sjá okkur enda erum við

ljónharðir og skelfilega skemmtilegir. Stemningin er líka alltaf baneitruð því við erum svo asnalegir og
bjánalegir að fólki finnst það mega
haga sér þannig líka,“ segir Bjarni.
Hljómsveitin hefur dundað sér
við að semja eigin lög en stefnir þó ekki á neina útgáfu strax.
„Ef manni liggur of mikið á verður þetta erfitt og leiðinlegt og um
leið og við hættum að hafa gaman
af þessu fellur þetta um sjálft sig,“
segir Bjarni og bætir við að þeir
stefni ekki á neina heimsfrægð, þó
heimsyfirráð séu reyndar á döfinni. „Ég held að versta hugmynd
sem nokkrum hefur dottið í hug
sé að ætla að græða peninga á tónlist. Þetta á bara að vera ógeðslega
gaman og ef maður græðir á þessu
er það bara ógeðslega gaman líka.

Við erum ekkert að sækjast eftir
því að komast í Séð og Heyrt með
fráskilnaðarsögur þó eflaust séu
flestir mjög áhugasamir um líf
okkar, sérstaklega ástarlíf,“ segir
hann.
Hliðarsjálf fimmmenninganna,
Don Joey, Atli Power, Ingo Poison,
Anthony Thunder og Bebbi Diamond koma í ljós þegar í spandexið er komið og þá er allt leyfilegt
en þeir skilja karakterinn þó eftir í
búningnum. „Maður verður að fíla
sig til að geta gert svona stórkostlega hluti. Við erum samt ekkert að
fara að mæta í þeim gír í 10-11 fyrir
hádegi á miðvikudegi. Þá værum
við bara flokkaðir sem leiðinlegir
fávitar og enginn myndi nenna að
tala við okkur,“ segir Bjarni eiturhress.
tinnaros@frettabladid.is

Spila handbolta í sandinum
„Við erum með mjög skothelt lið og
það kemur ekki annað til greina en
að fara með sigur af hólmi annað
árið í röð,“ segir Bjarki Már Elísson,
landsliðsmaður í handbolta og fyrirliði strandhandboltaliðsins Elítan.
Elítan keppir á Strandhandboltamótinu í Nauthólsvík í dag ásamt
15 öðrum liðum sem flest eru skipuð handboltamönnum og -konum.
„Þarna verða Íslandsmeistararnir
í karla og kvennaflokki N1 deildarinnar og annað handboltafólk úr
öllum áttum samankomið. Það er
opin skráning á mótið en það er mest
handboltafólk sem rottar sig saman
og tekur þátt,“ segir Haraldur Þorvarðarson sem er einn skipuleggjenda mótsins. Undanfarin ár hefur
búningakeppni orðið hluti af mótinu
og segir Haraldur hana verða veigameiri með hverju árinu. „Valsstelpurnar kalla sig til dæmis Strumpana svo þær verða þá væntanlega
klæddar eins og strumpar,“ segir
hann. Bjarki Már segir þá drengi

HIN EINA SANNA ELÍTA Bjarki Már og félagar í strandhandboltaliðinu Elítunni ætla

sér að fara með sigur af hólmi á mótinu, annað árið í röð.

leggja meira upp úr því að sigra
mótið en að sigra búningakeppnina. „Við erum aðeins búnir að vera
að sníða, en ég get ekkert gefið upp
um búningana okkar að svo stöddu,“
segir hann. Hann segir Elítufélaga
ekki þurfa á því að halda að múta
dómurunum í keppninni, en gæti þó
trúað að önnur lið muni reyna það til

að eiga möguleika á sigri. „Ég efast
samt um að það gangi þar sem einn
af okkar liðsmeðlimum er að dæma
mótið,“ segir hann.
Mótið stendur yfir frá 9 til 17 í
dag og er öllum velkomið að koma
og horfa á. Verðlaunaafhending og
lokahóf er svo á Úrillu górillunni í
kvöld klukkan 21.
- trs
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Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
40 sinnum í fallhlífarstökk
Leikkonan og verslunareigandinn
María Birta Bjarnadóttir er nú
stödd í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum þar sem hún sinnir nýju
áhugamáli sínu; fallhlífarstökki.
María Birta hefur stokkið nokkrum
sinnum á dag síðustu daga og
í gær náði hún sínu fertugasta
stökki. Fallhlífarstökkið er hluti
af áramótaheiti
Maríu Birtu
en hún
einsetti
sér að bæta við
þekkingu sína
á árinu og hefur
einnig nælt sér
í skotveiðileyfi,
kafarapróf og
mótorhjólapróf
og hyggst
taka einkaflugmannspróf í haust.

Dísa og Mads eignast
annan son
Tónlistarparið Dísa Jakobsdóttir
og Mads Mouritz eignaðist son í
byrjun vikunnar. Skötuhjúin sem
mynda dúettinn Song for Wendy
starfa mest í Danmörku, þar sem
þau búa. Sonurinn nýfæddi er
annað barn þeirra, en fyrir eiga
þau soninn Magnús. Dísa er
sem kunnugt er
dóttir Ragnhildar
Gísladóttur og
Jakobs Frímanns
Magnússonar og
hefur lengi
starfað við tónlist eins og
foreldrarnir.
Þau Mads
hafa starfað
saman í
dúettinum
undanfarin
ár.
- sm, þj

Mest lesið
1 Börn afskiptalaus á gæsluvelli
í Setbergi
2 Íþróttamenn á Ólympíuleikum
með falsaðan íþróttabúnað
3 Tveir laumufarþegar teknir í
annað sinn í Sundahöfn
4 Nútíma popptónlist er einsleit,
hávær og ófrumleg
5 Innanríkisráðherra beitir sér
gegn áformum Huang Nubos
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