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Með augun á gullinu
Íþróttamaðurinn Helgi
Sveinsson stefnir hátt á
Ólympíumóti fatlaðra.
íþróttir 22

1. VERÐLAUNAMYND Guðmundur Árnason í Reykjanesbæ stillti upp til myndatöku tíkinni sinni Zóý og frænku sinni Birnu Einarsdóttur og
bauð þeim upp á ís. Hann nefnir myndina Vinkonur með sælusvip og það er viðeigandi. Guðmundur er sigurvegari í 4. hluta sumarmyndakeppninnar eins
og þeim þriðja. Sjá síðu 20

Skólagangan hefst
Frímínútur og lestur heilla
Örnu Sigríði Ólafsdóttur.
krakkar 44

Tekjur hækka og gjöld lækka

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu

Afkoma ríkissjóðs var tæpum 34 milljörðum króna betri á fyrstu 7 mánuðum ársins en áætlanir gerðu ráð
fyrir. Munar þar mestu um 27 milljörðum króna hærri tekjur. Gjöld voru 7 milljörðum undir áætlunum.

Atvinna l Fólk l Kranar
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Kynningar

körfubílar,

EFNAHAGSMÁL Tekjur ríkissjóðs á

fyrstu 7 mánuðum ársins námu
283,6 milljörðum króna. Það eru
26,8 milljarðar umfram áætlun.
Þetta kemur fram í mánaðaruppgjöri A-hluta ríkissjóðs fyrir júlí.
Skatttekjur og tryggingagjöld
voru umtalsvert hærri en gert
hafði verið ráð fyrir, eða 21 milljarði króna. Munar þar mestu um
skatta á tekjur og hagnað, sem
voru 16,37 milljörðum króna

blað Bygging

vinnupallar,

arkranar,
steypumót
og Bubbi byggir

SVEITABALL Í TUNGUNUM

Hátíðin Tvær úr Tungunum stendur
yfir í dag í Reykholti/Aratungu. Hinir óvenjulegu Aratunguleikar
í gröfuleikni verða
á sínum stað og bændaglíma Suðurlands.
Alvöru sveitaball verður um kvöldið með Geirmundi
Valtýssyni en þar
koma fram auk hans nokkrir frægir
g r skemmtikraftar.
skemmtikraft
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Sölufulltrúar

vip@365.is 512 5426
Viðar Ingi Pétursson
5441
hrannar@365.is 512
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um Original White munnskol og
tannkrem hreinsa af bletti og
óhreinindi, vernda tennurnar
og þær má nota að staðaldri. Guðný
Ævarsdóttir tannfræðingur hefur
notað Gum-vörurnar í mörg ár á
tannlæknastofunni Brostu. „Ég get mælt
heilshugar með Gum-vörunum.
Vörulínan er virkilega breið og góð og
í henni má fá allt frá tannburstum
og Soft Pi k t
ö
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umfram áætlun. Tekjuskattur einstaklinga var 9,1 milljarði króna
hærri en áætlað hafði verið og á
lögaðila 9,4 milljörðum. Skattur á
fjármagnstekjur skilaði hins vegar
1,7 milljörðum krónum minna en
ráð var fyrir gert.
Gjöld ríkissjóðs á sama tíma
eru lægri en áætlað var eða sem
nemur 6,9 milljörðum króna.
Munar þar mestu um að menntaog menningarmálaráðuneytið var

Janúar - júlí 2012*
Tekjur
Gjöld
Tekjujöfn.

2,8 milljörðum undir áætlunum.
Þrjú önnur ráðuneyti, sjávarútvegs- og landbúnaðar-, utanríkisog iðnaðarráðuneyti, eyddu yfir
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256,8
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*í milljörðum króna
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milljarði króna minna en áætlað
hafði verið. Innanríkisráðuneytið
fór hins vegar einn milljarð fram
úr áætlunum og fjármálaráðuneyti
um 300 milljónir.
Tekjujöfnuður ríkissjóðs er þó
enn neikvæður, eða sem nemur
26,4 milljörðum. Áætlanir gerðu
ráð fyrir að hann yrði neikvæður
um 60,2 milljarða og niðurstaðan
er því 33,8 milljörðum hagstæðari
útkoma.
- kóp

Skóla
dagar
14.-27. ágúst
Opið til
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SPURNING DAGSINS

Lögregla hefur yfirheyrt tugi vegna rannsóknar á andlátinu á Litla-Hrauni:

Fiskvinnsla Vísis í gang:

Til ákæruvalds með haustinu

Vinnsla hefst
eftir sumarhlé

LÖGREGLUMÁL Til stendur að senda

Marshall, óttist þið ekki að
þið séuð að kasta perlum fyrir
svín?
„Nei, ég er sannfærður um að
Reykjavik Bacon Festival verður ein
af perlum Reykjavíkur og þar verður
ekki svínað á neinum.“
Marshall Porter er í Beikonfélagi Iowaríkis í Bandaríkjunum. Félagið tók þátt í
Reykjavík Bacon Festival í gær og kom
færandi hendi með 50 kíló af beikoni.

Óspektir á bráðamóttöku:

Spítaladólgar
gætu sloppið
DANMÖRK Óvíst er hvort hægt
verður að saksækja þá sem ollu
skemmdum á bráðamóttöku
sjúkrahússins í Óðinsvéum í vikunni þar sem slökkt var á eftirlitsmyndavélum.
Hátt í sextíu manns ruddust inn í sjúkrahúsið í þeim tilgangi að jafna um sjúkling sem
var verið að sinna vegna skotog hnífstungusára. Þeir brutu
þar allt og brömluðu og ógnuðu starfsfólki áður en lögregla
stökkti þeim á flótta.
Sem stendur er einn ungur
maður í gæsluvarðhaldi vegna
uppákomunnar.
- þj

FIMLEIKAFJÖR Árangur Gerplukvenna

hvetur eflaust marga til að iðka fimleika,
en færri komast að en vilja.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mikil aðsókn í fimleika:

Þúsund börn
eru á biðlista
ÍÞRÓTTIR Yfir eitt þúsund börn eru

á biðlista hjá fimleikafélaginu
Gerplu í Kópavogi og munu varla
komast að í vetur. Auður Inga
Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Gerplu, segir að aðsókn
barna og unglinga í fimleikaiðkun hafi stóraukist síðustu ár og
húsnæðið rúmi ekki fleiri.
„Við erum auðvitað hæstánægð
með aukinn áhuga á íþróttinni en
um leið er leiðinlegt að geta ekki
tekið við öllum,“ segir Auður. Um
1.400 iðkendur eru hjá Gerplu og
húsnæðið algerlega fullnýtt.
Forráðamenn Gerplu hafa átt
í samskiptum við Kópavogsbæ
vegna húsnæðismála.
- þj

mál Annþórs Kristjáns Karlssonar og Barkar Birgissonar,
sem grunaðir eru um manndráp
á Litla-Hrauni, til ákærumeðferðar hjá Ríkissaksóknara „með
haustinu“, eins og það er orðað hjá
lögreglunni á Selfossi sem annast
rannsókn málsins.
Enn er beðið eftir endanlegri
niðurstöðu úr krufningu Sigurðar Hólm Sigurðssonar, sem fannst
látinn í klefa sínum á Litla-Hrauni
um miðjan maí. Bráðabirgðaniðurstaða hennar gaf til kynna að
hann hefði látist af völdum áverka

sem honum hefðu verið veittir af
mannavöldum.
Rannsóknin er í fullum gangi,
að sögn Elísar Kjartanssonar hjá
rannsóknardeild lögreglunnar á
Selfossi. Hún hefur verið mjög
umfangsmikil, tugir hafa verið
yfirheyrðir, bæði úr fangelsinu
og utan þess, og málskjölin fylla
að hans sögn heila hillu.
Skammt er síðan Héraðsdómur
Suðurlands, og í kjölfarið Hæstiréttur, féllst á að leyfa sumum
vitnum í málinu að njóta nafnleyndar þegar og ef til þess kemur
að þau gefi skýrslu fyrir dómi. -sh

ANNÞÓR KRISTJÁN BÖRKUR
KARLSSON
BIRGISSON

Deilur um lóð sem
Eiður Smári skilaði
Eiður Smári Guðjohnsen skilaði einbýlishúsalóð á besta stað við Elliðavatn sem
Kópavogsbær úthlutaði. Eina tilboðið sem bænum hefur borist er sagt of lágt.
Það er frá tengdasyni formanns framkvæmdaráðs sem vék er málið var afgreitt.
STJÓRNSÝSLA Bæjarráð Kópavogs

hefur hafnað rúmlega sautján milljóna króna tilboði sem barst í einbýlishúsalóðina Hólmaþing 7 við
Elliðavatn.
Hjónunum Eiði Smára Guðjohnsen og Ragnhildi Sveinsdóttur var
úthlutað lóðinni sumarið 2005 en
byggðu aldrei á henni og fengu lóðina endurgreidda hjá Kópavogsbæ
í vor. „Með vísan til þess að undirritaður ásamt fjölskyldu sinni hefur
ekki hug á að flytja til Íslands í
nálægri framtíð óska ég hér eftir
því að skila lóðinni,“ segir í bréfi
Eiðs Smára til Kópavogsbæjar.
Hólmaþing 7 er talin einstök
byggingarlóð vegna staðsetningar
sinnar. Samkvæmt mati á bæjarskrifstofunum er virði hennar 19,9
milljónir króna. Í stað þess að auglýsa lóðina lausa til umsóknar var
ákveðið fyrr í sumar að freista
þess að fá hærra verð með því að
fela tveimur fasteignasölum að selja
lóðina hæstbjóðanda.
Á fundi framkvæmdaráðs Kópavogs um miðjan þennan mánuð var
lagt fram ríflega sautján milljóna króna kauptilboð í lóðina.
Það var frá Birni Jakobi Björnssyni, eiginmanni Agnesar Gunnarsdóttir. Hún er dóttir formanns
framkvæmdaráðs Kópavogs,
Gunnars Birgissonar, bæjarfulltrúa úr Sjálfstæðisflokki. Gunnar
vék af fundi við afgreiðslu framkvæmdaráðs sem ákvað að hafna
tilboðinu. Bæjarráð staðfesti þessa
afgreiðslu síðan á fimmtudag.
Guðríður Arnardóttir, oddviti
Samfylkingarinnar og fulltrúi í
framkvæmdaráðinu, lagði til að
hætt yrði við söluna í gegnum fasteignasölurnar tvær og lóðin auglýst af bænum sjálfum og óskað

57è4058'+(.#
Suðræn sveiﬂa er skemmtileg
líkamsrækt fyrir konur á öllum
aldri. Námskeiðið byggist upp á
mjúkri upphitun, latin dönsum
eins og Cha Cha, Jive, Salsa og ﬂ.,
kviðæﬁngum og góðri slökun.
Hver tími er 60 mínútur og kennt er tvisvar í viku á
þriðjudögum og fimmtudögum kl. 17:30 í leikfimissal
Hvassaleitisskóla. Námskeiðið er tólf vikur.
Kennari er Birgitta Sveinbjörnsdóttir danskennari.
Skráning er haﬁn á námskeiðið sem hefst þriðjudaginn
4. september.
Upplýsingar og skráning í síma: 899-8669.

HÓLMAÞING 7 „Án efa með fallegri byggingarlóðum sem í boði eru í dag,“ segir á
söluvef Remax sem kveður staðsetningu lóðarinnar Hólmaþings 7 vera „ótrúlega“.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EIÐUR SMÁRI
GUÐJOHNSEN

GUÐRÍÐUR
ARNARDÓTTIR

eftir umsóknum um hana. Síðan
yrði dregið á milli umsækjenda
á hefðbundinn hátt og lóðin seld á
áðurnefndar 19,9 milljónir. Framkvæmdaráð vísaði hins vegar
málinu til bæjarráðs sem ákvað,
að tillögu Ómars Stefánssonar úr
Framsóknarflokki, að reyna til
þrautar að selja lóðina á almennum markaði; fá á fleiri fasteignasölur að málinu og auglýsa lóðina
sömuleiðis á vef bæjarins.
Guðríður segir eftirgrennslan

hafa leitt í ljós að
Hólmaþing 7 hafi
ekki verið auglýst í dagblöðum
heldur aðeins á
heimasíðu Remax
og ekkert af hálfu
Eignaborgar sem
þó miðlaði fyrrgreindu tilboði til
GUNNAR I.
bæjarins. „Það er
BIRGISSON
mjög sérkennilegt
að við séum að fela þessum fasteignasölum að selja lóðina í þeirri
von að við fáum meira fyrir hana
og svo auglýsa þær hana ekki einu
sinni,“ segir Guðríður.
„Ég tel langt í frá fullreynt að
selja lóðina,“ bókaði Ómar á bæjarráðsfundinum. Samkvæmt tillögu
hans er fasteignasölunum gefinn
frestur til 30. september að selja
lóðina. Verði lóðin óseld þá verður hún sett í hefðbundna úthlutun.
gar@frettabladid.is

ATVINNUMÁL Vinna hefst að nýju
um mánaðamót hjá fiskvinnslu
Vísis á Þingeyri og Húsavík eftir
þriggja mánaða sumarlokun. 30
manns starfa í vinnslunni á Þingeyri en um fjörutíu á Húsavík.
„Við munum reyna að vinna eins
mikið og hægt er,“ segir Andrés
Óskarsson, fjármálastjóri Vísis,
sem er með höfuðstöðvar í Grindavík. Síðasta vetur var vinnsla stopul á Þingeyri. Vegna vinnslustöðvunarinnar varð starfsfólk að fara
á atvinnuleysisbætur í tvo mánuði
en átti einn mánuð í sumarfrí. - jse

HÍFÐUR Á BROTT Dýralæknir sést hér

stýra brottflutningi Solly úr sundlauginni.
Dauði hans olli sorg í Suður-Afríku.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Harmleikur í sundlaug:

Flóðhesturinn
Solly drapst
SUÐUR-AFRÍKA, AP Flóðhesturinn
Solly, sem hafði setið fastur í
sundlaug í Limpopo í Suður-Afríku í þrjá daga, drapst í gær áður
en björgunarsveitir gátu náð
honum upp úr.
Solly, sem var fjögurra vetra
karldýr, hafði rambað út í sundlaugina á þriðjudag eftir að hafa
verið hrakinn frá hjörð sinni. Þó
flóðhestar séu syndir komst hann
ekki aftur upp á bakkann. Þrautir
hans vöktu mikla athygli og var
meðal annars sjónvarpað frá
lauginni.
Þrátt fyrir að mikið hefði verið
lagt í björgunaraðgerðir, örmagnaðist Solly sem var hífður líflaus
upp úr lauginni.
- þj

LÖGREGLUFRÉTTIR
Flugdólgur í fangelsi
Lögregla fjarlægði í gærmorgun mann
sem hafði verið með dólgslæti í
flugvél í millilandaflugi. Á Reykjavíkurflugvelli hélt maðurinn, sem var mjög
ölvaður, uppteknum hætti og fékk því
að gista fangageymslur.

Ágreiningur um túlkun laga
Lögreglan neyddist í gær til að handtaka karlmann sem hafði í frammi
hótanir í garð lögreglumanna vegna
ágreinings um túlkun umferðarlaga.
Hann var staðinn að því að aka gegn
einstefnu, leggja á gangstétt og aka
án öryggisbeltis. Hann þvertók fyrir
brotin og snöggreiddist. Hann var
svo fluttur á lögreglustöð en fékk að
fara heim stuttu síðar, rólegri en enn
ósáttur.

Tveir látnir og níu særðir eftir enn eina mannskæða skotárás í Bandaríkjunum:

Voðaverk framið við Empire State
NEW YORK, AP Tveir féllu og níu særðust í gær eftir
að maður á sextugsaldri hóf skothríð á götum New
York-borgar, skammt frá Empire State-byggingunni.
Byssumaðurinn, Jeffrey Johnson að nafni, skaut
Steven Ercolino, fyrrum samstarfsmann sinn, í höfuðið og gekk burtu. Tveir lögreglumenn stöðvuðu
manninn skammt frá og upphófst skothríð. Johnson
féll og níu slösuðust. Michael Bloomberg, borgarstjóri New York, sagði í ávarpi í gær að ekki væri
útilokað að sumir hefðu særst af völdum lögreglumannanna.
Sjónarvottum bar ekki saman um hvort Johnson
hefði hleypt af byssu sinni á undan lögreglu, eða
hvort hann hefði aðeins beint vopninu að mönnunum.
Raymond Kelly lögreglustjóri sagði hins vegar að
lögregluþjónarnir hefðu ekki átt aðra valkosti.
Fréttir herma að Johnson hafi verið sagt upp
störfum í fyrra hjá hönnunarfyrirtækinu Hazan
Imports, þar sem hann hafði unnið í sex ár. Eftir
uppsögnina hafi hann borið kala til hins látna með
fyrrgreindum afleiðingum.

BYSSUMAÐUR Í VALNUM Jeffrey Johnson skaut fyrrum samstarfsmann sinn til bana, en féll síðar fyrir hendi lögreglumanna. Níu borgarar særðust í skotbardaganum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þetta er þriðja mannskæða skotárásin í Bandaríkjunum á stuttum tíma, en fyrir skemmstu myrti kynþáttahatari sex síka í Wisconsin-ríki og í júlí létust
tólf eftir skotárás í kvikmyndahúsi í Colorado.
- þj

Opið 10 – 18

Nú er skólastemning í Kringlunni.
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Bandaríkjadalur

120,18

120,76

Sterlingspund

190,38

191,30

Evra

150,45

151,29

Dönsk króna

20,199

20,317

Norsk króna

20,571

20,693

Sænsk króna

18,241

18,347

Japanskt jen

1,5297

1,5387

SDR

182,53

183,61

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
210,5519

Systir rússneska skákmeistarans Boris Spasskí segir honum hafa verið rænt:

Landgræðsluverðlaun afhent:

Sagður plataður til Moskvu

Verðlaun fyrir
uppgræðslu

RÚSSLAND Iraida Spasskaja, systir

rússneska stórmeistarans Boris
Spasskí, segist sannfærð um að
hann hafi ekki flúið til Moskvu
í síðustu viku heldur hafi honum
verið rænt þegar eiginkona hans
brá sér af heimili þeirra.
Spasskí sagðist sjálfur í viðtali
við rússneska dagblaðið Komsomoskaja Pravda hafa flúið til
Moskvu frá París, þar sem honum
hafi verið haldið í einangrun á
sterkum lyfjum og án síma- eða
netsambands.
Spasskí fékk heilablóðfall

fy r i r t vei mur árum, var
lengi á sjúkrahúsi en naut
síðan umönnunar hjúkrunarfólks og lækna
á heimili sínu
þar í borg.
Iraida segist
BORIS SPASSKÍ
hafa heimsótt
br ó ð u r si n n
nýverið og hafi hann þá unað sér
vel.
„Ég held að honum hafi verið

rænt af einhverju fólki sem vill
nota nafn hans sér til framdráttar,“ er haft eftir henni á skákfréttasíðunni Chess-News.
Á sama fréttavef er rætt við
Rimmu Bilunovu, fulltrúa rússneska skáksambandsins, sem
segir að Spasskí sé í Moskvu
og njóti þar góðrar umönnunar.
„Spasskí á við fjölskylduvandamál að stríða og systir hans styður eiginkonu hans, Marinu. Það
voru mistök að senda Boris til
Frakklands eftir heilablóðfallið.“

UMHVERFISMÁL Svandís Svavars-

dóttir umhverfisráðherra veitti á
miðvikudag landgræðsluverðlaunin. Að þessu sinni voru þrír verðlaunagripir afhentir.
Arnór Benediktsson og Ingifinna Jónsdóttir á Hvanná II á
Jökuldal hlutu verðlaun fyrir að
breyta illa förnu landi í nytjaland
og Benedikt Arnórsson og Guðrún
Agnarsdóttir á Hofteigi á Jökuldal
fyrir uppgræðslu. Þá hlutu „Ungmenni í Öræfum“ verðlaun, en í
því verkefni geta krakkar frá 10
ára aldri sinnt landgræðslu. - kóp

- gb

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

HCB mælt í flugeldum:

í aðeins
Strætó býður ferðir Eitur
tveimur sýnum
til fjörutíu kaupstaða

UMHVERFISMÁL Niðurstöður liggja

SAMARAS OG MERKEL Samaras ætlar í

dag að hitta Francois Hollande Frakklandsforseta.
NORDICPHOTOS/AFP

Samaras á Evrópuferðalagi:

Biður Merkel
um lengri frest
ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel

Þýskalandskanslari ítrekaði í
gær að hún teldi að Grikkland
ætti ekki að yfirgefa evrusvæðið, þrátt fyrir alvarlegan skuldavanda sem hefur valdið evrusvæðinu öllu verulegu tjóni.
Antonis Samaras, forsætisráðherra Grikklands, heimsótti
hana í gær og reyndi að sannfæra hana um að veita Grikkjum lengri frest til að ráða bót á
vanda sínum.
Hún lofaði engu, en sagðist
ætla að bíða þangað til þriggja
manna nefnd frá seðlabanka
Evrópusambandsins, framkvæmdastjórn þess og frá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum lyki
rannsókn sinni á ríkisfjármálum Grikklands í byrjun september.
- gb

SVEITARSTJÓRNARMÁL
Handbók á vef ráðuneytis
Innanríkisráðuneytið hefur gefið út á
vefnum Handbók um reikningsskil og
fjármál sveitarfélaga. Fram kemur á
vef Sambands íslenskra sveitarfélaga
að í handbókinni sé að finna yfirlit
um öll lög og reglugerðir er varði
reikningsskil og fjármál sveitarfélaga,
auk annars efnis sem tengist fjármálum sveitarfélaganna.

nú fyrir úr efnagreiningum á
þrávirka efninu hexaklórbenseni (HCB)
í flugeldum.
Eftir að ljóst
var að efnið
hefði fundist
í flugeldum í
nágrannalöndum okkar og að
efnið mældist í
andrúmslofti á
nýársnótt 2011, FLUGELDAR
var ákveðið að taka sýnishorn hjá
öllum innflytjendum flugelda og
láta greina efnið.
Fengin voru til greiningar flugeldar og skotkökur frá níu innflytjendum. HCB mældist ekki
í verulegu magni í sjö af níu
þeirra. Tvö sýnishorn innihéldu
hins vegar HCB yfir leyfilegum
mörkum og hefur innflytjendum
verið gert að gera viðeigandi ráðstafanir.
- shá

Um áramótin hefst reglubundinn akstur Strætó um allt norðaustanvert landið.
Hægt verður að taka strætó frá Reykjavík til Egilsstaða. Akstur til Leifsstöðvar í
skoðun. Aust- og Vestfirðir einu byggðu landshlutarnir sem eru undanskildir.
SAMGÖNGUR Strætó mun hefja

reglubundinn akstur um mestallt norðaustanvert landið eftir
áramót. Þá verður hægt að taka
strætó frá Akureyri til Siglufjarðar, Húsavíkur, Þorlákshafnar og
Egilsstaða.
Forsvarsmenn Strætó hafa nú
þegar gert samninga um fyrirkomulagið við tilheyrandi sveitarfélög og segir Reynir Jónsson,
framkvæmdastjóri Strætó bs., að
aksturinn muni hefjast um og eftir
áramót, en daglegar ferðir á milli
Akureyrar og Reykjavíkur hefjast
2. september næstkomandi, eins og
greint hefur verið frá.
„ Það verður enn frekari
útbreiðsla á strætisvagnakerfinu
með því að taka inn allt Norðurland eystra, Siglufjörð og byggðina
austan Akureyrar,“ segir Reynir.
„Þá sitja Austfirðirnir og Vestfirðir eftir.“
Enn frekara samstarf við sveitarfélögin á Suðurnesjum er einnig í undirbúningi. Samtök sveitarfélaganna hafa óskað eftir svipuðu
samstarfi við Strætó og hefur tíðkast á Suðurlandi og segir Reynir að
takmarkið sé að gera bæjarfélögin
eins samtengd og kostur er.
Um áramótin mun Strætó keyra
til um 40 bæjarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins á Suðurlandi,
Suðurnesjum, Vesturlandi og austanverðu Norðurlandi.
Aðspurður hvernig vagnarnir
muni ráða við ófærð á vegum að
vetri til segir Reynir það vera í
skoðun.
„Þessir vagnar eru engin
torfærutröll,“ segir hann. „Strætó-

FER VÍÐA Eftir áramót verða Vestfirðir og Austfirðir einu landshlutarnir sem Strætó

keyrir ekki til, að hálendinu undanskildu.

Prestur iðrast aðgerðaleysi:

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Strætóarnir okkar þola
þó meira rok heldur
en stór rúta sem er upphækkuð, en hún gæti verið
duglegri í snjó. Það eru alltaf
kostir og gallar.

Þagði um kynferðisofbeldi

Strætó í Leifsstöð
Verið er að skoða hvenær hægt
verði að hefja akstur Strætó til
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. „Það
er vilji fyrir því að tengja saman
Reykjavík og Leifsstöð, en það eru
áhöld um hvernig við tengjum
hana í þetta,“ segir Reynir. „Akstur
þangað fer eftir komu og brottfarartíma flugvéla og hagast því
öðru vísi ef flugi seinkar. En þetta
er í sérstakri skoðun og fer ekki
inn í þetta næsta framkvæmdastig
okkar.“

REYNIR JÓNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI STRÆTÓ BS

arnir okkar þola þó meira rok heldur en stór rúta sem er upphækkuð,
en hún gæti verið duglegri í snjó.
Það eru alltaf kostir og gallar.“ Þá
bætir Reynir við að öryggismál
farþega verði þó alltaf í forgrunni
og því sé nú unnið að veðurviðmiðunum vegna akstursins úti á landi.
Akstursleiðum utan höfuðborgarsvæðisins er skipt upp í ellefu
kílómetra belti í loftlínu og fer fargjaldið eftir því hversu mörg belti

DANMÖRK Danskur fríkirkjuprestur, sem árið 2007 lét yfirvöld ekki vita af kynferðisofbeldi
gegn 12 ára stúlku, óskar þess nú
að hafa gert meira í málinu en að
boða málsaðila á sáttafund.
Ofbeldismaðurinn, sem er 24
ára, braut aftur gegn ungum
stúlkum, sex og átta ára, árið
2010. Þau brot voru kærð og var
maðurinn í síðustu viku dæmdur
til meðferðar.
Á sáttafundinum sem presturinn hélt árið 2007 voru ofbeldismaðurinn, foreldrar hans og foreldrar stúlkunnar. Presturinn
kveðst hvorki hafa hvatt málsaðila til að leita til yfirvalda né gert
það sjálfur.
- ibs

farið er yfir. Hvert tekur til sín
350 krónur miðað við hæsta gjaldflokk. Því kostar fargjald á milli
Reykjavíkur og Akureyrar 7.700
krónur, þar sem farið er yfir 22
belti á leiðinni. sunna@frettabladid.is
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SÍÐSUMAR Vætusamt næstu daga
og heldur kaldara
en verið hefur.
Rigning S- og V-til
í dag og á morgun.
Úrkoma N-til aðfaranótt mánudags
en léttir til þegar
líður á daginn. Hiti
5-13 stig næstu
daga, mildast SVlands.

Alicante

7

FIMMTUDAGUR
Stíf S-átt
vestanlands.

6
11
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31°

Basel

31°

Berlín

24°

Billund

19°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

27°

London

21°

Mallorca

34°

New York

27°

Orlando

30°

Ósló

20°

París

23°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

19°

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

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

Miðasalan er hafin
Miðasala fyrir nýtt og spennandi tónleikaár er hafin á
sinfonia.is og harpa.is. Kynntu þér fjölbreytta efnisskrá
og tryggðu þér þitt sæti.
Sala áskrifta og Regnbogakorta er enn í fullum gangi
í miðasölu Hörpu.

Bakhjarlar:

Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Miðasala í anddyri Hörpu » Sími: 528 5050 » Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar
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KJÖRKASSINN

Borgarstjóri heimsótti bæjarstjórann í Kópavogi sem er jákvæður gagnvart nýrri brú milli sveitarfélaganna:

Fossvogsbrú yrði tákn aukinnar samvinnu
SKIPULAGSMÁL Jón Gnarr borgarstjóri og

Ert þú dugleg/ur að sækja
leikhús?
Já

11,3%
88,7%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ættu nemendur á lokaári
grunnskóla að fá einkunnir í
bókstöfum í stað tölustafa?
Segðu þína skoðun á Vísir.is

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri hittust í
Kópavogi í gær og ræddu um möguleikann á
nýrri brú yfir Fossvog.
„Þetta er skemmtileg hugmynd sem hefur
verið til umræðu í Kópavogi í nokkur ár.
Brúin yrði nýr og umhverfisvænn valkostur í
samgöngum og táknmynd aukinnar samvinnu
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,“ segir
Ármann bæjarstjóri.
„Ég er mjög hrifinn af þessari hugmynd,
bæði fyrir hjólandi og gangandi og hugsanlega líka fyrir strætó,“ segir Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs.
Hugmynd sem nú er í umræðunni snýst
eingöngu um brú fyrir hjólareiðamenn og

Andlegt ferðalag
í Háteigskirkju
– 12 spora námskeið
Í vetur verður 12 spora námskeið í Háteigskirkju sem ber
nafnið Andlegt ferðalag með vinum í bata.
Námskeiðið hefst á tveimur kynningarfundum í safnaðarheimili
kirkjunnar miðvikudagna 29. ágúst og 5. september og hefjast
þeir báðir kl. 19.30. Samverurnar verða svo vikulega í safnaðarheimili kirkjunnar á miðvikudögum milli kl. 19.30 - 21.30.
Saman göngum við öruggum skrefum í gegnum sporin tólf.
Síðasta samveran verður 12. desember.
Allir eru hjartanlega velkomnir og það er ekkert þátttökugjald.
Nánari upplýsingar veittar á netfanginu
hateigskirkja@hateigskirkja.is eða í síma 511 5400

Skóli Ísaks Jónssonar

Getum tekið á móti nokkrum
5 ára börnum til viðbótar.
Skólinn hefst ﬁmmtudaginn 30. ágúst.
Íslensk börn hefja fæst reglulegt
nám fyrr en í sex ára bekk. Síðustu
áratugi hefur nokkuð stór hópur
foreldra valið að senda börn sín
til náms ári fyrr í sérstaka bekkjardeild fyrir ﬁmm ára börn sem
starfrækt er við Skóla Ísaks
Jónssonar.

Haﬁð samband í síma 553 25 90,
í gegnum netfangið
siganna@isaksskoli.is eða
á vefnum www.isaksskoli.is til
að fræðast nánar um Ísaksskóla.

Starf - Háttvísi - Þroski - Hamingja

göngufólk. Aðspurður segir Dagur ekki víst
að miklu dýrara yrði að gera brúna einnig
akfæra fyrir strætisvagna. „Hugmyndin er
að tæknimönnum verði falið að finna út úr
því hvort breyta þurfi hönnunarforsendum
mikið,“ svarar Dagur og bætir við brúin gæti
létt mjög mikið á stórum umferðaræðum.
Brú yfir Fossvog var í vinningstillögu um
skipulag Vatnsmýrarinnar fyrir nokkrum
árum en hugmyndin er miklu eldri en það. Í
samkeppni um skipulag Fossvogs árið 1961
lagði Sigurlaug Sæmundsdóttir arkitekt til
akbrú úr Kársnesi yfir í Reykjavík. „Það þótti
alveg fjarstæðukennt að ætla að brúa Fossvoginn,“ segir Sigurlaug um viðbrögðin á
þeim tíma.
- gar

FORYSTUMENN HITTAST Borgarstjóri og formaður
borgarráðs heimsóttu í gær bæjarstjórann í Kópavogi
og aðra forystumenn meirihlutaflokkanna þar.
MYND/S. BJÖRN BLÖNDAL

Breivik reyndi að
ávarpa öfgamenn
Norðmenn virðast almennt sáttir við dóminn yfir Anders Behring Breivik.
Hann sjálfur ítrekar að hann viðurkenni ekki dómstólinn og neitar að áfrýja.
Dómararnir telja litlar líkur á að hann verði hættuminni með árunum.
NOREGUR Norski fjöldamorðinginn

Anders Behring Breivik brosti
þegar dómstóll í Ósló sagðist hafa
komist að þeirri niðurstöðu að
hann væri sakhæfur og þyrfti að
sitja inni í 10 til 21 ár, hið minnsta.
Dómararnir voru nærri átta
klukkutíma að lesa upp dóminn,
sem er 106 blaðsíður. Þar er farið
ítarlega yfir öll ákæruatriðin og
sagt frá glæpum Breiviks, þegar
hann myrti 77 manns þann 22. júlí
á síðasta ári.
Að loknum lestri dómaranna
hugðist Breivik kveða sér hljóðs
og ávarpa herskáa þjóðernissinna
í Noregi og í Evrópu, en Wenche
Elizabeth Arntzen dómari þaggaði
strax niður í honum.
Almennt virðast Norðmenn
sáttir við niðurstöðu dómaranna.
Behring fær þyngsta dóm sem
norsk lög leyfa, og mun að öllum
líkindum sitja í fangelsi til æviloka. Samkvæmt norskum lögum
verður hægt að framlengja dóminn, fimm ár í senn, á meðan hann
þykir hættulegur samfélaginu.
Sjálfur virtist Breivik einnig
nokkuð sáttur.
„Hann hefur allan tímann haft
trú á að hann yrði úrskurðaður
sakhæfur,“ sagði Vibeke Hein
Bæra, lögmaður Breiviks, í viðtali við norska sjónvarpið.
Breivik ítrekaði hins vegar það
sem hann sagði við upphaf réttarhaldanna, að hann viðurkenni ekki
dómstólinn þar sem hann starfi í
umboði stjórnmálaflokka sem
styðja fjölmenningarhyggju. Hann
sagðist því hvorki geta samþykkt
né áfrýjað úrskurðinum.
Ákæruvaldið tók sér hins vegar
frest til að ákveða hvort dómnum
yrði áfrýjað. Samkvæmt lögum er
fresturinn tvær vikur.

GEIR LIPPESTAD, ANDERS BEHRING BREIVIK OG VIBEKE HEIN BÆRA Breivik og

lögmenn hans hlýða á dómara lesa upp úrskurð sinn í gær.

Tilhugsunin um mikið
ofbeldi og manndráp
er greinilega örvandi fyrir
hinn ákærða.
ÚR DÓMSÚRSKURÐINUM

„Tilhugsunin um mikið ofbeldi
og manndráp er greinilega örvandi
fyrir hinn ákærða,“ segir í dómsúrskurðinum.
Dómstóllinn tekur sérstaklega
fram að litlar líkur séu til þess
að hættan af honum minnki með
árunum.
„Þegar afplánun lýkur verður
lýðræðið, sem hinn ákærði vill
kollvarpa, áfram til staðar,“ segir
í dómsúrskurðinum. „Í Noregi
verða áfram innflytjendur af ólík-

NORDICPHOTOS/AFP

um uppruna, með ólíka menningu
og ólík trúarbrögð. Hinn ákærði
gaf fyrir rétti til kynna að hann
myndi halda áfram pólitískri baráttu sinni innan fangelsismúranna.
Að lokinni afplánun mun hinn
ákærði að öllum líkindum áfram
hafa vilja og getu til að fremja
mörg og afar hrottafengin dráp.“
Hann verður því hafður í einangrun, að minnsta kosti næstu
tíu árin, og hittir varla nokkurn
mann nema fangaverðina. Hann
hefur þrjá klefa til umráða. Hver
þeirra er um það bil átta fermetrar. Í einum er rúm, í öðrum eru
líkamsræktartæki en í þeim þriðja
er skrifborð með tölvu, skrúfaðri
fastri. Hann hefur ekki aðgang
að neti, en getur komist út í lítinn
afgirtan garð í að minnsta kosti
klukkutíma á dag.
gudsteinn@frettabladid.is

Konan sem eyðilagði óvart kirkjumálverk af Jesú á Spáni glímir við streitu:

Bærinn íhugar skaðabótamál
SPÁNN Bæjaryfirvöld í bænum Borja á Spáni er nokk-

)}SZ[HúHYOSxúc9L`RQH]xRc:! cPZHRZZRVSP'PZHRZZRVSPPZc^^^PZHRZZRVSPPZ

ur vandi á höndum eftir að áttatíu og eins árs kona,
Cecilia Giménez að nafni, ætlaði að endurbæta aldargamalt málverk af Jesú Kristi á vegg kirkju einnar í
bænum með misheppnuðum árangri.
Eins og Fréttablaðið greindi frá á miðvikudag líkist verkið málverki af apa eftir þessar misheppnuðu
endurbætur.
Juan María Ojeda, formaður menningarráðs bæjarins, segir bæjaryfirvöld vera að hugleiða að fara með
málið fyrir dómstóla sem þeim þykir þó ekki manneskjuleg framganga þar sem Giménez býr við erfiðar aðstæður. Hún er með 60 ára gamlan son sinn á
framfæri en hann er fatlaður. Þar að auki glímir hún
við streitu og kvíða frá því að málið komst í hámæli
í spænskum fjölmiðlum. Dagblaðið El Mundo greinir
frá því að hún liggi að mestu fyrir og nærist lítið.
Giménez hefur sagt það í sjónvarpsviðtali í
spænska ríkissjónvarpinu að prestur kirkjunnar sem
og mörg sóknarbörn hafi vitað af þessi verki hennar.
„Ég gerði þetta ekkert fyrir luktum dyrum, hálfur
bærinn sá til mín,“ segir hún þar.

MÁLVERKIÐ FYRIR OG EFTIR MEÐHÖNDLUN GIMÉNEZ Á
fésbókinni er nú hvatt til þess að ekki verði átt frekar við málverkið eftir misheppnaðar úrbætur Giménez.
NORDIC PHOTOS/AFP

En viðgerðir hennar hafa ekki aðeins vakið vond
viðbrögð því á fésbókinni er búið að stofna aðdáendasíðu henni til heiðurs. Þar er meðal annars hvatt til
þess að málverkið verði látið vera eins og hún skildi
við það. Líklegast verður þeim þó ekki að ósk sinni
því nú eru sérfræðingar mættir í kirkjuna til að
kanna hvernig koma megi málverkinu sem mest í
fyrra horf.
- jse
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VEISTU SVARIÐ?

Ýmsar leiðir eru fyrir netnotendur til þess að verjast netþrjótum:

Nýtt hjúkrunarheimili opnað:

Varúð skal viðhöfð á vefnum

Bætir aðstæður
íbúa á Akureyri

NEYTENDUR Vefnotendur geta beitt

1 Hvað heitir forseti Suður-Afríku?
2 Yfir hvaða vog er áætlað að reisa
göngubrú?
3 Hver skoraði tvö mörk fyrir KR
gegn FH?
SVÖR:

ýmsum aðferðum til að verjast auglýsingum netþrjóta sem vilja hafa
fé af grunlausum íslenskum netnotendum. Á stærsta netsölutorgi
landsins, Bland.is, eru notendur
hvattir til að vera vakandi og nota
almenna skynsemi í viðskiptum á
vefnum eins og annars staðar.
„Bland.is er langstærsta sölutorg Íslands á netinu og við fullyrðum að það heyri til algjörra undantekninga að fólk reyni að villa á
sér heimildir og svíkja út peninga
og vörur,“ segir Anna María Jónsdóttir, þjónustustjóri Bland.is. Erf-

Starfsfólk okkar bregst
þá strax við og tekur
viðkomandi auglýsingu út og
bannar notandann.
ANNA MARÍA JÓNSDÓTTIR
ÞJÓNUSTUSTJÓRI BLAND.IS

itt geti reynst að koma í veg fyrir
allar auglýsingar sem eru svokallað „spam“ eða í ætt við ruslpósta.
„Starfsfólk okkar bregst þá strax
við og tekur viðkomandi auglýsingu
út og bannar notandann.“
Fréttablaðið hefur fjallað um

erlenda tölvuþrjóta sem villa á sér
heimildir og reyna að hafa af fólki
fé. Lúmskar aðferðir þrjótanna eru
hins vegar til þess að blekkja þá
sem þekkja ekki nægilega vel til í
svona netmarkaðsviðskiptum.
Bland.is býður upp á ýmsar leiðir
fyrir notendur til að staðfesta velvilja sinn eða til að tilkynna hugsanlega skúrka. Til dæmis er boðið
upp á hnapp við auglýsingar sem
hringir viðvörunarbjöllum vefstjóra. „Þannig læturðu okkur vita
ef um vafasama aðila gæti verið að
ræða og við athugum málið strax,“
segir Anna María.
- bþh

AKUREYRI Nýtt hjúkrunarheimili verður tekið í notkun á Akureyri í lok þessa mánaðar. Pláss er
fyrir 45 íbúa á heimilinu.
Brit Bieltvedt, framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar, segir í viðtali við Akureyri
vikublað að heimilið muni stórbæta aðstöðu íbúanna. Núverandi
húsnæði í Kjarnalundi og Bakkahlíð standist ekki nútímakröfur.
Haft er eftir Brit að ekki sé verið
að fjölga rýmum í bænum heldur
eingöngu verið að bæta aðbúnað
þeirra sem fyrir eru.
- sv

1. Jacob Zuma. 2. Fossvog. 3. Baldur
Sigurðsson.

Viðvörun til starfsmanna:

Áfrýjunarnefnd Samkeppnismála staðfestir sekt fyrir misnotkun á markaðsráðandi stöðu:

Barmafullur
kaffibolli þykir
slysavaldur

Síminn sektaður um 390 milljónir króna

DANMÖRK Starfsmenn í fyrirtækinu Danisco í Árósum í Danmörku mega ekki lengur fylla
kaffibollann upp að börmum, að
því er danskir fjölmiðlar greina
frá.
Nú gilda nefnilega bandarískar
öryggisreglur í fyrirtækinu þar
sem það hefur verið selt bandaríska fyrirtækinu DuPont.
Fylli menn kaffibollann er
hætta á að þeir brenni sig á fingrunum eða að það skvettist úr bollanum á gólfið, að því er haft er
eftir talsmönnum fyrirtækisins.
Danisco er ekki eina fyrirtækið í Danmörku þar sem alþjóðlegar öryggisreglur gilda. Hjá vindmyllufyrirtækinu Vestas mega
starfsmenn ekki ganga í stiga án
þess að styðja sig við handrið. - ibs

SAMKEPPNISMÁL Áfrýjunarnefnd

samkeppnismála hefur staðfest
þá niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins að leggja 390 milljóna króna
stjórnvaldssekt á Símann fyrir
misnotkun á markaðsráðandi stöðu
á farsímamarkaði.
Það var Nova sem kærði Símann
fyrir að verðleggja lúkningargjöld
milli símafyrirtækja of hátt.
Í úrskurði nefndarinnar segir að
brotið teljist alvarlegt „í ljósi yfirburðastöðu áfrýjanda og hvernig
hann beitti henni til að láta samkeppnisaðila og viðskiptavini
þeirra í raun greiða fyrir að hann
gæti haft hærri framlegð úr sínum
rekstri“.
Málið teljist einnig varða mikilvæga hagsmuni „og jafnframt
verður að hafa í huga að áfrýjandi
var áður í einokunarstöðu á markaði og hefur ítrekað verið sektaður
fyrir misnotkun á markaðsráðandi

stöðu á grundvelli samkeppnislaga“.
Samkeppniseftirlitið hafði lagt
fimmtíu milljóna króna sekt til
viðbótar á Símann í málinu vegna
misvísandi upplýsingagjafar til
eftirlitsins. Þeirri niðurstöðu snýr
áfrýjunarnefndin hins vegar. Þótt
í úrskurðinum segi að Síminn hafi
gefið ónákvæmar upplýsingar
og það hafi ekki í öllum tilvikum
verið útskýrt þá nægi það ekki til
viðurlagaákvörðunar.
Síminn sendi frá sér yfirlýsingu
vegna málsins í gær þar sem verulegum vonbrigðum var lýst með
niðurstöðuna. Þar sagði að áfrýjunarnefndin hefði hunsað óháð
mat virtra prófessora í samkeppnisrétti við lögfræðideild Kingsháskóla í London. Síminn telur
að háttsemin hefði verið eðlileg á
samkeppnismarkaði og hyggst vísa
málinu til dómstóla.
- sh

MARGSEKTAÐUR Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, sendi starfsmenn sína
nýverið á námskeið um samkeppnislöggjöfina.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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greinar@frettabladid.is

Framferði Ísraela má ekki láta óátalið:

Sérmerkjum líka
landnemavörur

F

agna ber viðleitni stjórnvalda í Suður-Afríku í að sporna
við og vekja athygli á ofbeldi Ísraels í garð Palestínu
með því að láta auðkenna sérstaklega vörur sem framleiddar eru í gyðingabyggðum vestan Jórdanar, og í
Austur-Jerúsalem.
Vakið hefur mikla reiði í Ísrael að vörur af þessum svæðum
verði í Suður-Afríku eftirleiðis merktar og flokkaðar sem innflutningur frá hernámssvæðum í Palestínu, en ekki sem vörur
frá Ísrael. Þannig greindi fréttaSKOÐUN
stofa BBC frá því að ísraelska
utanríkisráðuneytið teldi auðÓli Kristján
kenningu varanna „algjörlega
Ármannsson
óásættanlega“ og dæmi um
olikr@frettabladid.is
„helbera mismunun“.
Í yfirlýsingu sem ríkisstjórn
Suður-Afríku sendi frá sér á
miðvikudag segir hins vegar að
ákvörðunin sé í samræmi við utanríkisstefnu landsins þar sem
viðurkennd séu landamæri Ísraelsríkis líkt og þau voru dregin
upp af Sameinuðu þjóðunum árið 1948. Þar með viðurkenni
Suður-Afríka ekki hernumin landsvæði utan þess svæðis sem
hluta af Ísrael.
Þá sagði Jimmy Manyi, talsmaður stjórnvalda í Pretóríu, merkingu innfluttu varanna vera til þess að koma í veg fyrir að neytendur teldu varning af hernumdum svæðum eiga uppruna sinn
í Ísrael. Stjórnvöld segjast ekki beina neinum tilmælum til fólks
um hvernig það skuli haga innkaupum sínum, en auðkennið sé
liður í því að gera neytendum betur kleift að stunda upplýst innkaup. Fólk viti þá hvenær vörur séu keyptar (eða ekki keyptar)
frá ólöglegum landnámssvæðum Ísraela.
Eðlilega sýna stjórnvöld í Suður-Afríku, þar sem áður var
rekin aðskilnaðarstefna hvítra stjórnvalda, baráttu palestínsku
þjóðarinnar skilning, enda býr hún við aðskilnaðarstefnu, ofbeldi
og yfirgang Ísraels. Stjórnvöld hafa bent á að íbúar Suður-Afríku hafi notið stuðnings alþjóðasamfélagsins við að fá sínu órétti
aflétt og hvetja íbúa landsins til að styðja baráttu palestínsku
þjóðarinnar.
Þá er ákvörðun Suður-Afríku ekki heldur sprottin upp úr neinu
tómarúmi, því uppi hafa verið hugmyndir bæði í Danmörku og á
Írlandi um að auðkenna „ísraelskar“ vörur með landtökumerkimiða. Sömuleiðis fá vörur frá landnemabyggðum Ísraela ekki
sama tollaafslátt hjá Evrópusambandinu og vörur sem framleiddar eru í Ísrael. Þessu hafa Ísraelar líka mótmælt.
Ísland var undir lok síðasta árs fyrst vestrænna ríkja til að
viðurkenna sjálfstæði Palestínu og bættist með því í hóp þeirra
130 af 197 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna sem gert hafa hið
sama. Síðan þá hefur Taíland bæst í hópinn.
Sú staða sem uppi er fyrir botni Miðjarðarhafs er óþolandi og
sjálfsagt er að Ísland leggist á árar með Suður-Afríku í að upplýsa
neytendur um raunverulegan uppruna varnings sem þaðan kemur.
Þannig getur Ísland líka haldið áfram að sýna öðrum vestrænum
ríkjum gott fordæmi í afstöðu til framferðis Ísraela með því að láta
virðingu fyrir mannréttindum ráða för fremur en aðra hagsmuni.
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

Söngfólk
óskast
Blandaður kór óskar eftir söngfólki í allar raddir.
Æft er á mánudögum kl 19:00 til 21:00.
Ýmislegt framundan, þátttaka í kóramóti, og ﬂ.
Upplýsingar í síma 897-9595 Ingunn.
Email: ingunnsi@simnet.is

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Frelsari eða syndari?

S

teingrímur J. Sigfússon
efnahagsráðherra skrifaði athyglisverða grein í
Financial Times á dögunum til að auka hróður Íslands. Þar
beindi hann sjónum manna einkum að tvennu:
Annars vegar benti ráðherrann
á mikilvægi neyðarlaganna frá
október 2008. Það er kórrétt að
þau eru til marks um velheppnaðar, fumlausar og rétt tímasettar ákvarðanir þegar gjaldmiðill
landsins hafði hrunið og bankarnir fallið. Neyðarlögin komu í
veg fyrir að bankarnir lokuðu og
atvinnulífið stöðvaðist. Það var
afrek eftir þau ósköp sem á undan
voru gengin.
Hins vegar benti ráðherrann
á hversu vel efnahagsáætlun

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
reyndist. Eftir
hrunið og fram
að því að áætlunin var samþykkt vörðust
íslensk stjórnvöld í vök. Áætlunin gaf ÍslendÞORSTEINN
ingum
hins
PÁLSSON
vegar tækifæri
til þess að standa á eigin fótum í
varnarbaráttunni með öflugum
en stranglega skilyrtum stuðningi
annarra ríkja. Þó að margt hefði
mátt fara betur í framkvæmdinni
skilaði áætlunin árangri.
Það skemmtilega við þessa
grein er að jafnvel yngstu menn
muna að Steingrímur J. Sigfús-

son var ásamt þingflokki sínum
svo fullur efasemda um ágæti
neyðarlaganna að hann gat ekki
stutt þau. Þegar kom að samningum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
varð allt blátt fyrir augum hans.
Fullveldi þjóðarinnar, efnahagslegu sjálfstæði og vinstri pólitík
þótti standa slík ógn af þeim að
nota þurfti sömu lýsingarorðin og
flokksmenn hans og hann sjálfur
nota nú um samningana sem hann
er að gera um aðild að Evrópusambandinu.
Greinin var skrifuð af stalli
frelsara en minnti þó alveg eins á
gamlan syndara. Í reynd var hún
fremur skynsamleg lofgjörð um
stefnumótun ríkisstjórnar Geirs
Haarde þegar í óefni var komið
fyrir fjórum árum.

Glataða syninum var ekki fagnað

Í

bók bókanna er mönnum
kennt að fagna glataða syninum. Ekki hefði því komið
á óvart þótt Morgunblaðið hefði gert það fyrir þingmenn
Sjálfstæðisflokksins að klappa
Steingrími J. Sigfússyni aðeins
á öxlina og metið við hann að
hann skyldi seint og um síðir
gera alþjóðasamfélaginu grein
fyrir mikilvægi þessara haldgóðu
íhaldsráða sem hann fékk síðan
tækifæri til að framkvæma á sinn
hátt.
Íhaldsaðgerðirnar í ríkisfjár-

málum voru mildari en ella hefði
orðið vegna þess að þeim átti að
fylgja eftir með verðmætasköpun í
orkufrekum iðnaði. Útfærsla skattkerfisbreytinganna og andstaða
við orkufrekan iðnað í stjórnarflokkunum veiktu hins vegar
framkvæmdina. Eigi að síður
skilaði hún árangri og var því rétt
ráðin. Það var hins vegar misráðið
að yfirgefa áætlunina á síðasta ári
eins og ríkisstjórnin gerði og ráðherrann hefði átt að geta um.
Við stæðum vissulega betur að
vígi ef áætluninni hefði verið fylgt

betur. Hagvöxturinn væri þá í ríkari mæli byggður á verðmætasköpun og minna mæli á eyðslu
umfram efni. En það breytir ekki
hinu að sjálfstæðismenn gætu, ef
þeir vildu, skrifað þann árangur
sem náðst hefur að einhverju leyti
á sinn reikning.
Það myndi styrkja Sjálfstæðisflokkinn fremur en veikja í komandi kosningum að benda á hverjir
sömdu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. En hvers vegna vilja helstu
málsvarar hans ekki halda þessu
merki á lofti?

Fórnir fyrir fortíðina

H

afa verður í huga að
ág rei n i ng u r va r í
Sjálfstæðisflokknum
um efnahagsáætlun
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Mótþrói
Seðlabankans fór aldrei leynt þó
að hann skrifaði á endanum undir.
Sú aðstoð sem sjóðurinn og nokkur ríki Evrópusambandsins veittu
og þau hörðu skilyrði sem henni
fylgdu hafa hugsanlega þótt varpa
skugga á efnahagsstjórn áratugarins þar á undan. Það er skiljanlegt.
Hér verður hins vegar ekki
bæði sleppt og haldið. Þar af leiðir

að réttlátri hlutdeild í því sem vel
var gert strax eftir hrun er fórnað
fyrir ímynd liðinnar tíðar. Þetta er
svipað og gerðist með öfugum pólitískum formerkjum í sjávarútvegsmálum á tíunda áratugnum.
Í byrjun hans lögfestu vinstri
flokkarnir mjög hófsama markaðsvæðingu í sjávarútvegi sem kom í
hlut Sjálfstæðisflokksins að framkvæma. Í gömlum skýrslum Efnahags- og framfarastofnunarinnar
kemur fram að sú breyting var forsenda þess efnahagsárangurs sem
náðist á þeim tíma.

Sú uppstokkun sem markaðsvæðingin leiddi til olli eðlilega
umróti og misklíð meðan breytingarnar gengu yfir. Vinstri flokkarnir kusu heldur að róa á þau
óánægjumið í atkvæðaveiðum en
eigna sér hlut í því sem sannarlega
olli þáttaskilum í efnahagsþróuninni og þeir áttu upphafið að. Sjálfstæðisflokkurinn naut þess. Öfugsnúningur í pólitík er því ekkert
nýmæli. Nú er svo verið að kollvarpa fiskveiðikerfinu til að sýna
trúmennsku við óánægjupólitík
fortíðarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@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

Allar nánari upplýsingar á www.vita.is/golﬂif

Golfferðin þín er í öruggum höndum

Golfferðir 2012 / 2013
haust og vetur

TRAUST, ÞJÓNUSTA, ÞEKKING OG REYNSLA
FLOGIÐ MEÐ ICELANDAIR – FRÍTT FYRIR GOLFSETT!

SPÁNN
EL ROMPIDO hótel 36 holur
EL ROMPIDO íbúðir ALLT INNIFALIÐ
ISLANTILLA 27 holur
MATALASCAÑAS + golfskóli

NÝTT!

ALLT ÞRAUTREYNDIR STAÐIR Í MÖRG ÁR!

ISLANTILLA Helgarferð:
ferð: 5
5.–8.
–8 ok
okt.
kt

11 nátta ferðir: 8.-19. okt. og 19.-30. okt.

3 nætur og 4 golfdagar

Verð frá 199.900 kr.* 11 nætur!

(hægt að spila frá kl. 17:00 á komudegi)

og 15.000 Vildarpunktar

Verð frá 99.900 kr.*

á mann í tvíbýli á Matalascañas 19.-30. okt. (*fullt verð 209.900 kr.)

og 15.000 Vildarpunktar

HÁLFT FÆÐI OG ÓTAKMARKAÐ GOLF INNIFALIÐ!

á mann í tvíbýli á Islantilla 5.-8. okt. (*fullt verð 109.900 kr.)

HÁLFT FÆÐI OG ÓTAKMARKAÐ GOLF MEÐ GOLFBÍL INNIFALIÐ

MAR MENOR
VALLE DEL ESTE
TVEIR VINSÆLUSTU GOLFSTAÐIRNIR HJÁ ALICANTE

MADEIRA

7 og 14 nátta ferðir: 26. sept. til 24. okt.
Hægt er að dvelja á báðum stöðum í sömu ferð!

Verð frá 169.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar

ÖRFÁ SÆTI LAUS
Lúxus-golfferð til draumaeyjarinnar.
22.- 31. okt.

á mann í tvíbýli í 7 nætur á Valle del Este. (*fullt verð 179.900 kr.)

Ì6/(16.$6,$,69,7

FULLT FÆÐI, ÓTAKMARKAÐ GOLF MEÐ GOLFBÍL INNIFALIÐ!

GOLFSKÓLI
Hinn sívinsæli golfskóli okkar er í boði á Valle del Este:
26. sep. til 3. okt. og í báðum 11 nátta ferðunum til
Matalascañas. Sjá nánar á vefsíðu okkar og GOLFSKÓLI VITA
á Facebook.

MEXÍKÓ
18 og 23 nátta ferðir frá 6. feb. 2013

MAGNAÐUR HEILDARPAKKI!
Ferðin sem sló í gegn í fyrra!
Nánari upplýsingar á wwwvita
www.vita.is/golflif
is/golflif

VITA er líﬁð
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is
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Ritstjóri spyr – háskólakennari svarar
Eftirlitsstofnanir
Sigurbjörg
Sigurgeirsdóttir
lektor í opinberri
stjórnsýslu

R

itstjóri Fréttablaðsins
skrifar í leiðara blaðsins 22.
ágúst sl. um ákæruna á hendur
fyrrum forstjóra FME. Þar spyr
hann hvað hafi orðið um samsærið og vísar þar til greinaskrifa minna og prófessors
Roberts Wade. Þar með tengir
ritstjórinn saman mál sem áður
voru talin ótengd.
Hið rétta er að mál Gunnars
Andersen er ekki hjá ríkissaksóknara vegna þeirra ásakana
sem voru til umfjöllunar hjá
stjórn FME áður en „bankaleyndarmál Landsbankans“
kom upp, heldur fyrst og fremst
vegna bankaleyndarmálsins sem
kom eins og þruma úr heiðskíru
lofti og virtist skera stjórn FME
úr snöru þess vandræðagangs
sem einkennt hafði málsmeðferð
hennar í málefnum forstjórans.
Af skrifum ritstjórans má
skilja að þar séu færð fyrir því
rök að þær hættur sem steðja að

sjálfstæðum eftirlitsstofnunum
og fjallað er um í skrifum okkar
Roberts séu ekki til staðar,
a.m.k. ekki á Íslandi. Ef svo er,
þá er það ofureinföldun á raunveruleikanum ef ekki hreinn
barnaskapur að halda slíku
fram. Ef það er hins vegar ekki
réttur skilningur, þá er spurning
hvernig skilja má þessa tengingu ritstjórans? Líklegt svar
gæti verið tilraun til að afvegaleiða umræðuna um þær hættur
sem sjálfstæðar eftirlitsstofnanir búa við vegna sterkra fjárhagslegra hagsmuna úti á markaði. Ritstjórinn gengur svo langt
í árásum sínum á skrif okkar
Roberts að hann notar „branding“ aðferðina, þ.e. hann brennimerkir greininguna með því að
kalla hana „samsæriskenningu“.
„Branding“ er aðferð sem oft er
gripið til við rökþrot í þeim tilgangi að grafa undan trúverðugleika þeirrar greiningar sem
fyrir liggur.
Ritstjórinn bendir á að í skrifum okkar Roberts hafi reyndar
gleymst að útskýra af hverju
stjórn FME, sem fram að því
hafði sent tugi mála gegn fjármálamönnum til saksóknara,
hefði átt að ganga erinda þeirra.
Mér er ljúft að endurtaka og

útskýra það hér í stuttu máli.
Svarið felst í hugtakinu „cognitive capture“, en það hugtak
lýsir því hvernig starfsfólk og
stjórnendur sjálfstæðra eftirlitsstofnana sem vinna með mikið
af upplýsingum um starfsemi
einstakra stofnana sem þau fara
með eftirlit með eru oftast úr
sama hópi sérfræðinga og þeir
sem starfa innan þeirra fyrirtækja sem lúta eftirliti, þ.e. lítill þröngur hópur fólks gjarn-

Þessi faglegi skyldleiki og tíðu
samskipti hafa leitt til þess að
starfsmenn eftirlits eiga auðveldara með að samsama sig
og tileinka sér þá sýn og þann
skilning sem ríkir meðal þeirra
sem þeir eiga að hafa eftirlit
með, sýn sem smitar frá sér til
stjórnarmanna sem gjarnan eru
líka með svipaðan bakgrunn
og starfsmenn. Öll eiga þau sín
faglegu og félagslegu tengslanet
sem skarast. Starfsmenn sjálf-

Þegar spurt er hverjir hafi hagsmuni af
því að grafa undan trúverðugleika eftirlitsstofnana þarf að skoða hvaða aðferðir
þeir nota. Þá er rétt að spyrja hvað skýrir að þær
aðferðir geta virkað. Ritstjóri, þetta var svarið.
an með sams konar eða skylda
menntun að baki. Starfsfólk
eftirlitsstofnana á í miklu meiri
samskiptum við þennan hóp en
þann hóp fólks sem það er að
vinna fyrir og hvers hagsmuna
það er í rauninni að gæta, þ.e.
almannahagsmuna í „umboði
kjörinna fulltrúa“.

stæðra eftirlitsstofnana geta
þannig í persónulegu og faglegu
tilliti átt meira sameiginlegt
með aðilum á markaði en með
opinberri stjórnsýslu sem þau
eru þó „ákveðinn“ hluti af. Þess
vegna eiga slíkar stofnanir frekar á hættu að verða fórnarlömb
fyrirbærisins „cognitive capture“. Federal Reserve í Bandaríkjunum sem gegndi ólíku hlutverki en t.d. Seðlabanki Evrópu
og Englandsbanki að því leyti að
hann fór (og fer enn) með eftirlit
með banka- og fjármálastofnunum og hafði því aðgang að miklum stofnanaupplýsingum hefur
verið nefndur sem dæmi um
„fórnarlamb“ þessarar tegundar
hagsmunayfirtöku í aðdraganda
fjármálakreppunnar 2008.
Þegar spurt er hverjir hafi

hagsmuni af því að grafa undan
trúverðugleika eftirlitsstofnana
þarf að skoða hvaða aðferðir
þeir nota. Þá er rétt að spyrja
hvað skýrir að þær aðferðir
geta virkað. Ritstjóri, þetta var
svarið.
Allt mál fyrrum forstjóra
FME frá ráðningu til brottreksturs er blanda af farsa og
harmleik sem almenningur í
landinu veit ekki hvernig hann
á að skilja, enda leiksviðið opinber stofnun en ekki leikhús. En
því miður, þetta er hin íslenska
stjórnsýsla og siðbótin sem
okkur var lofað í kjölfar hrunsins.
Ábyrgð stjórnvalda er mikil.
Mín greining og umræða um
málefni fyrrum forstjóra FME
snýr að málsmeðferðinni frá
upphafi til enda. Þar hef ég talið
og tel enn að stjórnvöld beri
mikla ábyrgð og vil ég benda í
því sambandi á niðurlag greinar
minnar um aðför að eftirliti sem
birtist hér í Fréttablaðinu 17.
apríl sl.
Rétt er að minna á að háskólasamfélaginu hefur verið legið
á hálsi fyrir gagnrýnislausa
umræðu og jafnvel fyrir að spila
með í veislugleði viðskiptalífsins
í bóluhagkerfi banka- og stjórnmálamanna fyrir hrun.
Að því tilefni tel ég rétt að
gera grein fyrir því að störf
háskólakennarans sem hér
skrifar eru fjármögnuð af
almannafé, úr ríkissjóði. Í máli
hans felst gagnrýni á stjórnvöld
úr hvers sjóðum hann þiggur sín
laun. Störf ritstjórans sem tekur
til varnar fyrir fulltrúa stjórnvalda eru fjármögnuð af aðilum
á markaði. Það út af fyrir sig er
umhugsunarvert.

AF NETINU

Vaskur og náttúrupassi
Nokkrir framámenn ferðabransans leggja til að gefinn verði út náttúrupassi, sem veiti aðgang að perlum landsins. Í staðinn vilja þeir
losna við hækkun á virðisaukaskatti á gistingu. Rökstuðningur þeirra
er ekki sannfærandi, enda er hann fyrst og fremst gagnsókn í skattamálinu.
Vaskur á gistingu á að vera hinn sami og á allri framleiðslu,
verzlun og þjónustu. Mér finnst það ljóst. Væntanlega skilja erlendir
túristar það eins vel og 5000 króna náttúrupassa. Hert eftirlit með
gistingu ætti að tryggja, að allir gistisalar sitji við sama borð. Náttúrupassana má svo gefa út fyrir farþega skemmtiferðaskipa.
http://jonas.is/
Jónas Kristjánsson

www.volkswagen.is

Volkswagen Golf BlueMotion

Sparnaðarráð
frá Þýskalandi
Aukabúnaður á mynd: 18” álfelgur

Meðaleyðsla aðeins
3,8 lítrar á hverja 100 km**
** Miðað við blandaðan akstur á beinskiptum
Volkswagen Golf BlueMotion 1.6

Sigurvegari
í sparakstri *
* Volkswagen Golf var sigurvegari í árlegri sparaksturskeppni Atlantsolíu 2012, í flokki dísilbíla 1.4-1.6 cc.

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Golf

Golf kostar aðeins frá

3.290.000 kr.

Alltaf lágt verð
10,8 V MULTISETT
4 HLUTIR
4 stk. 10,8 V tæki;
bor/skrúfuvél 2-gírar,
sverðsög, slagskrúfvél, lugt og 3 stk. 1,3
Ah rafhl. með hraðhleðslutæki fylgja í
tösku.

VERKSTÆÐISVAGN
Með 6 skúffum.

35.995.-

64.995.VERKSTÆÐISVAGN

HLEÐSLU/HÖGGBORVÉL

FEIN MULTIMASTER START

PSB 18 LI-2 0-1650 snún./mín. Hersla
48 Nm. 1,5 Ah rafhlaða og hleðslu
tæki í tösku
fylgir með.

Multimaster start FMM 250. Sagar,
slípar og sker. Aukahlutir fylgja.
Fyrir handlagna
sem vilja gæði á
góðu verði.

24.995.-

28.995.-

0,8 mm kröftugar svartlakkaðar
stálplötur
með 0,5
mm stömu
vinnuborði.
Skúffurnar
eru þjálar.
Stærð 67,6 x
45,9 x 84 cm

29.995.IR
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„UNIVERSAL” VERKFÆRATASKA

SKRÚFUBOX

MASTER VERKFÆRAKASSI

VERKFÆRATASKA

Spónaplötu
skrúfur með
torx.
1700 stk.

Svartur.

Þrjár í einni.

1.945.-

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

2.995.-

4.995.-

Innih. m.a. hamar, skrúfbitasett,
rennimál, sög, hallamál, fastlykla,
skiptilykla,
skrúfjárn,
tangir ofl.

29.995.-

BAUHAUS er með eitt mesta úrval landsins af handverkærum og öðrum
tækjum og tólum fyrir handlagna sem vilja gæði á góðu verði.
Hjá okkur færðu fjöldan allan af alls kyns verkfærum sem eru til margra hluta
nytsamleg og nauðsynleg á hverju heimili... skrúfjárn, hamra, sagir, skrúfbita,
vinkla, málbönd, sporjárn, bítara, bora, stingsagarblöð, límbyssur, sandpappír,
wisegriptangir, afeinangrunartangir, skiptilykla, topplyklasett, flísaskera, þjalir,
verkfærakistur, járnsagir, hallamál, þvingur eða röratangir...og margt fleira
og skoðaðu úrvalið sem er í boði... og þú ferð
Komdu til okkar í
ekki tómhentur heim.

Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 23. ágúst til og með sunnudagsins 26. ágúst 2012. Gildir á meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVIK - Lambhagavegur 2-4 - 113 Reykjavik - www.bauhaus.is
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Ein sú allra nettasta með öﬂugum AMD C-60 örgjörva
og AMD Radeon HD6250 skjástýringu
fyrir betri myndgæði. 1GB í
minni og 320GB harður diskur.
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Silfruð og mjög ﬂott hönnuð 11,6“ fartölva með
AMD-C60 Dual Core örgjörva, 2GB vinnsluminni, AMD
Radeon HD6250 skjástýringu og 320GB hörðum
diski. 6 hólfa rafhlaða
sem tryggir mjög langa
rafhlöðuendingu.
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Frábær fartölva með miklu geymsluplássi. 15,6“
skjár með LED baklýsingu.
Intel Dual Core örgjörvi. 4GB
vinnsluminni.
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$FHU$VSLUH6

Stílhrein og örþunn Ultrabook fartölva með 13,3“ skjá.
Intel Core i3 örgjörvi, 4GB vinnsluminni og
500GB harður diskur. Létt í
skólann.



$VXV=HQERRN8;$59
Örþunn og töﬀ með burstaðri stálumgjörð. Kraftmikil
með Intel Core i3 örgjörva, 4GB minni og
500GB hybrid diski með 24GB
SSD. Löng rafhlöðuending.



0DF%RRN3UR=07
Glæný 13“ Macbook Pro með nýjustu kynslóð af Intel
i5 örgjörvanum, háhraða USB tengi og Thunderbolt.
Við bjóðum hana með 8GB
vinnsluminni í stað 4GB.



Opið í verslunum um allt land á laugardag frá
11-16 og 13-17 á sunnudag á Suðurlandsbraut
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7RVKLED6$7&&
Kemur í ﬂottum rauðum lit með Intel Pentium Dual
Core örgjörva, 6GB vinnsluminni og stórum
640GB diski. Windows 7
Home Premium.
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$FHU$SVLUH**
Intel Core i3 2350M SandyBridge örgjörvi sem er
öﬂugri en eldri gerðir með endurbættri
Intel HD3000 skjástýringu.
500GB harður diskur.
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7RVKLED/'
Nýjasti og besti fjögurra kjarna AMD örgjörvinn 3.2
GHz A10-4600M. Mjög hraðvirk með 8GB 1600MHz
DDR3 minni og AMD HD7660G DX11 skjákjarni fyrir
öﬂuga grafíkvinnslu og
leiki. Risastór 750GB
harður diskur.

68«85/$1'6%5$87
6ÈPL

Öﬂugur 2,3GHz Intel Core i3 örgjörvi og stór 640GB
harður diskur. 15,6“ LED skjár með 1366x768
upplausn og innbyggðri 1mp HD myndavél. USB
3 og HDMI tengi.
Windows 7 Home
Premium.
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7RVKLED6$7&'0
Hvít með Dual Core AMD E2-1800 örgjörva, AMD
HD7340G skjákjarna, 4GB
minni og 500GB diskur.
Frábær kaup.
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STEFÁNSSYNIR Haraldur Ari er á leið í þriggja ára leiklistarnám í Central School of Speech and Drama og mun spila með bandinu í fríum. Unnsteinn segir samstarf þeirra vina halda áfram. „Svo kemur hann aftur og þá

höldum við áfram. Samt ekki endilega sem hljómsveit. Fyrirtækið Stefánssynir mun alltaf vera til.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Með húðflúr upp á bræðralagið
Retro Stefson gefur út samnefnda plötu á haustdögum sem kemur í kjölfarið út um alla Evrópu. Á sama tíma verða breytingar
hjá bandinu þegar Haraldur Ari Stefánsson heldur til London í leiklistarnám. Hallfríður Þóra Tryggvadóttir ræddi um vinsældir
hljómsveitarinnar og fyrirtækið Stefánssyni við hann og forsöngvarann Unnstein Manuel Stefánsson yfir svörtu kaffi og tei.
„Qween er fyrsta lagið sem er vinsælt með okkur í útvarpi,“ segir
Unnsteinn um fyrsta smellinn
sem var opinberaður af þriðju
breiðskífu Retro Stefson. Hún
ber titilinn Retro Stefson og er
væntanleg í lok september. „Það
var mest spilaða lag Rásar 2
fyrri helming ársins. Lagið kom
út í desember en fólk fattaði það
ekki fyrr en í janúar,“ segir hann
og útskýrir að þá hafi fólk uppgötvað að þetta væri ekki jólalag.
Nú hafa tvö lög af plötunni farið í
spilun. Það er fyrrnefnt lag og hið
spánnýja Glow.
„Við frumfluttum Qween samt
10. júní á Nasa í fyrra en enginn
tók eftir því, allir þar voru svo
drukknir,“ segir Haraldur. Þeir
hófu að spila það á erlendri grundu
á Íslendingadeginum í Eistlandi
í lok ágúst í fyrra en þá var lagið
fullunnið.
Platan hefur verið í hljóðblöndun í heilt ár. „Ég sit þessa stundina yfir mixinu,“ segir Unnsteinn
og er ánægður með langa vinnslutímann. „Mörg laganna hljóma
miklu betur núna,“ segir hann
en lagasmíð sveitarinnar er að
mestu í hans höndum. „Ég sem
allt á nýju plötunni fyrir utan tvö
lög,“ segir hann en bassaleikarinn
Logi samdi eitt og annað er eftir
gítarleikarann Þórð. Hermigervill
og Styrmir Hauksson hafa unnið
náið með þeim að smíð laganna og
við hljóðblöndun.

Platan gefin út um alla Evrópu
Hljómsveitin Retro Stefson varð
til árið 2006 fyrir þátttöku í
Söngvakeppninni Samfés fyrir
hönd Austurbæjarskóla. Unnsteinn, þá fimmtán ára, kallaði
alla bestu vini sína saman og
yngri bróður sinn Loga Pedro og
úr varð sveit sem hefur undanfarin sex ár látið að sér kveða
á Íslandi sem og út fyrir landsteinana.
Undir lok árs 2010 undirritaði
bandið samning við þýskan hluta
útgáfurisans Universal. „Við
vorum í hálft ár í Berlín í fyrra
að kynna þá plötu,“ segir Unnsteinn og á við aðra breiðskífu
þeirra, Kimbabwe. Hún var gefin
út í öllum þýskumælandi löndum
Evrópu. „En þessi verður gefin
út um alla Evrópu í byrjun 2013,“
segir Haraldur spenntur.
Í kjölfar samningsins við Uni-

versal hefur þýskur aðdáendahópur þeirra stækkað ört. „Sama
fólkið er að koma á tónleika og
syngur með lögunum,“ segir
hann. Þeir segja sölutölur á þýskum markaði þó ekki vera sláandi
háar en áhorfendaskarinn hefur
stækkað.
Á þessu ári hefur sveitin dvalið öllu styttra í Berlín. „Já, við
höfum verið í svona þrjá mánuði.
Við ætluðum að vera jafn lengi
í Berlín og í fyrra en svo varð
Qween svo vinsælt að við þurft-

hans og segir: „Sérstaklega þegar
maður þarf að vera hoppandi og
skoppandi.“

Skoppandi bakraddasöngkona
Haraldur syngur og sér um slagverk. „Ég er svona bakraddasöngkona,“ útskýrir hann. Eitt mikilvægasta hlutverk hans er að fá
áhorfendur til að stíga stemningsfull dansspor. Við þá iðju klæðist hann gjarnan stuttbuxum og
hlýrabol enda tekur á að hoppa og
skoppa endalaust. „Já, það er dálít-

byrjaðir að syngja með og úti eru
áhorfendur farnir að þekkja lögin
meira. Auk þess eru nýju lögin
dansvænni. Það er ekki mikið
pláss fyrir brellur yfir lögin og
þau eru kannski þéttari,“ segir
Unnsteinn. Haraldur bætir við:
„Það er án efa meiri heildarbragur
á plötunni.“ Forsöngvarinn tekur
við: „Þetta er bara meira teknó og
meira stuð.“
„Ef við spilum um jólin þá
kemur hann sem sérstakur gestur
og þá kemur lagið hans Haraldar,

Við tókum þátt í Rímnaflæði og kepptum á móti Igor og
Bent á Ingólfstorgi. Við komumst meira að segja í Stundina okkar.
um að spila á fullt af giggum hér,“
segir Unnsteinn og nefnir miðnæturopnanir í Kringlunni og
Smáralind því til stuðnings.

Lítið um djamm
Tveggja vikna tónleikaferðalagi
þeirra lauk á menningarnótt og
var síðari vikan nokkuð strembin.
„Við spiluðum í Berlín og keyrðum daginn eftir í átta tíma til að
spila á Sound of the Forest fyrir
utan Frankfurt og svo flugum við
þaðan til Íslands á menningarnótt,“ útskýra þeir í sameiningu.
„Við lentum um miðjan daginn og
spiluðum á Arnarhóli um kvöldið,“
segir Unnsteinn sem kom fram á
tveimur stöðum síðar sama kvöld.
Þetta er aðeins hluti af erlendu
tónleikahaldi þeirra en meðal
hátíða sumarsins voru Off Festival í Póllandi, Dockville Festival
í Hamburg og INmusic í Króatíu.
„Off Festival stendur upp úr en
það var gaman að fara til Póllands
sem er svona vinaland Íslands og
þar þekkti fullt af fólki lögin sem
kom okkur skemmtilega á óvart.“
En hvernig eru svona ferðalög? Er
mikið djammað? „Nei, eiginlega
ekki. Auðvitað er mikið djammað ef við hittum Íslendinga en ef
maður ætlar að halda geðheilsu þá
er ekki hægt að vera á endalausu
fylleríi. Sérstaklega þegar við
erum alltaf sjö saman og að spila
kannski fimm kvöld í röð,“ segir
Haraldur og Unnsteinn lítur til

ið erfitt en það venst. Stundum næ
ég samt ekki andanum og við náum
ekki að syngja. Það er erfiðast ef
við erum að prófa nýtt dansspor og
gerum mikið af því. Þá verðum við
þreyttir. En það hjálpar að vera í
ágætu spilaformi.“
Nú ertu bersýnilega í góðu
formi. Hvað ertu að æfa? „Leikfimi,“ svarar Haraldur. „Haraldur
fer í þrek,“ segir Unnsteinn hæðnislega og Haraldur er ekki lengi að
bæta inn í: „Við byrjum allavega
í Víkingaþreki í Mjölni á morgun
klukkan hálf sjö,“ segir hann og
minnir vin sinn á átök morgundagsins.

Haraldur spilar í fríum
Haraldur hefur vakið athygli fyrir
leikhæfileika sína en hann fer með
eitt aðalhlutverka í kvikmyndinni
Óróa sem frumsýnd var haustið 2010. Hann heldur til London í
byrjun október til að hefja nám við
leiklistarskólann Central School
of Speech and Drama á brautinni Contemporary and Devised
Theatre. Námið er til þriggja ára
og mun hann einungis spila með
sveitinni í fríum.
En getur bandið spilað án Haraldar? „Já, við höfum meira að
segja tekið túr um landið án hans,“
segir Unnsteinn og vísar í tónleikaferð frá árinu 2010. „Danssporin eru mikilvæg þegar fólk
þekkir ekki lögin en núna er þetta
ekki mikið stress. Áhorfendur eru

diskólagið sjálft Papa Paulo III,“
segir Unnsteinn. „Það væri svo
steikt ef maður væri fastur í tónleikatúrum alla ævi.“

Áhugamaður um söngleiki
Áhugi Haraldar á leiklist er síður
en svo nýr af nálinni. „Ég hef
alltaf verið mikið í leikhúsinu en
hef alveg reynt að finna eitthvað
annað. Þegar ég var yngri ætlaði
ég að vera slökkviliðsmaður og
sirkusstjóri.“
Hann á ekki langt að sækja
áhugann en faðir hans er leikarinn og leikstjórinn Stefán Jónsson og móðir hans er söngkonan
og dansarinn Agnes Amalía Kristjónsdóttir. „Ég fattaði þetta í byrjun menntaskóla. Ég gerði nokkur
verkefni þegar ég var yngri en
eftir því sem þau urðu fleiri jókst
áhuginn,“ segir hann.
„Mamma hans Haraldar var
ljónið í Kardimommubænum,“
segir Unnsteinn stoltur og Haraldur tekur af honum orðið. „Ég
var alltaf að horfa á það. Hún
hefur leikið í mörgum söngleikjum.“ Í sömu mund ljóstrar hann
upp um lúmskan áhuga sinn á því
leiklistarformi. „Ég kann nokkur
lög úr söngleikjum en það er ekki
vinsælt þegar ég syng þau.“
Hann er á leið í klassískt leikaranám með áherslu á samtímaleiklist og svokallað spunaleikhús. „Hann mun leika dópista í
realísku samtímadrama það sem

eftir er,“ bætir Unnsteinn við og
Haraldur hlær og lýsir náminu.
„Mér finnst námið mjög spennandi. Maður er mikið að skapa
sitt eigið ásamt því að læra allt
það sama og í öðrum leiklistarskólum. En ég veit ekkert hvernig
útkoman verður.“
Unnsteinn segist hafa skammast sín fyrir fjölda áhugamála og
hugmynda um framtíðarstörf í
æsku en nú eigi tónlistin hug hans
allan. „Þetta er það eina sem mér
finnst ég knúinn til að gera á hverjum degi og það sem mér finnst ég
kunna ótrúlega vel.“ Hann segir
þó að hugurinn leiti í nám í kvikmyndagerð.

Fyrirtækið Stefánssynir
Að sögn Unnsteins hefur alltaf
verið á dagskrá að Haraldur færi
í leiklistarnám. „Svo kemur hann
aftur og þá höldum við áfram.
Samt ekki endilega sem hljómsveit. Fyrirtækið Stefánssynir
mun alltaf vera til,“ segir hann en
þeir eru báðir Stefánssynir.
Samstarf þeirra nær aftur til
leikskólaáranna. „Við kynntumst
í leikskóla en svo flutti Haraldur í Mosó. Þess vegna var hann
ekki í Retro Stefson frá byrjun,“
segir Unnsteinn. Haraldur bættist í hópinn í febrúar 2008. „Ég
var bara aðdáandi þeirra og kunni
alla textana,“ segir hann og Unnsteinn rifjar upp. „Haraldur var í
salnum á einum tónleikum og við
fengum hann upp á svið til að spila
á hristu.“ Í kjölfarið voru Stefánssynir sameinaðir í Retro Stefson.
Með húðflúr upp á bræðralagið
Fyrsta hljómsveit vinanna var
rappsveitin Rapp 101 árið 2001.
„Við tókum þátt í Rímnaflæði og
kepptum á móti Igor og Bent á
Ingólfstorgi. Við komumst meira
að segja í Stundina okkar,“ segir
Unnsteinn sem var þá ellefu og
Haraldur tíu ára. „Svo gerðum við
alltaf stuttmyndir þegar það voru
pabbahelgar hjá Haraldi,“ segir
hann og rekur sögu bræðralagsins.
„Við erum meira segja komnir
með tattú upp á það,“ segir Unnsteinn og lyftir upp erminni svo
húðflúr með frönsku áletruninni
Stefánssynir kemur í ljós á upphandleggnum. Haraldur á eftir að
næla sér í húðflúr en yngri bróðir Unnsteins ber sams konar. „Já,
Haraldur ætlar að fá sér á ilina.“

ÍSLENSKA/SIA.IS ALC 60693 08/12

5 ára
afmælishátíð
Fjarðaáls

Bræðurnir Snorri og Jón Óli Benediktssynir, starfsmenn Fjarðaáls,
gera sér glaðan dag með fjölskyldunni heima á Egilsstöðum.

Alcoa Fjarðaál fagnar ﬁmm ára afmæli fyrirtækisins um helgina. Frá því að framleiðslan hófst hafa starfsmenn álversins framleitt 1,6 milljónir tonna af áli og nemur
útﬂutningsverðmætið um 400 milljörðum króna. Á álverssvæðinu vinna að jafnaði
milli 800 og 900 manns. Við erum afar stolt af þessu framlagi okkar til samfélagsins.
Við vonum að sem ﬂestir fagni afmælinu með okkur við álverið á Reyðarﬁrði,
sunnudaginn 26. ágúst. Hægt verður að skoða álverið, hlusta á söng, hlæja
og skyggnast inn í Hálsaskóg með þeim Lilla klifurmús og Mikka ref sem koma
í heimsókn frá Þjóðleikhúsinu.
Verið velkomin!

www.alcoa.is

Komdu í afmæli Fjarðaáls sunnudaginn 26. ágúst,
skemmtidagskráin hefst klukkan 14.
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2. SÆTI

Sælustund í sólinni

U

m leið og ég sá þemað Svona er sumarið fékk ég hugmyndina að myndefninu. Því fór ég í góðviðri um síðustu helgi með tíkina Zóý heim til lítillar frænku minnar,
Birnu Einarsdóttur, og keypti ís á leiðinni. Birna og Zóý
stilltu sér upp og ég smellti af.“ Til fróðleiks bætir Guðmundur við að orðið zóý þýði líf á hebresku, tíkin hafi
nefnilega verið tekin með keisaraskurði á sínum tíma.
Hann kveðst eiga tvo aðra hunda en þeir hafi ekki verið
fúsir í fyrirsætustörfin því kanínur hafi verið í næsta húsi.
Guðmundur tók myndina á Nikon D-800, eins og sigurmyndina í síðustu keppni. „Þetta er nú þokkalegur árangur
miðað við að hafa bara tekið myndir í eitt ár,“ segir hann
ánægður, enda fær hann flugmiða með Wow Air að launum.
- gun

Í byggð og óbyggð en alltaf í sól
Svona er sumarið var þema fjórðu og síðustu sumarmyndakeppni Fréttablaðsins í ár. Ekki stóð á lesendum að taka þátt, enda
hafa margir landsmenn notið sólríkasta sumars í manna minnum og eflaust hafa þeir tekið óteljandi myndir, bæði heima og á
ferðum sínum. Sigurvegari nú var sá sami og síðast, Guðmundur Árnason, og prýðir mynd hans forsíðu blaðsins.

3. SÆTI

4-5. SÆTI

4-5. SÆTI

Höfundur þessarar myndar er Kjartan Valgarðsson
sem fór með 20 manna vinahópi á Hornstrandir í júlí
2.
SÆTI
og gisti í Hornbjargsvita. Sonur hans Hallgrímur er í forgrunni, staddur á
Kálfatindum og horfir yfir Hornvík. Hvíti flekkurinn á vatninu eru fuglar á
flugi og húsin niðri við flæðarmálið sýna fjarlægðina.
Kristín Guðrún Ásgeirsdóttir tók þessa listrænu mynd
í Krossneslaug í Árneshreppi á Ströndum einn góð3.
SÆTI
viðrisdaginn í sumar. Laugin er í flæðarmálinu og handan Trékyllisvíkur
blasir Reykjaneshyrnan við.
Fred Schalk, sem er höfundur þessarar
myndar, nefnir hana Gullteppi undir
4.
TIL
5.
SÆTI
Eyjafjöllum. Þess má geta að Drangurinn sem bærinn Drangshlíð heitir
eftir er á miðri myndinni.
Gleðin skín úr augum þessara
ungmeyja sem Tinna Stefánsdóttir
4.
TIL
5.
SÆTI
smellti mynd af í léttu svifi á trampólíni. Tinna átti líka fyrstu sigurmynd
sumarmyndakeppninnar, af konu á lofti yfir fjallstoppi, svo það er gangur
í henni.

Verðlaun fyrir 1. sætið eru farseðlar fyrir tvo til Evrópu með flugfélaginu Wow Air. Þeir sem fengu 2. og 3. verðlaun hljóta gjafakort
með leikhúsmiðum fyrir tvo í Borgarleikhúsið. Dómnefndina
skipuðu Pjetur Sigurðsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, Steinunn
Stefánsdóttir aðstoðarritstjóri og Sigríður Tómasdóttir ritstjórnarfulltrúi.
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MEÐ FJAÐRIRNAR AÐ VOPNI Helgi skiptir um fætur, eða fjaðrir, eftir því í hvaða grein hann er að keppa. Að gefnu tilefni skal tekið fram að fjaðrirnar eru ekki kröftugri en alvöru fætur, en þá spurningu fær Helgi mjög

reglulega.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ólýsanlega gott að geta hlaupið
Í dag leggur Helgi Sveinsson af stað til London, þar sem hann keppir í þremur greinum á Ólympíumóti fatlaðra og stefnir á gullið í
tveimur þeirra. Helgi hefur náð undraverðum árangri á stuttum tíma, en hann byrjaði aftur að hlaupa fyrir einu og hálfu ári, eftir
að hafa misst annan fótinn í kjölfar krabbameins þegar hann var 19 ára. Hólmfríður Helga Sigurðardótir hlustaði á sögu Helga.

Þ

að er ólýsanlega
gott að geta hlaupið
aftur. Þetta smáatriði, að finna vindinn í eyrunum, fékk
mig næstum því til
að tárast þegar ég fann fyrst fyrir
því aftur,“ segir íþróttamaðurinn
Helgi Sveinsson. Saga hans er einstök fyrir margar sakir, ekki síst
þær að það eru ekki nema tæp tvö
ár frá því að hann freistaði þess að
hlaupa í fyrsta sinn eftir að hann
missti fótinn í kjölfar krabbameins fyrir þrettán árum. Eldsnemma í morgun lagði hann svo
af stað á sitt fyrsta Ólympíumót.
Hann er einn af fjórum Íslendingum sem taka þátt í Ólympíuleikum
fatlaðra, sem hefjast í London 29.
ágúst og standa til 9. september.

Ánetjaðist hlaupunum
Helgi er að eigin sögn íþróttasuga.
Hann æfði handbolta af kappi
sem barn og unglingur og lét sig
dreyma um að verða atvinnumaður í greininni, auk þess að hafa
áhuga á velflestum öðrum íþróttum. Eftir að hann missti fótinn
lagði hann alla slíka drauma á
hilluna og hélt það yrði einungis
fjarlæg minning að geta svitnað
og tekið á því á hlaupum. „Það er
svo ótrúlega þægileg tilfinning að
taka á því. Þeir sem eru með tvo
heilbrigða fætur, en nota þá ekki,
þurfa að fara að gera eitthvað í
sínum málum! Þeir eru að sóa
alltof miklu,“ segir Helgi, áður en
hann hefur söguna af því hvernig hann varð Ólympíuíþróttamaður, eftir þrettán ára „hvíld“ eins
og hann orðar það sjálfur: „Það
var fyrir um það bil einu og hálfu
ári að það var haldinn sérstakur dagur í Laugardalshöll fyrir
krakka sem nota gervilimi eða
spelkur. Þar kynntist ég þjálfaranum mínum, Kára Jónssyni. Hann
er íþróttakennari og hefur bæði
þjálfað heilbrigða og fatlaða einstaklinga. Hann var búinn að vera
að leita að manni sem gæti hlaupið

á fjöður og sá þarna eitthvað tækifæri í mér.“
Skemmst er frá því að segja að
Helgi hefur verið á hlaupum síðan.

Stefnir á gullið
Á Ólympíuleikunum í London
keppir Helgi í þremur greinum.
Fyrst keppir hann í langstökki
þann 29. ágúst klukkan 19.30.
Næsta keppni er svo 7. september, en þá keppir hann bæði í 100
metra hlaupi og spjótkasti. Hann
hefur raunhæfa möguleika á að
komast á pall, bæði í langstökkinu
og spjótkastinu, og setur markið
jafnvel enn hærra. „Ég hef mjög
skýr markmið og set mikla pressu
á sjálfan mig. Á góðum degi gæti
ég fengið gullið í þessum tveimur
greinum. Eins og staðan er í dag er
ég ekki alveg nógu góður í spretti
til að geta skákað þeim bestu þar,“
segir hann og bætir við sposkur á
svip: „Enn þá!“
Helgi var mjög efnilegur handboltamaður áður en hann veiktist
og þaðan hefur hann líkast til kastkraftinn. Það var í upphitun fyrir
hlaupaæfingu fyrir nokkrum mánuðum að hann ákvað að prófa að
kasta spjótinu að gamni sínu. Á
sömu æfingu náði hann ólympíulágmarkinu og keppti nokkrum
vikum síðar á næsta Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum, þar
sem hann kastaði spjótinu 46,52
metra og lenti í öðru sæti. Þar
bætti hann sitt eigið met um heila
ellefu metra.
Ljós í myrkrinu
Helgi var átján ára þegar hann
greindist með beinkrabbamein.
Við tók háskammtalyfjameðferð
sem gekk ekki betur en svo að
nauðsynlegt var að taka af honum
fótinn, nokkrum sentimetrum
fyrir ofan hné, í mars árið 1999.
Hann eyddi næstu átta til níu
mánuðum eftir það að mestu inni
á spítala. Svona hafði Helgi, sem
var lífsglaður ungur maður með
háleita drauma um framtíðina,

STÓRBÆTTI EIGIÐ ÍSLANDSMET Helgi landaði öðru sætinu á Evrópumeistaramótinu

í frjálsum íþróttum í sumar, þegar hann kastaði spjótinu 47,94 metra og bætti þar
eigið Íslandsmet um hvorki meira né minna en ellefu metra.
MYND/JÓN BJÖRN ÓLAFSSON

ekki séð fyrir sér 20. aldursárið.
Það var hins vegar ljós í myrkrinu.
„Um leið og ég kláraði lyfjameðferð á 11-E var ég keyrður í gegnum ganginn undir spítalanum og
upp á fæðingardeild. Þar var dóttir mín að koma í heiminn. Konan
sem tók á móti henni hafði eiginlega meiri áhyggjur af mér heldur en móður og barni, enda var ég
hundveikur. Þetta voru mjög sérstakar aðstæður, en það hjálpaði
mér að komast í gegnum þetta að
eignast dóttur í miðju ferlinu. Þá
hafði ég allan tímann öðru mikilvægu verkefni að sinna.“

Andlegt flugslys
Helgi setti því undir sig hausinn og
tók áfallinu með kreppta hnefana.
Oft var honum boðin aðstoð til að
takast á við áfallið, en hana þáði
hann aldrei. „Ég sá það ekki fyrr
en löngu seinna að ég hefði betur
þegið aðstoð. Ég mæli ekki með
því að takast á við áföll á þenn-

an hátt, þó það hafi styrkt mig og
brynjað mig upp.“
Tilfinningunni sem síðar helltist
yfir hann, þegar áfallið loks náði
í skottið á honum, líkir Helgi við
andlegt flugslys. „Hausinn á mér
fór algjörlega á hvolf. Í kjölfarið
lenti ég í slæmum félagsskap og
fór út á röngu brautina, þar sem
ég var í góðan tíma. En svo fékk
ég sem betur fer nóg af því og fór í
meðferð. Ég er búinn að vera edrú
í sex ár í dag.“
Og hann er líka búinn að læra
að þiggja aðstoð þegar hann þarf
á henni að halda. „Ég hef alltaf
farið þá leið að gera allt sjálfur og
hef aldrei þegið neina aðstoð frá
öðrum. Ég er hins vegar nýbúinn
að uppgötva að það er allt í lagi að
þiggja smá aðstoð. Það gerir alla
hluti miklu auðveldari.“

Gæfuhjólin snúast á ný
Það var fyrir þremur árum sem
hjól gæfunnar fóru aftur að snúast

fyrir Helga. Þá fékk hann vinnu
hjá Össuri, þar sem hann vinnur
í þróunardeild við að prófa gervifætur og aðrar vörur sem þar eru
búnar til og gefa ábendingar um
hvað er gott og hvað mætti betur
fara í vöruþróuninni. Þá fer hann
um heiminn og sýnir vöruna, en
hann hefur ferðast mjög víða um
Evrópu og Bandaríkin, auk Japans, Suður-Afríku og fleiri framandi landa, á vegum vinnunnar.
„Eftir að ég fékk vinnu hér hefur
leiðin legið upp á við. Hér fæ ég
allt sem ég þarf og mér er sinnt
ótrúlega vel. Hér er góður andi og
hér hef ég eignast góða vini. Þetta
er algjör draumur í dós.“
Helgi reynir að hitta alla þá sem
koma í heimsókn til Össurar, sem
eru nýbúnir að missa eða við það
að missa útlim. „Mér finnst mikilvægt að geta sýnt fólki hvernig
það mun á endanum geta gengið,“
segir hann og hér verður að skjóta
því inn að það þarf að rýna vel í
göngulag Helga til að átta sig að
því að hann hefur ekki tvo fætur
undir sér af hefðbundnu tegundinni. „Það gefur mér mikið að geta
hjálpað öðrum í þessum málum.
Mig langar líka að kenna fólki að
fara öðruvísi að en ég gerði. Mín
leið var allt of erfið.“

Þegar margar dyr opnast
„Ég er bara rétt að byrja. Ég ætla
mér að halda áfram að hlaupa alveg
þangað til ég get það ekki lengur og
stefni á að gera almennilega hluti á
Ólympíuleikunum í Brasilíu,“ segir
Helgi, spurður út í hvar hann sjái
sig í framtíðinni. Þótt hann óski
engum að lenda í sömu hremmingum og hann, vonast hann til þess
að aðrir læri af hans dæmi hvernig ógæfan getur snúist manni í
hag. „Ég átti aldrei von á að þessi
reynsla ætti eftir að gefa mér svona
mikið. En þegar einar dyr lokast
opnast aðrar, það er bara þannig. Í
mínu tilviki opnuðust margar, þannig að ég get ekki annað en verið
sáttur við mitt hlutskipti í dag.“

Velkomin
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á landsleik í
upplýsingatækni

Haustráðstefna
atvinnulífsins
Haustráðstefna Advania verður haldin föstudaginn 7. september
á Hilton-hótelinu í Reykjavík. Ráðstefnan er einstakt stefnumót
upplýsingatækni og atvinnulífs með 3 lykilræðum og 40
gagnlegum fyrirlestrum um stefnur og strauma.

Dagskrá og skráning
Kíktu á veﬁnn og skoðaðu
dagskrána. Skráning er haﬁn
á advania.is/haustradstefna

#haust2012
Fylgstu með og taktu þá
í umræðunni á Twier

Newsweek, LSH og Fjarðaál

Áfram Ísland!

Lykilræður ráðstefnunnar verða þrjár.

Ráðstefnan stendur yﬁr frá morgni
til kvölds þegar blásið verður til veglegs
lokahófs með landsþekktum listamönnum
og skemmtikrö um. Að því loknu býður
Advania ráðstefnugestum á landsleik
Íslands og Noregs í undankeppni HM
í fótbolta.

Dan Lyons, tækniritstjóri Newsweek,
allar um byltingu snjallsíma og
samfélagsmiðla og áhrif hennar
á atvinnulíﬁð.
Björn Zoëga, forstjóra LandspítalaHáskólasjúkrahúss, segir frá nýja
spítalanum í Vatnsmýrinni; þessu
tækniundri sem verður að mörgu
leyti hjarta þekkingariðnaðar í landinu.
Janne Sigurðsson, forstjóri Fjarðaáls,
greinir frá því hvernig álverið á Reyðarﬁrði
beitir upplýsingatækni á markvissan há
til að skapa þekkingarver í fremstu röð.

Sætún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Ráðstefnugjald er 31.400 kr. og eru
veitingar yﬁr daginn innifaldar.

husa.is

DÚNDUR HELGAR

TILBOÐ
VIÐHALDSDAGAR Í HÚSASMIÐJUNNI
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Emmevi blöndunartæki

13.995 kr.
Áður: 15.995 kr.
Vnr.7900023

Þakið!
Sérfræðingar Húsasmiðjunnar og

D Y N A MO R E YKJAVÍ K

Límtré/Vírnet kynna þakstál og þakefni
auk þess að veita þér faglega ráðgjöf

EWF126410W 1200 snúninga
85x60x60 6 kg. Vnr. 1805477

Flísar, mikið úrval
Verð frá:

Viðarparket,
harðparket, plastparket
Verð frá

98.900 kr.

990 kr/m

895 kr/m

Electrolux þvottavél

Græ
poly bá nt
rujárn

1.930
kr./m

2

2

Sv
íslensk art ál,
framleið
sla

2.490
kr./m

Þakstál

við val á efni, laugardag milli

1.790 kr./m

kl. 11 - 16 í Húsasmiðjunni Grafarholti.

Áður: 1.915 kr.

Afsláttur gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ enda er það lægsta verð sem við bjóðum á hverjum tíma.
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VÖFFLUKAFFI Í SKÚTUVOGI!
Vafﬂa með sultu og rjóma, kafﬁ
eða kakó á aðeins 290 kr.
Ís í formi á 99 kr.
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ÁFANGASTAÐURINN FRAM UNDAN Curiosity

horfir í áttina að Sharp-fjalli, þar sem jeppinn
verður við jarðfræðirannsóknir næstu tvö árin.
Myndirnar sem NASA hefur borist frá Curiosity
hafa vakið mikla hrifningu um heim allan. Hér
að neðan má sjá nokkur sýnishorn.

MYNDIR/NASA

Mars séður með augum Curiosity
Vísindamenn NASA eru nú að prufukeyra geimjeppann Curiosity og tækjabúnað hans á Mars. Í næstu viku verður farið í stuttan
könnunarleiðangur, en svo tekur alvaran við þar sem Curiosity verður í tvö jarðarár við rannsóknir á setlögum við rætur Sharpfjalls í Gale-gígnum. Markmiðið er að fá úr því skorið hvort einhvern tíma hafi verið lífvænleg skilyrði á plánetunni rauðu.

N

ú er loks komið að því, Marsjeppinn Curiosity, fullkomnasta rannsóknartæki sem
sent hefur verið út í geim, er
lagður af stað.
Eftir rúmlega tveggja
vikna undirbúning á yfirborði plánetunnar rauðu, þar sem stýrikerfi hans var ræst
að nýju og hin ýmsu tæki og tól voru prufukeyrð, ók Curiosity af stað á miðvikudaginn.

Stuttur prufurúntur
Um var að ræða stuttan spöl. Hann ók rúma
fjóra metra áfram, tók svo 120 gráðu beygju
og bakkaði um tvo og hálfan metra. Það var
forsmekkurinn að því sem koma skal, en
næsta skref áður en haldið verður í áttina að
áfangastað, rótum Sharp-fjalls í Gale-gígnum, verður Curiosity ekið um 400 metra að
stað sem kallast Glenelg. Þar telja vísindamenn NASA að finna megi þrenns konar
jarðlög á sama stað, en sú ferð verður væntanlega farin um miðja næstu viku.
Lendingin heppnaðist vel
Fram að þessu hefur allt gengið að óskum.
Lendingin, sem var áhættusamasti hluti
ferðarinnar og gríðarflókin í framkvæmd,
heppnaðist vel og hamskipti hugbúnaðar
Curiosity gengu hikstalaust fyrir sig og búnaðurinn virkar eins og til var ætlast.
Á síðustu dögum hafa NASA-menn meðal
annars rétt úr tæplega tveggja metra löngum
armi sem ber tuga kílóa þung rannsóknartæki, meðal annars bor og fleira til að safna
jarðvegssýnum. Þá var milljón vatta leysigeisla skotið úr turni jeppans á stein (sem
er nú kallaður Coronation) sem er í um það
bil metra fjarlægð, en mælitæki Curiosity,
svokölluð ChemCam, greina bergið af litrófi
reyksins sem stígur af steininum af völdum
geislans. Prufukeyrslan gekk vel. Allt virkaði eins og til stóð og reyndis Coronation úr
basalti, eins og við var raunar búist.
Hið eina sem betur hefði mátt fara í ferlinu hingað til, er að annar tveggja vindmæla
hefur líkast til laskast við lendingu en það
ætti ekki að koma að sök við rannsóknirnar.

Var einhvern tíma líf á Mars?
Aðalverkefnið bíður þó enn því næstu vikur
verða öll tæki og tól prófuð áður en lagt
verður í hann. Curiosity mun verja næstu
tveimur jarðarárum í að greina setlög við
rætur Sharp-fjalls. Gale Gígurinn er um
155 kílómetrar í þvermál og miðað við aldur
gígsins og tilgátur um að vatn hafi eitt sinn
runnið á Mars, er líklegt að þar hafi verið
stöðuvatn í eina tíð.
Sharp teygir sig tæplega fimm kílómetra
upp frá miðju gígsins og getur þar að líta
margs konar setlög sem segja má að séu
eins konar uppflettirit yfir tímabil í jarðfræðisögu Mars.
Markmiðið er að fá úr því skorið hvort
örverur gætu einhvern tíma hafa þrifist á
Mars og bíða áhugamenn á jörðu, bæði lærðir og leikir, eftir niðurstöðum.
Horft til framtíðar
Velgengni Curiosity hefur blásið nýju lífi í
geimferðaáætlanir NASA eftir nokkur misseri þar sem fjárframlög til stofnunarinnar
hafa verið skorin hressilega niður. Í vikunni
voru meðal annars kynnt áform um að senda
aðra rannsóknarstöð, InSight, til Mars árið
2016. Það tæki mun ekki vera á hjólum, heldur verður það kyrrt á sama stað í um tvö ár
þar sem það mun meðal annars fylgjast með
skjálftavirkni og skorpuhreyfingum á Mars.
Í millitíðinni verður könnunarfarið Maven
sent til Mars. Því verður skotið á loft í lok
næsta árs og kemst á braut um Mars árið
2014 og mun rannsaka lofthjúp reikistjörnunnar.
Framhaldið er enn á huldu en veltur á
fjárframlögum til NASA. Barack Obama
Bandaríkjaforseti hefur skorað á NASA að
stefna að því að senda mannað geimfar til
Mars á fjórða áratug þessarar aldar og talsmenn stofnunarinnar hafa lýst því yfir að
undirbúningur verði í samstarfi við geimferðastofnanir annarra ríkja.

Opportunity Í FULLU FJÖRI EFTIR ÁTTA ÁR
Curiosity er sjöunda tækið sem
NASA kemur á Mars. Marslendingar Rússa (áður Sovétmanna)
og Breta hafa mistekist á mismunandi stigum verkefnanna.
Opportunity-jeppinn, sem
lenti ásamt tvíbura sínum
Spirit fyrir átta og hálfu ári, er
enn í fullu fjöri í um þúsund
kílómetra fjarlægð frá Curiosity.
Spirit gaf upp öndina fyrir
rúmum tveimur árum. Mikill
munur er á Curiosity og hinum
lífseiga forvera. Opportunity er
mun minni og hefur ekki nema
brot af getu Curiosity. Þá gengur
hinn fyrrnefndi fyrir sólarorku
sem takmarkar vinnutíma
hans nokkuð, í samanburði við
Curiosity, sem er kjarnaknúinn.
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3 Geimferðalangurinn
1. Hér má sjá líkan sem sýnir stærð Curiosity
2. Lendingarstaður Curiosity í Gale-gígnum sést
á þessari mynd. Áfangastaðurinn er við rætur
Sharp-fjalls í um sjö kílómetra fjarlægð.

3. Curiosity ók af stað í vikunni og hér má sjá
hjólförin í sandinum á yfirborði Mars.

4. Hvert sem litið er blasir auðnin við.
5. Tækjaarmur jeppans nær um tvo metra og er
meðal annars útbúinn bor og öðrum tækjum
til sýnaöflunar.

MYNDIR/NASA
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Heimildir: NASA.gov og
Stjörnufræðivefurinn,
www.stjornufraedi.is

Beint í mark – EÐA SVO GOTT SEM
Curiosity lenti á Mars eftir 567 milljón kílómetra ferðalag. Mars Reconnaissance orbiter-farið sem er á braut um Mars, tók myndina hér fyrir neðan af
lendingarhylki Curiosity á hraðleið að yfirborðinu í fallhlíf. Þegar nær dró var
ekki hægt að nota loftpúða til að taka af höggið við lendingu eins og við fyrri
verkefni. Þess í stað var notað eldflaugaknúið loftfar með krana sem slakaði
Curiosity niður á yfirborðið, sveif svo í burtu og brotlenti í öruggri fjarlægð. Eftir
allt þetta skeikaði aðeins um tvo kílómetra frá áætluðum lendingarstað.

Molar UM MARS
■ Langlíf hjátrú er við lýði hjá

NASA. Þegar tæki eru við það
að lenda á öðrum hnöttum,
til dæmis tunglinu eða Mars,
býður verkefnisstjóri öllum
í stjórnstöðinni upp á jarðhnetur. Þetta er rakið aftur
til ársins 1964 þegar Ranger
7 lenti á tunglinu eftir sex
misheppnaðar tilraunir NASA.
Við það tækifæri var boðið
upp á hnetur og hefur sá siður
haldist til dagsins í dag.

■ Þótt Curiosity sé um 900

kílógrömm að þyngd á jörðinni
er hann mun léttari á yfirborði
Mars, þar sem þyngdarkraftar
eru veikari. Þar vegur jeppinn
„einungis“ tæp 350 kíló.

Sterk, húmorísk
og full af Þrá
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Stanslaust á shuffle-stillingu
Anna Gunndís Guðmundsdóttir fór á kostum í síðasta Áramótaskaupi og leikur nú aðalhlutverkið í Frost, nýrri spennumynd
eftir Reyni Lyngdal sem verður frumsýnd 7. september. Kjartan Guðmundsson ræddi við leikkonuna sem gerir allt fyrir listina.

M

aður fyllist bara svo mikilli
andagift við það að sjá leiksýningar og sérstaklega við að
kynnast öðruvísi flóru en maður
er vanur hér heima. Við fórum
til dæmis á ljóðalestur, sem var
mjög skemmtilegt. Það eru svo margar háklassasýningar á þessari hátíð að oft kostar hönd og fót
að komast inn á þær, en ljóðalesarinn bauð okkur
frítt því hann vantaði bara áhorfendur,“ segir hin 29
ára gamla leikkona Anna Gunndís Guðmundsdóttir.
Hún er nýkomin heim frá Edinborg þar sem hún
sótti hinar vinsælu leikhúshátíðir Fringe Festival og
International Festival ásamt kærasta sínum Einari
Aðalsteinssyni sem einnig er leikari. Parið kynntist
á bak við tjöldin þegar það lék saman í Svörtu kómedíunni hjá Leikfélagi Akureyrar síðastliðið haust,
en Anna Gunndís og Einar eru bæði fastráðin hjá
LA í vetur.
„Í Edinborg sáum við alls 24 sýningar á átta
dögum, sem er dálítið mikið. Líklega voru þrjár eða
fjórar þeirra virkilega góðar en við löbbuðum út af
nokkrum þeirra. Maður lætur ekki bjóða sér hvað
sem er,“ bætir leikkonan við, en hún og kærastinn
eru sérlega mikið áhugafólk um ný leikhúsverk eftir
unga höfunda. Saman hafa þau stofnað leikfélagið
Kusk Theater sem er ætlað að gera slíkum verkum
hátt undir höfði og er stefnan sett á að verða með
leiklestra á vegum leikfélagsins á komandi vetri.
„Leikfélagið er nefnt í höfuðið á kettinum okkar, Filippusi Lóritín Sigrúnu Kusk, sem við köllum alltaf
Kusk. Lóritín-nafnið kemur til vegna þess að Einar
er með ofnæmi fyrir kettinum og þarf stundum að
taka lóritín við því,“ útskýrir Anna Gunndís og hlær.
Áður en leikárið hefst fyrir norðan, en leikkonan
á rætur sínar að rekja þangað, stendur fyrir dyrum
frumsýning á spennumyndinni Frost eftir Reyni
Lyngdal. Í henni leikur Anna Gunndís aðalhlutverkið. Frumsýningin verður 7. september. Þetta
er fyrsta kvikmynd Önnu Gunndísar og segist hún
að vonum spennt. „Ég hlakka alveg sjúklega til og er
alls ekki stressuð, nema þá helst út af frumsýningarkjólnum sem er enn ekki tilbúinn. Vinkona mín,
kjólaklæðskerinn Helena Björg Hallgrímsdóttir,
heimtaði nánast að fá að sauma á mig kjólinn og ég
hugsa að ég láti það eftir henni.“

Gaman að kyssa Björn Thors
Jón Atli Jónasson er handritshöfundur téðrar
spennumyndar Reynis Lyngdal, Frost, sem gerist uppi á jökli. Anna Gunndís leikur Öglu sem er í
sínum síðasta jöklaleiðangri, ásamt hópi fólks, áður
en hún heldur utan í mastersnám í jöklafræði. Aðrir
leikarar eru meðal annars Valur Freyr Einarsson,
Helgi Björnsson, Hilmar Jónsson, Hallur Ingólfsson
og Björn Thors sem leikur kvikmyndagerðarmanninn Gunnar, kærasta Öglu.
„Það var gaman að fá að kyssa Björn Thors,“
segir Anna Gunndís og skellir upp úr, en bætir við
að hún og leikkonan Unnur Ösp Stefánsdóttir, eiginkona Björns, séu perluvinkonur og því hafi enginn núningur átt sér stað. „Kærasti Öglu kemur
upp á jökul til að hitta hana og taka upp myndefni,
en þá fara undarlegir hlutir að gerast. Ég má ekki
segja meira um söguþráðinn, en reyndar hef ég sjálf
ekki einu sinni séð myndina enn í heild sinni, bara í
brotum. En þessir bútar líta verulega spennandi út.
Myndin fjallar mikið til um það hvað leynist undir
jöklunum. Í rauninni er fremur lítið vitað um það,
þeir eru mörg þúsund ára gamlir og hafa tiltölulega
lítið verið rannsakaðir. Flest erum við hrædd við
það sem við þekkjum ekki.“
Lenti í undarlegu slysi
Í undirbúningi sínum fyrir hlutverk jöklafræðingsins Öglu leitaði Anna Gunndís meðal annars
til þeirra Helga Björnssonar jarðvísindamanns og
Finns Pálssonar verkfræðings, „jöklakempnanna“
eins og Anna Gunndís orðar það, og fræddist um
ýmislegt er varðar slíka könnunarleiðangra. „Það
var dásamlegt að hitta þá,“ rifjar leikkonan upp.
„Helgi var meðal þeirra fyrstu sem rannsökuðu
jöklana hér á Íslandi og hann sagði mér frá tengingunni sem myndast milli manns og jökuls. Honum
líður vel uppi á jökli en vill þó meina að það sé alls
ekki allra að vera dögum saman í þögninni einni
og jafnvel brjáluðu veðri, dauðþreyttur að vinna.“
Hópurinn að baki Frosti fór heldur ekki varhluta af veðurguðunum meðan á tökum stóð. Til að
mynda var fólki bannað að fara á klósettið nema
nokkrir færu saman og með línu strengda milli sín
og einn tökudaginn gekk gríðarlegur stormur yfir
svæðið og var hópurinn sex klukkustundir að fikra
sig niður heimleiðina sem tekur einungis korter í
skaplegu veðri.
Veðrinu var þó ekki um að kenna þegar Anna
Gunndís braut í sér framtennurnar við tökur, heldur skallaði hún óvart klósettsetu með fyrrgreindum
afleiðingum. „Þetta hljómar mjög illa og auðvitað
gera flestir ráð fyrir að ég hafi verið dauðadrukkin en ekki að leika í bíómynd þegar ég skallaði klósettið,“ segir hún og glottir. „En ég er líka alltaf að
slasa mig í leiklistinni. Slysin gerast og ég lifi þetta
af. Ég er mest feginn að ég hjó ekki í sundur á mér
varirnar eða fékk ævarandi ör í andlitið.“

FROST Við undirbúning hlutverksins í Frost fræddist Anna
Gunndís meðal annars um
jökla hjá vísindamönnum í
Háskólanum. „Ég horfði líka oft
á Alien-myndirnar til að fá innblástur. Ripley, sem Sigourney
Weaver leikur, er svo magnaður karakter,“ segir hún.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þetta hljómar
mjög illa og
auðvitað gera
flestir ráð fyrir
að ég hafi verið
dauðadrukkin
en ekki að leika í
bíómynd þegar ég
skallaði klósettið.

Tilviljanakenndar ákvarðanir
Anna Gunndís flutti á mölina að loknu menntaskólanámi og valsaði milli deilda í Háskólanum um
hríð. Bókmenntafræðin varð meðal annars fyrir
valinu því í henni blundaði draumur um að læra
til leikstjóra og gerir raunar enn. „Það er hörgull
á kvenkyns leikstjórum, bæði í leikhúsi og bíó. Ég
veit ekki hvers vegna það er, en ég hef trú á því að
þetta sé að breytast. Þegar ég komst inn í leiklistarnámið í Listaháskólanum var ég á leiðinni til Ástralíu í skiptinám og fannst dálítið erfitt að þurfa að
plana lífið mitt fjögur ár fram í tímann. Ég á það
til að taka tilviljanakenndar ákvarðanir og kærastinn minn segir stundum að hagi mér eins og ég sé
stanslaust á shuffle-stillingu því það kemur bara
eitthvað! Það finnst mér mjög góð líking.“
Sem dæmi um þetta má nefna að strax eftir
útskrift úr Listaháskólanum árið 2010 ákvað Anna
Gunndís að hafna hlutverki í gamanþáttaröðinni
Hæ Gosi og fluttist þess í stað til Spánar þar sem
hún vann fyrir sér sem framkvæmdastjóri í brimbrettabúðum (Surf Camp), án þess að hafa nokkuð
stundað þá íþrótt áður að ráði. „Svo bjó ég í Þýskalandi þar sem ég vann með tilraunaleiklistarhópnum Signa að uppsetningum verka. Með þeim hópi
flutti ég líka til Salzburg í Austurríki og það getur
vel verið að ég vinni frekar með Signa í framtíðinni. Það er svo margt í boði í þessum stóra heimi
og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni.“

Draumahlutverk í Skaupinu
Það fyrsta sem þorri almennings sá til Önnu Gunndísar var í síðasta Áramótaskaupi þar sem leikkonan þótti fara á kostum í hlutverki Hildar Lífar
Hreinsdóttur, með aflitað hár og sokkabuxur inni í
brjóstahaldaranum til að fanga betur ásjónu fyrirsætunnar. „Þetta var auðvitað besta hlutverkið í
skaupinu og vakti sjúklega athygli, sem ég bjóst
samt ekkert endilega við,“ rifjar Anna Gunndís
upp. „Ég var svo heppin að vera með aflitað hár
eftir hlutverk í sýningu í Salzburg, en það geri ég
aldrei aftur því það fer svo illa með hárið. Ég þurfti
að klippa það af mér eftir á, en hvað gerir maður
ekki fyrir listina?“
Svo vel tókst Rögnu Fossberg til með gervi Önnu
Gunndísar að móðir hennar þekkti dóttur sína ekki
fyrir framan sjónvarpið á gamlárskvöld. „Mamma
sagði „þetta gæti nú bara verið þú!“ og var steinhissa þegar ég sagði henni að hún ætti kollgátuna.
Það sama var uppi á teningnum með flesta aðra
og ég var lítið spurð um hlutverkið því það þekkti
mig enginn.“
Aðspurð segst Anna Gunndís enn ekki vita hvort
hún verði fengin til að leika í næsta skaupi, en hún
sé afar áhugasöm um að fara með hlutverk ákveðinnar persónu sem næsta örugglega muni bregða
fyrir. „Ég vil ekki gefa upp hver manneskjan er, en
hún er mjög áberandi og kemur víða við í samfélaginu,“ segir leikkonan sposk að lokum.
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Nú er Dell
komið í Hátækni!

*

VAXTALAUST LÁN

Nú hefur Hátækni haﬁð sölu á hágæðatölvunum frá Dell. Byrjaðu
í Hátækni, veldu tölvu sem hentar markmiðum þínum og taktu Dell

15.865 kr. á mán.

með þér út í líﬁð.

í 12 mánuði

Þú ræður ferðinni með Dell.

*

VAXTALAUST LÁN

*

VAXTALAUST LÁN

11.552 kr. á mán.

15.865 kr. á mán.

í 12 mánuði

í 12 mánuði

Dell Inspiron 14z
Ultrabook 14“
Nett og létt 14“ HD WLED Ultrabook með
geisladriﬁ. Öﬂugur Intel i3 örgjövi, 4GB í
vinnsluminni og 128GB SSD geymslumiðli
sem hentar vel fyrir þá sem eru mikið á
ferðinni. Búin MaxxAudio3 hljóðkerﬁ,

Dell Inspiron 15 (N5050) 15“
Áreiðanleg og góð fartölva í skólann eða á

frábærri rafhlöðuendingu og vegur 1,87kg.

179.995 kr.

heimilið. Búin 2,4GHz Intel i3 örgjörva, 4GB í
vinnsluminni og 500GB hörðum disk. 15,6“ HD
* Verð innifelur lántökugjald og greiðslugjald.

WLED skjár og innbyggður minniskortalesari.

Dell Inspiron 15R (5520) 15“

129.995 kr.

Öﬂug og afkastamikil 15,6“ HD WLED fartölva
búinn Ivy Bridge tækni, nýjustu kynslóð Intel
i5-3210M 3GEN örgjörva ásamt sjálfstæðu 1GB
skjákorti. 4GB í vinnsluminni, 1TB harður diskur
og frábært hljóðkerﬁ.

179.995 kr.

Facebookleikur
Hátækni
Advania valdi
traustan og
öﬂugan söluaðila fyrir Delltölvur. Hátækni
selur Dell.
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VINNINGUR
Dell Inspiron
14z 5423
að verðmæti

179.995
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522 3000
www.hataekni.is
Opið: Virka daga 9.30–18
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Hér sýnum við aðeins brot
af þeim bílum sem við erum
með á tilboði í ágúst. Endilega
kynntu þér tilboðsbílana á

www.bilaland.is

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

M.BENZ E220 cdi
Nýskr. 02/07, ekinn 236 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

GMC Yukon XL DENALI
Nýskr. 03/03, ekinn 101 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

Verð áður: 5.320 þús. kr. Rnr. 200146

Verð áður: 2.350 þús. kr. Rnr. 102163

TILBOÐSVERÐ 2.990 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 1.850 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

NISSAN Primera Acenta
Nýskr. 06/03, ekinn 125 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

SUBARU Impreza 2.0R
Nýskr. 12/07, ekinn 65 þús.
Bensín, 5 gírar.

Verð áður: 990 þús. kr. Rnr. 150998

Verð áður: 1.990 þús. kr. Rnr. 100996

TILBOÐSVERÐ 690 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 1.490 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

SUBARU Legacy Wagon
Nýskr. 01/08, ekinn 82 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

VW Jetta Comfortline
Nýskr. 10/07, ekinn 62 þús.
Bensín, 5 gírar.

Verð áður: 2.690 þús. kr. Rnr. 100176

Verð áður: 1.950 þús. kr. Rnr. 141017

TILBOÐSVERÐ 2.190 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 1.480 þús. kr.

HLUTI FJÖLSKYLDUNNAR Birgitte heldur á dótturinni April sem er „aðstoðarframkvæmdastjóri eða rúmlega það“ eftir því sem

Brugghús hefur verið rekið í Útvík í Skagafirði í hálft annað ár. Það nefnist
Gæðingur-Öl. Gunnþóra Gunnarsdóttir rann á lyktina á leið um Skagafjörð
og hitti Árna Hafstað og Birgitte Bærendtsen, stórbændur á staðnum.

Þ

egar brunað er í hlað í
Útvík í Skagafirði er
átöppun að hefjast í
brugghúsinu á bænum.
Þó vélar vinni verkið er eigandinn, Árni
Hafstað, á hjólum í kringum þær,
velur flöskur úr stæðum á gólfinu
og raðar þeim eftir kúnstarinnar reglum til að allt gangi smurt.
Hann segir átöppunarferlið svona
snúningasamt meðan það sé að fara
í gang en síðan hægist um.
„Við keyptum notaða vél til að
minnka stofnkostnað og eins og þið
sjáið kannski einangruðum við tankana með eigin höndum, kerfið býður
upp á aðeins meiri vinnu en annars
væri, fyrir vikið,“ segir Árni móður
og bætir við örlítið afsakandi: „Við
fengum ekki kúlulán og reynum að
gera sem mest sjálf. Vorum búin að
standsetja húsið þegar að fjárfestum
kom og síðan var haft að leiðarljósi
að hafa allt eins ódýrt og hægt væri,
án þess að það kæmi niður á gæðum
framleiðslunnar.“

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

MAZDA Tribute I 4wd
Nýskr. 07/05, ekinn 82 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

CHRYSLER Pt Cruiser Limited
Árg. 2006, ekinn 46 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

Verð áður: 2.050 þús. kr. Rnr. 101930

Verð áður: 2.480 þús. kr. Rnr. 141025

TILBOÐSVERÐ 1.590 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 1.180 þús. kr.

VIÐ ERUM Á TVEIMUR STÖÐUM:

KLETTHÁLSI 11 og BREIÐHÖFÐA (Bílakjarninn)

525 8000 - www.bilaland.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er hrífandi að
horfa á öl verða til

ENNEMM / SÍA / NM53875

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

faðir hennar segir.

Vildum hafa þetta sem hobbý
Árni er uppalinn í Útvík og tók þar
við búi af foreldrum sínum. Hann
og Birgitte eru með hvorki meira
né minna en sextíu kýr í fjósi. Svo
er hann menntaður heyrnar- og talmeinafræðingur og kveðst ferðast
um annað kastið og sinna heyrnarmælingum. En hvað kemur rótgrónum bónda með sérhæft starf utan
heimilis til að fara út í ölgerð?
„Það byrjaði þannig að ég og
Jóhann Axel Guðmundsson, aðalbruggarinn hjá okkur, skelltum
okkur saman á námskeið í Danmörku til að læra bruggun öls alveg
frá grunni. Það var gert okkur til
fróðleiks og skemmtunar. Síðan
ákvað ég að kaupa græjur. Við vildum helst hafa þetta sem hobbý en
komumst að því að það væri ekki
hægt nema ólöglega. Það þurfti að
útvega alls konar leyfi og þá kom
upp sú staða að grunnkostnaðurinn
var sá sami hvort sem við vorum að
framleiða 20 lítra eða 200.000 lítra.
Þá fórum við að huga að því hvað
væri hægt að gera. Við vildum ekki
fara út í eitthvað rosa stórt, en samt
hafa þetta „alvöru“, þannig að hér
yrði til að minnsta kosti eitt starf.“
Ekki býst Árni sjálfur þó við að
verða í því starfi. „Ég ætlaði að hafa

Kettlingur eða högni?
Þrjár ólíkar tegundir Gæðings eru til sölu í vínbúðum landsins, misjafnlega humlaðar:
Lager 5,0% Gæðingur, Stout 5,6% Gæðingur og Pale Ale 4,6% Gæðingur.
Muninum á létthumluðum bjór og sterkhumluðum lýsir Árni svo: „Pale
Ale má líkja við það ef lítill kettlingur pissar í glasið þitt en India Pale Ale er
eins og það sé 13 vetra högni. Hann er meira alvöru. Er það ekki það sem
maður vill?“

þetta sem hobbý því það er svo hrífandi að horfa á hvernig ölið verður
til. Fljótlega réð ég Jóa sem bruggara. Hann á ekki í fyrirtækinu en
hefur áhuga og gerir það sem gera
þarf. Skrapp bara núna í ræktina og
því er hann ekki á staðnum.“

Fyrst á landinu með ósíaðan bjór
Þá er komið að því að fræðast aðeins
um ölgerðina sjálfa. Árni kveðst
sjóða um þúsund lítra í einu og segir
það taka um þrjá tíma en hversu
lengi þarf lögnin að vera í gerjun?
„Svona mánuð, annars er það svolítið misjafnt eftir tegundum.“
En á hvern hátt skyldi Gæðingur
skera sig frá öðrum bjórtegundum?
„Sko, það hefur ýmislegt breyst í
bjórframleiðslunni í landinu frá
því við byrjuðum,“ segir Árni. „Við
vorum hér fyrst bara með Gæðing lager og Gæðing Stout, sem er
svartur. Síðan bættist Pale Ale við,
ósíaður bjór með botnfalli, ég tel að
við höfum verið fyrst á landinu til
að bjóða upp á þannig bjór. Sumir

héldu að hann væri skemmdur en
þegar fólk þorði að smakka hann
þá mæltist hann vel fyrir. Síðan eru
komnir ósíaðir bjórar hjá Ölgerðinni
og Vífilfelli á markað en við vorum
ein í nokkurn tíma. Þetta er uppáhaldsbjórinn okkar,“ segir Árni og
réttir fram flösku af Pale Ale. Á
henni stendur: „Ósíaður bjór, skýjaður, með botnfalli, hellist varlega.“
Spurður hvort þau hjón gætu sjálf
ræktað kornið í ölið svarar Árni: „Við
getum auðvitað ræktað korn og maltað það, sem er tiltölulega einfalt í
sjálfu sér en krefst bæði töluverðs
pláss og búnaðar. Sennilega yrði
samt erfitt að hafa kornið alltaf eins,
þannig að bjórinn yrði breytilegur.
En það sem gerir vel gerðan bjór sérlega góðan eru einkum humlarnir.“
Þrjár tegundir af Gæðingi fást nú
í Ríkinu auk jóla-, þorra- og páskaöls
á réttum árstímum, að sögn Árna.
„Svo eru nokkrar tegundir á barnum
okkar í Reykjavík, Microbar í Austurstræti 6, við ákváðum að hafa eina
þeirra sem húsöl á krana.“
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Kynningarblað Byggingarkranar,
körfubílar, vinnupallar, steypumót og Bubbi byggir
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Körfubílar hátt uppi í tuttugu ár
Körfubílar ehf. fagna 20 ára afmæli um þessar mundir. Einkennismerki fyrirtækisins er blár fíll sem fyrir tilviljun varð eitt
aðaleinkenni þess. Harry Þór Hólmgeirsson eigandi segir körfubíla fljótlega og ódýra leið til að lyfta sér upp.

H

arry Þór Hólmgeirsson og
Ólöf Jónsdóttir stofnuðu
fyrirtækið Körfubíla ehf.
árið 1992. Þau hafa sniðið sér stakk
eftir vexti og siglt í gegnum alls
kyns tímabil en ávallt staðið sína
plikt. „Við höfum lagt metnað í að
veita faglega, góða og ódýra þjónustu. Stundvísi og snyrtimennska
er mikilvægur þáttur starfseminnar auk þessa að gæta fyllsta öryggis,“ segir Harry Þór.

ið verðlaunað fyrir framúrskarandi öryggisvitund og gott verklag og útnefnt birgjar ársins. Við
sjáum um allt viðhald á mannvirkjum hjá þeim, oft við erfiðar
aðstæður.

Strangar öryggiskröfur
„Við höfum ávallt gætt fyllsta öryggis, notum fallvarnir og vinnum
eftir stífu öryggiskerfi. Bílarnir eru
reglulega skoðaðir og við sjáum til
þess að þeim sé vel við haldið.“

Vinnum öll verk
Körfubílar eru með fjóra bíla af
mismunandi stærðum. Sá stærsti
og nýjasti nær 35 metra upp og 27
metra til hliðar. Fjórir starfsmenn
starfa hjá fyrirtækinu með mikla
reynslu af vinnu við körfubíla.
„Við þjónustum mikið af iðnaðarmönnum; smiði, málarameistara, rafvirkja og fleiri. Hvað
varðar einstaklinga þá þjónustum við þá að sjálfsögðu
og erum með iðnaðarmenn
á okkar snærum ef þörf er á.
Ef það þarf að hreinsa rennur,
þvo glugga, ná í kisu, komast inn
um glugga eða setja upp jólaljós
þá ger u m
við það fyrir
þig.“

Verðlaun frá álverinu
Körfubílar hafa frá upphafi þjónustað álverið í Straumsvík. Þar eru
alla jafna gerðar strangari kröfur um fagmennsku og öryggi en
annars staðar.
„Það er gaman að segja frá því
að í júlí síðastliðnum var fyrirtæk-

Gott orðspor
Spurður um galdurinn við að reka
fyrirtæki í tuttugu ár á farsælan
hátt segir Harry margt koma til.
„Það er mikil samkeppni á þessum markaði svo eitthvað erum við
að gera rétt.“
Harr y og Ólöf tók u
ákvörðun fyrir mörgum
árum um að hafa reksturinn lítinn. „Ég hitti
eitt sinn gamlan
vörubílstjóra sem
át t i eina g röf u
og einn vörubíl.
Aðrir í kringum
ha n n eig nuðust fullt af tækjum sem síðar
hurfu á braut og
þeir urðu eignalausir. Hann
átti hins vegar áfram allt sitt.
Mottóið hefur verið að eiga allt
og sáralítið lánsfé hefur því komið
til. Við höfum rekið fyrirtækið frá eldhúsborðinu og séð fram
fyrir okkur,“ segir Harry stoltur af
árangrinum.

Kraninn sem notaður verður
við byggingu kjarnorkuversins í
Bandaríkjunum er 175 metra hár.

Fjórir starfsmenn starfa hjá Körfubílum, allir með mikla reynslu af vinnu við körfubíla.

Blái fíllinn

Umboð og varahlutir

Einkennismerki körfubíla fyrirtækisins af bláa fílnum er vel
þekkt. Það var þó fyrir tilviljun að
hann varð að merki fyrirtækisins.
„Fíllinn var bara á fyrsta bílnum
sem ég keypti frá Svíþjóð. Svo fór
fólk að hringja í okkur og spurði
hvort þetta væri ekki fíllinn. Ég
hringdi til Svíþjóðar og fékk leyfi
til að nota merkið á körfubílana
hjá okkur. Þetta var fyrir tuttugu
árum og enn eru bílarnir merktir
bláa fílnum.“

„Körfubílar selja líka nýjar og notaðar lyftur og körfubíla sem við útvegum erlendis frá allt eftir óskum
viðskiptamanna.“ Einnig flytja
Körfubílar inn varahluti í allar
gerðir vinnulyftna og körfubíla
með skömmum fyrirvara.

Erum ódýrastir
„Margir halda að það sé ódýrara
að leigja lyftur þegar vinna þarf
verk hátt uppi. En þá þarf bíl sem
kemur með lyftuna og svo þarf

MYND/STEFÁN

að stilla henni upp og sækja að
lokum. Þegar upp er staðið þá er
ódýrara að hringja í okkur. Við
mætum á staðinn, lyftum þér upp
og svo erum við farnir þegar verkinu er lokið.“
Aðspurður hvort halda eigi upp
á afmæli Körfubíla segir Harry
að starfsmenn muni lyfta sér upp
þegar sumarfríum er lokið „En ef
einhver þarf að lyfta sér upp þá er
um að gera að hafa samband við
Körfubíla.“ Sjá nánar allar upplýsingar á www.korfubilar.is.

Eins og ormur á öngli
Himinháir byggingakranar krefjast nákvæmnisvinnu við margra tonna
hættulegt járnpúsluspil. Lofthræddir munu seint leggja starfið fyrir sig.

É
Reisa stærsta krana
heims við kjarnorkuver
Einhver stærsti byggingakrani heimsins hefur verið reistur í
Georgíu í Bandaríkjunum vegna umfangsmikilla framkvæmda
næstu árin. Þar stendur til að bæta tveimur kjarnakljúfum við
Voktle-kjarnorkuverið skammt frá borginni Waynesboro í Burkesýslu í miðhluta ríkisins. Kraninn er engin smásmíði. Hann er um
175 metra hár í fullri reisn og getur lyft sem nemur þyngd fimm
Boeing 747 þotna um 400 metra vegalengd. Helstu hlutir sem
kraninn þarf að flytja eru byrjaðir að berast á vinnusvæðið, svo
sem túrbínur sem smíðaðar voru í Suður-Kóreu.
Framkvæmdir við stækkunina hefjast síðar á þessu ári og á að
vera lokið árið 2017, þegar síðari kjarnakljúfurinn verður ræstur.
Framkvæmdin er umdeild eins og alla jafna þegar kjarnorkuver
eru annars vegar. Hið jákvæðasta við málið er að mati stjórnmálamanna í Georgíu að um það bil 5.000 manns verða að störfum
þegar umsvif við stækkunina verða sem mest.
Voktle-verið þarf að bæta við 800 starfsmönnum þegar allt
verður komið í fullan gang. Þetta eru fyrstu stórframkvæmdir við
kjarnorkuver í Bandaríkjunum í þrjá áratugi.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, s: 512 5432, tp. sverrirbs@365.is.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

g hef aldrei fundið fyrir lofthræðslu í krana en þegar ég
byrjaði í starfinu kom mér á
óvart hvað kranar svigna mikið til
og frá. Krani er nefnilega áþekkur
veiðistöng þar sem krókurinn virkar
eins og öngull og þegar fiskast
svignar veiðistöngin og kraninn
hagar sér eins og ruggar. Því er
maður dálítið eins og ormur á öngli
í fyrstu og þarf að læra að stíga ölduna með sem er dálítið óþægilegt
þar til það venst,“ segir verktakinn
Hallgrímur Steingrímsson, sem
vinnur við að reisa byggingakrana.
Starfið útheimtir nákvæmnisvinnu þar sem ekkert má klikka.
„Skaðinn getur orðið mikill ef
maður gerir vitleysu. Fallhætta
er vitaskuld mikil sem og önnur
slysahætta þar sem auðvelt er að
klemmast illa eða meiðast á þungu
járnverkinu, jafnvel við lítið fall.“
Hæsti byggingak rani sem
reistur hefur verið hérlendis fór
yfir 100 metra. Þess má geta til
samanburðar að turn Hallgrímskirkju er 74,5 metra hár. Turnarnir
á Höfðatorgi og Smáratorgi eru
yfir 80 metrar að hæð og að sögn
Hallgríms rísa byggingakranar
alltaf ofar en byggingarnar sjálfar.
„Góðir dagar fela í sér magnað
útsýni í veðurblíðu en í frosti
og kafaldsbyl veltir maður því
stundum fyrir sér hvers vegna

Hallgrímur segir um 95 prósent kranastjórnenda hérlendis stýra krönum með fjarstýrMYND/GVA
ingu af jörðu niðri og aðeins tvo stýra krönum úr stýrishúsum á toppi krana.

maður sé í þessu starfi,“ segir Hallgrímur.
„Strembnasta verkefnið var við
turninn á Höfðatorgi þar sem krana
var „klifrað upp“. Þá var hann fyrst
reistur í hæstu mögulegu frístandandi hæð og svo hækkaður eftir því
sem byggingin reis hærra og stífaður af við húsið. Það er talið það
hættulegasta í þessum bransa.“
Hæstu kranar heims komast
langleiðina til himnaríkis eins og
sá sem reis við Burj Dubai, hæstu
byggingu heims í 828 metra hæð.
„Í raun eru engin takmörk á hæð

byggingakrana nema vírinn sem
verður þá svo langur og þungur að
hann skapar ójafnvægi þegar hann
er allur úti og inni,“ útskýrir Hallgrímur.
„Byggingakranar eru sannkallað verkfræðiundur auk þess sem
þeir eru alls ómissandi á byggingasvæðum. Reyndar svo veigamiklir
að vinnan stoppar ef kraninn bilar
og varla að menn geti tekið til í kaffiskúrnum á meðan. Þá skilur maður
mikilvægi þess að koma krananum
sem fyrst í lag á meðan fjöldi fólks
stendur verkefnalaus á meðan.“

SVEITABALL Í TUNGUNUM
Hátíðin Tvær úr Tungunum stendur yfir í dag í Reykholti/Aratungu. Hinir óvenjulegu Aratunguleikar í gröfuleikni verða
á sínum stað og bændaglíma Suðurlands. Alvöru sveitaball verður um kvöldið með Geirmundi Valtýssyni en þar
koma fram auk hans nokkrir frægir skemmtikraftar.

TANNHVÍTTUN
Guðný Ævarsdóttir
tannfræðingur notar
GUM vörurnar með
góðum árangri.
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Innritun
og upplýsingar
á dansskoli.is eða
í síma 553 6645

Salsa
Salsa
Break
Break
Street
Street
Hip Hop
Zumba
Freestyle
Hip
Hop
Freestyle
Brúðarvals
Brúðarvals
Lady’s style
Barnadansar
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Samkvæmisdansar
Sérnámskeið
fyrirhópa
hópa
Sérnámskeið fyrir
Börn
Unglingar––Fullorðnir
Fullorðnir
Börn –– Unglingar
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GÓÐ HREINSUN
Gum Original White-tannhvíttunarvörurnar hreinsa af bletti og óhreinindi
og tennurnar fá sinn upprunalega lit
en vörurnar innihalda flúor. Þær skaða
ekki almenna tannheilsu og þær innihalda ekki bleikiefni sem geta skaðað
náttúrulega vörn tannanna. „Hvíttunarlínan, Original White, er mjög góð
því hún virkar vel en veitir samt sem
áður ekki tannkul og slípimassinn er
agnarsmár svo hann rispar ekki upp
glerunginn eins og oft vill verða þegar
notuð eru hvíttunartannkrem. Guðný

nefnir einnig að Original White-línan
viðheldur árangri eftir lýsingarmeðferð á tannlæknastofu. „Soft Pickstannstönglarnir eru mitt uppáhald því
þeir komast vel á milli tannanna, þeir
innihalda engan vír og eru ríkir af flúori.
Frábærir einnota tannstönglar sem
virka eins og millitannburstar en þá er
hægt að hafa í veskinu eða heima fyrir
framan sjónvarpið,“ segir Guðný.
Hvíttunarvörurnar innihalda sérstaka blöndu sem er varin einkaleyfi
en hún hreinsar betur en bleikiefni.
Vörurnar fást í flestum apótekum, Hagkaup og Fjarðarkaup og á Femin.is.

HOLLT

FALLEGT BROS
Guðný mælir með
tannvörunum frá
Gum og uppáhaldið
hennar er Soft Picksmillitannburstarnir.
Tannhvíttunarvörurnar
gefa tönnunum sinn
upprunalega lit og veita
þeim vernd.
MYND/GVA

Opið:
mán - föst Kl. 11 - 21
lau - sun Kl. 12 - 21

OG GOTT
11.350
350 kkr
1.250
.250 kr
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SSuðurlandsbraut
ð l dsbraut 6,
6 108
108 Reykjavík
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ICECARE KYNNIR Með Gum Original White munnskoli og tannkremi verða
tennurnar hvítari. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn, hreinsa bletti og
óhreinindi og innihalda ekki skaðleg bleikiefni.
um Original White munnskol og
tannkrem hreinsa af bletti og
óhreinindi, vernda tennurnar
og þær má nota að staðaldri. Guðný
Ævarsdóttir tannfræðingur hefur
notað Gum-vörurnar í mörg ár á tannlæknastofunni Brostu. „Ég get mælt
heilshugar með Gum-vörunum. Vörulínan er virkilega breið og góð og
í henni má fá allt frá tannburstum
og Soft Picks-tannstönglum til tannhvíttunarefna. Þeir hjá Gum eru fljótir
að tileinka sér nýjungar og þeir fylgja
þörfum fólks sem er virkilega gott í
þessum geira,“ segir Guðný.

Danskennarasamband Íslands | Faglærðir danskennarar
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HVÍTARI TENNUR
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MEÐ GOTT HJARTALAG

NÝJAR HAUSTVÖRUR,
GÆÐI-GLÆSILEIKI
OG GÓÐ VERÐ

FLOTT PARTÍ Valþór Örn Sverrisson skipulagði grillveislu fyrir börn sem
liggja á Barnaspítala Hringsins, foreldra þeirra og starfsfólk spítalans. Hann
hefur lengi langað til að láta gott af sér leiða á einhvern hátt.

MARKAÐUR
Í ÁRBÆNUM
■ Frítt inn á fjöruga dag-

skrá í Árbæjarsafni á
morgun

laxdal.is

Laugavegi 63
s: 551 4422 • laxdal.is

Haustmarkaður verður haldinn
á torginu í Árbæjarsafni á
morgun. Þar verður hægt að
kaupa ýmiss konar góðgæti
og varning en almenningur og
minni fyrirtæki geta sett upp
borð og selt afurðir sínar á
markaðnum. Þá verður einnig
haldin íslensk-tékknesk þjóðlagahátíð á safninu á morgun
þar sem hljómsveitin Osminka
leikur fyrir dansi, nemendur
Tónlistarskóla Kópavogs koma
fram og Þjóðdansafélagið
dansar á torginu.
Dagskráin hefst klukkan 13 og
stendur til klukkan 16. Frítt er
inn á safnið þennan dag og allir
velkomnir.

Verslunin lokar
í dag kl. 17.00
Opnar í Smáralind
gúst nk.
31. ágúst
Belti
1.500 kr.

Sólgleraugu
500 kr.

Jakkaföt
8.000 kr.

Skyrtur
4.000 kr.

Buxur
3.000 kr.

Bolir
1.000 kr.

É

g hef lengi verið að hugsa um að
gera eitthvað fyrir þá sem minna
mega sín. Ætli það séu ekki um
tvö ár síðan ég fór að pæla í því hvað
ég gæti gert. Ég setti mig svo í samband
við starfsfólk Barnaspítala Hringsins í
gegnum vefsíðuna mína, Infront.is, og
spurði hvort ég mætti ekki halda grillveislu fyrir þau. Það var svo ákveðið að
blása til veislu í hádeginu næstkomandi
þriðjudag,“ segir Valþór Örn Sverrisson,
hópstjóri verslana hjá Tali.
Hugmyndin að því að hafa grillveislu
kom til eftir að Valþór hélt grillveislu
fyrr í sumar í tengslum við fótboltaleik sem var sýndur á EM og bauð fullt
af fólki í þá veislu. Honum fannst það
lítið mál og ákvað því að nota þetta
form til að láta gott af sér leiða. „Ég
fékk nokkur fyrirtæki í lið með mér
sem gefa veisluföngin. Myllan gefur
til dæmis pylsubrauðin og kleinurnar,
Ölgerðin gefur gos og Svala og Stjörnupopp gefur popp. Svo ætlar Hreimur
úr Landi og sonum að syngja fyrir gesti
og hann gefur vinnu sína. Flestir í þeim
fyrirtækjum sem ég talaði við voru til
í leggja eitthvað til málsins þannig að
þetta var ekkert flókið. Ef einhver er í
sömu pælingum og ég og á erfitt með
að framkvæma hlutina eða vantar hjálp
við eitthvað má hann senda mér póst á
infront@infront.is.“
Valþór sem er 29 ára er barnlaus en

segist hafa gaman af börnum og á litla
frændur og frænkur sem hann hittir oft.
„Eldri bróðir minn á tvær stelpur sem
ég passa oft og sæki á leikskólann. Ég
vann á leikskóla í þrjú ár og get ímyndað mér hversu erfitt það er að eiga veikt
barn sem þarf að liggja inni á spítala.
Þess vegna langaði mig að gera eitthvað fyrir þau börn sem þurfa að liggja
á Barnaspítalanum. Ég vona bara að
þetta verði til þess að það komi bros á
■ lilja.bjork@365.is
nokkur andlit.“

HJARTAGÆSKAN
RÆÐUR FÖR Valþór
hefur blásið til grillveislu fyrir sjúklinga
Barnaspítala Hringsins á
þriðjudag. Hann vonast
til að veislan veki gleði
meðal barnanna.
MYND/PJETUR

LEIKIÐ MEÐ NÁND Á LÓKAL
Leiklistarhátíðin Lókal er haldin um þessar mundir í fimmta sinn. Hátíðin
verður glæsilegri með hverju árinu og er um fjölda leiksýninga að velja.

R

agnheiður Skúladóttir hefur stýrt
Lókal frá upphafi og segir þema
verkanna í ár einkennast af mikilli
nánd við viðfangsefnin og nánd við
áhorfendur.
Í dag er frumsýning á verkinu Blokk
eftir Friðgeir Einarsson. Leiksýningin fer
fram á heimili hans á Háaleitisbraut 105
og fjallar um blokkahverfið sem Friðgeir
hefur rannsakað. Hljóðverk listahópsins
Kviss búmm bang í samstarfi við Aðalbjörgu Árnadótturverður flutt milli
13 og 17. Það er unnið í samstarfi við
Svanahóp Stígamóta sem er stuðningshópur kvenna sem brotist hafa út úr

vændi. Verkið varpar ljósi á raunveruleika vændisiðnaðarins.
Önnur verk eru Blue Boy frá Írlandi sem leikhópurinn Brokentalkers
stendur fyrir og fjallar um meðferð
kaþólsku kirkjunnar á börnum og unglingum. Einnig er írska leikverkið I Love
Alice sýnt. Það fjallar um konur um
sextugt sem lifað hafa í leynd með samkynhneigð sína alla tíð, en hafa ákveðið
að koma út úr skápnum á gamals aldri.
Fjöldi annarra verka verður frumsýndur
og sýnd um helgina. Dagskrá Lókal og
nánari upplýsingar um sýningar og listamenn er að finna á www.lokal.is.

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

V IN D Á S H LÍÐ
KVENNAFLOKKUR

MÆÐGNAFLOKKUR

Fyrir konur 18-99 ára
31. ágúst - 2. sept.

Fyrir mæðgur 6-99 ára
14.-16. sept.

LEIKGLEÐI
Margt er um að vera á
leiklistarhátíðinni Lókal.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

NÝ SENDING AF
VETRARFATNAÐI!
DRAGTIR, KJÓLAR, ALLT
FYRIR ODDFELLOW.

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM 11:00-15:00.

Skipholti 29b • S. 551 0770

BRENNÓ - KVÖLDVÖKUR - ÚTIVERA - SÖNGUR OG GAMAN

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI FYRIR VINKONUR, DÆTUR, MÖMMUR OG ÖMMUR
Skráning og upplýsingar: Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK Holtavegi 28 s. 588-8899 og á www.kfum.is

www.saft.is
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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
Subaru Legacy ‘05 ek. 102þ. Sjsk,
krókur, nýleg s+v dekk á felgum. Ný
tímareim og kerti. V. 1300þ. stgr. S.
8594232.

TOYOTA Land cruiser 90 38”. Árgerð
1997, ekinn 277 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.190.000. Rnr.105068.

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

TOYOTA Land cruiser 200 vx navi &
lúga diesel. Árgerð 2008, ekinn 75
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Tilboðsverð
9.590 þús.stgr Verð áður 10.490 þús
Glæsilegur bíll með Öllu (DVD) uppl
síma 696-1001 517-1111. Bíllinn er á
staðnum.

OPEL á gjafaverði

OPEL Corsa 2008, ek. 90þ., ný
nagladekk fylgja. Verð 990þ. S.
8567207.

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

TOYOTA Land cruiser 90 . Árgerð 1998,
ekinn 249 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.090.000. Rnr.251519.

TILBOÐ

NÝ 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, erum með gott úrval af
notuðum vögnum líka,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Ford Focus 04, sk.2013, ek.100þkm
Sölusk. frá Frumherja fylgir v.990þ
s.8222008

Opel Zafira 05/2001 ek 198 þ.km 7
manna í góðu ásikomulagi (möguleiki
á Visa/Euro raðgreiðslum) Verð 490
þús (eftir lokun 8977387)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SE DIESEL 06/2008, ekinn 76 Þ.km,
sjálfskiptur, leður ofl. Verð 7.590.000.
Raðnr. 322361 - Jeppinn er í salnum!
Núna er opið á laugardögum kl. 11:3015:00, kaffi og kleinur!

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

Toyota hiace árg. ‘99 ek. 202þús. fín
heilsársdekk skoðaður 2013. Verð
550þús. Gsm 6910107.

!!! TILBOÐ 165 ÞÚS !!!

Toyota Hilux Double Cab. Árgerð 1993,
ekinn 190þ km, nýskoðaður 2013,
Bsk, ný 35” micro skorin dekk, gott
lakk, ásett verð: 650 þúsund. Uppl. s.
8995237

VW Polo Árg. 2007. Ek. 76 þús. km.
Bensín, 5 gírar. Verð 1.290 þús. S:
699 6119.

Lincolon Navigator bensín ssk. Árg.
2006 ekinn 127.þus.km. 18” felgur ný
heilsársdekk Einn með öllu. Fallegur
og góður bíll. verð 3.5 mil. uppl. s.
6992308.

Ford Econoline 150 árg. ‘95 til sölu.
Bensín, eins drifs m. læstu drifi. Ný
dekk og felgur. E. 140 þús km. Fylgir m.
eldavél, íssk. miðstöð og sólarsella. V.
2,5 M. Uppl. í s: 894-4089

Mini cooper árg’91 ek.112þús
uppgerður og breyttur. Verð 990þús.
S:6981327.

HONDA HRV. 2004/12. Ekinn 161 þús.
Sjálfskiptur, sídrif, krókur. Nýskoðaður
og nýsmurður. Verð 650.þús. Góður
bíll. Sími. 8475070.

Til sölu Land cruiser disel árg. 1999 ssk.
dvd 33” breyttur með 2007 look ( ný
ljós framan og aftan) ek. 336. þ. skoða
skipti á ódýrari eða stgr. tilboð. Uppl. í
síma 896-5290.

TILBOÐ 360 ÞÚS!

Til sölu. M Benz Vario 815. Árg: 01 Ek:
218þ km. 2 pkt belti 23 manna Uppl:
8975976.
Lancer Station ‘98, sjálfsk, framdrifinn,
Ek. 95þ. vetrar og sumardekk, smurbók,
nýskoðaður. Verð 290þ. S. 893-2284

500-999 þús.
Kangoo sendibíll árg. ‘03 ekinn 184
þús. Verð hugmynd 630þús. Uppl. í
síma 6648890.

Fallegur, vel með farinn Explorer
Limited, V8 2006, 85’km til sölu. Uppl
í 8211143.

Land cruiser 200 vx navi & lúga.
Nýskr. 2008, ek. 76 Þ.KM, dísel, ásett
Verð 9.950.000. Rnr.114837. DVD ,
dráttarbeisli,orginal gangur fylgir með
á vetrard., mjög vel útbúinn bíll. Einn
eigandi, er á staðnum. Upplýsingar í
síma 6648000 Haukur eða 4808000
Toyota Selfossi.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

TILBOÐ 400ÞÚS STGR !!!

MMC pajero stuttur 2.5 dísel 5gíra
ekinn 240þ. ný skoðaður ‘13, ný
dekk krókur. Vel við haldinn og mikið
endurnýjaður. Verð 690þ. eða TILBOÐ
400þús. stgr. uppl. s. 777-3077.

MAZDA 323 1,5 árg 2001 ek.180 þús,
beinskiptur, skoðaður 2013, fínn bíll
sem eyðir litlu, ásett verð 550 þús
TILBOÐ 360 ÞÚS s.841 8955

NISSAN PATHFINDER LE IT Bensín, 4L
vél, leður, rafmagn í öllu. Ek. 98.000,
árg. 2006 Uppl. 898 8166.

Land cruiser 100 Disel
ásett 2.690 þ.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16
http://www.isband.is

Vw polo 99” ekinn 130þ. Bsk 5dyra Sk.
2013 Búið að skipta um tímareim. Nýtt
í bremsum einn eigandi ryðgaður en
lakk fylgir! Verð 290þ. TILBOÐ 165þ.
Uppl. s. 777-3077.

Peugeot 406 sk. 2013

Árg. 1998 ek. 238 þús. km. Sjálfsk.,
ný tímareim, púst og bremsudiskar.
Dráttarkúla. Tilboð 350.000 kr. uppl. í
síma 897-4998.

NÝ COLEMAN SEDONA 8 fet, Markísa
og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, afsláttur 800.000, Hausttilboð
1.499.800, Komdu og tryggðu þér hús,

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

Musso diesel ‘98, ek. 170 þús. Seld til
niðurrifs, góður vélbúnaður, v. 150 þús.
Uppl. í s. 661 1312 Markús.

Subaru Legacy, árg. 2005, 164 hö. Ek.
94500km. Sjálfsk. m. litaðar rúður. Vel
með farinn. Ný tímareim, nýl. bremsur.
Sumar+vetrardekk. Beggi s.6602137.

Bílar til sölu
MMC PAJERO DID 11/2005, ekinn 142
Þ.km, dísel, sjálfskiptur, fjarstart, 18”
álfelgur, vindskeið ofl. Verð 3.290.000.
Raðnr. 282446 - Jeppinn er á staðnum.
Núna er opið á laugardögum kl. 11:3015:00. Vertu velkomin(n)!

0-250 þús.

250-499 þús.

SPARIBAUKUR

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

ÓDYR 7 MANNA !

Toyota Corolla HB, ‘01, beinsk. ek. 191
þús. Góður og sparneytinn. Uppl. í s.
868 1197
Santa Fe ‘07, ek.100þ. Mjög vel með
farinn, ný heilsársdekk fylgja. Verð.
2.990þ. S. 8567207”

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

Toyota Auris árg’07 Ek.66þ. Góð
sumard. og 6 m. vetrard fylgja. V.1,9M
fæst á stgr. 1,7M S.6992228
Til sölu Opel Corsa í toppstandi, árg.
‘98, ek. 150 þús. Ný skoðaður í júlí. Ný
tímareim og heddpakkning. Verð 200
þús. Uppl. í s. 821 1691.

Skoda Octavia diesel, árg. 07, ek. 113
þús. Topp bíll 1850 þús. Uppl. í s.
847 2990

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

Toyota Corolla 1.4 VVTi árg. 2002 ek.
187þ. 5 dyra beinsk. Skoðuð 2013 Verð
600þ S:770-2070

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

HYUNDAI I 10 gl. Árgerð 2011, ekinn
69 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000. Rnr.103937.

Sparneytin snattari

Opel Astra F, árg. ‘97, 1400cc, beinsk.,
ekinn aðeins 133þús. Skoðaður ‘13. 4
sumar- og 4 naglad. fylgja á felgum.
Verð 190þús. Uppl. s: 869-6093.

Toyota Avensis 1.8, árg. ‘00, ssk. ek. 181
þús. Góður og vel með farinn, v. 650
þús. Uppl. í s. 660 8843.

1-2 milljónir

Til sölu Econoline 350 4X4, árg. ‘92. Vél
7,3 l diesel. 38 tommu dekk, loftlæs.
fr/aft. Svefnpláss fyrir 2. Verð 1290 þús.
Upplýsingar s. 8240217.

Til sölu MMC 3000GT VR4 Twin Turbo
árg.’91, ek. 94þús. 5gíra. V990þús. S.
857 7055.

Landcruiser VX árg 08 með öllu, Navi
33” br ek 82 þ verð 6,9m uppl í
s.6180064

Honda CRV árg. 2002 til sölu. Ekinn
aðeins 126þ. v. 1.1m. Uppl. í síma
840 0887

atvinna

Sölufulltrúar

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

Forritari fyrir kerfishugbúnað
.BSFMMFJUBSB§ÚøVHVNGPSSJUBSBÓ*OOPWBWÚSVTFUVSGZSJSULJTJOT*OOPWBFSFJOOÚøVHBTUJLFSöTIVHCÞOB§VSTFN
OPUB§VSFSGZSJSGSBNMFJ§TMVFGUJSMJUPHGSBNMFJ§TMVTUâSJOHVÓNBUWMBJ§OB§J)VHCÞOB§VSJOOFSÓOPULVOÓIFMTUV
NBUWMBGZSJSULKVNVNBMMBOIFJN/ÞTUBSGBVNNBOOTWJ§¢SØVO TÚMVPH¢KØOVTUVÈ*OOPWBIVHCÞOB§JOVN
IÏSÈMBOEJPHÓ%BONÚSLV
Starfssvið:

Hæfniskröfur:
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Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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www.marel.com
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Icepharma leitar að

Framkvæmdastjóra fyrir Heilbrigðissvið

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI

STARFSUMHVERFI

Framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs
eilbr
ber ábyrgð á daglegri stjórnun
og rekstri sviðsins, en þarr starfa
sta nú 17 starfsmenn.

Starf framkvæmdastjóra
ra Heilbrigðissviðs felur í sér fjölbreytt, fa
fagleg
og spennandi verkefni í krefjandi umhverfi. Helstu viðskiptavin
viðskiptavinir
sviðsins eru Landspítalinn
linn Háskólasjúkrahús, apótek og heilbrigðis
heilbri
stofnanir um allt land. Meðal stærstu umboða eru Johnson&J
Johnson&Johnson,,
Nutricia, Smith&Nephew,
ew, Coloplast, Pentax o.fl. Áhersla er lö
lögð á að
bjóða gæðavörur. Heilbrigðissvið
brigðissvið rekur einnig þjónustudeild sem sinnir
viðhaldi á tækjum og bbúnaði.

Meðal helstu verkefna eru stefnumót
stefnumótun og áætlanagerð, samskipti
við birgja
rgja og helstu viðskiptavini, greinin
greining tækifæra, daglegur
rekstur og starfsmannastjórnun.
starfs
Framkvæmdastjórinn situr í framkvæmdastjórn Icep
Icepharma,
en hana skipa 9 manns. Starfið heyrir undir forstjóra IIcepharma.

Icepharma
p
leggur
gg áherslu
erslu á gott
g ogg hvetjandi
j
starfsumhve
starfsumhverfi.
Fyrirtækið er í fremstu
tu röð fyrirtækja í heilbrigðisgeiranu
heilbrigðisgeiranum á Íslandi
enda eru flestir birgjar
jar þess leiðandi á sínu sviði í heiminum.
heim
Þekking þeirra og reynsla
ey
er okkar styrkur.

MENNTUN OG HÆFNI

Framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs þarf
rf að hafa víðtæka reynslu
af sölu- og markaðsmálum úr heilbrigðis- eða tæknigeiranum.
Hann þarf að hafa leiðtogahæfileika og færni í sta
starfsmannastjórnun og mannlegum samskiptum. Gerð er krafa
fa um
u frumkvæði,
fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. SEPTEMBER 2012
Nánari upplýsingar
a um starfið veitir
Margrét Guðmundsdóttir,
nd
forstjóri Icepharma
Umsóknir og fyrirspurnir
yr
skal senda á
netfangið margret@icepharma.is
rg

Háskólamenntun er skilyrði, helst á sviði verkfræði, viðskiptafræði
pta
eða heilbrigðisvísinda. Þá þarf framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs
svið
að hafa gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli í ræðu og riti.
ti.
Reynsla af samskiptum við opinber fyrirtæki er kostur.

5 ár
2007-2011

Icepharma

v

Lynghálsi 13

v

110 Reykjavík

v

Sími 540 8000

v

Fax 540
54 8001
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Sölumaður nýrra bíla
Eitt af þekktari þjónustufyrirtækjum landsins
óskar eftir að ráða sölumann fyrir nýja bíla. Um
fullt starf er að ræða sem felst í sölu, þjónustu
og ráðgjöf til viðskiptavina fyrirtækisins

Kerfisstjóri
Eitt af stærri fyrirtækjum landsins
óskar að ráða kerfisstjóra í spennandi
hlutverk. Í boði er leiðandi hlutverk í
vinnu með þróunarteymi fyrirtækisins

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Starfsmaður óskast
Slysavarnaskóli sjómanna óskar eftir einstaklingi til
starfa. Skólinn er í eigu Slysavarnafélagsins Landsbjargar og fer starfsemi skólans fram um borð í
skólaskipinu Sæbjörgu sem yﬁr vetrarmánuði hefur
aðsetur í Reykjavíkurhöfn en siglir á innanlandshafnir
hluta úr ári.
Tilgangur starfsins er að vinna að markmiðum
Slysavarnaskóla sjómanna sem eru að eﬂa öryggisfræðslu sjómanna með öﬂugum skóla, sem uppfyllir
íslenskar og alþjóðlegar kröfur um þjálfun sjómanna
og auka þjónustu við sjómenn og aðra aðila með
fræðslu um slysavarnir við sjó og vötn.
Starfsvið: Annast viðhald og eftirlit með búnaði
skólans og skipi auk undirbúnings æﬁnga.
Annast leiðbeinandastörf á námskeiðum
skólans og vinna að þróun öryggismála
sjómanna í samræmi við stefnu skólans.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu til sjós.
Leitað er eftir einstaklingi með hæfni í mannlegum
samskiptum með góða framkomu og eigi auðvelt
með að koma fram. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ
kennsluréttindi eða haﬁ hlotið þjálfun í kennslu.

FJÁRMÁLARÁÐGJAFI FYRIRTÆKJA

Umsóknir sendist á saebjorg@landsbjorg.is
fyrir 1. september n.k.

ĜŴÞÓÌŴÜÓÙØÌËØÕËåÏÖÐÙÝÝÓ
Arion banki leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf fjármálaráðgjafa fyrirtækja. Við
viljum fá til liðs við okkur fólk sem getur unnið sjálfstætt og hefur metnað til að ná árangri.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 ˾ ÇÔŇØßÝta við fyrirtæki og ráðgjöf um helstu þjónustuþætti bankans
 ˾ ÜÏÓØÓØÑåÖåØËß×ÝŇÕØß×ÐãÜÓÜÞôÕÔËÙÑåÕàŊÜƒßØËÜÞËÕËß×ÖåØ
 ˾ åƒÑÔŊÐàËÜƒËØÎÓʪåÜ×ŊÑØßØÐãÜÓÜÞôÕÔËÙÑàÏÜÕÏÐØË
 ˾ ÓƒÒËÖÎËÞÏØÑÝÖß×àÓƒàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓÙÑËʮËØƇÜÜË

Matreiðslumaður óskast til starfa hjá
Icelandair Hótel Klaustri

Menntun og hæfniskröfur
 ˾ åÝÕŇÖËÚÜŇÐĜàÓƒÝÕÓÚÞËÐÜôƒß×ÏƒËÝË×ÌôÜÓÖÏÑÞØå×
 ˾ ÏãØÝÖËËÐŴÞÖåØß×ÏƒËÝË×ÌôÜÓÖÏÑßÝÞËÜʨôÝÕÓÖÏÑ
 ˾ ôÐØÓÙÑàÓÖÔÓÞÓÖËƒÕãØØËÙÑÝÏÖÔËƓÔŇØßÝÞßÌËØÕËØÝ
 ˾ Üß×ÕàôƒÓÙÑÝÔåÖÐÝÞôƒÓĜÝÞËÜʨ
 ˾ ŇƒÒôÐØÓĜÝË×ÝÕÓÚÞß×
 ˾ ŇƒËÖ×ÏØØÞŊÖàßƓÏÕÕÓØÑ

Við bjóðum
 ˾ ÜÏʪËØÎÓÙÑÝÕÏ××ÞÓÖÏÑàÏÜÕÏÐØÓĜÒŇÚÓÕÜËʰ×ÓÕÓÖÝÝË×ÝÞËÜÐÝÐŇÖÕÝ
 ˾ ÙʵÝÞËÜÐÝß×ÒàÏÜʨƓËÜÝÏ×ÐÜË×ÞËÕÏÓØÝÞËÕÖÓØÑÝÓØÝÐôÜËƒØÔŇÞËÝĜØ
Vinnutími er frá kl. 8.30 til 16.30.
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Nánari upplýsingar
Jóhannes Hreiðar Símonarson àÓƒÝÕÓÚÞËÝÞÔŇÜÓĜÝĜ×Ëͼͺͻͺͺ
johannes.simonarson@arionbanki.is.
Hildur Sigurðardóttir×ËØØËßƒÝÝÞÔŇÜÓĜÝĜ×Ëͼͼͼ;ͻ;ͼ
ÒÓÖÎßÜ˛ÝÓÑßÜÎËÜÎÙʵÓÜ̶ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
×ÝôÕÔÏØÎßÜÝôÕÓß×åàÏÐÌËØÕËØÝËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2012.

Icelandair Hótel Klaustur er 57 herbergja hótel sem
óskar eftir metnaðarfullum matreiðslumanni til starfa.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Matreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri eldhússins, þar
með talið innkaupum og vinnuskipulagi þeirra sem
starfa þar á hverjum tíma. Verkefnin eru fjölbreytt
en auk þess að matreiða hádegisverð / kvöldverð
þar sem að jafnaði snæða 4-120 gestir, hefur matreiðslumaður yﬁrumsjón með morgunverði í samráði
við hóelstjóra. Matreiðslumaður er einnig virkur þátttakandi í ýmsum öðrum viðburðum þar sem matur
og kafﬁveitingar koma við sögu t.d. fundum og öðrum
viðburðum.
Hæfniskröfur:
Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg
Reynsla í stjórnun eldhúsa er æskileg
Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
Góð framkoma og rík þjónustulund
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Snyrtimennska áskilin

•
•
•
•
•
•

Vinnutími samningsatriði.
Heilsárs staða í boði
Nánari upplýsingar veitir:
Sveinn Jensson í síma 487-4900 virka daga
milli kl. 10.00-17.00
Umsóknarfrestur er til og með 5. september nk.
Umsóknir óskast sendar á sj@icehotels.is
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Hugbúnaðarsérfræðingur
Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í fjarskiptastöðina í Gufunesi
til starfa við tölvukerﬁ sem vinna gögn vegna ﬂugumferðastjórnar
á Íslandi og Norður-Atlantshaﬁ. Um er að ræða skemmtilegt og
spennandi starf í fjölbreyttu og alþjóðlegu umhverﬁ.
Starfssvið:

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður í leikskólum
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Álfaberg (664 5864 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Deildarstjóri
Hlíðarberg (664 5841 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri
Norðurberg (664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða annað uppeldismenntað
starfsfólk
Smáralundur (565 0198 smaralundur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða annað uppeldismenntað
starfsfólk
Víðivellir (66405854 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Þroskaþjálﬁ
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

˾ Helstu verkefni felast m.a. í uppsetningu, eftirliti
og viðhaldi kerfa.
˾ Fyrirbyggjandi viðhald, greining bilana og ákvörðun
viðbragða við þeim.
˾ Þarfagreining vegna nýrra verkefna og mat á umfangi þeirra.
˾Gerð kerﬁslýsinga vegna áætlanagerðar.
˾Uppsetningar og prófanir á hugbúnaði og ﬂeiri spennandi
verkefni.

Hæfniskröfur:
˾Gerð er krafa um háskólapróf í verkfræði/ tölvunarfræði/
tæknifræði eða sérþekkingu á ﬂuggögnum og vinnslu þeirra.
˾ Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverﬁ er æskileg.
˾ Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli.

Umsóknir:
Umsóknarfrestur er til og með 5. september.
Umsóknareyðublöð má ﬁnna á: www.isavia.is/atvinna.
Upplýsingar um starﬁð veitir Ásgeir Hauksson:
asgeir.hauksson@isavia.is.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta
og samvinna.
Hjá Isavia starfa um 630 manns. Helstu
verkefni fyrirtækisins eru að sjá um
uppbyggingu og rekstur ﬂugvalla og veita
ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands- og
millilandaﬂug, auk yﬁrﬂugþjónustu fyrir
Norður- Atlantshaﬁð.
Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla
og kvenna til starfa.
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Karl K. Karlsson ehf. er öflugt fyrirtæki sem flytur inn,
markaðssetur og selur fjölmörg af þekktustu vörumerkjum
heims, bæði í dagvöru sem og áfengi. Hjá fyrirtækinu starfar
samhentur og metnaðarfullur hópur.

Starfssvið:

Kennari óskast vegna forfalla til að sinna sérkennslu
og nýbúakennslu á yngsta og miðstigi.
Upplýsingar veitir: Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri, gustur@grunnskoli.is Sími: 595 9200

Vörumerkjastjóri
Karl K. Karlsson ehf. óskar eftir að
ráða vörumerkjastjóra í fjölbreytt
og krefjandi starf.

Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir:

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 2. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um
auglýst störf.
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli
eru um 100 nemendur. www.grunnskoli.is
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2012.

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

• Sala og markaðsmál
• Samskipti við birgja
• Samskipti við innlenda viðskiptavini
• Greiningar, áætlanagerð og eftirfylgni

www.seltjarnarnes.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðs- og/eða viðskiptafræði
• Reynsla og þekking á áfengismarkaði kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði

Vilt þú vinna á

Þingvöllum?

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum óskar eftir að ráða
tvo röska aðila í þrif. Annars vegar frá 1. september og hins vegar frá 1. október. Viðkomandi
mun sjá um þrif á salernum uppi á Haki, skúra
fræðslumiðstöðina og halda planinu hreinu
og leiðbeina ferðamönnum sé þess kraﬁst auk
annarra tilfallandi starfa.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Viðkomandi
þarf að vera tilbúinn til að takast á við margvísleg
verkefni, vera kurteis, duglegur, skapgóður og
hafa gott vald á ensku og íslensku auk þess að
hafa bílpróf. Ferðir eru inní vinnutíma en farið er
frá Reykjavík.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á
hrefnasylvia@thingvellir.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hrefna Sylvía
þjónustustjóri í síma 862-4066.
Umsóknarfrestur er til 30. ágúst, öllum umsóknum
verður svarað.

Áfengis- og vímuefnaráðagjaﬁ
Fíknigeðdeild Landspítala
Á fíknigeðdeild Landspítala er rekin sérhæfð þjónusta fyrir einstaklinga
með geðraskanir og misnotkun vímuefna. Við deildina starfar breiður
hópur fagfólks á þremur einingum sem vinna náið saman. Lögð er
áhersla á einstaklingsmiðaða nálgun og teymisvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í vinnu áfengis- og vímuefnaráðgjafa á dagdeild fíknimeðferðar,
Teigi og göngudeild fíknimeðferðar.

Hæfnikröfur
» Íslenskt starfsleyfi áfengis- og vímuefnaráðgjafa frá Velferðarráðuneytinu
eða reynsla og menntun sem nýtist í starfi
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í fjölfaglegri teymisvinnu
» Jákvætt viðmót

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lára Sif Lárusdóttir dagskrárstjóri, larasif@landspitali.is,
sími 868 3683.
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

Meniga er brautryðjandi í þróun nýrrar kynslóðar heimilisfjármálalausna
(Personal Finance Management) fyrir netbanka á heimsvísu. Meðal
viðskiptavina eru bankar og fjármálastofnanir í 8 löndum og sífellt fleiri
bætast í hópinn. Meniga er með starfsstöðvar í Stokkhólmi og Reykjavík.
Nánari upplýsingar um Meniga á www.meniga.is og www.meniga.com

Úrvalslið í stórsókn

Við lofum:

Vegna stóraukinna umsvifa erlendis leitar Meniga að öflugum
liðsmönnum til að styrkja hugbúnaðarþróun fyrirtækisins.

• Fjölskylduvænu og góðu vinnuumhverfi

• Spennandi og krefjandi hugbúnaðarverkefnum
• Tækifæri til að læra, vaxa og þroskast í starfi
• Skemmtilegum vinnustað
• Góðum starfskjörum
• Besta kaffi sem völ er á

Við þurfum öflugt fólk til að taka þátt í framþróun á netbankalausnum okkar til að
tryggja áframhaldandi forystu okkar á því sviði á heimsvísu. Meniga vinnur að fjölmörgum þróunarverkefnum sem reyna á skapandi hugsun, greiningarhæfileika og
úrlausn flókinna viðfangsefna. Meðal verkefna eru hönnun og þróun nýjunga í Meniga
kerfinu, forritun farsíma- og spjaldtölvulausna, hönnun gagnagrunna og vöruhúsa
gagna, útfærsla á gervigreind og aðlögun lausna okkar að netbönkum víða um heim.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Viðmótsforritari

Styrkur okkar felst í öflugu og sveigjanlegu kerfi sem
ræður við mikið gagnamagn og gríðarlegan fjölda notenda.
Þú kemur að öllum þáttum hugbúnaðarferlisins og færð
að móta vöruna í samvinnu við öflugustu hugbúnaðarsérfræðinga landsins. Þekking og reynsla af C#, .NET MVC
og SQL er kostur en þó ekki skilyrði.

Getur þú hugsað út fyrir kassann og leyst það sem á að vera
óleysanlegt? Kerfið okkar þarf að vera hægt að aðlaga að
hvaða útliti sem er og okkur vantar vefforritara sem þora að
taka áskoruninni! Ef þú kannt að láta IE8 haga sér vel ásamt
því að gera sniðuga hluti með CSS og jQuery þá viljum við
fá þig um borð.

Grafískur vefhönnuður

Vörustjóri hugbúnaðar

Góð hönnun skiptir sköpum til að ná árangri og okkur vantar
reynslubolta sem geta unnið náið með vörustjórum og
viðskiptavinum við að útfæra einfaldar og fallegar lausnir.
Þú munt taka þátt í hönnunarferlinu frá A til Ö og setur
punktinn yfir i-ið. Góður skilningur á veftækni er kostur auk
mikils metnaðar í hönnun notendavæns vefviðmóts.

Viltu taka þátt í að þróa netbanka framtíðarinnar?
Vörustjórar skilgreina þróunarstefnu Meniga kerfisins
ásamt því að vinna náið með viðskiptavinum okkar í að
þróa og aðlaga vörur okkar að þörfum þeirra. Þú þarft að
hafa gott auga fyrir nytsemi veflausna, brennandi áhuga á
nýjungum og metnað til að útfæra bestu notendaupplifun
sem völ er á.

Við leitum að fólki með:
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ódrepandi metnað
• Áhuga á fjármálalausnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Getu til að starfa í alþjóðlegu umhverfi

Viðurkenningar:
• Frumkvöðull ársins 2011 – Viðskiptablaðið

Hugbúnaðarprófari

Gagnagrunnssérfræðingur

Ef þér finnst ekkert skemmtilegra en að hakka í kerfum,
leita að villum og tryggja að gögnin séu í lagi þá ert þú
nákvæmlega týpan sem við erum að leita að. Þú munt gegna
veigamiklu hlutverki við að tryggja að varan sé tilbúin til
afhendingar. Gott auga fyrir nytsemi hugbúnaðar og hæfni
til að setja sig í spor notenda er kostur.

Gögnin okkar eru þungamiðjan í Meniga kerfinu. Gagnamagnið er gríðarlegt og úrvinnslan mjög áhugaverð. Þú
munt koma að hönnun vöruhúss gagna og tengingu þess við
önnur kerfi. Þekking á MS SQL og reynsla af hönnun vöruhúsa gagna er kostur.

• Besta tæknilausnin – Best of Show Finovate Europe 2011

• Besta tæknilausn ársins – Banking IT-Innovation 2011 Business Engineering Forum

• Besti íslenski vefurinn – Íslensku vefverðlaunin 2010

Umsóknir með starfsferilskrá skal senda á netfangið atvinna@meniga.is. Nánari upplýsingar
veitir Viggó Ásgeirsson (viggo@meniga.is) í síma
820-6494.

Umsóknarfrestur er til og með 9 september
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Meniga - Ofanleiti 2 - 103 Reykjavík - Sími 571-0066 - meniga@meniga.is - www.meniga.is
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
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Staða fulltrúa á
Skólaskrifstofu er laus til umsóknar
Helstu verkefni
Afgreiðsla og símsvörun
Innritun barna í leikskóla
Skráning og varðveisla gagna
Undirbúningur funda og ritun fundargerða
Umsjón með útlánum gagna
Öll almenn skrifstofustörf
Hæfniskröfur
Góð tölvukunnátta
Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
Góð framkoma og jákvæðni
Metnaður og áhugi á nýjungum
Gott vald á íslensku máli
Reglusemi og vandvirkni
Æskilegt að starfsmaður geti haﬁð störf sem fyrst.
Allar upplýsingar veitir Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri í
síma 585 5500. Umsóknarfrestur er til og með 1. september
2012. Umsóknum skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður eða á netfang ingibje@
hafnarfjordur.is
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Langar þig að móta

framtíðina með okkur?
Forritari
Ertu metnaðarfullur forritari sem vilt takast á við
skemmtilega hluti? Við óskum eftir forriturum til að
takast á við þróun og rekstur á vef- og snjallsímalausnum.

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun í tölvunarfræði, sambærilegt nám eða reynsla.
· Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ þekkingu á Microsoft .NET C#
og þekkingu á gagnagrunnsforritun (T-SQL).

Vefstjóri - Bókaormur
Langar þig að taka þátt í rafbókabyltingunni?
Við opnum brátt bókaverslun á netinu og við óskum eftir
starfskrafti sem mun sjá um efnistök og framsetningu á
vefnum ásamt því að taka þátt í markaðsstarﬁ.

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun tengd bókmenntum eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.

· Reynsla af svipuðum forritunarmálum kemur til greina.

· Viðtæk reynsla af íslenska bókamarkaðnum.

Aðrir góðir kostir

· Þekking á markaðssetningu og samfélagsmiðlum.

Þekking á HTML, CSS og XML, þekking á hönnun og útfærslu á

· Haldbær tölvuþekking.

vefþjónustum, þekking og reynsla af hönnun og útfærslu

· Brennandi áhugi á bókmenntum.

á lagskiptri högun.
Í boði er 100% starf í lifandi starfsumhverﬁ.

Í boði er 50% starf til að byrja með, í lifandi starfsumhverﬁ.

D3 er leiðandi efnisveita afþreyingarefnis fyrir alla stafræna miðla. D3 dreiﬁr og selur tónlist, hljóðbækur, rafbækur
og annað afþreyingarefni í gegnum netið, farsíma og gagnvirkt sjónvarp. D3 á og rekur meðal annars vefsvæðið Tónlist.is

Umsóknir og nánari upplýsingar sendist á netfangið atvinna@d3.is
D3 · Skeifan 17 · 108 Reykjavík · sími 591 5200 · www.D3.is

Digital
Distribution
on Demand
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Comoyo is a Telenor subsidiary with offices in Oslo and Trondheim that builds and delivers internetbased services to the consumer market. Currently our main focus areas are TV/Film streaming services
and communication services. Our services will be distributed to millions of users through Telenors
operators globally.

Hafnarborg menningarog listamiðstöð Hafnarfjarðar
Auglýst er eftir starfsmanni í afgreiðslu og gæslu í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar. Um er að ræða
hlutastarf sem unnið er á vöktum.
Starﬁð felst í móttöku og afgreiðslu gesta, gæslu listmuna og
eftirliti með sýningum. Starfsmaður í afgreiðslu hefur einnig
umsjón með símavörslu, vörusölu og uppgjöri auk þess
sem hann sinnir tilfallandi verkefnum sem lúta að sýningum
safnsins.
Nauðsynlegt er að umsækjandi haﬁ grunn tölvukunnáttu,
kunni ensku, sé leikinn í mannlegum samskiptum og geti
unnið sjálfstætt. Einnig er kostur að umsækjandi haﬁ áhuga og
þekkingu á myndlist og safnastaﬁ.
Umsóknum skal skilað í Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar, Strandgötu 34, 220 Hafnarﬁrði fyrir 5.
september 2012.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður á skrifstofutíma í síma
585 5790, netfang olof.sig@hafnarfjordur.is

We strive for an agile and innovative work environment, where customer experience and scalability is
the key. www.comoyo.com/careers.

(Senior) Software Engineer
Work in Norway? Comoyo is looking for talented
and passionate software engineers to design,
implement and run world-class internet services.

We offer competitive salaries and
think great people should get
paid for delivering great work.
We receive applications until
September the 9th.
Please fill out an application at
www.hagvangur.is.
For further information
please contact:

Skills and requirements
Candidates should have a Master’s degree in Computer Science or
equivalent. The ideal candidate has product developement experience
building dependable, large-scale distributed software systems. In
addition to outstanding problem-solving and algorithm skills, the
candidate should be proficient in all areas of software developement.

Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Technologies
RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

Knowledge and experience in the following technologies is considered
a plus: UN*X, Java, networked services (HTTP / REST), NoSQL (e.g.,
Cassandra, MongoDB, Hadoop), search (e.g., Lucene, Solr), distributed
computing and cloud-based computing.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

www.saft.is

Við bjóðum
krefjandi starfsumhverﬁ
SAP ráðgjaﬁ í fjárhagslausnum

Lánastjóri í útibú Íslandsb
Íslandsbanka á Akureyri

Íslandsbanki er framsækið fyrirtæki sem leitast ávallt við að vera í fararbroddi með
lausnir á sviði upplýsingatækni. Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni í kraftmiklu
og lifandi starfsumhverﬁ. Leitað er að einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við
krefjandi verkefni í öﬂugum og skemmtilegum hópi, þar sem frumkvæði og metnaður
eru í fyrirrúmi.

Við leitum að einstaklingi til að starfa sem lánastjóri við útibú Íslandsbanka á
Akureyri. Lánastjóri starfar í nánu samstarﬁ
við útibússtjóra og viðskiptastjóra
sa
fyrirtækja.

Við leggjum áherslu á símenntun starfsfólks og að búa því sem bestar aðstæður til að
vinna að verkefnum sínum.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

- Hönnun, innleiðing og uppsetning á
fjárhagskerfum SAP

- Háskólamenntun, viðskiptafræði eða
sambærilegt nám

i i á þö
f
b
k
áð jöf
- G
Greining
þörfum
bankans
og ráðgjöf

- Reynsla af SAP fjárhagskerfum er kostur

- Þjónusta við núverandi SAP fjárhagslausnir bankans

- Skipulagshæﬁleikar og öguð vinnubrögð

- Önnur verkefni eftir nánara
samkomulagi

- Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð
vinnubrögð
- Lipurð í mannlegum samskiptum
- Að geta fylgt verkefnum eftir

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

- Alhliða ráðgjöf varðandi lánamál

- Menntun á sviði viðskiptaeða rekstrarfræði

- Fjárhagsgreining fyrirtækja og
verkefna
- Undirbúningur og vinnsla
lánsumsókna fyrir lánanefnd

- Gott læsi á ársskýrslur og
fjárhagsupplýsingar fyrirtækja

- Mat á lánshæﬁ fyrirtækja

- Hæfni til að ﬂytja og rökstyðja
mál á fundum

- Umsjón og eftirlit með lánasafni
útibúsins

- Reynsla af starﬁ við fjármál eða
rekstur

- Skapa og styrkja góð tengsl við
núverandi og verðandi viðskiptavini

- Talnaskilningur og skipulagshæfni

- Þjónusta við fyrirtæki sem eru í
viðskiptum við útibúið

- Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð
og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir: María Grétarsdóttir, vörustjóri hjá Hugbúnaðarlausnum, í
síma 844 2949, netfang: maria.gretarsdottir@islandsbanki.is

Nánari upplýsingar veitir: Ingi Björnsson, útibússtjóri, í síma 440 3802,
netfang: ingi.bjornsson@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá
fyrir 7. september nk. Tengiliður á mannauðssviði er Oddný Lárusdóttir sími 440 2756,
netfang: oddny.larusdottir@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt
ferilskrá. Umsóknarfrestur er til 5. september nk. Tengiliður á mannauðssviði
er Oddný Lárusdóttir sími 440 2756, netfang: oddny.larusdottir@islandsbanki.is
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Sérkennari óskast til starfa í
Gerðaskóla í Garði
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l &¹Ò´RKDMRJT NFDMRJTJTMM¨SS@
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7OUÏMPOGTMVd4CHOCIPUXGTMGÌCVÂMPKHTÂÌKPIWTp½UCOVWRRNÙUKPIWOWOOGPPVWP
QIH[TTKUVÒTHDGTKUVVKN5KINKPICUVQHPWPCT©UNCPFU8GUVWTXÒT-ÏRCXQIKGÌC½PGVHCPIKÌ
VJQTJKNFWTG"UKINKPIKUÉUÉÌCUVCNCIKUGRVGODGTPM

,CHPVMQPWTUGOMCTNCTGTWJXÒVVVKNCÌUÂMLCWO
UVCTƂÌ¢UMKNGIVGTCÌXKÌMQOCPFKIGVKJCƂÌUVÒTH
UGOH[TUV.CWPGTWUCOMXÂOVMLCTCUCOPKPIK
HL½TO½NCT½ÌJGTTC
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Óskað er eftir kennara með sérkennaramenntun og/eða reynslu af
sérkennslu.Mikilvægt er að viðkomandi sé jákvæður, metnaðarfullur, tilbúinn í breytingar og samstarfsfús. Í Gerðaskóla eru um 200
nemendur og allar aðstæður til fyrirmyndar,
Nánari upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 422-7020,
umsóknir skal senda í netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is

Móttaka og símavarsla
Verksvið
Símsvörun, móttaka og aðstoð við viðskiptavini
Prentun aðgöngumiða og tengd verkefni
Önnur tilfallandi verkefni
Leitað er að þjónustulunduðum, heiðarlegum, stundvísum og ábyrgum einstakling með framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að hafa
hæfni til að vinna undir álagi, góða tölvukunnáttu sem
og góða íslensku og enskukunnáttu.
Reynsla af þjónustustörfum er æskileg.
Umsóknarfrestur er til 5. september 2012.
Umsóknir ásamt ferilskrá og
meðmælum sendist á olafur@midi.is.

Laus störf við frystingu
sjávarafurða.

 ą


Óskum eftir starfsfólki í vinnu á Stokkseyri við
frystingu á sjávarafurðum. Starfið fellst aðallega
í vinnu við að mata og losa blokkfrystitæki.
Miklir tekjumöguleikar fyrir samhentan hóp,
mikil skorpuvinna og álag.

 ĩ§§ÛąĦąŦŧŢĽ
ĩ  ąØ
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Upplýsingar í síma 866 3870. Guðlaugur
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Potrzebujemy dobrych pracowników dla
naszej fabryki ryb. Praca opiera się głównie
na zabezpieczeniu ryb w zamrażarce bloku.
Potrzebujemy dobrych pracowników i płacimy
dobre wynagrodzenie. Ta praca jest idealna
dla dobrych pracowników zespołu, które chcą
zarobić więcej wynagrodzenie na podstawie
porozumienia. Zadzwoń 8663870 Gudlaugur
(angielski i islandzki).
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Laus staða matráðs við
leikskólann Reykjakot
Auglýst er eftir matráði til starfa við leikskólann fyrir
næsta skólaár. Um er að ræða fullt starf.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.
Reykjakot er um 100 barna leikskóli, staðsettur í kyrrlátu
íbúðarhverﬁ og stutt er í fjölbreytta náttúru.
Upplýsingar um starﬁð veitir Gyða Vigfúsdóttir leikskólastjóri í síma 566-8606 og 891-6609.
Umsóknarfrestur er til 1. september og umsóknum skal
skilað á netfangið rkot@mos.is ásamt upplýsingum um
menntun og reynslu.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störﬁn.

sími: 511 1144
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Hjúkrunarheimilið Skógarbær
félags- og tómstundastarf
Starfskraftur óskast í félags- og tómstundastarf.
Óskað eftir einstakling með góða hæfni í mannlegum
samskiptum, sem hefur gaman af því að starfa með fólki
og þjónusta í takt við þarﬁr heimilisfólks Skógarbæjar.

Vilt þú vera hluti af spennandi teymi
með verkefni um allan heim?

Helstu verkefni:
Almennt tómstunda- og félagstarf
Hópastarf á hjúkrunardeildum heimilisins
Í Skógarbæ eru 81 heimilismenn, 3 heilabilunardeildir,
2 hjúkrunardeildir og 1deild fyrir yngri hjúkrunarsjúklinga.

Tern Systems er 30 manna dótturfyrirtæki Isavia og sérhæfir sig í þróun á hugbúnaði sem notaður er til að
stjórna flugumferð og til þjálfunar á flugumferðarstjórum um allan heim. Við leggjum mikið á okkur til að
uppfylla þær væntingar og kröfur sem gerðar eru til okkar og vitum að lykillinn að árangri er framúrskarandi
starfsfólk. Við leitum að hæfileikaríku fólki sem hefur áhuga á skemmtilegum verkefnum og að taka þátt í því
sem við erum að gera. Við bjóðum upp á sveigjanlegt og fjölskylduvænt starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir:
Björg Óskarsdóttir
bjorg@skogar.is Sími: 5102107

Nánari upplýsingar um fyrirtækið og vörur okkar má finna á www.tern.is

Vantar þig vinnu?

Starfsmaður á skrifstofu og í sérverkefnum
Við erum að leita eftir starfsmanni á skrifstofu og í sérverkefni fyrir stjórnendur. Um er að ræða mjög
fjölbreytilegt starf sem teygir sig inná flest svið fyrirtækisins.

Ég er fertug, gift kona og móðir með hreyﬁhömlun sem þarfnast
aðstoðar við ﬂestar athafnir daglegs lífs og óska eftir persónulegri
aðstoðamanneskju á aldrinum 25-40 ára til starfa. Þeir sem starfa
hjá mér starfa eftir hugmyndafræðinni um sjálfsstætt líf og stuðla
þar með að tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og auka
lífsgæði mín.

Starfssvið:
• Umsjón með skrifstofu
• Þátttaka í útboðsvinnu
• Skipuleggja viðburði
• Undirbúa fundi og fundargerðir
• Skjalavinnsla og umsjón með bókasafni
• Móttaka

Hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Mikil skipulagshæfni
• Góð tölvukunnátta
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á ensku og
...íslensku nauðsynleg
• Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði

Umsóknafrestur er til 15. september. Nánari upplýsingar veitir Magnús Már Þórðarson,
framkvæmdastjóri Tern Systems í síma 525-0500 eða með tölvupósti magnus@tern.is.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á jobs@tern.is

............................................................................................................................................................................

Æskilegt er að umsækjandi haﬁ bílpróf þar sem ég hef eigin bíl til
umráða. Viðkomandi þarf einnig að vera barngóður. Jákvæðni,
sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í þessu samstarﬁ.
Um er að ræða 75% starf í vaktavinnu frá mánudegi til föstudags
og svo vantar einnig aðra hvora helgi.
Umsækjandi þarf að geta byrjað strax.
Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrá ásamt meðmælum má
senda á netfangið: asdisjenna@simnet.is en einnig er hægt
að hringja í síma 775-7377.

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Norræna ferðaskrifstofan var stofnuð árið 1988 og hefur frá þeim tíma
verið aðalsöluaðili Smyril-Line hér á landi. Undanfarin ár hefur færst í vöxt
að ferðaskrifstofan sjái um skipulag ferða erlendra ferðamanna hér á landi
sem og að skipuleggja ferðir fyrir Íslendinga erlendis.

Sölu- og markaðsfulltrúi
Norræna ferðaskrifstofan óskar eftir að ráða sölu- og markaðsfulltrúa í nýtt
og spennandi starf. Um tímabundna ráðningu er að ræða til júní 2013 með
möguleika á framtíðarráðningu.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Innleiðing á netsölu og markaðssetning á nýrri heimasíðu
• Umsjón með gerð netbæklinga
• Gerð markaðsáætlana
• Þjónusta og sala til viðskiptavina, bæði einstaklinga og hópa
• Önnur sölu- og markaðstengd verkefni

• Háskólamenntun á sviði markaðsmála
• Reynsla og þekking á markaðs- og kynningarmálum er skilyrði
• Reynsla af netsölu og gerð bæklinga æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Frumkvæði og árangursdrifni

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 2. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Geysir bistro
Aðalstræti 2
Erum að leita að röskum og metnaðarfullum
matreiðslumanni með okkur.
Upplýsingar veitir Anna í s. 517 4300

SJÚKRAHÚSIÐ
VOGUR

Sérfræðilæknir
óskast til starfa
SÁÁ óskar eftir að ráða sérfræðilækni til starfa
sem fyrst á Sjúkrahúsið Vog Stórhöfða 45.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Tyrﬁngsson yﬁrlæknir í síma: 824 7600
netfang: thorarinn@saa.is
sem jafnframt tekur við umóknum.

Skóla- og frístundasvið

Sérkennari við Vogaskóla
Vogaskóli óskar eftir að ráða sérkennara í einhverfudeild
skólans. Um er að ræða 100% starf
Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Æskilegt að viðkomandi haﬁ reynslu með einhverf börn
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hafa góða samstarfsfærni og vera lausnarmiðaður
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Verkefnastjóri
Hugvísindasvið

Helstu verkefni
• Umsjón með nemendum í einhverfudeild
• Ábyrgð og skipulag á teymisvinnu
• Samvinna við starfsfólk skólans og annað fagfólk

Á skrifstofu Hugvísindasviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar
arr
starf verkefnastjóra deildar. Verkefnastjóri er tengiliður milli deildar
ar
og stjórnsýslusviðs og sinnir margvíslegri þjónustu við nemendur og
kennara, ásamt tilfallandi verkefnum.
Nánar um menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Óskar Einarsson rekstrarstjóri
Hugvísindasviðs; netfang: oe@hi.is; sími: 525-5236.

s www.starfatorg.is
s www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun háskólans.

PIPAR\TBWA s SÍA s 122374

Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2012.

Umsóknarfrestur er til 14. september 2012
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf
Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Vogaskóla,
Jónína Ólöf Emilsdóttir í síma 411 7373 eða
netfangið jonina.olof.emilsdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Prófarkalesarar
Vanur prófarkalesari óskast til starfa á Fréttablaðinu.
Um er að ræða hlutastarf og er vinnutíminn síðdegis og á kvöldin.
Prófarkalesari þarf að búa yfir góðri tilfinningu fyrir íslensku máli og óskeikulli stafsetningarkunnáttu.
Auk þess þarf hann að vera nákvæmur í vinnubrögðum og hafa gott auga fyrir útliti blaðsins.
Próf í íslensku eða málvísindum er æskilegt en ekki skilyrði.
Starfið gæti til dæmis hentað vel með námi í annarri hvorri þessara greina.

Frekari upplýsingar veitir Kolbrún Ingibergsdóttir, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, kolbrun@frettabladid.is.
Sótt er um á vef 365 miðla, 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2012.

LAUGARDAGUR 25. ágúst 2012
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Loftslagsmál
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Laus staða
Öldutúnsskóli (555 1546)
Forfallakennari óskast fyrir yngra stig í sex mánuði frá 1.
október 2012.
Allar upplýsingar gefa skólastjórnendur.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri störf og
meðmælendur skulu berast á netföngin erla@oldutunsskoli.is
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2012.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem
konur hvattir til að sækja um starﬁð.
Fræðslustjóri Hafnarfjarðar

VAKA
óskar eftir
starfsfólki
Vegna ört stækkandi hóps
viðskiptavina Vöku óskum við
eftir starfsmönnum við þjónustu á
dekkjaverkstæði og í úrvinnslu bíla.

Dekkjaverkstæði
Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starﬁ.
· Stundvísi og snyrtimennska.
· Góð mannleg samskipti.
· Öguð vinnubrögð.

Úrvinnslu bíla
Við úrvinnslu bíla eru öll spilliefni losuð á viðurkenndan hátt og nothæﬁr bílapartar teknir úr.
Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starﬁ.
· Stundvísi og snyrtimennska.
· Öguð vinnubrögð.
Við bjóðum:
· Fjölbreytt verkefni
· Gott starfsumhverﬁ
· Vel samkeppnishæf laun
Áhugasamir geta sótt um með því að senda
umsókn á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki
landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Dekkjaþjónusta

Bifreiðaverkstæði

Varahlutir

Bifreiðaflutningar

Úrvinnsla bíla

Bón og þvottur
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HEILSUBÚÐ
Óskum eftir að ráða Blikksmiði eða menn
vana blikksmíði.
Verða að geta vaknað á morgnana og unnið
sjáfstætt. www.blikk.is
Upplýsingar á staðnum eða í síma 8247750

Óskar að ráða starfskraft með reynslu
og þekkingu á heilsuvörum.
Leitað er að konu 35 ára eða eldri.
Þarf að geta haﬁð störf 1. október nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda fyrir
2. september á netfangið:
heilsubud@gmail.com

Áfengis og
vímuefnaráðgjafar
SÁÁ óskar eftir Áfengis og vímuefnaráðgjöfum
til náms eða starfa. Stúdentspróf æskilegt.

SKÍFAN Í KRINGLUNNI
VERSLUNARSTJÓRI

Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Tyrﬁngsson yﬁrlæknir í síma: 824 7600
netfang: thorarinn@saa.is
sem jafnframt tekur við umóknum.

Skífan í Kringlunni leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með reynslu af stjórnunar- og
verslunarstörfum. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera lipur í samskiptum ásamt því
að hafa ástríðu fyrir kvikmyndum, tónlist og tölvuleikjum.
Við óskum eftir starfsmanni sem hefur góða þekkingu á netinu og möguleikum þess og er tilbúinn að
takast á við skemmtileg og krefjandi verkefni sem eru framundan, ásamt því að taka virkan þátt í að
móta framtíðarstefnu Skífunnar. Starfið felur í sér umsjón og rekstur verslunar okkar í Kringlunni
ásamt starfsmannahaldi.

Ef þú telur þig rétta aðilann fyrir starfið þá sendu okkur umsókn á vinna@skifan.is
KRINGLAN · LAUGAVEGUR · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS
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Framreiðslunemar,
matreiðslunemar
og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að framreiðslunemum og matreiðslunemum
ásamt hjálp í sal.
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Okkur vantar starfsfólk
Óskum eftir að ráða heiðarlega og trausta
starfsmenn í steypusögun og kjarnaborun.
Við leitum að fjölhæfum og metnaðarfullum einstaklingum sem vilja bætast í hóp
samhentra starfsmanna Sagtækni.
Allar nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í
síma 5674262.
Umsóknir sendist á sagtaekni@sagtaekni.is

Starfsmenn á heimili
fyrir fatlað fólk
Starfsmenn óskast til starfa á heimilið við Túngötu 15 – 17
í Grindavík. Störﬁn felast í umönnun, þjálfun og aðstoð
við unga íbúa heimilisins. Um er að ræða vaktavinnu í mismunandi starfshlutföllum, að lágmarki 50% starf er ætlað
fagaðila með uppeldismenntun. Starfsmenn heyra undir
forstöðumann heimilisins.

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig alla fram
í starfi. Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur, hafa
gott auga fyrir gæðum og vera tilbúin að taka þetta auka skref sem þarf til að gera gestinn
ánægðan.
Á Radisson BLU Hótel Sögu er starfað eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju,
þar er sterk liðsheild sem setur mikinn metnað í fagleg vinnubrögð.

Ábyrgðarsvið fagaðila:
• Faglegt starf innan heimilisins
• Umsjón með frekari liðveislu í sveitarfélaginu

GESTAMÓTTAKA

Ábyrgðasvið annarra starfsmanna:
• Umönnun, þjálfun og aðstoð við íbúa

Helstu verkefni:

Menntun og hæfni:

• Samskipti við gesti

• Góð þjónustulund

Hæfniskröfur
• Þroskaþjálfun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í
starﬁ (fagaðili)
• Stuðningsfulltrúa- eða félagsliðanám æskilegt
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki æskileg
• Góð samskiptahæfni
• Góðir skipuagshæﬁleikar
• Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Innritun og útritun gesta og frágangur reikninga

• Stundvísi

• Daglegt uppgjör deildar
• Símsvörun

• Íslensku og enskukunnátta skilyrði,
önnur tungumálakunnátta kostur

• Eftirlit og öryggi

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Karlar
jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um starﬁð.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Guðný Sigfúsdóttir í
síma 660-7303 og Nökkvi Már Jónsson í síma 420-1100.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil
skal skilað rafrænt á netfangið nmj@grindavik.is.
Umsóknarfrestur er til og með 7. september nk.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Laus eru til umsóknar störf fyrir gestamóttöku á næturvöktum og dagvöktum.

• Mikil samskiptahæfni

UMSJÓN MEÐ BIRGÐA– OG SÖLUKERFI
Leitað er eftir jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til að halda utan um nýtt birgðaog sölukerfi hótelsins ásamt því að sinna innkaupum.

Helstu verkefni:

Menntun og hæfni:

• Uppsetning og umsjón með nýju birgðaog sölukerfi

• Viðskiptafræðimenntun eða önnur
sambærileg menntun

• Innkaup

• Reynsla af birgðarkerfum

• Birgðaeftirlit

• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
• Stundvísi og sveigjanleiki
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði
• Öguð og vönduð vinnubrögð

Skóla- og frístundasvið

Sérkennari við Vogaskóla
Vogaskóli óskar eftir að ráða sérkennara í námsver skólans.
Um er að ræða 100% starf

GRILLIÐ – YFIRFRAMREIÐSLUMAÐUR
Vilt þú komast á toppinn? Leitað er eftir faglærðum framreiðslumanni í fullt starf fyrir
veitingastaðinn Grillið á 8. hæð Hótels Sögu.

Helstu verkefni:

Menntun og hæfni:

• Allur daglegur rekstur Grillsins í samvinnu
við yfirmatreiðslumann

• Rík þjónustulund

Helstu verkefni
• Umsjón með nemendum í námsveri
• Ábyrgð og skipulag á teymisvinnu
• Samvinna við starfsfólk skólans og annað fagfólk
Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Æskilegt að viðkomandi haﬁ reynslu með börnum með
sérþarﬁr
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hafa góða samstarfsfærni og vera lausnarmiðaður
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

• Heiðarleiki
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði,
önnur tungumálakunnátta kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki

FRAMREIÐSLA
Leitað er eftir þjónustulunduðum og brosmildum starfsmönnum í veitingadeild hótelsins.
Starfsmenn þurfa ennfremur að búa yfir góðri samskiptahæfni, öguðum og vönduðum vinnubrögðum. Íslenska og enskukunnátta skilyrði.

Barþjónn - fullt starf

Þjónar á kvöldvaktir - 50% starf

Umsóknarfrestur er til 14. september 2012

• Vinnutími 12:00-24:00

• Vinnutími 17:00-23:00

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf

Morgunfjólur eða morgunherrar - 50% starf

Þjónar í veisludeild - aukavinna

• Vinnutími 07:00-13:00

• Aðallega kvöld- og helgarvinna

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Vogaskóla,
Jónína Ólöf Emilsdóttir í síma 411 7373 eða
netfangið jonina.olof.emilsdottir@reykjavik.is

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 525 9803. Umsóknarfrestur er til 3. september 2012
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á netfangið:
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

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

Radisson BLU Saga Hotel • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland
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SÖLU OG LAGERSTARF

Laus störf við jarðvinnu og hellulagnir
• Verkamaður og Vélamaður óskast til starfa
Upplýsingar gefur Elvar í síma 866-8125.
Netfang: elvar@gleipnir.is

LAGER - ÚTKEYRSLA
Heildverslun óskar eftir að ráða lagermann. Starﬁð
er býsna fjölbreytt og snýr til að mynda að móttöku
á vörum, tiltekt á pöntunum ásamt útkeyrslu svo
eitthvað sé nefnt.
Við leitum að samviskusömum einstaklingi með
góða og vandaða framkomu, er reglusamur og
hefur metnað til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf.
Reynsla er æskileg.

Aðstoðarkona óskast í hálfsdagsstarf + ?, í snyrtivöruheildverslun. Starﬁð felst bæði í tiltekt og pökkun á
pöntunum, símsvörun og sölu og kynningum á vörum
fyrirtækisins í smásöluverslunum. Viðkomandi þarf að
hafa söluhæﬁleika, vera stundvís og áhugasöm,
með góða framkomu. Reyklaust fyrirtæki.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt “sala og lager”

Starfskraftur óskast á tannlæknastofu
Tannlæknastofan í Glæsibæ óskar eftir að ráða hæﬁleikaríkan
og jákvæðan einstakling í fullt starf.
Skilyrði er að viðkomandi haﬁ góða tölvukunnáttu og sé
reyklaus. Ennfremur þarf umsækjandi að hafa til að bera
skipulagshæﬁleika, frumkvæði, þjónustuvilja, hæfni í mannlegum
samskiptum og handlægni. Starﬁð er laust ﬂjótlega.
Áhugasamir sendi umsókn á puti@puti.is
merkt „atvinnuumsókn“

Umsækjendur vinsamlega sendið

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé ekki bundinn öðru starﬁ svo
hann geti tekið þátt í skiptimöguleikum. Mjög sjálfstætt reyklaust starf m.a. með börn. Ferill sem greinir í tímaröð menntun,
starfsreynslu og fjarvistir ásamt upplýsingum um tölvureynslu
(nauðsynleg), persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers
vegna hlutastarf henti og meðmælendur auk valupplýsinga svo
sem veikindaupplýs. óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.

a) Ferilskrá
b) Mynd
á póstfangið lager082012@yahoo.com
Reyklaus vinnustaður.

Staðan er til eins árs.
Sjá nánar á starfatorg.is.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/
SNYRTIFRÆÐINGAR
40-50% framtíðarstaða laus hjá
lækningafyrirtæki nú þegar

Um framtíðarstarf er að ræða.

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir
sérfræðingi í alþjóðamálum í
stöðu alþjóðaritara.

PRENTARI

Lausar stöður við
Leirvogstunguskóla
Leikskólakennarar
Auglýst er eftir leikskólakennurum til starfa við Leirvogstunguskóla
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða tvær 100% stöður.
Kjör eru skv. samningi Mosfellsbæjar við Félag leikskólakennara.
Til greina kemur að ráða starfsfólk með aðra menntun og reynslu.
Leirvogstunguskóli er um 40 barna leikskóli staðsettur í kyrrlátu
íbúðarhverﬁ og stutt er í fjölbreytta náttúru.
Upplýsingar um störﬁn veita skólastjórnendur Leirvogstunguskóla,
Gyða Vigfúsdóttir í síma 8916609 og Guðrún Björg Pálsdóttir í síma
5868648.
Umsóknarfrestur er til 10. september og umsóknum skal skilað
á netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt upplýsingum um
menntun og reynslu.

óskast

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

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af offsetprentun
og frágangi. Viðkomandi ﬂarf að hafa mjög ríka þjónustulund, góða hæfileika í mannlegum samskiptum
og getað unnið hratt.
Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í
fyrsta flokks umhverfi.
Umsóknir sendist á tölvupósti á hlynur@prentun.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Prentun.is / Stafræna prentsmiðjan er 12 ára gamalt ﬂjónustufyrirtæki í fremstu röð í
prentiðnaði og hefur vaxið ört síðustu ár. Hjá fyrirtækinu starfa nú 8 manns í
skemmtilegu umhverfi með nýjum og öflugum tækjabúnaði til prentunar.

SAMBAND ÍSLENSKRA
SVEITARFÉLAGA

prentun.is

Starf sérfræðings í skólamálum

Stafræna prentsmidjan ehf / Bæjarhraun 22 / 220 Hafnarfirdi / Sími: 544 2100 / www.prentun.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til umsóknar
starf sérfræðings í skólamálum á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins.

SJÓNVARP

MEIRA SKÚBB

Starf sérfræðings felst m.a. í að starfa ásamt skólamálafulltrúa
sambandsins og skólamálanefnd að margþættum og síbreytilegum
verkefnum, sem einkum varða leik-, grunn- og tónlistarskóla, og vinna
að hagsmunagæslu fyrir hönd sveitarfélaga á þeim sviðum. Á meðal
verkefna og áherslna eru umsýsla með endurmenntunarsjóðum kennara
og málefni leikskóla. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst.
Kraﬁst er háskólaprófs sem nýtist í starﬁ auk víðtækrar reynslu og
þekkingar á skólamálum og áhuga á málefnum sveitarfélaga. Gott
vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga
er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er
nauðsynleg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öﬂunar og úrvinnslu
upplýsinga. Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum,
nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæﬁleika.

- oft á dag

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

Sérfræðingurinn vinnur undir yﬁrstjórn sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins. Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@samband.
is, eða Magnús Karel Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs,
netfang: magnus.hannesson@samband.is eða í síma 515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem
býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. Umsækjendum
er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga
eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að ﬁnna starfsmannastefnu sambandsins og starfslýsingu fyrir starﬁð.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf sérfræðings í skólamálum,
berist eigi síðar en mánudaginn 10. september 2012 til Sambands
íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128
Reykjavík, eða í tölvupósti til magnus.hannesson@samband.is.
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FERÐASKRIFSTOFA / FRAMTÍÐARSTARF
Eskimos Iceland leitar að orkuríkum starfskrafti til að sinna skipulagi ferða og upplifana
fyrir erlenda gesti.
Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund sem er tilbúinn að leggja mikið á sig
og standa undir þeim væntingum og kröfum sem viðskiptavinirnir gera til okkar.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, hugmyndaríkur, sýna frumkvæði og hafa brennandi
áhuga á ferðamennsku.

STAÐA VALLARSTJÓRA HJÁ
GOLFKLÚBBI NESS – NESKLÚBBNUM
Stjórn Nesklúbbsins óskar eftir að ráða dugmikinn og
jákvæðan einstakling í starf vallarstjóra á Nesvöllinn.
Um heilsárs- og framtíðarstarf er að ræða.

Helstu skilyrði:
- Einstök þjónustulund, fáguð framkoma og öguð vinnubrögð
- Mjög góð kunnátta á Word, Excel og Outlook
- Reiprennandi töluð enska og skrifuð er skilyrði - Öll önnur tungumál eru mikill kostur.

Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón og vinnu við umhirðu golfvallarins og nánasta umhverﬁ hans, vélakosti klúbbsins og
mannaforráð yﬁr sumartímann. Viðkomandi aðili kemur
einnig að rekstraráætlunum klúbbsins og hefur umsjón
með nýframkvæmdum ásamt vallarnefnd klúbbsins.

Eskimos Iceland tekur á móti og skipuleggur ferðir og upplifanir fyrir nokkur þúsund
erlendra gesta á ári. Við leggjum mikla áherslu á klæðskerasniðnar lausnir og vegna
gríðarlegs fjölda verkefna þurfum við að bæta við teymið okkar. Hjá okkur er alltaf mikið
að gera og fyrir réttan aðila býðst fjölbreytt starf í ferðageiranum.

Nesvöllurinn er 9 holu golfvöllur á Seltjarnarnesi og er
Nesklúbburinn 6. fjölmennasti golfklúbbur landsins með
um 650 félagsmenn.
Hæfniskröfur:
- Menntun í golfvallarfræðum
- Vinnuvélaréttindi
- Hæfni til almenns viðhalds á vélum
- Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður til að ná
árangri í starﬁ

WWW.IC
WWW
ICELA
AND.
N ESKIMOS.IS

Umsókn og starfsferilsskrá sendist á STARF@ESKIMOS.IS
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Umsóknir, ásamt ferilskrá, berist til framkvæmdastjóra
Nesklúbbsins eigi síðar en 7. september á netfangið:
nkgolf@nkgolf.is eða með pósti:
Nesklúbburinn
Pósthólf 66
172 Seltjarnarnes
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju hf.
Lyfsöluleyfishafi Lyfja Borgarnesi
6WDUIVpUIU èLQJVYLèUpWWLQGDJ VOXRJ
IU èVOXPiOIDWODèVIyONV

Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu
lyfsöluleyfishafa.

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
VWDUI VpUIU èLQJV WLO Dè VWDUID YLè UpWWLQGDJ VOX RJ
IU èVOXPiOIDWODèVIyONV
9HUNHIQL VpUIU èLQJVLQV WHQJMDVW HLQNXP KOXWYHUNL
UpWWLQGDYDNWDULQQDU VHP VWDUIDU VDPNY PW O|JXP
XP UpWWLQGDJ VOX I\ULU IDWODè IyON QU  RJ
PXQVWDUIVPDèXULQQVWDUIDPHèUpWWLQGDYDNWLQQL

0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 +iVNyODSUyIiVYLèLIpODJVRJHèDPHQQWDYtVLQGD
 ëHNNLQJRJUH\QVODVHPQêWLVWtVWDU¿
 *yèìHNNLQJitVOHQVNDYHOIHUèDUNHU¿QX
 *yè NXQQiWWD t tVOHQVNX RJ I UQL WLO Dè WMi VLJ t
U èXRJULWL
 ) UQLRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 6MiOIVW èRJVNLSXO|JèYLQQXEU|Jè
8P HU Dè U èD IXOOW VWDUI 1iQDUL XSSOêVLQJDU XP
VWDU¿è YHLWLU ,QJLEM|UJ %URGGDGyWWLU t VtPD 
HèDiQHWIDQJLèLQJLEMRUJEURGGDGRWWLU#YHOLV
8P ODXQDNM|U IHU VDPNY PW NMDUDVDPQLQJL )pODJV
KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD VWMyUQDUUièVLQV RJ
IMiUPiODUièKHUUD5ièXQH\WLèKYHWXUNDUODMDIQWVHP
NRQXUWLODèV NMDXPVWDU¿èVNLOHJWHUDèYLèNRP
DQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW8PVyNQLUiVDPWXSS
OêVLQJXPXPPHQQWXQRJI\UULVW|UIVNXOXEHUDVWYHO
IHUèDUUièXQH\WLQX +DIQDUK~VLQX YLè 7U\JJYDJ|WX
5H\NMDYtNHèDtW|OYXSyVWLiQHWIDQJLèSRVWXU#
YHOLVHLJLVtèDUHQVHSWHPEHUQN8PVyNQLUJHWD
JLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU
~WVEUUHJOXUQUXPDXJOêVLQJDUiODXVXP
VW|UIXPPHèVtèDULEUH\WLQJXP
gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPUièQLQJXOLJJXUI\ULU

Vinnutíminn er frá kl. 10:00 til 18:00 virka daga og annan hvern laugardag
frá kl. 10:00 til 14:00.
Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri,
sími 530 3800 eða hallur@lyfja.is
Ráðið verður í stöðuna sem fyrst.
ÍSLENSKA SIA.IS LYF 60777 08.2012

ÈE\UJèRJKHOVWXYHUNHIQL
 5ièJM|IRJOHLèEHLQLQJDUWLOUpWWLQGDJ VOXPDQQD
 8SSOêVLQJDV|IQXQ XP UpWWLQGDPiO IDWODèV IyONV
RJ I\OJMDVW PHè ìUyXQ ìMyQXVWX )U èVOX RJ
XSSOêVLQJDVWDUI I\ULU IDWODè IyON DèVWDQGHQGXU
ìMyQXVWXYHLWHQGXU RJ ÀHLUL XP UpWWLQGL IDWODèV
IyONVtVDPUièLYLèKDJVPXQDVDPW|NIDWODèUD
 0LèOXQ XSSOêVLQJD WLO DOPHQQLQJV XP UpWWLQGL
IDWODèV IyONV YLQQD JHJQ VWDèDOtP\QGXP RJ
IRUGyPXPRJDXNDYLWXQGDOPHQQLQJVXPJHWXRJ
IUDPODJIDWODèVIyONV
 ÒWJiIDiOHVHIQLXPUpWWLQGDPiOIDWODèVIyONV

Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast
daglegan rekstur og umsýslu, sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og
reglugerðum um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem
Lyfja setur. Lyfju í Borgarnesi fylgja þrjú útibú: Grundarfjörður, Stykkishólmur
og Búðardalur.

Sölu- og afgreiðslufólk á höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra stafsmannahóp.

Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðarfullu starfsfólki sem hefur
áhuga á að ganga til liðs
við framsækið og
spennandi fyrirtæki.

Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun, afgreiðslu á
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf
um val og notkun þeirra.
Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og
möguleiki á starfsþróun.
Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða
tölvukunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er
æskileg og reynsla úr apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is og
hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800. Farið verður með allar umsóknir
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við jafnt karla
sem konur til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.
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2UNXEROWLÐVNDVWÊ
ODJHUDIJUHLÍVOX

Við leitum að duglegum og hressum
einstaklingum á aldrinum 18-30 ára.
Um er að ræða dagvaktir í Hafnarﬁrði,
Austurstræti og á Laugavegi.
Einnig kvöld og helgarvaktir á
þessum sömu stöðum.
Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.
Vinsamlega sendið umsóknir
með mynd á guffa@nammibarinn.is
Nánari uppl: 777-9070

(JLOOUQDVRQHKIOHLÍDQGLJÐOIHIQDI\ULUWÃNL
¾ÊVOHQVNXPPDUNDÍLÐVNDUHIWLURUNXEROWDÊ
ODJHUDIJUHLÍVOXI\ULUWÃNLVLQV
(JLOOUQDVRQHUIMÓOVN\OGXI\ULUWÃNLVHPE\JJLU¾
¾UDWXJDUH\QVOXRJÛHNNLQJX¾VÊQXPPDUNDÍL
+M¾I\ULUWÃNLQXVWDUIDUHLQYDODOLÍVÆUIUÃÍLQJD
¾VÊQXVYLÍLVHPKDIDÛDÍDÍPDUNPLÍLDÍYHLWD
IUDP×UVNDUDQGLÛMÐQXVWXYLÍVÓOX¾K¾JÃÍDYÓUXP



+ÃIQLVNUÓIXU
 %ÊOSUÐI
 /\IWDUDSUÐI ÃVNLOHJW
 *HWDWLODÍO\IWDSDUNHWRJIOÊVDSÓNNXP
 RIW¾GDJ
 9LOMLWLODÍÛMÐQXVWDXPIUDPYÃQWLQJDU
 YLÍVNLSWDYLQD
 6WXQGYÊVLRJDOPHQQUHJOXVHPL

8PHUDÍUÃÍDOÊNDPOHJDNUHIMDQGLVWDUI
ÛDUVHPYLÍNRPDQGLWHNVW¾YLÍDOPHQQDU
DIJUHLÍVOXUDIODJHUORVXQJ¾PD×WNH\UVOX
RJ×WUÆWWLQJDU9LQQXWÊPLQQHUIU¾YLUND
GDJDRJDQQDQKYHUQODXJDUGDJIU¾

1¾QDULXSSOÚVLQJDUYHLWLUVJHLU(LQDUVVRQ
ÊVÊPD

)DULÍYHUÍXUPHÍXPVÐNQLUVHPWU×QDÍDUP¾O

8PVÐNQLUÐVNDVWVHQGDU¾DH#HJLOODUQDVRQLV
HÍD¾(JLOOUQDVRQHKI6XÍXUODQGVEUDXW
5H\NMDYLN

6WDUIO|JIU èLQJViVNULIVWRIXYLè
VNLSWDPiODRJIMiUPiODPDUNDèDUODXVW
WLOXPVyNQDU
ËHIQDKDJVRJYLèVNLSWDUièXQH\WLQX HUODXVWWLOXP
VyNQDUVWDUIO|JIU èLQJViVNULIVWRIXYLèVNLSWDPiODRJ
IMiUPiODPDUNDèDU6WDUILèOêWXUHLQNXPDèYHUNHIQXP
iVYLèLYiWU\JJLQJDRJYiWU\JJLQJDVWDUIVHPLHQtVWDUI
LQXIHODVWMDIQIUDPW|QQXUYHUNHIQLVVDIJUHLèVODDO
PHQQUDVWMyUQVêVOXPiOD
8QGLU VNULIVWRIXQD KH\UD PD PiOHIQL HU YDUèD IMiU
PiODPDUNDè HQGXUVNRèXQ iUVUHLNQLQJD IpODJDUpWW
VDPNHSSQLVUpWWNDXSDUpWWVWMyUQVêVOXRJXSSOêVLQJD
O|J$OPHQQO|JIU èLPiORJDOPHQQIUDPNY PG((6
VDPQLQJVLQV i PiOHIQDVYLèL UièXQH\WLVLQV HUX HLQQLJ
iiE\UJèVNULIVWRIXQQDUëiHUX(LQNDOH\IDVWRID)MiU
PiODHIWLUOLWLè RJ 6DPNHSSQLVHIWLUOLWLè i iE\UJè VNULI
VWRIXQQDU
+HOVWX YHUNHIQL HUX i VYLèL YiWU\JJLQJD RJ
YiWU\JJLQJDVWDUIVHPL
 ëiWWWDNDtVWHIQXP|UNXQiVYLèLIMiUPiODPDUNDèDU
HLQNXPHUYDUèDUYiWU\JJLQJDURJYiWU\JJLQJD
VWDUIVHPL
 6DPQLQJODJDIUXPYDUSDRJUHJOXJHUèD
 6DPVNLSWLYLè$OìLQJLRJKDJVPXQDDèLOD
 ëiWWWDNDtDOìMyèOHJXVDPVWDUIL
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 .DQGtGDWVHèDPHLVWDUDSUyItO|JIU èL
 )UXPNY èLVNLSXO|JèYLQQXEU|JèRJVMiOIVW èLt
VWDUIL
 + IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 ëHNNLQJiVYLèLRSLQEHUUDUVWMyUQVêVOX VNLOHJ
 5H\QVODRJìHNNLQJiPiOHIQXPIMiUPiODPDUNDèD
RJYiWU\JJLQJD VNLOHJ
 ëHNNLQJiHYUySXUpWWLRJ((6VDPQLQJQXP VNLOHJ
 *RWWYDOGiWDODèULRJULWDèULtVOHQVNX
 *yèNXQQiWWDtHQVNXVNLO\UèLRJNXQQiWWDtHLQX
1RUèXUODQGDPiOL VNLOHJ
8PIXOOWVWDUIHUDèU èDRJ VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGL
JHWLKDILèVW|UIVHPI\UVW8PODXQRJ|QQXUVWDUIVNM|U
IHU VDPNY PW NMDUDVDPQLQJL )+66 RJ IMiUPiODUiè
KHUUD
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU 9DOJHUèXU 5~Q %HQHGLNWV
GyWWLUVNULIVWRIXVWMyUL
YDOJHUGXUUXQEHQHGLNWVGRWWLU#HYULV 
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO RJ PHè  VHSWHPEHU QN RJ
VNDOXPVyNQXPVNLODèWLOHIQDKDJVRJYLèVNLSWDUièX
QH\WLVLQV 8PVyNQXP VNXOX I\OJMD tWDUOHJDU VWDUIV
IHULOVNUiURJN\QQLQJDUEUpIìDUVHPU|NVWXGGHUK IQL
YLèNRPDQGL t VWDUILè RJ JHUè JUHLQ I\ULU iVW èX XP
VyNQDU
.DUODU MDIQW VHP NRQXU HUX KYDWWLU WLO Dè V NMD XP
VWDUILè
$WK\JOLHUYDNLQiìYtDèXPVyNQLUJHWDJLOWtPiQ
XèL IUi ìYt Dè XPVyNQDUIUHVWXU UHQQXU ~W PHè YtVDQ
WLOWOPJUJUUHJOQDXPDXJOêVLQJDUiODXVXP
VW|UIXP PHè VtèDUL EUH\WLQJXP QU  VHP
VHWWDUHUXVDPNY PWKHLPLOGtPJUJUODJDQU
XPUpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQDUtNLVLQV
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
UièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ
9DNLQHUDWK\JOLXPV NMHQGDiI\ULUKXJXèXPEUH\W
LQJXPiVNLSDQUièXQH\WDt6WMyUQDUUièLËVODQGVVHP
WDNDPXQXJLOGLìDQQVHSWHPEHUQ VWNRPDQGL7DND
ìi WLO VWDUID DWYLQQXYHJD RJ QêVN|SXQDUUièXQH\WL
IMiUPiODRJHIQDKDJVUièXQH\WLRJXPKYHUILVRJDXè
OLQGDUièXQH\WLRJNRPDìDXtVWDèLèQDèDUUièXQH\WLV
VMiYDU~WYHJV RJ ODQGE~QDèDUUièXQH\WLV XPKYHUILV
UièXQH\WLVHIQDKDJVRJYLèVNLSWDUièXQH\WLVRJIMiU
PiODUièXQH\WLV 9HJQD I\ULUKXJDèUD EUH\WLQJD PXQX
PiOHIQLVNULIVWRIXYLèVNLSWDPiODRJIMiUPiODPDUNDèDU
I UDVW WLO QêV DWYLQQXYHJD RJ QêVN|SXQDUUièXQH\WLV
ìDQQVHSWHPEHUQ VWNRPDQGLRJPXQQêWWVNLSXODJ
WDNDJLOGLVDPDGDJ
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Sokkabúðin Cobra í Kringlunni óskar eftir að ráða
þjónustulundaðan, reyklausan einstakling, eldri en
25 ára í fullt starf og eða hlutastarf. Vinnutími er
samkomulagsatriði.
Mikilvægt er að fram komi í umsókninni hversu
mikla vinnu sótt er um, meðmælendur, áhugamál
og mynd.
Sokkabúðin Cobra leggur metnað sinn í að veita
frábæra þjónustu og að starfsandinn sé góður
í fyrirtækinu.
Umsóknarfrestur er
til 30. ágúst.
Umsóknir sendist á
ari@leistar.is

Bílastjarnan Kar ehf.
Óskum eftir að ráða bílamálara á verkstæði
okkar að Bæjarﬂöt 10 Grafarvogi.
Bílastjarnan er rótgróði fyrirtæki sem leggur metnað
í fagleg og vönduð vinnubrögð, öll starfsaðstaða er
eins og best verður á kosið.
Viðkomandi þarf að vera lærður Bílamálari eða
með mikla reynslu í faginu, vera stundvís, samviskusamur, geta starfað sjálfstætt.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Guðmundsson í síma
567 8686 eða helgi@kar.is

KÓPAVOGSBÆR

Öflugir
liðsmenn
óskast!

BARÓN

Spennandi störf
s Kennari við Kársnesskóla
s Kennari í forföll í Snælandsskóla
s Starfsfólk í dægradvöl í Lindaskóla
s Skólaliði í dægradvöl í Salaskóla
s Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla
s Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla
s Skólaliði í Vatnsendaskóla
s Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól
s Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára
s Leikskólakennari í leikskólann Grænatún
s Leikskólakennari í leikskólann Smárahvamm/Kjarr
s Matráður í leikskólann Marbakka
s Matráður í leikskólann Arnarsmára
s Aðstoð í eldhúsi í leikskólann Arnarsmára
s Aðstoð í eldhúsi í leikskólann Urðarhól
s Sjúkraliði í dagþjálfun fyrir minnissjúka við Roðasali
Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum eru auglýst á
www.kopavogur.is

r&SUVNF£SÎLBKÓOVTUVMVOE
r)FGVSÙHBNBOBGTÕMVNFOOTLV
r7JOOVSÙWFMVOEJSÃMBHJ
r&SUVHÓ£VSÎUVOHVNÃMVN

Afgreiðsla / þjónustuver
í Reykjavík
Starfssvið:
 t"GHSFJ§TMBCÓMBMFJHVCÓMB
 t4ÓNTWÚSVO
 t4BMBÈ¢KØOVTUVGZSJSULJT

www.kopavogur.is

Starfsfólk
k í móttöku
Starfslýsing og helstu verkefni
Öll almenn störf í móttöku, inn- og úttékk gesta, bókanir og
almenn þjónusta við gesti auk bókhaldssvinnu svo sem
uppgj
gjör
örii da
dags
gsin
inss o.þ
þ.h
h. Lét
Léttt þr
þrifif og
og ön
önn
nurr við
iðvik
ik sem
sem til
tilfa
falllla
a.
Menntunar- og hæfniskröfur
Æskilegt er að umsækjendur:
- Hafi náð 20 ára aldri.
- Hafi góða tungumálakunnáttu. Íslenska og enska er skilyrði.
- Þriðja tungumál er kostur.
- Hafi góða tölvuþekkingu.
- Þekking á Cenium hótelkerfinu er kostur.
- Séu skipulagðir, geti unnið sjálfstætt og hafi ríka þjónustulund.
- Geti unnið undir álagi.
- Reynsla af hótelstörfum kostur
Við erum að leita eftir bæði starfsmanni í fulla vaktavinnu en
einnig starfskrafti aðra hverja helgi, gæti hentað vel með námi.
Aðrar upplýsingar
Vinsamlegast sendið ferilsskrá ásamt mynd á póstfangið
erna@fosshotel.is fyrir 29.ágúst.
FOSSHÓTEL / BARÓNSSTÍGUR 2 / 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 562 3204 / FAX: 552 4425

Standsetning bíla
og þrif

Sviðsstjóri veitu- og
framkvæmdasviðs

Starfssvið:
 tSJGPHTUBOETFUOJOHÈCÓMBMFJHVCÓMVN
 t'MVUOJOHVSÈCÓMVN
 t«TUBOETTLP§VOCÓMBMFJHVCÓMB

Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir að ráða lausnamiðaðan
og metnaðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra veitu- og
framkvæmdasviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
Um er að ræða nýtt svið hjá sveitarfélaginu.

Almennar hæfniskröfur:
 t7J§LPNBOEJ¢BSGB§IBGBHØ§B
GSBNLPNVPH¢KØOVTUVMVOE
 t5VOHVNÈMBLVOOÈUUB
 t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUB
 t#ÓMQSØG
 t'SVNLW§J FMENØ§VSPHWJOOVTFNJ
 t4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§

Helstu verkefni:
s
s
s
s
s
s

Menntunar- og hæfniskröfur:

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Umsóknir berist
til Sixt rent a car, Fiskislóð 18, 101 Reykjavík eða á
tölvupóstfangið anton@sixt.is fyrir mánudaginn 3. sept.
Nánari upplýsingar veitir Anton Smári Rúnarsson.

s
s
s
s
s
s
s

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands, stofnuð 1912, og
hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum. Sixt á Íslandi
hefur starfsstöðvar í Reykjavík og Keflavík. Fyrirtækið
hefur verið í miklum vexti undanfarin ár með hátt
þjónustustig að leiðarljósi.

6ERK EÑA TKNIFRÑIMENNTUN SEM NÔTIST ´ STARFI
ÒEKKING OG REYNSLA AF STJ¹RNUN OG REKSTRI
&ORYSTU OG SKIPULAGSHFILEIKAR
(FNI ´ MANNLEGUM SAMSKIPTUM
&RUMKVÑI OG METNAÑUR TIL AÑ N© ©RANGRI ´ STARFI
4UNGUM©LAKUNN©TTA
'¹Ñ T¼LVUKUNN©TTA

,AUN OG STARFSKJ¼R FARA EFTIR SAMNINGUM ,AUNANEFNDAR SVEITARF°LAGA
VIÑ VIÑKOMANDI ST°TTAF°LAG
.Â02%.4 EHF

Sixt rent a car - Fiskislóð 18 - 101 Reykjavík
540 2222 - www.sixt.is - sixt@sixt.is

&ORYSTA ´ M¹TUN OG UPPBYGGINGU NÔS SVIÑS
9FIRUMSJ¹N MEÑ VEITU OG FRAMKVMDAM©LUM SVEITARF°LAGSINS
×BYRGÑ © FJ©RM©LUM FJ©RHAGS OG STARFS©TLUNUM
5MSJ¹N MEÑ ¾TBOÑUM OG VERKSAMNINGUM
6ERKEFNASTJ¹RN S°RVERKEFNA
3TEFNUM¹TUN ´ SAMSTARFI VIÑ YFIRSTJ¹RN SVEITARF°LAGSINS

Umsóknarfrestur ER TIL  SEPTEMBER NK
5MS¹KNUM ER HGT AÑ SKAL SKILA © SKRIFSTOFU SVEITARF°LAGSINS 2©ÑH¾SINU 3KAGFIRÑINGABRAUT  
 3AUÑ©RKR¹KI © NETFANGIÑ sveitarstjori@skagafjordur.is EÑA FYLLIA ¾T ALMENNA ATVINNUUMS¹KN
SEM ER © HEIMAS´ÑU SVEITARF°LAGSINS www.skagafjordur.is 5MS¹KN SKAL FYLGJA ´TARLEG STARFSFERILSSKR©
.©NARI UPPLÔSINGAR VEITIR ×STA 0©LMAD¹TTIR SVEITARSTJ¹RI S´MI   NETFANG sveitarstjori@skagafjordur.is

www.skagafjordur.is

Í Skagafirði búa um 4.300 manns.
Samfélagið er fjölskylduvænt og
þjónusta við íbúa öflug. Atvinnulíf
er sterkt og fjölbreytt þar sem
matvælavinnsla hvers konar skipar
stóran sess í tengslum við fjölbreyttan
landbúnað og öfluga fiskvinnslu, auk
þess sem ferðaþjónsta er vaxandi
atavinnugrein. Menningarlíf er
blómlegt í héraðinu og sagan við
hvert fótmál. Á Sauðárkróki, stærsta
þéttbýliskjarnanum í Skagafirði, búa
um 2600 manns.
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TANNLÆKNASTOFA
Brosmildur og þjónustulundaður starfskraftur á aldrinum 25 - 45 ára
óskast í 40 - 50% hlutastarf á tannlæknastofu í Kópavogi. Viðkomandi þarf
að vera samviskusamur, reyklaus og eiga gott með mannleg samskipti.
Tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir berist til Tannlæknastofan Smárinn,
Hlíðasmára 14, 201 Kópavogi fyrir 31. ágúst n.k.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Bygging þjónustuhúss tjaldstæði Laugardal, útboð nr. 12815.
• Laugardalslaug – skápar í búningsklefa, útboð nr. 12911.
• Klór fyrir sundstaði og íþróttamannvirki, útboð nr. 12910.
• Félagsmiðstöð Spönginni 43. Uppsteypa og fullnaðarfrágangur,
útboð 12853.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Matráður í Arnarsmára
Arnarsmári er 4 deilda skóli og þar eru 94 börn.
Einkunnarorð skólans eru frumkvæði, vinátta og gleði,
með sérstaka áherslu á iðkun dyggða. Skólinn fékk
Grænfánann vorið 2010.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Menntun á sviði matargerðar er æskileg.
Ábyrgur og jákvæður aðili sem á auðvelt með samskipti.
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðeigandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 2. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Brynja Björk Kristjánsdóttir, leikskólastjóri,
í síma 564 5380 á netfanginu arnarsmari@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

sími: 511 1144

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá
21. ágúst 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

12905

Um er að ræða skemmtilegustu vinnu í heimi !!
Einu kröfurnar eru að vera orðin 20 ára, vera
skemmtilegur og þjónustulundin þarf að ná út fyrir
endimörk alheimsins.
Umsóknir sendist á
arnar@skemmtigardur.is

KÓPAVOGSBÆR

er óskað eftir tilboðum frá verktökum í akstur almenningsvagna fyrir Samband sveitarfélaga í Eyjaﬁrði og Þingeyjasýslum: Akureyri – Siglufjörður og
Akureyri – Húsavík – Þórshöfn. Útboðið er auglýst á
Evrópska efnahagssvæðinu.

Tilboðum skal skila eigi síðar en:
Kl. 11:00 þann 5. október 2012 til Eyþings - Sambands sveitarfélaga í Eyjarﬁrði og Þingeyjarsýslum,
Strandgötu 29, 600 Akureyri.

Skemmtigarðurinn Smáralind
leitar af starfsmanni í hlutastarf.

Við hendum leiðinlegum umsóknum.
Umsóknafrestur til 31. ágúst.

F.h. Strætó bs.

Löggildingarnámskeið fyrir
mannvirkjahönnuði
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr.
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010, verður
haldið í nóvember 2012, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið
mun hefjast mánudaginn 5.nóvember 2012. kl. 08:00 – 16.00
og standa dagana 5.,- 6., 7.,- 8. nóvember 2012 og lýkur með
próﬁ laugardaginn 17. nóvember 2012.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til upprifjunar.
Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- fræðslusetri, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu www.idan.is.
Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 1) afriti
af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðarráðuneyti
um réttindi til starfsheitis, 3) vottorði faglegs yﬁrmanns um
starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar
en föstudaginn 19. október 2012.
Nánari upplýsingar í síma 590 6434.
Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21,
101 Reykjavík.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Tilboð óskast í uppsteypu og fullnaðarfrágang fyrir
byggingu félagsmiðstöðvar í Spönginni 43. Útboð
nr. 12853
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000, frá kl.
9:00 miðvikudaginn 29. ágúst 2012 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: Föstudaginn 21. september 2012
kl. 10:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í
þjónustuver.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.
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Viltu læra á píanó?
Kenni nemendum á öllum stigum
og á öllum aldri, ungum sem öldnum.
Upplýsingar í síma 696 3993 og senjonas@gmail.com
Jónas Sen
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15303 - Fullbúið skrifstofuhúsnæði
óskast á leigu fyrir
umboðsmann barna
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir
umboðsmann barna. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á
leigu til 5 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er
krafa um staðsetningu á póst¬númerasvæðinu 101, 103, 105
eða 108. Til staðar þarf að vera gott aðgengi, næg bílastæði og
góð tengsl við almenningssamgöngur.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 135 fermetrar og er
um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði.

6W\UNLUWLODWYLQQXOHLNKySD

$XJOêVWHUHIWLUXPVyNQXPXPVW\UNLiiULQX
WLOVWDUIVHPLDWYLQQXOHLNKySDHUHNNLKDIDVpUJUHLQGD
IMiUYHLWLQJXiIMiUO|JXP
1iQDUL XSSOêVLQJDU HUX t DXJOêVLQJX i YHI
UièXQH\WLVLQVPHQQWDPiODUièXQH\WLLV
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO  VHSWHPEHU 
NO

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 21. ágúst, 2012.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 15303 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 24. ágúst 2012, en svarfrestur er til
og með 28. ágúst 2012.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa,
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn
4. september 2012.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Hefur ﬂú starfa› vi› blikksmí›i,
rennismí›i, stálsmí›i, vélvirkjun e›a húsasmí›i í 5 ár
e›a lengur og vilt ljúka námi
í greinunum?
ﬁá gæti raunfærnimat veri› fyrir ﬂig!
Raunfærnimat mi›ar a› ﬂví a› meta færni og ﬂekkingu sem vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›. A› loknu raunfærnimati fara
ﬂátttakendur í skóla og ljúka ﬂví námi sem eftir stendur til a› útskrifast.

WWW.FULBRIGHT.IS

Inntökuskilyr›i í raunfærnimat er 5 ára starfsaldur í greininni og
25 ára lífaldur.

Fulbright stofnunin auglýsir
styrki til Bandaríkjanna fyrir
skólaárið 2013-2014

Kynningarfundur ver›ur haldinn ﬂri›judaginn 4. september
kl. 17.00 í Skúlatúni 2, 6. hæ›, 105 Reykjavík. Áhugasömum er
bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur í síma 590 6400.
Nánari uppl‡singar um raunfærnimat er a› finna á
http://idan.is/raunfaernimat
e›a senda fyrirspurn á radgjof@idan.is

Námsstyrkir: til að hefja masters- eða doktorsnám
Rannsóknarstyrkur: til vísinda- og fræðimanns
Cobb Family Fellowship: til framhaldsnáms við
Miami háskóla
Frank Boas styrkur: til framhaldsnáms í alþjóðalögum við lagadeild Harvard háskóla
Frekari upplýsingar um styrkina og umsóknareyðublöð má nálgast á vefsíðunni: www.fulbright.is.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS
E! ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Skilafrestur allra umsókna er föstudaginn
19. október 2012 kl. 16:00.

Styrkir frá NATA
Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála
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TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfsverkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að samstarfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar, en styrkur
getur þó ekki numið meira. Ekki eru veittir styrkir vegna
gistingar og uppihalds.

Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
Til þekkingarheimsókna og miðlunar
gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila
t Til gæða- og umhverfismála innan
ferðaþjónustunnar

t
t
t

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
t Skóla
t Íþróttahópa
t Tónlistarhópa
t Annars menningarsamstarfs

Ítarlegar upplýsingar eru á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is og vef NATA www.nata.is
Umsóknum skal skila á rafrænum umsóknareyðublöðum sem finna má á www.nata.is
Lokafrestur til að skila umsókn er 10. september 2012
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir um miðjan október.
NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.
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SUMARHÚS VIÐ APAVATN
OPIÐ HÚS, SUNNUDAG 26. ÁGÚST
14:00-16:00

VERÐ 16.9 MILLJ.
Glæsilegt sumarhús við Garðarsbraut 18 í göngufæri við Apavatn.
Rúmgóður ca 100fm afgirtur
sólpallur er í kringum húsið, heitur
pottur á palli. Húsið stendur á
5.000 fm eignarlandi í góðu
sumarhúsahverfi.

TIL LEIGU VERSLUNAR OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI VIÐ

NÓATÚN 17
Um er að ræða annars vegar allt
að 480 fm bjart og gott verslunarhúsnæði á jarðhæð hentar vel fyrir
ýmsan rekstur t.d verslunar eða
veitingarekstur. Hins vegar 340
fm bjart og gott skrifstofuhúsnæði
á 3. Hæð auk þessa er möguleiki
á að fá rúma 100 fm í risi. Næg
bílastæði við húsið.

Á FALLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í ÚTHLÍÐ
- SUMARBÚSTAÐUR TIL SÖLU!

Hafðu samband
Hafðu samband
H

KRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi

HARALDUR ÓMARSSON
H

Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is
S

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.

Sölufulltrúi. Sími 845 8286
S

Laus strax, innbú og húsgögn fylgja.

LÆKKAÐ VERÐ - FRÁBÆR KAUP
Hægt að skoða sunnudag 26. ágúst.
Verð: 13.900.000

Heimilisfang: Guðjónsgata 8, Úthlíð.

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

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Lindargata 60, 1 hæð sérinngangur
Opið hús í dag frá kl. 13.00-14.00
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til
leigu

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík

Við Smiðjuveg í Kópavogi er til leigu
270 ferm. nýlegt iðnaðar- og lagerhúsnæði.
Vörurekkar geta fylgt.
Uppl. í síma 892 1529.

Falleg 2ja herb. 56 fm
íbúð á neðstu hæð
í 5 íbúða húsi með
sérinngangi.
Húsið er byggt árið
2004 í gömlum stíl,
sem fellur vel að götumyndinni.
Í íbúðinni er gangur/forstofa, gott baðherbergi með sturtuklefa,
svefnherbergi með fataskáp, gott vinnueldhús og stofa.
Verð 18,9 millj. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði, 4.15% vextir alls 17,8
millj.greiðslubyrði á mánuði kr. 71,148
Hákon fasteignasali verður á staðnum sími 898-9396

Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir matvælaiðnað við Dugguvog 8
í Reykjavík, þar sem Esja var áður til húsa.
TIL LEIGU – Askalind 2 – Kópavogur
Til leigu gott 215 fm. skrifstofuhúsnæði með innkeyrsluhurð við Askalind 2
í Kópavogi. Tilvalið fyrir heildsölur.
TIL LEIGU – Skógarhlíð 12 – Reykjavík
Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, þar sem
Pricewaterhouse er til húsa. Húsið er allt mjög glæsilegt að innan og utan. Um er að
ræða jarð hæðina sem er skipt niður í ca. 150 til 300 fm. einingar.
TIL LEIGU – Vegmúli 2 – Reykjavík – 2. hæð
Til leigu 280 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Vegmúla 2
í Reykjavík. Eignin er öll nýinnréttuð á glæsilegan hátt.
Upplýsingar gefur Gunnar í síma 693-7310.

Straumur
Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991
Fasteignamat: 18.390.000
Bílskúr: Já

mánudagskvöld kl. 22

Innrammarinn - Rauðarárstíg
101 Reykjavík
Gott fyrirtæki í eigin húsnæði

HÚS FYRIR VERSLUN OG ÞJÓNUSTU
VIÐ FISKISLÓÐ TIL LEIGU EÐA SÖLU
Frábærlega vel staðsett,
við hliðina á Krónunni við
Fiskislóð 3.440 fm. nýtt hús.
Skiptist í verslunarhluta í framhúsi, alls 1.777 fm. og 1.663
fm. í aftari hluta hússins, sem
skipta má í minni einingar,
sem t.d. henta mjög vel fyrir
hvers kyns bílaþjónustu.
Fjöldi bílastæða. Laust ﬂjótlega. Sala eða hagstæð leiga.

Senter

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Hafið samband við Þóru

Verð: 0

RE/MAX Senter kynnir gott fyrirtæki í fullum rekstri með góða vaxtamöguleika. Um er að ræða
einkahlutaf. í eigin húsnæði á besta stað í miðborginni. Rekstur félagsins er þjónusta og sala tengt
innrömmun og er sérhæfð vinnuaðstaða, tæki og lager. Fyrirtækið er byggt á traustum grunni,
viðskiptasambönd tengd stórum og traustum viðskiptavinum og sölu og þjónustu til almennings.
Framundan er árstíðab. annatími umfram góða veltu að staðaldri.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra s. 777-2882

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
4144700
arg@remax.is

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

FASTEIGNAEIGENDUR Í GARÐABÆ ATHUGIÐ!!
ERT ÞÚ MEÐ EIGNINA SEM ÉG ER AÐ LEITA EFTIR?

Save the Children á Íslandi

Er með kaupanda að einbýli/rað/parhúsi í Lundum,
Garðabæ.
Kröfurnar eru: steinhús - 4 svefnherbergi
Greiðslugeta er 45 milljónir og sveigjanleiki gagnvart
afhendingartíma
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Bílar óskast

Vespur

Bátar

Stífluþjónusta

Til sölu tuttugu og fimm fjagra lóða
bjóð. Lítið dregin lína selst á hálfvirði
uppl í s. 8931039

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!

Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‘98’03. Má alveg þarfnast smá lagfæringa
uppl. s. 777 3077.

Stíflulagna þjónusta
Stíflulosun - myndun lagna
- endurnýjum frárennsli og
drenlagnir - setning rotþróa malbiksögun - smágröfur vinna
og leiga - vörubíll.
Stíflu- og Lagnaþjónsutan
S. 697 3933

Bílaþjónusta

Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca.
30 - 300 þús. S. 896 6744.

Jeppar

Til sölu létt rafmagnshjól E-Scooter árg.
des / ‘10. Verð 95 þ. Uppl. í s. 554-1690

Önnur þjónusta

Fjórhjól
Hágæða filmuísetningar í alla bíla.
Haustsólin sem rís lágt á himni er á
næsta leyti og dökkar filmur gjörbreyta
þægindum farþega. S.5850000

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

Hjólbarðar
Land Cruiser ‘94 árg. dísel ek. 387
þ.km. sjálfsk., leður, lúga, 35” dekk,
Verð 1.390 þ. S. 896 5343

Sendibílar

KEYPT
& SELT

Can-am 650 fjórhjól 2008 til sölu,
nýjar álfelgur og dekk, farangurstaska,
aukadekk og felgur fylgja. V.1600 þ.
uppl. í síma 660 4410.

Til sölu

Kerrur
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

Gróðurhús rýmingarsala

6 fm með hertu gleri 190þ. 9 fm með
hertu gleri 290þ. KLIF ehf, S:552 3300.

Varahlutir
Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Örfá stykki eftir af frábæru
netakerrunum okkar. Bjóðum þær
á sérstöku tilboðsverði. 159,999,Hagkaup, sími 563-5000.

Ódýr heimilstæki

Útrými köngulóm og geitungum, önnur
garðverk. Sími 698 1215 - Halldór.

Hjólhýsi

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Húsbílar

Óska eftir mælaborði í Nissan terrano
2000 2,7 turbo. S. 824-7788

Tjaldvagnar

Hreingerningar

Vinnuvélar

ÓDÝR ÞRIF

fyrir heimili og fyrirtæki. Mikil reynsla
og góð þjónusta. S. 898 3799

Hreingerningarþjónusta
-Gerum verðtilboð-

Öll almenn þrif, veggjahreinsun,
flutningsþrif, gólfbónun, teppa og
steinteppahreinsun S. 842 6522
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Reiðhjól

Vy-þrif ehf.

Fjallahjól

Fjárhagserfiðleikar aðstoðum fólk og
fyritæki vegna fjármála. S: 845 3452,
Sjálfbærni ehf

Kaupi gull !

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

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

KJS Verktakar

Alhliða málningaþjónusta, fagleg
vinnubrögð og snyrtileg umgegni. Uppl.
s. 896 6078.

Meindýraeyðing

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Tröppuviðgerðir

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

Drepum geitungana

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

Búslóðaflutningar

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

Geitungasíminn 555 666 2

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

Rafvirkjun
Húsaviðhald

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Hljóðfæri

Til sölu 2 þýsk píanó, nýyfirfarin og
stillt. V. 110þ. hvort. Uppl. s. 897 0003.

Garðyrkja
LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 5618373 www.dslausnir.is

Er hitinn og sólin að gera útaf við þig?
Er upplitun á húsgögnum og gólfefnum
vandamál? Sólarfilmur minnka hita
innandyra sem og koma í veg fyrir
upplitun. Hringdu og fáðu tilboð.
S.5850000

Lyftarar

BMW F650 GS, árgerð 2008 Frábært
ferðahjól, jafnt á malbiki sem möl.
800cc mótor. ekið 25þús km Til sýnis í
Reykjavik Motor Center Sími. 5109090,
verð 1.590 þús.

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

RIEJU MRX 50cc árg. 2006 til sölu
nýyfirfarið á viðurkenndu verkstæði
tilboð óskast! Uppl. Í síma 8257216

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Mjög vel með farið fjallahjól til sölu.
Upplýsingar um hjólið eru á hfr.is
Sölutorg „GT Zaskar Expert” Uppl. í s.
869-2030

Mótorhjól

Óskast keypt

Málarar

ÞJÓNUSTA
Til sölu vel með farinn Palomino
Bronco 800 Camper árg. 2006 fyrir
ameríska pallbíla, geymdur inni á
vetrum, sólarsella og markisa fylgja
með. Upplýsingar í síma 8690586.

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Ráðgjöf

ÓTRÚLEGT TILBOÐ

Sem nýtt hobby 720 árg 2007 eitt með
öllu. Tilboðsverð 3,5millj. S.8927040.

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.

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra
varahluti í flestar gerðir þvottavéla.
Casa-raf ehf. Síðumúla 37, að neðan
verðu. S. 845 5976.

Körfubílaleiga

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

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

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

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

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í
umboðssölu.
Úrval
af
nýjum
harmonikum og harmonikukennsla.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660
1648.
Til sölu notaður vel með farinn
Epiphone les paul standard gítar með
harðri gitar tösku. Uppl. í S:6912666.

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

Nudd

Ódýrir dúkar

Línóleum dúkar 500-1000kr/fm
Harðviðarval, Krókháls 4 sími 567 1010.

Verslun

HEILSA
Heilsuvörur
Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir
og óléttubekkir til sölu. Uppl. í síma
8916447.

NUDD OG HEILSA

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

Þjónusta

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

Námskeið

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Vegna forfalla eru til sölu 3 stangir
í Fnjóská 27.-29. ágúst. Uppl. í síma
895 8299.

HEIMILIÐ

Smáskipanámskeið
(x. pungapróf)
í fjarnámi og staðarnámi
byrja 3. sept. 2012 og
skemmtibátanámskeið í
fjarnámi byrjar 3. sept. 2012.
Námskeiðin eru frá 3. sept. til
13. okt. 2012.
Kjartan Örn, hjá
Tækniskólanum, veitir
upplýsingar um námskeiðið í
síma 895 1414 og skráning er á
www.tskoli.is.

Íslenskir hvolpar

Húsgögn
Fallegt vel með farið hjónarúm
(160x200) úr palesander við til sölu
ásamt 2 náttborðum í stíl, nýlegar
dýnur geta fylgt. Uppl í símum 551
7368, 896 3668 og 862 9058.

Dýrahald

Ljósar tíkur gullfalegar tilbúnar til
afhendingar skráðar hjá HRFÍ Nánari
upplýsingar í síma 6636507 Magga

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Ökukennsla

Fyrirtæki

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson
mannræktarráðgjafi. www.theta.is

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

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

www.leiguherbergi.is

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Komdu í veg fyrir innbrot með glærum
öryggisfilmum. Geta komið í veg fyrir
stjórtjón og oft á tíðum óbætanlegan
missi, dregur verulega úr skaða af
völdum útfjólublárra geisla. Hringdu og
fáðu tilboð. S.5850000

Gistiheimili Guesthouse

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

Nánari upplýsingar í s. 849 0698.

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is
2 herb. íbúð í Grafarvogi til leigu m.
öllu. 75 þús. á mán. Elli s. 893-1276

Fyrir veiðimenn
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.

Til leigu 2 herb. íbúð í miðbæ 101 Rvk.
120 pr. mán. 2 mán. fyrirfram. Uppl.
776 3260.

Veiðivötn Veiðivötn

Netin
komin.
Heimavík
ehf,
Smiðjuvegur 28D S. 892 8655 www.
heimavik.is

Til sölu Krúttlegur 5mán yorkshire
Terrier rakki með ættbók frá HRFÍ.
Örmerktur og bólusettur. s. 6926728.

Þjónustuauglýsingar

Til leigu neðri sérhæð á Seltjarnarnesi
frá 1. sept. 3-4 herb. Sími 862 7726

Sími 512 5407
0ÅANËKENNSLA

varahlutir ehf
'ETUM ÒTVEGAÈ LOFTDEMPARA Å EFTIRTALDAR BIFREIÈAR
-ERCEDES "ENZ o 2ANGE 2OV
6OLKSWAGEN 4OUAREG o 0ORSCHE

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

Langar þig í hund?

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

Sandblástursfilmur á
50% afslætti í ágúst *
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Viðgerðir og viðhald fasteigna!
Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir

777',)4)3

Sími: 565-7070
STERK LOK á alla heita potta.
Eitt verð á öllum stærðum
Framleiðum lokin eftir málum.
Sterkasta áklæðið á markaðnum
sem þolir vel raka- klór
og veðráttu.

(Myndir á facebook)

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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Tjalda og Seglaþjónustan

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

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
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Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Húsnæði í boði
Til leigu stúdíó íbúð. Sérbýli í 101. Frá 1.
september. Uppl. í s. 867 2792
Til leigu á svæði 107 rvk, nýstandsett
einbýli, 60fm, allt sér, leiguverð 160þ.
per mánuð, tryggingar krafist. S. 8411122
Björt og rúmgóð 80 fm íbúð á sv. 220
til leigu. Laus fljótlega. Gæludýr ekki
leyfð. Uppl. í s. 698 9485.

Leigjendur, takið eftir!

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

www.buslodageymsla.is

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

Geymslur.com

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

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Langtímaleiga

Geymsluhúsnæði
Geymsla, 8fm, til leigu í 104 Rvk, verð
7000kr. á mánuði, s. 7784549

Til sölu

Atvinna í boði

Stóll til leigu.
Stóll til leigu á
hárgreiðslustofunni Creative
Garðabæ.
Nánari upplýsingar í
s. 861 0486.

Húsnæði óskast

Saffran

ATVINNA

Sumarbústaðir

Til leigu syrka 50fm íbúð í hvömmunum
í kópavogi. Laus fljótlega. Frekari
upplýsingar í síma: 8615757

Múrari með 11 ára strák bráðvantar
íbúð nálægt langholtsskóla. Er mjög
reglusamur. S. 694-3036.

Skrifstofuherbergi til leigu á Bíldshöfða,
uppl. í síma 899 5309

Fullt starf - Reykjavík
Óskum eftir hressu og duglegu
fólki til að starfa með okkur í
bakríinu okkar á Háaleitisbraut
58-60, Rvk. Um er að ræða
vaktir ýmist fyrir eða eftir
hádegi.
Áhugasamir geta sótt um á
heimasíðu okkar og er slóðin
www.mosfellsbakari.is/
umsokn.asp

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 eldhúsið
í Glæsibæ. Til þess þarftu að
geta talað íslensku eða mjög
góða ensku. Okkur vantar
líka fólk í salinn (mjög góð
íslenskukunnátta) og í eldhúsið
í hlutastarf bæði í Glæsibæ og
á Dalvegi
Umsóknir á:
http://umsokn.foodco.is

Til sölu vatnslóð í Skorradal, um er
að ræða leigulóð. Upplýsingar í síma
865 6982.

Sumarhúsalóðir í Kjósinni

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

6j\c
Äjgg`jg

Veitingahús Nings Framtíðarstarf

Fiskbúðin Hafberg
óskar eftir að ráða starfsmann
í verslun 100 % - vinnsla 50 %
- veitingasalur 50 % -

Hreinsitækni
ehf
óskar
eftir
tækjamönnum. Þurfa að hafa
vinnuvélaréttindi og/eða meirapróf.
Um fjölbreytt framtíðarstarf er að
ræða. Áhugasamir sendi upplýsingar
á netfangið postur@hrt.is eða komi á
Stórhöfða 37.

Veitingahús Nings óskar
eftir þjónustuliprum og
brosmildum starfsmönnum í
fullt starf og hlutastarf. Aðeins
18 ára og eldri og aðeins
íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn á
www.nings.is

I]ZgVIZVgh\Zgk^i{g
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V[bVg\khaZ\jbdgh`jb#

Vitabar - Hlutastarf
Starfskraft vantar alla virka
daga frá kl. 11.00- 14.00. Kvöld
og helgarvaktir einnig í boði.
Umsóknir sendist á:
vitabar@internet.is

BZÂiVeeV
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Atvinnuhúsnæði
Til sölu 380 fm
atvinnuhúsnæði í
Bolungarvík.
Húsið er með þurrkklefum
fyrir fisk. Allt klætt að innan
með stáli. Upplagt í fiskvinnslu
eða hvað sem er. Einnig 40f
frystigámur til sölu á sama
stað, nýyfirfarinn. Ath. húsið
stendur alveg niður við höfn.
Upplýsingar í s. 892 7523
Til leigu nýlegt og mjög snyrtilegt
170 m2 iðnaðarhúsnæði á holtinu
Hafnarfirði , tilvalið undir léttan iðnað
eða heildsölu. Gólfflötur er 120 m2
ásamt 50 m2 steinsteyptu millilofti.
Efri hæð er með steinteppi á gólfi
og eru allar rafmagns og tölvulagnir
til staðar. Á neðri hæð er varanlegt
epoxy efni. Innkeyrsluhurð er 4 x 4 m
með hurðaropnara. Upplýsingar veitir
Gunnar í síma 6980411.

Vinnutími er 12-18 mánudagaföstudaga. Möguleiki á vöktum
einnig um kvöld og helgar
Umsóknir sendist á
stefan@subway.is
Matbúð mömmu Steinu óskar eftir
starfskrafti í hlutastarf á síðdegis- og
helgarvöktum. Reglusemi, stundvísi og
jákvætt lundarfar eru skilyrði. Matbúð
mömmu Steinu er heimilislegt fyrirtæki
í hjarta miðbæjarins og leggur áherslu
á góða þjónustu við viðskiptavini.
Umsóknir með helstu upplýsingum
sendist Fbl. merkt „Mamma Steina”

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða einstaklinga í fullt starf
í dagvinnu. Einnig vantar í hlutastarf
kvöld og helgar. Einungis duglegt,
áreiðanlegt og samviskusamt fólk
kemur til greina. Aðeins 18 ára og eldri.
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

Mosfellsbakarí Mosfellsbæ.
Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til starfa í afgreiðslu í verslun
okkar í Mosfellsbæ.
Vinnutími er virka daga frá
13:00-18:30 og aðra hverja
helgi annann daginn.
Nánari upplýsingar veitir
Áslaug í síma 5666145,
6602155 eða á staðnum.
Einnig er hægt að senda inn
umsókn á netinu.
Slóðin er
www.mosfellsbakari.is/
umsókn.asp

Ertu til í 100% vaktavinnu á
góðum og traustum vinnustað?
Ef þú ert jafn dugleg/ur og
fólkið sem er þar fyrir, talar
góða íslensku, getur mætt á
réttum tíma og finnst gott að
vinna með góðu fólki þá er
Eldsmiðjan á Suðurlandsbraut
rétti staðurinn fyrir þig.
Umsóknir á:
http://umsokn.foodco.is

Vantar duglegan og
áhugasaman mann í smíðar og
viðgerðir á vélbúnaði. Mest við
skip. Góð laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is Merkt:
Járniðnaðarmenn

Rafvirki/rafvélavirki óskast í vinnu á
höfuðborgarsv. Fjölbreytt vinna.
Umsóknir sendist á rkraf@internet.is

Húsasmiður óskast

Vanir húsasmiðir óskast í mótauppslátt
og fl. Mælingarvinna í boði. Uppl. gefa
Gunnar s. 693 7310 og Konráð s. 693
7303.

Bílasmiður eða vanur bílaréttingum
óskast til starfa sem fyrst. Uppl. í s. 421
3500 848 0170 BSS ehf kef.
Óskum eftir að ráða spræka
aðstoðramenn og nema í blikksmíði
Verða að vera stundvísir og áræðanlegir
. www.blikk.is Upplýsingar á staðnum
eða í síma 824 7750
Óskum eftir að ráða Blikksmiði eða
menn vana blikksmíði . Verða að geta
vaknað á morgnana og unnið sjáfstætt
. www.blikk.is Upplýsingar á staðnum
eða í síma 824 7750

Subway Spöng óskar
eftir starfsmanni
Óskum eftir duglegum,
samviskusömum einstaklingi
með góða þjónustulund.
Vinnutími er 9:30-17:00
mánudaga- föstudaga á meðan
skólatímabilið er en 11-17 þegar
skólinn er ekki.

Járniðnaðarmenn

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.

Dúklagningamenn ath. Mann sem
er vanur dúklagningum óskast út
á land til að leggja og sníða dúk
á tröppur, forstofu og stigapall í
einbýlishúsi. Húsnæði á staðnum.
Frekari upplýsingar í tölvupósti radrag@
me.com S.775 9690.

Hefurðu reynslu af
pizzubakstri?
BZÂiVeeV

Óskum eftir duglegum,
samviskusömum einstaklingi
með góða þjónustulund.

Vinna heima

eldhús 50 %
Uppl.í síma 8203413 geir8205887 svala

Gisting

Subway JL óskar eftir
starfsmanni

Möguleiki á vöktum einnig um
kvöld og helgar. Hentar vel fólki
á besta aldri eða 25+.
Umsóknareyðublöð á staðnum
og inná subway.is Ef frekari
upplýsinga er óskað sendið þá
fyrirspurn á
spongin@subway.is

Brauðgerð í Hafnarfirði óskar eftir
að ráða bakara eða vanan mann í
þeirri starfsgrein. Einnig vantar okkur
aðstoðarfólk í sal. Að mestu er um
dagvinnu er að ræða. Upplýsingar veitir
Matthías í s: 555-1762 milli kl. 17 og 19

Skalli Ögurhvarfi

Óskar eftir starfsfólki í hlutastarf.
Skilyrði kurteisi, góð mannleg samskipti
og umfram allt snyrtimennska. Hentar
vel með skóla. Tekið við umsóknum á
staðnum, einungis föstudag milli 14-17
og laugardag milli 10-15.

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið

Rýmingarsala

RÝMINGARSALA
DRESSMANN LAUGAVEGI LOKAR.

ERUM MEÐ TIL SÖLU!
Fataslár,hengi, ljósaskilti,hillur á lager,borð
oﬂ á góðu verði.

Stolin kerra

Þessari kerru var stolið við Hafravatn s.l.
vetur. Skráninganúmerið er : SX-790.
Burðarverkið er galvaniserað stál og
hún er klædd með mótakrossviði og
það vantar afturhlerann. Fundarlaun kr.
100.000.- s.8920290

Einkamál

Salan fer fram 28. og 29. ágúst frá kl. 10-18
í verslun Dressmann á Laugavegi 18b.
Laugavegur. S: 5629730

;¨hiaajb]ZahijVeiZ`jb

Spjalldömur 908 1616

Opið allan sólarhringinn.
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Kranar og kranaleigur

Útleiga krana og steypumóta er stór hluti starfsemi Arma ehf. Alfreð Karl Alfreðsson er sölustjóri hjá Örmum ehf.
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Kranar fyrir öll verkefni
Útleiga krana og steypumóta er eitt sérsviða Arma ehf. Fyrirtækið er einn umsvifamesti aðilinn á markaðnum í dag.

F

yrirtækið Armar ehf. var
stofnað árið 1999 og sinnir
fjölbreyttri starfssemi. Armar
leigja meðal annars út vinnulyftur í
öllum stærðum og jarðvélar og reka
umfangsmikla útleigu á krönum og
steypumótum. Fyrirtækið býður
upp á gott úrval krana í öllum
stærðum og gerðum. Alfreð Karl
Alfreðsson sölustjóri segir Arma
bjóða að mestu leyti krana í útleigu
frá þýska fyrir tækinu Liebherr. „Við
erum að mestu leyti að leigja krana
til ýmissa byggingaverktaka hérlendis. Við sjáum stærstum hluta
þeirrar greinar fyrir krönum og
höfum gert það undanfarin ár. Af
og til eru einstaklingar að leiga
krana af okkur, til dæmis ef þeir eru
að byggja sjálfir. Við höfum einnig
verið að selja krana en útleiga
þeirra er langstærsti hluti starfssemi okkar.“

Ör vöxtur undanfarin ár
Auk útleigu á krönum og steypumótum leigja Armar líka út vinnulyftur í öllum stærðarflokkum og
mikið úrval jarðvéla, til dæmis jarðýtur og gröfur. Armar voru upphaflega til húsa í Suðurhrauni í Hafnarfirði og samanstóð vélarkosturinn af einum glussa krana í byrjun.
Fyrir tækið stækkaði jafnt og þétt
næstu árin samhliða auknum umsvifum. Árið 2001 voru tíu vinnulyftur keyptar og árið 2003 var
starfsemi fyrirtækisins flutt í Dalshraun í Hafnarfirði. Árið 2005 var
tækjafloti fyrirtækisins kominn í
rúmlega 100 vélar. Í dag skiptist

fyrirtækið í þrjár einingar, Armar
Vinnulyftur, Armar Jarðvélaleiga
og Armar Mót og kranar og er
starfsemi fyrirtækjanna á þremur
stöðum í Hafnarfirði og Reykjavík.

Leiga krana að aukast
Miklar sveiflur hafa verið á byggingamarkaði undanfarin tíu ár að
sögn Alfreðs. „Það var mikill uppgangur hér á landi eftir árið 2000
eins og allir landsmenn sáu. Eftir
hrun varð eðlilega mikil dýfa í
útleigu krana hjá okkur eins og
öðrum enda hægðist mjög mikið
á öllum byggingaframkvæmdum.
Undanfarin eitt til tvö ár höfum
við þó séð góða aukningu í útleigu
krana og starfsemin gengur vel
núna.“
Armar ehf. er umsvifamesta
fyrir tækið á sviði kranaleigu hérlendis. Kranar frá þeim hafa komið
að flestum stærri verkefnum hérlendis undanfarin ár, meðal annars við bygginu tónlistarhússins
Hörpu. „Nú er til dæmis verið að
byggja nýja stúdentagarða í Vatnsmýrinni og þar eru sex kranar, þar
af fjórir frá okkur.“ Kranarnir eru
leigðir út í mislangan tíma eftir
verkefnum. Stysti leigutíminn er
yfirleitt tveir mánuðir en hann
getur farið upp í nokkur ár, eins
og við byggingu Hörpu. Þótt mest
sé að gera í byggingageiranum yfir
sumar tímann eru kranarnir í útleigu allt árið. Mörg verkefnanna
taka meira en ár í byggingu auk
þess sem stærstur hluti kostnaðar
útleigunnar snýr að flutningi og

uppsetningu kranans, frekar en að
leigunni sjálfri.
Kranarnir eru leigðir út án starfsmanna og er öllum stýrt frá jörðinni með fjarstýringu. „Þeir dagar
er nánast liðnir að starfsmenn stýri
krönum í mikilli hæð. Nú er þeim
flestum stýrt frá jörðinni. Við sjáum
síðan um allt viðhald á krönum
okkar þannig að viðskiptavinir
okkar þurfa ekki að hugsa um það.
Maður frá okkur mætir bara á staðinn og klárar málið.“

Steypumót fyrir íslenskar
aðstæður
Armar eru líka umboðsaðilar á Íslandi fyrir stærsta steypumótaframleiðanda heims, Peri, sem er
af mörgum talinn framleiða bestu
steypumótin í heiminum í dag.
„Þetta eru úrvals steypumót sem
henta vel við íslenskar aðstæður.
Þau koma í stöðluðum einingum til
okkar og eru leigð út eftir þörfum
hvers og eins.“ Það eru að mestu
leyti byggingaverktakar sem leigja
steypumót en einstaklingar sem eru
að byggja sjálfir leigja þau einnig út.
Steypumót og kranar eru oft leigð út
saman enda eru mótin hálft tonn
að þyngd og ekki hægt að hreyfa án
þess að nota krana. Steypumótin
eru mislengi í útleigu enda byggingatími mislangur. „Tónlistarhúsið Harpa var til dæmis fjögur ár
í byggingu en garðveggir í heimahúsum taka kannski fimm daga.“
Nánari upplýsingar um kranaleigu og steypumót Arma ehf. má
finna á armar.is.

Fjórir kranar frá Örmum ehf. eru nú í Vatnsmýrinni þar sem nýir stúdentagarðar eru í
MYND/PJETUR
byggingu.
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Með langa reynslu að baki
Kvarnir ehf. býður upp á fjölbreytta þjónustu. Hjá fyrirtækinu er hægt að leigja eða kaupa meðal annars vinnupalla og krana.
Kvarnir hafa í mörg ár framleitt tröppur, stiga og búkka undir framleiðsluheitinu Brimrás. Þar er lögð áhersla á góða þjónustu.

K

varnir ehf. er fyrirtæki með
margþætta starfsemi en
það samanstendur af fyrirtækjunum Brimrás og Pöllum.
„Hinar þekktu Brimrásaráltröppur og –stigar hafa verið framleiddar í þrjátíu ár. Þetta er vara sem er
framleidd hér á landi en er ættuð
frá þýsku fyrirtæki. Við leigjum og
seljum steypumót til uppsteypu
ásamt undirsláttarefni, leigjum
byggingarkrana og allar gerðir
vinnupalla. Byggingarkranarnir
sem við erum með eru galvaníseraðir og hafa þá kosti að fljótlegt er
að fella þá og reisa og færa á milli
staða. Það hefur
fallið mjög vel í
kramið hjá byggingarverktökum
því þetta hefur
spa rað þei m
bæði fjármagn og vinnu. Einstaklingar hafa einnig nýtt sér þessa
þjónustu,“ segir Ingólfur Örn Steingrímsson, eigandi Kvarna.

Margra ára framleiðsla
Kvarnir hafa eins og áður segir í
mörg ár framleitt tröppur, stiga og
búkka undir framleiðsluheitinu
Brimrás. „Áltröppurnar eru gæðatröppur sem eru þannig unnar að
þrepin eru soðin í en ekki hnoðuð eða þrykkt með vélum eins og
flestar innfluttar tröppur og stigar
eru unnar. Það má einnig geta þess
að við höfum möguleika á að sinna
hinum ýmsu sérþörfum varðandi

smíði á stigum. Lendi menn síðan í
óhöppum með áltröppur frá okkur
getum við í flestum tilfellum lagað
það sem farið hefur úrskeiðis. Álbúkkarnir frá okkur eru sérlega
endingargóðir. Við vitum til þess
að búkkar, stigar og tröppur frá
fyrstu árum Brimrásar eru enn í
notkun.“

Margþætt starfsemi
Starfsvið Kvarna er breitt en fyrirtækið flytur einnig inn sorpkvarnir og sorppressur. „Sorpkvarnirnar
eru frá hinu heimsþekkta fyrirtæki
In-Sink-Erator en það fyrirtæki
var frumk vöðull í framleiðslu
á s o r p k v ö r num. Við f ly tjum líka inn umbúðapressur fyrir
heimili en umbúðapressur minnka
umfang þurra sorpsins. Í þessum
umbúðapressum er hægt að pressa
áldósir, pappír, plast og annað það
sem til fellur af umbúðum. Þá má
geta þess að við bjóðum upp á leigu
á tónleika- og skemmtanasviðum
svo það er ljóst að starfsemi fyrirtækisins er fjölþætt,“ segir Ingólfur.
Ingólfur og starfsfólk hans býður
upp á að setja upp vörur frá fyrirtækinu og keyra tæki og tól heim
til fólks. „Þegar fólk er að fara að
byggja hús getum við útvegað
flesta hluti til uppsteypunar. Við
erum með mót til að slá upp húsið,
steypuíhluti, vinnupalla og krana.“

Ingólfur í Kvörnum býður góða og skjóta þjónustu. Hjá honum er hægt að leigja eða kaupa krana, vinnupalla, mót og margt fleira. MYND/GVA

Fyrirtækið flytur
Ingólfur hefur mikla reynslu á
þessum markaði en starfsemi
Kvarna hófst árið 1995. Fyrir þann
tíma vann hann hjá fyrirtækinu
Pöllum frá 1982. „Við erum nýflutt
með skrifstofurnar okkar ásamt
hjólapallaleigunni, smávörulag-

ernum og alla framleiðsluna í
Akra lind 8 í Kópavogi. Öll starfsemi þungavöru er flutt í Álfhellu
9 í Hafnarfirði.“

Með þeim elstu í greininni
„Við hjá Kvörnum leggjum áherslu
á skjóta og góða þjónustu, fag-

mennsku og heiðarleika. Við erum
með þeim elstu í greininni hér á
landi og höfum því mikla reynslu
að bjóða. Viðskiptavinir okkar geta
treyst á úrvals vörur og þjónustu.“
Nánari upplýsingar um fyrirtækið og vörur þess má finna á
www.kvarnir.is.

Það þarf próf á krana
Magnús Guðmundsson deildarstjóri vinnuvéladeildar Vinnueftirlitsins segir
vitundarvakningu hafa orðið á undanförnum árum varðandi réttindi á
vinnuvélar og atvinnurekendur meðvitaðri um öryggismál en áður.

V

innueftirlitið sér um námskeiðshald fyrir þá sem
sækjast eftir vinnuvélaréttindum. Málið er þó ekki svo
einfalt því vinnuvél er ekki bara
vinnuvél.

Frumnámskeið
Loftur er lofthræddur krani sem
er þekktur úr þáttunum um
Bubba.

Lofthræddi Loftur
Loftur er blár krani. Hann er ein af söguhetjunum í
barnaþættinum Bubbi byggir. Loftur er ekki eins
og flestir kranar því hann er lofthræddur. Hann er
líka hræddur við margt annað eins og mýs, hávaða og fuglahræðuna Hrapp sem er einnig persóna í þáttunum. Loftur er hikandi og huglaus
og vantar alveg það sjálfstraust sem hinar persónur þáttarins eru uppfullar af. Hann er yfirleitt sannfærður um að hann geti ekki hluti en svo
kemur í ljós að hann getur alveg gert þá þegar hann
er dyggilega hvattur áfram af félögum sínum.
Persónur þáttanna eru ýmist manneskjur, dýr
eða vélar. Vélarnar sýna oft af sér barnalega hegðun, eru óþolinmóðar og skilja ekki alltaf afleiðingar gjörða sinna.
Bubbi er þá eins og foreldri þeirra og kennir þeim og hjálpar þeim
að leysa vandamál sem þær hafa komið sér í.
Í hverjum þætti fást Bubbi og félagar hans við ýmsar viðgerðir
og smíðar. Lögð er áhersla á að finna lausnir við vandamálum og
er helsti frasi Bubba: „Tekst að laga það?“ og þá svara félagarnir:
„Held nú það!“ Nema Loftur, hann segir: „Uh, já, ég held það.“

„Réttindi á vinnuvélar skiptast í
tvo flokka. Annars vegar er það
frumnámskeið og svo grunnnámskeið. Frumnámskeiðin eru haldin
af Vinnueftirlitinu en grunnnámskeiðin af ökuskólum. Frumnámskeiðin veita mönnum réttindi til
að taka próf á ýmsar vinnuvélar;
dráttarvélar, lyftara upp að tíu
tonnum, malbikunarvélar, valtara og krana og körfubíla með
allt að 18 tonna lyftigetu ásamt
fleiri vinnuvélum.“ Þegar búið er
að sækja námskeið hjá Vinnueftirlitinu fer fólk í þjálfun á vinnustað
undir leiðsögn kennara. Þegar
henni er lokið er kallaður til prófdómari frá Vinnueftirlitinu og
verklegt próf er tekið á vinnuvélina á vinnustað viðkomandi. Nái
hann tilsettum kröfum fær hann
réttindi til að stjórna vinnuvél í
þeim flokki vinnuvéla sem prófið var tekið á.

Magnús Guðmundsson hjá Vinnueftirlitinu segir atvinnurekendur orðna meðvitaðri um
MYND/PJETUR
öryggismál en áður.

Byggingarkrananámskeið
Sérnámskeið fyrir byggingarkrana
eru haldin á vegum Vinnueftirlitsins. Þau veita aðeins réttindi til að
stjórna byggingarkrönum.

Grunnnámskeið

Aukin vitund og betri tæki

Sé farið beint á grunnnámskeið
öðlast menn próftökurétt á allar
vélar sem krafist er réttinda á.

Á árum áður voru vinnuvélaréttindi ekki litin eins alvarlegum
augum. „Það er tilfinning mín að

þessi mál séu í góðu horfi og margt
hefur lagast á síðustu árum. Ég
held það sé aukin vitund atvinnurekenda sem eru orðnir meðvitaðri um öryggismál en áður. Eftirlitið hefur í sjálfu sér ekki breyst
mikið. Við förum eftir almennum
Evrópureglum um öryggisbúnað
og tæki. Tækin eru líka orðin betri
og betur búin en áður.

markhonnun.is

Tilboðin gilda 23. - 26. ágúst

LAXAFLÖK

FERSK MEÐ ROÐI & BEINLAUS

Kræsingar & kostakjör

2/6:9
ÁÐUR 1.998 KR/KG

BESTU TILBOÐIN Í NETTÓ
LAMBABÓGUR

KOSSAR

ÍSBLÓM

ÍTALSKUR

ÝMSAR GERÐIR

X-TRA

TTUR

25% AFSLÁ

25% AFSLÁTTUR
TTUR
35% AFSLÁ

2/27:

25:

ÁÐUR 1.798 KR/KG

KAFFI

BAGUETTE

BAKAÐ Á STAÐNUM*

PETER LARSEN

50% AFSLÁTTUR

TTUR
50% AFSLÁ

226

TTUR
25% AFSLÁ

NÝBAKAÐ

SPERGILKÁL/
HVÍTKÁL

ÁÐUR 199 KR/PK

ÁÐUR 229 KR/STK
*Gildir ekki um Nettó Salaveigi

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Höfuðskart hornþráðarskríbents (9)
Eigi daginn bundinn, enda verst til þess
fallinn (9)
Pest er verst fyrir fólk með svakanef (8)
Hleyp rennugöng og skapa fjaðrafok (11)
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(14)
Skjót skepna er ekki við (7)
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Jarðarbréf fer hvorki um himinn né haf (10)
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Fóstraðar sem góðir félagar frá æsku (10)
Mótsreglur kveða á um örlög uppgötvunar
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Fer suður með rembing og gjólu af póli (10)
Næ Móra fyrir þær sem ekkert bítur á (6)
Hörfuðu hlemmar undir helgi (7)
Álitið alið (5)
Þykist Örn vera listamaður? (7)
Bana ketti með korða (6)
Köfnunarefni standa við heiti eigin sambanda (9)
Tannraunir trufla unaðssemdirnar (10)
Háttur fyrir hina vegna tilbúinna (8)
Hjálparhjálp styrkir hóp (11)
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Lausnarorð síðustu viku var
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10

Önnur ganga upp og niður fyrir trúaða (6)
Stærsta hríslan er sótt og tröllaskipið
smíðað (9)
Óræður spiladraugur (11)
Læt næma gleypa fis í nafni listastefnu (7)
Einlæg skrafa um skáldskapinn (16)
Pési þessi flýgur víða (7)
Listar yfir orðróm konungs og úrlausnarefni (14)
Innhópskappið snýst líka um bolta (18)
Hamingjusöm og jákvæð ögn hittir
spendýr (6)
Álíka skarpur og fósturhelmingur (8)
Rugga, pikka, hólf; úr verða sérstakar
kompur (14)
Sting karla hindrum með opinberri
stofnun (13)
Pah, sveitarálfur sem enginn sér? (12)
Reikna með sakfellingu í fyrirsögn (7)
Imbakassinn geymdi þau gölnu (10)
Gáfulega blíðan (10)
Lem karla fyrir ruglaða en nokkuð þekkta
(8)
Sendi hljóð héðan mannlaust (7)
Tæri plöntu til manneldis (7)
Legg kjör við klæðnað (7)
Jafnlélegur fram og aftur (3)

3.
4.
6.
7.
8.

2

T

Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Sumarhús með sundlaug frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Reynir Axelsson,
Mosfellsbæ, og getur hann
vitjað vinningsins í afgreiðslu
365, Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fyrirbæri sem
bjargar mannslífum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 29. ágúst næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „25. ágúst“.
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BORIS
SKRIFBORÐSSTÓLL
Flottur skrifborðsstóll með
stillanlegu baki og
st
setu. Frábær
stuðningur við
bakið. Fæst í
nokkrum litum.

FULLT VERÐ: 7.995

3620017


$

3620019

85
) 6 / É7 7

FULLT VERÐ: 29.950

GREG
SKRIFBO
BORÐSSTÓLL
Me
Með háu baki
og innbyggðri
gas
gaspumpu sem
tryggir
stiglausa
hæ
hæðarstillingu.
Lit
Litur: Svartur.

FULLT VERÐ: 14.950

5.995 7.995

16.950

63$ 5,é







3690011

QUEENS SVEFNSÓFI
Flottur svefnsófi með gráu, slitsterku
áklæði. Þægilegur og auðveldur í
notkun. Stærð: B209 x H78 x D80 sm.
Í svefnstöðu: B140 x L190 sm. Litur:
Grásvartur.

SVEFNSÓFI

FULLT VERÐ: 89.950

63$ 5,é







69.950

U9380

TUNGUSÓFI

FULLT VERÐ: 189.950

139.950

BILLUND TUNGUSÓFI
Efni: PELLISIMA leður. Litur: Svartur. Stærð: B300 x D85 x H86 sm. Tunga 175 sm.
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THEO SKRIFBORÐSSTÓLL
Góður skrifborðsstóll á krómfæti
með hnakkapúða og stillanlegum
armpúðum. Hægt að halla baki og
festa í hvaða stöðu sem er. Hægt
að rugga. Litur: Svartur.
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7 85




$ ) 6 / É7



7 85
$ ) 6 / É7

$ ) 6 / É7

7 85

7 85

1971001

FULLT VERÐ: 199

99

765002150

MJÚK HJÖRTU
Mjúk og flott hjörtu í fallegum litum.

995

179640000



7 85

$ ) 6 / É7

7 85

FULLT VERÐ: 995

732867

FONDUE
ONDUE SETT
Flott fondue sett á frábæru verði!


7 85
$ ) 6 / É7

SKÁLASETT
2 hvítar skálar saman í pakka ásamt
svörtum bakka. 9 mismunandi gerðir.


$ ) 6 / É7

FULLT VERÐ: 2.995

1.495

199

ZANIA BLÓMAPOTTUR
Flottur blómapottur, fæst í nokkrum
litum. Hæð: 15 sm. Stærð: Ø18 sm.



DH9300200

$

FULLT VERÐ: 349

99

85
) 6 / É7 7

KLÓSETTSETA
Hvít klósettseta á góðu verði.


$)

5
6 / É7 7 8

092410060

6 STK.

KLEMMUR
Flottar hjartalaga klemmur með
krítartöflu. 6 stk. saman í pakka.

DR5000010

995

BAÐHORNHILLA
Flott 3ja hæða baðhornhilla.

$ ) 6 / É7

5882207



495

8.500

LINDON MOTTA
Falleg gólfmotta með flottu munstri.
Stærð: 160 x 230 sm.

$ ) 6 / É7

ÞURRKGRIND
Nett þurrkgrind til að setja á ofn.
Sniðug lausn þar sem er lítið pláss.



2 STK.

7 85



7 85
$ ) 6 / É7

$ ) 6 / É7

7 85

FULLT VERÐ: 695

399

FULLT VERÐ: 795

395

1950001

FÍLAKERTASTJAKI
Flottur kertastjaki fyrir 2 sprittkerti.

TOULON KERTASTJAKAR
Sætir fuglakertastjakar. 2 stk. saman í
pakka. Frábært verð!




$ ) 6 / É7

$)

7 85

FULLT VERÐ: 695

65791

36414001

399

REIÐHJÓLATASKA
Hjólataska á stýri eða undir stöng.

DH9022380

5
6 / É7 7 8

3 STK.

FULLT VERÐ: 695

299
SKRAUTHÚS 3 STK.
STK
Sæt, lítil skrauthús. 3 stk. í pakka.
Nokkrir mismunandi litir.



7 85

7 85

FYRIR 6 BLÓM ÁÐUR: 895

HÆÐ: 50 SM. ÁÐUR: 2.495

DS2000150

FULLT VERÐ: 995
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7 85

FULLT VERÐ: 16.950

FULLT VERÐ: 1.995

$ / /7$ é

$ / /7$ é

323-11-1011

7 85

FULLT VERÐ: 399

1969700

995

314000300

PLASTKASSI MEÐ HANDFANGI
FFlottur plastkassi með góðu handfangi
og hólfum.



FULLT VERÐ: 1.495

499

595

SNAKKBAKKI
KKBAKKI
Sniðugur,
gur, hólfaður
bakki fyrir
yrir ídýfur og
gt góðgæti.
óð
i
ýmislegt

$ ) 6 / É7

321-11-1058

FULLT VERÐ: 1.095

245

2 STK.

KERTASTJAKAR
Fallegir, háir kertastjakar. 2 stk. saman í
pakka.


$ ) 6 / É7

FULLT VERÐ: 499

FULLT VERÐ: 1.995

1.495

GLERVASAR
Flottir, glærir glervasar.
Hæð: 50 sm. 2.495 nú 1.495
Hæð: 70 sm. 3.495 nú 2.495

641400050

445

SÍLIKON KÖKUFORM
Flott sílikon kökuform.
6 lítil blóm 895 nú 445
1 stórt blóm 1.295 nú 795

www.rumfatalagerinn.is
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GEIRLAUGUR MAGNÚSSON SKÁLD (1944-2005) var fæddur þennan dag.

„brosti framan í morguninn/ elskaði náungann/ fylltist ofsagleði/ hló við sólinni.“
timamot@frettabladid.is

INGA DÓRA PÉTURSDÓTTIR: STÝRIR APPELSÍNUGULA DEGINUM Á ÍSLANDI Í DAG

Merkisatburðir
1609 Galileo Galilei sýnir
nokkrum feneyskum kaupmönnum stjörnukíki sem
hann notaði til að skoða
tungl Júpíters og afsanna
þannig jarðmiðjukenninguna.
1718 Borgin New Orleans er
stofnuð í Louisiana.
1944 Bandamenn frelsa
París í síðari heimsstyrjöldinni.
1960 Sumarólympíuleikar
eru settir í Róm.
1970 Stífla var sprengd í Miðkvísl í Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu í mótmælaskyni við stækkun Laxárvirkjunar.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför móður minnar,
ömmu og langömmu,

HELGU M. PÁLSDÓTTUR
Lindasíðu, Akureyri.

Sérstakar þakkir fá Heimahlynning Akureyri
og starfsfólk Lerkihlíðar Dvalarheimilinu Hlíð.
Gunnhildur Ásgeirsdóttir
Helga Margrét Helgadóttir
Sara Helgadóttir

Þorgrímur G. Jörgensson
Ómar Örn Magnússon
Birgir Örn Guðjónsson

Ástkær bróðir okkar, frændi og vinur,

STEINGRÍMUR EGILSSON
frá Mið-Grund Skagafirði,
Ægisgötu 6, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 27. ágúst kl. 13.30.
Oddný Egilsdóttir
Gottskálk Egilsson
Lilja Egilsdóttir
frændfólk og vinir.

Innilegar þakkir færum við þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts
og útfarar elskulegrar eiginkonu, móður,
ömmu, dóttur og systur,

„Appelsínuguli liturinn er einkennislitur UN Women og á að minna okkur
á réttindabaráttuna fyrir betra lífi
kvenna,“ segir Inga Dóra Pétursdóttir, framkvæmdastýra UN Women á
Íslandi. Samtökin halda appelsínugulan dag 25. hvers mánaðar í fimm
mánuði sem á að vekja almenning
til vitundar um ofbeldi gegn konum
í heiminum og þörfina á að berjast
gegn því. „Verslanir við Laugaveginn ætla að gera miðbæinn svolítið
appelsínugulan í dag með því að vera
með þann lit í gluggunum. Svo hvetjum við líka alla til að klæðast appelsínugulu og sýna þannig stuðning
sinn í verki á táknrænan hátt,“ segir
Inga Dóra og biður fólk að senda sér
myndir.
„Ofbeldi gegn konum er eitt helsta
mannréttindabrot allra tíma,“ segir
Inga Dóra. Hún tekur fram að sjónum
sé sérstaklega beint að Afganistan
nú, í tilefni þess að UN Women hefur
nýverið fordæmt ofbeldi gegn stúlkum og konum þar. „Svo er íslenskur fókus á Afganistan líka. World
Economic Forum hefur þrívegis valið
Ísland þann stað sem best er að vera
kona á en Afganistan þann versta,
enda var komið árið 2009 þegar lög
um afnám ofbeldis gegn konum voru
samþykkt í Afganistan. Í þeim er
kveðið á um að það sé refsivert að
kaupa og selja konur, að selja konur í
vændi, kveikja í þeim og brenna með
sýru, að nauðga þeim og gifta stúlkur
undir sextán ára aldri.“
Tvær ungar stúlkur, Sahar Gul og
Lal Bibi, hafa nýlega vakið viðbrögð
í Afganistan og umræðu í alþjóðasamfélaginu er þær bentu á að þessi
umræddu lög væru ekki virt, að sögn
Ingu Dóru. „Önnur þessara stelpna
var þrettán ára þegar hún var seld
í hjónaband til ofbeldisfulls eigin-

FRAMKVÆMDASTÝRA UN WOMEN „Að stelpur undir átján ára aldri skuli stíga fram og bjóða
kerfinu og kúguninni birginn vekur manni von og við verðum að sýna þeim samstöðu,“ segir
Inga Dóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ofbeldi gegn konum
er eitt helsta mannréttindabrot allra tíma.
manns og ofbeldisfullrar tengdafjölskyldu. Hún var pyntuð og henni var
nauðgað og haldið í gíslingu. Fjölskylda hennar fékk hana loks lausa og
með hennar hjálp og mannréttindasamtaka er hún búin að leggja fram
kæru á hendur tengdafjölskyldunni
en ekki er búið að dæma í málinu.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærrar
móður minnar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

SIGRÍÐAR KRISTÍNAR
BJARNADÓTTUR

BRANDDÍSAR INGIBJARGAR
GUÐMUNDSDÓTTUR

Grænumýri 9, Akureyri.
Stefán Sigurðsson
Sigurður Stefánsson
Ester Stefánsdóttir
Bjarni Gestsson
systkini og barnabörn.

Sameinumst um að sýna lit

frá Bæ.

Ester Kristjánsdóttir

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deildum
11B og 11G á Landspítalanum við Hringbraut.
Guðmundur Grétar Bjarnason
Elías Bjarni Guðmundsson
Gunnar Ingi Guðmundsson
Margrét Ólöf Guðmundsdóttir
og langömmubörn.

Guðný S. Elíasdóttir
Sigríður M. Þorfinnsdóttir
Dýrleif Ólafsdóttir
Harald Helgheim

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, stjúpfaðir,
afi og langafi,

ÓLAFUR BEN SNORRASON

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Laxalæk 36, 800 Selfossi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
þriðjudaginn 21. ágúst. Útförin fer fram frá
Selfosskirkju fimmtudaginn 30. ágúst kl.
15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent
á að láta MND-félagið njóta þess.

ÁLFHEIÐAR ÁRMANNSDÓTTUR
frá Skógum,
Lindasíðu 4, Akureyri.

Irena Halina Kolodziej
Unnur Ben Ólafsdóttir
Viðar Bergsson
Ólöf Þóra Ólafsdóttir
María Ben Ólafsdóttir
Óskar Einarsson
Einar Ólafsson
Guðný Ólafsdóttir
Gunnar Jökull Guðmundsson
Sara Rós Kolodziej
barnabörn og barnabarnabörn.
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Miðhraun 22 b, 210 Garðabæ, Sími 571 0400 granit@granit.is

Anna Soffía Sverrisdóttir
Sverrir Brynjar Sverrisson
Þóra Sverrisdóttir
Sólrún Sverrisdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Elín Sigurðardóttir
Þorsteinn Berg
Óskar Steingrímsson

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

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

STEFANÍA KRISTÍN JÓNSDÓTTIR
skurðhjúkrunarfræðingur,
Skriðuseli 4, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi
sunnudaginn 19. ágúst. Útför hennar
fer fram frá Seljakirkju þriðjudaginn
28. ágúst kl. 13.00.
Gylfi Eiríksson
Sigríður Gylfadóttir
Hannes Hauksson
Sverrir Jón Gylfason
Sandra Rós Pétursdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

HANNES JÓNSSON
flugvirki,
Marbakkabraut 30, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 23. ágúst. Útför hans fer
fram frá Kópavogskirkju föstudaginn
31. ágúst kl. 13.00.
Sigrún Sveinsdóttir
Sveinn Stefán Hannesson
Arnar Hannesson
Einar Hannesson
og barnabörn.

Helga Kristinsdóttir
Sigurlaug Þorsteinsdóttir
Ása Rún Björnsdóttir

Við þökkum innilega samúð og vinarhug við
andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
vinkonu, ömmu og langömmu,

JÓNÍNU MARGRÉTAR
PÉTURSDÓTTUR

INGÓLFUR INGÓLFSSON
Reynigrund 22, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 23. ágúst. Útförin
fer fram frá Akraneskirkju miðvikudaginn 29.
ágúst kl. 10.30. Þeim sem vilja minnast hins
látna er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Ragnheiður Björg Björnsdóttir
Ingólfur Ingólfsson
Berglind Ingólfsdóttir
Arnar Ingólfsson
afabörn og systkini.

Það er okkar allra að fylgjast með
svona málum. Að stelpur undir átján
ára aldri skuli stíga fram og bjóða
kerfinu og kúguninni birginn vekur
manni von og við verðum að sýna
þeim samstöðu,“ segir hún og bendir
á meiri upplýsingar á síðunni www.
unwomen.is.
Inga Dóra segir myndir af Íslendingum, íklæddum rétta litnum, hafa
farið héðan á allar landsskrifstofur UN Women, átján talsins, síðast
þegar appelsínuguli dagurinn var.
„Þær vöktu athygli,“ segir hún „sem
sannar að við getum sameinast um að
sýna lit.“
gun@frettabladid.is

Fjóla Jóhannesdóttir
Hreggviður Ársælsson

Bólstaðarhlíð 45, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar 13E á
LSH og á hjúkrunarheimilinu Sóltúni.
Hörður Halldórsson
Gunnlaugur Halldórsson
Bryndís Halldórsdóttir
Matthías Bjarnason
barnabörn og langömmubörn.

Þórgunnur Skúladóttir
Hany Hadaya
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Góð afmælisgjöf
Föðurbróðir okkar,

ÁSGEIR SCHEVING ERLENDSSON
Bergstaðastræti 30b,

lést á Landakotsspítala 23. ágúst.
Þorsteinn Sigurjónsson
Elín Anna Sigurjónsdóttir
Guðrún Sigurjónsdóttir

Elskuleg frænka okkar,

SIGURLÍN SIGURGEIRSDÓTTIR
Bláskógum, Sólheimum Grímsnesi,

lést að heimili sínu föstudaginn 17. ágúst.
Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 28. ágúst kl. 15.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Styrktarsjóð
Sólheima kt. 620586-1299, reikning: 152 – 05 – 264033.

Landgræðslufélag Öræfinga hlaut landgræðsluverðlaunin 2012. Ungmenni úr
sveitinni veittu þeim viðtöku í afmælishófi sem haldið var í tilefni þess að 20 ár
eru frá því félagið var stofnað, fyrst slíkra
félaga á landinu. Það var við hæfi þar sem
ungmenni í Öræfum hafa haldið uppi starfi
félagsins frá árinu 1993 undir traustri
stjórn þeirra sem eldri eru.
Fyrsta verkefni félagsins var að friða
um 5000 hektara lands með girðingu frá
Hnappavöllum að Hofi. Síðan hófst uppgræðslan og oftast hefur verið plantað
tólf til fimmtán þúsund plöntum árlega.
Starfsemin er fjármögnuð með styrkjum,
meðal annars frá Sveitarfélaginu Hornafirði, Suðurlandsskógum og Landbótasjóði
Landgræðslunnar, auk félagsgjalda.
Heimild/www.rikivatnajokuls.is
- gun

Aðstandendur.

Okkar ástkæra móðir og tengdamóðir,
dóttir, amma og systir,

ÞURÍÐUR BAXTER
lést á Líknardeild Landspítalans þann
19. ágúst. Útför hennar verður gerð frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 28. ágúst kl.
13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Samhjálp kvenna.
Stefán Baxter
Linda Rut Benediktsdóttir
Sigríður Þ. Ottesen
Elvar Þór, Eiður Aron og Ísak Andri
Þorlákur Baxter og fjölskylda
Kristín Atladóttir og fjölskylda

AFHENDING VERÐLAUNANNA Svandís Svavars-

dóttir umhverfisráðherra afhenti þeim Styrmi
Einarssyni, Ísak Einarssyni og Söndru Rós Karlsdóttur verðlaunin.
MYND/ALMAR SIGURÐSSON

MYND/LÁRA STEFÁNSDÓTTIR

FENGU STYRK Magnús G. Ólafsson, skólastjóri tónskólans, tekur við gjafabréfi frá Þorgeiri

Gunnarssyni, formanni stjórnar sjóðsins. Á milli þeirra er Sigursveinn Magnússon.

Fjallabyggð fékk styrk
til hljóðfærakaupa
Tónskóla Fjallabyggðar var afhentur styrkur úr Sjóði til minningar
um Magnús Magnússon á lokakvöldi
tónlistarhátíðarinnar Berjadaga
í Ólafsfirði 19. ágúst síðastliðinn.
Styrkinn á að nýta til öflunar hljóðfæra og kennslutækja.
Sigursveinn Magnússon rakti við
þetta tækifæri sögu minningarsjóðsins í stórum dráttum, markmiðin með stofnun hans árið 1984
og helstu verkefni sem hafa verið

Innilegar þakkir færum við þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og
útfarar ástkærrar eiginkonu minnar, móður
okkar, tengdamóður og ömmu,

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

AUÐBJARGAR DÍÖNU ÁRNADÓTTUR

andaðist á Hrafnistuheimilinu að Boðaþingi
í Kópavogi fimmtudaginn 23. ágúst.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Heiðarlundi 18, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
krabbameinsdeildar Landspítalans á
Hringbraut og hjúkrunarþjónustu Karitas.
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elsku móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

styrkir til kaupa á hljóðfærum, þar
á meðal tveimur flyglum, og nú
þetta framlag. Framlagið kemur sér
væntanlega vel nú þegar Tónskólinn flytur í nýtt og betra húsnæði. Á
myndinni tekur Magnús Guðmundur Ólafsson, skólastjóri Tónskóla
Fjallabyggðar, við gjafabréfi úr
hendi Þorgeirs Gunnarssonar, formanns stjórnar minningarsjóðsins.
Á milli þeirra er Sigursveinn Magnússon.

Jón Hermannsson
Árni Jónsson
Hermann Þór Jónsson
Díana, Ólafur Páll og Íris.

Sólveig Pálsdóttir
Harald Schmitt

ANNA MARGRÉT VESTMANN
EINARSDÓTTIR

Guðríður Vestmann Guðjónsdóttir
Hallgerður Ásta Guðjónsdóttir
Björgvin M. H. Snorrason
Magnea Thor Guðjónsdóttir
Elín Guðjónsdóttir
Óli Þór Valgeirsson
Anna Jóna Guðjónsdóttir
Þorbjörn Daníelsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

ÓLAFAR JÓHANNSDÓTTUR
Miðholti 10, Þórshöfn.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
deild 11-G á Landspítalanum fyrir einstaka
hlýju og góðvild.
Úlfar Þórðarson
Jóhann Ólafur Þórðarson
Þóra Ragnheiður Þórðardóttir
Þórður Þórðarson
Oddgeir Þórðarson
Helena Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristín Kristjánsdóttir
Freygerður Friðriksdóttir
Bergur Steingrímsson
Líney Sigurðardóttir
Sigrún Inga Sigurðardóttir
Höskuldur Sveinsson

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

JÓHANNESAR HARALDAR PROPPÉ

Mamma okkar, tengdamamma, amma og
langamma,

hjúkrunarheimilinu Mörk,
áður Hæðargarði 33, Reykjavík.

SIGRÍÐUR BJÖRNSDÓTTIR

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjartadeildar Landspítalans Hringbraut og
hjúkrunarheimilinu Mörk.
Unnur Guðmundsdóttir Proppé
og aðstandendur.

Okkar yndislega móðir, tengdamóðir, amma
og langamma,

GUÐRÚN JÓHANNA
GUÐJÓNSDÓTTIR EGGERZ
Hábæ – Hrafnkelsstöðum, Borgarfirði,
áður Litla Kambi, Breiðuvíkurhr.
Snæfellsbæ,

lést á sjúkrahúsi Akraness þann 20. ágúst
2012. Jarðsungið verður frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 29. ágúst kl. 13.00.
Valur Gunnarsson
Daníelsdóttir
Kristjana Heiður Gunnarsdóttir
Snjólaug Jóna Sveinsdóttir
Bragi Sveinsson
Birgir Sveinsson
Hjörtur Sveinsson
Sigrún Karlsdóttir
og fjölskyldur.

Hanna Kristín
Magnús Guðmundsson
Guðbjartur Sigurðsson

SVANUR PÁLSSON

Jóna Halldórsdóttir
Sigríður Svansdóttir
Gyða Björg Svansdóttir
Anna Edda Svansdóttir
Rakel Svansdóttir
Halldór Örn Svansson
Ragnhildur Svansdóttir
Stefán H. Svansson
börn og barnabörn.

Hulda Ágústsdóttir
Sigurbjörg Jóhannsdóttir
Ómar Traustason
Kristjana Jóna Jóhannsdóttir
Höskuldur Kr. Guðmundsson
Sigurður Jóhannsson
Árni Jóhannsson
Ásdís Ósk Elfarsdóttir
barnabörn og systkini hins látna.

Axel Kaaber

Þökkum ykkur öllum sem sýnt hafa samúð
og hlýhug við andlát og útför

RAGNHEIÐAR VALGARÐSDÓTTUR
kennara, Dalsgerði 3d, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á
öldrunardeildum Sjúkrahússins á Akureyri
bæði í Seli og Kristnesi, þar sem hún naut
einstakrar og kærleiksríkrar umönnunar.
Valgarður Stefánsson
Ingibjörg Haraldsdóttir
Sigurður Klausen
Ragnheiður Haraldsdóttir
Veturliði Rúnar Kristjánsson
Valgerður Valgarðsdóttir
Gísli Jón Júlíusson
ömmubörn og langömmubörn.

BRYNHILDAR RÖGNU
FINNSDÓTTUR
Staðarhóli, Eyjafjarðarsveit,

Jón Örn Þórðarson
Skúli Alexandersson
Halldór Garðarsson
Viðar Nilsen
Þórunn Eggertsdóttir
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Heiðdís Gunnarsdóttir

Guðrún Valgeirsdóttir

Asparskógum 22, Akranesi,

lést þann 20. ágúst sl. Jarðsungið verður
frá Akraneskirkju miðvikudaginn 29. ágúst
kl. 14.00.

sem lést föstudaginn 10. ágúst.

sem lést á Landspítalanum 21. ágúst, verður
jarðsunginn frá Bústaðakirkju þriðjudaginn
28. ágúst kl. 13.00.

Eyjólfur Bjarnason

Okkar ástkæri,

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
við andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu okkar,

Birkihvammi 9, Kópavogi,

Ingibjörg Jónsdóttir
Örvar, Ernir og Ragnheiður
Björn Jónsson
Jón Valgeir, Vala og Björn
Eva Björk Kaaber
og langömmubörnin sjö.

JÓHANN ÖRN MATTHÍASSON

Dóra Sjöfn Valsdóttir
Kaja Kristjánsdóttir

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

Bárugötu 37,

er látin. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Bestu þakkir fyrir auðsýnda samúð, vinarhug
og góða umönnun.

Sigurgeir Garðarsson
Garðar Rúnar Sigurgeirsson
Finnur Sigurgeirsson
Valdimar Sigurgeirsson
Unnsteinn Sigurgeirsson
Magnús Geir Sigurgeirsson
Sigurgeir Sigurgeirsson
Ragnheiður Sigurgeirsdóttir
Kolbrún Sigurgeirsdóttir
Erla Sigurgeirsdóttir
Kristrún Sigurgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

HAFSTEINN VALGARÐSSON
Arnbjörg Sveinsdóttir
Soffía Pálmadóttir
Harpa Gylfadóttir
Linda Robinson
Ásta Heiðrún Stefánsdóttir
Gísli Baldursson
Aðalsteinn Ómar Þórisson
Finnur Steingrímsson
Þórarinn Guðnason

Hrauntungu 21, Kópavogi,

lést á Krabbameinsdeild Landspítalans
miðvikudaginn 22. ágúst. Útför auglýst síðar.
Sigrún Sigurðardóttir
Snorri Hauksson
Hannes Þór Hafsteinsson
Sigurður Páll Snorrason
Ingvi Örn Snorrason
Íris Björk Snorradóttir

Erla Magnúsdóttir

SJÁÐU

ENN FLEIRI SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT

ÞRJÁR NÝJAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2 GULL

STÖÐ 2 KRAKKAR

POPP TÍVÍ

MARGFALT

FLEIRI MÖGULEIKAR MEÐ NETFRELSI ÞÆTTIR OG KVIKMYNDIR EFTIR PÖNTUN

Nýtt

28 DAGA FRELSI

Nýtt

KVIKMYNDIR

Nýtt

FRÆÐSLUEFNI

Nýtt

KLASSÍSKT
ÍSLENSKT

Nú fylgja þrjár nýjar stöðvar, Popptíví, Stöð 2 Gull og Stöð 2 Krakkar frítt með
áskrift að Stöð 2 ásamt Stöð 2 bíó. Þjónusta við áskrifendur hefur einnig
margfaldast með stórauknu framboði af efni á Netfrelsi Stöðvar 2. Þar má nú
horfa hvenær sem er og hvar sem er á alla nýjustu þættina og bíómyndirnar af
Stöð 2 og Popptíví í 28 daga eftir frumsýningu, vel valda innlenda þætti úr safni
stöðvar 2, úrval af talsettu barnaefni og vandað fræðsluefni beint í sjónvarpið
þitt, símann, tölvuna eða spjaldtölvuna.

Nýtt

BARNAEFNI

ALLT ÞETTA FYRIR
254 KR. Á DAG
MARGFALT
SKEMMTILEGRI

SLÁTURFÉLAG SUÐURLANDS

REYKT FOLALDAKJÖT
MEÐ BEINI

FROSIN JARÐARBER 1.2 KG
G

FRÁ NOREGI FROSIN LÚÐA

2798 KR.KG

459 KR

SULTUKRUKKA
MEÐ LOKI
BEST MEX

TACO SÓSUR 230 GR

198 KR.

ÞYKKVABÆJAR 700 GR

TILBOÐS FRANSKAR
KARTÖFLUR

259 KR.

159 KR.

100%

1295
@G# @<

@ ?yI

1998
@G# @<

698
@G# @<

598
@G# @<
1298 KR.KG
OSTSTYKKI
OSTS
STYKKI
S
TYKKI 998 K
KR.KG
KR
R.KG
KG

Í SNEIÐUM
EIÐUM

4 STK. KRINGLUR MJÚKAR

198 KR.

FERSKIR KJÚKLINGABITAR

179
@G# @<

BÓNUS HREINN EPLA OG
APPELSÍNUSAFI

ÞRJÁR 250 ML FERNUR I PAKKA

159 KR

279
@G# @<
FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR

BÓNUS HREINN EPLA OG
APPELSÍNUSAFI 1 LTR.

129 KR

4 STK. KJALLARABOLLUR
MEÐ OSTI

298 KR.

1798
@G# @<
5 STK. BYGG-FLATKÖKUR

139 KR.

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR
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ÁRBÆJARSAFN býður upp á markað þar sem allir geta selt og keypt
allt milli himins og jarðar á sunnudag. Auk þess verður íslensk-tékknesk
þjóðlagahátíð með dansi og söng. Stuðið stendur frá 13 til 16.

krakkar@frettabladid.is

SMÍÐIN HEILLAR Örn Kjartansson
hlakkar mest til að læra að smíða.

SPENNANDI Hrafnhildi
Kjartansdóttur þykir spennandi að byrja í skóla.

ÞEKKIR MARGA Arna Sigríður Ólafsdóttir

þekkir marga í bekknum sínum.

SKÓLAGANGAN HEFST
Þau Arna Sigríður Ólafsdóttir, Hrafnhildur Kjartansdóttir og Örn Kjartansson eiga
það öll sameiginlegt að skólagangan hófst hjá þeim nú í vikunni. Smíði, lestur og
leikur er meðal þess sem þau eru spennt fyrir í skólanum.

Hrafnhildur Kjartansdóttir
Hvað heitir skólinn þinn? Vesturbæjarskóli.

Einu sinni voru tvö bláber
sem voru hjón. Allt í einu
sagði karlinn við konuna;
„Mér er kalt.“ „Já, auðvitað
er þér kalt,“ sagði þá konan,
„þú ert nefnilega ber.“
„Hvar fékkstu þessi stóru og
fallegu augu?“
„Þau fylgdu nú bara andlitinu.“

Einu sinni voru tveir vinnumenn sem hétu Vindur og
Viður. Bóndinn sendi þá út
í skóg að vinna. Eftir smá
stund fóru þeir að slást og
Viður batt Vind fastan við
tré.
Þegar bóndinn kom að
sækja þá, varð hann hann
ferlega fúll og sagði „nú leysi
ég Vind og rek Við“.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Viltu styðja hælisleitendur
og flóttamenn?
Rauði krossinn í Hafnarfirði
leitar að sjálfboðaliðum í
verkefni með hælisleitendum
og flóttamönnum.
Áhugasamir sendi póst á:
hafnarfjordur@redcross.is
Frekari upplýsingar í síma 5651222

Hvað er skemmtilegast við að
byrja í skóla? Það er bara svo
spennandi að prófa eitthvað
nýtt.
Hvað hlakkar þú mest til að
læra? Smíði.

Hvað ertu með í skólatöskunni
þinni? Nestisbox, brúsa og
skilaboðaskjóðu.
Þekkirðu marga í bekknum
þínum? Ég þekki flesta. Ég
þekki Emblu, Sölku Nóu, Vigdísi, Matta, Karítas, Lovísu,
Iðunni og Sögu.

Arna Sigríður Ólafsdóttir
Hvað heitir skólinn þinn?
Melaskóli.
Hvað er skemmtilegast við að
byrja í skóla? Frímínútur og að
læra að lesa.
Hvað hlakkar þú mest til að
læra? Að gera sjálfsmyndir.

Hvað ertu með í skólatöskunni
þinni? Pennaveski og poka og
íþróttapoka og líka nestisbox ...
og brúsa.
Þekkirðu marga í bekknum
þínum? Já. Margar úr ballettinum og tvo stráka líka. Áskel
og Fjölni. Þeir eru vinir mínir.

Örn Kjartansson
Hvað heitir skólinn þinn? Langholtsskóli.
Hvað er skemmtilegast við að
byrja í skóla? Læra að smíða og
út að leika. Og læra að reikna.
Hvað hlakkar þú mest til að
læra? Smíði.
Hvað ertu með í skólatöskunni þinni? Penna, leikfimisföt, nesti, vatnsbrúsa, blöð, og
möppu.
Þekkirðu marga í bekknum
þínum? Já, Kára, Brynjar,
Eriku, Emil Má, Sögu, Indíönu,
Steinar Snæ, Alexander og Sólkötlu, níu krakka.

Margrét Ásta Finnbjörnsdóttir
Hvað ertu gömul? Ég er 10 ára.
Lestu mikið? Já, ég les frekar mikið.
Hvenær lærðir þú að lesa? Í 1. bekk lærði ég
að lesa.
Hvað er skemmtilegt við að lesa bækur? Það
er skemmtilegt og fyndið að lesa skemmtilegar
bækur.
Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi hjá þér? Fyrsta bókin sem ég las var
bókin um Stúf.
Hvers lags bækur þykja þér skemmtilegastar? Mér finnst ævintýrabækur skemmtilegastar.
Hvaða bók lastu síðast og hvernig var hún?
Bókin sem ég las síðast var Fíasól. Hún er flottust. Hún fór í bíó og tók allan peninginn sinn
með og gleymdi veskinu í bíóinu og því var
stolið og hún ætlaði að kaupa sér krossara.
Hvaða námsgrein er skemmtilegust? Uppáhaldsnámsgreinin mín er stærðfræði.
Hver eru þín helstu áhugamál? Áhugamálin
mín eru handbolti og lestur góðra bóka.

HRESST

ÁTAK OG
BRAZIL
BUTT LIFT

ÁTAK – KONUR
MÁN. / MIÐ. / FÖS. kl. 06.05
MÁN. / MIÐ. / FÖS. kl. 09.15
MÁN. / MIÐ. / FIM. kl. 17.30

ÁTAK – KARLAR
MÁN. / ÞRI. / FIM. kl. 18.30

BRAZIL BUTT LIFT
MÁN. / MIÐ. kl. 16.45–17.

Verð: 24.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 12.990 kr.
Verð: 17.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 10.990 kr.

Skráning og nánari upplýsingar:
Símar 565 2212 og 565 2712
mottaka@hress.is . www.hress.is

Hress býður nú upp á sex vikna kraftnámskeið
fyrir þá sem vilja koma sér í gott form í góðum

PIPAR\TBWA • SÍA

félagsskap. Námskeiðin hefjast 3. og 4. sept.

ALMENNIR TÍMAR Í VETUR: ZumbaFitness Zumba Gold Zumba Aqua Zumba Toning RPM BodyVive BodyPump BodyBalance
BodyAttack Warm-Fit  SB 30/10 Stöðvaþjálfun Krossþjálfun Tabata Yoga  Warm Yoga Hot Yoga
Combo 30 Spinning Vaxtamótun
NÁMSKEIÐ:

Námskeið fyrir 12-16 ára stráka Námskeið fyrir 12-16 ára stelpur Brazil Butt Lift námskeið
Átak karlar Átak konur

ÞJÓNUSTA:

Sund Vatnsgufa Sauna Einkaþjálfun Hópþjálfun Nudd Aðgangur að Bjargi Akureyri
Aðgangur að Hressó Vestmannaeyjum

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is

25 ára
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rlendur blaðamaður greip mig á rölti
BAKÞANKAR
niður Laugaveginn á dögunum. Hún var
Tinnu Rósar
að skrifa grein fyrir bandarískt tímarit um
Steinsdóttur stefnumótamenningu Íslendinga og bað um

LÓÐRÉTT
1. rusl, 3. í röð, 4. land, 5. samtíningur, 7. kálsoð, 10. ílát, 13. gifti, 15.
felldi tár, 16. persónufornafn, 19. til.

álit. Ég jós úr viskubrunni mínum í dágóðan tíma og bölvaði því að riddaramennskan
væri steindauð hérlendis. Þegar hún spurði
mig af hverju ég héldi að það væri var ég
þó alveg mát. Sú spurning hefur blundað í
mér síðan. Hvað drap riddaramennskuna?
Er hún dauð? Kalla breyttir tímar kannski
á öðruvísi riddaramennsku? Umræðan um
það hve framarlega Ísland stendur varðandi
réttindi samkynhneigðra, transfólks og
annarra minni samfélagshópa hefur minnt
mig á það hvað kvenréttindabaráttan hefur
náð góðum árangri hérlendis. Er það mögulega hún sem drap riddaramennskuna?

LAUSN

17

19

Ósjálfbjarga og elska það

LÁRÉTT
2. mylsna, 6. kúgun, 8. kvikmyndahús, 9. rangl, 11. berist til, 12. þjaka,
14. splæs, 16. persónufornafn, 17.
aur, 18. hrópa, 20. ekki heldur, 21.
flokka.

20

LÁRÉTT: 2. sáld, 6. ok, 8. bíó, 9. ráf,
11. bt, 12. plaga, 14. stang, 16. þú, 17.
for, 18. æpa, 20. né, 21. raða.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. áb, 4. líbanon,
5. dót, 7. kálsúpa, 10. fat, 13. gaf, 15.
grét, 16. þær, 19. að.

2

1

21

ÉG Á oft erfitt með að átta mig á hversu
langt ég vil að baráttan fyrir jafnrétti
kynjanna gangi. Ég er ekki tilbúin að fórna
því að mega vera hjálparlaus í vissum hlutum bara vegna þess að ég er kona. Einu
sinni reyndi ég til dæmis að hengja
upp mynd heima hjá mér. Útkoman
var gat í veggnum á stærð við hamarshaus.
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UM daginn var eitt dekkið á
bílnum mínum loftlítið. Eftir að
hafa horft á það hugsi í dágóðan
tíma hélt ég á næstu bensínstöð.
Á leiðinni þangað ímyndaði ég
mér að dekkið myndi allt í einu

hætta að snúast og bíllinn þyrfti að keyra
á þremur dekkjum. Það myndi augljóslega
ekki ganga upp. Líklegast myndi hann þá
snarstansa á miðri leið með þeim afleiðingum að honum myndi hvolfa og taka nokkrar
veltur niður Ártúnsbrekkuna og ég stórslasast í kjölfarið – það gæti gerst! Kannski
hefði ég átt að fá dráttarbíl.

ÉG KOMST þó á bensínstöðina heilu og
höldnu. Þegar ég loksins fann loftdæluna
stóð ég við hana í smá stund, sneri upp á
hárlokk og þóttist lesa leiðbeiningarnar (en
var í raun að fylgjast með andahóp handan
götunnar) þar til myndarlegur herramaður kom loksins upp að mér og bauð fram
aðstoð sína. Hann vippaði sér niður á hnén
og reddaði hlutunum á nokkrum sekúndum.

EFTIR AÐ hann hafði yfirfarið öll dekkin á
bílnum þakkaði ég fyrir mig og keyrði burt
sæl og glöð. Ég var samt örlítið pirruð á því
hvað hefði tekið hann langan tíma að koma
mér til hjálpar. Ég velti því fyrir mér hvort
kvenréttindabaráttan sé virkilega svo langt
leidd að eðlilegt þyki að lítil, ljóshærð stelpa
geti pumpað í dekkið á bílnum sínum sjálf?

ÉG VIL að skoðanir mínar séu teknar alvarlega og að mér séu veitt sömu laun fyrir
sama starf og karlmaður. Ég hef þó engan
áhuga á að borga á fyrsta stefnumóti eða
geta skipt um ljósaperu og svo sannarlega
hef ég engan áhuga á að kunna að pumpa í
dekkið á bílnum mínum. Ég meinaða!

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Gott plan! Ég
þarf bara aðeins
Ok! Þá
og fiffa mig til!
sjáumst við á Sjáumst eftir
barnum eftir
smá!
smá!

Þú ert sein!

■ Gelgjan
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Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Áhugavert. Ég kenni því
um að Jeremy sé enn einu
sinni að reyna að gera mig
gjörsamlega brjálaðan.

Ég kenni þeim mikla
óstöðugleika sem fylgir
unglingsárunum um
þetta.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Bíddu aðeins. Mér
líst ekkert á þetta!
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■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sko, svona er vandamálið í hnotskurn.

Í hverju?

( 311' "* # 0 -*1# ,
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I know! Ég varð
aðeins að plokka
augabrúnirnar!

Hnotskurn. Það þýðir
að ég er að gera langa
sögu stutta.

…

Allavega, málið er að...
uu...umm...hmm...

Árans, ég er búinn
að gleyma því sem
Kannski
ég ætlaði að segja. þarftu stærri
hnotu.

.5 490
NIKE CLASSIC SAND

Góður bakpoki fyrir
skólann og í tómstundirnar.
Litir: Svartur, blár, bleikur.
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8.990

ADIDAS LK TRAINER

Götuskór með slitsterkum
sóla. Stærðir: 30-38.5

PU N TE ROkóVIr. IFæst einnig
AD ID AS na
nhússs

í svör tu.

7.9 9 0

fullt verð

Góður in
-35
Stærðir: 29

6.990

NIKE MILER SS TOP

Léttur og þægilegur
æﬁngabolur úr DRI FIT efni
með öndun. Litur: Bleikur.
Stærðir: S-M-L-XL

NIKE MILER SS

Léttur og þægilegur æﬁngabolur úr DRI FIT efni með
öndun. Litur: Blár.
Stærðir: S-M-L-XL

Grár.
RU N TE CHﬁnSKgaÓR
skór. Litur:
Alhliða æ
-35
Stærðir: 28

4.290

4.290

8 .4 9 0

fullt verð

Verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða
ða myndabrengl.

4.490
Netfóðraðar stuttbuxur.
Litur. Dökkgráar.
Stærðir: S-M-L-XL

8.990

NI KE DA RT 9 skór með EVA sóla. Litir:
ga
Alhliða æﬁn
32-3 8
ænu. Stærðir:
Blár með gr

NIKE N45

3.990

6.490

NIKE BE STRONG BUXUR

Æﬁngabuxur úr teygjanlegu
DRI FIT efni með öndun.
Litur: Svartar.
Stærðir: S-M-L-XL

L INDUM / BÍLDSHÖFÐA / AKUREYRI / SELFOSSI / www.intersport.is / GILDISTÍMI: 25.ÁGÚST – 27.ÁGÚST

8.990

NI KE DA RT 9 skór með EVA sóla. Litir:
ga
Alhliða æﬁn
ir: 32-3 8
bleiku. Stærð
Hvítur með
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SKEYTI Í NÝLÓ Tónleikar og kynning á vegum Skála, miðstöðvar fyrir hljóðlist og tilraunakennda
tónlist, verða haldnir í Nýlistasafninu í kvöld klukkan níu. Spiluð verða verk eftir innlenda tónlistarmenn
en þar að auki mun hinn pólskættaði tónlistarmaður, Konrad Korabiewski, flytja verkið Skeyti sem unnið
var fyrir Europe – a sound panorama og mun verða gefið út í haust á vegum Skála.

menning@frettabladid.is

VILDI GERA ÖGRANDI VERK

Bækur ★★★★★
Forsetinn er horfinn
Anne Holt
Salka

Góð frásögn af flókinni
fléttu
Anne Holt er í hópi virtustu glæpasagnahöfunda
Norðurlanda og á bókinni Forsetinn er horfinn
má glöggt sjá af hverju það er. Hún er lunkin við
að teikna upp flókna fléttu sem, með örfáum hnökrum,
k
er um leið
l
trúverðug. Þá lætur henni vel að vinda fram ólíkum sögum sem renna saman
við lausn málsins, en slíkt er nánast orðin krafa í glæpasögum nútímans.
Í þessari bók segir frá fyrstu opinberu heimsókn fyrsta kvenforseta
Bandaríkjanna og verður Noregur fyrir valinu. Fylgst er með forsetanum
sjálfum og heimamönnum sem þurfa að takast á við gæsluna. Inn í
frásögnina fléttast sögur úr ólíkum heimshornum sem augljóslega tengjast
því atviki að forsetinn hverfur. Með því er ekki verið að eyðileggja neitt
fyrir lesendum, en þýðandi bókarinnar, sem heitir Presidents valg á frummáli, leiðir lesendum strax í titlinum fyrir sjónir að forsetinn muni hverfa.
Þýðing Solveigar Brynju Grétarsdóttur er góð og sagan líður vel áfram.
Anne Holt er fínasti rithöfundur. Ýmis atriði í fléttunni eru heldur ótrúverðug, en það kemur í raun ekki að sök, sagan er góð. Persónusköpun
er með ágætum, þó vissulega sé fókusinn fullmikið á vandamál söguhetjanna. Það er reyndar lenska í glæpasögum, íslenskum sem erlendum, og
á stundum mætti beina sjónum meira að framvindu sögunnar og minna
að heimilisvandræðum.
Forsetinn er horfinn er góð glæpasaga og veltir upp ýmsum spurningum
um valdastöðu í heiminum, mismunandi viðbrögð ríkja við áföllum og
alþjóðapólitík. Ekki skemmir spennandi söguþráðurinn fyrir.
Kolbeinn Óttarsson Proppé

Niðurstaða: Góð spenna er byggð upp í flókinni fléttu sem að mestu
gengur upp.

(a) í Kunstshclager
Baldvin Einarsson opnar sína
fyrstu einkasýningu á morgun
klukkan 16.00. Sýningin, sem ber
heitið (a), er haldin í sýningarrýminu Kunstschlager, Rauðarárstíg
1. Á sýningu þessari ber ýmislegt
fyrir sjónir, svo sem líkama, tákn
og leik segir í tilkynningu. „Áhorfandanum er svo boðið að spekúlera
um hinar ýmsu tengingar og líkingar en það má með sanni segja
að snertifletir verkanna á þessari
sýningu séu ófáir.“
Sýningin stendur yfir til 15.
september.

BALDVIN EINARSSON Fyrsta einkasýning
hans verður opnuð í dag.

WWW.OPERA.IS

FRUMSÝNING 20. OKTÓBER KL. 20
2. sýn: Föstudaginn 26. október
3. sýn: Laugardaginn 27. október
4. sýn: Sunnudaginn 4. nóvember
5. sýn: Laugardaginn 10. nóvember
6. sýn: Laugardaginn 17. nóvember

Margrét Sara Guðjónsdóttir,
dansari og danshöfundur, er
nýlent á landinu til að heimsfrumsýna verk sitt Tilbrigð
við nánd á hinni alþjóðlegu
leiklistarhátíð Lókal. Sýnt er
í Smiðjunni á Sölvhólsgötu
13 klukkan 21 í kvöld og 17 á
morgun.
„Ég vildi gera ögrandi verk sem
kæmi endalaust á óvart, eins og sjá
má á nafni verksins. Í Tilbrigð við
nánd blanda ég saman ólíkum elementum til að halda einbeitingu
áhorfandans hundrað prósent allan
tímann,“ segir Margrét Sara um
nýjasta dansverkið sitt sem þrír
reyndir, þýskir dansarar túlka í
Smiðjunni nú um helgina. Þar segir
hún orðlausa nálægð við aðra hafa
orðið henni að yrkisefni og bendir á
sem dæmi að umgengni við manngrúa í neðanjarðarlestum stórborga
sé partur af daglegum veruleika
margra. „Við reynum oft að útiloka
þennan veruleika enda yrðum við
brjáluð ef við ætluðum að taka inn
alla þá strauma sem á vegi okkar
verða. En svo getur slíkt afskiptaleysi orðið að lífsstíl þannig að við
hættum að finna fyrir fólkinu í
kringum okkur í daglega lífinu. Mig
langaði að opna fyrir þessar rásir
og þess vegna fjalla ég um nándina
í mínu verki og velti því upp hversu
mikil raunveruleg samskipti við
höfum við aðra í lífinu.“
Sýningar á Tilbrigð við nánd
(Variations on closer) eru þegar
bókaðar í Frakklandi, Noregi og Svíþjóð. „Það er ekki algengt að selja
verk áður en þau eru tilbúin en ég er
búin að selja þetta verk til Bordeaux
í Frakklandi sem styrkti það, segir
Margrét Sara. Velgengnin ætti þó
kannski ekki að koma henni á óvart
því síðasta verk hennar, Soft target,
hefur verið sýnt víða um Evrópu á
undanförnum tveimur árum við
afar góðan orðstír. Sólódansarinn í
því er ein af stúlkunum þremur sem
dansa í Tilbrigð við nánd.
Margrét Sara býr í Berlín og
flaug til landsins seint í fyrrakvöld.
Þá er að koma af stórri tónlistar- og
leikhúshátíð í Salzburg í Austurríki
þar sem hún dansaði aðalhlutverk í
verki Gisele Vienne og Dennis Cooper, This is how you will disappear,
en verkið var frumsýnt árið 2010 á
Festival D‘Avignon, stærstu og virtustu leik- og danslistahátíð í Evrópu
og hefur síðan verið sýnt víða um
heim.
Að dansa sjálf í eigin verkum
segir Margrét Sara ekki henta sér
heldur einbeiti hún sér að kóreó-

Miðasala í Hörpu og á www.harpa.is - sími 528 5050 - midasala@harpa.is
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MARGRÉT SARA „Ég er í rauninni heima bara eina viku á ári, oftast í kringum danshá-

tíðir í ágúst eða september,“ segir hún.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIÐURSLISTAMAÐUR Í BORDEAUX
Margrét Sara hefur verið valin heiðurslistamaður frönsku danslistahátíðarinnar Les Grandes Traversees í Bordeaux 2013. Þar verður hún andlit þeirrar
hátíðar, mun sýna verk eftir sig og velja inn á hátíðina. „Ég fæ algerlega
að hanna hátíðina það árið. Það verður skemmtilegt verkefni. Gaman að
horfa á alls konar verk út frá þeim möguleika að geta boðið þeim. Ég fer á
margar sýningar í Berlín og svo ferðast ég líka mikið á hátíðir með mín eigin
verk. Einnig hef ég farið út um allan heim með Gisele Vienne sem er dálítil
stjarna og vann fyrir nokkrum dögum „The young directors festival price“. Ég
gæti búið til margar hátíðir með öllu því flotta fólki sem ég hef hitt.“

grafíunni í þeim. „Dansari er svo
upptekinn af því að kafa inn í dansefnið og túlka það en kóreógrafer verður að hafa góða yfirsýn og
halda utan um alla framkvæmdina.
Það er gott að halda þessu aðskildu.“
Um vikulanga heimsókn er að
ræða hjá Margréti Söru að þessu
sinni. „Ég er í rauninni heima bara
í eina viku á ári, oftast í kringum
danshátíðir í ágúst eða september,“ segir hún. „Það er svo erfitt

að plana frí þegar maður er í svona
frílansbransa. Ég kom stundum
heim um jólin en er hætt því, það
er svo mikið að gera hjá öllum við
að upplifa jólin á einhvern sérstakan hátt samkvæmt hefðum.“ Spurð
hvort hún sé fjölskyldumanneskja
svarar hún: „Ég á bara mann, hollenskan mann og við eigum heimili
í tveimur löndum. Ég bý mestmegnis í Berlín en við eigum hús í Rotterdam líka.
gun@frettabladid.is

30 listamenn sýna
30 listamenn koma fram á listakvöldinu Vinnslunni sem fram
fer í þriðja sinn í Norðurpólnum
í kvöld. Vala Ómarsdóttir, ein af
listrænum stjórnendum Vinnslunnar, segir hugmyndina að
Vinnslunni eiga rætur sínar að
rekja til reynslu hennar og hinna
þriggja aðstandenda Vinnslunnar til sambærilegs viðburðar í
London, Shumpt. „Listamenn
sækja um að taka þátt í Vinnslunni og svo koma þeir saman og
setja upp verk í öllum Norðurpólnum. Verkin eru af ýmsu tagi,
tónleikar, listaverk, leik- og danssýningar svo eitthvað sé nefnt.
Áhorfendur þurfa bara mæta og
njóta,“ segir Vala en auk hennar
standa þau Guðmundur Ingi Þorvaldsson, María Kjartansdóttir og
Birgir Hilmarsson að uppákomunni. „Við stóðum fyrir fyrsta
kvöldinu í vor og það gekk mjög
vel og listamönnum sem taka þátt
fer sífellt fjölgandi.

Í VINNSLUNNI Áhorfendur geta fylgst

með margvíslegum listviðburðum í
Vinnslunni í kvöld rétt eins og á fyrri
Vinnslukvöldum í sumar.

Dagskráin hefst klukkan hálfátta í kvöld og stendur til eitt í
nótt. Vala segir hægt að mæta
hvenær sem er og fylgjast með.
Aðgangseyrir er 1.000 krónur.
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GALATÓNLEIKAR
Stórsveitar Reykjavíkur
Jazzhátíðar og Hörpu
SÉRSTAKIR GESTIR:

Borgardætur  Þór Breiðfjörð
Kristjana Stefánsdóttir  Bjarni Arason
Söngkvartettinn Nútímamenn
Stjórnandi: Sigurður Flosason

miðasala á midi.is harpa.is og í Hörpu
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Fögnuðu nýrri
Steinda-seríu
Hópur vina og vandamanna
grínistans Steinþórs Steinþórssonar, Steinda jr., safnaðist saman á Hótel Borg til
að verða vitni að og fagna
frumsýningu þriðju seríunnar af Steindanum okkar á
fimmtudaginn.

SKROLLARINN Ein af persónunum í

nýju seríunni af Steindanum okkar.

MAÐURINN SJÁLFUR Stjarnan sjálf, Steindi jr., ásamt Sigrúnu Sigurðardóttur, unnustu

sinni, og leikaranum Kjartani Guðjónssyni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SMART Takefusa-systkinin Dóra og Björgólfur létu sig ekki vanta.

Langar þig til að syngja í karlakór
sem hefur mikinn metnað?
Karlakórinn Fóstbræður vill bæta við sig söngmönnum
í allar raddir fyrir næsta starfsár, 2012–2013, sem hefst
um miðjan september nk.
Þú þarft að hafa góða söngrödd, tónheyrn og vera
yngri en 45 ára.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur V. Snævarr
í síma 861 7700, gsnaevarr@simnet.is.
Umsóknarfrestur er til 3. september.

DANSLEIKUR Leikarinn Damon Younger

GÓÐIR GESTIR Heba Júlíusdóttir, Guðrún

og dansarinn Katrín Johnson brostu
blítt.

Bjarnadóttir og Anna Birta Tryggvadóttir
gæddu sér á guðaveigum. Í það minnsta
ein þeirra.

Karlakórinn Fóstbræður hefur starfað óslitið í hart nær hundrað ár.
Kórinn er metnaðarfullur í verkefnavali og hefur komið reglulega fram
með Sinfóníuhljómsveit Íslands, frumflutt íslensk verk fyrir karlakóra og
haldið tónleika með ýmsum helstu listamönnum landsins.
Kórinn hefur gefið út marga geisladiska og vinnur nú að útgáfu fjögurra
geisladiska þar sem kórinn er í aðalhlutverki á þrem þeirra.
Kórinn syngur fjölbreytilega tónlist og kappkostar að vinna með bestu
tónlistamönnum landsins. Stjórnandi Fóstbræðra er Árni Harðarson.

KARLAKÓRINN
FÓSTBRÆÐUR
LEIKSTJÓRINN Ágúst Bent, leikstjóri Steindans okkar, ásamt þeim Helga Vali Gunnarssyni, Bertu Maríu Gunnarsdóttur, Hrafnhildi Birnu Eiríksdóttur og Birnu Ágústsdóttur.

LAUGARDAGUR 25. ágúst 2012

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 25. ágúst 2012
➜ Tónleikar
21.00 Söngkonan Jussanam da

Silva heldur tónleika með Agnari Má
Magnússyni í Tónlistarskóla Árnesinga
á Selfossi.

➜ Leiklist
21.00 Ferðaleikhúsið að Baldursgötu

37 sýnir nýja uppfærslu á Light Nights.
Þjóðsögur og margvíslegt íslenskt efni
er á dagskránni sem er flutt á ensku.
Aðgangseyrir er kr. 2.000 og 1.500 fyrir
börn 6 til 16 ára.

➜ Sýningar
14.00 Jóna Hlíf Halldórsdóttir opnar
myndlistarsýninguna Info í nýju húsnæði Flóru í Hafnarstræti 90 á Akureyri.

Niður með puntið!
Bíó ★★★★★
Leikstjórn: Mark Andrews,
Brenda Chapman
Leikarar: Kelly Macdonald, Billy
Connolly, Emma Thompson,
Robbie Coltrane, Julie Walters,
Kevin McKidd, Craig Ferguson
Disney-samsteypan hefur smjaðrað
fyrir kóngafólki lengur en elstu menn
muna. Óraunhæfar prinsessufantasíur ungra stúlkna eiga nær undantekningarlaust rætur sínar að rekja að
einhverju eða öllu leyti til barnaefnis
sem merkt er Disney, þó vissulega
eigi það oft og tíðum lengri sögu.
Nýjasta afurð fyrirtækisins (og
dótturfélagsins Pixar) er hin tölvuteiknaða Brave, og segir hún frá
ungri prinsessu í Skotlandi til forna.
En hér hefur verið hrist rækilega upp
í formúlunni og hin konungborna
aðalpersóna er bæði óhefluð og uppreisnargjörn. Hún gefur skít í „dömufræði“ móður sinnar, kærir sig ekki
um neinn af vonbiðlum sínum, og
eyðir mestöllum tíma sínum í bogfimi og hangs. Hún biður norn um að
leggja álög á móður sína, rétt til þess
að mýkja hana upp, en ekki vill betur
til en svo að þeirri gömlu er breytt í
skógarbjörn.
Brave er mikið sjónarspil eins
og flest sem frá Pixar kemur, og þó
söguþráðurinn virki ófrumlegur við
fyrstu sýn er nálgunin augljóslega
óhefðbundin séu hin femínísku gleraugu sett upp. Það er nánast eins og
Disney-bákninu finnist það skulda
heiminum afsökunarbeiðni vegna
prinsessusnobbsins í gegnum tíðina,
og viti menn, hin rytjulega og ódannaða Merida sem hér er fylgst með er
langflottasta kvenpersóna sem sést
hefur í teiknimynd lengi.
Húmorinn er ekki langt undan og
oftar en ekki er hann á kostnað keltneskra staðalímynda. Hér eru flestir
rauðbirknir, uppstökkir og illa tenntir,
kumpánlegir en helst til háværir.
Sagan um bjarndýrið fær kannski
helst til mikið pláss miðað við hversu
seint hún fer af stað. Til að byrja með
hélt ég að hún yrði nokkurra mínútna
útúrdúr frá Meridu og vonbiðlunum,
en smám saman tekur hún alfarið
yfir. Skemmtilegt fyrir þau yngstu en
við stóru börnin viljum frekar meira af
berrössuðum Skotum á fylleríi.
Brave er samt glæsileg. Vinsældir
bleiku puntprinsessunnar er samfélagsmein sem hefur fylgt okkur allt
of lengi. Skemmtilega kaldhæðnislegt
væri ef Disney ætti á endanum þátt í
að frelsa okkur frá því. Er ég kannski
of bjartsýnn?
Haukur Viðar Alfreðsson
Niðurstaða: Fyndin, flott og femínísk
skemmtun fyrir unga sem aldna.
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23.00 Árleg flugeldasýning verður
haldin á Jökulsárlóni. Aðgangseyrir er
kr. 1.000 og rennur hann óskiptur til
Björgunarfélags Hornafjarðar. Sætaferðir
verða frá Höfn.
➜ Hátíðir
14.00 Beikonhátíð verður haldin á

Skólavörðustígnum. Allir velkomnir og
þátttaka ókeypis. Beikonsmakk í boði,
ýmis beikonlist og almenn beikon-gleði.
Hátíðin stendur til klukkan 17.

➜ Tónlist
11.30 Agnar Már Magnússon spilar

á flygil í Hörpu í tilefni af Jazzhátíð
Reykjavíkur.
14.00 Xenia Kriisin frá Svíþjóð, hin
bandaríska The Anatomy of Frank og
Myrra Rós koma fram í verslun 12 Tóna
við Skólavörðustíg. Tónleikarnir eru
haldnir í tilefni af tónlistarhátíðinni Melodica Acoustic Festival.

17.00 Lilja Guðmundsdóttir sópran,

Fjölnir Ólafsson baritón, Ásta María
Kjartansdóttir sellóleikari og Ingileif
Bryndís Þórsdóttir flytja íslenskar einsöngsperlur í Kaldalóni Hörpu.
20.00 Melodica Festival verður haldið
á Café Rosenberg. Ýmsir flytjendur.
21.00 Eivör heldur útgáfutónleika á
Græna Hattinum, Akureyri.
22.00 Andrea Gylfadóttir og Bíóbandið
halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da
Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
23.00 Hljómsveitin Árstíðir og bandaríski tónlistarmaðurinn Kyle Woolard
halda tónleika á Bar 11 við Hverfisgötu
18 í Reykjavík.

er á dagskránni sem er flutt á ensku.
Aðgangseyrir er kr. 2.000 og 1.500 fyrir
börn 6 til 16 ára.

➜ Opið Hús
13.00 Bærinn Krókur á Garðaholti í

Garðabæ er opinn á sunnudögum í
sumar. Krókur er lítill bárujárnsklæddur
burstabær. Hann er staðsettur ská á
móti samkomuhúsinu á Garðaholti
og stutt frá Garðakirkju. Aðgangur er
ókeypis.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara

➜ Leiklist

í Reykjavík verður haldinn að félagsheimili þeirra Stangarhyl 4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta danstónlist.
Aðgangseyrir fyrir félaga FEB í Reykjavík
er kr. 1.500 en kr. 1.800 fyrir aðra gesti.

21.00 Ferðaleikhúsið að Baldursgötu

➜ Tónlist

Sunnudagur 26. ágúst 2012

37 sýnir nýja uppfærslu á Light Nights.
Þjóðsögur og margvíslegt íslenskt efni

14.00 Owls of the Swamp frá Ástr-

alíu, Elliot Rayman frá Bandaríkjunum
og hljómsveitin The Friday Night Idols
koma fram í verslun 12 Tóna við Skólavörðustíg.
16.00 Hljómsveitin Melchior heldur
stutta og kósý tónleika á Gljúfrasteini.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
17.00 Lokatónleikar Classical Concert
Company Reykjavík í Kaldalóni Hörpu.
Fjölmargir listamenn flytja íslenskar einsöngsperlur og þjóðlög.
20.00 Melodica Festival verður haldin
á Café Rosenberg. Ýmsir flytjendur.
21.00 Hljómsveitirnar Grísalappalísa
og Skelkur í bringu halda tónleika á
Hemma og Valda. Grísalappalísa er ný
hljómsveit sem þarna spilar á sínum
fystu tónleikum. Aðgangur er ókeypis.
22.00 10 manna brasssveitin The What
Cheer? Brigade frá Providence í Bandaríkjunum spilar á Faktorý.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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ÓVINIR Á TÖKUSTAÐ Áströlsku leikararnir Hugh Jackman og Russell Crowe eru ekki góðir vinir ef marka má fréttir.
Leikararnir vinna saman við gerð Les Miserables og rífast víst eins og hundur og köttur. „Þeir neita að vera í sama herbergi og
það er martröð að vera í kringum þá,“ hafði Star Magazine eftir heimildarmanni.

popp@frettabladid.is

Persónur og leikendur í
kvikmynd um Assange
Julian Assange, stofnandi
Wikileaks, hefur verið
áberandi upp á síðkastið.
Hverjir myndu leika hvern
í kvikmynd um ævi þessa
umdeilda manns?

BRIMSTEINAR Ásmundur Svavar, Jakob Grétar og Helgi Eyleifur skipa hljómsveitina

Brimsteina.

Ali, Nixon, J. Edgar, The Queen og
nú síðast The Iron Lady eru dæmi
um Hollywood-myndir sem fjalla
um þekkt fólk. Orðrómur hefur
verið uppi um að nokkrir framleiðendur séu að undirbúa kvikmyndir
um vefsíðuna Wikileaks og fólkið í
kringum hana. Af nógu er af taka
þegar lífshlaup forsprakkans Julians Assange er annars vegar. Hann
hefur verið mikið í fréttum undanfarið, enda vill hann sig hvergi
hreyfa úr sendiráði Ekvadors í
London af ótta við framsal til Svíþjóðar þar sem hann hefur verið
kærður fyrir nauðgun. Þaðan óttast
hann að verða framseldur til Bandaríkjanna þar sem hann gæti fengið
þungan fangelsisdóm.
Hverjir myndu leika hvern ef
gerð yrði Hollywoodmynd um Assange? Að sjálfsögðu myndu Íslendingar koma við sögu, þar á meðal
Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks, Birgitta Jónsdóttir
alþingismaður, sem hefur starfað
sem sjálfboðaliði fyrir Wikileaks,
og innanríkisráðherrann Ögmundur
Jónasson sem hefur þurft að tjá sig
um málefni Birgittu og Wikileaks.
Baltasar Kormákur hlýtur að
vera efstur á blaði þegar kemur
að leikstjórn, enda er hann þegar
reyndur úr Hollywood og veit
nákvæmlega hvað til þarf til að
mynd sem þessi slái í gegn.
- fb

Sveitamenn spila
brimbrettatónlist
JAFNALDRAR Þó nokkur líkindi eru með Assange og enska leikaranum Paul Bettany, auk þess sem þeir eru jafnaldrar, eða 41 árs.
NORDICPHOTOS/GETTY

„Helsti draumurinn er að gefa út
sjötommu, eða tveggja laga plötu.
Það er útgáfuformið fyrir þessa
tónlist,“ segir Ásmundur Svavar
Sigurðsson í borgfirsku hljómsveitinni Brimsteinar.
Með Ásmundi Svavari í sveitinni er bróðir hans Jakob Grétar
en þeir eru frá Varmalæk og spila
einnig með progg-sveitinni Eldberg sem gaf út sína fyrstu plötu í
fyrra. Þriðji meðlimurinn er Helgi
Eyleifur Þorvaldsson frá Brekkukoti.
Brimsteinar spila svokallaða
brim-tónlist og helstu áhrifavaldar eru The Ventures, Dick Dale
og The Shadows. Fáar íslenskar
brim-sveitir hafa starfað hér hin
síðari ár. Helst má nefna hljóm-

sveitina Brim með Curver Thoroddsen.
Brimsteinar tóku upp tvö ný
myndbönd fyrir skömmu á sólarströndinni Langasandi á Akranesi
og skelltu þeim á síðuna Youtube.
Bæði lögin eru eftir belgíska tónlistarmanninn Django Reinhardt.
Útlitið á strákunum er undir
áhrifum frá sjöunda áratugnum
þegar brim-tónlist naut mikilla
vinsælda. En hvaðan koma þessir flottu búningar? „Ég vil þakka
Gísla Árnasyni, formanni Karlakórsins Heimis fyrir þá. Hann
lánaði okkur þessa jakka,“ segir
Ásmundur Svavar, sem skemmtir
sér vel með Brimsteinum. „Þetta
er gífurlega gaman og mikill léttleiki sem fylgir þessu.“
- fb

ESB stjórnar ekki
HARÐJAXLAR Líkindin með harðjaxlinum Keitel og Ögmundi, sem kallar heldur ekki
allt ömmu sína, eru augljós.

ÍSLANDSVINIR Eiginkona Pauls Bettany er vel kunnug Íslandi

SILFURREFIR Gráhærði hjartaknúsarinn ætti auðvelt með að

eftir að hafa leikið í Noah.

bregða sér í hlutverk talsmanns Wikileaks.

„Við höfum enn þá mjög gaman af
þessu,“ segir Gunnar Bjarni, gítarleikari Jet Black Joe.
Rokksveitin fagnar tuttugu
ára afmæli sínu með tónleikum
í Íslensku óperunni (Gamla bíói)
31. ágúst. „Hugmyndin með því
að spila í Gamla bíói er að þangað kemur frekar fólk sem er ekki
að fara mikið á skemmtistaði eða
böll. Þetta er kannski aðeins annar
markhópur,“ segir Gunnar Bjarni.
„Fólkið sem hlustar á okkur virðist spanna tvær til þrjár kynslóðir
sem grípa annaðhvort í endann eða
upphafið á þessu.“
Flutt verða öll bestu lög Jet
Black Joe ásamt nýju efni sem er
væntanlegt á safnplötu sem kemur
út í október. Gunnar Bjarni lofar
hörkustemningu. Sveitin er í góðu
formi enda hefur hún spilað víða
að undanförnu, meðal annars á
Ísafirði, Hvammstanga, í Reykjavík og Vestmannaeyjum.
Jet Black Joe hefur tvisvar sinn-

20 ÁRA Rokkararnir í Jet Black Joe fagna
tuttugu ára afmæli sínu 31. ágúst.

um fengið sjötíu þúsund króna sekt
fyrir að spila of hátt en Gunnar
Bjarni segist ekki ætla að láta
reglugerðavirki ESB stjórna því
hversu hátt rokktónlist sé spiluð. „Þeir sem eru með mjög viðkvæma heyrn geta bara mætt með
eyrnatappa og fengið sérhönnuð
sæti með öryggisbeltum í Gamla
bíói.“
Miðaverð á tónleikana er 3.900
kr. og að sögn Gunnars Bjarna eru
örfáir miðar eftir.
- fb

★★★★★

Sunddeild Ármanns

Dætrasynir
Á ferð og flugi

Barnasund
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára

Útgefandi: Blokkin

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn
15.15.
september
nk.
hefst
laugardaginn
janúar nk.
íí Árbæjarskóla.
Árbæjarskóla

Ungbarnasund
6HSWHPEHUQN
Námskeiðið
hefst15.
5. september
febrúar nk.2012
í Árbæjarlaug.
Námskeiðið hefst
í Árbæjarlaug.

Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00
Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 Stella, stella.gunnars@gmail.com
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122
stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Stundargaman
Dætrasona
Dætrasynir er tríó skipað Baldri Ragnarssyni sem einnig er meðlimur í Skálmöld, Ljótu hálfvitunum og Innvortis, Lofti S. Loftssyni úr hljómsveitinni Hraun
og Flosa Þorgeirssyni úr ofursveitinni Ham. Þeir semja allt efni fyrstu plötunnar
sinnar, Á ferð og flugi, nema lokalagið sem er ný útgáfa af Gullinu á Raufarhöfn,
en það er gamall erlendur rokk-slagari með texta eftir Þorstein Eggertsson sem
Lúdó og Stefán gerðu vinsælan einhvern tíma á síðustu öld.
Tónlist Dætrasona er léttleikandi sambland af kántrí, rokkabillýi og poppi.
Textarnir, sem fjalla flestir um kvennafar, eru mjög húmorískir og skemmtilegir. Platan ber nafn með rentu. Dætrasynir eltast við stelpur úti um allt
land; Brú í Hrútafirði, Stykkishólmur, Heimaey, Bolungarvík, Staðastaður,
Hallormsstaðaskógur og meira að segja Öskjuvatn eru allt sögusvið texta, að
ógleymdri Sundahöfninni.
Þetta er létt og hress plata. Lögin eru mörg ágæt, en önnur eru síðri.
Dætrasynir eru greinilega fyrst og fremst að hugsa um að skemmta sjálfum
sér (og öðrum), og það tekst ágætlega, þó að platan risti ekki djúpt. Ekki
Trausti Júlíusson
frekar en annað stundargaman.
Niðurstaða: Dætrasynir skemmta sjálfum sér – og öðrum.
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Við bjóðum 20%
af bíómiðanum og
meira popp og gos
Þegar þú greiðir með Stúdentakorti
Íslandsbanka í Smárabíói, Háskólabíói og
Borgarbíói Akureyri færðu stórt gos og
popp á verði miðstærðar og 20% afslátt af
bíómiðanum – alla daga.
Sjáðu nánari upplýsingar um námsvild á
islandsbanki.is

Betri en forverinn
Bíó ★★★★★

The Expendables 2
Simon West
Leikarar: Sylvester Stallone, Jason
Statham, Yu Nan, Jean-Claude Van
Damme, Dolph Lundgren, Terry
Crews, Arnold Schwarzenegger,
Bruce Willis

Árið 2010 safnaði hinn hálfsjötugi
Sylvester Stallone saman mörgum
af þrútnustu sláturkeppum hasarmyndanna og tróð þeim öllum í
hina misheppnuðu The Expendables. Þrátt fyrir að innihalda
aðeins brotabrot af því fjöri sem
hún lofaði sló myndin rækilega í
gegn, og nú er að sjálfsögðu komin
framhaldsmynd. Að þessu sinni
er söguþráðurinn jafnvel þynnri,
en líkt og í fyrri myndinni fjallar
framhaldið um fullt af brjáluðum gamlingjum að drepa fullt af
öðrum brjáluðum gamlingjum.
Munurinn er hins vegar sá að nú
er betri leikstjóri við stjórnvölinn
og léttleikinn fær að ráða ríkjum.
Persónusköpun fyrri myndarinnar var fyrir neðan allar hellur,
meira að segja á mælikvarða Bklassa hasarmynda, en æðaberu
ofurmennin fá úr meiru að moða í
þetta sinn. Líklega hefur það verið
meðvituð ákvörðun að hafa söguþráðinn á leikskólastigi til að búa
til meira pláss fyrir grín og glens,
og til að hver persóna fyrir sig fái
að njóta sín betur. Fyrri myndin
var nefnilega merkilega húmors-

*Afslátturinn gildir hvorki með öðrum tilboðum né á sýningar í lúxussölum.

laus og sumir jötnanna urðu hálf
ósýnilegir, enda margir að berjast
um sviðsljósið.
En þó hér séu ýmis mistök forverans leiðrétt er margt sem betur
mætti fara. Myndatakan er afar
furðuleg og oft breytist áferðin í
miðju atriði. Nærmynd ef til vill
pixluð og gróf (og jafnvel úr fókus)
en í næsta skoti er allt komið í gljáfægða háskerpu. Tölvugerða blóðið
er enn til staðar og ég þverneita að
trúa því að einhverjum finnist það
flott. Þá verður það svolítið þreytandi til lengdar hvað mikið er gert
úr því „hver birtist næst“. Dæmi
um þetta er örhlutverk Chucks
Norris, en hann gæti eins verið
að sýna kjól á tískusýningu. Hann
gengur inn, snýr sér, og gengur
aftur út.
Í svona mynd skiptir þó mestu
máli að hasarinn sé í lagi, og
það er hann svo sannarlega hér.
Sem fyrr er það Íslandsvinurinn
Dolph Lundgren sem stelur senunni, Stallone og Statham smella
betur saman en áður, Terry Crews
á nokkur góð atriði og Schwarzenegger reytir af sér brandarana.
Sumir eru fyndnir, aðrir dansa á
línu pínlegheitanna. Þá átta ég mig
ekki alveg á því hvert Stallone er
að fara með alpahúfuna og yfirskeggið. Verður hann með lírukassa og lítinn apa í mynd númer
þrjú?
Haukur Viðar Alfreðsson

Við bjóðum
góða þjónustu

Styrkir
Reykjavíkurborgar

Niðurstaða: Engin meistarasmíð, en
talsvert betri en fyrri myndin.

Reykjavík City grants
Granty Miasta Reykjavík

Opnar veitingastað
Leikkonan Gwyneth Paltrow
hyggst opna veitingastað í Los
Angeles. Staðurinn mun sérhæfa
sig í spænskri matargerð og mun
kokkurinn Mario Batali reka staðinn ásamt leikkonunni.
Paltrow heldur úti veftímaritinu Goop þar sem hún fjallar
meðal annars um mat og matargerð. Batali er sagður hafa ýtt
undir mataráhuga leikkonunnar
enn frekar.

www.facebook.com/ Islandsbanki.Namsmenn

Nú stendur yfir gerð fjárhagsáætlunar fyrir
næsta ár. Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna starfsemi á árinu 2013.
Meðal markmiða styrkveitinga er að styrkja og
efna til samstarfs við félagasamtök, fyrirtæki og
einstaklinga um uppbyggilega starfsemi og þjónustu í samræmi við stefnumörkun, áherslur og
forgangsröðun borgaryfirvalda. Styrkir eru m.a.
veittir til verkefna á sviði eftirtalinna málaflokka:

Í VEITINGAREKSTUR Gwyneth Paltrow
hyggst opna spænskan veitingastað í
Los Angeles.
NORDICPHOTOS/GETTY

• félags- og velferðarmála

styrki og mannréttindastefna Reykjavíkurborgar
vera höfð til hliðsjónar. Viðburðir eða verkefni
eru ekki styrkt eftir á. Þá eru styrkir alla jafna
hvorki veittir til kaupa á húsnæði né til greiðslu
fasteignagjalda. Umsóknir verða metnar með
hliðsjón af eftirfarandi:
• markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé
að þeim verði náð
• hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf
• hvort unnt sé að meta framvindu verksins
• hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem
styrk hafa hlotið uppfylli lágmarkskröfur
• væntanlegum árangri og ávinningi fyrir
umrædda starfsemi
• fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra
fjármögnun sem einnig skal fylgja umsókn

• skóla- og frístundamála

Styrkumsókn felur í sér að umsækjendur undirgangast ákvæði reglna Reykjavíkurborgar um
styrki. Gert er ráð fyrir að úthlutun nefnda og
ráða verði lokið í ársbyrjun 2013.

• íþrótta- og æskulýðsmála
• mannréttindamála
• menningarmála

Á vefsíðunni www.reykjavik.is/styrkir er
hægt að sækja um og finna leiðbeiningar um
umsóknarferli. Einnig er þar að finna reglur um
styrkveitingar og nánari upplýsingar um áherslur
borgarinnar í einstökum málaflokkum.

Vegna breyttra aðstæðna eiganda er sólbaðstofa í
góðum rekstri og vel búin tækjum fáanleg.

Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar má
senda á netfangið styrkir@reykjavik.is

More information: styrkir@reykjavik.is
Wiecej informacji: styrkir@reykjavik.is

Árstekjur yfir 30 milljónir og góður hagnaður.

hunang·s

Áhugasamir aðilar vinsamlega hafið samband við
gunnar@kontakt.is eða brynhildur@kontakt.is
með tölvupósti eða í síma 414 1200.

Umsóknarfrestur er til 1. október nk. og eru
einungis teknar til greina umsóknir sem berast
innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem
reglur Reykjavíkurborgar kveða á um. Við mat á
umsóknum munu reglur Reykjavíkurborgar um

Haukur 07.12

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

www.reykjavik.is/styrkir

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

ÞÚSUNDIR MYNDBANDA

SJÓNVARP

- oft á dag
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Sungið á bak við lás og slá
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SÉÐ OG HEYRT

HOLLYWOOD REPORTER

STÆRSTA MYND SUMARSINS

60
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0.000 GESTIR
„Maður verður að sja þessa mynd aftur,
það er svo mikið að ske að eitt skipti er ekki nóg, allavega fyrir mig.“
JON GUNNARSSON KVIKMYNDAUNNANDI…

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

- Rolling Stone
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- Time Entertainment

- Guardian

앲앲앲앲

앲앲앲앲
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Sýnd með íslensku og ensku tali – sýnd í 2D og 3D

ÁLFABAKKA

BABYMAKERS KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 2D
STEP UP KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 2D
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 3D
BRAVE ÍSL TAL
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 2D
BRAVE ÍSL TAL
KL. 8
2D
BRAVE ENSKT TAL
SEEKING A FRIEND KL. 5:50 - 8 - 10:20 2D
KL. 8 - 10:20
2D
DARK KNIGHT
DARK KNIGHT LUXUS VIP KL. 2 - 6 - 10 2D
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL KL. 1:30 - 3:40 2D
2D
UNDRALAND IBBA ÍSL TAL KL. 1:30
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7
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L
L
12
12
L
L
L

KEFLAVÍK

THE EXPENDABLES 2
KL. 8 - 10:10
KL. 8 - 10:10
BABYMAKERS
KL. 5:50
STEP UP
SEEKING A FRIEND KL. 5:50
THE BRAVE ÍSL TAL KL. 2 3D
KL. 4
PARANORMAN ÍSL TAL
IMPY´S WONDERLAND ÍSL TAL KL. 2 2D

16

2D

12
7

2D

12
L
L
L

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

DARK KNIGHT
KL. 8 - 10:10
BABYMAKERS KL. 5:40 - 8 -10:20
KL. 3:20 - 5:40 - 8
STEP UP
KL. 1
STEP UP
STEP UP ÓTEXTUÐ KL. 10:30
KL. 8
TOTAL RECALL
KL. 1- 3 - 5:30
BRAVE ÍSL TAL
BRAVE ÍSL TAL KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ÍSL. KL. 1:30 - 3:30

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

12

7
12
L
L
L
L

KRINGLUNNI

DARK KNIGHT KL. 5:30 - 9 2D
BABYMAKERS KL. 5:50 - 8-10:20
STEP UP REVOLUTION KL. 5:50 - 8
BRAVE ÍSL TAL
KL. 1:30 - 3:40
BRAVE ÍSL TAL
KL. 2 - 3:40 2D
MAGIC MIKE
KL. 10:20
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL KL. 1:30
AKUREYRI
BRAVE ÍSL TAL
KL. 2 - 4
STEP UP 4
KL. 6 - 8
BATMAN
KL. 10:10
IMPY’S WONDERLAND ÍSL TALKL. 2 - 4
BABYMAKERS
KL. 6 - 8
SEEKING A FRIEND KL. 10:10

12

2D
2D
3D

12
7
L
L

2D
3D

12
L

3D

L

2D

12

L

L
L
L

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
16
ÉG ER EKKI NÓGU GOTT LANDSLAG KL. 6
L
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
TO ROME WITH LOVE KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30 L
ÍSÖLD 4 3D KL. 3 (TILBOÐ) / 2D KL. 3 (TILBOÐ) L
INTOUCHABLES KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30 L

BORGARBÍÓ
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LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR
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PARANORMAN 3D
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL

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

7
L
L
L

ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL
TO ROME WITH LOVE
INTOUCHABLES

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

L
L
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NÁNAR Á MIÐI.IS

THE EXPENDABLES 2
KL. 5.50 - 8 - 10 16
THE WATCH KL. 8 - 10 12 INTOUCHABLES KL. 5.50 12
PARANORMAN 3D KL. 4 (TILB.) ÍSÖLD 4 3D KL. 4 (TILB.)

www.laugarasbio.is

Miðasala og nánari upplýsingar

Hundeltur af lögreglunni
Sálargoðsögnin James Brown var
átta sinnum handtekinn fyrir hin
ýmsu brot. Það alvarlegasta átti

7

3D

SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
16
THE EX.. 2 LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 16
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
PARANORMAN 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 7
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D KL. 1 (TILB.) - 3.30 - 5.45 L
L
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D KL. 5.45
TOTAL RECALL
KL. 8 - 10.35
12
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILB.) - 3.30 - 5.45 L
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILB.) - 3.30
L
TED KL. 8 12 SPIDER-MAN 3D KL. 10.20 10

Braust inn til vinar síns
Pete Doherty er vandræðagemlingur sem hefur margoft komist í
kast við lögin. Árið 2003 var hann
dæmdur í tveggja mánaða fangelsi fyrir að hafa brotist inn í íbúð
Carls Barât sem var með honum

Þrjú ár í Víetnam
Gamla glyshetjan Gary Glitter
kom sér í vandræði þegar barnaklám fannst í tölvu hans þegar
hann fór með hana í viðgerð árið
1997. Glitter flúði heimaland sitt
England til Spánar og síðar Víetnams, þar sem hann var ákærður
fyrir kynferðisbrot gegn tveimur stúlkum undir lögaldri. Eftir
þriggja ára fangelsisvist í Binh
Thuan í Víetnam var hann framseldur til Bretlands þar sem hann
fer nú huldu höfði.

12

Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

5%

Á toppnum í fangelsinu
Rapparinn Lil Wayne var dæmdur
í eins árs fangelsi á Rikers Island
í New York fyrir að hafa byssu í
fórum sínum. Á þeim tíma tókst
honum að stofna bloggsíðu, hefja
sölu á stuttermabolum í gegnum
síðuna og vinna að plötu með kollega sínum Drake. Annar rappari,
hinn sálugi Tupac Shakur, varð
fyrsti tónlistarmaðurinn til að ná
plötu á topp bandaríska listans
sitjandi í fangelsi. Hún nefnist Me
Against The World. Hann nýtti
einnig tímann til að kvænast og
semja handrit að kvikmyndinni
Live 2 Tell.

í hljómsveitinni The Libertines
og stolið ýmsum verðmætum.
Doherty sat inni í einn mánuð í
fangelsinu Pentonville á Englandi.
Þar samdi hann lagið Pentonville
þar sem hann kvartaði yfir því að
hafa þurft að sofa á óþægilegri
dýnu.

PAUL MCCARTNEY

앲앲앲앲

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

Ók inn í ljósmyndavöruverslun
George Michael hefur ítrekað
komið sér í vandræði, oftast fyrir
eiturlyfjanotkun sína. Fyrir tveimur árum var hann dæmdur í átta
vikna fangelsi og missti ökuleyfið í fimm ár eftir að hafa ekið enn
og aftur undir áhrifum eiturlyfja.
Hann náðist eftir að hafa ekið
Range Rover-bíl sínum inn í ljósmyndavöruverslun. Hann sat inni í

fjórar vikur í Highpoint-fangelsinu
í Suffolk á Englandi.

JAMES BROWN

- Miami Herald

KEIRA
KNIGHTLEY

STEVE
CARELL

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

Tveggja ára fangelsisdómur
yfir rússnesku pönksveitinni Pussy Riot fyrir óeirðir í kapellu í Moskvu hefur
vakið gríðarlega athygli.
Ekki er algengt að heilu
hljómsveitirnar séu dæmdar í fangelsi en fjölmargir
frægir tónlistarmenn hafa í
gegnum tíðina þurft að sitja
á bak við lás og slá fyrir hin
ýmsu afbrot.

GEORGE MICHAEL
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SPARBÍÓ

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

5%

-bara lúxus sími 553 2075
BRÁÐSKEMMTILEG
TEIKNIMYND

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

POWERSÝNING
KL. 10.10

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

53.000 MANNS!
ÍSL TEXTI

THE EXPENDABLES 2
THE WATCH
ELÍAS KONUNGSSNEKKJAN
PARANORMAN 3D
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D
INTOUCHABLES

Sýningartímar
6, 8, 10.10(P)
8, 10.20
2
2, 4, 6 - ISL TAL
1.50 - ISL TAL
3.50, 5.50, 8, 10.20

BLAÐAKONA
RANNSAKAR
UNGAR NÁMSMEYJAR SEM
STUNDA
VÆNDI

JULIETTE BINOCHE

ELLES
S (ÞÆR)

LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: ELLES (ÞÆR) 17:50, 20:00,
22:10  TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00, 20:00,
22:00  HRAFNHILDUR 18:00, 20:00  COOL CUTS: 101 REYKJAVIK
18:00  COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES 20:00  COOL CUTS:
KVIKMYND EFTIR HEIMA SIGUR RÓS 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH SUBS) 22:00

RAGNHILDI STEINUNNI
JÓNSDÓTTUR

TÍU TÍMAR TIL

PARADÍSAR

HRAFNHILDUR

31. ÁGÚST: EN KONGELIG AFFÆRE (KÓNGAGLENNA)

HEIMILDAMYND UM SKÓLANEMAR:
S
25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
KYNLEIÐRÉTTINGU SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

LAUGARDAGUR 25. ágúst 2012

sér stað 1988. Þá veifaði hann
hlaðinni byssu í skrifstofuhúsnæði
sínu og krafðist þess að fólkið þar
hætti að nota salernin hans. Eftir
að hafa verið eltur í bíl af lögreglunni í gegnum tvö ríki Bandaríkjanna var hann loksins handsamaður. Síðar kom í ljós að hann hafði
notað eiturlyfið PCP sem veldur
ofskynjunum.

Tíu dagar í Tókýó
Bítillinn fyrrverandi Paul McCartney þurfti að dúsa í tíu daga í fangelsi í Tókýó í Japan 1980 eftir að
hafa verið handtekinn á flugvellinum í Tókýó með marijúana í farangri sínum. Hann átti yfir höfði
sér allt að sjö ára fangelsi en slapp
vel. Honum var vísað úr landi og

55

var bannað að snúa aftur til Japans. Hann sneri samt aftur til eyjarinnar og hélt þar tónleika en
ekki fyrr en tíu árum síðar.

Ein nótt í fangelsi
Rollingarnir Mick Jagger og Keith
Richards þurftu að dúsa í eina
nótt í Brixton-fangelsinu á Englandi árið 1967 vegna eiturlyfjamisferlis. Daginn eftir var þeim
sleppt lausum gegn tryggingu.
Jagger var síðar dæmdur í þriggja
mánaða fangelsi fyrir að hafa dóp
í fórum sínum og Richards var
dæmdur í eins árs fangelsi fyrir
að leyfa kannabisreykingar á
heimili sínu. Dómarnir þóttu alltof
strangir og voru þeir felldir niður
eftir að málinu var áfrýjað.

AUGLÝSING UM INNTÖKU NÝNEMA
Í LÖGREGLUSKÓLA RÍKISINS
Auglýst er eftir hæfum umsækjendum til að stunda almennt lögreglunám við
grunnnámsdeild Lögregluskóla ríkisins.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2012.
NÁMIÐ
Námið skiptist í bóknám og starfsnám og hefst í janúar 2013. Það stendur yﬁr í
a.m.k. tólf mánuði og þar af verður starfsnám í lögreglu ríkisins a.m.k. fjórir
mánuðir.

JAGGER OG RICHARDS

RÉTTINDI SEM NÁMIÐ VEITIR
Hver sá sem lýkur almennu lögreglunámi með fullnægjandi árangri er hæfur til
að sækja um laus störf lögreglumanna í lögreglu ríkisins. Hann þarf að uppfylla
skilyrði lögreglulaga, sbr. einnig reglugerðar nr. 1051/2006 um starfsstig innan
lögreglunnar, til að geta hlotið skipun til slíkra starfa til ﬁmm ára í senn.
AÐ HVERJUM ER LEITAÐ
Lögreglustarﬁð er um margt spennandi og krefjandi vettvangur fyrir dugandi
fólk enda eru líklega ekki gerðar jafn fjölþættar kröfur til umsækjenda um mörg
önnur störf. Gerð er krafa um lágmarks menntun en einnig gott andlegt og
líkamlegt atgervi því í lögreglustarﬁnu reynir á ýmsa ólíka eiginleika þeirra
sem því sinna. Reyndin er sú að umsækjendur hafa fjölbreyttan bakgrunn og
lögreglan hefur gegnum tíðina fengið til liðs við sig afbragðs starfsfólk með t.d.
iðnmenntun og aðra fagmenntun, auk þess sem háskólamenntuðum hefur
fjölgað á síðustu árum. Þá er góður kostur að hafa fjölþjóðlega reynslu.
Leitað er að skynsömum, jákvæðum, hraustum og reglusömum konum og
körlum sem eiga auðvelt með mannleg samskipti.
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Upplýsingar um inntökuskilyrði, námið, feril umsókna, inntökupróf, umsóknareyðublöð, læknisvottorð og handbók valnefndar er að ﬁnna á lögregluvefnum,
www.logreglan.is undir Lögregluskóli ríkisins - Inntaka nýnema.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur V. Snævarr formaður valnefndar
í síma 577-2200.
24. ágúst 2012.
grafika.is 12

GARY GLITTER

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN

FRÉTTIR

LIL WAYNE

Aftur á lausu
Katy Perry og John Mayer eru
hætt að hittast ef marka má frétt
Us Weekly. Parið átti í mánaðarlöngu sambandi og segir sagan að
Mayer hafi ákveðið að slíta sambandinu.
„Katy er miður sín. Hún lætur
eins og sambandið hafi ekki verið
alvarlegt, en er mjög sár,“ segir
heimildarmaður blaðsins.
Fyrst sást til Perry og Mayer
saman þann 19. júní þegar þau
snæddu saman kvöldverð á veitingastaðnum Soho House í Hollywood og síðast sást til þeirra í
sundlaugarveislu í byrjun mánaðarins.

PETE DOHERTY

VIÐSKIPTI

FRÓÐLEIKUR Á FIMMTUDÖGUM

Virðisaukaskattur
í ferðaþjónustu
Kynntar verða niðurstöður könnunar KPMG
á þeim áhrifum sem fyrirhuguð hækkun
virðisaukaskatts á gistingu mun hafa. Innan
ferðaþjónustunnar gilda flóknar reglur um
virðisaukaskatt og misjafnt hvort aðilar innan
hennar eru í virðisaukaumhverfi eða ekki.
Skráning og nánari upplýsingar á kpmg.is

NORDICPHOTOS/GETTY

UMRÆÐAN

ÚTVARP

STÖÐUGT NÝJAR
FRÉTTIR

30. ágúst | kl. 8:30 | Borgartúni 27

Á LAUSU Katy Perry er hætt að hitta
söngvarann John Mayer.

SPORT

LÍFIÐ

SJÓNVARP

- oft á dag
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DAGUR SIGURÐSSON skrifaði í gær undir nýjan samning við þýska úrvalsdeildarfélagið Füchse Berlin sem gildir

sport@frettabladid.is

til 2017. Dagur tók við liðinu árið 2009 og hefur á stuttum tíma náð að gera það að einu sterkasta félagsliði Evrópu. Leiktíðin í þýsku úrvalsdeildinni hófst í gærkvöldi en Füchse Berlin mætir nýliðum Minden á heimavelli á morgun.

Nýtt nafn ritað á bikarinn?
Valur og Stjarnan eigast við í úrslitaleik Borgunarbikarkeppni kvenna á Laugardalsvellinum í dag. Valur hefur langoftast unnið bikarinn, alls þrettán sinnum,
en Stjörnukonur eiga í dag möguleika á að vinna þessa keppni í fyrsta sinn.
FÓTBOLTI Tvö lið með ólíka sögu

SMALINN Baldur Sigurðsson hefur

skorað mikilvæg mörk fyrir KR í síðustu
leikjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Baldur bestur í 16. umferð:

Virkilega falleg
vika að baki
FÓTBOLTI Mývetningurinn Baldur
Sigurðsson hefur verið áberandi síðustu daga. Um síðustu
helgi tryggði hann KR 2-1 sigur á
Stjörnunni í úrslitum bikarkeppninnar með marki á lokamínútum
leiksins og í fyrrakvöld skoraði
hann tvö mörk í 3-1 sigri á FH í
uppgjöri toppliða deildarinnar.
Með sigrinum sá KR til þess
að það yrði áfram spenna í toppbaráttu deildarinnar þar sem FH
hefði með sigri náð átta stiga forystu á toppnum auk þess að eiga
leik til góða.
„Þetta var virkilega falleg
vika,“ sagði Baldur við Fréttablaðið í gær. „Og virkilega
ánægjulegt að hafa ekki afhent
FH-ingum titilinn á silfurfati. Nú
eru sex leikir eftir af tímabilinu
sem verða allir eins og bikarúrslitaleikir fyrir okkur.“
Hann segir virkilega góða
stemningu ríkja í herbúðum KR
núna. „Það er talsvert skemmtilegra að mæta á æfingar eftir sigurleiki en hitt. Það var til dæmis
mjög erfitt að tapa fyrir Val [fyrr
í mánuðinum] og því óskandi
að við höldum áfram á þessari
braut.“
- esá

Lið 16. umferðar
Markvörður:
Árni Freyr Ásgeirsson, Keflavík
Varnarmenn:
Daníel Laxdal, Stjörnunni
Kennie Chopart, Stjörnunni
Elís Rafn Björnsson, Fylki
Miðjumenn:
Jón Daði Böðvarsson, Selfoss
Jon Andre Royrane, Selfoss
Baldur Sigurðsson, KR
Jónas Guðni Sævarsson, KR
Sóknarmenn:
Emil Atlason, KR
Kristinn Ingi Halldórsson, Fram
Viðar Örn Kjartansson, Selfoss

munu í dag mætast í úrslitaleik
Borgunarbikarkeppni kvenna
á Laugardalsvellinum. Annars
vegar Valur, sigursælasta lið frá
upphafi í sögu keppninnar, og
ríkjandi Íslandsmeistari Stjörnunnar sem hefur aldrei unnið bikarinn áður.
„Þetta kemur ekki til með að
skipta nokkru máli,“ segir Rakel
Logadóttir, leikmaður og einn
fyrirliða Vals, um sögu þessara
tveggja liða. „Hvað okkur varðar skiptir sá fjöldi titla sem Valur
hefur unnið í gegnum tíðina engu
máli í dag. Við erum með nýtt og
gjörbreytt lið frá síðustu árum og
erum að skapa okkar eigin hefð.“
Valur er sem stendur í fjórða
sæti Pepsi-deildar kvenna með
27 stig en Stjarnan er í því öðru
með 32 stig – sex á eftir toppliði
Þórs/KA. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, segir
þó Stjörnuna ekki sigurstranglega
liðið í leiknum í dag, þrátt fyrir að
vera ofar í stigatöflunni.
„Bæði þessi lið eru með sterkan leikmannahóp en Valur er með
hefðina með sér og hafa oft komið
í þennan leik áður. Þetta eru tvö
jöfn lið og ég á von á skemmtilegum leik,“ segir hún.

Lykilleikmenn farnir
Valskonur hafa verið á miklu
skriði að undanförnu og ekki tapað
leik síðan 9. júlí. Síðan þá hafa
þær spilað átta leiki og unnið sex
þeirra, þar með talið Stjörnuna og
ÍBV, auk þess sem liðið gerði jafntefli við Þór/KA.
„Spilamennska okkar hefur
verið góð og ég er sátt við hana.
Við höfum lært mikið í sumar
og bætt okkur eftir því sem liðið
hefur á það,“ segir Rakel en Valur
hefur þó misst nokkra lykilleikmenn síðustu dagana. Danska
landsliðskonan Johanna Rasmussen er aftur farin til síns liðs í Svíþjóð og þær Dagný Brynjarsdóttir og Telma Björk Einarsdóttir eru
báðar farnar til Bandaríkjanna í
nám. „Þetta hefur verið smá púsluspil hjá okkur en nú fá ungir leikmenn dýrmæta reynslu – sérstaklega af þessum leik,“ segir Rakel.
Mikið bras á varnarlínunni
Aðeins fimm félög hafa unnið
bikarkeppni kvenna síðan hún
fór fyrst fram árið 1981. Stjarnan getur bæst í þann hóp í dag en
það hafa þó einnig verið vandræði

HLYNUR BÆRINGSSON.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Evrópukeppni í körfubolta:

Erfitt kvöld í
Svartfjallalandi

FYRIRLIÐARNIR Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Stjörnunni, og Valskonan Rakel

Logadóttir með bikarinn góða.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalandsliðið í körfubolta átti aldrei möguleika á móti sterku liði Svartfellinga í Niksic í undankeppni
Evrópumótsins í gærkvöldi.
Svartfellingar unnu leikinn á
endanum með 18 stigum, 85-67,
eftir að hafa komist mest 25 stigum yfir í fyrri hálfleiknum.
Svartfellingar skoruðu tíu af
fyrstu ellefu stigum fjórða leikhlutans og komust í 70-46 en
strákarnir náðu að laga stöðuna
í lokin. Íslenska liðið hefur þar
með tapað tveimur leikjum í röð
og þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum í riðlinum.
Sundsvall-mennirnir Hlynur
Bæringsson og Jakob Örn Sigurðarson voru atkvæðamestir í
íslenska liðinu, Hlynur með 19
stig og Jakob með 15 stig. Haukur
Pálsson og Jón Arnór Stefánsson
skoruðu báðir 13 stig.
- óój

Búnar að vinna fjórtán bikarleiki í röð
Valskonur geta unnið bikarinn fjórða árið í röð í dag þegar þær mæta
Stjörnunni í úrslitaleik á Laugardalsvellinum. Valsliðið er búið að vinna 14
síðustu bikarleiki sína eða alla bikarleiki síðan liðið steinlá 0-4 á móti KR í
bikarúrslitaleiknum 2008. Valur hefur slegið Stjörnuna út úr bikarnum öll
þrjú árin (5-0 í undanúrslitum 2009, 1-0 í úrslitaleiknum 2010 og 1-0 í 8
liða úrslitum 2011) og í raun fjögur ár í röð því Valur komst í bikarúrslitin
2008 eftir 5-1 sigur á Stjörnunni í undanúrslitunum. Valur er búinn að vinna
átta bikarleiki í röð á móti Garðabæjarliðinu eða síðan Stjarnan sló Val út í
bikarkeppninni fyrir tuttugu árum.
Þetta er þegar orðin næstlengsta sigurgangan í sögu bikarkeppni kvenna en
Valur á metið frá því að Hlíðarendadömur unnu 19 bikarleiki í röð á árunum
1984 til 1989.

með leikmannahóp liðsins að undanförnu.
„Það hefur verið mikið bras á
öftustu línunni okkar,“ segir Þorlákur Árnason, þjálfari Stjörnunnar. Anna María Baldursdóttir
fékk rautt spjald í leik liðsins gegn
Breiðabliki á þriðjudaginn. Þá hafa
meiðsli einnig sett strik í reikninginn, auk þess sem Eyrún Guðmundsdóttir getur ekki spilað þar
sem hún er barnshafandi.
„Það er því ekki alveg klárt
hvernig byrjunarliðið verður. En
ég er með góðan hóp og við verð-

um með sterkt byrjunarlið eins og
í öllum leikjum.“

Valur spilar besta fótboltann
Þorlákur á von á að mæta sterku
liði Vals í dag. „Valur hefur spilað
besta fótboltann í deildinni í sumar
og er bæði tæknilega sterkt lið og
skemmtilegt. Þetta verður spennandi verkefni og við þurfum að
spila vel til að vinna þær.“
Leikurinn hefst klukkan 16.00 og
verður í beinni útsendingu á Stöð 2
Sport og Vísi. Upphitun hefst hálftíma fyrr.
eirikur@frettabladid.is

ARNAR SVEINN GEIRSSON Skoraði sitt

fyrsta mark síðan í júní.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1. DEILD KARLA
Leiknir R. - Víkingur Ó.

1-1

0-1 Arnar Sveinn Geirsson (11.), 1-1 Kristján Páll
Jónsson (87.).

Þróttur R. - ÍR

1-0

1-0 Arnþór Ari Atlason (11.).

STAÐAN EFSTU LIÐA Í DEILDINNI:
Þór
Víkingur Ó.
Fjölnir
Þróttur R.
KA
Víkingur R.
Haukar

16 10
18 10
17
7
18
7
17
7
17
6
17
6

2
2
8
6
5
6
6

4
6
2
5
5
5
5

29-19
26-17
36-17
25-23
31-25
24-19
16-20

32
32
29
27
26
24
24

HÚSBÍLL TIL SÖLU FH og ÍR bítast aftur um titilinn
Bikarkeppni Frjálsíþróttasambands Íslands haldin í 47. sinn á Akureyri:

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Um helgina fer fram

Til sölu vel með farinn
5 manna Fíat húsbíll
• Árgerð 91 (skoðaður 2012) • Díselvél (2500)
• Nýjir loftpúðar • Endurnýjuð gasmiðstöð
• Hjólagrind • Nýjir rafgeymar
• Ný dekk • Ekinn 143.000 km.
VERÐ KR. 1.500.000
Bíllinn er til sýnis að
Vesturhrauni 3, Garðabæ.
Upplýsingar í 771-2004 og 480-0000

bikarkeppni FRÍ í 47. sinn og nú
á Þórsvelli á Akureyri. Fimm
sterkustu frjálsíþróttalið landsins keppa og er búist við því að
tvö sigursælustu lið keppninnar
frá upphafi, FH og ÍR, muni berjast um titilinn aftur nú. Þessi tvö
félög hafa unnið bikarinn langoftast; ÍR nítján sinnum og FH átján
sinnum. ÍR hefur unnið bikarinn
síðustu tvö ár og náði því að taka
fram úr FH-ingum, sem ætla sér
sjálfsagt að rétta sinn hlut.
Það eru þó fjölmargir sterkir
keppendur í hinum þremur liðunum – Breiðabliki, HSK og keppnisliði Norðurlands. Ármann á einnig sterkt frjálsíþróttalið en tekur
ekki þátt í þetta skiptið. Tveir
af sterkustu keppendum liðsins
eiga ekki heimangengt en Ásdís
Hjálmsdóttir keppti í vikunni
á demantamóti í Sviss og þá er

Helga Margrét Þorsteinsdóttir í
hvíld.
Ólympíufararnir Óðinn Björn
Þorsteinsson, FH, og Kári Steinn
Karlsson, Breiðabliki, verða meðal
keppenda sem og flestir aðrir
sterkustu frjálsíþróttakappar
landsins.
Helst ber þar að nefna hina
ungu Anítu Hinriksdóttur, 800 m
hlaupara úr ÍR, sem varð í fjórða
sæti á HM 19 ára og yngri fyrr á
árinu en Aníta er einungis sextán
ára gömul. Fjölmargir aðrir sterkir keppendur taka þátt, svo sem
Einar Daði Lárusson, tugþrautarkappi úr ÍR.
Jónas Egilsson, framkvæmdastjóri FRÍ, á von á hörkukeppni á
milli ÍR og FH. „Það verður mikil
pressa á keppendum að ná árangri
og safna stigum fyrir sín lið. Ég
treysti mér ekki til að spá um
hvort liðið vinni bikarinn.“
- esá

FJÖLHÆFUR Einar Daði Lárusson er lykil-

maður í keppnisliði ÍR.

NORDICPHOTOS/GETTY

Á ANFIELD

LIVERPOOL - MAN. CITY

FÍTON / SÍA

SUNNUDAG KL. 14.45

LAUGARDAGUR 18. ÁGÚST

MANCHESTER UNITED – FULHAM KL. 13.45
TOTTENHAM – WEST BROM KL. 13.55
CHELSEA – NEWCASTLE KL. 16.15
SUNNUDAGUR 19. ÁGÚST

rift
Fáðu þér ásk
512 5100

STOKE – ARSENAL KL. 12.15
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

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

25. ágúst 2012 LAUGARDAGUR
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> Tom Cruise

SUNNUDAGSKVÖLD

„Þegar maður þarf að kljást
við mörg vandamál er maður
annaðhvort að fara að sökkva eða
synda.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00
Morgunfréttir 08.05 Góðan daginn,
mannkynssaga 09.00 Fréttir 09.03 Alltaf
að rífast 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir
10.15 Útvarpsleikhúsið: Hulin augu 11.00
Guðsþjónusta í Bessastaðkirkju 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 Kúrsinn
238 15.00 Húslestrar á Listahátíð 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Sumartónleikar
evrópskra útvarpsstöðva 17.25 Á hælum
hvítu kanínunnar 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Óskalögin 19.40
Fólk og fræði 20.10 Tónlistarklúbburinn
21.05 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20
Tónleikur 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 Sport 2 kl. 12.15
Það er sannkölluð fótboltaveisla á Stöð 2 Sport í dag.
Fjörið hefst með leik Stoke City og Arsenal klukkan
korter yfir tólf en aðalleikur dagsins er stórleikur
Liverpool og Manchester City á Anfield Road. Útsending hefst klukkan korter fyrir þrjú en leikurinn sjálfur
á slaginu þrjú. Liverpool byrjaði tímabilið ekki vel
og tapaði fyrir West Brom í fyrstu umferð á meðan
meistararnir frá Manchester City lögðu Southampton
í stórskemmtilegum leik. Núna verða leikmenn
Liverpool að leggja allt í sölurnar til að sannfæra
aðdáendur liðsins um að liðið sé á réttri leið undir
stjórn nýja framkvæmdastjórans, Brendan Rogers.
Strax að leik loknum, eða klukkan 17, er komið að
Sunnudagsmessunni þar sem Gummi Ben og Hjörvar
Hafliða fara yfir alla leiki helgarinnar.

Íslandsvinurinn Tom Cruise er
heldur betur að fást við þau
nokkur vandamálin í einkalífinu þessa dagana. Ekki
eru þau minni í bíómyndinni
Valkyrie þar sem hann fer
með eitt aðalhlutverkið.
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói
í kvöld klukkan 22 og í nótt
klukkan 4.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Ævintýri Merlíns (e)
11.40 Prinsinn og ég (The Prince and
Me) Bóndastúlkan Paige verður áhugasöm
um danskan skiptinema í skólanum hennar.

13.30 Golfið (5)
14.00 Mótókross Þáttur um Íslandsmótið
í torfærukappakstri á vélhjólum.

14.35 Kvikmyndatónlist (BBC Proms
2011: Film Night) (e)
16.30 Grace Kelly (Exraordinary Women:
Grace Kelly) (e)

17.20 Póstkort frá Gvatemala
17.30 Skellibær
17.40 Teitur
17.55 Krakkar á ferð og flugi (17:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Innlit til arkitekta (6:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Harry og Charles (1:3) (Harry &
Charles)

20.30 Berlínarsaga (2:6) (Die Weissensee Saga)

21.25 Kviksjá (Börn náttúrunnar)
21.35 Börn náttúrunnar (e) Kvikmynd
eftir Friðrik Þór Friðriksson frá 1992.

23.00 Wallander – Leyniskyttan (Wallander) Atriði í myndinni ekki við hæfi barna.
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 A Little Trip to Heaven
08.00 Love Happens
10.00 Amelia
12.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum
14.00 Love Happens
16.00 Amelia
18.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum
20.00 A Little Trip to Heaven
22.00 Valkyrie
00.00 Speed
02.00 Stephanie Daley
04.00 Valkyrie
06.00 You Don‘t Know Jack

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 2 Broke Girls (16:24)
14.10 Up All Night (4:24)
14.35 Drop Dead Diva (12:13)
15.20 How I Met Your Mother (20:24)
15.50 Total Wipeout (7:12)
16.55 Masterchef USA (14:20)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (21:24)
19.40 Last Man Standing (9:24)
20.05 Harry‘s Law (6:12) Nýr gaman-

Rhein-Neckar Löwen BEINT

samur lögfræðiþáttur frá David E. Kelly um
stjörnulögfræðinginn Harriet Korn (Kathy
Bates) sem hættir hjá þekktri lögfræðistofu
og stofnar sína eigin. Hún ræður til sín harla
óvenjulegan hóp samstarfsfólks og ákveður að taka að sér mál þeirra sem minna
mega sín.

boltinn

20.50 Rizzoli & Isles (11:15) Önnur
þáttaröðin um leynilögreglukonuna Jane Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar
ólíkar en góðar vinkonur sem leysa glæpi
Boston-mafíunnar saman. Mauru líður hins
vegar betur meðal þeirra látnu en lifandi og
er með mikið jafnaðargeð.
21.35 Mad Men (3:13) Fimmta þáttaröðin
þar sem fylgst er með daglegum störfum og
einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á
Madison Avenue í New York. Samkeppnin er
hörð og óvægin, stíllinn settur ofar öllu og yfirborðsmennskan alger. Dagdrykkja var hluti
af vinnunni og reykingar nauðsynlegur fylgifiskur sannrar karlmennsku.
22.25 Treme (8:10)
23.25 60 mínútur
00.10 The Daily Show: Global Edition (27:41)

00.35 Suits (11:12)
01.20 Pillars of the Earth (3:8)
02.15 Boardwalk Empire (9:12)
03.05 Nikita (8:22)
03.50 The Man With One Red Shoe
05.20 Harry‘s Law (6:12)
06.00 Fréttir

07.35 Evrópudeildin: Hearts - Liverpool

09.25 Borgunarbikar kvk: Stjarnan Valur

11.15 Meistaradeildin: Malaga - Panathinaikos
13.05 Meistaramörkin
13.25 Þýski handboltinn. Göppingen 15.05 Borgunarbikar kk: Stjarnan-KR
16.55 Pepsi mörkin
17.45 Pepsi deild kk: Stjarnan - ÍBV

19.00 Simpson-fjölskyldan (2:22)
19.45 Íslenski listinn
20.10 Sjáðu
20.35 American Dad (1:19) Þriðja serían
um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverkum. Fjölskylda hans er ekki eins og aðrar fjölskyldur því að á heimilinu búa m.a. kaldhæðin geimvera og þýskumælandi fiskur.

20.55 Bob‘s Burgers (1:13)
21.20 The Cleveland Show (1:21)

BEINT

Skemmtilegir teiknimyndarþættir frá handritshöfundum American Dad og Family Guy en
þættirnir fjalla einmitt um líf Cleveland-fjölskyldunnar sem koma fyrir í þeim þáttum.

20.00 Spænski boltinn: Osasuna -

21.40 Funny or Die (1:12) Sprenghlægi-

Barcelona

21.45 Spænski boltinn: Getafe - Real
Madrid Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sport 3 kl. 16.55.

23.30 Þýski handboltinn: Þýski hand-

22.05 Suburgatory (2:22)
22.25 I Hate My Teenage Daughter
(2:13) Bandarísk gamansería um tvær vinkonur sem komast að því að dætur þeirra
eru orðnar alveg eins og stelpurnar sem
gerðu líf þeirra óbærilegt í menntaskóla.

08.35 Chelsea - Newcastle
10.25 Tottenham - WBA
12.15 Stoke - Arsenal BEINT
14.45 Liverpool - Man. City BEINT
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 Man. Utd. - Fulham
20.05 Sunnudagsmessan
21.20 Stoke - Arsenal
23.10 Sunnudagsmessan
00.25 Liverpool - Man. City
02.15 Sunnudagsmessan

22.50 American Dad (1:19)
23.10 Bob‘s Burgers (1:13)
23.35 The Cleveland Show (1:21)
23.55 Funny or Die (1:12)
00.20 Suburgatory (2:22)
00.40 I Hate My Teenage Daughter

Unit (2:24) B

22.00 The Borgias (2:10)
22.50 Crash & Burn (5:13)
23.35 Teen Wolf (12:12) (e)
00.25 Psych (16:16) (e)
01.10 Crash & Burn (5:13) (e)
01.55 The Borgias (2:10) (e)
02:45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 The Barclays
- PGA Tour 2012 (3:4) 10.40 Golfing World
11.30 The Barclays - PGA Tour 2012 (3:4)
16.00 The Barclays - PGA Tour 2012 (4:4)
22.00 Inside the PGA Tour (34:45) 22.25
The Barclays - PGA Tour 2012 (4:4) 02.00
ESPN America

(2:13)

01.00 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
Endursýnt efni frá liðinni viku.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

08.55 iCarly (6:25) (7:25)
09.40 Tricky TV (4:23)
10.00 Dóra könnuður
10.25 Áfram Diego, áfram!
10.50 Doddi litli og Eyrnastór
11.10 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.00 Disney Channel Útsending frá
barnarásinni Disney Channel

legir sketsaþættir frá Will Arnett og HBO
byggðir á efni á samnefndri heimasíðu sem
grínmeistarinn Will Ferrell heldur úti ásamt
félaga sínum.

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.50 Rachael Ray (e)
12.35 Rachael Ray (e)
14.05 One Tree Hill (6:13) (e)
14.55 The Bachelorette (1:12) (e)
16.25 From Russia With Love (e)
18.20 30 Rock (1:22) (e)
18.45 Monroe (3:6) (e)
19.35 Unforgettable (18:22) (e)
20.25 Top Gear (3:6) (e)
21.15 Law & Order: Special Victims

18.15 Doctors (10:175)
19.00 The Block (2:9)
19.45 So You Think You Can Dance
(10:15)

21.00 Masterchef USA (14:20)
21.45 Who Do You Think You Are?
(3:7)

22.30 So You Think You Can Dance
(10:15)

23.45 Masterchef USA (14:20) Stór
00.30 Who Do You Think You Are?

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 Frumkvöðlar 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistranna 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 Veiðivaktin 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista
21.30 Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring 23.30 Eldað með
Holta

OMEGA

(3:7)

01.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

PIPAR\TBWA • SÍA • 122112
P

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

My Big Fat Gy
yp
psy Wedding
Miðvikudagar kl. 20.10, frá 29. ágúst
Fyrsti þáttur í opinni dagskrá!

Vertu með í fjörinu
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FORD KUGA Titanium S AWD beinskiptur frá 5.390.000 kr.
FORD KUGA Titanium S AWD sjálfskiptur frá 6.290.000 kr.
Kynntu þér nýjan Ford Kuga frá 5.390.000 kr. Kauptu nýjan og ríkulega búinn Ford
Kuga sportjeppa. Ford Kuga fæst 140 hestaﬂa dísil beinskiptur og 163 hestaﬂa dísil
sjálfskiptur. Sparneytinn og hagkvæmur í rekstri. Frábær endursala. Fallegar línur og
grípandi hönnun. Framúrskarandi aksturseiginleikar. Allt þetta sameinar Ford Kuga.
Gerðu góð kaup. Vertu í hópi þeirra bestu. Spyrðu um verksmiðjuábyrgð í allt að 5 ár.
Veldu Ford, nýtt tákn um gæði.
ford.is

D
ORP!
F
IR
P

U
TAÐ ST
NO SELJA notaðeatntu
AÐ

ð
s
me og
du okkar nýjan
m
í
o
l
K rd ti upp
Fo hann

FORD KUGA TITANIUM S AWD
FRÁ

39.477 kr./mán.

* Ford Kuga Titanium S AWD 5 dyra 2,0TDCi dísil, 140 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 159 g/km. Miðað er
við óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 3.100.000 kr. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Hlutfallstala kostnaðar 11,70%.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ NÝTUR

> Stöð 2 kl. 20.40
Bridesmaids

Þægileg þemakvöld á Gufunni

Ein af betri gamanmyndum síðari ára, Bridesmaids, verður
sýnd á Stöð 2 í kvöld. Þetta er fersk og frumleg mynd
um konu sem fær það hlutverk að skipuleggja brúðkaup
vinkonu sinnar og sjá um allt umstangið sem því fylgir.

Stjórnendur íslenskra sjónvarpsstöðva virðast
sérmenntaðir í þeirri list að setja saman
óáhugaverða dagskrá um helgar. Þar virðist
þemað vera það að höggva aftur og aftur í
sama knérunn þar til ættartréð stendur autt
eftir. Sömu þættirnir ár eftir ár, stundum undir
mismunandi heitum, og sömu bíómyndirnar,
yfirleitt undir mismunandi heitum. Þess vegna
er gott að halla sér að gömlu Gufunni á
laugardagskvöldum.
Þar vélar nú um Sigurlaug Margrét
Jónasdóttir af sinni alkunnu smekkvísi. Þemakvöld er nokkuð gagnsætt
orð, dagskráin tekur yfir heilt kvöld
og í henni er ákveðið þema.
Sigurlaug gramsar síðan í

safni útvarpsins og leikur gamlar og ekki svo
gamlar upptökur sem tengjast þema kvöldsins
á þemakvöldi. Þemakvöld sem sagt, svo þetta
skemmtilega orð sé sagt aftur.
Í kvöld beinir Sigurlaug sjónum sínum að
Spáni. Þar er ekki ráðist á garðinn þar sem
hann er lægstur, Ævar Kvaran les úr Don
Kíkóta, fjallað er um ævi Cervantesar,
Lorca fær sinn sess og heimstónlistarspekúlantinn Sigríður Stephensen
segir frá Las Migas.
Það er því engin ástæða til að
slökkva á heilanum fyrir framan
sjónvarpið í kvöld. Hlýðið á
þemakvöld Ríkisútvarpsins sem
hefst klukkan 18.17.

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 08.00
Morgunfréttir 08.05 Fyrr og nú 09.00
Fréttir 09.03 Út um græna grundu
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika 11.00 Vikulokin 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00
Til allra átta 14.40 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 - Spánn 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.50 Popppunktur (5:8) (Úrslitaþátturinn) (e)

12.00 Dansskóli Marilyn Hotchkiss
(Marilyn Hotchkiss‘ Ballroom Dancing &
Charm School) Bandarísk bíómynd frá 2005.
Líf fráskilins manns umturnast eftir að slasaður maður biður hann um greiða.

13.45 Ferð að miðju jarðar (2:2) (Journey to the Center of the Planet) (e)

14.45 Komdu að sigla (Sail Húsavík) (e)
15.35 Góð er gufan (Miesten vuoro) (e)
17.00 2012 (2:6) (Twenty Twelve) (e)
17.30 Ástin grípur unglinginn (47:61)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Með okkar augum (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (3:13) (The Adventures of Merlin III)

20.30 Vatnsberinn (The Waterboy)
Vatnsberi hjá ruðningsliði fær nýtt hlutverk
þegar nýr þjálfari tekur við liðinu.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee (19:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 So You Think You Can Dance
(10:15)

15.10 ET Weekend
16.00 Íslenski listinn
16.30 Sjáðu
17.05 Pepsi mörkin
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Total Wipeout (7:12) Skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna. Hér er á ferð ómenguð skemmtun, gamall og góður buslugangur með nýju tvisti sem ekki nokkur maður
getur staðist.

20.40 Bridesmaids Fersk, frumleg og

ger) Blaðakona reynir að fletta ofan af manni
sem hana grunar að hafi framið morð. Meðal
leikenda eru Halle Berry og Bruce Willis. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.

hárbeitt gamanmynd. Annie fær það hlutverk
frá vinkonu sinni, Lillian, að skipuleggja brúðkaupið hennar og alla þá viðburði sem því
fylgir. Hana óraði ekki fyrir því hversu flókin
útfærsla það verður og ekki hjálpa hinar vinkonurnar til því hluti af vinnunni er að hafa
hemil á þeim og halda friðinn.

23.50 Í heljargreipum (Butterfly on a

22.40 The Mist Spennutryllir sem byggir á

22.00 Bláókunnugt fólk (Perfect Stran-

Wheel) Siðvillingur rænir ungri telpu. Pierce
Brosnan, Maria Bello og Gerard Butler leika.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.

01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 A Walk In the Clouds
10.00 Gulliver‘s Travels
12.00 Tangled
14.00 A Walk In the Clouds
16.00 Gulliver‘s Travels
18.00 Tangled
20.00 Shorts
22.00 Far and Away
00.15 Smokin‘ Aces
02.00 Strangers With Candy
04.00 Far and Away

sögu Stephen King um hóp af blóðþyrstum
verum sem lenda óvænt í smábæ.

00.40 Murder by Numbers Hörkuspennandi sálfræðitryllir sem maður gleymir
ekki í bráð. Lögreglukonan Cassie Mayweather og félagi hennar, Sam Kennedy, eru kölluð til þegar ung stúlka er myrt.

SKJÁREINN
09.50 Borgunarbikar kk: Stjarnan - KR
11.40 KF Nörd Þá er komið að því að sjá

19.00 Simpson-fjölskyldan (1:22)
19.45 Íslenski listinn Brynjar Már Valdi-

hvort líkamlegt ásigkomulag Nördanna hafi
lagast við allar æfingarnar.

marsson kynnir Íslenska listann þar sem tuttugu vinsælustu lög vikunnar eru kynnt.

12.20 Meistaradeild Evrópu: Köben-

20.10 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

havn - Lille.

14.10 Meistaramörkin
14.30 Meistaradeildin: fréttaþáttur
15.00 Eimskipsmótaröðin 2012
15.30 Borgunarbikar kvk: Stjarnan Valur BEINT

18.15 Einvígið á Nesinu
19.05 UEFA Super Cup 2011: Barcelona - Porto

21.00 Spænski boltinn: Atl. Mardrid Real Madrid
22.45 Borgunarbikar kvk: Stjarnan Valur

04.45 Blue State Rómantísk gamanmynd
um mann sem tapar veðmáli á barnum um
að flytja til Kanada verði George W. Bush
endurkjörinn forseti Bandaríkjanna sem varð
svo raunin.

Skemmtileg þáttaröð þar sem efnilegir dansarar keppa. Dansararnir læra hvað þarf að
leggja á sig til að slá í gegn og komast upp á
stjörnuhimininn.

21.20 Fly Girls (1:8) Hressandi raunveruleikaþáttaröð um líf og störf nokkurra flugfreyja
hjá Virgin flugfélaginu.

21.40 Hart of Dixie (1:22) Dramatísk þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku
sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson leikur ungan lækni sem
neyðist til að taka að sér vinnu í smábæ.
22.20 Material Girl (2:6) Dramatískir gamanþættir um ungan fatahönnuð sem dreymir
um frægð og frama.

08.15 Chelsea - Reading
10.05 Premier League Review Show
2012/13

11.00 Premier League Preview Show
2012/13

11.30 Swansea - West Ham BEINT
13.45 Man. Utd. - Fulham BEINT
16.15 Chelsea - Newcastle BEINT
18.30 Tottenham - WBA
20.20 Aston Villa - Everton
22.10 Norwich - QPR
00.00 Sunderland - Reading

02.40 Rising Sun Lögreglumaðurinn Web
Smith lendir í hremmingum þegar honum er
falið að rannsaka viðkvæmt morðmál sem
tengist voldugu, japönsku stórfyrirtæki í Los
Angeles. Með dularfullu símtali er honum
tjáð að John Connor, sem er sérfróður um
allt sem tengist Japan, muni vinna að lausn
málsins með honum.

20.35 Step It up and Dance (1:10)

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

08.55 iCarly (4:25)
09.20 iCarly (5:25)
09.40 Tricky TV (3:23)
10.00 Dóra könnuður
10.25 Áfram Diego, áfram!
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
11.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.00 Disney Channel

23.10 Step It up and Dance (1:10)
23.55 Fly Girls (1:8)
00.15 Hart of Dixie (1:22)
00.55 Material Girl (2:6)
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

18.15 Doctors (9:175)
18.55 Glee (19:22)
19.40 Drop Dead Diva (12:13)
20.20 Suits (11:12)
21.05 The Closer (16:21)
21.45 Rizzoli & Isles (10:15)
22.30 Bones (8:13)
23.10 True Blood (5:12)
00.05 Pillars of the Earth (3:8)
01.00 Glee (19:22)
01.45 Drop Dead Diva (12:13)
02.25 Suits (11:12)
03.10 The Closer (16:21)
03.50 Rizzoli & Isles (10:15)
04.35 Bones (8:13)
05.15 True Blood (5:12)

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.40 Rachael Ray (e)
14.10 Design Star (8:9) (e)
15.00 Rookie Blue (6:13) (e)
15.50 Rules of Engagement (6:15) (e)
16.15 First Family (2:2) (e) Seinni hluti
framhaldsmyndar sem fjallar um líf og störf
Ronalds Reagan fyrrverandi forseta Bandaríkjanna.

17.45 The Biggest Loser (16:20) (e)
19.15 Minute To Win It (e)
20.00 The Bachelorette (1:12) Bandarísk
raunveruleikaþáttaröð þar sem ung og einhleyp kona fær tækifæri til að finna draumaprinsinn í hópi 25 myndarlegra piparsveina.

21.30 Teen Wolf (12:12) Bandarísk
spennuþáttaröð um táninginn Scott sem bitinn er af varúlfi eitt örlagaríkt kvöld.
22.20 Almost Famous Kvikmynd frá
árinu 2000 með Kate Hudson, Frances
McDormand og Billy Crudup í aðalhlutverkum.
00.25 Jimmy Kimmel (e)
01.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.45 The Barclays PGA Tour 2012 (2:4) 11.45 Inside the PGA
Tour (34:45) 12.10 The Barclays - PGA Tour
2012 (2:4) 16.10 Golfing World 17.00 The
Barclays - PGA Tour 2012 (3:4) 22.00 Golfing World 22.50 The Barclays - PGA Tour
2012 (3:4) 02.00 ESPN America

Endursýnt efni frá liðinni viku.

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta
18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Veiðivaktin
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

Stillanleg heilsurúm! Fyrir þínar bestu stundir.
TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

Tilboðsdagar í ágúst!

Þráðlaus fjarstýring

ÁGÚST-TILBOÐ Kr. 578.550,Verð 749.875,- Þú sparar 171.325,-

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

DÝNUR OG KODDAR

12
mánaða
vax talau s lán
á stil lanlegum
rú m u m *
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PERSÓNAN
Nafn: Gunnar
Ragnarsson
Aldur: 23 ára.
Starf: Frístundaleiðbeinandi og söngvari.
Foreldrar: Ragnar
Gunnarsson og
Sveindís Hermannsdóttir.
Fjölskylda: Tvær
yngri systur, Sjöfn og
Ragnheiður.
Búseta: 101
Reykjavík.
Stjörnumerki: Krabbi.
Gunnar er söngvari
nýstofnuðu sveitarinnar Grísalappalísu
sem spilar í kvöld
klukkan 21 á Hemma
og Valda.
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Aðstoða fólk við makaleitina
„Þessi þjónusta er til víða um
heim og við ákváðum að prófa að
koma einni slíkri á laggirnar hér
því okkur fannst þetta vanta,“
segir Gerður Huld Arinbjarnardóttir, önnur tveggja eigenda
Sambandsmiðlunar. Fyrirtækið er hið fyrsta sinnar tegundar
á Íslandi og er ætlað að aðstoða
fólk sem er í makaleit.
Þjónustan sem Sambandsmiðlun veitir er ætluð einstaklingum er hafa náð 25 ára aldri
og eru í makaleit. Þangað leitar
fólk sem hefur ýmist fengið nóg
af skemmtanalífinu, stefnumótasíðum, var að koma úr langtímasambandi eða hefur miss maka

HAUST 9

sinn og veit ekki hvernig á að
bera sig að. Þjónusta sem þessi
hefur lengi verið í boði í Bandaríkjunum og kallast þar „matchmaking“.
Fyrirtækið veitir tvenns konar
þjónustu sem einstaklingar geta
skráð sig í; sambandsmiðlunarklúbbinn og VIP-áskrift. Fyrri
kosturinn veitir afslátt á uppákomur á borð við hraðastefnumót, hópstefnumót og fyrirlestra.
Seinni kosturinn er sérhæfðari
og persónulegri og sér félagsráðgjafi um að para einstaklinga
saman. Hátt í hundrað manns
hafa skráð sig í Sambandsmiðlunarklúbbinn og um fimmtíu manns

í VIP-áskriftina og hafa viðtökurnar verið mun betri en Gerður
og meðeigandi hennar, Rakel Ósk
Orradóttir, þorðu að vona.
„Við höfðum unnið mikla rannsóknarvinnu áður en við fórum af
stað og vissum því að fólki þótti
hugmyndin góð, en móttökurnar
hafa samt verið betri en við þorðum að vona. Vonandi getum við
aðstoðað einhverja við að finna
ástina,“ segir hún og bætir við:
„Við erum þegar byrjaðar að
senda fólk á stefnumót og nokkur pör hafa farið á fleiri en eitt.“
Heimasíða Sambandsmiðlunar
er www.sambandsmidlun.is.

SAMBANDSMIÐLARAR Gerður Huld
Arinbjarnardóttir og Rakel Ósk Orradóttir
aðstoða einstaklinga við að finna ástina.

- sm

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hálft fæði
og
skoðunarf allar
erðir
innifaldar

Suður-Frakkaland

& Spánn
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GOTT GENGI Tómas Lemarquis fer með eitt af aðalhlutverkunum í myndinni Painless sem sýnd verður á Toronto International

Film Festival.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

TÓMAS LEMARQUIS: EINS OG AÐ VERA MEÐ KLÁÐADUFT UM LÍKAMANN
Spör ehf.

3. - 15. október

Svaf heila nótt í búningi
Tómas Lemarquis fer með hlutverk í spænsku spennumyndinni
Painless sem sýnd verður á Toronto International Film Festival
sem fram fer dagana 6. til 16. september. Þetta er í annað sinn sem
mynd sem Tómas leikur í er sýnd á
hátíðinni, sú fyrri var Nói albínói.
„Myndin segir tvær sögur;
önnur gerist á tímum Francos og
hin í nútímanum. Minn karakter er uppi á tímum Francos og er
notaður til þess að kvelja fanga og
fá upp úr þeim upplýsingar. Hann
finnur ekki til sársauka og áttar
sig þess vegna ekki á því að hann
sé að gera nokkuð rangt,“ útskýrir
Tómas.
Leikstjóri og handritshöfundur
myndarinnar er Juan Carlos Medina og var förðunin í höndum sama
fólks og vann við Pan‘s Labyrinth.
Myndin var tekin upp í Barcelona
síðasta sumar og segist Tómas
hafa beðið í fimm ár eftir því að
tökur á myndinni hæfust. „Það
var leikstjóri sem ég þekki sem
benti framleiðandanum á mig og

PARÍS, ÉG DREP ÞIG
Tómas býr sig nú undir tökur á tveimur kvikmyndum sem verða í lok árs.
Hann fer meðal annars með hlutverk í kvikmyndinni Paris, I Kill You sem er
í anda Paris, I Love you. Nokkrir hrollvekjuleikstjórar taka að sér að leikstýra
myndinni, þar á meðal Joe Dante sem leikstýrði Gremlins-myndunum, og
David R. Ellis, sem leikstýrði Scarface og Lethal Weapon.
Alls komu 22 leikstjórar að gerð myndarinnar Paris, I Love you og leikstýrði hver þeirra stuttu broti í myndinni. Meðal leikstjóranna voru Gérard
Depardieu, Wes Craven og Gus Van Sant. Meðal leikara voru Steve Buscemi,
Natalie Portman, Bob Hoskins, Elijah Wood og Maggie Gyllenhaal.

þannig komst ég í samband við þá.
Tökum var frestað nokkrum sinnum og því beið ég í fimm ár eftir
því að þær færu af stað. Ég þurfti
að vera í góðu líkamlegu formi
fyrir hlutverkið og þurfti því að
byrja æfingar upp á nýtt nokkrum sinnum.“
Tómas túlkar persónu sína,
Berkano, á ólíkum aldursskeiðum og tók það förðunarteymi um
átta klukkustundir að breyta leikaranum í gamlan mann. Tómas
þurfti síðan að vera í gervinu í tvo
sólarhringa. „Það tók svo langan
tíma að setja á mig gervið og þess

vegna var ákveðið að ég mundi
sofa í sílikonbúningnum um nóttina. Þetta var eins og að vera með
kláðaduft um allan líkamann og ég
svaf lítið sem ekkert og fékk í kjölfarið brunasár á líkamann.“
Inntur eftir því hvort hann fari á
hátíðina segir Tómas það eiga eftir
að koma í ljós. „Mig langar mikið
til að fara enda er þetta stærsta
kvikmyndahátíð heims á eftir
Cannes. Þetta er svokölluð A-hátíð
og maður vill helst að myndirnar
sínar komist inn á slíkar hátíðir enda opnar það manni margar
dyr.“
sara@frettabladid.is

Frasakóngurinn gerist atvinnuplöggari
„Nú er plöggarinn loksins farinn að plögga sjálfum sér,“ segir
markaðsmaðurinn, hugmyndasmiðurinn og frasakóngurinn
Jón Gunnar Geirdal sem nýverið
stofnaði sitt eigið fyrirtæki, Ysland.
Ysland er markaðssetningarfyrirtæki sem sérhæfir sig í kynningum, viðburðahaldi og samskiptum
við fjölmiðla fyrir ýmis fyrirtæki
og stofnanir. Jón Gunnar segir
sjálfur að fyrirtækið sé staður
þar sem hugmyndir og viðburðir
öðlast aukið líf.
Jón Gunnar hefur lengi sinnt
þessum störfum í hjáverkum samhliða starfi sínu hjá markaðsdeild
N1. Eftir helgi verður hann loksins sinn eigin herra, eitthvað sem
Jón Gunnar hefur langað til lengi.

„Fyrirtækið er bara ég, farsíminn
og fartölvan. Þetta er svona hin
almenna ódauðlega hugmyndavinna og mottóið mitt er „love all
serve all“,“ segir Jón Gunnar glaður í bragði, en hann hefur komið
sér fyrir í skrifstofuhúsnæði á 12.
hæð í Turninum í Kópavogi.
Jón Gunnar hefur meðal annars séð um markaðssetningu
á íslenska Expó-skálanum og
á myndunum Svartur á leik og
Okkar eigin Osló. Næst á verkefnalistanum er kvikmyndin Frost
sem verður frumsýnd 7. september. Hann er með mörg járn í eldinum og óttast ekki að sitja auðum
höndum í vetur. „Það er nóg að
gera og ég er tilbúinn að vera að
vinna allan sólarhringinn enda er
ég vinnualki í mér.“
- áp

ATVINNUPLÖGGARI Jón Gunnar
Geirdal ætlar að gefa hugmyndum og
viðburðum aukið líf í nýju markaðssetningarfyrirtæki sínu Ysland.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Hálft ár fram í tímann
Forsala er hafin á tónleikaferð Of
Monsters and Men um Bretland
sem hefst reyndar ekki fyrr en í
febrúar á næsta ári, eða eftir um
hálft ár. Níu tónleikar hafa verið
bókaðir þar í landi í febrúar og
mars en plata Nönnu Bryndísar
Hilmarsdóttur og félaga, My Head
is an Animal, kemur út í Bretlandi á
mánudaginn. Lagið Little
Talks hélt toppsæti
sínu á Írlandi þessa
vikuna eftir að hafa
náð efsta sætinu í
síðustu viku. Meðal
þekktra flytjenda í
sætunum fyrir
neðan Of Monsters and Men
eru Florence
and the
Machine,
Taylor
Swift og
Lykke Li.

Óður í íslenskt skyr
Fjölmargir svöruðu kalli Russells
Crowe á samskiptavefnum Twitter
í gær þegar hann spurði hvort
nokkurs staðar í heiminum, annars
staðar en á Íslandi, væri hægt að fá
skyr. Crowe er nú að venjast lífinu
heima hjá sér á ný enda nýfarinn af
Íslandi. Það má með sanni segja að
hann hafi stimplað sig inn í huga
Íslendinga á meðan á dvöl hans
stóð enda lifði hann meðal innfæddra í Fossvoginum á milli þess
sem hann gisti í húsbíl á tökustað
Hollywood-myndarinnar Noah.
„Það lítur allt út fyrir að ég hafi
yfirgefið Ísland háður skyri,“ segir
Crowe í Twitter-skeyti sínu. Þetta er
auðvitað allt saman mjög jákvætt
og geta Íslendingar
lýst Russell Crowe
sem miklum
„Íslandsvini“.
- fb, bþh

Mest lesið
1 Aldagömul ráðgáta leyst í
Noregi
2 Breivik sakhæfur – lífstíðar
fangelsi
3 Fundu gleymdar
útrýmingarbúðir
4 Reyndu að smygla sæhestum
úr landi
5 Sagði túlkun lögreglunnar á
umferðarlögunum ranga

Breakbeat
laugardagskvöld
laugardagskvöld
kl. 22
22
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Meiri Vísir.
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