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PÓLSKIR VERÐLAUNAHAFAR
Projekt Polska er verkefni
nokkurra ungra Pólverja sem
vilja skapa sér jákvæða ímynd á
Íslandi. 24

KONUR Í BÍÓ Kvenpersónur lúta
í lægra haldi fyrir karlkyns hetjum
í íslenskum bíómyndum. 26
ÁSDÍS Á LEIÐ TIL MOSKVU
Ásdís Hjálmsdóttir er að fara á
heimsmeistaramótið í frjálsum
íþróttum. 40

TIL
HELVÍTIS
OG HEIM AFTUR
FÍTON / SÍA

Þórdís Filipsdóttir vann sig út úr
aﬂeiðingum eineltis, því að lenda
í ofbeldisfullu sambandi og átröskun.
Hún horﬁr björtum augum til framtíðar
þrátt fyrir erﬁða reynslu. Nú kennir hún
fólki að ná tökum á líﬁ sínu með fornum
kínverskum aðferðum. 20

LANGAR ÞIG
Í LEIKHÚS?
Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana.
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BJARNI ÁRMANNS Á SKILORÐ 6

FIMM Í FRÉTTUM KRÖFUR UM KYNJAHLUTFÖLL OG KÚRISMA

Fyrrverandi forstjóri Glitnis fær sex mánaða skilorðsdóm fyrir skattsvik.

EKKI RÉTTAÐ Í ÁLITAMÁLUM 6
Evrópuráðsþingið vill að stjórnmálamenn verði verndaðir fyrir ákærum vegna pólitískra
ákvarðana sem þeir tóku í embætti. Tilefnið er meðal annars Landsdómsréttarhöldin
gegn Geir Haarde.

MILLJÓNUM GERT AÐ FLÝJA 10
Síðan 2006 hafa tvær milljónir Tíbeta þurft
að ﬂytja vegna framkvæmda stjórnvalda.

María Rut Kristinsdóttir, formaður
Stúdentaráðs, hefur í vikunni verið
mjög gagnrýnin á hugmyndir stjórnar
LÍN um niðurskurð og hertar kröfur um
námsframvindu. Menntamálaráðherra
segir að allir sem séu í námi af alvöru
ættu að ráða við breytingarnar.
Karl Garðarsson er einn þriggja
karla sem sátu í sendinefnd Íslands á
Evrópuráðsþinginu, sem hlaut ákúrur
fyrir að vera aðeins skipuð körlum.
Brynjar Níelsson, kollegi hans, gerði
gys að öllu saman og velti fyrir sér hver
þeirra ætti að klæðast kjól.

„SKAMMIST YKKAR ÞIÐ
SEM BERIÐ ÁBYRGÐ Á AÐ
DRAGA GÖTUNA OKKAR OG
HENNAR ÍBÚA INN Í YKKAR
PERSÓNULEGU SKOÐANIR.“ 4
Berglind Elvarsdóttir íbúi í Fjóluhvammi.

Jóhanna Fleckenstein hjá Vinakoti vonar að
óánægja íbúa í Fjólugrund með unglingaheimilið verði ekki til þess að starfsemi heimilisins
verði raskað.
Sverrir Bollason, sem er í forsvari
fyrir lánsveðshópinn svokallaða,
telur að ef stjórnvöld ráðist ekki
í aðgerðir til að koma til móts
við hópinn jafngildi það svikum
við gefin loforð. Ekkert liggur
fyrir um aðgerðir.

➜ Sjónvarpsmaðurinn Sindri Sindrason sagði frá því í viðtali við Fréttablaðið

SKOÐUN 12➜17

að hann og maður hans hefðu verið fyrsta samkynhneigða parið á Íslandi til
að ættleiða barn. Ummæli hans um staðgöngumæðrun vöktu nokkra úlfúð.

BETUR ER SEFAÐ ILLT EN UPP VAKIÐ 12
Þorsteinn Pálsson um kosningaloforð.

MIKILVÆGUM ÁFANGA NÁÐ MEÐ SAMSTÖÐU UM LAGNINGU SÆSTRENGS 17
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, um vinnu ráðgjafahóps um lagningu sæstrengs til Evrópu.

MEIRA UM BROTTHVARF 17
Hrönn Baldursdóttir náms- og starfsráðgjaﬁ um skólastarf.

HELGIN 18➜30
ÓPLÆGÐUR AKUR FYRIR AUSTAN 18
Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur hefur komið sér fyrir á Höfn í Hornaﬁrði og sér ótal
tækifæri í héraðinu.

LEIÐIN UPP Á VIÐ 20
Þórdís Filipsdóttir fann leiðina að sjálfsuppbyggingu með hjálp Vigdísar Finnbogadóttur.

HVALREKI FYRIR NORÐAN 22
Rúmlega 20 þúsund gestir heimsóttu
Hvalasafnið á Húsavík, sem er orðin
sannkölluð hvalahöfuðborg Evrópu.

BURT MEÐ STIMPILINN 24
Ungmennin í Projekt Polska eru orðin
þreytt á staðalímyndum um Pólverja á
Íslandi.

DÆMDIR Símon Páll Jónsson, til vinstri, hlaut sex ára fangelsisdóm fyrir skipulagningu smyglsins. Jónas Fannar Valdimarsson, til

hægri, hlaut þrjú og hálft ár.

FÁAR KONUR Á KREDITLISTUM 26

Furðu sætir að Ársæll
hafi ekki verið tekinn

Stella í orloﬁ er eina íslenska kvikmyndin
frá níunda áratugnum með kvenpersónu í
aðalhlutverki.

KRAKKASÍÐA 28
KROSSGÁTA 30

MENNING 34➜46

Símon Páll Jónsson var dæmdur í sex ára fangelsi fyrir smygl á tuttugu kílóum af
amfetamíni og tæpum tveimur lítrum af amfetamínbasa til landsins. Þrír aðrir fá
þriggja og hálfs árs dóma. Dómari undrast að annar höfuðpaur hafi sloppið.

GÍTARHETJA Í HÁSKÓLABÍÓ 36
Fjölmennt var á tónleika gítarleikarans Jeff
Beck á ﬁmmtudag.

VILL AÐEINS FÁST VIÐ
TÓNLIST 46

DÓMSMÁL Dómari í stóru amfeta-

Tómas Young hefur verið viðloðandi íslensku
tónlistarsenuna í áraraðir.

mínmáli furðar sig á því að einn
höfuðpaurana í málinu, sem nú er
látinn, hafi ekki verið yfirheyrður
af lögreglu. Á því hafi engin viðhlítandi skýring fengist.
Dómur var kveðinn upp í málinu
í gær. Það snýst um innflutning á
tæplega 20 kílóum af amfetamíni
og 1,7 lítrum af amfetamínbasa til
Íslands í tveimur póstsendingum
frá Danmörku í janúar.
Þyngsta dóminn fékk Símon Páll
Jónsson, sem er fundinn sekur um
að hafa lagt á ráðin um innflutning
20 kílóanna og tekið þátt í smyglinu á vökvanum. Hann var dæmdur í sex ára fangelsi.
Þrír menn, bræðurnir Jón Baldur og Jónas Fannar Valdimarssynir og Litháinn Dainius Kvedaras,

VARAR VIÐ
MEGRUNARKEPPNI 46
Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur segir að í
megrunarkeppnum á borð við Biggest Loser
verði velferðin oft útundan.

SPORT 40➜41
ÁSDÍS Á HM EN EKKI ANÍTA 40
Aníta Hinriksdóttir, hin stórefnilega hlaupakona úr ÍR, gaf frá
sér sæti sitt á HM í Moskvu og mun spjótkastarinn Ásdís
Hjálmsdóttir taka þátt í hennar stað.

STJARNAN ÁN STJARNANNA 41
Heil umferð í Pepsi-deild karla fer fram á morgun. Það
dregur til tíðinda í bæði topp- og botnbaráttu.

Skoða, máta, velja,
setja upp … hringana

1311919
•

SÍA
•

PIPAR\TBWA

Sími 5524910 Laugavegi 61 Kringlan

Smáralind

fá allir þriggja og hálfs árs
fangelsisdóma. Heyra mátti á viðbrögðum Jóns Baldurs við dómsuppkvaðninguna í gær að hann var
himinlifandi með niðurstöðuna.
Bræðurnir eru báðir sakfelldir
fyrir að skipuleggja innflutninginn á duftinu, þótt Jón Baldur hafi
fullyrt að hann hafi ekki vitað að
um svo mikið magn væri að ræða –
hann hafi einungis ætlað að flytja
inn þrjú kíló – og það hafi verið
tekið trúanlegt. Jónas var dæmdur
fyrir innflutninginn á vökvanum,
eins og Dainius.
Tveir ungir menn, sem ferjuðu
efnin á milli staða hér á Íslandi,
eru jafnframt dæmdir til skilorðsbundinnar fangelsisvistar í tíu og
tólf mánuði. Þá var annar Lithái
alfarið sýknaður.

Fyrir dómi báru sumir ákærðu
að einn höfuðpauranna hefði
væri Ársæll Snorrason, dæmdur
fíkniefnasmyglari sem lést fyrir
nokkrum vikum. Þeir höfðu ekki
þorað því við skýrslutökur áður en
hann lést.
Í dómnum er því lýst að Jónas
Fannar hafi nefnt Ársæl utan
skýrslutöku hjá lögreglu og lögregla hafi í kjölfarið skoðað málið
og komist að því að Ársæll hafi
verið í Danmörku á sama tíma og
hinir ákærðu skipulögðu smyglið.
„Þrátt fyrir þetta var ekki tekin
af honum lögregluskýrsla og sætir
það furðu þegar jafnalvarlegar
ásakanir koma fram og hér um
ræðir,“ segir í dómnum. „Engin
viðhlítandi skýring hefur fengist
á þessu.“
stigur@frettabladid.is

Aðgengi fyrir fatlaða á þingi er slæmt þar sem ekki gert ráð fyrir sérþörfum:

Flytur jómfrúrræðu úr sæti sínu
ALÞINGI Freyja Haraldsdóttir, vara-

Glæsilegt úrval og góð
aðstaða til að velja
fullkomna hringa
fyrir stóra daginn.

jonogoskar.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þingmaður Bjartrar framtíðar, mun
ekki geta flutt jómfrúræðu sína úr
pontu Alþingis líkt og aðrir nýir
þingmenn. Freyja er í sérútbúnum
hjólastól og kemst ekki að pontunni
þar sem ekki er gert ráð fyrir fólki
með fötlun í Alþingishúsinu.
Freyja tók sæti á þingi í gær í
fjarveru Guðmundar Steingrímssonar. Hún segir að dagurinn hafi
verið henni lærdómsríkur.
„Maður er að læra hvernig
hlutirnir ganga fyrir sig og það er
margt að læra,“ segir Freyja.
Um aðgengi fyrir fatlaða á
Alþingi segir hún að gamla byggingin hafi augljóslega ekki verið
byggð með fatlaða í huga. Þar séu
háir þröskuldar sem geti gert fólki
í hjólastól erfitt fyrir.
Þar sem Freyja mun ekki geta
staðið við púltið og ávarpað þingsal-

inn þarf að koma hljóðnema fyrir
á borði hennar, sem og myndavél.
„Pontan er ekki aðgengileg,“ segir
Freyja.
Fá fordæmi eru fyrir því að þingmaður ávarpi salinn úr eigin sæti,
þó það þekkist vissulega.
Freyja segir málið endurspegla
stöðu fatlaðra í samfélaginu.
„Að vissu leyti finnst mér sorglegt að það þurfi að gera þessar
breytingar,“ segir Freyja.
Spurð hvenær hún hyggist flytja
fyrstu ræðu sína, segist Freyja vonast til þess að geta flutt jómfrúrræðuna næsta mánudag.
- vg / mlþ

„PONTAN ER EKKI AÐGENGILEG“

Freyja Haraldsdóttir, varaþingkona
Bjartrar framtíðar, kemst ekki að pontu
Alþingis vegna slæms aðgengis fyrir
fatlaða í þinghúsinu.
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Komdu og gerðu ævintýralega góð kaup!
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OG DRYKKUR ER

18% DÝRARI
á Íslandi en sem nemur
meðaltali í ríkjum ESB.

16

2.300

Svo gæti farið
að upplýsinganúmerið 118
verði breytt í
1818 á næsta ári.

MATUR

20%

42,5%

kaupa oftast
hamborgara.

Rétt tæplega 2.300 þátttakendur frá 70 löndum eru
skráðir á ársþing Evrópusamtaka tannréttingsérfræðinga sem fór fram í Hörpu.

Íslendinga kaupa
oftast pizzu þegar
þeir ætla að fá sér
skyndibita.

Kona í Fjóluhvammi
fordæmir nágranna
Athugasemdir íbúa í Fjóluhvammi í Hafnarfirði við starfsemi heimilis þar fyrir
unglinga í vanda falla ekki öllum íbúum í geð. Móðir stúlku á öðru heimili Vinakots segir frábært að ekki séu allir íbúar í Fjóluhvammi andvígir heimilinu þar.
FÉLAGSMÁL „Við hjónin búum í

ÓSÁTTIR Andstæðingar MorsiS vilja aðra byltingu.

NORDICPHOTOS/AFP

Bæði stuðningsmenn og andstæðingar héldu út á götur:

Tugir þúsunda vilja Morsi burt
EGYPTALAND, AP Stuðningsmenn Mohammeds Morsi forseta efndu í

gær til útifunda í tilefni þess að eitt ár er liðið frá því að hann tók við
embættinu.
Andstæðingar hans flykktust hins vegar einnig út á götur, alls tugir
þúsunda, og kom víða til átaka með þeim afleiðingum að einn maður
lét lífið og tugir slösuðust.
Andstæðingar Morsis hafa boðað fjöldamótmæli á sunnudaginn. - gb

35 til 49 ára skulda mest:

Árshlutauppgjör Haga:

Skuldir drógust Hagnaður
saman milli ára Haga að aukast
EFNAHAGSMÁL Fjölskyldur á aldrinum 35 til 49 ára skulduðu mest
allra aldurshópa í lok árs 2011,
samkvæmt skýrslu Hagstofunnar.
Skuldir aldurshópsins námu
809,3 milljörðum króna (43 prósentum heildarskulda) og höfðu
dregist saman um 7,6 prósent.
„Um 19 prósent fjölskyldna
skulduðu ekkert í árslok 2011. Af
skuldsettum fjölskyldum skuldaði
helmingur sex milljónir króna eða
minna og 90 prósent minna en 31,4
milljónir króna,“ segir Hagstofan.
Greining Íslandsbanka bendir á
að samkvæmt skýrslunni hafi eiginfjárstaða 67 prósenta fjölskyldna
verið jákvæð í lok árs 2011.
- óká

VIÐSKIPTI Hagar högnuðust

um 837 milljónir króna á
fyrsta ársfjórðungi ársins. Til
samanburðar var 628 milljóna
króna hagnaður á fyrsta ársfjórðungi 2012.
Vörusala Haga á ársfjórðungnum nam 18,4 milljörðum króna
og jókst um ríflega milljarð milli
ára. Rekstrarhagnaður var 1.168
milljónir en var 953 milljónir
króna á sama tímabili í fyrra.
Í fréttatilkynningu frá Högum
segir að rekstur félagsins á ársfjórðungnum hafi verið umfram
áætlanir. Þá séu horfur í rekstri
félagsins í takt við árangur þess
á síðastliðnu ári.
- mþl

Fjóluhvammi, og erum alveg
miður okkar yfir þessu,“ segir
Berglind Elfarsdóttir, sem er
ósátt við afstöðu nokkurra íbúa
götunnar til starfsemi drengjaheimilis í götunni.
Þessi afstaða Berglindar birtist
í athugasemd hennar við frétt
Fréttablaðsins á miðvikudag um
að íbúar í Fjóluhvammi í Hafnarfirði kvörtuðu undan því að Vinakot ehf. ræki þar í götunni heimili
fyrir drengi í vanda.
Ekki hefur náðst tal af Berglindi. Í áðurgreindri athugasemd
sinni segir hún fleiri í götunni
en þau hjónin vera miður sín yfir
afstöðu þeirra sem kvörtuðu.
Kvörtunin er sett fram á grundvelli þess að rekstur drengjaheimilisins sé atvinnustarfsemi og eigi
því ekki heima í íbúðargötu.
„Það hefur ekki nokkur maður
rætt þessi mál við okkur, og þessi
börn eru velkomin í götuna okkar
vegna,“ skrifar Berglind, sem
kveðst vona að heimilið verði
flokkað eins og önnur búsetuúrræði fyrir þá sem á þurfi að
halda, svo sem sambýli fyrir
fatlaða og fleira.
„Skammist ykkar þið sem
berið ábyrgð á að draga götuna
okkar og hennar íbúa inn í ykkar
persónulegu skoðanir,“ skrifar
Berglind Elfarsdóttir við fréttina
á Facebook.
Móðir stúlku sem býr á öðru
heimili Vinakots í Hafnarfirði
segir í athugasemd við sömu frétt
að það sé frábært að heyra að ekki

Nágrannar vilja unglingaheimili úr einbýlishúsagötu
Nágrannar Vinakots, heimilis fyrir unglinga í vanda, í Fjóluhvammi í Hafnarfirði telja slíka starfsemi ekki
leyfilega í götunni. Skipulagsfulltrúi tekur undir þetta. Aðeins einn drengur býr nú á heimilinu.
FÉLAGSMÁL „Við myndum aldrei

taka inn neinn sem væri ógn við
umhverfi sitt,“ segir Jóhanna
Fleckenstein, forstöðukona í
Vinakoti, um kvörtun íbúa í
Fjóluhvammi í Hafnarfirði sem
eru ósáttir við að í einu einbýlishúsa götunnar sé rekið heimili
fyrir unglinga í vanda.
Íbúarnir segja að um sé að
ræða atvinnustarfsemi sem
eigi ekki heima í íbúðahverfi.
Einn íbúi í götunni sem ekki
vill láta nafns getið segir málið
eiga sér forsögu. Í húsinu hafi
um árabil verið rekin frönsk
ferða skrifstofa sem leigt hafi
húsnæðið. Því hafi fylgt ónæði.
Íbúinn segir málið einfaldlega
snúast um þá spurningu hvort
menn geti leigt húsið sitt undir
fyrirtæki í íbúðabyggð. Það hafi
ekkert með leigjendurna að gera
sem slíka, þeir séu ágætis fólk.
Skipulagsfulltrúi bæjarins er
sammála nágrönnunum en fulltrúar í skipulagsráði telja málið
ekki skýrt og frestuðu í gær
afgreiðslu þess þar til álit lögmanns lægi fyrir.
Vinakot opnaði heimili fyrir
drengi í Fjóluhvammi fyrir
tveimur mánuðum og fyrir
stúlkur annars staðar í Hafnarfirði í desember. Jóha nna
forstöðukona í Fjóluhvammi
undirstrikar að leyfi séu fyrir

Mér skilst að
það sem aðallega hafi
truflað nágrannana sé að
lögreglan hefur verið
kölluð hingað fjórum
sinnum á þessum tveimur
mánuðum.
Jóhanna Fleckenstein,
forstöðukona Vinakots
í Fjóluhvammi

starfseminni bæði frá slökkviliði og heilbrigðisfulltrúa. Ekki
sé um vistheimili að ræða heldur
búsetuúrræði og því hafi engar
sérstakar breytingar verið gerðar á húsnæðinu. Aðeins einn til
tveir séu þar til heimilis í einu
og starfsmenn oftast tveir eða
þrír. Í Fjóluhvammi sé nú aðeins
einn unglingspiltur.
„Mér skilst að það sem aðallega hafi truflað nágrannana sé
að lögreglan hefur verið kölluð
hingað fjórum sinnum á þessum
tveimur mánuðum. Ég held að
þau hafi aldrei orðið fyrir neinni
annarri upplifun sem tengist
drengnum,“ segir Jóhanna, sem
kveður Vinakot ætla að bjóða
nágrönnunum á kynningarfund.
„Þetta er bara heimili fyrir

FJÓLUHVAMMUR Nágrannar eru ósáttir við rekstur unglingaheimilis í einbýlishúsi

sem Vinakot leigir í götunni.

Fyrirtækið Vinakot ehf. er úrræði ætlað börnum á aldrinum tólf til átján
ára sem glíma við fjölþættan hegðunarvanda og þurfa til dæmis búsetu,
meðferð, stuðning og ráðgjöf til að ná tökum á lífi sínu.
Markhópurinn er börn og ungmenni sem af ýmsum ástæðum hafa ekki
náð að fóta sig þrátt fyrir ítrekuð inngrip.
Heimild: Heimasíða Vinakots

börn sem eru með flókinn vanda
og eiga ekki í mörg hús að venda.
Við viljum reyna að ná sátt og
vinna þetta með nágrönnunum

en ef það fer að halla á hag
barnsins verðum við að finna
aðra lausn,“ segir Jóhanna.
gar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Á MIÐVIKUDAG Fjölmargir sendu athugasemdir inn á Vísi við
frétt um að íbúar í Fjóluhvammi teldu rekstur drengjaheimilis ekki eiga heima í
götunni. Ekki taka allir íbúarnir undir þessar kvartanir.

séu allir íbúar við Fjóluhvamm á
þessari skoðunn.
„Mér þætti hræðilegt ef dóttir
mín myndi lenda á götunni aftur.
Án Vinakots veit ég ekki hvar hún
hefði endað,“ skrifar móðirin.
Eins og fram hefur komið er
staða drengjaheimilisins með tilliti til skipulagsmála til skoðunar
hjá lögmanni á bæjarskrifstofum
Hafnarfjarðar. Forstöðukonur
Vinakots hafa boðið nágrönnunum

Skammist ykkar
þið sem berið ábyrgð á
að draga götuna okkar og
hennar íbúa inn í ykkar
persónulegu skoðanir.
Berglind Elfarsdóttir í Fjóluhvammi.

á kynningarfund á mánudag og
segjast vonast eftir að málið
leysist í sátt.
gar@frettabladid.is

Veðurspá

Glæsilegir ítalskir útistólar

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vinakot fyrir börn

Gildistími korta er um hádegi
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Á morgun
3-8 m/s og stöku skúrir síðdegis.
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Vönduð ítölsk hönnun á útistólum
sem henta vel við íslenskar aðstæður.
Veðurþolnir og sterkir úr hágæðaplasti,
en engu að síður léttir og staflanlegir.
Litir: Grár - mosagrænn
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FREMUR SVALT Helgarveðrið verður tíðindalítið, vindur tiltölulega hægur og horfur
á stöku skúrum í flestum landshlutum, síst suðaustanlands. Það er heldur svalt í veðri
miðað við árstíma og heldur svalara norðan til en sunnanlands.
Alicante 26°
Aþena 31°
Basel
25°

Berlín
20°
Billund
17°
Frankfurt 20°

Friedrichshafen 14°
17°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 17°

Las Palmas 26°
London
21°
Mallorca
26°

New York 28°
Orlando 31°
Ósló
16°

París
22°
San Francisco 24°
Stokkhólmur 18°

12°

Mánudagur
Breytileg átt, 3-8 m/s.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@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, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“
og Weber grillum. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan
skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs. Gildir til 1. júlí.
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Ræddu við Sigmund Davíð:

Ályktunartillaga byggð á Landsdómsmálinu gegn Geir H. Haarde samþykkt á Evrópuráðsþingi:

Vill að Nasa
verði verndað

Ekki verði réttað í pólitískum álitamálum

SKIPULAGSMÁL „Þetta svæði hér er
svipað og þjóðgarður,“ segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra um Austurvöll og
Ingólfstorg, þar á meðal Nasa:
Sigmundur Davíð hitti Pál Óskar
Hjálmtýsson söngvara á Austurvelli í gær og ræddu þeir um framtíð Nasa.
Sigmundur Davíð hefur látið málið
sig varða í gegnum tíðina og vill
að borgar- og ríkisstjórn skipti
skipulagsvaldinu á milli sín á þessum reit.
- kk

DÓMSMÁL Evrópuráðsþingið staðfesti

í gær ályktun laga- og mannréttindanefndar þess um að stjórnmálamenn verði
verndaðir fyrir ákærum vegna pólitískra
ákvarðana sem þeir tóku í embætti sem
kjörnir fulltrúar. Tilefnið er meðal annars
Landsdómsréttarhöldin gegn Geir Haarde.
Í ályktuninni kemur fram að lýðræðið
og réttarríkið krefjist þess að stjórnmálamenn séu verndaðir gegn ákærum vegna
pólitískra ákvarðana sem þeir tóku sem
kjörnir fulltrúar í embætti.
Ekki eigi að nota opinber réttarhöld
til að hegna fyrir pólitísk mistök eða

Gott í eldhúsið og bústaðinn
Kaffivvél með Thermo hitakönnu
10-122 bolla, 900w

2..490,GÆÐA
VARA

Djús/ávaxxtablandaari
með glerkkönnu
40w 1,3l.

3.9
990
0,-

ágreining og stjórnmálamenn eigi að
svara til saka fyrir refsiverða verknaði
með sama hætti og óbreyttir borgarar,
fyrir almennum dómstólum. Pólitískar
ákvarðanir eigi að sæta pólitískri ábyrgð
þar sem verk séu lögð í endanlegan dóm
kjósenda.
Ekki er minnst berum orðum á Landsdómsmálið í sjálfri ályktuninni, sem er
að miklu leyti byggð á skýrslu Pieter
Omtzigt í laga- og mannréttindanefnd
Evrópuráðsþingsins, en Omtzigt fjallaði
mikið um Geir Haarde og Landsdómsmálið í skýrslunni.
- þþ

ÚR LANDSDÓMI Þó að ályktun Evrópuráðsþingsins tiltaki ekki

Landsdómsmálið er hún að miklu leyti byggð á því.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lífeyrissjóðina aftur
að samningaborðinu
Núverandi ríkisstjórn segir að semja þurfi aftur við lífeyrissjóðina til að koma til
móts við lánsveðshópinn svokallaða sem lengi hefur beðið lausna við skuldavanda
sínum. Lífeyrissjóðirnir segja að gengið hafi verið eins langt og mögulegt sé.
Staða lánsveðshópsins svokallaða, sem á yfirveðsettar íbúðir á láni með veð í
eignum þriðja aðila, er enn óviss.
Hópurinn hefur ekki getað nýtt
sér þau skuldaúrræði sem aðrir
hafa getað nýtt sér en veita átti
þessum hópi sambærilega lausn
og þeim sem gengust undir 110
prósenta leiðina svokölluðu.
Málið er þó ekki á dagskrá
sumarþingsins. Samkomulagið
s e m r í k i s s tj ó r n Jó h ö n nu
Sigurðardóttur gerði við Landssamtök lífeyrissjóðanna um
úrlausn þessa hóps kvað á um
að aðgerðin næmi um þremur
milljörðum króna og að hlutur lífeyrissjóðanna svaraði til tólf prósenta af heildarkostnaði á móti
ríkisvaldinu.
Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi
fjármálaráðherra, gagnrýndi
það á Alþingi í gær að núverandi
ríkisstjórn ætlaði að fella tillögu um að staðið yrði við samkomulag þáverandi ríkisstjórnar
við lífeyrissjóðina. „Þessi hópur
er búinn að vera í mjög mikilli
óvissu og miklum vanda allt frá
hruni með sín lánamál og þetta
samkomulag felur í sér að hópurinn muni sitja við sama borð
og aðrir,“ sagði Katrín og nefndi
að þáverandi ríkisstjórn hefði
unnið hörðum höndum í samningaviðræðum við mjög erfiðan
viðsemjanda.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra svaraði Katrínu
og sagði að markmiðið væri alltaf
að koma til móts við hópinn en að
núverandi samningur við Landssamtökin væri óásættanlegur.
„Að lífeyrissjóðirnir skuli ekki
bera nema tólf prósent af kostnaðinum er óásættanlegt en samningurinn setur núverandi ríkisstjórn í erfiða stöðu þegar svona
mikið var gefið eftir í samningaviðræðum,“ sagði Sigmundur en
bætti við að rétt væri að athuga
hvort lífeyrissjóðirnir væru tilSKULDAMÁL

Töfrasproti – Blandari

2.390,Blandari og matvinnsluvél
m

4.99
4.990,Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Akureyri

– Afslátt eða gott verð?

Vestmannaeyjum

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

HOLLT
FALAFEL
Prófaðu Falafel úr kjúklingabaunum.
Holl og bragðgóð tilbreyting.
INNIHALD
Kjúklingabaunir (47%),
kúrbítur, laukur, jurtaolía,
brauðrasp, steinselja,
krydd, salt (1,5%).

HÓPUR Í VANDA Lánsveðshópurinn svonefndi er hópur sem á yfirveðsettar íbúðir

á láni með veð í eignum þriðja aðila.

Gengið eins langt og hægt er
Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka
lífeyrissjóðanna, segir hins vegar að lífeyrissjóðirnir
hafi gengið eins langt og þeim sé heimilt að gera. „Við
vorum búin að vera í samningaviðræðum við fráfarandi
stjórnvöld í mjög langan tíma og núverandi ríkisstjórn
veit að búið var að ganga eins langt og mögulegt var í
samningaviðræðum,“ segir Þórey og útskýrir að erfitt
sé að gefa meira eftir. „Ekki má gleyma því að um
eignir sjóðsfélaga er að ræða og að stjórn þeirra hefur
ekki heimild til að gefa þessar eignir eftir,“ segir Þórey en bætir við að
Landssamtökin séu að sjálfsögðu tilbúin að ræða um útfærslur og annað
slíkt sem komi að samkomulaginu.

búnir að taka þátt í því að fjármagna skuldaaðlögunina með eðlilegri hætti.
Bjarni Benediktsson tók undir
það og sagði að framlag lífeyrissjóðanna væri í raun ekki neitt því
að kostnaður lífeyrissjóðanna sem
kveðið væri á um í samkomulaginu væri í raun það sem þeir teldu
að þeir hefðu hvort eð er setið uppi
með vegna lánsveðshópsins.
lovisa@frettabladid.is

Þessi
hópur er
búinn að vera
í mjög mikilli
óvissu og
miklum
vanda allt frá hruni
Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi
fjármálaráðherra

Fyrrverandi forstjóri Glitnis fær sex mánaða skilorðsdóm fyrir skattsvik:

Bjarni Ármannsson á skilorð
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-

ur dæmdi í gær Bjarna Ármannsson, fyrrverandi forstjóra Glitnis, í
sex mánaða fangelsi, skilorðsbundið
til tveggja ára, fyrir skattalagabrot.
Þá er honum gert að greiða tæpar 36
milljónir í sekt í ríkissjóð.
Bjarni var ákærður fyrir að hafa
vantalið tekjur upp á rúmar 200
milljónir króna á árunum 2007 til
2009. Tekjurnar voru meðal annars
til komnar vegna sölu á hlutabréfum, gjaldmiðlaskiptasamningum og arði af hlutabréfum. Með
þessu hafi hann komið sér undan því

að greiða um 20 milljónir í
fjármagnstekjuskatt.
Bjarni neitaði sök í málinu. Hann viðurkenndi að
hafa látið undir höfuð
leggjast að standa skil á
skattinum, sagði að þar
hefði verið um handvömm að ræða og taldi
að málinu hefði átt að
ljúka með úrskurði
Ríkisskattstjóra.
Ekki væri rétt að
refsa honum tvisvar
fyrir sama brotið.

Þá sagði Bjarni að hann hefði talið
að starfsmenn Glitnis, sem önnuðust
viðskiptin, hefðu haldið eftir og
staðið skil á skattinum, en dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að Bjarni hafi sýnt af
sér stórfellt hirðuleysi með
því að hafa ekki reiður á
fjármunum sínum.
- sh

BJARNI ÁRMANNSSON

Neitaði sök og taldi að málinu hefði átt að ljúka hjá
skattayfirvöldum.

HVAR OG
HVENÆR
SEM ER
Með Arion appinu tekur þú
stöðuna með einum smelli
og borgar reikningana,
hvar og hvenær sem er.
Þú færð appið á Arionbanki.is.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 13 - 1 4 3 1

Skannaðu QR kóðann
og sæktu appið frítt
í símann þinn
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Hemmi Gunn jarðsunginn

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga
Starfsemi LSS á árinu 2012

Fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12

2012

2011
Samtals
6.073
-884
4.910
-169
-105
-48
9.778
48.689
58.467

Iðgjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Gjald í ríkissjóð
Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári
Hrein eign til greiðslu lífeyris

A-deild
5.408
-897
4.772
-112
-83
0
9.088
49.787
58.874

V-deild
1.353
-52
750
-17
-13
0
2.021
7.538
9.558

S-deild Samtals
84
6.845
-90
-1.039
117
5.639
-3
-132
-1
-97
-1
-1
108 11.216
1.143 58.467
1.251 69.683

Efnahagsreikningur

A-deild

V-deild

S-deild

2012

2011

104
17.857
32.911
5.039
1.643
288
615
477
-61
58.874

17
2.899
5.343
818
267
47
100
77
-10
9.558

0
386
649
0
213
0
2
15
-15
1.251

121
21.142
38.903
5.857
2.123
334
717
570
-86
69.683

125
16.170
32.707
6.287
1.792
288
528
688
-116
58.467

A-deild V-deild S-deild I S-deild IIS-deild III

Samtals

Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir
Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðlán
Bankainnistæður
Aðrar fjárfestingar
Kröfur
Aðrar eignir
Skuldir
Hrein eign til greiðslu lífeyris

Kennitölur ársins 2012
Nafnávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun – 5 ára meðaltal
Fjöldi sjóðfélaga
Fjöldi lífeyrisþega
Rekstrarkostnaður í % af eignum
Eignir í íslenskum krónum í %
Eignir í erlendum gjaldmiðlum %
Eign umfram heildarskuldbindingar í %
Eign umfram áfallnar skuldbindingar í %

8,8%
4,1%
-0,5%
10.178
1.917
-0,1%
82,8%
17,2%
-12,5%
-7,4%

8,8%
4,1%
-0,5%
3.932
399
-0,1%
82,8%
17,2%
3,2%
-1,2%

11,7%
6,9%
1,3%
227
20
-0,1%
65,4%
34,6%

7,8%
3,1%
4,6%
83
3
-0,1%
92,5%
7,5%

6,7%
2%
4,2%
63
6
-0,1%
100%
0%

8,8%
4,1%
-0,5%
14.483
2.330
-0,1%
82,7%
17,3%

Birt með fyrirvara um prentvillur

Ársreikning LSS 2012 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn lífeyrissjóðsins eru: Garðar Hilmarsson stjórnarformaður, Elín Björg Jónsdóttir,
Gerður Guðjónsdóttir, Karl Björnsson, Kristbjörg Stephensen og Salóme E. Þórisdóttir.
Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson.
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga er til húsa að Sigtúni 42, 105 Reykjavík,
sími: 5 400 700 lss@lss.is - www.lss.is

BORINN TIL GRAFAR Fjölmenni fylgdi fjölmiðlamanninum Hermanni Gunnarssyni
til grafar í gær, en hann varð bráðkvaddur í Taílandi fyrir skemmstu, 66 ára að aldri.
Pálmi Matthíasson jarðsöng frá Hallgrímskirkju. Hermann lætur eftir sig sex börn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Síminn setur upp hraðvirka senda víða um land:

Býður upp á tvöfalt
hraðari 3G-tengingar
FJARSKIPTI Síminn hefur sett upp

nítján 3G-senda af hraðvirkustu
gerð víða um land, en þeir eiga að
ná 42 Mb/s og eru þannig tvöfalt
hraðvirkari en hröðustu forverarnir hjá Símanum.
Þessi efling 3G-kerfisins er
gerð samhliða undirbúningi 4Guppbyggingar, sem hefjast á síðla
hausts.
„Það kemur líklega mörgum á
óvart að nú er mesti vöxturinn í
3G-farsímatækni í heiminum og
útlit fyrir að hraðinn á 3G eigi
enn eftir að tvöfaldast,“ segir
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir,
upplýsingafulltrúi Símans.
„Þetta er ástæða þess að við
hjá Símanum byggjum enn upp
3G-kerfið okkar, auk þess að
hefja uppsetningu á 4G-kerfinu.“
Sendarnir nítján eru á á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Keflavík, Egilsstöðum, Grímsnesi,
Biskupstungum, Laugarvatni og
Selfossi.
„Þetta er byrjunin,“ segir
Gunnhildur. „Við hlökkum til að

3G-SAMBAND Síminn býður nú upp á
tvöfalt hraðari tengingar á 3G-farsímakerfi sínu og boðar enn meiri hraða.

sjá hvernig viðskiptavinir okkar
upplifa kraftinn aukast enn á
dreifikerfi Símans,“ en hún bætir
við að á endanum muni viðskiptavinir fjarskiptafyrirtækja ekki
gera greinamun á tengingu með
3G og 4G.
- þj

www.volkswagen.is

Volkswagen Tiguan

Fullkominn
ferðafélagi
Volkswagen Tiguan er einn best búni
sportjeppinn
p j pp
á markaðnum. Fullkomið
leiðakerfi fyrir Ísland sér til þess að þú
ratir alltaf rétta leið. Svo getur komið
sér vel að hafa rétta
aukabúnaðinn.

Tiguan Sport & Style kostar frá

6.180.000 kr.
Volkswagen Tiguan fáanlegur með lykillausu aðgengi

Eyðsla frá 5
,8

l/100 km

+(./$Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃ6tPLÃKHNODLV
8PERêVPHQQ+|OGXU$NXUH\ULÃ%tODVDOD6HOIRVVÃ%tOiV$NUDQHVLÃ+(./$5H\NMDQHVE Ã+HNOXVDOXULQQÌVDILUêL

UMHVERFIS ÍSLAND 1332 km / 4

19. – 22. júní, 2013

Við
brostum
allan
hringinn
Við þökkum samfylgdina á WOW Cyclothon
yclothon 2013
4,3 milljónir söfnuðust
með áheitum til styrktar
Ræst
verðuröllum
kl. 18keppendum
og hjólað í lögreglufylgd
frá Hörpu
upp að
Ártúnsbrekku.
Við
óskum
til hamingju með
árangurinn.
Team
IP
Barnaheillum.
Við þökkum öllum þeim sem tóku þátt í WOW Cyclothon og styrktu
þessa skemmtilegu og æsispennandi hjólreiðakeppni.

sigraði í karlaﬂokki á 41 klst. og 3 mín. og Bjöllurnar í kvennaﬂokki
á 43 klst. og 38 mín. Vel af sér vikið!

Að sjálfsögðu verður keppnin haldin aftur næsta sumar
og er opið fyrir skráningu. Takmarkaður fjöldi liða kemst að.
Sjáumst að ári.

wowcyclothon.is
facebook.com/wowcyclothon
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LANDIÐ
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2

Hann er fæddur í Suður-Kóreu 13. júní
1944. Hann er með BA-gráðu í alþjóðasamskiptum frá Seoul-háskóla og
meistaragráðu í stjórnsýslufræðum
frá Kennedy stjórnsýsluskólanum við
Harvard-háskóla.
Ban Ki-moon starfaði í suðurkóresku
utanríkisþjónustunni í 37 ár, síðustu
þrjú árin sem ráðherra utanríkismála
og utanríkisviðskipta.
Mr. Ban Ki-moon took office as
Secretary-General of the United Nations
on 1 January 2007.
He was born in the Republic of Korea
on 13 June 1944. He holds a bachelor’s
degree in international relations from
Seoul National University and a master’s
degree in public administration from
the Kennedy School of Government at
Harvard University.
Mr. Ban Ki-moon served 37 years in
various capacities with the Ministry of
Foreign Affairs and Trade of the Republic
of Korea and was at the time of his
election as Secretary-General his country´s
Minister of Foreign Affairs and Trade.

Sexfalt fleiri
bleikjur á ári

Tugir kindahræja
koma undan sköflum

1

2

3

LANGANES Sveitarfélögin

Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur hafa gengið til samstarfs við Bremenports í Þýskalandi
um rannsóknir og prófanir vegna
mögulegrar uppbyggingar athafnaog hafnarsvæðis í Finnafirði. Margt
bendir til þess að þar sé ákjósanleg
staðsetning fyrir umskipunar- og
þjónustuhöfn. Bremenports, sem
þróar og byggir hafnir, kynnir sér
nú verkefnið. Um gríðarlega stórt
fjárfestingarverkefni er að ræða
sem krefst fjölbreytilegrar rannsóknarvinnu sem verður unnin af
íslenskum og erlendum sérfræð-ne
ingum næstu árin.

ÞORLÁKSHÖFN

Fyrirtækið
Náttúra fiskirækt
í Þorlákshöfn
hyggst sexfalda
framleiðslu sína á
bleikju þannig að
hún verði 1.200
tonn á ári. Að því er
kemur fram í umfjöllun skipulags- og umhverfisnefndar Ölfuss uppfyllir bleikjueldi Náttúru
fiskiræktar allar kröfur um hreinsun á fráveitu.
„Er þess gætt að hreinsun á fráveitunni verði sem
mest og best áður en hún fer til sjávar. Ekki hafa
komið kvartanir frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands
um mengun frá stöðinni við ströndina,“ segir
- gar
skipulagsnefndin.

Ísland og Sameinuðu þjóðirnar:

Sjálfbær framtíð fyrir alla

NORÐURLAND Tugir kindahræja
hafa verið að koma undan snjó
á Norðurlandi og er búist við því að
hundruð hræja til viðbótar muni
koma í ljós á næstunni. Frá þessu
sagði í kvöldfréttum RÚV í gær. Talið
er að allt að tíu þúsund ær hafi fennt
í kaf í átakaveðrinu sem gekk yfir
síðasta haust, og aðeins hluti fjárins
bjargaðist. Enn eru djúpir skaflar
nyrðra og er þess að vænta að tugir
eða hundruð fjár eigi enn eftir að
koma í leitirnar. Í frétt RÚV segir að
hræin séu urðuð jafnóðum og þau
finnist en ekki sé að sjá að dýrbítar
hafi komist í þau.

PIPAR\TBWA • SÍA • 132026

Ban Ki-moon hefur verið aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu
þjóðanna frá 1. janúar 2007.

1

Sveitarfélög í
samstarfi

Ban Ki-moon, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna,
heldur opinn fyrirlestur í Hátíðasal Háskóla Íslands,
þriðjudaginn 2. júlí nk. kl. 15.00.
Í fyrirlestrinum fjallar Ban Ki-moon um baráttuna gegn fátækt
og hlutverk Sameinuðu þjóðanna við að stuðla að alþjóðafriði
og öryggi.
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra flytur ávarp.
Fundarstjóri verður Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands.

TÍBETI Í KÍNA Á annað hundrað Tíbetar hafa kveikt í sér á síðustu árum til að mótmæla ofríki Kínastjórnar.
NORDICPHOTOS/AFP

Building a sustainable future for all

Milljónum
gert að flytja

Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the UN, will give
a public lecture at the University of Iceland, Main Hall at
the University’s Main Building, on Tuesday 2 July at 15:00.

Síðan 2006 hafa tvær milljónir Tíbeta, meira en
þriðjungur þjóðarinnar, þurft að flytja vegna stórfelldra byggingarframkvæmda kínverskra stjórnvalda.

Viðburðurinn er haldinn á vegum Háskóla Íslands, utanríkisráðuneytisins og Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og fer
fram á ensku.

Iceland and the United Nations:

The Secretary-General will discuss progress in fighting world
poverty and the UN´s role in building and maintaining peace
and security.
Mr. Gunnar Bragi Sveinsson, Minister for Foreign Affairs, will
make opening remarks. Ms. Kristín Ingólfsdóttir, Rector of the
University of Iceland, will moderate the discussion.
The meeting is hosted jointly by the University of Iceland, the
Ministry of Foreign Affairs and The United Nations Association
of Iceland. It takes place in English.

Save the Children á Ís
Íslandi

KÍNA Kínversk stjórnvöld hafa

látið þriðjung allra Tíbeta, um
tvær milljónir manna, flytja í
nýtt eða endurbætt húsnæði á
árunum 2006 til 2012. Auk þess
hafa hundruð þúsunda hirðingja á
austanverðri hásléttunni þurft að
flytjast í varanlega búsetu.
Fyrir lok næsta árs þurfa meira
en milljón manns í viðbót að flytja
í ný byggðarlög, sem skipulögð
hafa verið í tengslum við skipulagsátak kínverskra stjórnvalda.
Mannréttindasamtökin Human
Rights Watch skýra frá þessu
í nýrri skýrslu, þar sem kínversk stjórnvöld eru hvatt til
þess að stöðva þegar í strax alla
fólksflutninga þangað til óháð
sérfræðinganefnd hefur farið yfir
bæði stefnu og framkvæmd þessarar stórfelldu samfélagstilraunar.
Kínversk stjórnvöld segja að
herferðin, sem nefnist „Byggjum
nýja sósíalíska byggð“, snúist um
að útvega Tíbetum betra húsnæði
og bæta mannlífið. Í skýrslunni er
hins vegar fullyrt að lítið tillit hafi
verið tekið til réttinda íbúanna.
Kínversk stjórnvöld fullyrða enn
fremur að allir þeir sem hafa flutt
hafi gert það af fúsum og frjálsum
vilja og tekið sé fullt tillit til óska
tíbetskra bænda og hirðingja.
Í skýrslunni, sem er byggð

Sex milljón
manna þjóð
Alls eru Tíbetar í Kína um
6,2 milljónir. Þar af búa 2,7 milljónir í sjálfstjórnarhéraðinu Tíbet,
sem er á vestanverðri tíbetsku
hásléttunni. Um 3,5 milljónir búa
á austanverðri hásléttunni, utan
sjálfstjórnarhéraðsins.

meðal annars á fjölmörgum viðtölum og frásögnum, kemur hins
vegar fram að Tíbetar hafi í raun
ekki haft mikil áhrif á þessi áform
stjórnvalda og framkvæmd þeirra.
Þá hafa samtökin grandskoðað
gervihnattaljósmyndir af svæðunum, þar sem hægt er að rekja
breytingarnar sem orðið hafa frá
eldri byggðum yfir í nýbyggingasvæði og heilu þorpin og bæina
sem reist hafa verið á síðustu
árum.
Tíbetar hafa ekki margar leiðir
til að mótmæla framkvæmdum
stjórnvalda eða öðrum mannréttindabrotum sem þeir hafa verið
beittir. Síðustu misserin hafa
meira en hundrað Tíbetar gripið
til þess ráðs að kveikja í sjálfum
sér til að vekja athygli á ofríki
kínverskra stjórnvalda.
gudsteinn@frettabladid.is
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Frábærar skíðabrekkur!

gvelli!

Stuttur akstur frá flu

Fjölskkylduvænt umhverfi!

Skemmtilegur þorpsandi!

Stutt frá Salzburg!

Skíðaparadís á
frábærum kjörum!

Dachstein West

95.900,-

á mann í viku m.v
. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð
í Dachstein West.
Brottför: 18. janú
ar
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Forsetinn vindur ofan af fyrri ummælum um ESB:

Ólafur og
áhrifamennirnir

V

ið setningu Alþingis fyrir rúmum þremur vikum
sagði Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
að hægur gangur í aðildarviðræðum Íslands og
Evrópusambandsins og viðræður hans við „fjölmarga
evrópska áhrifamenn“ hefðu sannfært hann um að í raun
væri ekki ríkur áhugi á því hjá ESB að ljúka viðræðunum.
Niðurstaða forsetans var „að litlu kann að skipta hvort Ísland kýs
að halda viðræðum áfram; mótaðilann virðist í reynd skorta getu
eða vilja til að ljúka þeim á næstu árum“.
Einhverra hluta vegna
gengur illa að fá staðfestingu
hjá evrópskum áhrifamönnum
á að þetta sé afstaðan gagnvart
aðildarumsókn Íslands. Viku
Ólafur Þ.
eftir að forsetinn tók að sér að
Stephensen
flytja þingi og þjóð þennan boðskap ráðamanna í ESB ítrekaði
olafur@frettabladid.is
Stefan Füle, stækkunarstjóri
sambandsins, að ásetningur þess um að klára málið væri óbreyttur.
„Við höfum ekki aðeins viljann, heldur einnig getuna til að ljúka
viðræðunum,“ sagði Füle.
Viku síðar sagðist David Lidington, Evrópumálaráðherra Bretlands, verða að vera „virðingarfyllst ósammála“ forseta Íslands.
Fjölgun aðildarríkja væri ekki efst á verkefnalista sambandsins.
„En ég hef ekki orðið var við nokkra tregðu til að halda áfram og
ljúka ferlinu,“ sagði Lidington.
Fjórum dögum síðar lýsti Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðherra Danmerkur, yfir eindregnum stuðningi Dana við ESBaðild Íslands og sagði að það hefði ævinlega verið ósk Dana að gróið
lýðræðisríki og náin vinaþjóð eins og Íslendingar yrði með Dönum
í ESB.
Daginn eftir tók Joachim Gauck, forseti Þýzkalands, á móti
sínum íslenzka starfsbróður í Berlín og tók það fram í ræðu að
hann gæti ekki látið kvöldið líða án þess að undirstrika að Þýzkaland styddi aðild Íslands af fullum þunga og það yrði Þjóðverjum
mikil ánægja að geta boðið Ísland velkomið sem aðildarríki.
Þegar þarna var komið sögu var forsetanum greinilega farið
að þykja yfirlýsingaflóðið frá evrópskum áhrifamönnum eitthvað óþægilegt og hann sagði í samtali við RÚV: „Ég sagði í
þingsetningarræðunni að það væri margt sem að benti til þess að
og það væri mín ályktun eftir viðræður við marga og það hefur
nú styrkst í þessari heimsókn að af ýmsum ástæðum sem að ég
rakti í ræðu minni meðal annars þeirri að ekki væri unnt að ljúka
viðræðum nema að ljóst væri að verulegur stuðningur væri meðal
Íslendinga fyrir aðild. Því það er á vissan hátt óábyrgt af okkur
sem þjóð að fara í alvöru, að fara í viðræður við alvörusamband
eins og Evrópusambandið svona í einhverjum leikaraskap bara til
þess að kanna nú hvað við kannski fengjum út úr því.“
Þetta er alveg rétt sjónarmið hjá forsetanum, efnislega. En rangt
hjá honum að það hafi verið þetta sem hann sagði í þingsetningarræðunni. Hann sagði allt annað, og nú hefur maður gengið undir
manns hönd í ESB að hrekja það kurteislega.
Forsetinn ætti að láta evrópska ráðamenn sjálfa um að túlka
afstöðu aðildarríkjanna til ESB-aðildar Íslands. En hann hefur rétt
fyrir sér um að það á ekki að sækjast eftir aðild að ESB í neinum
hálfkæringi. Sem yfirlýstasti stuðningsmaður beins lýðræðis á
Íslandi hlýtur hann þá að styðja að þjóðin fái sem fyrst að greiða
atkvæði um það hvort halda eigi aðildarviðræðunum áfram.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Betur er sefað illt en upp vakið

F

orsætisráðherra þeytti
loftvarnaflautu sína í vikunni. Tilefnið var að honum
fannst sem ríkisstjórnin
fengi ekki andrými fyrir loftárásum stjórnarandstöðunnar. Trúlega
er það mat ráðherrans rétt að í
annan tíma hafa ríkisstjórnir ekki
lent í jafn krappri vörn á fyrstu
dögum sínum.
Í því ljósi var ekki aðeins eðlilegt heldur nauðsynlegt að spyrna
við fæti. Engin ríkisstjórn getur
unað svo þröngri stöðu sem forsætisráðherra lýsir. Loftárásasamlíkingin er aukaatriði í þeirri
umræðu.
Hitt er áhugaverðara að skoða
hvort ríkisstjórnin hafi sjálf lagt

af stað í þeirri
andþröng sem
forsætisráðh er r a fi n n s t
h a n n vera í
eða hvort sökina megi finna
í ómálefnalegum vélráðum
stjórnarandstöðunnar sem kjósendur höfnuðu með
rækilegum hætti á dögunum. Rétt
greining ræður miklu um hvort
ríkisstjórninni tekst að losa um
öndunina.
Þá athugun er ekki unnt að
slíta úr samhengi við loforð
Framsóknarflokksins um fulla og
almenna endurgreiðslu á húsnæðis-

lánaverðbólgu síðustu ára. Loforðið
var tvöfalt. Það fól einnig í sér að
kostnaðinn ætti hvorki að greiða
með tekjum ríkissjóðs né að honum
yrði velt yfir á almenning eftir leiðum seðlaprentunar og verðbólgu. Í
jarðneskri tilvist er ekki unnt að
fullnægja hvoru tveggja.
Þetta þýðir að eigi að efna endurgreiðsluloforðið þurfa menn að loka
augunum fyrir kostnaðarleysisloforðinu. Eigi aftur á móti að standa
við það er ekki um annað að ræða
en gleyma hinu. Flokkur forsætisráðherrans gaf ekki meira andrými
en þetta. Þegar leitað er skýringar
á óvanalegri upphafsstöðu ríkisstjórnarinnar er hana að finna í
þessu.

Óábyrg stjórnarandstaða

Þ

ví fer hins vegar fjarri
a ð s tj ó r n a r a nd s t a ð a n
hafi sýnt fulla ábyrgð.
Eigi að komast hjá alvarlegum
áhrifum á fjármálastöðugleika
og hag heimilanna þarf að hjálpa
Framsóknarflokknum að efna
kostnaðarleysisloforðið en komast
út úr endurgreiðsluloforðinu.
Stjórnarandstaðan, sem fyrir
kosningar varaði við þessum
áformum, hagar málflutningi
sínum nú á þann veg að halda
F ra ms ók n a r f lok k nu m sem
fastast við endurgreiðsluloforðið
en kærir sig kollótta þótt kostnaðurinn lendi á almenningi. Hér er
hins vegar um svo ríka almannahagsmuni að tefla að til þess má

ætlast að stjórnarandstaðan geri
Framsóknarflokknum léttara að
komast frá málinu.
Þá spyrja menn eðlilega hvort
ekki sé siðferðilega rangt að
svíkja kosningaloforð. Alla jafna
er það svo. En þegar virt er að
ekki er í mannlegu valdi að efna
kostnaðarhlið endurgreiðsluloforðsins ætti að vera auðvelt að
útskýra að almannahag sé betur
borgið með því að láta hlutina
ógerða. Betur er sefað illt en upp
vakið.
Samtök atvinnulífsins vöruðu
Alþingi við með hófsömum hætti
en miklum þunga. Sama gerði
Seðlabankinn í umsögn sinni.
Lét hann þó ógert að minnast

á þá hættu sem lesa má út úr
þingsályktunartillögu forsætisráðherra að málið verði leyst
með seðlaprentun í sérstökum
sjóði. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
hefur fært sterk hagræn rök gegn
efndum á loforði Framsóknarflokksins. Það sama hefur Efnahags- og framfarastofnunin gert.
Hvor t heldur litið er á
umsagnir þessara innlendu
samtaka og stofnana eða þeirra
erlendu er hvergi að finna ómálefnaleg rök sem ætla mætti að
væru lituð af flærð stjórnarandstöðu. Þeim þarf því að svara með
öðrum hætti en gert hefur verið
ætli stjórnin að skapa sér eðlilegt
andrými.

Hurðum skellt á meirihlutann
Lítið sumarhús á skógivaxinni eignarlóð (u.þ.b. ½ hektari) í frábæru
litlu sumarhúsahverﬁ rétt hjá Flúðum (Reykjaból). Sumarhúsahverﬁð á
bæði heitavatns- og kaldavatnsholu. Bústaðurinn er skemmdur en allar
undirstöður, gólf, grind og þak eru að mestu í lagi. Búið er að hreinsa húsið
inn að grind. Búið er að undirbúa pláss fyrir stækkun hússins. Allar lagnir
að bústaðnum eru nýjar, rafmagns, kalda- og heitavatns. Frárennslislagnir
og ný rotþró frágengin. Miklir möguleikar á að gera fallegt hús á frábærum
stað. Verð aðeins 4,9 milljónir
Haﬁð samband við Kára hjá Ás, kari@as.is – 520 2600

U

tanríkisráðherra hefur
dregið aðildarumsóknina
að Evrópusambandinu til
baka í stjórnkerfinu og gagnvart
þjóðinni en lætur hana standa með
óútskýrðu hléi gagnvart Evrópusambandinu. Sá tvískinnungur er
torskilinn nema tilgangurinn sé að
halda í þá styrki sem umsóknarlöndum einum stendur til boða.
Með þessari afstöðu er upptaka
annarrar myntar útilokuð fyrir
fram sem framtíðarlausn á gjald-

miðilsvandanum. Þá hefur utanríkisráðherra gyrt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald
aðildarviðræðna á fyrri hluta kjörtímabilsins.
Skoðanakannanir sýna að meirihluti kjósenda vill að aðildarviðræðurnar verði til lykta leiddar.
Margir eru ósáttir við að þjóðin
fái ekki undanbragðalaust að taka
afstöðu til kosta og galla aðildar
þegar samningur liggur fyrir. Sú
meirihlutaósk hljóðnar ekki við

loftvarnaflautur.
Ríkisstjórnin gengur með þessu
gegn sterkum vilja hópa fólks úr
röðum stuðningsmanna sinna.
Það er önnur skýring á takmörkuðu andrými. En það er hennar
eigin vöggugjöf. Vilji hún meira
andrými þarf hún að gefa þjóðinni færi á að ljúka þessu stærsta
efnahags- og utanríkispólitíska
álitamáli sem Ísland stendur andspænis. Það fæst ekki með hurðaskellum á meirihlutann.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Sigríður Björg Tómasdóttir, sigridur@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is
MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Honda Accord
KOMINN AFTUR

Accord Sedan
frá kr. 4.690.000

Umboðsaðilar:
Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535

Accord Tourer
frá kr. 4.890.000

Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
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ƿȝȡȤǀȤȤț

UMBRIA Tungusóﬁ: B 245 D 87 H 78 T 163 cm. Margar
útfærslur fáanlegar af Umbria sófum. Svöart leður. Einnig
fáanlegur í áklæði. Fullt verð áklæði 249.990. o
 [ȝȤȤǀȤȤț

UMBRIA Tungusóﬁ: B 305 D 87 H 78 T 163 cm. Margar
útfærslur fáanlegar af Umbria sófum. Slitsterkt grátt áklæði.
Faáalegur
g í mögum
ggum litum í áklæði ogg svörtu leðri. Fullt verð í leðri 469.990. o[ ȞȤȤǀȤȤț
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12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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DURANGO
RANGO
HORN-TUNGUSÓFI

 

KRÓNUR

ȞȟǀȤȤț
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25%

AÐEINS

29.058

Ȥț

ƿȝȡȤǀȤȤț

ƿȞȤȤǀȤȤț
DURANGO Horn-tungusóﬁ
Stærð: 273x199 H81,5 cm cm.
Hægri eða vinsti tunga
tunga. Dökkgræatt slitsterkt áklæði.

OREGON Opinn hornsóﬁ með tungu. Stærð: B 305 D 265/150
H 88 cm. Atracite grátt áklæði. Króml
mlappir.
i . Vinstri eða h
hægrii tun
tunga.
AÐEINS

26.039
KRÓNUR

20%

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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AÐEINS

21.727
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

OREGON
GON
HORNSSÓFI

ȤǀȤȤț
ƿȝȤȤǀȤȤț

B 310 D 240 H 88 cm.
(hægt að fá með tungu hægra og vinstra megin)
Litur: svart slitsterkt áklæði. Krómlappir.

ƿȞȢȤǀȤȤț
B 310 D 240 H 88 cm.
(hægt að fá með tungu hægra og vinstra megin)
m
Litur: svart slitsterkt áklæði. Krómlappir.
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21.899
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Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

ƿȟȟȤǀȤȤț

ƿȟȜȤǀȤȤț

LARAMIE Hornsóﬁ. Brúnt microﬁber.
D: 95 H: 95 L: 250x250 cm.

ETHAN Hornsóﬁ. Ljósgrátt áklæði.
Stærð: 240x240 H: 96,5 cm
cm.

KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

AÐEINS

8.789
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán
n
3,5% lántökugj.
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H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ

Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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ALICIA Sveefnsóﬁ
B 163 D 83 H 78
cm. Dýnustærð
130x199 cm. Litir:
Rautt, dökkgrátt,
svart, ljósgrátt og
rósótt slitsterkt
áklæði.

ȜȠ%

AÐEINS

KRÓNUR

AFSLÁTTUR

MELBOURNE
E
Svefnsóﬁ
Stærð: 243x1770
H:70 cm
Slitsterkt
áklæði. Litir:
Svargrár, græn
nn
og rauður.
Vinstri og hæggri

 

14.827
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Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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AÐEINS

12.627
KRÓNUR

IBIZA borðstofuborð. B:100 L:200 H:73 cm.
Gegnheil sápuborin eik.

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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BORÐSTOFUBORÐ
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IBIZ
ZA
Borð
ðstofu
uskápu
ur.
Gegnheeil
sápu
á uborin eik.

ƿȜȡȤǀȤȤț

IBIZA Sófaborð – eik.

 ƿȜȜȤǀȤȤț

 ƿȞȤǀȤȤț

ȜȤȠǀȟȤț
 ƿȝȝȤǀȤȤț

AÐEINS

31.214
KRÓNUR

MORRISON
borðstofuborð.
B:100 L:200 H:73 cm.
Stækkanlegt í 358 cm
með þremur stækkunum
sem fylgja.
Gegnheil sápuborin eik.

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

MORRISON
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ȞȠȤǀȤȤț
 

 

CHESS Skóskápur
Svart, hvítt og rautt
háglans lakk. Stærð:
Br:63 D:24 H:133 cm
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AÐEINS

2.752

KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
112 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

CLUB LUX
HÆGINDASTÓLL

ȝȤǀȤȤț
ƿȟȟǀȤȤț
TUB
Hægindastóll
Svart áklæði.

ȞȠǀȤȤț
 ƿȠȤǀȤȤț

CLUB Hægindastóll
Svart áklæði. Fæst
einnig í bonded leðri.

ȜǦO P I Ð ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T

– fyrir lifandi heimili –
S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț

Allar vöru- og verðupplýsingar birtar með fyrirvara um innsláttarvillur.

LOISE Borðstofustólar
eik ogg leður.

134.900 kr.

Frá

Allt
ll innifalið!
f lð

16 | SKOÐUN |

Skoðun visir.is
1.302

641

LAUGARDAGUR 22. JÚNÍ

MÁNUDAGUR 24. JÚNÍ

Baráttan um söguna

Áttu líf handa mér?

Guðni Th. Jóhannesson, lektor í sagnfræði
við HÍ

Haukur Viðar Alfreðsson pistlahöfundur

1.014

Myndir, eða það gerðist ekki!
Halla Þórlaug Óskarsdóttir pistlahöfundur

331

MIÐVIKUDAGUR 26. JÚNÍ

Skammarverðlaun Grímunnar
Vigdís Jakobsdóttir leikstjóri

FÖSTUDAGUR 28. JÚNÍ

Disneyland í Dimmuborgum...
Unnsteinn Manuel Stefánsson tónlistarmaður

UMMÆLI VIKUNNAR

22.06.2013 ➜ 28.06.2013
„Það eru þingflokkarnir
sjálfir sem sjá um tilnefningarnar og það fór því miður
svo að fulltrúarnir voru allir
karlar. En ég held að það sé
að sjálfsögðu vilji allra að
fara eftir settum reglum.“

11. júlí í 14 nætur

Ótrúlegt
gt tilboð Heim
imsferða 11. júlí í 14 nætur.
Önnu
ur gisting í bo
boði á afarr hagstæðum kjörum.

Ögmundur Jónasson, þingmaður VG og
fulltrúi í Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins.
Íslandsdeildin er bara skipuð körlum, sem
er andstætt reglum Evrópuráðsins.

Griego Mar

Kr. 134.900 – allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í fjölskylduherbergi.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna
í herbergi, kr. 169.900.

„Njósnir NSA
ganga lengra en STASI.“
Skógarhlíð 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Fax 59
595 1001 Aku
ureyri sími: 46
61 1099 • www.he
heims
msfferrdir.is
ms
.is
is

Birgitta Jónsdóttir, formaður þingﬂokks
Pírata, var í vikunni málhefjandi í sérstakri
umræðu á Alþingi um eftirlit bandarískra
stjórnvalda með íslenskum borgurum.

„Þessi listamannalaun fóru
út í vitleysu á síðasta kjörtímabili og ég fullyrði að
hefðu ráðherrar Framsóknarmanna farið fyrir því að
láta maka tveggja ráðherra
á listamannalaun - þá hefði
allt orðið vitlaust...“
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknarﬂokksins, tjáði sig um margvísleg málefni á
Beinni línu DV í vikunni.
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Við grátmúrinn

810

Birt með fyrirv
fyri ara um prentvillur. Heims
He ferðir áskilja sér rétt til
til leiðréttinga á slíku.
u. Ath.
A að verð
ð getur
ge breyst
yst án fyrirv
yrirvara.
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MÁNUDAGUR 24. JÚNÍ
Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur

Costa del Sol
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Mikilvægum áfanga náð
RAFORKA
Ráðgjafahópur um
➜ Engar líkur eru
lagningu sæstrengs til
til þess að raforkuEvrópu hefur skilað tilverð til almennings
lögum sínum í skýrslu til
margfaldist eins og
iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Tillögur ráðgjafastundum er haldið
hópsins eru mikilvægur
fram, enda er munur
áfangi í þeirri vegferð
milli landa ekki
sem Landsvirkjun hefur
verið í að kanna möguHörður Arnarson margfaldur í dag.
leika og hagkvæmni þess forstjóri
að tengjast evrópskum
Landsvirkjunar
orkumörkuðum með
kerfisins. Fjölmörg ný og spennlagningu sæstrengs. Það er
andi störf og tækifæri geta skapsérstaklega ánægjulegt fyrir
ast. Verðmætasköpunin getur
Landsvirkjun, sem hefur alla tíð
orðið umtalsverð.
lagt áherslu á nauðsyn breiðrar
Fyrir utan breiða sátt um
sáttar um svo stórt verkefni,
verkefnið hefur Landsvirkjun
hversu góð samstaða varð í
lagt áherslu á að tvennt komi til
ráðgjafahópnum og að enginn
lagningar sæstrengs. Annars
hafi skilað séráliti.
vegar að iðnfyrirtækjum verði
Í skýrslunni kemur fram að
áfram tryggð samkeppnishæf
vísbendingar eru um að lagning
kjör á raforku þannig að þau
sæstrengs milli Íslands og Bretgeti áfram vaxið á Íslandi. Hins
lands geti reynst þjóðhagslega
vegar að raforkuverð til almennarðsöm að nokkrum skilyrðum
ings hækki ekki óhóflega. Engar
uppfylltum, meðal annars ef
líkur eru til þess að raforkutækist að semja við gagnaðila
verð til almennings margfaldist
um hagstæð kjör á seldri orku
eins og stundum er haldið fram,
með tiltölulega miklu öryggi
enda er munur milli landa ekki
og til nokkuð langs tíma. Ráðmargfaldur í dag.
gjafahópurinn var samhljóða
Norðmönnum hefur tekist vel
í ályktun sinni að leggja til að
til við að sætta sjónarmið hagshaldið yrði áfram að kortleggja
munaaðila og nýta þau tækifæri
alla þætti verkefnisins um leið
sem felast í raforkusölu á evrog leitað yrði svara um möguleg
ópska markaði. Það er gert án
rekstrar- og eignarhaldsmódel
þess að tilveru iðnaðar í Noregi
hjá viðsemjendum í Bretlandi.
sé ógnað.
Einstakt viðskiptatækifæri
Ákvörðun möguleg eftir nokkur ár
Landsvirkjun hefur unnið að
því að meta sæstreng um nokkIðnaðar- og viðskiptaráðherra
urt skeið og höfum við kynnt
mun nú fara yfir tillögur hópsalmenningi afrakstur þeirrar
ins og ákveða næstu skref en
vinnu á árs- og haustfundum
íslensk stjórnvöld þurfa að
okkar. Tenging við evrópska
móta sér afstöðu til verkefnisraforkumarkaði eins og breskins. Landsvirkjun hefur miðað
an markað getur verið einstakt
við að niðurstöður frummats
tækifæri fyrir Íslendinga til að
liggi fyrir í lok þessa árs og að
hámarka afraksturinn af orkuþá getum við verið tilbúin að
auðlindunum. Við getum selt þá
leggja til næsta skref af okkar
umframorku sem er alla jafna
hálfu, hvort ráðist verði í dýrar
í kerfinu en iðnaður getur ekki
og umfangsmeiri rannsóknir
nýtt, orkuöflunarmöguleikum
á verkefninu. Ákvörðun um að
getur fjölgað, sveigjanleiki
leggja sæstreng er síðan í fyrsta
vatnsaflsins yrði nýttur betur,
lagi möguleg eftir nokkur ár
áhættudreifing aukin og orkuog er mikilvægt að um slíka
öryggi Íslands betur tryggt með
ákvörðun náist sem breiðust sátt
því að rjúfa einangrun raforkuí samfélaginu.

Sjö lönd
einn hljómur
Hljómsveitin I, Culture Orchestra er skipuð
framúrskarandi tónlistarmönnum á aldrinum
18–28 ára frá löndum Austur-Evrópu. Stjórnandi
er Kirill Karabits og einleikari er Khatia Buniatishvili.

Strekkibönd
63404
2 bögglateygjur
720 cm með stálkrókum

– verulegt úrval!
63100 m. krókum
4,5 tonn
5x670 cm

495

2.995
63102 4 bönd
með krókum
2,5x360 cm

2.290
63114

2.890
64407
64403 4 bönd
með krókum
2,5x190 cm

995

2.990

64105
Farangursband
2,5x360 cm

475

Eldborg – 29.08.13, kl. 19.30

64515

395
63303 2 Tóg 450 cm
- þolir 2,3 tonn

Miðasala er haﬁn á harpa.is

1.290

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Akureyri
Vestmannaeyjum

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

Yrsa Sigurðardóttir
rithöfundur
Það er tvennt á dagskránni
hjá mér. Ég ætla að fara í
afmæli hjá vinkonu minni
og svo stefni ég að því
að skrifa bæði í dag og
á morgun, vonandi í
sólskini.

Vinna í metsölubók

Býr til sushi úr aflanum

Verðlaun og silungur

Roald Viðar Eyvindsson
skríbent

Freyr Gígja Gunnarsson
fréttamaður

Ég hitti vini og ættingja sem ég hef
ekki séð lengi. Kíki í heitu pottana,
sem ég sakna mikið eftir búsetu
erlendis. Aðallega verð ég þó að
vinna í væntanlegri metsölubók.

Ég ætla að vinna og svo kannski
búa til sushi úr laxinum sem ég
veiddi í Tálma á Snæfellsnesi.

Anna Pála Sverrisdóttir,
formaður Samtakanna
’78
Ég tók við Frelsisverðlaunum SUS
í gær. Í dag fer ég í Rauðuskriðu í
Aðaldal, þar sem ég fæ nýjan silung
og knúsa stórfjölskylduna.

Ég sé fullt af verkefnum
Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur er nýr yfirmaður safnamála í Hornafirði. Hún hefur taugar til
staðarins og svo segir hún margar fornminjar í héraðinu órannsakaðar.
Þar samtvinnast þá
safnkostur og aðstaða fyrir
skapandi greinar og það
væri áhugavert að blanda
þessu saman við beitningu
og netaviðgerðir.

Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Viðey

Jóga á grænu túni
Jóga Fjölskyldujógatími verður í dag
milli klukkan 13 og 14 í Viðey, nánar
tiltekið á túninu við Viðeyjarstofu,
undir stjórn Arnbjargar Kristínar
Konráðsdóttur jógakennara. Þar
tekur eitt við af öðru, jógaæfingar,
leikir, söngur og hugleiðsla og í
lokin verður slakað á undir heillandi
tónum. Áhersla er lögð á að tengjast
í kærleika, hlæja saman og fara
brosandi inn í afganginn af deginum.
Verð er 500 krónur.
Gott er að hafa með teppi til að
hafa ofan á fjölskyldunni í slökuninni.

Listhús Ófeigs

Hattahönnun
Sýning Eistlenski fatahönnuðurinn
Liivia Leskin verður með kynningu
á höttum sínum í listhúsi Ófeigs að
Skólavörðustíg 5 í dag milli klukkan
15 og 17.
Liivia er vel þekkt í Eistlandi fyrir
hönnun sína og selur hana eingöngu
í sinni eigin verslun í miðborg Tallinn
og hjá Ófeigi. Liivia verður sjálf á
staðnum og mun sýna notkunarmöguleika hattanna.

Þ

að var þetta starf
sem var hér í boði
sem lokkaði. Svo er
ég fædd hér og uppalin til þrettán ára
aldurs og hef alltaf
hugsað mikið hingað
austur, svarar Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur spurningunni um hvernig það hafi
komið til að hún flutti til Hornafjarðar. „Þetta er líka svo spennandi hérað og óplægður akur í
fornleifarannsóknum. Hér er
sagan, hún bíður bara eftir okkur,“
bætir hún við. En sér hún fram á
einhvern tíma til að sinna slíku
grúski, stjórnandi stóru batteríi?
„Ekki núna en ég mun gefa mér
þann tíma í framtíðinni. Ég ætla að
byrja á að anda þessu að mér,“ segir
hún og heldur áfram. „Menningarlandslagið hér er stórbrotið og tóftir
víða, margar þeirra hafa verið
skráðar en meirihlutinn er samt
óskráður. Ég sé fullt af verkefnum.“
Hún segir líka mikil tækifæri
felast í Hornafjarðarsöfnunum,
byggðasafninu, náttúrugripasafninu og jöklasafninu sem vísir sé
að í dag í Gömlu búð en eftir sé
að byggja upp til framtíðar. Hvar
skyldi hún ætla að hafa þau?
„Ég ætla að leggja mínar hugmyndir fyrir bæjarstjórn bráðlega. En það hefur legið fyrir
að framtíðar húsakostur fyrir
Hornafjarðar söfnin, fyrir utan
listasafnið, verði í Miklagarði,
sem er gamalt og virðulegt hús við
bryggjuna með beitningarskúrum
á neðri hæð og aðstöðu fyrir listamenn og fleiri á efri hæð. Þar samtvinnast þá safnkostur og aðstaða

fyrir skapandi greinar og það væri
áhugavert að blanda þessu saman
við beitningu og netaviðgerðir.“
Spurð hvort hún sé með fjölskyldu með sér svarar Vala. „Ég
er flutt hingað með dóttur mína,
fæ soninn í júlí en manninn ekki
fyrr en rétt fyrir jól. Þetta er
hægt landnám! Komin með húsnæði? Já, en það var erfitt, það er
húsnæðisskortur hér á Hornafirði.
Við mæðgur erum komnar með
ísskáp og rúm, það allra nauðsynlegasta,“ segir hún og upplýsir að
börnin séu sjö og níu ára og eina dóttur eigi hún sem sé að verða nítján
ára. „Hún á eitt ár eftir í menntaskóla
en ég kræki í hana þegar hún á frí.“
Fyrsta embættisverk Völu fyrir
austan var að opna klassíska sjóminjasýningu í Skreiðarskemmunni.
Hún segir hana fjalla um samspil
manns og hafs. „Þetta er grunnsýning að vissu leyti og hún á að breytast og þróast en verður í skemmunni þar til endanlegur húsakostur
er kominn.“
Samkvæmt nýlegum pistli
bæjarstjórans Hjalta Vignissonar
á vefnum www.rikivatnajokuls.is
er staða bæjarsjóðs Hornafjarðar
góð svo Vala hefur vonandi veðjað á
réttan hest með því að flytja austur.
„Já, ég hef mikinn metnað í mínu
starfi og finn líka fyrir miklum
metnaði hjá baklandinu, bæði
bæjarstjórn og almenningi,“ segir
hún. „Það er kraftur hér í mannskapnum sem ég held að eigi eftir
að skila miklu í framtíðinni.“

YFIRMAÐUR SAFNAMÁLA HORNAFJARÐAR „Menningarlandslagið hér er

stórbrotið og tóftir víða, margar þeirra hafa verið skráðar en meirihlutinn er
samt óskráður,“ segir Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur.
g
MYND/BJÖRN ARNARSON

Tilraun til heimsmets í humarlokugerð á Höfn
Humarhátíðin stendur yﬁr á Höfn þessa helgi og er heldur betur líﬂegt í bænum. Sjá má dagskrána og
ítarlegri upplýsingar á www.humar.is.

metrar

Ráðgert er að slá heimsmet í humarlokugerð í
dag á Höfn. Kokkarnir á Ósnum ætla að framreiða átta metra langa humarloku og gefa
öllum að smakka. Sauðfjárbændur bjóða líka
upp á heilgrillað lamb á hátíðasvæðinu við
höfnina svo enginn ætti að vera svangur.

20
ára

50

Humarhátíðin á Höfn fagnar tuttugu ára
afmæli í ár og dagskrá hennar er stútfull
af skemmtilegum viðburðum. Hátíðin
er haldin á hinum ýmsu stöðum í
bænum, Hornafjarðarkvöld er til dæmis
í Bárunni, hinu nýja knattspyrnuhúsi,
hátíðasviðið er við Hafnarvík og Heppu
og varðeldur verður tendraður við
Óslandsveginn, skammt frá Akureynni.

Samkomuhúsið
Sindrabær er fimmtíu
ára á árinu og í
tilefni þess er haldið
dansiball þar í kvöld,
eins og þau gerast best. Smáfuglarnir
leika gömlu dansana til að byrja
með og svo tekur Hljómsveit Hauks
Þorvaldssonar við eftir miðnætti. Heitið
er ekta Sindrabæjarstemningu.

4.000
Fjölmennasta humarhátíðin
til þessa var haldin á 100 ára
afmæli Hafnar árið 1997. Þá
sóttu hátíðina 4.000 manns.

10

Sú nýjung er á
humarhátíðinni í
ár að bæjarbúar
buðu í gærkvöld
upp á ókeypis
humarsúpu á tíu
stöðum í bænum.
Hornafjörður er jú
þekktur fyrir veiðar
og vinnslu á humri.
Humar er því
þjóðarrétturinn.
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Kíktu í kassann – sláðu inn kóðann
ðann
á Facebook-síðu Góu og athugaðu
aðu
hvort þú hafir unnið einn af
fjölmörgum glæsilegum vinningum.
gum.
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Vann sig út
úr helvíti
Þórdís Filipsdóttir orkuþjálfari er í dag ímynd
hreysti og lífsfyllingar en leiðin að því marki
hefur hvorki verið bein né breið. Eftir margra ára
einelti, átröskun og afleiðingar ofbeldis tók hún
sér tak, fór að hlusta og fókusa á smáatriðin í
lífinu með hjálp kínverskra fræða og árangurinn
leynir sér ekki. Nú þjálfar hún aðra í að ná jafnvægi og vinna bug á fylgikvillum fortíðarinnar.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

Þ

órd ís tek ur á móti
mér í æfingagallanum
enda nýkomin heim úr
vinnunni í Hreyfingu þar
sem hún hjálpar fólki að
ná tökum á lífi sínu. En
hvað er það sem hún leggur áherslu
á í þjálfuninni? „Ég er ekki búin að
finna íslenska orðið yfir það sem
ég geri, en á ensku er það vitality
trainer sem er einhvers konar orkuþjálfari,“ útskýrir Þórdís. „Þegar
fólk kemur til mín er allt tekið fyrir,
bæði hugur, líkami og umhverfi og
það fólk sem í því er. Það er svo misjafnt hvar ójafnvægið liggur, við
erum svo marghliða og það þarf að
taka á öllu til að verða besta útgáfan
af sjálfum sér. Hvernig þú hugsar
heima hjá þér getur haft áhrif á
vinnuna þína, svo dæmi sé tekið.
Og þegar ég byrja að þjálfa fólk gef
ég smáatriðunum gaum því orsökin
fyrir vanlíðan er yfirleitt hálffalin
fyrir okkur. Ég reyni því að finna
orsökina til að geta upprætt afleiðinguna hvort sem hún birtist í því
að vera of þungur, of léttur, þunglyndur, kvíðinn eða eitthvað annað.“
Þórdís hefur forn kínversk fræði
að leiðarljósi í þjálfuninni, fór til
Bandaríkjanna að læra Qi gongmeðferð og er komin með próf í
henni. „Svo er ég líka að læra kínversku hjá einkakennara til að ég
geti skilið enn þá betur það sem ég
hef áhuga á sem er jafnvægi. Enda
tel ég að Kínverjar séu með góða
reynslu í þeim efnum. Það takast á
tveir andstæðir pólar á hverju einasta andartaki og við verðum að ná
jafnvægi þar á milli.“
Vitlaus, feit og heimsk
Hver var orsökin fyrir því að þú
fórst að leggja svona mikla áherslu
á að byggja sjálfa þig upp? „Ég var
að vinna sem hefðbundinn einkaþjálfari og meðal þeirra sem voru
hjá mér í þjálfun var Vigdís Finnbogadóttir. Hún fór að segja mér
frá Qi gong og það varð úr að ég
fór í tíma hjá Gunnari Eyjólfssyni
í Aflinum og heillaðist af þessum
fræðum. Á þeim tíma var ég dálítið
leitandi og að velta fyrir mér hvað
ég vildi læra. Ég skráði mig í námið
sem ég talaði um áðan og í leiðinni
kláraði ég stúdentsprófið sem ég
var búin að berja mig niður fyrir í
15 ár að hafa ekki klárað. Það skipti
mig mjög miklu máli að sanna það
að ég gæti víst lært.“
Stóðstu í þeirri meiningu að þú
gætir það ekki? „Já, mér var sagt
það alveg frá sjö ára aldri að ég
væri vitlaus, feit og ljót og gæti
ekki lært. Það var umsjónarkennarinn minn í Austurbæjarskólanum
sem hamraði á því og krakkarnir í
bekknum gripu það auðvitað á lofti
og héldu áfram að leggja mig í einelti. Það var erfitt að vera lítil.
Reyndar hefur mér fundist erfitt að
vera til alveg síðan þá. Hins vegar
er ég núna á þeirri skoðun að svona
reynsla sé verkefni sem maður á að
leysa og ef maður tekst ekki á við
þau koma þau aftur og aftur með
auknum krafti þangað til maður
horfist í augu við þau. Svo lenti ég
í því að vera nauðgað, þróaði með
mér átröskun, bæði anorexíu og

búlimíu, var beitt kynferðislegu
áreiti, eins og flestar konur, og á
endanum óx þetta mér yfir höfuð
af því ég var sífellt á flótta undan
þessu í stað þess að takast á við
það.“
Langaði að deyja á hverjum degi
Þórdís var mjög ung þegar hún varð
ástfangin af manni og fylgdi honum
til Japans þar sem hún bjó í tvö ár
og sjö mánuði. Það samband var
ofbeldisfullt en hún segir þó Japansförina hafa verið byrjunina á bataferlinu. „Já, ég elti ástina til Japans,
en svo reyndist hún bara ekki nógu
góð svo ég kom heim aftur. Þetta
var mjög stormasamt samband og
mikið ofbeldi sem endaði með því
að ég þurfti að flýja heim. Ég þekkti
auðvitað engan í Japan og var týnd,
en ég sé ekkert eftir því að hafa
farið. Það var gaman að kynnast
svona ólíkri menningu og í fyrsta
skipti á ævinni fékk ég áhuga á því
að hugsa eitthvað um sjálfa mig. Fór
að æfa, létta mig og taka á líkamlega forminu. Ég var einu sinni 98
kíló. Þarna tókst mér að grennast og
styrkja mig líkamlega og hef haldið
því áfram síðan.“
Eftir að Þórdís kom heim frá
Japan leið henni mjög illa og það
var á þeim tíma sem hún fór að þróa
með sér anorexíu. „Ég gerði mér
enga grein fyrir því hvað reynslan
í þessu sambandi hafði verið erfið.
Þegar maður er ungur þá getur
maður allt og skilur kannski ekki
hvað maður er búinn að leggja á
sig. En ofbeldið var auðvitað bara
eitt af svo mörgu öðru sem var búið
að ganga á í lífi mínu og leiddi mig
á endanum inn í átröskun, kvíða,
þunglyndi og dauðahugsanir. Mér
leið alveg hræðilega og hugsaði um
að deyja á hverjum einasta degi í
tvö ár.“
Kann ekki á ástina
Nokkrum árum eftir heimkomuna
kynntist Þórdís Ólafi William Hand
og saman eignuðust þau dótturina
Vigdísi Grace. Sambandið entist
ekki og hún segist hafa vorkennt
sjálfri sér óskaplega að vera einstæð móðir. „Okkar líf saman gekk
ekki upp, en við bjuggum þessa
stelpu til og hún er algjört ljós. Ég
held við sjáum hvorugt eftir því.
Mér fannst hins vegar mjög erfitt
að vera mamma fyrstu þrjú árin.
Fannst svo óréttlátt að ég væri ein
og fór í píslarvottarhlutverk gagnvart sjálfri mér. Þannig gerði ég
auðvitað allt miklu erfiðara en það
hefði getað orðið. Í dag elska ég
hins vegar móðurhlutverkið, það
er svo endalaust gefandi.“
Þú hefur ekki verið neitt sérlega heppin í ástamálunum? „Nei,
það er ekki hægt að segja það. Ég
kann ekki alveg á ástina. Mér finnst
karlmenn skrítnir og ég skil þá
ekki alveg. Ég er dálítið intensíf og
elska mikið þegar ég elska þannig
að þeim finnst ég full dramatísk, en
ég held það sé bara vegna þess að ég
er svo ástríðufull. Ég hendi mér út í
hlutina og geri þá hundrað prósent
þegar ég hef áhuga á einhverju og
ætla mér ekki að hætta að vera sú
sem ég er.“
Fór loks að hlusta
Sá eiginleiki kom að góðu haldi
þegar Þórdís fór að vinna í sjálfri
sér, en hún segir þó eitt atriði

TEKST Á VIÐ ÖGRANIR „Mörgum finnst það reyndar mjög skrítið að ég geti synt í sjónum á öllum árstímum þar sem ég er

hræðileg kuldaskræfa og sef með hitateppi.“

Stolt af mömmu
Þórdís er dóttir Vigdísar Grímsdóttur rithöfundar og segist alltaf hafa
verið rosalega stolt af því og aldrei orðið fyrir áreiti þess vegna. „Í eina
skiptið sem mér fannst það erfitt var eftir eitthvert áramótaskaupið þar
sem hafði komið fyrir setningin „Ég heiti Steingrímur, ég
er flón“ og krökkum í skólanum fannst þetta óskaplega
fyndið. Þau stögluðust á þessari setningu og þá varð
ég voða sár; það var verið að gera grín að bókinni
hennar mömmu. Annars fann ég aldrei fyrir því að
mamma væri þekkt, var bara alltaf svo stolt af henni.
Hún skrifaði sínar bestu bækur með okkur bróður
minn hangandi sitt á hvorri öxlinni. Það lá við að hún
þyrfti að hamra á ritvélina með nefinu, við héngum svo í
henni. En hún kvartaði aldrei og hefur alltaf staðið með
mér í gegnum þykkt og þunnt. Og pabbi, Filip
Woolford, hefur staðið með mér eins og stríðsmaður. Ég er óskaplega þakklát fyrir það og er
að endurgjalda það núna.“

hafa skipt sköpum. „Það breyttist
ekkert fyrr en ég fór að hlusta og
fókusa og taka eftir því sem var
beint fyrir framan mig. Eftir að
ég lærði það og fór að einbeita mér
að þeim verkefnum sem eru í lífi
mínu á hverju mómenti fór loksins
að rofa til. Það er aðalástæðan
fyrir því að mér líður vel í dag og
finn ekki fyrir neinni þjáningu.
Ég tekst á við fortíðina með því að
leysa þau verkefni sem lífið réttir
mér jafnóðum, því við fáum þau
endalaust. Síðan vandi ég mig af
sjálfsvorkunninni, það var eiginlega erfiðast. Að þurfa að hætta
að láta mömmu vorkenna mér, það
var svakalegt,“ segir hún hlæjandi.
„Núna er ég að æfa mig í að segja
mína skoðun. Það tekur á, ég hef
alltaf jánkað öllu sem ögrar mér.

Ég þurfti alveg að ríghalda mér í
borðið til að það liði ekki yfir mig
þegar ég sagði í fyrsta sinn mína
skoðun.“
Er þetta svona einfalt, þarf
fólk ekki að búa sér til eitthvert
prógramm til að vinna í vandamálum sínum? „Prógrammið sem
ég er með eru öll andartökin sem
mæta mér í lífinu. Ég upplifi lífið
eins og stöðugt vatnsrennsli. Ég fæ
öll þessi verkefni upp í hendurnar
og get æft þetta. Ég lít á þetta sem
muninn á milli hárrar orkutíðni og
lágrar orkutíðni. Ef maður vill vera
á lágri orkutíðni ræktar maður með
sér ákveðna eiginleika eins og til
dæmis að vera alltaf neikvæður og
vorkenna sjálfum sér fyrir hvað
allt er erfitt. En mér tókst þetta
ekkert á einum degi og þetta var

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

oft ógeðslega erfitt. Það er erfitt að
komast út úr þeim vítahring að upplifa sig sem fórnarlamb aðstæðna
og umhverfis, en það er hægt og
eftir því sem maður horfist í augu
við fleiri verkefni og tekur á þeim
verður maður sterkari og sterkari.
Frasinn um að góðir hlutir gerist
hægt er algjör mýta og ég skil ekki
hverjum datt þessi setning í hug.“
Þú ert líka dugleg að ögra sjálfri
þér er það ekki? „Mér finnst mjög
spennandi að reyna við eitthvað
nýtt. Ég er til dæmis mikið í sjósundi og það er algjör orkugjafi. Ég
var um tíma með Stefáni Mána rithöfundi og hann kynnti mig fyrir
sjósundinu. Við syntum mikið
saman en síðan slitnaði upp úr sambandinu og ég hélt áfram að synda
ein. Mörgum finnst það reyndar
mjög skrítið að ég geti synt í sjónum á öllum árstímum þar sem ég
er hræðileg kuldaskræfa og sef
með hitateppi, en við erum öll full
af andstæðum. Ég var til dæmis
mjög sterk líkamlega þegar mér
leið sem verst innra með mér. Það
sést ekkert alltaf utan á okkur að
við séum að ganga í gegnum helvíti. Góðu fréttirnar eru hins vegar
þær að við getum öll komist út úr
okkar einkahelvíti og það er dásamleg tilfinning þegar maður finnur
að maður hefur umbreytt því sem
hefur dregið mann niður í öll þessi
ár. Maður verður samt ekkert fullkominn og heldur áfram að gera
helling af mistökum. Málið er bara
að leyfa sér að læra af þeim og vera
kurteis við sjálfan sig. Það getur
enginn gert fyrir okkur.“

NÝTT

ÚRAMERKI
Á ÍSLANDI

ARC-TIC Iceland úrin fást í nýrri verslun okkar Laugavegi 18b
úrin fást einnig hjá Gilbert úrsmið og í Bláa Lóninu
www.arc-tic.com - www.facebook.com/ArcticIceland - info@arc-tic.com - Sími: 571 1177
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Hér snýst
allt um hvali
Húsavík er orðið þekkt vörumerki í hvalaskoðun
og heimafólk í ferðaþjónustu notar gjarnan hugtakið hvalahöfuðborg Evrópu um bæinn sinn.
Hvalasafnið vekur mikla athygli gesta. Þar eru tíu
beinagrindur sem minna á risaeðlur.
Gunnþóra Gunnarsdóttir
blaðamaður | gun@frettabladid.is

Pjetur Sigurðsson
ljósmyndari | pjetur@frettabladid.is

Beinagrindurnar eru það vinsælasta hér á Hvalasafninu. Fólk fær
þá tilfinningu að það sé á risaeðlusafni,“ segir Einar Gíslason, framkvæmdastjóri Hvalasafnsins á
Húsavík. Enn vantar þó mestu stórhvelin sem sjást við Íslandsstrendur.
„Við eigum langreyði niðri í kjallara
en hún er svo stór að hún passar
ekki inn í sýninguna,“ segir Einar.
„Við erum í húsi sem var byggt 1931
sem sláturhús, sýningin var hönnuð
inn í það. En við vonumst til að fá
25 m grind af steypireyði sem er í
Reykjavík og yrði algert djásn hjá
okkur. Við yrðum að byggja sérstaklega yfir hana.“
Grindurnar á safninu eru allar af
hvölum sem hafa strandað eða orðið
sjálfdauðir, að sögn Einars. Náttúrufræðistofnun Íslands á þær flestar

og hefur séð um verkunina á þeim
öllum.
Um 21 þúsund gestir komu á
Hvalasafnið í fyrra. „Hingað kemur
svona þriðjungur þess fjölda sem
fer í hvalaskoðunarferðirnar. Við
notum gjarnan hugtakið hvalahöfuðborg Evrópu um Húsavík. Hér
snýst allt um hvali og bærinn er orðinn þekkt vörumerki í hvalaskoðun,
enda er Húsavík einn af þremur
eða fjórum hvalaskoðunarstöðum í
heiminum þar sem fólk á séns á að
sjá lifandi steypireyði. Ein er búin
að vera mikið hér í flóanum í apríl
og maí en hefur lítið sést í júní.“
Tíu manns eru í fullu starfi á
Hvalasafninu yfir sumarmánuðina,
þar af fimm sjálfboðaliðar sem
jafnframt sinna rannsóknum. Einar
hefur verið framkvæmdastjóri þar í
rúmt ár og er líka ferðamálafulltrúi
Húsavíkur. „Upplýsingamiðstöðin
er líka hér í gamla sláturhúsinu,“
segir hann. „Þetta vinnur vel
saman.“

BÚRHVALUR Margir fá á

tilfinninguna að þeir séu
á risaeðlusafni að sögn
framkvæmdastjórans.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ANDARNEFJA Lengsta

beinagrindin á safninu er
fjórtán metrar.

FRAMKVÆMDASTJÓRINN

Einar með hrefnu fyrir aftan sig.

MIÐASALAN Um sextíu þúsund manns

fóru í hvalaskoðun frá Húsavík í fyrra.

Dobrodošla Hrvatska!
Velkomin Króatía!
Þann 1. júlí 2013 gengur Króatía í Evrópusambandið
Að því tilefni efnir Evrópustofa til
veislu í Iðnó, mánudaginn 1. júlí, frá kl. 17-19
Veglegar veitingar og heillandi tónar af Balkanskaganum
frá Skuggamyndum frá Býsans og KGB

Allir velkomnir!
Svi su dobrodošli!

www.evropustofa.is

SPENNA Gestir koma sér fyrir þar sem
þeir búast við að njóta besta útsýnisins.

t
s
m
e
r
f
g
o
t
s
r
y
–f

ódýr!

35

%ur

30

%ur

afslátt

gOOYHUêHUXELUWPHêI\ULUYDUDXPSUHQWYLOOXURJH
HêDP\QGDEUHQJO

afslátt

2989 2068

kr.
kg

kr.
kg

989

Krónu
Kró
Kr
rón
ónu Kjúklingabringur,
Kjú
Kj
júk
úkklin
liing
nga
gabbring
inngu
guur, ferskar
feersska
kar

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecode, erlent

kr.
kg

4

Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur New York

í pk .

RþínI a!
LA–MfyBrirAþLigÆ
og

698

1198

kr.
pk.

kr.
pk.

Grillbor
Gr
Grillborga
rillborg
illbborga
rrggga
gara
aarar
rar
rar með
með brauði,
bra
bbrauði
rraauð
uðði,ii,, 4 st
uði
stk.
sstk
ttk.
kk.

BBS BBQ Spare Ribs, 500 gr

1498

kr.
kg

Lambalæri, með hvítlauk og rósmarín

698 198
Freyju bestu molarnir, 350 g

79

99

Gjafakort
fæst
PPepsi,
Pe
epssii, Pe
Peep
eps
ps
pKrónunnar
si M
Ma
Max
aax,
xx,, Appeeelsín,
lssín
ín,
Up,
Up
pp, Mi
Mix,
M
Mix
ixx,, M
ix,
Mountain
Moounta
nt
ntain
ttaaaiin
in DDe
Dew
ew og
og
Milka súkkulaði, 3 teg., 100 g á7www.kronan.is
Tooppur
ppur hre
hreinn,
reeinnn, 2 l.
Kristall,
Kr
ris
ist
sta
talll, 33 ccll dó
dós
dósir
óssir

GJAFKAORT
kr.
pk.

kr.
stk.

Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti Granda
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti Granda

kr.
pk.

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum Mosfellsbæ
Hvaleyrarbraut Lindum Mosfellsbæ

kr.
stk.

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
Reykjavíkurvegi Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum

24 | HELGIN |

29. júní 2013 LAUGARDAGUR

Vilja búa til jákvæða ásýnd
Projekt Polska á Íslandi er hópur ungmenna sem vinnur að eflingu félagsstarfs Pólverja á Íslandi og hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í vor. Þau Joanna Dominiczak og Tomasz Chrapek segja frá starfseminni.
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

H

andhafar Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins í flokknum Til
atlögu gegn fordómum,
sem afhent voru í apríl
síðastliðnum, eru samtökin Projekt Polska á Íslandi. Um
er að ræða hóp ungra Pólverja sem
vinnur að aðlögun og eflingu félagsstarfs og bættum aðstæðum innflytjenda á Íslandi og meðal þeirra
atkvæðamestu í hópnum eru löggilti skjalaþýðandinn Joanna Dominiczak og tölvunarfræðingurinn
Tomasz Chrapek.
Hvenær voru samtökin stofnuð?
Joanna: Projekt Polska á Íslandi
voru stofnuð í október á síðasta ári,
svo við höfum ekki verið lengi starfandi, en það hefur gengið mjög vel
á þessum fáu mánuðum. Projekt
Polska eru í raun nokkurs konar
alþjóðleg samtök sem voru stofnuð
á tíunda áratug síðustu aldar og við
erum Íslandsarmur þeirra.
Tomasz: Það eru nokkrar deildir
samtakanna í Evrópu, en líka
í Bandaríkjunum og víðar. Við
erum í miklum samskiptum við
höfuðstöðvar samtakanna í Póllandi
og fulltrúi okkar sækir til að mynda
fundi þar reglulega.
Hvernig kom til að þessi Íslandsarmur var stofnaður?
Joanna: Nokkur okkar höfðu lengi
velt fyrir sér að stofna til svona
félagsskapar, af ýmsum ástæðum.
Ég flutti sjálf til Íslands árið 2004
og þekkti fyrst í stað enga Pólverja,
bara Íslendinga og aðra útlendinga.
Í um það bil hálft ár þráði ég afar
heitt að fá að tala pólsku og það
gekk svo langt að eitt sinn þegar ég
var að bíða eftir strætó og heyrði
mann tala á pólsku í símann stökk
ég á hann og bað hann um að spjalla
við mig. Ég fylgdist vel með allri
umfjöllun um Pólverja í fjölmiðlum
og kynntist fljótlega nokkrum. Þá
kom í ljós að þau félög Pólverja sem
voru starfandi hentuðu okkur ekki
og allt sameiginlegt félagslíf hér á
landi var í daufari kantinum.
Tomasz: Ég kom til Íslands 2007
og tók eftir þessu sama. Okkur þótti
tilvalið að stofna samtök sem hefðu
það að markmiði að sýna Pólverja
og pólska menningu frá mörgum
mismunandi hliðum. Til að mynda
þykir okkur mikilvægt að kynna

nútímalegri hliðar Póllands fyrir
Íslendingum en bara þær sem snúa
að gamalli danslist og matargerð.
Við erum á móti staðalímyndum
og viljum breyta þeim. Við teljum
líka að innflytjendur beri nokkra
ábyrgð á því sjálfir að bæta hag sinn
og ákváðum því að vera virk, meðal
annars við að skipuleggja pólska
listviðburði og kynna þá fyrir eins
mörgum Íslendingum og hægt væri.
Joanna: Við ákváðum strax að
starfsemin myndi fyrst og fremst
byggjast á því að sækja um styrki,
til dæmis frá yfirvöldum, Reykjavíkurborg og Evrópusambandinu,
til að standa fyrir alls kyns
menningarlegum viðburðum. Fyrsti
fundurinn fór fram á Rósenberg og
þar gerðum við grófar áætlanir.
Strax daginn eftir fórum við í það að
skrá okkur í fyrirtækjaskrá, sækja
um bankareikning og þar fram eftir
götunum, svo þetta hefur gengið
fremur hratt fyrir sig.
Tomasz: Þeir meðlimir sem taka
mjög virkan þátt í starfinu eru um
þrjátíu talsins og þeir borga þrjú
hundruð krónur á mánuði sem eru
notaðar í bakkelsi á fundum og slíkt,
en svo eru yfir þúsund manns sem
fylgjast með okkur á Facebook og
bætist við á hverjum degi. Við erum
mjög ánægð með viðtökurnar sem
samtökin hafa fengið.
Áhugi erlendis frá
Eru það eingöngu Pólverjar og fólk
af pólskum uppruna sem sýnir samtökunum áhuga eða kemur áhuginn
víðar að?
Tomasz: Það er allur gangur
á því. Markmið okkar er að vera
mjög sjáanleg og til að mynda hafa
erlendir fjölmiðlar sýnt okkur
áhuga, til dæmis í Póllandi og Svíþjóð. Við fáum mikið af símhringingum og tölvupósti frá fólki sem
hefur áhuga á starfseminni.
Joanna: Við erum tiltölulega
nýbyrjuð og enn að prófa okkur
áfram, en það er vissulega á stefnuskránni að gera starfsemi samtakanna viðameiri og verða enn sýnilegri. Við fáum mörg tilboð um alls
kyns samstarf en það er stundum
erfitt því við erum öll í annarri
vinnu og gerum þetta eingöngu af
áhuga. Til dæmis væri gaman að
geta haft einn starfsmann sem sinnir eingöngu samtökunum og einnig
yrði mikið til bóta að fá skrifstofu,
en núna ætlum við að einbeita okkur
að því að klára þau verkefni sem
standa fyrir dyrum og svo sjáum
við til hvað næsta ár ber í skauti sér.

PROJECT POLSKA Izabela Sobczak, Tomasz Chrapek, Aleksandra Orzylowska, Lukasz Slesak, Olga Knasiak og Kamil Kluczynski
eru öll starfandi meðlimir í Projekt Polska. Viðmælandinn Joanna Dominiczak var vant við látin við myndatökuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hver eru helstu verkefnin sem
Projekt Polska á Íslandi hefur staðið fyrir?
Joanna: Einna skemmtilegastur
var viðburður sem stóðum fyrir
í samstarfi við mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur og Reykjavíkurborg á Alþjóðlega mannréttindadeginum í desember
síðastliðnum. Þá gáfum við fólki
skýjaluktir sem kveikt var á og látnar líða um himininn í nafni mannréttinda. Jón Gnarr borgarstjóri tók
þátt og þetta var virkilega gaman.
Tomasz: Svo höfum við staðið
fyrir menningarviðburðum, meðal
annars í Ráðhúsinu, og til dæmis
einum þar sem Íslendingum gafst
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tækifæri til að spjalla við Pólverja sem heppnaðist mjög vel.
Við höfum líka verið dugleg við að
skrifa greinar í blöðin og rekum
fjölskyldugarð þar sem meðlimir
samtakanna hittast og vinna saman
í. Einn meðlimurinn er garðyrkjufræðingur og hann hélt námskeið
þar sem hann útskýrði fyrir okkur
hvernig best væri að rækta hér á
landi, hver munurinn á Póllandi og
Íslandi er í þeim efnum og svo framvegis.
Okkur þykir mjög mikilvægt að
geta gefið félagsmönnum okkar
tækifæri til að deila sinni sérfræðiþekkingu, sem er í mörgum
tilvikum talsverð og jafnvel af því
tagi sem skortur er á hér á landi.
Við viljum búa til jákvætt andlit á
Pólverja.
Kennir pólsku í vinnunni
Og hvað er á döfinni hjá Projekt
Polska á Íslandi á næstunni?
Joanna: Við höfum sótt um styrk
til að setja á fót nokkurs konar Póllandstorg þar sem ræktaðar yrðu
pólskar kryddjurtir og blóm, og yrði
einnig nýtt sem samkomustaður þar
sem sýnt yrði pólskt brúðuleikhús,
grillaðar pólskar pylsur og fleira í
þeim dúr. Vonandi verður af því.
Tomasz: Svo ætlum við að flytja
inn vinsæla pólska hljómsveit,
Domowe Melodie, til landsins og
okkur langar líka til að leiða saman
pólska og íslenska listamenn í þeim
tilgangi að vinna saman og standa
fyrir pólskukennslu fyrir Íslendinga. Það er ýmislegt á döfinni.
Joanna: Ég kenndi pólsku í eina
önn við Menntaskólann við Hamrahlíð fyrir nokkrum árum og þá voru
nítján manns í bekknum. Einn flutti
til Póllands í kjölfarið.
Tomasz: Ég kenni pólsku í
vinnunni á hverjum degi. Þar segja
allir cześć í staðinn fyrir halló.
Þið talið um að búa til jákvætt
andlit á Pólverja á Íslandi. Er það
neikvætt í dag?
Joanna: Við óttumst að margir líti
bara á Pólverja sem ódýrt vinnuafl.
Tomasz: Við viljum breyta þeirri
staðalímynd að Pólverjar séu hér

Fordómarnir koma
stundum upp. Til dæmis ef
ég er stödd í verslun með
pólskri vinkonu minni og
við tölum saman á pólsku,
þá horfir afgreiðslufólkið oft
stíft á okkur til að passa upp
á að við séum ekki að stela.

bara til að vinna og fara svo með
peninga aftur til Póllands. Auðvitað
er hópur sem gerir það en alls ekki
allir.
Joanna: Við borgum skatta hér og
stofnum fyrirtæki, viljum kjósa og
taka þátt í öllu daglegu lífi.
Tomasz: Þegar við komum fyrst
til Íslands fundum við mjög vel
fyrir því að þessi steríótýpa var
mjög sterk.
Hafið þið orðið fyrir fordómum?
Joanna: Fordómarnir koma
stundum upp. Til dæmis ef ég er
stödd í verslun með pólskri vinkonu
minni og við tölum saman á pólsku,
þá horfir afgreiðslufólkið oft stíft á
okkur til að passa upp á að við séum
ekki að stela.
Tomasz: Ég finn ekki mikið
fyrir fordómum í kringum mig, en
kannski helst í fjölmiðlum.
Joanna: Það sést til dæmis á því
að þegar Pólverjar eða Litháar gera
eitthvað af sér er þjóðerni þeirra
alltaf tekið fram í fréttum, en ekki
ef um er að ræða aðra útlendinga.
Tomasz: Ég vann sjálfur sem
fréttamaður í Póllandi og veit að
það er hægt að gera betur.
Hefur þetta breyst á þeim árum
sem þið hafið búið hér?
Joanna: Líklega er þetta á réttri
leið og það sést meiri umfjöllun um
útlendinga í íslenskum fjölmiðlum í
dag en fyrir áratug. Við ætlum einmitt að setja á fót óformlegan fjölmiðlahóp sem grandskoðar fréttir
sem tengjast Póllandi í íslenskum
fjölmiðlum í eitt ár, jákvæðar og
neikvæðar. Það verður gaman að
sjá útkomuna úr þeirri vinnu.
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Á FERÐ MEÐ ÁLFASTRÁK

Nýtt smáforrit
með sögum,
fróðleik og ratleiki
um Vesturland 2
HINSEGIN FERÐASÍÐA

Gayiceland.is er
sambland af
fréttaveitu og
lífsstílssíðu 4

Menningarheimur
Eþíópíu
Guðlaugur Gunnarsson ferðast með
hóp fólks til Eþíópíu og kynnir hann
fyrir ólíkum ættbálkum, fornminjum
og einstöku landslagi. 6
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Á ferð með barni og álfastrák
Ferðalangar á leið um Vesturland geta nú sótt smáforrit sem inniheldur sögur, fróðleik og ratleiki um nokkra staði á Vesturlandi.
Aðstandendur þess vonast til að smáforritið auki áhuga fjölskyldna á Vesturlandi sem viðkomustað.

S

aga og Jökull eru aðalpersónur í nýju smáforriti
(appi) sem Markaðsstofa
Vesturlands og íslenska fyrirtækið
Locatify úr Hafnarfirði hafa nýlega gefið út í samvinnu við níu
ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi.
Smáforritið ber nafnið Saga og
Jökull eftir aðalpersónunum og
inniheldur sögur og ratleiki sem
tengjast ýmsum viðkomustöðum á
Vesturlandi.
Vilborg Þ. Guðbjar tsdótt ir
og Kristján Guðmundsson hjá
Markaðs stofu Vesturlands segja
aðstandendur verkefnisins vonast
til þess að smáforritið auki áhuga
barna og unglinga auk foreldra
þeirra á ólíkum viðkomustöðum
á Vesturlandi. „Þegar búið er að
hlaða smáforritinu niður í símann eða spjaldtölvuna geta notendur valið um níu staði á Vesturlandi. Upp kemur kort af þessum
stöðum og hægt er að hlusta á
ævintýri Sögu og Jökuls á leiðinni
á viðkomandi stað. Síðan þegar
mætt er á staðinn er hægt að fara
í ratleik á þeim öllum. Smáforritið
byggir á Sögu sem er níu ára stelpa
sem ferðast um landið með foreldrum sínum. Á einu ferðalaginu
hittir hún Jökul álfastrák og þau
lenda í ýmsum ævintýrum víða
um Vesturland. Allir níu staðirnir
eiga það sameiginlegt að bjóða upp

á eitthvað sérstaklega spennandi
fyrir fjölskyldumeðlimi á öllum
aldri.”

Skemmtilegir ratleikir
Meðal viðkomustaða Sögu og
Jökuls eru Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, Grundarfjörður, Stykkishólmur, Landnámssetrið og Edduveröld í Borgarnesi, Bjarteyjarsandur í Hvalfirði, Reykholt, Eiríksstaðir
í Dölum og Gljúfrasteinn í Mosfellsdal. „Í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli gefst krökkum meðal
annars tækifæri til að fara í ratleik
á Gufuskálum og á Grundar firði
leiðir ratleikurinn gesti um álfabyggðina en fjölmargir álfar búa í
stokkum og steinum þar. Á Gljúfrasteini leiðir ratleikur gesti um
nokkra af uppáhaldsstöðum Halldórs Laxness og á Eiríksstöðum fer
ratleikurinn fram að hluta inni í
bæ Eiríks rauða sem var uppi fyrir
meira en 1.000 árum.“
Smáforritið um Sögu og Jökul er
ætlað fyrir iPhone-síma og iPadspjaldtölvur auk síma með Androidstýrikerfi. Það er hægt að sækja án
endurgjalds inn á vef Locatify, www.
locatify.com, á www.vesturland.
is og inn á App Store og Play Store.
Nánari upplýsingar um smáforritið
má finna á vef Markaðsstofu Vesturlands (vesturland.is) og Locatify
(www.locatify.com).

Kristján Guðmundsson og Vilborg Þ. Guðbjartsdóttir hjá Markaðsstofu Vesturlands vonast til þess að smáforritið auki áhuga
fólks á Vesturlandi.

Laugar í náttúrunni
Víðs vegar um landið má finna
heitar laugar. Listinn er langur en
hér eru dæmi um nokkrar. Fleiri
laugar og frekari upplýsingar má
fá á www.attavitinn.is og
www.islandihnotskurn.is

Hellulaug
Laugin er um 500 m frá þjónustumiðstöðinni í Flókalundi, á Vestfjörðum. Hún er falin neðan við
barð í fjöruborðinu og best er að
ganga að henni austan frá. Engin
búningaaðstaða er við laugina.

Grettislaug
Þessi heita laug, um 42-43 °C,
er við Reykjaströnd í Skagafirði
vestanverðum. Önnur stærri laug
er skammt frá. Þarna er aðstaða
fyrir ferðamenn og tjaldstæði.

Stóragjá

Seiðmagn óbyggðanna
Ferðafélag Íslands hefur gefið út Seiðmagn óbyggðanna,
ferðaþætti eftir Gerði Steinþórsdóttur. Einstakar ferðalýsingar
Gerðar að mestu byggðar á greinum hennar sem birtust í
Morgunblaðinu undir heitinu ,,Á slóðum Ferðafélags Íslands.“
Fæst á skrifstofu FÍ Mörkinni 6 og í helstu bókabúðum.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | S: 568 2533 | www.fi.is

Hlý og notaleg náttúrulaug í nágrenni Mývatns. Hún er milli
stórra kletta, mjög nálægt þjóðveginum á gatnamótunum við
Reykjahlíð og tjaldstæðin. Ráðlegt
er að ráðfæra sig við landeigendur
Reykjahlíðar áður en haldið
er í laugina, því stundum eru
aðstæður ekki boðlegar. Engin
búningaaðstaða er á svæðinu.

Laugarfellslaug
Til að komast að lauginni er ekið
um Snæfellsveg á Fljótsdalsheiði
og beygt austur afleggjara sem
liggur niður með Laugará.
Eigandi laugarinnar er Prestsetrasjóður.

Víða um land má finna heitar laugar.

Vígðalaug
Í lauginni voru menn skírðir til
forna. Hún er af mörgum talin búa
yfir yfirnáttúrulegum lækningarmætti. Laugin er við Laugarvatn.

Landmannalaugar
Einn þekktasti ferðamannastaður Íslands. Hægt er að fara
í Landmannalaugar með því að
fara Fjallabaksleið nyrðri eða um
Landmannaleið. Leiðirnar eru
ekki ætlaðar fólksbílum en hægt er
að fara þær á smájeppum. Engin
aðstaða til fataskipta er á svæðinu.

Krossneslaug
Steinsteypt útisundlaug við Krossnes í Norðurfirði á Ströndum.
Þangað fara ungskáld gjarnan
að kvöldlagi og yrkja um ástina.
Búningsklefar og sturtur eru á
staðnum. Töfrar líka.

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

sumarferdir.is

Almería
SUMAR 2013

ROQUETAS DE MAR

- Tilvalinn sumaráfangastaður
fyrir alla fjölskylduna!

Arena Center

Pierre Vacances

Hlýlegt og fallegt hótel. Val um stúdíóíbúðir eða íbúðir
með einu svefnherbergi. Á hótelinu er skemmtidagskrá
fyrir alla aldurshópa og starfandi barnaklúbbur.

Glæsileg ný íbúðagisting í Roquetas de Mar. Garður
með tveimur sundlaugum og barnalaug. Íbúðir með 2
eða 3 svefnherbergjum. Íbúðirnar eru staðsettar stutt
frá strönd.

frá

79.900 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu
svefnherbergi. Verð frá kr. 97.800 fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 2. júlí og heimkoma viku síðar.

frá

77.900 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með tveimur
svefnherbergjum. Verð frá kr. 101.800 fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 2 júlí og heimkoma viku síðar.

UM ALMERÍA:
Hagkvæmt verðlag
Ekta spænsk menning
Glæsilegar gistingar
Fjölbreytt afþreying
Tilvalið fyrir stórfjölskyldur
Frábært verð!

Stökktu
í sólina á n
gin
þriðjuda í
2. júl

ÖRFÁ
US!
SÆTI LA

* Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallaskattar, gisting í viku og íslensk fararstjórn. Allt innifalið: morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir.
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Fjölbreytt hinsegin ferðasíða
Gayiceland.is er sambland af fréttaveitu og lífsstílssíðu sem er sérsniðin að hinsegin fólki. Ritstjórinn er Roald Eyvindsson, en hann
hugsaði síðuna upphaflega sem fréttaveitu fyrir erlenda ferðamenn á Íslandi. Í dag er þar að finna fjölbreyttar upplýsingar og viðtöl.

Þ

etta hefur farið ótrúÞar má nálgast myndlega vel af stað, eiginbönd og ljósmyndir úr
lega langt fram úr
gay pride-göngunni og
væntingum,“ segir Roald
finna viðtöl, til dæmis
Eyvindsson, ritstjóri vefsíðvið Önnu Pálu Sverrisunnar Gayiceland.is sem er
dóttur, formann Samsérsniðin að hinsegin fólki
takanna ’78, og hljómog var hleypt af stokkunum
sveitarmeðlimi Retro
fyrir ári.
Stefson.
Roald Viðar
„Við höfðum samAð sögn Roalds var Gay- Eyvindsson
iceland.is upphaflega hugsband við strákana í
uð sem fréttaveita fyrir erlenda Retro Stefson eftir frumsýningu
ferðamenn og ensku mælandi út- myndbands við lagið She Said og
lendinga búsetta á Íslandi og tók vildum vita hvernig þeir hefðu
efni vefsíðunnar mið af því. „Við fílað sig í draggi. Þeir tóku því vel
greindum frá atburðum líðandi og úr varð stórskemmtilegt viðtal,“
stundar, áföngum í mannrétt- segir Roald.
indabaráttu hinsegin fólks á Íslandi og alls kyns viðburðum því Á skipi með samkynhneigðum
tengdum. Þegar fram liðu stundir Roald segir Gayiceland.is ekki einfór þessi nálgun að verða einsleit göngu vera fréttaveitu og ferðaþannig að við færðum út kvíarnar handbók heldur veiti hún líka
og bættum við lífsstílstengdum efnum,“ segir Roald, en
þá fyrst fóru hjólin að snúast, því umferðin um síðuna
stórjókst.
Gayiceland.is er því sambland af fréttaveitu og lífsstílssíðu. Efninu er skipt
niður í flokka, svo sem viðburði, næturlíf, mannréttindi, mat og menningu og
listir, auk þess sem farið er
vítt og breitt yfir sjónarsviðið.

áhugaverða innsýn í íslenska
þjóðar sál. „Svo ég vitni áfram
í viðtalið við Retro Stefson, þá
endurspeglar sú jákvæða afstaða
sem þar kemur fram í garð samkynhneigðra vel hug þjóðarinnar
allrar. Á skömmum tíma hafa Íslendingar skipað sér í sveit með
framsæknustu þjóðum heims á
sviði mannréttinda. Réttarstaða
hinsegin fólks er á heildina litið
góð á Íslandi, sem gerir landið að
mjög ákjósanlegum áfangastað í
augum margra. Falleg náttúra er
ekki það eina sem laðar fólkið að,
heldur vissan um að geta verið
maður sjálfur án þess að mæta
fjandskap.”
Roald segist hafa séð hversu
rík sú þörf er víða erlendis þegar
hann fór í siglingu fyrir samkynhneigða í fyrra. „Ég hafði takmarkaaðan áhuga í upphafi en
lé
lét til leiðast. Þegar upp
vvar staðið er þetta eitt af
ævintýralegri ferðalögum
æ
ssem ég hef farið í,“ segir
h
hann en viðurkennir að
í byrjun ferðar hafi verið
svolítið yfirþyrmandi
að vera umk ringdur
öllum þessum fjölda
karla á lenda skýlum.
„Þarna var maður staddur ásamt þrjú þúsund

Hinsegin fólk kemur til Íslands til að geta áhyggjulaust verið það sjálft.

hommum og lesbíum um borð
í stærðarinnar skemmtiferðaskipi sem sigldi frá Los Angeles til
Mexíkó. Boðið var upp á ljúffengan mat í öll mál, flott skemmtiatriði, skoðunarferðir í landi og
mörg þematengd partí á dag sem
fólk mætti uppábúið í,“ lýsir Roald
og minnist þess að Asíubúarnir

NORDICPHOTOS/GETTY

hafi skemmt sér sérstaklega vel.
„Einn tjáði mér að ástæðan væri
hversu bágborin staða hinsegin
fólks væri heima fyrir. Sumir gátu
í fyrsta sinn á ævinni sleppt fram
af sér beislinu. Á skipinu var ég því
rækilega minntur á hvers vegna
hinsegin fólk ferðast í auknum
mæli til Íslands.”

Suður England og Wales 15. – 21.08.
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Uglan Café er kósý sveitakaffihús í Fnjóskadal.

MYND/UGLAN CAFÉ

Brandenburg

Kaffihús í gömlum skóla

Við náum til fjöldans

Við sjáum um örugga dreiﬁngu á fjölpósti
Póstdreiﬁng dreiﬁr fjölpósti sex daga vikunnar til heimila
á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60%
landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið
til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn
á heimilin. Örugglega til þín.
Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
Póstdreiﬁng | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | Sími 585 8300 | www.postdreif-

Uglan Café er kósý kaffihús
í Fnjóskadal sem opið er á
sumrin. Kaffihúsið er rekið í
Skógum, sem var barnaskóli
sveitarinnar á árunum 1916
til 1972. Í Skógum var einnig
samkomustaður, símstöð og
póstafgreiðsla sveitarinnar
og þar var einnig ferjustaður
áður en Fnjóská var brúuð.
Skógar standa steinsnar frá þeim stað
þar sem áætlað er að munni Vaðlaheiðarganga verði.
Kaffihúsið er staðsett í gömlu kennslustofunni og þá geta
gestir gluggað í gamlar bækur, meðal annars kennslubækur
frá liðnum tíma í bókastofunni. Þar er einnig hægt að kaupa
notaðar bækur og í bókastofunni er gallerý þar sem listamenn
sýna verk sín.
Á boðstólunum eru heimabakaðar veitingar úr hráefni úr
héraðinu og geta gestir valið um te soðin af staðbundnum
jurtum, svo sem blóðbergi og vallhumli.
Uglan Café er í 25 mínútna akstursfjarlægð frá Akureyri og
þaðan er stutt í náttúruperlur Norðurlands eins og Vaglaskóg og
Goðafoss.

Í ANDA STRÍÐSÁRANNA
Hernámsdagar fara fram á Reyðarfirði um
helgina. Ýmsir gripir úr stríðsárasafninu hafa
verið teknir fram og skrúðganga verður um
bæinn í dag þar sem verða hertrukkar, dátar og
fínar frúr. Ýmis skemmtiatriði eru í boði í anda
stríðsáranna. Nánar á fjardabyggd.is.

SUMARÚTSALAN
HAFIN!20% - 50% AFSLÁTTUR

LOKS LAUSN VIÐ
TIMBURMÖNNUM
ICECARE KYNNIR Nýjung á Íslandi. DRINKOFF-töflur sem auðvelda
líkamanum að vinna úr alkóhóli á auðveldari og hraðari máta.

M

Vertu vinur á
Facebook

laxdal.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Glæsigarðar
Glæsigarðar, alhliða
garðaþjónusta
Við hjá Glæsigörðum höfum það að leiðarljósi að bjóða
upp á góða, vandaða & persónulega þjónustu.

igar

Frekari upplýsingar má ﬁnna á glaesigardar.is
eða í síma: 773-7741 og 773-7742

argir kannast við vanlíðan daginn eftir að áfengis hefur verið
neytt. Sumir komast vart fram úr
rúmi sökum þynnku. Nú er komin lausn
á því vandamáli. DRINKOFF® töflurnar
innihalda náttúruleg efni sem auðvelda
líkamanum að vinna úr alkóhóli á auðveldari og hraðari máta. Fumaric-sýra
hefur verið notuð í matvæli og lækkar
sýrustig í fæðu. Succinic-sýra hjálpar
líkamanum að brenna alkóhóli hraðar og
Fumaric-sýra hjálpar til við niðurbrot á
acetaldehýð sem myndast þegar alkóhól
brotnar niður í líkamanum og minnkar
þannig óþægindi í kjölfar neyslu áfengis.
DRINKOFF® hjálpar til við hraðara
niðurbrot áfengis í líkamanum og auðveldar lifrinni við afeitrun og eykur einnig
orku. C-vítamínið í töflunum stuðlar að
réttum blóðsykursstyrk og styður við
ónæmiskerfið í niðurbrotsferlinu.
DRINKOFF® töflurnar frá Vitrum innihalda efni sem eru ekki lyfseðilsskyld en
Lyfjastofnun hefur gefið leyfi fyrir sölu
vörunnar.
Ráðlögð notkun: Takið tvær töflur áður
en fyrsti áfengi drykkurinn er drukkinn
og tvær töflur eftir síðasta áfenga drykkinn, áður en farið er að sofa. Ef drykkja
áfengis stendur í lengri tíma má taka 1-2
töflur eftir hvern drykk. Aldrei skal taka
fleiri en sex töflur að kvöldi.
Varúð: Aðeins ætlað fólki eldra en 20
ára. Ekki ætlað barnshafandi konum eða
mjólkandi mæðrum. Geymið þar sem
börn ná ekki til. Ef önnur lyf eru tekin að
staðaldri ber
að ráðfæra sig
við fagfólk
áður en
töflurnar
eru teknar.
Í tilfellum
þar sem
of stórir
skammtar
eru teknir
skal hafa
strax samband við
lækni.
DrinkOff
fæst í öllum
apótekum og
í verslunum
Hagkaups.
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EFNIN HRAÐA
NIÐURBROTI
ÁFENGIS Í
LÍKAMANUM OG
AUÐVELDA LIFRINNI
AFEITRUN.

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

11.350
350 kkr
BJÓÐUM UPP Á
HEIMSENDINGU
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Innihaldsefni í
Drinkoff eru:
Succinic-sýra
Fumaric-sýra
L-Glútamín
C-vítamín
Kalínklóríð
Fólinsýra
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DRINKOFF

HOLLT
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BETRI LÍÐAN Birna
Gísladóttir hjá Icecare
segist hafa heyrt frá
ánægðu fólki sem
prófað hefur Drinkoff.
„Þetta svínvirkar.“

1.250
.250 kr

PHOO víetnamskur
vííettnamskkur veit
veitingastað
t ður

11.250
.2250 kr
Ármúla
Á úl 21 - 108 Reykjavík
R
- Sími: 588 6868 - www.pho.is

FÓLK| TRÉSMÍÐI

ÁHERSLA Á VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ
AÐALVÍK KYNNIR Byggingaverktakafyrirtækið Aðalvík sinnir alhliða byggingarstarfsemi, allt frá nýbyggingum til breytinga og
viðhalds. Á trésmíðaverkstæði Aðalvíkur er starfrækt umtalsverð innréttingasmíði sem unnin er eftir hugmyndum viðskiptavina.

A

ðalvík er byggingaverktaki og við tökum að okkur
öll verkefni sem snúa að byggingarstarfsemi, allt frá
nýbyggingum til breytinga og viðhalds ásamt þjónustu
við fyrirtæki og einstaklinga,“ segir Jóhannes T. Halldórsson, framkvæmdastjóri Aðalvíkur ehf. Hann bætir við að
stór þáttur í rekstrinum sé tilboðs- og verktakastarfsemi þar
sem Aðalvík er aðalverktaki með allar iðngreinar undir sinni
stjórn.
„Við leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð, gerð verkáætlana og verkskil, ásamt trúnaði við verkkaupa,“ segir
Jóhannes. Þá sé einnig lagt mikið upp úr gerð verksamninga,
áætlanagerð og verkfundum verktaka og verkkaupa. „Við
skiljum að skilvirk vinnubrögð spara fjármagn,“ segir hann
með áherslu.
Aðalvík ehf. var stofnað árið 1998, fyrir fimmtán árum. „Í
upphafi voru starfsmenn um tíu talsins. Jafnt og þétt hefur
starfsmönnum fjölgað og nú starfa rúmlega tuttugu manns
hjá fyrirtækinu,“ segir hann og bendir á að Aðalvík hafi staðið
nokkuð vel af sér tímann í kringum hrunið. „Það hefur verið
jafn og þéttur vöxtur í starfseminni og í sumar er nóg að
gera. Hins vegar sér maður aldrei nema nokkra mánuði fram í
tímann í þessum bransa,“ segir Jóhannes glettinn.

Á VERKSTÆÐINU
Jóhannes Halldórsson, framkvæmdastjóri
Aðalvíkur ehf., á smíðaverkstæði fyrirtækisins í
Hjallahrauni 7.
MYND/VALLI

VÖNDUÐ INNRÉTTINGASMÍÐI
Árið 2000 festi Aðalvík kaup á trésmíðaverkstæði að
Hjallahrauni 7 í Hafnarfirði. Þar er starfrækt umtalsverð
innréttingasmíði ásamt ýmiss konar smíðavinnu sem tengist
öðrum vinnustöðum Aðalvíkur allt frá nýbyggingum til viðhalds og breytingavinnu. „Við smíðum innréttingar eftir hugmyndum og teikningum viðskiptavina okkar og tökum að
okkur bæði stór og smá verk,“ segir Jóhannes. Verkstæðið er
búið fullkomnustu tækjum og búnaði. Þar starfa fimm til sex
menn og eru þar fagmenn á ferð.
„Við tökum að okkur töluvert af innréttingasmíði, eldhús,
baðinnréttingar, hurðir og allt þar á milli,“ upplýsir Jóhannes
bendir á að Aðalvík hafi í gegnum tíðina smíðað hurðir og
innréttingar í fjölmörg einbýli og fyrirtæki.
Hann er inntur eftir þeim verkefnum sem Aðalvík hefur
undir höndum um þessar mundir. „Við erum til dæmis að
vinna að breytingum á Menntaskólanum í Kópavogi og að
endurbótum á Landakotsskóla auk þess sem við þjónustum
Hús verslunarinnar, álverið í Straumsvík og húsnæði
Össurar.“

KLETTAGARÐAR 23
Eitt af þeim fjölmörgu
húsum sem Aðalvík ehf.
hefur byggt.

Nánari upplýsingar
um Aðalvík má fá
á skrifstofunni að
Ármúla 15, í síma
567-1461 eða á
verkstæðinu í síma
555-2348.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Í FRÉTTABLAÐINU

LÚXUS FYRIR FUGLANA
Fuglahús með öllum þægindum hefur vakið athygli. Húsið er fullbúið með
nútímalegum húsgögnum jafnt innandyra sem utan.
Sænska fyrirtækið Clas Ohlson hefur sett á markaðinn lúxus fuglahús sem ætti
að laða að tískusinnaða fugla. Húsið er búið fallegum, nútímalegum húsgögnum,
vel skipulögðu eldhúsi, sundlaug og garðhúsgögnum. Þetta fallega fuglahús hefur
vakið athygli en fyrirtæki Clas Ohlson er í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og á Bretlandi.
Skoða má ýmsar sniðugar garðhugmyndir á Facebook-síðu fyrirtækisins.
Fuglahús geta verið afar falleg og lífgað upp á náttúruna. Þau þurfa ekki að búa
yfir svona miklum lúxus því yfirleitt er auðvelt að smíða slíkt hús og mála síðan í
fallegum litum til að laða fuglana að. Ef gott æti er í húsunum má búast við söngelskum gestum. Fuglahús eru ekki síður mikilvæg um vetur þegar erfiðara reynist
fyrir fuglana að sækja sér í gogginn.
Misjafnt er hversu mikið fólk leggur í fuglahúsin. Sum eru á tveimur hæðum með
gluggatjöldum. Aðrir búa til heilar blokkir fyrir fuglana.

LÚXUS
Glæsileg fuglahús
í garðinum fyrir þá
fiðruðu. Sum eru með
meiri lúxus en önnur,
eins og sjá má á myndinni til vinstri. Í því er
sundlaug og garðhúsgögn.
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NÝIR EIGENDUR
Guðmundur Óli Helgason
og Árni G. Sveinsson eru
nýir eigendur Fjalarinnar.

VANUR MAÐUR
Logi, starfsmaður
Fjalarinnar, raðar timbri á
kílvélafæriband.

VINSÆLT HJÁ
HESTAMÖNNUM
Spónabaggar frá Fjölinni eru
vinsælir hjá hestamönnum.

FALLEGT
TIMBUR
Sýnishorn af
timbri frá Fjölinni.

TIMBURVERKSTÆÐIÐ FJÖLIN
ÞJÓNAR ÖLLUM VIÐSKIPTAVINUM
FJÖLIN KYNNIR Gamla timburverkstæði Húsasmiðjunnar skipti um nafn og eigendur á síðasta ári. Í dag heitir það Fjölin og sem
fyrr er sérsvið timburverkstæðisins ýmiss konar sérvinnsla fyrir ólíkan hóp viðskiptavina.

N

ýir eigendur komu að rekstri timburverkstæðis Húsasmiðjunnar á síðasta ári. Verkstæðið var selt tveimur fyrrverandi starfsmönnum þess, Guðmundi Óla Helgasyni og Árna G.
Sveinssyni. Nafni timburverkstæðisins var breytt
á sama tíma og heitir nú Fjölin. Sem fyrr snýr starfsemi verkstæðisins að ýmiss konar sérvinnslu fyrir
fjölbreyttan hóp viðskiptavina þess. Guðmundur
segir þá breytingu vera helsta að í stað þess að
vinna eingöngu úr efniviði frá Húsasmiðjunni vinni
starfsmenn Fjalarinnar efni frá öllum aðilum. „Við
erum fyrst og fremst í ýmissi sérvinnslu og sérvinnum þá til dæmis klæðningar, panel, gerefti, gólflista, sólbekki, gólflista og ýmislegt fleira. Auk þess
höfum við eina starfandi þurrkofninn á landinu eftir
því sem ég best veit. Viðskiptavinir geta því núna
komið beint til okkar með efnið og við sjáum um
alla vinnslu fyrir þá.“

BÚA YFIR STÓRU TANNASAFNI
Sérstaða Fjalarinnar snýr að því að smíða tennur.
„Við vinnum mikið í tengslum við friðuð hús og
sem dæmi þá störfum við mikið fyrir Húsafriðunarnefnd. Ef viðskiptavinur kemur til dæmis með
gamlan lista úr slíku húsi þá smíðum við tennur

þannig að hægt sé að gera þetta nákvæmlega eins.
Enda er ekki hægt að fara út í búð í dag og kaupa
eitthvað sem var smíðað fyrir sjötíu árum. Við
verðum að hafa þetta eins og það var. Í dag búum
við yfir stóru tannasafni og eigum oft þá tönn sem
viðskiptavinurinn óskar eftir. Tönnin er í raun
fræsitönnin sem við notum til að hefla spýtuna. Sé
hún ekki til þá útbúum við hana með því mynstri
sem viðskiptavinurinn óskar eftir.“

FJÖLIN ÞJÓNAR ÖLLUM
Fjölin þjónar þó ekki bara þeim sem halda við
gömlum húsum. „Viðskiptavinir okkar koma úr
öllum áttum, hvort sem það eru fyrirtæki, stofnanir
eða einstaklingar. Við vinnum til dæmis fyrir
Reykjavíkurborg, Eimskip og ýmsa aðra aðila. Í
dag getum við í raun unnið efnið hvaðan sem það
er komið. Við pökkum einnig spæni í bagga fyrir
hestamenn sem hefur verið mjög eftirsóttur.“
Í dag starfa fimm starfsmenn hjá Fjölinni sem
eru allir reynslumiklir starfsmenn í þessari atvinnugrein.
Fjölin er til húsa á gamla Húsasmiðjusvæðinu við
Sundin, í Súðarvogi 3-5, 104 Reykjavík. Nánari upplýsingar má finna á www.fjolin.is.

NÓG AÐ GERA Marek vinnur við bandsög.

MYND/ARNÞÓR

FÓLK|HELGIN
Eru flugur, flær eða
maurar að ergja
þig
gj þ
og bíta?
áhrifaríkur
hrifaríkur
g án
og
llra
allra
iturefna.
eiturefna.

Allt að
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að kynna
vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is, s 512 5432
Bryndís Hauksdóttir,
bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson,
kkolbeins@365.is, s. 512 5447

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hjá N1
www.gengurvel.is

Afkomendur Sturlaugs Tómassonar
(f. 1837, d. 1920)
Ættarmót og Akureyjarferð júlí 2013
Ættarmót sunnudaginn 21. júlí kl. 15.30 – 18.00
í húsi KFUM og KFUK við Holtaveg.
Samvera í Dölum og Akureyjaferð helgina á eftir, laugardaginn 27. júlí.
Nánari upplýsingar og skráning á netfangið:
sturlaugur.tomasson@gmail.com, á fésbókarsíðu
„Afkomendur Sturlaugs Tómassonar“ og hjá Sturlu í síma 862 1006,
Hollý í síma 862 1609 og Margréti í síma 864 1466.
Nefndin

ĂƌŶĂŚƷƐŐƂŐŶ͕ƚŝůǀĂůŝŶş
ďĂƌŶĂŚĞƌďĞƌŐŝĝ͕ůĞŝŬƐŬſůĂŶŶ͘͘
:ĄƌŶŽŐŐůĞƌŚĨͲ^ŬƷƚƵǀŽŐƵƌϭ,
ĂƌŬĂƌǀŽŐƐŵĞŐŝŶ͘ͲϭϬϰZĞǇŬũĂǀşŬ
^͗ϱϴϱϴϵϬϬͲǁǁǁ͘ũĂƌŶŐůĞƌ͘ŝƐ

ÓVÆNT ATHYGLI
ROKKARI Jökull Júlíusson er maðurinn á bak við röddina í vinsælasta lagi
Íslands þessa dagana; Vori í Vaglaskógi. Hann er rokkari af gamla skólanum.

R

okk og ról er áhugaverður lífsstíll
og fyrir tónlistina er ég tilbúinn
að leggja hvað sem er á mig. Ég
væri því alveg til í að ferðast um og
semja lög í skítugri rútu allan daginn og
troða upp á kvöldin,“ segir Jökull sem
á kærustu og er ekkert að spá í hvort
stelpurnar horfi nú heillaðar á hann.
„Ég er ekki sú manngerð,“ segir hann
af festu.
Sem strákur fór Jökull í útilegu í
Vaglaskóg og man enn eftir stórkostlegri náttúrufegurð hans.
„Ég hef alltaf haldið gífurlega upp á
lagið Vor í Vaglaskógi sem pabbi spilaði
fyrir mig þegar ég var lítill drengur.
Þegar ég fór sjálfur að spila á gítar varð
lagið fljótt fyrir valinu og fyrir um ári
fór ég að leika mér við að þróa það yfir
í rólegri, draumkenndari og dramatískari stíl,“ útskýrir Jökull sem hefur
alltaf verið músíkalskur.
„Pabbi er stór áhrifavaldur í mínu
tónlistaruppeldi og leiðbeindi mér
mikið í hlustun. Ég er því undir
miklum áhrifum tónlistar frá 6., 7. og 8.
áratugnum sem pabbi kynnti rækilega
fyrir mér. Þegar ég var sextán ára
fórum við feðgarnir saman í Bítlaferð
til að skoða rætur Bítlanna í Liverpool
og aðrir áhrifavaldar eru Led Zeppelin,
Doors og fleiri.“

TROMMARINN GETINN Á HAVAÍ
Jökull ólst upp í Mosfellsbæ fyrstu sex
æviárin en flutti þá til Hafnar í Hornafirði þar sem hann undi hag sínum vel
og spilaði fótbolta með Sindra. Árið
2004 flutti hann aftur í Mosfellsbæ og
lauk þar unglingastigi með strákunum í
hljómsveitinni.
„Við strákarnir í Kaleo erum bekkjarbræður úr Gaggó Mos og allir langbestu
vinir. Við getum því talað opinskátt um
hvað sem er sem er mikilvægt þegar
verið er í hljómsveit,“ segir Jökull sem
sér um flestar lagasmíðar fyrir hljómsveitina sem varð til fyrir tónlistarhátíðina Airwaves í fyrrahaust.
„Nafnið Kaleo kemur frá Havaí. Þar í
landi er það notað sem karlmannsnafn
en þýðir líka hljóð, með ka sem ákveðnum greini. Okkur leist vel á nafnið sem
hefur einnig skemmtilega tengingu við
Davíð trommuleikara sem var getinn á
Havaí,“ segir Jökull og brosir við.
Rödd Jökuls hefur verið líkt við
raddir söngvara Pearl Jam, Nirvana og
nú síðast Bubba Morthens en Jökull
segist reyna að hugsa ekkert um það.
„Ég syng bara með mínu nefi. Ég

byrjaði ekki að syngja af viti fyrr en á
sextánda árinu en fór ungur í grunnnám á píanó og sjálfmenntaði mig á
gítar á unglingsárunum. Síðan hefur
röddin þróast mikið og er enn í mótun,
en ég hef alltaf haft gott vald á röddinni.“
Kaleo spilar nú víða um hverja helgi.
Í dag tekur hljómsveitin lagið í brúðkaupi í Mosfellsbænum og í kvöld
stígur hún á svið með Vintage Caravan
á Gamla Gauknum í Reykjavík.
„Ég tel mikilvægt að koma fram sem
oftast því æfingin skapar meistarann. Í
Kaleo er enginn foringi en auðvitað þarf
stundum að reka á eftir mönnum að
vera duglegir að mæta á æfingar. Með
aukinni velgengni eykst áhuginn og ég
er ánægður með metnaðinn í bandinu.“

VILL EKKI FESTAST Í ÞÆGINDARAMMA
Í sumar vinnur Jökull sem flokksstjóri
í unglingavinnunni í Mosfellsbæ og í
haust er hann skráður til náms í heimspeki við Háskóla Íslands.
„Mosfellsbær er lítið og heimilislegt
samfélag og mér þykir ótrúlega vænt
um bæinn minn og sveitungana. Ég fæ
þar iðulega klapp á bakið og virkilega
gaman að finna hvað fólk tekur vel í
velgengni okkar. Mosfellingar eru líka
duglegir að mæta á tónleika og rífa upp
stemninguna,“ segir Jökull.
Hann kveðst kunna ágætlega við sig
á sviði. „Það kemur allt með reynslunni.
Mér finnst aðallega gaman að fólk komi
til að hlusta og með reynslunni hljótum
við að verða betri og betri.“
Vor í Vaglaskógi er óvænt orðið
vinsælasti sumarsmellur landsins. „Það
var ekki ætlunin að taka lagið þegar
við komum fram í þættinum Skúrnum
á Rás 2 en ég var hás þann daginn og
vildi hvíla röddina með rólegu lagi. Því
slógum við til og Rásar 2-menn vildu
taka upp myndband sem þeir settu inn
á YouTube. Þar vakti lagið mikla athygli
og fór smám saman að feta sig upp vinsældarlista,“ segir Jökull, sem árið 2010
gaf út spænsku ballöðuna Otro Día Será
sem hann samdi við texta föður síns
sem er spænskukennari.
„Það lag hefur nú lítið heyrst en ég
held að strákarnir skelli því á fóninn
fyrir svefninn,“ segir Jökull sem talar
spænsku og er undir áhrifum spænskrar
tónlistar í gegnum pabba sinn.
„Lífið er að breytast og það er bara
gott. Ekki vill maður festast í þægindarammanum. Við erum nákvæmlega þar
■ thordis@365.is
sem við viljum vera.“

SVALUR JÖKULL
„Ég held að Vor í Vaglaskógi sé ekki ókunnugt
ungdómnum nú. Það er
án efa með langbestu
lögum Íslandssögunnar
og hefur örugglega
lifað góðu lífi á milli
kynslóða, enda hugljúf
lagasmíð með fallegum
texta. Vonandi fer minn
flutningur ekki fyrir
hjartað á íhaldssömum
því í minni nálgun
breytist lagið mikið.
Mér þykir hins vegar
gaman að vekja athygli
á gömlum, íslenskum
dægurlögum,“ segir
Jökull.
MYND/ANTON

VINSÆLL
„Ég kann ágætlega
við mig á sviði og
þetta kemur allt
með reynslunni. Ég
finn að margt er
að breytast en ég
spái ekkert í hvort
stelpurnar séu að
horfa á mig. Ég er
ekki sú manngerð.”

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Upplýsingar veita:
Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
Sjóðfélagar greiða lágmarksiðgjald bæði í séreignar- og samtryggingarsjóð.
Í séreignarsjóði geta sjóðfélagar valið á milli sex ávöxtunarleiða. Sjóðurinn
leggur sérstaka áherslu á ítarlegar og vandaðar upplýsingar til sjóðfélaga, m.a.
um ávöxtunarleiðir sjóðsins. Nánari upplýsingar er að finna á almenni.is

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 15. júlí nk.

Tvær spennandi stöður í boði
hjá Almenna lífeyrissjóðnum
Almenni lífeyrissjóðurinn leitar að tveimur sérfræðingum í 20 manna samheldinn
hóp sem leggur metnað sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu.
Í boði er góður vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu, góðu
skipulagi og áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum.

Sérfræðingur í eignastýringu

Sérfræðingur í bókhaldi

Auglýst er eftir sérfræðingi til að starfa í
eignastýringarteymi sjóðsins.

Auglýst er eftir sérfræðingi til að starfa í
bókhaldsteymi sjóðsins.

Helstu verkefni eru greining og verðmat hlutabréfa
og annarra fjárfestingarkosta.

Helstu verkefni eru umsjón með
fjárhagsbókhaldi, gerð ársreiknings og skil á
skýrslum til eftirlitsaðila.

Æskilegt er viðkomandi hafi háskólapróf og
reynslu af fjármálamarkaði eða af rekstri og
stjórnun fyrirtækja.

Æskilegt er viðkomandi hafi háskólapróf og
reynslu af bókhaldi.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

CAPACENT

VIÐ ERUM FLUTT Í ÁRMÚLA 13
CAPACENT // ÁRMÚLA 13 // 108 REYKJAVÍK // SÍMI 540 1000

2

29. júní 2013 LAUGARDAGUR

| ATVINNA |

Heilsulindir í Reykjavík

Vatnsleikfimi hjá ÍTR
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur auglýsir eftir
leiðbeinanda fyrir vatnsleikfimi og leikfimi eldri borgara
Helstu verkefni
og ábyrgð

Menntunarog hæfniskröfur

• Skipulagning á kennslutímum
í vatnsleikfimi og leikfimi
• Leiðbeina fullorðnum í vatnsleikfimi og leikfimi
• Samráð og samvinna við forstöðumenn sundlauga

• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Áhugi á að vinna með fólki
• Frumkvæði og sjálfstæði
stæði
• Færni í samskiptum
Umsóknarfrestur er til

Starfshlutfall er 100%

Ráðningartími er frá miðjum ágúst 2013 fram í miðjan ágúst 2014.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Grétarsdóttir mannauðsráðgjafi ÍTR í síma 4 11 11 11
eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið margret.gretarsdottir@reykjavik.is

14. júlí.
2013

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf“.
örrf“.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Félagsráðgjafi
Fjölskylduþjónustan
í Hafnarfirði
Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa
hjá Fjölskylduþjónustunni í Hafnarfirði.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst. Þekking og reynsla af vinnslu barnaverndarmála er nauðsynleg.
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Fjölskylduþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.
Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri störf
til Fjölskylduþjónustunnar í Hafnarfirði, Strandgötu 33,
220 Hafnarfirði, fyrir 11. júlí n.k.
Nánari upplýsingar veita Ólína Birgisdóttir, deildarstjóri,
olina@hafnarfjordur.is og Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri
Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar, rannveig@hafnarfjordur.is
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Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar

SÖLURÁÐGJAFI Á
FYRIRTÆKJAMARKAÐI
Fyrirtækjaráðgjöf Sjóvár vantar tryggingaráðgjafa.
Við leitum að drífandi einstaklingi með reynslu af
sölumennsku og ráðgjöf á fyrirtækjamarkaði. Um er
að ræða söluráðgjafastarf byggt á verktakasamningi.
Umsóknir skulu fyllast út á vef Sjóvár, merktar
„tryggingaráðgjafi“. Umsóknarfrestur er til 12. júlí
2013. Allar nánari upplýsingar veitir Pála Þórisdóttir,
forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar, í síma 440 2153.

Starfsánægja mælist há hjá Sjóvá. Boðið er upp á gott
starfsumhverfi fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri
fyrir hvern og einn til að eflast og þróast í starfi.

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
– helst á sviði fjármála eða vátrygginga
· Geta til að greina þarfir viðskiptavina
og veita faglega ráðgjöf
· Góðir söluhæfileikar og vinnusemi
· Sjálfstraust, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
· Gott tengslanet á fyrirtækjamarkaði er kostur

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi
störf laus til umsóknar

Mannauðsstjóri

Umsóknafrestur til og með 16. júlí 2013

Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað til að gera vel í
starfi og sýnir frumkvæði og aðlögunarhæfni að síbreytilegum
aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. Mikilvægt er að
starfsmaðurinn geti unnið vel innan liðs ásamt því að vera
sjálfstæður í verkefnum sínum þegar þörf er á.

Sviðstjóri stjórnsýslu- og
fjármálasviðs
Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu sviðstjóra stjórnsýsluog fjármálasviðs bæjarins. Sviðsstjóri stjórnsýslu- og
fjármálasviðs heyrir beint undir Bæjarstjóra, gegnir
skyldum bæjarritara og er staðgengill Bæjarstjóra.
Jafnframt heyrir undir viðkomandi rekstur bæjarskrifstofu,
menningarmál bæjarins og yfirstjórn fjármála.
Leitað er að einstaklingi sem hefur frumkvæði og aðlögunarhæfni
að síbreytilegum aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum.
Mikilvægt er að starfsmaðurinn geti unnið vel innan liðs ásamt
því að vera sjálfstæður í verkefnum sínum þegar þörf er á.
Viðkomandi að vera skipulagður og hafa gott vald á íslenskri
tungu.

Starfs og ábyrgðarsvið:
˾
˾
˾
˾
˾

Ritari bæjarstjórnar og bæjarráðs
Yfirmaður stjórnsýslu og fjármálasviðs bæjarins
Staðgengill Bæjarstjóra
Daglegur rekstur bæjarskrifstofu
Ber ábyrgð á málaflokknum menningarmál

Fjármálastjóri
Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu fjármálastjóra bæjarins.
Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar heyrir undir sviðstjórafjármála og stjórnsýslusviðs bæjarins.
Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað til að gera vel í
starfi og sýnir frumkvæði og aðlögunarhæfni að síbreytilegum
aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. Mikilvægt er að
starfsmaðurinn geti unnið vel innan liðs ásamt því að vera
sjálfstæður í verkefnum sínum þegar þörf er á.

Starfssvið:
˾ Fjárhagsáætlunargerð fyrir Ísafjarðarbæ, fyrirtæki og
stofnanir hans
˾ Uppgjörsvinna, þ.e. ársuppgjör og mánaðarleg
milliuppgjör
˾ Eftirfylgni með bókhaldi, launagreiðslum, fjárhagsáætlun
og innheimtu
˾ Skýrslugerð er viðkemur fjármálum bæjarins
˾ Samskipti við lánastofnanir
˾ Ber ábyrgð á og hefur eftirfylgni með
upplýsingatæknisamningum bæjarins og
hugbúnaðarleyfum

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

Góð færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Leiðtogahæfileikar
Reynsla af opinberri stjórnsýslu
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og framhaldsmenntun
æskileg
˾ Reynsla af fjármálastjórn og rekstri
˾ Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti

˾
˾
˾
˾
˾
˾

˾
˾
˾
˾
˾

Góð færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Leiðtogahæfileikar
Háskólapróf í Viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Framhaldsnám í endurskoðun eða fjármálum kostur
Reynsla af áætlunargerð, bókhaldi og fjármálastjórnun

Launakjör eru samkomulagsatriði og taka mið af
kjarasamningi BHM við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Launakjör eru samkomulagsatriði og taka mið af
kjarasamningi BHM við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Skv. bæjarmálasamþykkt Ísafjarðarbæjar ræður bæjarstjórn
sviðstjóra.

Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu mannauðsstjóra sem er
nýtt starf hjá Ísafjarðarbæ. Um er að ræða framtíðarstarf í
skemmtilegu starfsumhverfi.

Starfssvið:
˾ Að gegna forystu í stefnumótun, skipulagningu og
samhæfingu á sviði mannauðsmála og fylgja eftir
framkvæmd stefnu á því sviði í samvinnu við aðra
stjórnendur.
˾ Ráðningar, móttaka nýrra starfsmanna, starfsþróun,
starfsmannasamtöl, upplýsingamiðlun, kjarasamningar,
samskipti við stéttarfélög, jafnréttismál, ráðgjöf og
þjónusta við starfsmenn og stjórnendur
˾ Mannauðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra

Færni og aðrir eiginleikar:
˾
˾
˾
˾
˾

Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi
Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Öguð vinnubrögð

Menntunar- og hæfniskröfur:
˾ Góð færni í mannlegum samskiptum
˾ Frumkvæði og skipulagshæfileikar
˾ Geta til að vinna sjálfstætt og í samstarfi með öðrum að
sameiginlegum verkefnum
˾ Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst á sviði
mannauðsmála eða sambærileg menntun
˾ Meistaragráða, sem nýtist í starfi er æskileg
˾ Haldgóð reynsla af umsjón mannauðsmála, starfsreynsla á
því sviði æskileg
˾ Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar er æskileg.
Reynsla af lausn vandamála
˾ Þekking á kjarasamningum sveitarfélaga er æskileg
˾ Þekking og reynsla úr opinberri stjórnsýslu er æskileg
˾ Góð tölvukunnátta

Umsóknargögn fyrir öll störfin
Í Ísafjarðarbæ öllum búa um 4000 íbúar í fimm byggðakjörnum. Flateyri,
Hnífsdal, Ísafirði, Suðureyri og Þingeyri.
Í Ísafjarðarbæ er ákaflega blómlegt mannlíf, öflugir tónlistarskólar og
fjölbreyttar íþróttir og menning.
Umsóknir skal senda til: danielj@isafjordur.is
Upplýsingar um starfið veitir Bæjarstjóri, Daníel Jakobsson í síma 820 6827
eða á ofangreint netfang.
Öllum umsóknum verður svarað.

Með umsókn þarf að fylgja:
˾ Kynningarbréfi þar sem í stuttu og kjarnyrtu máli er gert grein fyrir kostum umsækjanda sem
nýtast í starfinu, helst ekki lengra en ein A4 síða í 10 punkta letri.
˾ Starfsferilskrá (CV)sem er ekki lengri en tvær A4 síður í 10 punkta letri .
˾ Skannað afrit af prófskírteini / prófskírteinum
˾ Yfirlit yfir a.m.k. tvo meðmælendur úr síðustu störfum sem hafa má samband við.
˾ Námsferilskrá

Upplýsingatækni - þjónusta og rekstur
Öflugt og traust fyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann í upplýsingatæknideild.
Starfið felur í sér tæknilega aðstoð til fyrirtækja á sviði reksturs upplýsingakerfa. MCP eða MCSA
gráða er kostur. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Sjá á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

Auglýsing um laus störf
í Fjölbrautaskólanum í
Breiðholti á haustönn 2013.

Kennara í fjölmiðlagreinum vantar í 50- 75% starf
Starf Líffræðikennara vantar í 66% starf
Starfsmann á skrifstofu vantar í 100% starf
Laun eru samkvæmt stofnanasamningi FB
og kjarasamningi KI og SFR.
Ekki þarf að sækja um ofangreind störf á sérstökum
eyðublöðum.
Umsóknum skal skilað fyrir 7. ágúst til Guðrúnar Hrefnu
Guðmundsdóttur skólameistara ghg@fb.is sem jafnframt
gefur upplýsingar um störfin í síma 899 2123
Skólameistari
FB, Austurbergi 5 – 111 Reykjavík,
sími 570 5600 – www.fb.is

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til að leggja sig alla fram í
starfi. Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur,
hafa gott auga fyrir gæðum og vera tilbúinn til að taka þetta auka skref sem þarf til að
gera gestinn ánægðan.
Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju.
Við erum sterk liðsheild sem setjum metnað okkar í fagleg vinnubrögð.

Umsjónarmaður tölvukerfa / Tæknistjóri
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með tölvukerfum

• Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

• Tækniaðstoð í ráðstefnudeild, þekking
á hljóði og mynd

• Microsoft MCSA vottun er æskileg

• Ábyrgð á viðhaldsáætlun vegna vélog hugbúnaðar

• Þekking af rekstri Microsoft miðlara
og Microsoft SQL server
• Þekking og reynsla af rekstri hyper-V

• Þjónusta við notendur

• Framúrskarandi þjónustulund

• Samskipti við þjónustuaðila

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

• Þátttaka í mótun upplýsingatæknistefnu

• Góðir samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 525 9803. Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á netfangið:
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Radisson BLU Saga Hotel • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Kjosavik AS er i forsvari fyrir heildsölufyrirtækið Norengros á Rogalandssvæðinu,
en fyrirtækið spannar allan Noreg og er leiðandi í heildsölu á m.a. skrifstofu og
tölvuútbúnaði, húsgögnum, ræstingarbúnaði, hjúkrunar- og heilsuvörum. Starfsmannavelta fyrirtækisins árið 2012 var ca 376 mill. NOK við starfsemi þess í
Haugesund, Stavanger og Sandnes. Fyrirtækið er meðeigandi í tveimur apótekum
og Straen Sykepleiesenter AS sem sérhæﬁr í hjúkrunarvörum. Áætluð velta fyrirtækisins árið 2013 er ca 2,9 milljarðar NOK.

Heilbrigðis-tæknideild Norengros
Kjosavik leitar eftir verkfræðingi
og tæknimanni með reynslu í
viðgerðum og viðhaldi á raftækjum
fyrir heilbrigðisþjónustu.
Deildin er samsett af 12 áhugamiklu og hæfu
starfsfólki með ólíkan bakgrunn á þessu sviði.
Nánari starfslýsingu, menntunar- og hæfniskröfur
má ﬁnna á:
www.Norengros.no undir „Ledige Stillinger“.
• Verkfræðingur við heilbrigðis-tæknideild (Ingeniør til
Medisinsk-teknisk avdeling)
• Tæknimaður við heilbrigðis-tæknideild (Tekniker til
Medisinsk-teknisk avdeling)
Æskilegt er að viðkomandi kunni norsku eða sé viljugur að
sækja námskeið í tungumálinu, þar sem öll vinna fer fram á
norsku.
Umsóknir og nánari upplýsingar:
Leiv Kåre Myre, deildarstjóri heilbrigðis-tæknideildar,
símanúmer: +47 924 98 525
leiv.kare.myre@norengros.no
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Actavis
er alþjóðlegt
fyrirtæki sem sérhæfir sig
í þróun, framleiðslu og sölu
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið
er með starfsemi í yfir 60 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa
tæplega 800 starfsmenn
á ýmsum sviðum.

Sviðsstjóri samskiptasviðs
Actavis á Íslandi
Samskiptasvið ber ábyrgð á innri og ytri upplýsingamiðlun fyrirtækisins, eflingu
fyrirtækjamenningar, vefumsjón, samskiptum við fjölmiðla og samfélagsverkefnum.
Samskiptasvið er hluti af samskiptaneti Actavis samstæðunnar.
Helstu verkefni:

Upplýsingagjöf til starfsmanna og efling
fyrirtækjamenningar

Ritstjórn á innri og ytri vefum Actavis

Samskipti við fjölmiðla

Èbyrgð á ýmsum samfélagsverkefnum sem Actavis
á Íslandi tekur þátt í

ëátttaka í samskiptaneti samstæðunnar

Skipulagning starfsmannafunda

Stefnumótun og markmiðasetning sviðsins

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
 snyrtilegan og öruggan vinnustað


fjölskylduvænt starfsumhverfi



góðan starfsanda



gott mötuneyti



fræðslu og þjálfun



iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni
sem sinna heilsuvernd starfsmanna


Við leitum að öflugum og jákvæðum einstaklingi með:


Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,
undir Störf í boði fyrir 7. júlí nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

árlegan styrk til íþróttaiðkunar
auk fræðslustyrks


öflugt starfsmannafélag

Háskólamenntun á sviði almannatengsla, viðskipta eða
sambærilega menntun; framhaldsmenntun á sviði markaðsog kynningarmála og/eða almannatengsla æskileg

Reynslu af markaðs- og kynningarmálum


Reynslu af te[tagerð

0jög góða íslensku- og enskukunnáttu
 0jög góða skipulags- og samskiptahæfni

Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Deildarstjóri Þjónustuvers
Borgun leitar að kraftmiklum einstaklingi með mikla færni í mannlegum samskiptum til að
stýra daglegum rekstri Þjónustuvers. Þjónustuver Borgunar kappkostar að veita viðskiptavinum
sínum framúrskarandi þjónustu allan sólarhringinn og starfar eftir gildunum; vilji, virði og vissa.
Helstu verkefni
Dagleg stýring og rekstur Þjónustuvers
Þátttaka í mótun og framkvæmd þjónustustefnu
Gerð verkferla og eftirfylgni
Samskipti við ytri og innri viðskiptavini
og úrlausn ýmissa verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af stjórnun er skilyrði
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur
Framúrskarandi samskiptahæﬁleikar og þjónustulund
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Hæfni til að vinna undir álagi og áreiti
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á www.borgun.is fyrir 14. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561 (ryg@borgun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí nk.
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Skólastjóri við Kerhólsskóla
Staða skólastjóra við sameinaðan leik- og grunnskóla
í Grímsnes- og Grafningshreppi, Kerhólsskóla er laus til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. Í janúar 2011 voru
leikskólinn Kátaborg og grunnskólinn Ljósaborg sameinaðir í Kerhólsskóla og eru um 60 nemendur í Kerhólsskóla frá 12 mánaða aldri til og
með 8. bekk. Í byggingu er nýtt húsnæði sem hýsa á bæði leik- og grunnskóladeild og verður starfsemi skólans flutt í húsnæðið á árinu 2014.
Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem þarfir einstaklingsins eru hafðar að leiðarljósi. List- og verkgreinar og önnur
skapandi vinna er stór hluti af skólastarfinu. Að auki er Kerhólsskóli Grænfánaskóli og mikil áhersla er lögð á umhverfismennt og útinám.
Með nýjum lögum og námskrám fyrir leik- og grunnskóla hafa skapast tækifæri til þess að hafa heildarsýn yfir skólamál sveitarfélagsins á einni
hendi.
Með sameiginlegum leik- og grunnskóla er leitast við að efla faglegt starf, skapa samfellu í menntun og skólastarfi og byggja upp skólabrag
með þeim hætti að það verði eftirsóknarvert að búa og ala upp börn í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri.
• Fagleg forysta.
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
• Stuðla að framþróun i skólastarfi.
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og skólasamfélagsins í heild.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjandi skal hafa hafa leyfisbréf til kennslu á grunn- og/eða leikskólastigi, viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á þessum
skólastigum sbr. 10 og 12. grein laga nr. 87/2008.
• Reynsla af stjórnun, rekstri skóla og þróunarstarfi er æskileg.
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af starfi í skólum.
• Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum.
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku.
• Skipulagshæfni og góð yfirsýn.
• Hreint sakavottorð.
• Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í sveitarfélaginu.
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Staðan er laus frá 1. ágúst 2013 en æskilegt er að viðkomandi geti komið að skólastarfinu sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ.
Umsóknir þurfa að vera skriflegar og þeim þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til kennslu og meðmæli.
Öllum umsóknum verður svarað.

ôÕÔËÝÕËÖß×ÝÞËÜʨƒåàÏÐÏãÕÔËØÏÝÌôÔËÜ
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Umsóknarfrestur er til 12. júlí n.k.
Umsóknir skulu sendar til: Grímsnes- og Grafningshreppur, Stjórnsýsluhúsinu Borg, 801 Selfoss, merkt: Skólastjórastarf
Upplýsingar um Grímsnes- og Grafningshrepp og Kerhólsskóla má sjá www.gogg.is og www.kerholsskoli.is
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Harðardóttir sveitarstjóri, gogg@gogg.is eða í síma 486-4400.

Kraftur stuðningsfélag fyrir krabbameinsgreinda og
aðstandendur auglýsir laust til umsóknar
starf framkvæmdastjóra félagins.

Mannauðsstjóri
Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða mannauðsstjóra í fullt starf.

Tilgangur félagsins er að aðstoða ungt fólk sem greinst
hefur með krabbamein en einnig aðstandendur þeirra m.a.
með því að miðla upplýsingum til að auðvelda þeim að
takast á við veikindin. Um er að ræða 50-80% starf.
www.sjukra.is

Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra fjármála- og rekstrarsviðs stofnunarinnar.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf.

Helstu verkefni:
t SØVO GSBNLWNEPHFGUJSGZMHOJHJMEBOEJ
mannauðsstefnu

Menntun og hæfniskröfur:


t )ÈTLØMBNFOOUVONF§TÏSImOHVÈTWJ§J
mannauðstjórnunar



t 4UBSGT¢SØVOBSPHGS§TMVNÈM

t .BSLULSFZOTMBBGNBOOBV§TNÈMVN

t 3È§OJOHBSPHNØUUBLBOâMJ§B

t FLLJOHÈTUBSGTNBOOBPHLKBSBNÈMVNIJOTPQJOCFSB

t 3È§HKÚGPH¢KØOVTUBWJ§TUKØSOFOEVSPHTUBSGTNFOO
í mannauðsmálum

t 4UKØSOVOBSSFZOTMBFSLPTUVS

t SØVOMBVOBLFSmTPHGSBNNJTUÚ§VNBUT

t )GOJUJMUKÈOJOHBSÓS§VPHSJUJ

t 4UV§OJOHVSPHFGUJSGZMHOJWFHOBTUBSGTNBOOBTBNUBMB
t 4UPGOBOBTBNOJOHBS

t +ÈLWUUWJ§NØU ¢KØOVTUVMVOEPHIGOJUJMB§TUBSGB
bæði sjálfstætt og í hópi

t 4UBSGTNBOOBGVOEJS

t /ÈLWNOJPHWÚOEV§WJOOVCSÚH§



t FLLJOHPHSFZOTMBBG0SSB MBVOBLFSmSÓLJTJOT FSLPTUVS

t 'SVNLW§J ÈIVHJPHNFUOB§VSÓTUBSm
t )FJ§BSMFJLJPHTBNWJTLVTFNJ

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags háskólamanna og fjármálaráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí n.k. Miðað er við að starfsmaður hefji störf á tímabilinu
1. september til 1. október 2013.
Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá, merkt „MANNAUÐSSTJÓRI“, skal senda Starfsmannaþjónustu
Sjúkratrygginga Íslands, rafrænt á starf@sjukra.is eða í pósti á Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.
Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til þess að sækja um starﬁð. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ragnar M. Gunnarsson, sviðsstjóri fjármála- og rekstrarsviðs.
Upplýsingar um stofnunina má ﬁnna á vefsíðu hennar, www.sjukra.is



Starfslýsing framkvæmdarstjóra Krafts
Í starfinu felst einkum:
• Daglegur rekstur félagsins auk þess að koma fram út á
við fyrir hönd félagsins.
• Umsjón og skipulagning á dagskrá og viðburðum
félagsins.
• Samvinnu og þjónustu við sálfræðing stuðningsnets
Krafts.
• Ábyrgð á fjármálum félagsins og öflun tekna í samráði
við stjórn.
• Að efla tengsl við samstarfsaðila.
• Þátttöku í í kynningar- og markaðsmálum.
• Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum félagsins
auk útgáfu fréttabréfs félagsins í samstarfi við ritstjóra.
• Að vinna að og skapa verkefni sem ýta undir sýnileika
félagsins.
• Almennri upplýsingagjöf um félagið og ráðgjöf til þeirra
sem til félagsins leita.
• Annast önnur þau störf sem honum kunna að verða falin
af stjórn félagsins.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði félags-,og/
eða heilbrigðisvísinda, markaðs-og viðskipafræða.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, þ.m.t.
rík þjónustulund.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Geta til að koma fram á opinberum vettvangi þ.m.t. færni í
töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku.
• Þekking og reynsla á viðfangsefni félagsins er kostur.
Umsóknir skal senda: formadur@kraftur.org
Umsóknarfrestur er til 14. Júlí 2013
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hlín Rafnsdóttir í síma
8698944 eða hlinrafns@gmail.com
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Þar sem 4G netið hefur slegið í gegn þurfum við að bæta
við okkur enn ﬂeiri frábærum liðsfélögum.
Vefþróun, HTML og CSS
í markaðsdeild Nova
Verður að vera t.í.h.s.e. (til í hvað sem er).

dagur & steini

Við leitum að frábærum liðsfélaga í fjölbreytt starf í markaðsdeild
Nova, m.a. HTML og CSS vinnu, vefþróun við vef Nova ásamt
ýmsum öðrum verkefnum tengdum vef- og markaðsmálum
fyrirtækisins. Viltu vera með í að búa til ﬂottasta veﬁnn og halda
svo gott partí til að fagna því?
Starfsmaður þarf að hafa góða kunnáttu í HTML, CSS,
Javascript, Visual Studio, Photoshop og kunna að sjóða egg
(ekki skilyrði samt).
Reynsla af vef- og efnisstjórnun skilyrði. Gott að starfsmaður haﬁ
unnið í LÍSU vefumsjónarkerﬁ eða öðrum sambærilegum kerfum
og haﬁ áhuga á auglýsinga- og markaðsmálum, ásamt því að
hafa gott auga fyrir útliti.

Sölu- og þjónusturáðgjafar
í verslun
– fólk sem er meira en fallegt andlit Nova, það er líka hluti af
bestu sölumönnum landsins.
Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og
veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Hæfniskröfur

Notendaþjónusta og
tæknirekstur
Leitum að hressum og skemmtilegum starfsmanni í notendaþjónustu Nova sem sinnir tækniþjónustu við aðra starfsmenn
Nova (hafa ekki allir séð The IT Crowd?)
Liðsfélagi sem elskar að gera, redda, græja, er skipulagður,
stundvís og góður í samskiptum. Þjónusta og tæknirekstur
verslana, þjónustuvers og skrifstofu er hluti af starﬁnu sem og
náið samstarf við kerﬁsstjóra og aðra starfsmenn Nova.
Ekkert endilega að fara með þeim í golf um helgar en
bara vera næs, þú veist.
Starfsmaður þarf að hafa góða þekkingu á
Windows stýrikerﬁ og reynslu af uppsetningu
og viðhaldi á algengum skrifstofuhugbúnaði
og auðvitað skrifstofuhúsgögnum (kunna að
stilla bakið og hækka og lækka og svona).

S ækt
um fyruir

8. júlí

Sölu- og þjónusturáðgjafar
í þjónustuver
– týpan sem virkar róandi á alla og maður treystir
á að hjálpi manni með hvað sem mann vantar.
Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og
veit ekkert skemmtilegra en að selja.
Nánari upplýsingar

Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund
einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við. Allt
þetta, ásamt góðri tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskiptum, er nauðsynlegt. Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Góðir tekjumöguleikar því laun eru árangurstengd. Um
framtíðarstörf er að ræða. Unnið er á vöktum. Við leitum að
öﬂugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starﬁ og
okkar hópi.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 8. júlí.
Nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir,
hildur@radum.is, sími 519 6770.

ti
Setmæmrstistaður
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
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Tölvunarfræðingur, kerﬁsfræðingur
Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skjalasviði við langtímavörslu rafrænna gagna.
Starﬁð felst einkum í ráðgjöf um rafræna skjalavörslu
við opinbera aðila og viðtöku rafrænna gagna frá þeim.
Helstu verkefni eru; ráðgjöf um rafræna skjalavörslu,
leiðbeiningar um afhendingu á vörsluútgáfum rafrænna
gagna til Þjóðskjalasafns, viðtaka, prófun og varðveisla
rafrænna gagna.
Hæfnikröfur
• Gerð er krafa um próf í tölvunar- eða kerﬁsfræði
eða aðra hliðstæða menntun. Menntun í eða þekking á
skjalfræði er æskileg.
• Fjölbreytt reynsla á sviði tölvumála. Reynsla af starﬁ við
skjalavörslu, notkun skjalasafna eða vinna í skjalasafni
er æskileg.
• Góð kunnátta á miðlum og stöðlum er varða vörslu og
ﬂutning rafrænna gagna og kunnátta í algengum
notendaforritum.
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
er áskilin.
Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni, með
frumkvæði í starﬁ, vönduð vinnubrögð og lipra framkomu.
Frekari upplýsingar um starﬁð að ﬁnna á www.skjalasafn.is
undir laus störf og á www.starfatorg.is

Borgarlögmaður

Lögfræðingar

Umsóknarfrestur er til og með 08.07.2013

Borgarlögmaður óskar eftir að ráða tvo lögfræðinga til starfa hjá embættinu. Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í
starfsumhverﬁ þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á ﬂestum réttarsviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og
miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru stöðugildi átta lögmanna og
lögfræðinga.
Helstu verkefni:
Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar
• Undirbúningur dómsmála og málﬂutningur
• Meðferð stjórnsýslukæra
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn
Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
• Málﬂutningsréttindi æskileg
• Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Lipurð og færni í samskiptum
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Kristbjörg Stephensen, borgarlögmaður, í síma 411 4100
eða í gegnum tölvupóstfangið kristbjorg.stephensen@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 12. júlí n.k. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Vilt þú vinna spennandi
verkefni með okkur?
Air Atlanta Icelandic is looking for quality employee
Crewing (12 hour shifts)
Main Task:

Qualifications:
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Sölustjóri á Íslandi
ReMake Electric óskar að ráða sölustjóra á Íslandi
Lýsing:
Lykilhlutverk sölustjóra felur í sér að ná inn nýjum
viðskiptavinum, samskipti við núverandi viðskiptavini ásamt
að vinna með endursöluaðilum og rafvirkjum.
Starﬁð er kjörið fyrir einstakling með minnst 3ja ára reynslu
af sölu rafmagnsbúnaðar t.d. rafmagnstækja, orkustjórnunarkerfa, sjálfstýringarkerfa eða sambærilegra vara.
Við munum einnig taka til skoðunar umsóknir frá óreyndum,
en áhugaverðum einstaklingum.
Starfssvið:
• Öﬂun nýrra viðskiptavina, samningaviðræður og
lokun sölusamninga.
• Eftirfylgni við endursöluaðila.
• Skuldbinding að sölumarkmiðum.
• Gerð sölu- og aðgerðaáætlana.
• Samkeppnisgreining.
• Skýrslugerð til stjórenda um sölu og aðgerðir.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starﬁ. Kostur að hafa skilning
á rafmagni.
• Reynsla af sölu rafmagnsbúnaðar eða rafmagnslausna.
• Þekking á framleiðendum og dreiﬁngaraðilum rafmagns
búnaðar.
• Árangursdrifni, áræðni og dugnaður.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og til að vinna í hóp.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
Vinsamlega sendið ferilskrá á ensku fyrir 8. júlí n.k. til:
Francois Froment
Director of Business Development
francois@remake-electric.com
ReMake Electric var stofnað í júní 2009.
ReMake er skapandi fyrirtæki í örum vexti sem
hannar, framleiðir og selur orkueftirlitskerﬁð
eTactica, sem er heildarlausn fyrir fyrirtæki til
þess að mæla, hafa eftirlit með og greina orkunotkun.
Með öﬂugu stjórnendateymi og mjög hæfum rafmagns-og hugbúnaðarsérfræðingum hefur ReMake hannað nýja lausn af rafmagnsmælum og er
orðið markaðsleiðandi í orkueftirlitslausnum.
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Starfsfólk óskast á nýtt heimili fyrir fatlaða
· Hörðuvallaskóli óskar eftir sérkennara
· Hörðuvallaskóli óskar eftir tónmenntakennara
· Lindaskóli óskar eftir forstöðumanni
Dægradvalar

· Leikskólinn Baugur óskar eftir sérkennslustjóra
· Leikskólinn Núpur óskar eftir deildarstjóra
Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

LOOKING FOR JOB IN NORWAY?
WE ARE LOOKING FOR 60 QUALIFIED ENGINEERS
Jobconnect is a Norwegian stafﬁng and recruiting agency. We are successfully recruiting qualiﬁed
personnel from abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international
companies. We are now searching on behalf of several Norwegian companies.

• WE ARE LOOKING FOR PEOPLE WHO ARE RECENTLY GRADUATED, AND PEOPLE WHO
HAVE WORK EXPERIENCE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:
- Mechanical engineers
- Electro/automation engineers
- Engineers within construction, civil engineering, energy
And a lot more…
• GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same
time contribute to positive teamwork. It is also important with good communication skills in English
or Danish/Norwegian.
• WE CAN OFFER:
- Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for
professional development
- Competitive salary terms and good insurance
- A great working environment and good conditions
Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below.

Contact: Jeanette P. Bråthen Borud

|

Tel: +47 936 50 049

|

e-mail: Jeanette@jobconnect.no

|

www.jobconnect.no
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Ertu vanur bókari?

Vilt þú vinna á góðum vinnustað?
Bókhald og þjónusta auglýsir eftir bókara.
Bókhald og þjónusta er bókhaldstofa við Borgartún í
Reykjavík. Við sjáum um bókhald, VSK-skil,
launavinnslur, ársreikningagerð og skattskil fyrir
allar stærðir fyrirtækja.

Starﬁð felst í:

Hæfniskröfur:

- Færslu bókhalds.
- Afstemmingum.
- VSK uppgjöri.

- Mikil reynsla
við færslu bókhalds
og afstemmingar.
- Góð kunnátta
á excel og DK
eða annað
bókhaldskerﬁ.

Upplýsingar ekki veittar í síma en áhugasömum er bent
á að senda ferilskrá á netfangið starf@ibokhald.is
fyrir 2. júlí nk.

Aðstoðardeildarstjóri
hjúkrunar

NÝRNALÆKNINGAR

Starf aðstoðardeildarstjóra á öldrunardeild L2 er laust til
umsóknar. Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá
1. ágúst 2013 eða eftir samkomulagi til tveggja ára með
möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Laust er til umsóknar starf deildarlæknis í nýrnalækningum.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september
2013 eða fyrr ef óskað er, til 12 mánaða.

Á deildinni eru 18 rúm fyrir sjúklinga sem hafa gilt færniog heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili.

Helstu verkefni og ábyrgð

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

Deildarlæknir
Starfið felur í sér vinnu á skilunardeild og þátttöku í
ráðgjafaþjónustu og göngudeildarstarfsemi nýrnalækninga.
Möguleiki er á að taka þátt í vöktum deildarlækna á
lyflækningasviði.
Starfið hentar einkum vel læknum sem hafa hug á að
leggja fyrir sig nýrnalækningar eða almennar lyflækningar.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í meðferð sjúklinga í skilun
» Þátttaka í ráðgjafaþjónustu og göngudeildarstarfsemi
nýrnalækninga
» Þátttaka í kennslu og vísindastarfi

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Starfsreynsla
Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
Vaxandi fyrirtæki leitar að:

Starfsmanni í eldamennsku
og þrif
Leitum að starfsmanni í hlutastarf við
að sjá um léttan hádegisverð fyrir u.þ.b.
tuttugu manns og dagleg þrif.

» Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2013.
» Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri,
netfang iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533/ 824 5769
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
thoring@landspitali.is, sími 543 9106/ 824 5480.

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

Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

Auglýst er eftir þremur verkefnastjórum Hjálparsíma Rauða
krossins 1717. Um er að ræða 70% starf en verkefnastjórar
vinna í teymi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mikil leikni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði
• Stjórnunarreynsla æskileg
Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
• Öflun, umsýsla og þjónusta við sjálfboðaliða
• Samvinna við samstarfsaðila
• Skipulagning starfseminnar
• Kynning á starfseminni
Umsækjandi þarf að geta hafi störf seinni part sumars.
Upplýsingar um verkefnið má finna á heimasíðu Rauða
krossins www.redcross.is og nánari upplýsingar um starfið
gefur Katla Þorsteinsdóttir, á netfanginu katla@redcross.is
Umsóknum skal skila á skrifstofu Rauða krossins
í Reykjavík, Laugavegi 120, 4. hæð, 105 Reykjavík eða á
ofangreint netfang fyrir 13. júní nk.

raudikrossinn.is

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2013.
» Upplýsingar veitir Runólfur Pálsson, yfirlæknir nýrnalækninga, netfang runolfur@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og lækningaleyfi.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Runólfi Pálssyni, yfirlækni nýrnalækninga, skrifstofu
nýrnalækninga 14F, LSH við Hringbraut.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar

Verkefnastjórar Hjálparsíma Rauða krossins 1717

» Almennt lækningaleyfi á Íslandi
» Íslenskukunnátta
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

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.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór í síma
414 8081. Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá
sendist til Naust Marine, Miðhellu 4, 221
Hafnarfirði eða á netfangið naust@naust.is.

Rauði krossinn í Reykjavík auglýsir
eftirfarandi stöður til umsóknar:

Hæfnikröfur

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra
til að stýra tómstundamiðstöðvum sem staðsettar eru
í grunnskólum Hafnarfjarðar og heyra undir skrifstofu
tómstundamála. Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar
stýrir starfsemi frístundaheimilis fyrir 6-9 ára börn og
félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn. Næsti yfirmaður er
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði.
Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð með starfsemi tómstundamiðstöðvar
• Skipulagning og framkvæmd verkefna og viðburða
• Fagleg forysta
• Samskipti og samstarf við samstarfsaðila og forráðamenn
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræði eða
sambærileg háskólamenntun á uppeldissviði
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun ágúst.
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um þessi störf.
Nánari upplýsingar veitir starfandi æskulýðsfulltrúi Hafnarfjarðar, Geir Bjarnason, eða verkefnastjóri á skristofu tómstundamála, Linda Hildur Leifsdóttir. Senda má fyrirspurnir
á ith@hafnarfjordur.is eða hafa samband við skrifstofu
tómstundamála í síma 585-5500.
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí næstkomandi.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar“ eða með
rafrænum hætti á ith@hafnarfjordur.is

STÖRF HJÁ LEIK- OG
GRUNNSKÓLUM
GARÐABÆJAR
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ERTU VERSLUNARSTJÓRI?

Deildarstjóri og leikskólakennari á Ós
Barnaheimilið Ós er foreldrarekinn leikskóli sem starfar í anda
Hjallastefnunnar.
Á leikskólanum eru þrjár deildir með alls 34 börnum. Nú leitum
við annars vegar að deildarstjóra í elsta kjarna (fyrir börn fædd
2008) og leikskólakennara/starfsmanni.
Hæfnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur sambærileg menntun
• Brennandi áhugi á að starfa með börnum
• Reynsla af uppeldis-og kennslustörfum með börnum æskileg
• Áhugi og vilji til að þróa starﬁð í samstarﬁ við samstarfsfólk
og foreldra

Við leitum að verslunarstjóra fyrir einn
af stöðunum okkar á höfuðborgarsvæðinu
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir rekstri staðarins.
Hann sér m.a. um þjálfun og ráðningu starfsfólks, samskipti við birgja,
uppgjör og skýrslugerð ásamt því að afgreiða og þjónusta viðskiptavini.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af afgreiðslu- og þjónustustörfum.
Við gerum kröfu um þjónustulund, samviskusemi og jákvæðni.

Umsókn ásamt ferilskrá
skal senda á starf@subway.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir Gyða leikskólastjóri eftir kl. 12.
Áhugasamir sendið umsókn á os1@simnet.is
fyrir mánudaginn 8. júlí. 2013.

Velferðarsvið

Kennsluráðgjaﬁ
Lausar stöður við Lágafellsskóla
og Varmárskóla í Mosfellsbæ
haustið 2013
Lágafellsskóli:
• Skólaritari 60 – 100% starfshlutfall.
Um framtíðarráðningu er að ræða.
• Aðstoðarmatráður í mötuneyti starfsmanna.
Vinnutími 07:30 – 15:30.
• Skólaliðar
Vinnutími 07:50 – 14:00.
Möguleiki á sveigjanlegu starfshlutfalli.
• Skólaliði í nemendamötuneyti.
Afleysing frá 15.ágúst – 6. nóvember.
Vinnutími 08:00 – 14:00.
Upplýsingar um störfin í Lágafellsskóla veitir Jóhanna
Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230.

Laust er til umsóknar starf kennsluráðgjafa á Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Um er að ræða 80% starf.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf við grunnskóla um kennsluhætti, þróun og skipulag
skólastarfs.
• Ráðgjöf vegna einstakra barna með þroskafrávik og barna
sem eru í námslegum og/eða félagslegum vanda.
• Ráðgjöf og aðstoð við gerð starfsáætlana í grunnskólum.
• Umsjón með ýmiskonar samstarfsverkefnum.
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á þjónustumiðstöðinni.
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök.

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsnám sem nýtist í starﬁ.
• Þekking og reynsla á starﬁ grunnskóla.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæﬁleikar.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan þjónustumiðstöðvarinnar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Þorgeir Magnússon deildarstjóri í síma 411 1200 / 664 7756
eða með því að senda fyrirspurnir á thorgeir.magnusson@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf Umsóknarfrestur er til 15. júlí n.k.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Varmárskóli:
• Deildarstjóri verkefna.
Um er að ræða tímabundna afleysingu í stjórnun
skólaárið 2013-2014.
• Dönskukennari (heil staða).
Um er að ræða dönsku í 7.-10.bekk og er ráðið tímabundið
í eitt ár vegna leyfis kennara.
• Stuðningsfulltrúar
70% starfshlutfall sem er hægt að hækka í 100% ef vinnu
í frístundaseli er bætt við.
• Stöður í frístundseli Varmárskóla.
Um er að ræða 40-50% stöður, vinnutími frá 13-16/17.
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.
Upplýsingar um störfin veita skólastýrur Varmárskóla,
Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir
s. 899-8465
Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið:
thorhildur@varmarskoli.is.
Umsóknarfrestur um öll ofangreind störf er til og með
10. júlí 2013.
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélög.
Nánari upplýsingar um störfin, menntunar- og hæfnikröfur
er að finna á http://www.mos.is/Lausstorf/.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um.

Óskum eftir kjötiðnaðarmanni og fólki
með reynslu og áhuga á eldamennsku.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt mynd á
kjotkompani@kjotkompani.is
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Lindaskóli
óskar eftir
forstöðumanni
Dægradvalar



Forvarna- og tómstundafulltrúi í Sveitarfélaginu Árborg
Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu forvarna- og tómstundafulltrúa, lausa til umsóknar. Leitað er að reglusömum og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur m.a. til að bera frumkvæði, góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Um er að ræða
fjölbreytt og áhugavert starf tengt forvörnum og tómstundum í Árborg en helstu starfsstöðvar eru félagsmiðstöðin Zelsíuz og
ungmennahúsið Pakkhúsið. Mikil uppbygging er í Sveitarfélaginu Árborg og áhersla lögð á að skapa börnum og ungmennum
þroskavænleg uppeldisskilyrði og eru forvarnamál höfð í öndvegi.

Helstu starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með daglegum rekstri tómstundahúsanna.
• Umsjón með forvarnarmálum sveitarfélagsins í samráði við
yﬁrmann.
• Starfsmannahald tómstundahúsanna í samráði við
yﬁrmann.
• Innkaup fyrir tómstundahúsin
• Skipulagning þjónustu húsanna í samráði við notendur og
starfsfólk
• Samskipti og samstarf við notendur, skóla
og aðra samstarfsaðila.
• Stefnumótun í samráði við yﬁrmenn og nefndir.

• Menntun á uppeldissviði eða önnur sambærileg.
• Starfsreynsla í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum
og /eða ungmennahúsum.
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Góða samskiptahæfni.
• Almenn tölvukunnátta.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og um er að ræða fullt starf.
Umsóknarfrestur rennur út 4.júlí næstkomandi.
Umsóknir skulu sendar á Sveitarfélagið Árborgar, Ráðhúsinu, Austurvegi 2, 800- Selfossi
eða með tölvupósti á bragi@arborg.is merkt; „Starfsumsókn forvarna- og tómstundafulltrúi”.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Bragi Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúi, bragi@arborg.is í síma 480-1900.

Lindaskóli auglýsir eftir forstöðumanni
Dægradvalar fyrir næsta skólaár. Um er
að ræða fullt starf í gefandi og fjölbreyttu
starfsumhverfi. Ráðið verður í stöðuna frá
1. ágúst 2013.
Forstöðumaður sér um daglegan rekstur
Dægradvalar, sem m.a. felur í sér skráningu
nemenda í Dægradvöl, taka saman reikninga
vegna mánaðargjalda, stýra starfi á sinni deild
og sinna öðrum verkefnum sem upp koma í
daglegum rekstri.
Hæfniskröfur
Við leitum að starfsmanni, sem er fær í
mannlegum samskiptum, sýnir sjálfstæði í
vinnubrögðum og býr yfir skipulagshæfileikum,
frumkvæði og metnaði í starfi.
Ŀ Æskilegt er að umsækjandi hafi uppeldismenntun.
Ŀ

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og SfK eða viðkomandi
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Guðrún G.
Halldórsdóttir, gudrungh@lindaskoli.is í síma
862-8778.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www. kopavogur.is

Kópavogsbær
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Save the Children á Íslandi
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Rúnar Gíslason, Hdl.
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AUGLÝSING
um skipulagsmál
í Dalvíkurbyggð

Iðnaðar- og verslunarhúsnæði til sölu:
Vagnhöfði 21, 110 Reykjavík
Til sölu 596 fermetra iðnaðar- og verslunarhúsnæði á frábærum stað
á Höfðanum. Eignin er með góða aðkomu frá götu og mjög vel sýnileg. Hún skiptist í megindráttum í tvo vinnusali með mikilli lofthæð
og tveimur stórum innkeyrsluhurðum og verslunarhúsnæði með einni
innkeyrsluhurð. Innangengt er í vinnusali um verslunarrými. Kaffistofa
auk skrifstofu er á millilofti milli vinnusala. Eignin er laus strax.

FRUM

Fyrirtæki í auglýsinga- og prentiðnaði
Til sölu er áhugavert fyrirtæki í fullum rekstri,
með eða án húsnæðis. Starfsemin felst m.a. í
eftirfarandi: Auglýsingagerð fyrir blöð og tímarit, nafnspjöld, vinnustaðaskírteini, bréfsefni og
reikningar, kynningarbæklingar, bækur, handbækur, tímarit, dreiﬁbréf og önnur prentvara.
Auðvelt að ﬂytja hvert á land sem er.
Nánari upplýsingar gefur Óskar Traustason
Sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Breyting á Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020.
Gullbringa, frístundabyggð í landi Tjarnar.
Í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með
auglýst tillaga að breytingu á landnotkun í landi Tjarnar í
Svarfaðardal. Í tillögunni er gert ráð fyrir nýju 2,1 hektara
svæði fyrir frístundabyggð, Gullbringu, norðan Laugahlíðar,
með þremur lóðum og sex frístundahúsum.

Tilboðum skal skila fyrir föstudaginn 19. júlí

Nánari upplýsingar um eignina fást hjá Ólafi Erni
Ólafssyni KPMG í síma 891 6099

Minna að fletta
meira að frétta

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Frakkarstígur, endurgerð, Skólavörðuholt – Njálsgata
- útboð nr. 13069.
• Betri hverﬁ, vesturhluti - útboð nr. 13075..
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

FÍTON / SÍA

Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna
það efni sem leitað er að.“

Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum munu liggja frammi
á skrifstofu byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu
og hjá Skipulagsstofnun, frá föstudeginum 28. júní til
föstudagsins 9. ágúst 2013 svo að þeir sem þess óska geti
kynnt sér þær og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru
einnig á vefsíðu Dalvíkurbyggðar www.dalvikurbyggd.is .
Athugasemdafrestur vegna ofangreindra tillagna er til
föstudagsins 9. ágúst 2013. Athugasemdum skal skilað
skriflega til byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu,
620 Dalvík, eða með tölvupósti borkur@dalvikurbyggd.is)
þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur
fram fyrir kl. 17.00 9. ágúst 2013. Hver sá sem ekki gerir
athugasemdir við tillögurnar innan þessa frests telst vera
þeim samþykkur.

Innkaupadeild

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN

Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Tjarnar (Gullbringa)
Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í
landi Tjarnar sbr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og í samræmi við ofangreinda tillögu að breyttu aðalskipulagi.
Deiliskipulagið tekur til hluta úr landi Tjarnar í Svarfaðardal
efst í ræktuðu landi vestan og ofan þjóðvegar. Á landinu er
fyrir hjáleigan Gullbringa, sem nú er frístundahús og sambyggð henni er Arngrímsstofa, friðað hús á þjóðminjaskrá.

Dalvíkurbyggð, 26. júní 2013

Glerskáli-blómastofa
til sölu.

Börkur Þór Ottósson
byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

2,5 m frá húsi, 4 m meðfram vegg, hvít grind.
Skipti á tjaldvagni/fellihýsi sumarhúsalandi koma til greina.
Gott verð-tilboð óskast.892-0807
KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
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GRENIMELUR 16 – REYKJAVÍK

NEÐRI SÉRHÆÐ. FRÁBÆR STAÐSETNING

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG FRÁ KL. 14.00-15.00. Vel staðett 126,8 fermetra neðri sérhæð í upprunalegum stíl í þessu fallega húsi við
Grenimel auk 41,7 fermetra ósamþykktrar aukaíbúðar í kjallara og 32,0 fermetra bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofu, rúmgott hol, bókaherbergi með
föstum hillum, samliggjandi skiptanlegar stofur með fallegri rennihurð á milli, eldhús með góðri borðaðstöðu, tvö rúmgóð herbergi og baðherbergi.
Í kjallara eru auk íbúðarinnar tvö herbergi sem nýtast vel með hæðinni. Svalir eru til suðurs út af hjónaherbergi. Ræktuð lóð með fallegum trjám og
runnum. Verð 60,0 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

WWW.FASTMOS.IS

Laxatunga 26 og 30 - 270 Mosfellsbær
tvör
s
i
n
ei eft

Góð kaup

Aðhús

243,5 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með bílskúr
við Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsin eru vel staðsett með góðu
útsýni. Tvær svalir. Stórar stofur. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt rými og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega fokheld
í dag og afhendast í núverandi ástandi. Verð 24,0 til 24,9 m.

Kvíslartunga 62 - 270 Mosfellsbær
Laus strax

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Góð kaup

240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við Kvíslartungu 62
í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er forstofa, stofa, sjónvarpshol
og eldhús. Á 2. hæðinni eru fjögur góð svefnherbergi,
fataherbergi, stórt baðherbergi og þvottahús inn af baði.
Ýmis frágangur er eftir í húsinu. V. 36,0 m.

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

RAV4, LÍTIÐ EKINN
Til sölu árg ‚05, ek. 80 þús. km., einn
eigandi, 100% þjónustubók. Ný dekk +
nagladekk. V. 1.500.000. Engin skipti.
Uppl. í s. 565 6390 og 892 7921.

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

FORD Transit t350. Árgerð 2010, ekinn
66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur kassi L4,20
B 2,10 H 2,40 H TOPP EINTAK. Verð
4.850.000. Rnr.222765

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu
í síma 5179999, Skráðu bílinn og
ferðavagninn frítt hjá okkur. Kíktu á
www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

AUDI Q7 QUATTRO 4.2 árg. 2007 ek.
118 Þkm Umboðsbíll, loftpúðafjöðrun,
topplúga, krókur ofl. Tilboðsverð nú
3990 !!!! er í salnum 8939500 eftir
lokun

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Rútur, 2x Sprinter ‚04, annar með
lúxus-innréttingu og Daf ‚87 62manna verð 2.9 Uppl. í s.894 8620
Arilíus
Til sölu Mercedes Benz ML 350 ekinn
127.000, árg 2006 nýskráður 2007.
Sóllúga-leður-cd magazín-Harma
kardon hljóðkerfi , fallegur bíll verð kr:
3.450.000. Sími: 825 2223.

Bílar til sölu
38” LC 90 VX ÁRG 2001

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Til sölu Toyota RAV 4 ‚03. 5 Dyra.
Í fínu standi. Ekinn 69000km.
Automatic. Silfurgrár. Hiti í sætum og
loftkæling. Ásett verð 1.290,000. Engin
skipti. Vetrardekk á felgum seljast sér.
Uppl. 825 8251.
Dodge Durango Citadel V8 Hemi
Metan / Bensín, 360hö, Citadel er
með öllum hugsanlegum lúxus og
tækni búnaði, Stór glæsilegur jeppi
á frábæru verði, Verð 11.490þ.kr,
Bíllinn er í salnum, komdu og skoðaðu
úrvalið, rnr 130089

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

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

MMC Outlander Instyle. Árgerð 2008,
ekinn 93.þ km. Bíll með öllu. Bensín,
sjálfsk. Verð 3.290.000. Rnr:210369
Nissan Pathfinder XE disel. Ek. 163þ.
Ásett V. 2.600Þ. Tilboð 1.990Þ. Engin
skipti. S. 820 4358.

Yamaha MT01. Árgerð 2009, ekið
17.þ km. Topp eintak. Ótrúlegt verð
1.250.000 kr Rnr: 210383

KNAUS Eifelland-deseo 400lkk. Árgerð
2008, Stórt fortjald. Tilboð 1.450.000.
Rnr.104059.

PALAMINO Yearling 4103. Árg. 2004,
Fortjald. Tilboð 990.000. Rnr.104317.

Peugeot 206 árg ‚04. Ek. 99 þús. Verð
490 þús. Vel með farinn og í góðu
standi. Uppl. í s. 861 5494.
Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Toyota Avensis S/D Sol. Árgerð 2007,
ekinn 132.þ km. Bensín, sjálfsk.
Topp þjónustaður. Verð 1.890.000 kr.
Rnr:112302

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
Sími: 4705073
Opið virka daga 9-18
www.bva.is

M-Benz 280 SE ‚83. Ek 289þkm. V&Sdekk+4 Benz álf. Vel með farinn. V.
450þ. 6912168

Ford Transit ‚05 14 manna (er skráður
8 manna en sæti fylgja). Mikið
yfirfarinn. Tilboð 2 millj. Uppl. í s.
699 4329.

Toyota Yaris Terra. Árgerð 2006,
ekinn 134.þ km. Bensín, beinsk. Verð
1.090.000 kr. Rnr: 210227

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

BMT DMX 450 SPORT árg. 2008 ek. 4
þkm, 27” dekk, töskur, grindur, kastarar,
hiti í handföngum ofl. Snildar hjól, verð
áður 690 þús verð nú tilboð 299 Þús
100% lán í boði. 8939500 eftir lokun

Viltu selja bílinn þinn í dag ? Ertu
að fara að kaupa nýjan bíl og vilt fá
hærra uppítökuverð fyrir bílinn þinn
? Viltu staðgreiða nýja bílinn og fá
staðgreiðsluafslátt ? Ef svo er hafðu
þá samband og við sendum þér okkar
kauptilboð þér að kostnaðarlausu.

Yaris Sol, ‚13 árg, Ek. 16þ. km. 66 kw,
disel. V. 2milj. 950þús. S: 893 2217/897
2217.

Subaru Legacy Lux. Árgerð 2007, ekinn
157.þ km. Einn eigandi, alltaf fyrir
austan. Bensín , sjálfsk. Einn með öllu.
Verð 1.990.000 kr. Rnr:210384

PALOMINO YEARLING IY-4102 10 FET
Árgerð: 2011 Verð 2.200.þús Tilboð:
1990.þús Lítið sem ekkert notað.

Vil skipta þessum fyrir óbreyttan
stóran jeppa eða stóran fólksbíl á
svipuðu verði. Ekinn 260þús, ásett
2,5m. S. 897-1471.

Til sölu Cadillac DeVille 1983 V8 ssk
í góðu standi nýlega sprautaður lýtur
vel út utan sem innan Verð 850 þús
uppl í sima 847-1763

Toyota Landcruiser 80VX, 4,2 dísel, 38”
dekk, leður. Árg. ‚94 Ek. 424.000km.
Auka tankur. Læstur að framan og
aftan. 4:88 hlutföll. Loftdæla, loftkútur
o.fl. Verð 2.190.000 kr Uppl. s: 697
4540.

Ford Econoline 1990 Club Wagon XLT
250. 7,3lítra diesel. Ssk. Loftlæsingar
að aftan og framan. Lækkuð hlutföll
og Dana 60 hásingar. 4 þægilegir
captain stólar og svefnsófi. 38‘‘dekk.
2 eigendur. Ek. 220.000km. Mjög
vel með farin innrétting og áklæði.
Frábær ferðabíll, Skoðaður 2013.
-1.4mkr- Uppl. 660 0747

GJAFAVERÐ
Skoda Superb 4x4. Árgerð 2011,
ekinn 50 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000.- Uppl í síma 843 7805.

Toyota Avensis S/D SOL Frúarbíll,
Árg.2007. Ek. 107þ. km. Ný sumardekk,
álfelgur, ný skoðaður. Góður bíll. Verð
1850þús. Uppl. í s. 696 9503.

Volvo S40 2006. Einn eigandi,
þjónustaður af umboði. Kr. 1.200.000.
S. 8244790

Til sölu Honda Accord Sedan
árg.‘07, ek.85 þ.km. bensín sjálfsk.
Verð:2.350.000. Glæsilegur bíll. Uppl.
í s.893 3276

til sölu

0/24,!.$ 6%  TIL SÎLU

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
FIAT Hymer. Árgerð 2005, ekinn 32
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.700.000.
Rnr.104094.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

SUZUKI GSX-R 600 2008 EK. 19 Þkm.
flott hjól tilboðsverð nú 899 þús
100% lán í boði. 8939500 eftir lokun

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

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

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

Hjólhýsi

Porsche Cayenne S, árg 2004. Ekinn
184 þús km. Mikið endurnýjaður í
topp standi. Skoða skipti á 7 manna
bíl. Staðgr.tilb. kr. 2.190 þús. Uppl. Í s:
867-8854

5

Bátar

LMC Dominant 560 árg.2007. Vel
með farið, Alde gólfhitakerfi, fortjald,
margísa, sólarsella, bakkmyndavél,stór
ískápur m/frystir, grjótgrind,mikið af
aukabúnaði. Uppl. Í s: 842-5887.

HRAÐBÁTUR - TILBOÐ
Vél 454cc, 330 hp, 80 km
hámarkshraði. Er með Jet drifi,
sterkbyggður og góður. Sérsmíðuð
kerra fylgir. 7 manna. TILBOÐ 2,950
m, ýmis skipti skoðuð. Uppl. í s. 899
0410

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hópferðabílar

FLEETWOOD CHEYENNE
FELLIHÝSI TIL SÖLU

Reiðhjól

10 fet árg. 2009. Heitt vatn, sólarsella,
trumamiðstöð, markísa, útvarp
geislasp. Geymslukassi, grjótgrind ofl.
Kr. 1.850.þ. Uppl. 892-8822.

FLOTT TILBOÐ
Toyota Landcrusier GX 06/10 dísel,
sjálfsk, toppl, dráttarkr, ekinn 49 þkm.
Tilboð bein sala 7.7 mkr. Uppl. 617
4888.

LMC Dominant 560 RBD, árgerð
2007, ALDE hitakerfi, gólfhiti, 160 lítra
skápur með sér frystihólfi, sólarsella,
loftnet og lyftistöng, markísa,
grjótgrind, sjónvarp (15”), útitengi
fyrir gasgrill, eggjabakkadýna fyrir rúm
í borðkrók. Upplýsingar í síma 693
7405 og 899 0098.

TIL SÖLU GLÆSILEGUR IVECO
19 MANNA RUTA ARGERÐ 2005
SKOÐAÐUR HOPFERÐALEYFI
BILLINN ER MEÐ LOFTKÆLUNGU
OLIUMIÐSTÖÐ LESLJÓSUM
HÁTALARAKERFI EINHVER VINNA
GETUR FYLGT UPPLYSINGAR GEFUR
ALBERT SIMI 866 6684.

Tjaldvagnar
Til sölu Camplet Concorde, árg.‘03.
Með 230 w rafmagnslögn og auka
gaslögn, vel með farinn. Uppl í S: 862
0876

Til sölu 30 feta skemmtibátur árgerð
1998 báturinn er allur sem nýr að
innan sem utan. Vél Volvo Penta
260hö ekin aðeins ríflega 700 tíma,
vagn fylgir. Verð 18 milljónir. Uppl. í
s.893-7900.

Lyftarar

Húsbílar
Hobby 560 Excellent, 2 rúm, 2011.
Fylgihlutir gas-, rafmagnshitari, 3 m
fortjald og fl. Verð 4.2m. Uppl í s:
696-9350.

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður.
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF,
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK.
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til
greina. Uppl. s. 696-1001

Fellihýsi

Flug
KÖRFUBÍLALEIGA
TOYOTA COROLLA ÁRG.2005
TIL SÖLU

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

Vel með farinn, ek.110þús, ssk, tveir
eigendur, reyklaus, ásett 1490þús.
698 8991

Mótorhjól

Renault Laguna árg99. ekinn 170
þús. Skoðaður mjög góður bíll með
dráttarkrók. sparibaukur sem lítur
mjög vel út og á langt eftir. Verð 200
þús S: 8618705.
Mercedes Benz 1114, árg ‚87, Forn
Bíll með stál palli og hrossafl. kassa.
Hyundai accent ‚98 lítið notaður og
lítið bilaður. Lítur vel út. Ath skipti td.
á litlum jeppa. S:897 5250.

VW GOLF 2007
Til sölu 4 dyra, sjálfs., álfelgur, toppl.,
leðurst., ek. 44þús km. Verð 1,7m uppl
í s: 6948575

Viking 8ft árg.‘00. M/ fortjald frá
Seglagerðinni. Útvarp/CD, ísskápur,
vatnsdæla og krani. Vagn í toppstandi.
Verðhugmynd 600 þús. S. 865 1747
Quicksilver 430 gúmmíbátur með 30
hp Yamaha. Upplýsingar í s: 694-4583.
Til sölu lítið notaður Camper m. öllu
t.d rafgeymi, gasmiðstöð, eldavél,
ísskáp, vatnstank m rafdælu 12 volt og
220, WC. Svefnpláss f. 3. Borð, bekkir
og skápar. Lágur og léttur á keyrslu.
V.600Þ. S. 898 8577.

fasteignir
Yamaha R6 2003 árg. Nýleg dekk. 6
gíra. 127 hö. 550.000 kr. S: 698-2231.
Til sölu 10 feta Coleman Sedona árg
‚02 vel með farið Nýsk. til 2015 Nýr
Rafg. Markísa Ferðakósett Sólarsella
Verð 850þús stgr. Ath engin skipti
Uppl 896 8672

500-999 þús.

Citroen C4, nýskráður 06.06.2005 ek.
aðeins 87 þúsund, nýbúið að skipta
um tímareim og nýskoðaður 2014
Verð 990þús en TILBOÐ 849 þús
Skoða skipti, Möguleiki á allt að 100%
láni. Uppl. í s. 693 0053/866 1867

FORD EDDEHUS TILBOÐ
1990.000

OFF ROAD STARCRAFT 07
ÁRG.

Ford Rimor húsbíll í topp standi og
ný yfirfarinn. Ekin aðeins 70.000km.
Innfluttur frá Þýskalandi árið 2002 en
er árgerð 1994, 2.5 dísel. Uppl. í síma
697-8643.

Starcraft 11RT með palli til sölu. Heitt
og kalt vatn, sólarsella. Verð 1650þ.
Upplýsingar í s. 898 3228.

Honda CB600 Hornet 05/11 ek. 2 þ.
km. sem nýtt. Verð 960 þ. eða Visa/
Euro raðgr. 33Þús pr.mán. Uppl. í s.
660 7010

Bílar óskast

GÓÐ KAUP!
Ktm fjórgengis, árg 2008, lítið notað.
Fer á 450 þús. Fyrstu kemur, fyrstu
fær! Uppl. í s. 661-5453, eftir kl. 15:00
Agnar.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

til sölu

Fjórhjóladrifinn húsbíll. Einn m/öllu.
Ekinn 21 þús km. Tilbúinn í hvað sem
er. 6 cl turbó. Disel. S. 892 0476.

3+/22!$!,52 &)4*!(,¥¨ 9NDISLEGUR SUMARBÒSTAÈUR
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YAMAHA WR450 ‚04 TILB. 290þ. eða
Visa/Euro raðgr. 10.300 pr mán. Uppl.
í s. 660 7010

TILBOÐ 2.490 ÞÚS

Kolb mark lll til sölu. Tveggja manna
hlið við hlið. Rotax 912 ul 140 tímar.
Öryggisfallhlíf Einfalt að leggja saman
vængi. Verð 3.2 m. Uppl. 898-1141.

Fellihýsi 10 fet, coleman cheynne
2003. Verð 1.390.000 Sólarsella,
markisa, fortjald, heitt og kalt vatn,
ísskápur, 220V tenglar, útvarp/
geislaspilari, fatapoki, Ný Truma
miðstöð. Grjótgrind og kassi framan
á. Vel með farið. Upplýsingar í síma
895 5181.
Til sölu Starcraft fellihýsi. Einstaklega
vel með farið. Verð 485þús. uppl:
8972877
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TÒRULEGUR BIRKISKËGUR "JÎRT RÒMGËÈ STOFA OG ELDHÒS Å ALRÕMI
SVEFNPL¹SS FYRIR   BAÈH M STURTUKLEFA 'ËÈUR SËLPALLUR ¹ ÖRJ¹ VEGU
3TËRT BÅLAST¾ÈI ¹ LËÈ -JÎG HAGST LEIGUSAMN (EIMILD AÈ ST¾KKA HÒS
(EIMILD FYRIR B¹T OG VEIÈI Å VATNINU )NNBÒ GETUR FYLGT 6ERÈ   M
9NDISLEG EIGN ¹ EINSTÎKUM STAÈ TIL SÎLU VEGNA HEILSUBRESTS EIGENDA
500,µ3).'!2 3¥-)   o  

kvartmíla

®NNUR UMFERÈ ¥SLANDSMËTSINS
Å KVARTMÅLU

til sölu

Club Car
Precedent
Golfbílar
Nýir eða notaðir
Bensín eða rafbílar
4ra ára ábyrgð á rafgeymum

ORGINAL Club Car hleðslutæki fylgja rafbílunum
Club Car umboðsaðili á Íslandi

Vetrarsól ehf., Askalind 4, Kóp. Sími 5641864

¥SLANDSMËTIÈ Å KVARTMÅLU
VERÈUR HALDIÈ ¹ LAUGARDAG
3V¾ÈIÈ OPNAR KL 
4ÅMATAKA HEFST KL 
+EPPNI HEFST KL 
 T¾KI SKR¹È TIL KEPPNI
!ÈGANGSEYRIR KR 
&RÅTT FYRIR  ¹RA OG YNGRI
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ÞJÓNUSTA
Flugvéla kit til sölu. Sonerai L2
complet með mótor og mælum. Nýr
vw 2,2 með startar og magnetu. Allt
nema málning. Uppl. í s. 892 8825.

Hjólbarðar

Bókhald

Trésmíði

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

Hreingerningar
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450
Tek að mér hreingerningar í
heimahúsum er vön og vandvirk. S.
894-2891, Eva.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

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

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587
0777.

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

Önnur þjónusta

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 &
egillsverris@gmail.com

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT
& SELT

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

Húsaviðhald
Vinnuvélar

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

Til sölu

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik,
s. 892 9499.
Múravinna, málingarvinna og
flísalagning. Uppl. í síma 892 9295.

Nudd
NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna Volkova.

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. 1850.-kr/kg
www.myranaut.is s. 868 7204.

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666
MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining
- múrar áratuga reynsla.
Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

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

Skemmtanir
ER BARNAAFMÆLI ?
iHorse kemur með hestana
í afmælið og teymir undir
krökkunum. Einnig getur
trúðurinn „Bessi hressi” komið og
sungið og spilað á gítar.
Pantanir og uppl. í s. 899 9847
www.iHorse.is

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN
Tökum að okkur parket og
sólpallaslípun, parketlagnir og
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær
verðtilboð. Láttu okkur gera þér tilboð
og gera parketið/pallinn eins og nýjan.
Uppl. í s. 773 4949. parketlausnir.is

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Trampólin og öryggisnet á frábæru
verði. Allar frekari upplýsingar á
trampolin.is

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

AH-RAF
LÖGGILDIR
RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s:
845-7711 Arnar s: 897-9845.

TRÉ TIL SÖLU
Áttu Iphone og ertu alltaf
batteríslaus? Við höfum lausnina,
farðu á icover.is

Hlynur 1-2,5 m. Silfurreynir 1-2m.
Greni 1 m. Einnig hraunhellur í
hleðslu 10fm. sanngjarnt verð Jónas
s: 6978588

skemmtanir

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

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

Varahlutir
SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía árg.
‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W Polo
‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno árg. ‚00.
Smápartar.is Sími 5675040-7785040.

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

(LJËMSVEITIN

5PPLYFTING SPILAR Å KVÎLD
!LLIR VELKOMNIR

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605.

SANDUR & MOLD
Vantar sand-mold-grús? 6Ton Ferðin
9.900kr+vsk Höfb.sv Líka með BobCat.
S. 896 1933.

 LFUKEPPNIN Å FËTBOLTA "RONSLEIKURINN "%).4  ¥TALÅA ²RUGV¾
 LFUKEPPNIN Å FËTBOLTA ²RSLITALEIKURINN "%).4  3P¹NN "RASILÅA
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Nudd

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

RAFMAGS HJÓLASTÓLL
GOCHAIR
Til sölu vel með farinn rafmagns
hjólastóll. Þægilegur við þröngar
aðstæður, notaður í 1 ár. Verð 230.000
Kr.(Koster nýr 349.000 kr.) Uppl. í s. S.
893 5324 og 864-3005 eða gudni@hfj.is

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !

Húsgögn

Dýrahald
Húsnæði í boði
Til sölu tvívirk lítið notuð 3,5 tonna
sliskjulyfta sem er útbúinn fyrir
hjólastillingar en án hjólastillingar
tækjum. S: 860 1860.

Verslun

LANGAR ÞIG Í HUND?

Dóra Dröfn Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur er með opna
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með áherslu á Hugræna
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

Heilsuvörur

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

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

Til bygginga

Vélar og verkfæri

NÝTT FARARTÆKI
Á ÍSLANDI
Til sýnis að Aðalstræti 2, 101 RVK. Sjá
nánar á robstep.is

Flug
GREEN PEOPLE ORGANIC LIFESTYLE
Lífrænt vottaðar húð-, hár- og
snyrtivörur. Dömu, herra, unglinga og
barnalína. Sala og dreifing: Ditto ehf,
Smiðjuvegi 4, Kópav. Opið mán-fös
14-18. www.ditto.is
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

Óskast keypt

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

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

Fæðubótarefni
Til sölu 80 tonna Durmazlar lokkur
2007 árg. S: 860 1860.

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

Leigum út Cessna 152 og 172 gott
verð, ekkert klúbbgjald simi 5510880 /
8959028 Flugskóli Helga Jónssonar

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

Þjónustuauglýsingar
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Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

%25-  &!#%"//+#/-',)4%(&

Akralind 8
www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

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.

Þjónusta

teiknimyndabækurnar ástrík, tinna,
viggó viðundan, sval og félaga, lukku
láka, steina sterka, strumpana og fleiri
í þeim dúr. Líka teiknimyndablöð eins
og sígildar sögur og súperhetjublöð á
íslensku og ensku. Uppl. 867 6535.

Til sölu steypumót, 58 l.m. ásamt
öllum fylgihlutum, einnig til sölu
undirsláttarefni. svo sem stoðir og
bitar. Uppl. í s. 897 2459.

2 herbergja íbúð til leigu með öllu á
svæði 105. Laus. Reglusemi skilyrði. S:
552 0893.

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

HJÓLAVAGNAR.

Sjónvarp

HÚSNÆÐI

Vegna flutninga er leðursófasett, borð,
skrifborð, stóll og tveir sólstólar til
sölu á góðu verði. uppl: 565 7349

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

Ný sending af frábærum hjólavögnum.
Traustir og góðir hjólavagnar. Verð frá
kr. 39.900.- Upplýsingar í síma 8957275. www.hjolavagnar.is og www.
facebook.com/hjolavagnar .
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Kynntu þér þjónustu Xprent
á nýrri heimasíðu: www.xprent.is
xprent@xprent.is - s. 777 2700 - Sundaborg 1 - Fylgstu með okkur á FACEBOOK

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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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

Til leigu í Hólahverfi 5 herbergja
126,7fm íbúð + 10 fm yfirbyggðar
svalir, mjög gott útsýni. Stutt í
leikskóla, grunnskóla, fjölbraut,
heilsugæslu, verlsanir og sund.
Greiðfærar samgöngur í allar áttir.
Leiga 185þ Allt innifalið nema
rafmagn, ekkert fyrirfram, 3 mánaða
bankaábyrgð. Uppl. 892-0375 og
861-7225

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt
Leigjandi leitaðu Frítt
s:450 5544

Tilkynningar

²TGEFANDI EÈA STËRT PRENTVERK
ËSKAST TIL ÒTG¹FU SJ¹LFST¾TT EÈA Å SAMVINNU VIÈ
HÎFUND ¹ UÖB  BLS VERKI Å ! BROTI &LOKKAST
SEM HEILSU¹TAK Å SÎGUFORMI SÅÈAR KVIKMYND 
(ANDRIT TILBÒIÈ TIL PRENTUNAR
HUGASAMIR SENDI SVAR ¹
THJONUSTA IS MERKT mHANDRITn
til sölu

6EITINGAREKSTUR ¹ !USTURLANDI
Til sölu þekktur veitingastaður í eigin
276 fm húsnæði. Mjög góð tæki og búnaður.
Mikið um föst viðskipti. Frábært tækifæri.
&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   WWWATVIS

Sími 512 5407
$¹LEIÈSLA
Betri svefn - hætta að reykja léttast / þyngjast og láta sér líða
betur á margan annan máta
Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslutæknir.
S.864 2627 • bernhoft@gmail.com

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar
Akralind 8
www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Húsnæði óskast

Geymsluhúsnæði

ÍBÚÐ ÓSKAST Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU !
Óskum eftir 3-4ja herbergja íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Reyklaus og
reglusemi. Skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 865 8539 / 843 0774.
Par óskar eftir 3ja herb.íbúð til
langtímaleigu, stabíl, róleg og í fastri
vinnu, þurfum að stækka við okkur á
svæði 101-108. S:778 1557/779 0906
Par með eitt barn óskar eftir 2 - 3
herbergja íbúð í Hafnarfirði frá 1.
ágúst, til áramóta. Upplýsingar í síma
862 6102 eða á rsobt@simnet.is

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUR.COM
ÖNDVERÐANES Í
GRÍMSNESI
Til sölu 70 fm bústaður. 2 svefnherb,
stofa, eldhús, baðherbergi og búr.
Lítil útigeymsla. Rafmagn, heitt og
kalt vatn. Frábær aðstaða til útivistar,
aðgangur að golfvelli og sundlaug.
Einungis 45 mín akstur frá Rvk. Ásett
verð 19 milljónir. Uppl. í síma 898
1761 og 669 7014.

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

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

ATVINNA

Sumarbústaðir

Atvinna í boði

Til sölu 35m2 sumarhús/gestahús
að verða fokhelt með litlu svefnlofti.
Verð 3.490 millj. Einnig 28m2
bílskúr/geymsla fullbúin til fluttnings
forsteyptar undirstöður fylgja með.
Tilboð 2.990 millj. Selst saman eða í
sitthvoru lagi. Skipti á bíl eða hjólhýsi.
Uppl. í s. 898-1598.

STÓRT SUMARHÚS TIL
LEIGU Í GRÍMSNESI!
Gistiaðstaða f. 12 manns. Verð 30þús
virka daga nóttin (lágm. 2nætur)
Helgin 80þús. Laust frá 28. júlí.
Verslunarmannahelgin laus. Heitur
pottur og sauna. Uppl. 898 1598
sjá heimasíðu og myndir á. www.
summer-house.weebly.com

Atvinna óskast
STARFSKRAFTUR ÓSKAST
Í VEIÐIBÚÐ .

TIL SÖLU 69,6 FM
SUMARBÚSTAÐUR VIÐ
KIÐÁRSKÓG Í HÚSAFELLI.
Heitt og kalt vatn. 1000 fm
leigulóð, stutt í alla þjónustu.
Nánari upplýsingar veittar á
skrifstofu Miðgarðs eða Brandur
Gunnarsson s: 897-1401 &
Stefán Ólafsson Lgf. 578 5544

Til sölu sérhannaður Vuookati
finnskur bjálkabústaður í Borgarfirði
á gull fallegum stað við sjávarsíðu.
Ath.skipti á Iðnarhúsnæði. Uppl. á
fasteignir.visir.is/property/70706 - 892
1524
Sumarhúsalóðir á einum besta stað á
suðurlandi til sölu. Uppl. gefur Kristín
í S. 822 2158.
Til sölu 2 sumarhúsalóðir í Grímsnesi,
eignarlóðir, mikið útsýni. Vatn,
rafmagn og heitt vatn við lóðarmörk.
uppl. 851-1128

BORGARHÖFÐA EHF
Í GRÍMSEY
vantar tvær harðduglegar stelpur
eða par í ákvæðisvinnu við
uppstokkun á línu.
Húsnæði á staðnum.
Áhugasamir sendi umsókn á
netfangið grimseyg@simnet.is

CASTELLO PIZZERIA
óskum eftir að ráða pizzubakara yfir
sumartímann og líka í fulla vinnu.
Reynsla skilyrði. Áhugasamir sendi
ferilskrá og meðmæli á castello@
simnet.is eða hafa samband í síma
6923051

Vegna aukinna verkefna óskar GG
tæki ehf. eftir að ráða bílstjóra
með meirapróf sem vanir eru
akstri dráttarbíla. Upplýsingar
veitir Geir Sæmundsson í
síma 664-9700 og email geir.
saemundsson@gmail.com
GG tæki ehf.
Reykjavíkurvegur 68, 220
Hafnarfjörður sími. 510-0510.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu.
Geta hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
S. 776-7080
Proventus.is
Tveir málarar og tveir múrarar óska
eftir vinnu. Uppl. í síma 892 9295.

FLUGHÓTEL SMÁRI VIÐ
LEIFSSTÖÐ LEITAR AÐ
REKSTRAAÐILA FYRIR
VEITINGASTAÐ.

TILKYNNINGAR

Rekstraðili þarf að sjá um
morgunmat frá 5-10
og veitingar á kvöldin.
Veitinga og morgunverðar salur
fyrir 40-70 manns.
Veitingamaður þarf
að leggja fram borðbúnað og
áhöld. Hann þarf að hafa reynslu
af veitingarekstri og vera tilbúinn
að bæta við sig verkefnum.
Áhugasamir leggi inn fyrirspurnir
á hotel@hotelsmari.is

Einkamál

LEIKSKÓLINN BARNABÓL
SKAGASTRÖND

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Í HLUTASTARF
BÍLSTJÓRAR MEÐ
MEIRAPRÓF

Sumar starfskraftur óskast í
veiðibúð frá júní - sept, þekking
á stangveiði, stundvísi og góð
framkoma skilyrði .
Upplýsingar sendast á
zircon@simnet.is

Starfsmaður óskast í (kven)
sérvöruverslun á Laugaveginum.
Um er að ræða hlutastarf að
mestu en meiri vinna er í boði
á álagstímum. 19 ára og eldri
og íslensku kunnátta skilyrði,
samkomulag um hvenær starf
mundi hefjast.
Tilvalið starf með skóla.
Áhugasamir geta sent
upplýsingar ásamt meðmælum á
kat3101@gmail.com

Leikskólakennari óskast frá 15.
ágúst. Barnaból er tveggja deilda
leikskóli með um 32 nemendum.
Umsóknarfrestur er til 12. júlí.
Móttaka umsókna og nánari
upplýsingar eru hjá Þórunni
Bernódusdóttur leikskólastjóra

Vegamálun ehf. óskar eftir að ráða
duglegan starfskraft, meirapróf
skilyrði. Umsókn sendist á
vegamalun@vegamalun.is
Vanur gröfumaður óskast. Uppl S.
897-0731

Ný upptaka: hávær ung íslensk kona í
heitum einleik. Sögur Rauða Torgsins,
s. 905-2002 og 535-9930, uppt.nr.
8503.

Vantar rútubifreiðastjóra í hringferð.
Upplýsingar hjá Víkingaslóðum í s.
567 2288

Íslenskar nuddkonur auglýsa frítt á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 535-9922.

ERT ÞÚ NUDDKONA?

fasteignir

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Hraunprýði 6-12 og 11 - 13 ný glæsileg fullbúin rað og parhús
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30. JÚNÍ

Hraunprýði 6 - 12 og 11 -13 Garðabæ
NÝ GLÆSILEG FULLBÚIN RAÐ OG PARHÚS
Opið hús sunnudaginn 30. júní 2013 frá kl. 13:00 - 15:00.
Glæsileg ný fjölskylduvæn rað- og parhús á einni hæð ásamt opnu bílskýli.
Húsin afhendast fullfrágengin með vönduðum innréttingum og fataskápum frá HTH.
Gólfefni eru ﬂísar og parket frá Byko ásamt hreinlætis og blöndunartækjum.
Einstaklega vel skipulögð hús á einni hæð.
Húsin verða afhent fullbúin eftir ca 2-3 mánuði. Möguleiki að yﬁrtaka hagstæð lán.
Verð húsa nr. 6-12 er 59,9 millj. Verð húsa nr. 11 og 13 er 56,9 millj.
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Danssýning hjá Dorsemönnum er áhrifamikil og nota þeir vopn og hefðbundinn skinnklæðnað og litríkan vefnað í dansinum.

Markaður meðal Hamer-fólksins er heimsóttur. Skinnklæðnaður er áberandi og sérstök hárgreiðsla kvenna sem setja smjör og rautt kalk í hár sitt. Þær
fá aldrei að þvo sér um hárið eftir að þær giftast.

Með innfæddum í Eþíópíu
Guðlaugur Gunnarsson starfaði sem kristniboði í Eþíópíu í fimmtán ár. Í október fer hann
sem fararstjóri með Íslendinga til þessa einstaka menningarheims þar sem hægt er að
kynnast ólíkum ættbálkum og skoða fornminjar.

G

uðlaugur er að fara í annað
skiptið með Íslend inga
til Eþíópíu en Jóhanna
Kristjónsdóttir hafði farið áður
með hópa þangað í skipulagðar
ferðir. Guðlaug ur talar mál
innfæddra og þekkir þennan
menningar heim vel. „Það var
21 í ferðinni í fyrra og ég býst við
svipuðum fjölda núna,“ segir Guðlaugur, en það eru Bændaferðir
sem selja ferðina og enn eru
nokkur sæti laus.
„Þetta er langt ferðalag, flogið
er frá London til höfuðborgarinnar Addis Ababa, en það er átta
klukkustunda flug. Síðan er flogið
innanlands til norðurhluta landsins, en þar eru skoðaðir mjög
áhugaverðir staðir. Má þar nefna
upphaf Nílar í Tanavatni. Þar eru
miklir og frægir fossar, Bláa Níl,
en þar förum við í gönguferðir og
komumst í návígi við þessa miklu
fossa. Einnig siglum við út í eyju í
vatninu og heimsækjum klaustur
og sjáum gamlar eþíópískar skreytingar í fornri kirkju. Þessi kirkja er
merkileg, þar sem hún hefur mörg

einkenni af gyðingdómi,“ segir
Guðlaugur.

Til heljar
„Frá Tanavatni er farið með flugi á
stað sem heitir Lalibela, en það er
lítið fjallaþorp í 2.800 metra hæð.
Þorpið lætur ekki mikið yfir sér
en þegar nær dregur sér maður
myndkirkjur höggnar inn í fjallið.
Þær eru ellefu talsins og ótrúlega fallega gerðar og hafa varðveist frá árinu 1200. Við fáum góða
leiðsögn um þetta svæði. Meðal
annars er farið í gegnum myrkvuð
göng þar sem bannað er að kveikja
ljós, en þau kallast göng heljar.
Þau eiga að tákna að leið manna
geti legið til heljar en síðan koma
menn út hinum megin og í aðra
kirkju sem þar er. Á þessum stað
er einstakt útsýni yfir allar sveitir í
kring. Ógleymanlegt er að koma á
þennan stað, sérstaklega að horfa
á sólarlagið.

Líkamsskreyttir ættbálkar
Frá Lalibela er f logið aftur til
höfuðborgarinnar og hún skoðuð

Fararstjórinn, Guðlaugur Gunnarsson, að
koma út úr einum af göngunum í Lalibela,
þar sem eru margar kirkjur frá því um
1200, allar úthöggnar úr klettum fjallsins
í heilu lagi.

en seinni hluti ferðarinnar er
nokkuð ólíkur fyrri hlutanum.
Ferðin stendur í tvær vikur, en
fyrri vikan er söguleg þar sem
skoðaðar eru fornar minjar. Í
seinni hlutanum heimsækjum við
nokkra ólíka ættbálka sem þarna
búa. Sumir þessara ættbálka eru

EÞÍÓPÍA

er leyndardómsfullt
land í Austur-Afríku sem
hefur að geyma ævaforna
menningu allt frá tímum
Axum ríkisins sem var stórveldi
í Afríku fyrir 3000 árum. Gamla
keisaraættin rakti ættir sínar til
Salómons konungs í Jerúsalem, sem
biblían segir frá. Hér var vagga mannlífs á
jörð því elstu minjar um menn, beinagrindin
af Lúsíu, fundust við uppgröft suður af höfuðborginni
Addis Ababa. Fáir Íslendingar gera sér grein fyrir að þetta land
hefur að geyma ótrúlega áhugaverða menningu og mannlíf
frumbyggja sem á sér engan sinn líka í heiminum. Í landinu búa yfir 80 mismunandi þjóðflokkar, hvert með
sitt tungumál og ólíka menningu, sérstöku siði
og venjur. Íbúafjöldinn er alls um 85
milljónir.

fámennir og hver með sína
eigin siði, venjur og tungumál.
Ættbálkarnir hafa auk þess mismunandi líkamsskreytingar sem
eru einkennandi fyrir þá. Þarna
má sjá ýmislegt sem er ólíkt því
sem við eigum að venjast, enda
komumst við í návígi við fólkið,
fáum að kíkja í heimsókn í kofa
þess. Það er stórkostleg upplifun og þeir sem fóru í fyrra voru
afskaplega ánægðir með alla
ferðina,“ segir Guðlaugur. „Við
komum einnig við á stöðum þar
sem Íslendingar hafa verið með

Köfunarvörur!

Mikið úrval af fylgihlutum
til sport- og atvinnuköfunar,
sjósunds- og kajakfólks.

Vatnsheld
sheld vasaljós

Köfunargallar
frá Hollis, Oceanic og
Santi diving.

Loftpressur

Köfunarvesti

Loftkútar

kristniboðs- eða
hjálparstarf, meðal annars í
Konsó sem margir kannast við.“
Hann segir að fólk á öllum aldri
hafi áhuga á þessari ferð, allt frá
þrítugsaldri til rúmlega sjötugs.
„Þetta er ekki mjög áreynslu mikil
ferð þótt einhverjar göngur séu.
Mynd Íslendinga af þessu landi
er fátækt og hungur en í rauninni
er þetta ákaflega fjölbreytt land.
Þegar ekki hafa verið þurrkar og
uppskerubrestur er landið frjósamt og með fjölbreytilegu mannlífi.“

Lungu

Útvegum loftpressur frá 80-560 l. frá Ocenic, Hollis og Aeris. Frá 1 l. til 18 l. 232 bar. Köfunarlungu frá Hollis.
Mynd: 100 l/min. 300 bar pressu.

Köfunarkennara má finna á
heimasíðunni kofunarvorur.is

GSM: 612 5441 • valdi@kofunarvorur.is

Köfunarvörur • Fatnaður
Leigubúnaður • Viðgerðaþjónusta
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Þó margir fari
út í náttúruna
til að losna
við áreiti
tækninnar
nýta sumir
sér hana
til að gera
ferðalagið
fróðlegra og
skemmtilegra.

Nútímaútilegan
Margir telja útilegur eiga að vera frí frá skjánum og afturhvarf til náttúrunnar.
Það er ekki endilega raunin. Axel Paul Gunnarsson, aðstoðarritstjóri
tæknibloggsins simon.is, segir frá ómissandi tækni í útileguna.
„Ég er einmitt á leið í útilegu
um helgina og er á fullu í undirbúningi,“ segir Axel Paul. „Ég mun
nota símann minn mikið, streyma
tónlist, græja gítargrip og texta,
fá upplýsingar um tjaldstæði og
fleira,“ segir hann. „Þess vegna
þarf ég að vera búinn að gera ráðstafanir, vera með bílahleðslutæki, hleðslupung og með nóg
gagnamagn.“

Öryggið í fyrirrúmi
„Ég er líka með appið 112 Iceland,
því maður getur aldrei verið of
varkár.“ 112 Iceland er forrit sem

sendir GPS-hnit til Neyðarlínunnar, þó það sé ekki netsamband.
„Það getur munað miklu fyrir
björgunarsveitina, ef eitthvað kemur fyrir.“

Ýmiss konar smáforrit
Hann segist nota ýmis
smáforrit í símanum, til
dæmis Spotify, Google
Music, Goog le Maps
og Torch, sem er vasaljós. „Eins nota ég símann til að finna gítarnótur og texta á netinu.
Svo hópast fólk bara í

kringum mann ef það kann ekki
textann, símaskjárinn er
alveg tæpar fimm
tom mu r,“ seg i r
hann og hlær.
Axel Paul segir
því símann vera orðinn stóran hluta af
því að gera útileguna
örugga og skemmtilega. „Svo vær i
auðvitað dæmigert að
ég týndi símanum úti í
móa í einhverju kæruleysi,“ bætir hann við
hlæjandi.

FANTASÍA FYRIR BÖRN
Draumar barna rætast í nýju
Fantasíulandi í Disney World í
Flórída. Þar ganga þau beint á
vit ævintýra Litlu hafmeyjunnar
og Fríðu og Dýrsins og eiga
persónuleg samskipti við söguhetjurnar.
Fantasíulandið er vinsælasta
landið í vinsælasta Disney-garði
veraldar og stærð hans á níunda
hektara. Gestir hitta Fríðu fyrir
í koti sínu og Aríel hafmeyju í
helli sínum og passað er upp á
að hvert barn fái sinn tíma.
Það sem stelur senunni í
Fantasíulandi er Lumière, talandi
kertastjakinn úr Fríðu og Dýrinu,
og ein flóknasta sögupersóna
sem Disney hefur skapað í

görðum sínum. Meira að segja
fullorðið fólk missir andlitið af
undrun og Disney segir Lumière
bæði lifandi og raunverulegan.
Disney World er sneisafullt af
þematengdum veiingastöðum
en enginn kemst í hálfkvisti við
Be Our Guest hjá Dýrinu. Gengið
er yfir steinbrú að stórum
járnhliðum og inn í kastalann
þar sem eru þrír matsalir með
handmáluðum skýjabólstrum og
englabörnum í lofti. Fyrir utan
gluggana kyngir niður snjó.
Nýja Fantasíulandið er eins
og kandífloss, sykursætt og
yndislegt. Á næsta ári verða
opnuð enn fleiri ævintýri í nýja
Fantasíulandinu þegar námulest
Dverganna sjö kemst í gagnið.
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KRÓATÍA VINSÆL MEÐAL FERÐAMANNA
Kaup á króatíska gjaldmiðlinum, kuna, hafa aukist um 50 prósent í Bretlandi. Þessi
mikla aukning kemur mörgum á óvart enda hefur breska pundið hækkað á móti
króatíska gjaldmiðlinum.
Breska fréttasíðan Telegraph greinir frá því að Bretar sæki nú í auknum mæli í að
fara í frí til Króatíu. Mörgum þykir það kynlegt enda er verð á hótelum í löndunum í
kring mun lægra en í Króatíu.
Ástæðan fyrir vinsældum landsins ætti þó að vera augljós þeim sem þangað hafa
farið. Þar er að finna ógrynni af náttúruperlum, enda er ferðaþjónusta stór atvinnuvegur í Króatíu. Fjölgun ferðamanna hefur þannig haft góð áhrif á efnahag landsins.
Króatía er í 18. sæti yfir vinsælustu ferðamannalönd heims en misjafnt er eftir
hverju fólk er að leita. Í Króatíu eru margar fallegar strandir með ljósbláum sjó þar
sem sést til sjávarbotns. Margir náttúruunnendur fara þangað til þess að skoða
fallega skóga og fossa sem einkenna landslagið. Heilsulindir landsins eru þekktar um
allan heim. Þá eru króatískar borgir uppfullar af menningu og höfuðborgin, Zagreb,
er vinsæll áfangastaður ferðamanna.
Frelsisstyttan er vinsæll
viðkomustaður ferðamanna.

FRELSISEY OPNUÐ Á NÝ
Frelsisey (Liberty Island), sem
staðsett er fyrir utan Manhattan
og hýsir Frelsisstyttuna, verður
opnuð á ný á þjóðhátíðardegi
Bandaríkjamanna, 4. júlí. Þetta
kemur fram á heimasíðu þjóðgarða New York-ríkis. Eyjunni var
lokað fyrir umferð ferðamanna í
kjölfar eyðilegginga af völdum
fellibylsins Sandy sem skall á
austurströnd Bandaríkjanna í
október á síðasta ári.
Opnun eyjarinnar á
þjóðhátíðardaginn er táknræn og mikið fagnaðarefni í
Bandaríkjunum. Ferðamenn ættu
einnig að hoppa hæð sína enda
er Frelsisey einn vinsælasti ferðamannastaður í New York. Opnað
hefur verið fyrir forsölu á miðum
og segja umsjónarmenn eyjunnar
að þeir renni út eins og heitar
lummur. Búist er við metaðsókn
fyrstu dagana eftir opnun.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

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

Alltaf laus sæti.

Frí þráðlaus
internettenging
í öllum bílum

KIRKJUGARÐUR ÞRÆLA Á
MANHATTAN

REYKJAVÍK

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

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

Mitt í ys og þys New Yorkborgar er að finna friðsælan
stað sem nefnist „African Burial
Ground National Monument“.
Þar er minnismerki um fimmtán
þúsund þræla sem grafnir voru
á Manhattan-eyju á sautjándu
og átjándu öld.
Það var árið 1991 sem byggingaverkamenn fundu grafreit
þræla á neðri hluta Manhattaneyju, aðeins fimm til átta metra
undir jörðu. Á svæðinu fundust
yfir 400 kistur frá þeim tíma
þegar New York-borg hýsti flesta
þræla í Bandaríkjunum fyrir utan
Charleston í Suður-Karólínu. Á
17. og 18. öld voru þrælar nærri
fjórðungur af íbúum New York.
Byggt hefur verið minnismerki
á staðnum auk gestamiðstöðvar
þar sem hægt er að fræðast um
sögu afrískra Bandaríkjamanna í
New York.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
NBJO!SFJTtXXXSFJT

5
2

Skannaðu strikamerkið
með snjallsímanum og
kynntu þér áætlunina.
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Örfáar konur í kreditlistum
„Framan af voru konur skraut í kvikmyndum,“ segir Helga Þórey, en hún tekur saman félagslega framsetningu kynjanna í íslenskum
kvikmyndum frá 1980-2000. Helga segir það hafa komið á óvart hversu augljóslega konur voru hlutgerðar.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Helga Þórey Jónsdóttir er MA-nemi
við Háskóla Íslands. Síðastliðið
sumar hlaut hún styrk til þess að
rannsaka líkamlega og félagslega
framsetningu kynjanna í íslenskum
kvikmyndum frá 1980 til aldamóta.
„Ég ákvað að afmarka rannsóknina með þessum tímaramma vegna
þess að um 1980 eru íslenskar kvikmyndir að verða til og menningin
í kringum þær. Tímabilið sem er
þarna á undan er dálítið sér, myndir
að koma út hér og þar. Næst langar
mig svo að taka söguna út frá aldamótum til dagsins í dag,“ segir
Helga Þórey.
„Það er vert að taka það
fram að þetta er ekki
félagsvísindaleg rannsókn. Við tókum saman
gögn og skoðum dálítið
kreditlista út frá hlutfalli kvenna og staðsetningu á kreditlistum. Þær
voru örsjaldan númer eitt
á listunum, en eitt dæmi
um slíka kvikmynd er
Stella í orlofi,“
segir Helga
jafnframt.

Hún bætir við að á tímabilinu sem
rætt er um hafi konur í kvikmyndagerð farið frá því að vera nánast
engar, yfir í að vera nokkrar. „Svo
er dálítið annað tímabil sem kemur
um og eftir aldamótin, undir lok
tíunda áratugarins. Við verðum
alþjóðlegri og viðfangsefnin aðeins
önnur og öðruvísi,“ bætir Helga við.
„Þetta var svona hugvísindaleg
greining. Ég horfði mikið á endurtekin þemu og framan af voru
konur skraut í kvikmyndum. Þar
má nefna sem dæmi dóttur frystihússtjórans í Nýju lífi (1983) í leikstjórn Þráins Bertelssonar – þar
er eitt atriði sem er mér sérstaklega minnisstætt, þar sem dóttirin gengur á undan tveimur karlkyns aðalpersónum til þess að
sýna þeim inn á verbúðina. Föt
stúlkunnar hverfa smátt og
smátt og í lokin sér maður
allsberan rass,“ segir Helga
kímin. „Þetta er dálítið augljós hlutgerving kvenlíkamans,“ útskýrir hún. „Þetta
er það sem kom mér mest
á óvart, þessi augljósa hlutgerving. Það eru eiginlega
alltaf brjóst! Þannig er verið
að setja okkur inn í augnaráð karlsins og við erum
með í því að glápa
á þessar konur,“
HELGA ÞÓREY
segir Helga.
JÓNSDÓTTIR

Bechdel prófið
Bechdel-prófið er notað til
þess að greina kynjahalla í
skáldverkum.
Til þess að standast prófið
þurfa að minnsta kosti tvær
kvenpersónur að vera í
verkinu og þær þurfa að
eiga samræður um eitthvað
annað en karlviðfangsefni.
Prófið er nefnt eftir teiknimyndahöfundinum Alison
Bechdel.
Bechdel-prófið er því
ekki gagnrýni á myndirnar
sem slíkar, en í sögu Alison
Bechdel er reglan sett fram
sem grín á augljósa fyrirferð
karla innan söguheims kvikmyndanna.

„Þær konur sem koma fyrir í
myndunum eru gjarnan klisjulegar.
Þær eru sjaldan í aðalhlutverki en
frekar aðalkarlpersónum til stuðnings, oft sem ömmur, mömmur, viðföng og þar fram eftir götunum,“
segir Helga.
„Svo eru kvikmyndir eins og
Með allt á hreinu (1982), í leikstjórn
Ágústs Guðmundssonar, en hún er
mjög áhugaverð og skemmtilega
krítísk á þetta hefðbundna kynjadót. Gærurnar, með Röggu Gísla

KONUR Á HVÍTA TJALDINU

STILLA ÚR KVIKMYNDINNI MEÐ ALLT Á
HREINU (1982) Í
LEIKSTJÓRN ÁGÚSTS
GUÐMUNDSSONAR

„Eggert Þorleifsson bregður sér í hlutverk miðils í Með
allt á hreinu. Að setja karla í „kvenfatnað“ er sígilt stef
í grínmyndum og skemmtiþáttum í sjónvarpi og er mun
algengara en að sjá konur í hefðbundnum karlafötum,“
segir Helga Þórey.

Allar fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12

Iðgjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Sérstakur skattur
Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári
Hrein eign til greiðslu lífeyris

Tilgangur verkefnisins er að
setja saman fræðigreinasafn um
birtingarmyndir kvenna í íslenskum kvikmyndum. Lítið efni er
þegar til um íslenska kvikmyndasögu almennt og hefur Helga trú á
því að íslensk kvikmyndasaga verði
rituð frekar með fræðilegum hætti
í náinni framtíð.

STILLA ÚR
KVIKMYNDINNI
LÖGGULÍF (1985) Í
LEIKSTJÓRN ÞRÁINS
BERTELSSONAR

Lífeyrissjóður
starfsmanna Reykjavíkurborgar
Starfsemi LsRb 2013

í broddi fylkingar, brjóta sig frá
Stuðmönnum. Þær vilja ekki vera
í bakröddum heldur semja sjálfar
og fara á tónleikaferðalög. Þær eru
framúrstefnulegar og töff – með
allan orðaforðann – á meðan strákarnir eru ekki jafn töff í dansbandinu sínu,“ bætir Helga við og segir
margt í þessu.

2012

2011

Samtals
1.795
-2.710
4.783
-81
-66
0
3.721
58.203
61.924

Samtals
1.692
-2.474
4.787
-58
-73
-47
3.827
54.376
58.203

3.284
57.265
1.113
293
52
-83
61.924

2.140
54.723
1.183
227
48
-118
58.203

8%
3,4%
3%
668
2.906
0,1%
99,2%
0,8%
-23,8%
-20,1%

8,6%
3,2%
4%
740
2.783
0,1%
99,2%
0,8%
-22,9%
-18,7%

„Í Löggulífi eru konur mun fyrirferðarmeiri en í fyrri Lífmyndunum tveimur, Dalalífi og Nýju lífi. Engu að síður
eru margar þeirra hlutgerðar,“ segir Helga Þórey.

Efnahagsreikningur
Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðlán
Aðrar eignir
Kröfur
Skuldir
Hrein eign til greiðslu lífeyris

STILLA ÚR KVIKMYNDINNI KARLAKÓRINN
HEKLA (1992) Í LEIKSTJÓRN GUÐNÝJAR
HALLDÓRSDÓTTUR

Kennitölur
Nafn ávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun – 5ára meðaltal
Fjöldi sjóðfélaga
Fjöldi lífeyrisþega
Rekstrarkostnaður í % af eignum
Eignir í íslenskum krónum í %
Eignir í erlendum gjaldmiðlum í %
Eign umfram heildarskuldbindingar í %
Eign umfram áfallnar skuldbindingar í %

„Í kvikmyndinni Karlakórinn Hekla er sjónum beint
að þeim erfiðleikum sem geta skapast þegar konur
vilja njóta áheyrnar innan samfélags karla,“ útskýrir
Helga Þórey.
STILLA ÚR KVIKMYNDINNI STELLU
Í ORLOFI (1986) Í LEIKSTJÓRN
GUÐNÝJAR HALLDÓRSDÓTTUR

Birt með fyrirvara um prentvillur

Ársreikning LsRb 2012 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn sjóðsins eru Björk Vilhelmsdóttir stjórnarformaður, Ása Clausen,
Jón Fjörnir Thoroddsen, Júlíus Víﬁll Ingvarsson og Þorgrímur Hallgrímsson.
Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson
Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105
Reykjavík, Sími 5 400 700 - lss@lss.is - www.lss.is

„Stella Löve er ein fárra kvenna sem eru aðalpersónur
í íslenskum kvikmyndum á níunda áratugnum,“ bendir
Helga Þórey á.
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50
Teikningar og texti Bragi Halldórsson

„Þetta er nú meira veggskriflið,“ sagði Kata, þar sem þau komu að
hlaðinni steingirðingu. „Hér vantar nánast annan hvern stein,“ bætti hún
við með fyrirlitningu. „En hann er nú bara að verða gamall,“ sagði Konráð.
„Það gerir hann ekki endilega að vondum vegg, bara laslegum,“ bætti
hann við. „Það vantar til dæmis ansi marga steina í þetta gat hérna fyrir
framan okkur,“ sagði Kata og hélt áfram að úthúða veggnum. Konráð varð
að viðurkenna að það vantaði jú ansi marga steina í þetta gat. ǒEn við
verðum að troða okkur í gegnum það ef við ætlum að komast
eitthvað áfram,“ sagði Kata. ǒSpurning hvort það vanti það marga steina
að við komumst í gegnum gatið,“ bætti hún við.
Hversu marga steina
skyldi vanta?
Getur þú talið þá?

A 20
B 25
D 30

Bókaormur vikunnar
Hvaða bók lastu síðast og
hvernig var hún? Afabókina, hún
er skemmtileg, afi var að lesa
hana fyrir mig og sagði „litlar
stelpur stríða ekki afa sínum,“
sem er vitleysa.

Hvað heitir þú fullu nafni? Birna
María Unnarsdóttir.
Hvað ertu gömul? Sex ára.
Hvenær lærðir þú að lesa? Ég
kann að lesa Græna hattinn.
Hvað er skemmtilegt við bækur?
Að hlusta á ævintýri.

Í hvaða hverfi býrð þú? Í Norðlingaholti en bráðum flyt ég til
Vestmannaeyja.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem
var í uppáhaldi hjá þér? Afabókin.

Í hvaða skóla gengur þú? Ég er
að fara í skólann í Vestmannaeyjum.

Hvers lags bækur þykja þér
skemmtilegastar? Fíasól og
kannski Skúli skelfir.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Mér finnst gaman á sundnámskeiði, fara í útilegu, sumarbústað
og til útlanda. Líka út að hjóla.

Dómarar hlaupa enn
lengra en leikmenn
Garðar Örn Hinriksson er margverðlaunaður knattspyrnudómari og hefur ekki
tölu á því hversu marga leiki hann hefur dæmt hjá krökkum. Hann man varla
eftir sér öðruvísi en með fótbolta á tánum.
Finnst þér gaman að vera
knattspyrnudómari?
„Já, því þar gefst
mér tækifæri á
að vera með í
uppáhaldsíþróttinni
minni, kynnast fullt af nýju
fólki og ferðast,
sem er eitt af því
skemmtilegra sem
ég geri. Ég er búinn
að ferðast nánast
um allt Ísland og hef
farið til yfir þrjátíu
Evrópulanda.“

Svar: B

Í geimnum
Arnar Valur, sex ára, í
Stekkjahvammi 13 í
Hafnarfirði sendi okkur
þessa mynd.

EKKI TJÓIR
AÐ DEILA VIÐ
DÓMARANN

Garðar Örn hefur
þrisvar verið
valinn besti
dómari Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Varstu mikið í fótbolta sem
strákur? „Ég man varla eftir
mér öðruvísi en með fótbolta á
tánum þegar ég var strákur. Ég
ólst upp á Stokkseyri til fimmtán ára aldurs og við krakkarnir
nýttum hvern einasta grasbala
sem við fundum á svæðinu til að
spila fótbolta á.“

Horfir þú mikið á fótbolta?
„Ég hef alla tíð horft mikið á
fótbolta, aðallega þann íslenska
og enska, bæði vegna þess að
fótbolti er mín uppáhaldsíþrótt
og einnig til að læra af öðrum
dómurum.“

Spilaðir þú með einhverju liði?
„Já, með liðum Stokkseyrar og
Eyrarbakka, en eftir að ég flutti
til Reykjavíkur tók dómgæslan
við.“
Fékkstu verðlaun fyrir fótbolta? „Mér tókst að krækja
mér í tvenn verðlaun. Þegar ég
var á eldra ári í 5. flokki varð
ég Skarphéðinsmeistari með
Stokkseyri og sama ár var ég
einnig kosinn besti leikmaður
yngri flokka.“
En verðlaun fyrir dómgæslu?
„Ég hef margoft unnið til verðlauna sem besti dómari Þróttar
í Reykjavík, sem er mitt félag.
Eins hef ég verið valinn
besti dómari á Íslandi
þrisvar, árin 2004, 2006
og 2007.“

Ertu þreyttur eftir leiki? „Já,
flesta. Samkvæmt könnun sem
gerð var fyrir
ensku úrvalsdeildina í knattspyrnu
árið 2011
hlaupa dómarar í kringum
ellefu kílómetra í hverjum
leik, heldur
meira en þeir
leikmenn sem
hlaupa lengst.
Allir dómarar
verða að halda
sér í þjálfun. Við
byrjum að æfa
saman dómararnir í nóvember
og erum að þangað til í lok september næsta ár. Þá fáum við
einn mánuð í frí. Landsdómarar
á Íslandi eru skyldugir til að fara
að minnsta kosti tvisvar í þolpróf
á hverju ári.“

Áttu erlent uppáhaldslið?
„Ég er búinn að halda með
Manchester United síðan ég var
krakki.“
Má dómari
halda með
einhverju
liði? „Já, allir
dómarar eiga sín
lið og halda með
þeim. Ég er til dæmis
Þróttari. Því má ég
ekki dæma hjá Þrótti í
meistaraflokkum karla
og kvenna.“

Hefurðu dæmt fótboltaleik
hjá krökkum? „Ég hef ekki
tölu á því hversu marga leiki ég
hef dæmt hjá krökkum en þeir
eru mjög margir, meðal annars
hef ég dæmt á N1-mótinu á
Akureyri. Því miður hef ég lítið
getað dæmt hjá krökkum
undanfarin ár, það er svo
mikið að gera hjá mér í
dómgæslu í meistaraflokki.“
- gun

FYRIR STERKAR OG HREINAR TENNUR
Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Alltaf jafn feitar og flottar (8)
5. Þessi leiði eru heit og ljúf (6)
12. Víma og skítur geta eyðilagt allt (6)
13. Margtengd Öldu og ættinni allri (13)
14. Lagðist á bæn við skúr til skolunar (6)
15. Áfengisblettur gefur ávöxt (9)
16. Dregur úr skrift (5)
17. Þessa tel ég hvassa en sannsögla þó (6)
18. Meðvitundarleysi við ker niðurbrotsins (6)
19. Spotti í skóg og landamæri (8)
21. Þessi íþrótt er hálfgert hnoð (4)
23. Grípa nef við krikana (6)
24. Hrokafull blíðuhót reyna á (12)
28. Hér segir frá stórsjónum og stuldinum (9)
29. Glepjum orm með greiðslu (12)
30. Litum á at um huguð (9)
33. Segja þetta öld blaðsins (11)
36. Næ í óm fyrir bólusett (4)
37. Þannig að þá (3)
38. Snarbrengluð gátan um Fling fór í færslukassa (12)
41. Setja kið í blómakar við fráfærur, er það rugl?
(8)
42. Grétum gort og snerum út úr því (12)
43. Meðvitundin um mitti kallar á náttúrulegan
mat (8)
44. Náttúra molaði hina meginleiðina (12)

LÓÐRÉTT
1. Gæslumaður passar söguleg kennileiti (10)
2. Áköf þrýstum og þaulnotuðum (10)
3. Skipar krimmum um borð (14)
4. Færast mundi fjör í leik, ef ég skamma þig
(6)
6. Fer hvorki um loft né lög í kirkjugarð (10)
7. Er postulínsdammur bara drullupollur? (9)
8. Á Mýrum má finna urð hinna illu buxna
(14)
9. Þú situr uppi með beitarlöndin og bernskuslóðirnar (9)
10. Skaði sæti í brjálæðisrugli (10)
11. Broddstafur forn er frúarheiti (6)
20. Pissa súrefni í kopp (7)
21. Brugðum, bundum, fjötruðum og riðum (7)
22. Hristi þá Arna boxið skæða (8)
25. Hreint ekki smá en samt mjög smá? (7)
26. Skálda alveg jafnt og þú (7)
27. Mein friðar leiðir til depurðar (11)
31. Skeri skýt frá Strandabyggð (8)
32. Hvað ef þau létu frá sér lánskrakka? (8)
34. Hár sem ekki glansar er skikkja (7)
35. Strunsar til seigrar (7)
38. Meinlætatíð verður að viðmiði (5)
39. Gælur í gagnsæju rugli (5)
40. Leita að nagla í snjó (5)
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Lausnarorð síðustu viku var

G U R K L Ó

I

T

S T U N D
K
Á

N

Ð

A
A

R Á Ð G Á T U R N A R

N O S T U R S A M A
G

N

H Á V A Ð A S A M T

Ö

Ó

F

G A G N A M I
Ó

I

Ö

R

Í

D

H

I

N A R

B

Æ

G Ö N G U G A R P U R
I

A

A U Ð U N

U
I

R

I

É

U

F

J U M

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Reykjavíkurnætur eftir Arnald
Indriðason frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Jón
Guðmundsson, Reykjavík.

L
LAUSNARORÐ
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist samgöngumannvirki. Sendið lausnarorðið
Ef
í síðasta lagi 3. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „ 29. júní“.
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TVÖ RAMMÍSLENSK RIT BJÓÐAST NÚ Í FORSÖLU

Í
Á
ALHLIÐA FRÆÐSLURIT UM ÍSLENSKT
SAUÐFÉÉ OG SAUÐFJÁRRÆKT

RJ
ÞRIÐJA BÓK BJARNA GUÐMUNDSSONAR UM VÉLVÆÐINGU LANDBÚNA
LANDBÚNAÐARINS
AÐARINS

Kr. 5.990,Kr. 6.990,HAUSTIÐ 2013 KOMA ÞESSI TVÖ MERKU RIT ÚT HJÁ UPPHEIMUM
Í SAMSTARFI VIÐ LANDBÚNAÐARHÁSKÓLA ÍSLANDS OG LANDBÚNAÐARSAFN ÍSLANDS
ÞEIR SEM KAUPA BÆKURNAR Í FORSÖLU MUNU FÁ ÞÆR AFHENTAR
ÁÐUR EN ÞÆR FARA Í ALMENNA DREIFINGU OG SÖLU

BÁÐAR BÆKURNAR SAMAN Á AÐEINS KR. 11.990,PÖNTUNARSÍMI: 511 2450 | www.uppheimar.is
NÝTIÐ YKKUR HAGSTÆTT TILBOÐ
www.uppheimar.is
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TÍMAMÓT
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Frændi okkar,

Alúðar og ástarþakkir fœrum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkœra

BJARNI ÞORVARÐARSON
Bakka, Kjalarnesi,

SIGRÍÐUR GUNNLAUGSDÓTTIR
Lautasmára 1, Kópavogi,

sem lést 22. júní á Hjúkrunarheimilinu Eir,
verður jarðsunginn 1. júlí kl. 13.00
frá Grafarvogskirkju.

lést 22. júní á Landspítalanum v/Hringbraut.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 2. júlí kl. 13.00.
Ýr Gunnlaugsdóttir
Stefán Már Sigríðarson
og barnabörn.

Systkinabörn og fjölskyldur þeirra.

KRISTJÁNS S. DAVÍÐSSONAR
listmálara,
Barðavogi 13, Reykjavík.
f.h. aðstandenda,
Svanhildur Marta Björnsdóttir

Sigurður Grétarsson

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, og amma.

RÓSA ANNA BJARNADÓTTIR
(Keflavík)

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi,
17. júní síðastliðinn. Útförin fór fram
í kyrrþey frá Njarðvíkurkirkju 25. júní
síðastliðin, þar sem hún er einnig jarðsett.
Skarphéðinn Jónsson
Vilhjálmur Skarphéðinsson
Hildur Gunnarsdóttir
María Jónsdóttir
Heimir Skarphéðinsson
Björgvin Skarphéðinsson
Guðný Miolla
Skarphéðinn Skarphéðinsson
Dagbjört Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma

INGUNN ÓSK SIGURÐARDÓTTIR

ÞÓRLEIF GUÐJÓNSDÓTTIR

Efra-Hvoli,

Frá Fagurhól Vestmannaeyjum
Gauksrima 16 Selfossi

lést fimmtudaginn 27. júní á Dvalarheimilinu
Lundi, Hellu. Útför auglýst síðar.
Ragnheiður Sigrún Pálsdóttir
Þórir Yngvi Snorrason
Helga Björg Pálsdóttir
Guðmundur Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Andaðist mánudaginn 24. júní.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn
5. júlí. kl. 13:30
Sigurbjartur Kjartansson
Eygló Kjartansdóttir
Laufey Kjartansdóttir
Ásta Kjartansdóttir
Erla Kjartansdóttir
Sigurborg Kjartansdóttir
Guðjón Kjartansson

Arndís Gísladóttir
Ingvi Rafn Sigurðsson
Haukur Sigurðsson
Óskar G. Björnsson
Pétur Hafsteinn Birgisson
Brynhildur Jónsdóttir

Barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

GUNNLAUGUR PÁLMI STEINDÓRSSON
forstjóri,
Sóltúni 10, Reykjavík,

sem andaðist á heimili sínu þann 21. júni,
verður jarðsungnn frá Dómkirkjunni í
Reykjavík miðvikudaginn 3. júní kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á líknarstofnanir.
Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem sýnt
hafa fjölskyldunni samúð og vinarhug við
andlát okkar hjartkæra

BALDURS ÞÓRHALLS JÓNASSONAR
Furugerði 17,

Steindór Gunnlaugsson
Haraldur Páll Gunnlaugsson
Bryndís Dögg Steindórsdóttir
Gunnlaugur Egill Steindórsson
Karla Baasch Christensen
Emilía Björk Hauksdóttir

Halldóra Lydía Þórðardóttir
Bolette Møller Christensen
Haukur Eggertsson

og heiðrað minningu hans á margvíslegan
hátt.
Margrét G. Einarsdóttir
Hulda Þórhallsdóttir
Þórhallur Baldursson
Hulda Jónsdóttir
Sigurjón Baldursson
Sigurrós Yrja Jónsdóttir
Einar Baldursson
Einar Ólafur Guðmundsson Sigrún Erna Guðjónsdóttir
Erla Guðmundsdóttir
barnabörn og aðrir aðstandendur.

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

Þorragötu 5, Reykjavík,
lést á heimili sínu þann 25. júní sl. Útförin
fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir
Guðrún Þorgrímsdóttir
Þorgrímur Páll Þorgrímsson
Guðrún E. Gunnarsdóttir
Þorgrímur Darri Jónsson
Karen M. Sívertsen
Úlfur Einarsson Blandon
Karen Sturludóttir
Ingibjörg Jara Sigurðardóttir
Tómas Sigurðsson
Þorgrímur Sólon Þorgrímsson
Torfi Þorgrímsson
Tómas Z. Þorgrímsson og Benjamín B. Blandon

BJARNI ÁSGEIRSSON
skipstjóri,
Krókahrauni 6, Hafnarfirði,

Okkar ástkæri

GUÐMUNDUR ANDRÉSSON
skipstjóri og stýrimaður,

Ásgeir Bjarnason
Modesta Gonzalez
Rögnvaldur Bjarnason
Bergþóra Garðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

sem lést föstudaginn 21. júní verður
jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði,
miðvikudaginn 3. júlí kl. 13.00.
Hrund Guðmundsdóttir
Salgerður Arnfinnsdóttir
Eva Dögg Hrundardóttir
Ylfur Rán Ansnes Hrundardóttir
Tómas Hugi Ásgeirsson
Guðmundur Húmi Ansnes

Virðing Reynsla & Þjónusta
V
stta
Allan sólarhringinn

INGIBJÖRG PÁLSDÓTTIR

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

lést á Landspítalanum í Kópavogi
mánudaginn 24. júní. Útförin fer fram
frá Hafnarfjarðarkirkju 3. júlí kl.13.00.
www.kvedja.is

Kær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ásgeir Valgarðsson

Okkar ástkæri sonur og bróðir,

JÓN HILMAR HALLGRÍMSSON
lést þriðjudaginn 18. júní. Útför hans
fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 3. júlí kl. 15.00.
Hanna Þórunn Axelsdóttir
Hallgrímur Óli Björgvinsson
Karl Reynir Geirsson
Andrea Geirsdóttir
Jóhanna Ýr Hallgrímsdóttir
Birta Lind Hallgrímsdóttir

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

LAGERHREINSUN
Á GARÐHÚSGÖGNUM UM HELGINA

ALLT Á AÐ

SELJAST
LAGERHREINSUN

ÞÚ SPARAR
35.000 KR.
TAKMARKAÐ MAGN

64.990

EINGÖNGU TIL Í BREIDD

ÞÚ SPARAR
11.000 KR.

Vnr. 41622142
Garðsett, 6 stólar og stækkanlegt
borð 140/180x90x75 cm.

kr.

FULLT VERÐ: 99.990 kr.

ÞÚ SPARAR
7.000 KR.

ÞÚ SPARAR
5.200 KR.
Vnnr. 41622140
Gaarðsett, 4 stólar,
boorð og sólhlíf

15.990

Vnr. 41624132
Ál garðstóll, hátt bak,
stillanlegur, svartur.

8.290

kr.

FULLT VERÐ
Ð: 26.990 kr.

Vnr. 41622110
Sólbekkur með
höldum og hjólum, ál.

kr.
kr
FULLT VERÐ: 13.490 kr.

14.990

kr.
FULLT VERÐ: 21.990 kr.

ÞÚ SPARAR
17.000 KR.

Vnr. 41616016
Garðsett.

39.990

kr.

FULLT VERÐ
Ð: 56.990 kr.

Vnr. 41616016
Garðsett úr acacia harðvviði, borð 160x90
cm, tveir bekkir 135x32 cm með sessum.

f
facebook.com/BYKO.is

ALLT FYRIR ÚTILEGUNA

2 MANNA TJALD

Vnr. 50632105
MR GRILL ferðagasgrill,
grillﬂötur 30x37cm, efri
grind, hitadreiﬁplata, 2,6 kW.

9.990

4 LÍTRAR

Vnr. 888015950
2 manna tjald.

2.990

Vnr. 88098157/8
Útilegustóll,
blár eða grænn.

kr.

kr.

5 MANNA TJALD
Vnr. 41120736
Útileguborð,
80x60 cm.
25 LÍTRA

kr.
Vnr. 87741450
Kælibox, 25 l.

kr.
Vnrr. 88015956
5 manna braggatjald.

Vnr. 88015974
Svefnpoki, -5°,
200x80 cm.

4.990

kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Vnr. 88015966
Tjalddýna,
200x70 cm.

899

kr.

19.990

kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

kr.
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SUDOKU

FRÁBÆRT
SUNNUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

19:25
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Eftir Frode Øverli

Laga! Laga!
Laga!

Krukk! Krukk!

Ókei. Var það „blöndungskrukkan“ sem
var vandamálið?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Spennandi dramaþáttaröð með rannsóknarlögreglukonunni
Jane Rizzoli og lækninum Mauru Isles.

THE KILLING

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

PONDUS

Krukk!

21:20

LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Myndasögur

PÖNK Í REYKJAVÍK

RIZZOLI & ISLES

ÞUNG

8

Skemmtilegir og fróðlegir þættir um Jón Gnarr sem gerðir
voru í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna.

20:35

MIÐLUNGS

Eftir Tony Lopes

Hvað meinarðu með því að þú hafir
gleymt að senda út boðskortin?

Árleg ráðstefna
minnislausra

BARNALÁN

Æsispennandi sakamálaþættir sem byggja á dönsku
verðlaunaþáttunum Forbrydelsen.

Já, hún
var
laflaus.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ó já, ég held
að þú hafir
rétt fyrir
þér.

ÁÁÁÁ!
Solla sló
mig!

Nei, ég gerði
það ekki. Þú
slóst mig.
Manstu ekki?

Þú hlýtur
að vera að
meina fyrr í
dag.

Fyrirgefðu
að ég hafi
klagað!

Ekkert mál!
Ég klaga bara
tvisvar næst.

Ertu viss?

Alveg viss.

!
ÁÁÁÁ
sló
Solla
mig!

Ég þoli
þetta ekki!

7:00-20:00

BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Ef myndirnar mínar skila ekki hagnaði veit ég að ég er
að gera eitthvað rétt.
Woody Allen

Í gær kláraðist FIDE Grand Prix mót
í Dilijan í Armeníu. Í næstsíðustu
umferð mætust Elina Danielian
(Armeníu) og Bela Khontenasvili
(Georgíu).
Hvítur á leik

2

1

22:00

THE A TEAM

Frábær spennumynd með Liam Neeson, Bradley Cooper
og Jessica Biel í aðalhlutverkum.

6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. fjötra, 6. frá, 8. sæ, 9. af, 11. mjöður,
12. tólf, 14. drabb, 16. pot, 17. þvottur,
18. að, 20. í röð, 21. auma.

15

LÓÐRÉTT
1. hindrun, 3. mannþyrping, 4. bönd,
5. tæki, 7. kælir, 10. fiskur, 13. ílát, 15.
ló, 16. munda, 19. 950.
LAUSN

18

21

19

20

LÁRÉTT: 2. höft, 6. af, 8. sjó, 9. frá,
11. öl, 12. tylft, 14. slark, 16. ot, 17.
tau, 18. til, 20. rs, 21. arma.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

17

LÓÐRÉTT: 1. haft, 3. ös, 4. fjötrar, 5.
tól, 7. frystir, 10. áll, 13. fat, 15. kusk,
16. ota, 19. lm.

16

24. Bxg6! Upphafið að stórskemmtilegri fléttu. 24...fxg6 25. Bxf6+ Bxf6
26. Dh6+ Kh8 27. Rxg6+ Dxg6 28.
Dxg6 og hvítur vann auðveldan sigur.
Hin indverska Humpy Koneru var
efst fyrir lokaumferðina.
www.skak.is Mjóddarmót Hellis fer
fram í göngugötunni í Mjódd í dag.
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HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
LAUGARDAGUR
29. JÚNÍ 2013
Hátíðir
17.00 Skuggamyndir frá Býsans leika á
Jazzhátíð Egilsstaða.

Uppákomur
12.10 Önnur umferð íslandsmótsins í
kvartmílu fer fram á á braut Kvartmíluklúbbsins í Hafnarfirði. Aðgangseyrir
fyrir áhorfendur er 1.000 kr og frítt

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
SUNNUDAGUR
30. JÚNÍ 2013
Söfn
13.00 Dagskrá tileinkuð viðhaldi
og viðgerðum á gömlum húsum
í Árbæjarsafni. Opið verður í
Húsverndarstofu þar sem gestir geta
fengið ráðgjöf arkitekts varðandi viðhald og viðgerðir gamalla húsa. Jafnframt verður opin sýningin Farfi og
fegurð er fjallar um sögu húsamálunar.
Þar mun málarameistari leiðbeina
gestum í notkun réttra efna í húsamálun.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara
í Reykjavík, Stangarhyl 4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta danstónlist
til kl 23.00. Aðgangseyrir fyrir félaga
FEB í Reykjavík er kr. 1.500 og kr.
1.800 fyrir aðra gesti.

Tónlist
16.00 Björn Thoroddsen gítarleikari
leikur á fimmtu stofutónleikum
sumarsins á Gljúfrasteini. Miðaverð kr.
1.000.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-DíOb-La-Da,Frakkastíg 8.
22.00 Skuggamyndir frá Býsans leika á
tónleikum á Gamla Bauknum, Húsavík.
Haukur Gröndal á klarínett, Ásgeir
Ásgeirsson á bouzouki, Þorgrímur Jónsson og Cem Misirlioglu frá Tyrklandi á
slagverk. Aðgangseyrir 1.500 kr.

Myndlist
15.00 Leiðsögn um sýningu Eiríks
Smith, Tilvist, í Hafnarborg í fylgd með
Ólöfu K. Sigurðardóttur og Heiðari
Kára Rannverssyni sýningarstjórum.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

Árbæjarsafn

Leiðsögn í
viðhaldi
Viðhald Dagskrá Árbæjarsafns
verður á morgun tileinkuð viðhaldi
og viðgerðum á gömlum húsum.
Opið verður frá klukkan 13 í Húsverndarstofu þar sem gestir geta
fengið ráðgjöf arkitekts varðandi viðhald og viðgerðir gamalla húsa. Jafnframt verður opin sýningin Farfi og
fegurð, sem fjallar um sögu húsamálunar. Þar mun málarameistari leiðbeina gestum í notkun réttra efna í
húsamálun. Þá gefst áhugasömum
einnig kostur á að skoða viðgerð á
Ívarsseli, einu af safnhúsunum, undir
leiðsögn byggingarstjóra, sem og að
kynna sér viðgerðina á Smiðshúsi.

fyrir 12 ára og yngri. Eftir að keppni
lýkur verður brautin opin fyrir æfingu.

Tónlist
22.00 Lebowski og Soffía Björg
bjóða upp á nostalgíukvöld á Café
Rósenberg. Lög úr kvikmyndum
Pulp Fiction og Big Lebowski verða
leikin í bland við fleira gamalt og nýtt.
Aðgangseyrir kr. 1.000 (enginn posi).
22.00 Skuggamyndir frá Býsans leika
fyrir gesti á Gamla bænum, Hótel
Reynihlíð. Haukur Gröndal klarínett,
Ásgeir Ásgeirsson bouzouki, Þorgrímur
Jónsson og Cem Misirlioglu leikur á
slagverk.
23.00 Sváfnir Sigurðarson skemmtir á
Ob-La-Dí-Ob-La-Da,Frakkastíg 8.

Myndlist
14.00 Fimm listamenn, sem taka þátt

í sýningunni Undir Berum Himni, leiða
litla gönguferð og segja frá verkum
sínum á sýningunni. Gangan byrjar að
Kárastíg 1, við Kaffismiðjuna, þar sem
Rakel Steinarsdóttir segir frá verki sínu
Ástarsaga, síðan er gengið að verki
Eyglóar Benediktsdóttur, Eilíf Lauf,
og að verki Ragnhildar Stefánsdóttur,
Afstaða. Þaðan er farið að að verki
Áslaugar Thorlacius, Baula, og loks
lýkur göngunni við Uppsprettu, verk
Ásu Hauksdóttur.
15.00 Tilvist, sýning á verkum Eiríks
Smith, verður opnuð í Hafnarborg. Á
sýningunni verða verk frá tímabilinu
1968 til 1982, þegar Eiríkur fór að
feta sig frá abstraktverkum yfir í hlutbundin raunsæisverk.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is
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Stefnulaus stálkarl
KVIKMYNDIR ★★★★★
Man of Steel
Leikstjórn: Zack Snyder
LEIKARAR: HENRY CAVILL, AMY ADAMS,
MICHAEL SHANNON, KEVIN COSTNER,
RUSSELL CROWE

Það er eins og það hvíli bölvun
á Ofurmenninu í kvikmyndum.
Fyrir utan Superman frá árinu
1978 hafa allar myndir um þessa
ævafornu ofurhetju verið misheppnaðar. Þetta hefur ekkert
að gera með persónuna og það
ætti ekki að vera erfiðara að
gera henni skil á hvíta tjaldinu
en öðrum ofurhetjum. Það er
bara ekki vandað nægilega
til verka.
Nú er búið að reyna
enn eina ferðina og kom
tilraunin í hlut leikstjórans
Zack Snyder. Með kvartmilljarð dala í vasanum
hefur hann breytt bláklædda
brókarlallanum Kal-El
í
raunsæishetju að hætti
Christophers
Nolan,
framleiðanda
og sögusmiðs
myndarinnar. Undarleg
ákvörðun, en
ek ker t á að
vera heilagt.
F y r r i h luti
myndarinnar
er þol a n leg u r
þó að endurlitin
séu
ofnotuð
eft i r að K a lEl fullorðnast.
Atriðin
á
K rypton eru

Bragagata, Laugavegur
ur og Suðurlandsbraut / 56
562 3838 / eldsmidjan.is

ágæt og þar vil ég helst hrósa
Michael Shannon fyrir nokkuð
sannfærandi takta. Vandræði
myndarinnar hefjast á jörðu
niðri.
Cavill tekur sig ágætlega út
í búningnum en það er ekki eitt
augnablik í myndinni þar sem
persónan hans er skemmtileg.
Það örlar ekki á neista neins
staðar, hvorki á móti Lois Lane
né illmenninu, og maður spyr sig
hvort vandamálið liggi hjá leikaranum eða í handritinu.
Í seinni hálfleik fáum við svo
stanslausan hasar af leiðinlegu
gerðinni. Það hjálpar myndinni
auðvitað ekki neitt að koma í kjölfar hressa Marvel-bunkans
þar sem þetta er gert svo
vel. Eftir 45 mínútur af
stefnulausri tölvubrellukássu fór ég að velta
því fyrir mér hvort hin
bragðdaufa Superman
Returns frá 2006 væri
ekki hreinlega betri mynd
en Man of Steel.
Haukur Viðar
Alfreðsson

NIÐURSTAÐA:
Gríðarleg vonbrigði. DC þarf
að hysja upp
um sig.

SLAKT OFURMENNI Henry

Cavill tekur
sig vel út í
búningnum en
persóna hans
er ekki skemmtileg, segir
gagnrýnandi
Fréttablaðsins.
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SÁU JEFF BECK Tolli Morthens, Mike Pollock og Einar Már Guðmundsson sáu Jeff

Beck í Háskólabíói.

JEFF BECK Gítarleikarinn heimsþekkti á tónleikunum í Háskólabíói. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gæða gítarleikur
Jeff Beck spilaði í Háskólabíói á ﬁmmtudagskvöld.
Margir voru spenntir að sjá gítarhetjuna uppi á sviði.
Tónleikar Jeffs Beck í Háskólabíói hófust klukkutíma á eftir áætlun.
Hljómsveitin Mezzoforte sá um að hita upp salinn með nokkrum fínum
lögum. Skömmu síðar steig Beck, klæddur joggingbuxum, á svið ásamt
fjórum hljóðfæraleikurum, þar á meðal háfættum fiðluleikara og
Rhondu Smith, bassaleikara Prince. Hljóðfæraleikararnir spiluðu frábærlega og skyggðu nánast á hinn 69 ára Beck, sem þó stóð fyrir sínu
með alls kyns gítarfimleikum.
- fb

Í HÁSKÓLABÍÓI Hrafnhildur

HRESSIR Ólafur Hólm, trommari í

Hafliðadóttir og Halldór Hafliðason
voru í Háskólabíói.

Nýdönsk, og Pétur Grétarsson voru
hressir.

SKRÍTIÐ ÁHUGAMÁL Heidi Klum býr
til listaverk úr hári barna sinna.

Býr til
listaverk úr
barnahárinu
Heidi Klum geymir hárið af
börnum sínum og býr til listaverk úr því. Fyrirsætunni fannst
erfitt að þurfa að klippa hárið á
drengjunum sínum og því ákvað
hún að geyma það í stað þess að
fleygja því. Í upphafi var Klum
ekki viss um hvað gera ætti
við hárið en fékk síðar þá hugmynd að nota það í föndur með
drengjunum. „Synir mínir tveir
voru með miklar krullur og þegar
ég rakaði allt hárið af, ákvað ég
bara að geyma það. Svo sagði ég
við sjálfa mig: „Ég veit ekkert
hvað ég ætla að gera við þetta,“
en hárið var svo fallegt. Svo næst
þegar þeir ákváðu að mála sig
með andlitsmálningu, límdi ég
hárið þeirra á og þeir litu út eins
og þrívíddarmálverk,“ sagði Klum
í viðtali við vefsíðuna YourTango
á dögunum. Fyrirsætan á fjögur
börn með söngvaranum Seal, en
þau skildu í apríl í fyrra.

FÉKK NÁLGUNARBANN Lögreglan í

Kaliforníu handtók karlmann í síðustu
viku uppi á þaki á húsi Rihönnu.
Maðurinn var dæmdur í tímabundið
nálgunarbann.

Óttaðist um
öryggi sitt
Rihanna hefur fengið nálgunarbann á karlmann að nafni Robert
Melason, sem handtekinn var í
síðustu viku uppi á þaki á húsi
söngkonunnar í Kaliforníu.
Rihanna sagði við lögregluna að
hún óttaðist um öryggi sitt eftir
að maðurinn var handtekinn.
Maðurinn var vistaður á geðdeild
í kjölfarið en hann heldur því
fram að hann hafi ekki vitað að
söngkonan ætti heima í tilteknu
húsi. Lögreglan hefur engu að
síður skipað honum að halda sig
tímabundið í rúmlega 90 metra
fjarlægð frá Rihönnu, heimili
hennar og vinnustað, en það
kemur í ljós hinn 10. júlí hvort
nálgunarbannið verði varanlegt.
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STEFÁN OG ÞÓRHILDUR Stefán
Guðjónsson og Þórhildur Stefánsdóttir
voru á meðal gesta.
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Steypiskúr úr hrákadalli
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BAKÞANKAR
Hildar
Sverrisdóttur
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afleiðingar þessara tilteknu stríðsverka
hafa ekki með beinum hætti skekið íslenskt
samfélag. Íslenskur stjórnmálamaður
myndi nefnilega örugglega síður líkja
sambærilegu pólitísku áfalli við til dæmis
snjóflóð.

egar heitt er í hamsi er skiljanlegt að
fólk vilji koma sínu á framfæri á beinskeyttan hátt. Í þeim anda líkir forsætisráðherra gagnrýni á sig við loftárásir.
Hann er ekki sá eini sem grípur til samlíkinga við stríðsverk til að fjalla um pólitísk
bitbein.

EF við ætlum að beina spjótum okkar

EMPIRE

ÖNNUR þekkt dæmi eru þegar Andri
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(önnur) að orðfæri annarra, er þá ekki eins
gott að vera viss um að við myndum aldrei
sjálf nota jafnóviðeigandi líkingamál?
Hvernig væri að stríðslíkingum yrði sagt
stríð (aha) á hendur?
Til dæmis væri þá hægt að eyða púðri
(jebb) í að finna friðsælli orð.

Snær Magnason kallaði bók sína Draumalandið „loftárásir á ríkjandi hugmyndafræði“ og eins þegar gripið er til orðsins hryðjuverk um aðgerðir sem fólk
óttast að eyðileggi náttúruna. Það veldur
sjaldnast uppnámi en hins vegar komst
sami Andri Snær í klandur fyrir að nota
orðin „klikkaður“ og „þroskaheftur“
í umræðu um umhverfismál. Allt
minnir þetta okkur á að það skiptir
máli hvernig við notum tungumálið;
að umræðan er sannkallað jarðsprengjusvæði, svo gripið sé til
stríðslíkingar.

Í staðinn fyrir loftárásir getur gagnrýni
til dæmis rignt og hún jafnvel orðið að
steypiskúr. Annað ágætt orð yfir steypiskúr er hryðja og því væri líka hægt að
lenda í hryðju. Hryðja er reyndar líka orð
yfir hrákadall, svo ef vilji væri til að færa
í stílinn eftir efninu væri hægt að segja
óðamála að nú hafi maður aldeilis lent í
hryðju úr hryðju. Eða bara halda okkur við
klassískt líkingamál af ógnum til sjós. Ef
það er of þjóðmenningarlegt væri hægt að
búa til eitthvað nútímalegt og lýsa yfir að
önfrendaður sé læklaus maður. Allt góðir
kostir ef við viljum slíðra (!) sverðin.

ÞÓTT íslenskir baráttumenn (enn
ein hernaðarlíkingin) taki sér slíkt
líkingamál í munn þýðir það eflaust
ekki að þeir vilji gera lítið úr alvöru
slíkra voðaverka. Skýringuna
má eflaust frekar rekja til þess að

Braut snjallsíma
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Al Pacino braut síma sinn inni á veitingastað.
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Gamla brýnið Al Pacino snæddi
kvöldmat á veitingastaðnum Brite
Spot í Los Angeles með vini sínum,
leikaranum Christopher Walken.
Kvöldverðinum lauk með því að
Pacino braut snjallsíma sinn á klósettgólfi veitingastaðarins.
„Snjallsími, það var þá heldur,“
heyrði heimildarmaður Enquirer
Pacino æpa á meðan hann traðkaði
á símanum. „Hann hafði verið að
reyna að nota Siri-forritið á símanum en fékk alltaf rangar upplýsingar,“ sagði heimildarmaðurinn. Er leikararnir sneru aftur til
borðs síns heyrðist Walken hvísla
til þjónustustúlku: „Og fólk telur
mig ruglaðan.“
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SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

Vill trúlofast
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./

AKUREYRI
./

./
./
./

ÓSÁTTUR Al Pacino var ekki ánægður

með snjallsíma sinn.

NORDICPHOTOS/GETTY

Eva Mendes er sögð hafa tjáð
kærasta sínum, leikaranum Ryan
Gosling, að hún vilji trúlofast
áður en hún verður fertug. Leikkonan fagnaði 39 ára afmæli sínu
þann 5. mars.
„Eva sagði Ryan að hún vildi
vera trúlofuð áður en
hún verður fertug.
Ryan var aftur á
móti þegar búinn að
ákveða að hann ætlaði að biðja hennar.
Hann ætlar sjálfur
að hanna hringinn í samvinnu
við gullsmiðinn
Neil Lane,“ hafði
Star Magazine
eftir heimildarmanni.
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SMÁRABÍÓ

5%

WHITE HOUSE DOWN KL. 1 (TILBOÐ) 5.10 - 8 - 10.50 14
WHITE HOUSE DOWN LÚXUSS KL. 2.20 - 5.10 - 8 - 10.50 14
THE PURGE
KL. 6 - 8 - 10
16
THE INTERNSHIP
KL. 3.15 - 5.25 - 8 - 10.35 7
AFTER EARTH
KL. 8
12
FAST & THE FURIOUS 6 KL. 10.15
12
EPIC 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) KL. 3.15 - 5.45 L
EPIC 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) KL. 3.45
L
THE CROODS 2D KL. 1 (TILBOÐ) KL. 3.10
L

HÁSKÓLABÍÓ

WHITE HOUSE DOWN KL. 6 - 9
THE PURGE KL. 6 - 8 - 10 16 / THE ICEMAN KL. 10.15
THE INTERNSHIP
KL
KL. 3 (TILBOÐ) - 9
AFTER EARTH
KL
KL. 8
EPIC 3D ÍSL.TAL
ÍSL TAL
KL
KL. 33.30
30 (TILBOÐ) - 5.45
5 45
EPIC 2D ÍSL
ÍSL.TAL
TAL
KL
KL. 33.30
30 (TILBOÐ)
THE GREAT GATSBY
KL. 6
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 3.30 (TILBOÐ)
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5%
14
16
7
12
L
L
12
L
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SPARBÍÓ
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SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“
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WHITE HOUSE DOWN KL. 8 - 10 14 / THE PURGE KL. 8 - 10.30 16
THE ICEMAN KL.
KL 5.40
5 40 16 / THE INTERNSHIP KL.
KL 5.40
5 40
7
EPIC2D //3D KL
EPIC
KL. 33.40
40(TILBOÐ)
L
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.  AV
WHITE HOUSE DOWN
THE PURGE
THE ICEMAN
THE INTERNSHIP
EPIC 2D
EPIC 3D
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Eftirlaunasjóður starfsmanna
Hafnarfjarðarkaupstaðar
Starfsemi ESH 2012

29. júní 2013 LAUGARDAGUR

Allar fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12
Iðgjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Hækkun/lækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári
Hrein eign til greiðslu lífeyris

2012

2011

Samtals
287
-329
267
-15
-22
189
1.785
1.974

Samtals
211
-297
65
-9
-13
-45
1.830
1.785

471
930
268
133
14
194
-37
1.974

602
794
270
21
14
106
-23
1.785

Efnahagsreikningur
Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðlán
Kröfur
Aðrar fjárfestingar
Aðrar eignir
Skuldir
Hrein eign til greiðslu lífeyris

TOPPFORMI Ásdís Hjálmsdóttir verður meðal þátttakenda á heimsmeistaramótinu

Kennitölur

í Moskvu sem fram fer í ágúst.

Nafn ávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun – 5ára meðaltal
Fjöldi sjóðfélaga
Fjöldi lífeyrisþega
Rekstrarkostnaður í % af eignum
Eignir í íslenskum krónum í %
Eignir í erlendum gjaldmiðlum í %
Eign umfram heildarskuldbindingar í %
Eign umfram áfallnar skuldbindingar í %

13,1%
8,2%
-6%
134
283
1,1%
79,2%
20,8%
-80,3%
-82,2%

2,3%
-2,8%
-7,2%
136
272
0,8%
70,3%
29,7%
-79,8%
-82,3%

Birt með fyrirvara um prentvillur

Hægt er að sjá ársreikning ESH 2012 í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn Eftirlaunasjóðsins eru Fjölnir Sæmundsson, stjórnarformaður,
Haraldur Eggertsson og Þórdís Bjarnadóttir.
Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson
Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105
Reykjavík Sími 540 0700 lss@lss.is - www.lss.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

NORDICPHOTOS/AFP

Dísilvélin fer á
HM í Moskvu
Ásdís Hjálmsdóttir verður á meðal þátttakenda á
heimsmeistaramótinu í frjálsum. Hin 17 ára Aníta
Hinriksdóttir einbeitir sér að öðrum mótum.
FRJÁLSAR Hlaupakonan Aníta
Hinriks dóttir hefur tilkynnt
Frjálsíþróttasambandi Íslands
að hún ætli sér ekki að taka þátt
á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum sem fram fer í Moskvu
10.-18. ágúst næstkomandi. Hún
vill frekar einbeita sér að heimsmeistaramóti 17 ára og yngri og
Evrópumeistaramóti 19 ára, en
þessi mót fara bæði fram í júlí.
Frjálsíþróttasamband Íslands
hefur því í staðinn fengið leyfi til
að senda spjótkastarann Ásdísi
Hjálmsdóttur út til Moskvu. Ásdís
var hársbreidd frá því að ná lágmarkinu fyrir heimsmeistaramótið
í Sollentuna í Svíþjóð á fimmtudaginn þegar hún kastaði 59,97 metra
og var því þremur sentímetrum frá
lágmarkinu.
„Við höfum tök á því að senda
tvo keppendur á heimsmeistaramótið og fyrst Aníta [Hinriksdóttir] tekur þessa ákvörðun gátum
við sent Ásdísi Hjálmsdóttur á
mótið,“ segir Jónas Egilsson, framkvæmdastjóri Frjálsíþróttasambands Íslands.
„Ég hef nú þegar fengið leyfi hjá
Alþjóða frjálsíþróttasambandinu
til að senda Ásdísi [Hjálmsdóttur] á mótið. Hana vantar ennþá
þrjá sentímetra til að ná lágmarkinu en þetta tekur mikla pressu af
henni og hún getur því einbeitt sér
betur.“
Ásdís Hjálmsdóttir ætlar sér að
vera komin í sitt besta form fyrir
heimsmeistaramótið.
„Ég er að finna mig vel núna og
loksins er ég að ná betri tökum á
tækninni,“ segir Ásdís Hjálmsdóttir.

Flott ákvörðun
„Mér finnst þetta mjög skynsamleg ákvörðun hjá Anítu [Hinriksdóttur] og ég veit að hún hefur
tekið þessa ákvörðun í samráði
við þjálfarana sína. Hún er bæði
að fara að taka þátt á HM 17 ára
og yngri sem og Evrópumeistaramóti 19 ára í júlí og það er í sjálfu
sér rosalega mikið fyrir 17 ára
stelpu. Að ætla sér að fara á heimsmeistaramót einum mánuði síðar
er allt of mikið álag, það er bara
rosalega erfitt að vera í topp formi
allan þennan tíma. Hún er rosalega ung og á eftir að taka þátt á
mörgum heimsmeistaramótum í

Hún er rosalega
ung og á eftir að taka
þátt á mörgum heimsmeistaramótum.
Ásdís Hjálmsdóttir

framtíðinni. Þetta er bara ofboðslega skynsamleg ákvörðun og það
segi ég ekki vegna þess að ég er
allt í einu komin inn á HM.“
Tók mig í gegn
„Mér hefur gengið upp og niður að
undanförnu en eftir gott samtal við
þjálfarann minn [Terry McHugh],
þar sem hann tók mig gjörsamlega
í gegn, hefur mér liðið betur og ég
finn að þetta er allt að koma. Núna
tekur við hjá mér tveggja vikna
æfingatímabil og gott að standa
sig vel rétt fyrir slík átök til að efla
sjálfstraustið. Ég stefni síðan á að
vera komin í algjört toppform eftir
þann tíma. Strax í kjölfarið mun ég
keppa á þremur mótum í júlí.“
Eins og áður segir var Ásdís
þremur sentímetrum frá lágmarkinu á heimsmeistaramótið í gær.
Hún hefur aftur á mótið fengið
keppnisrétt á mótið.
„Mér var tilkynnt á fimmtudaginn, rétt áður en ég átti að
keppa í Svíþjóð, að Aníta [Hinriksdóttir] myndi ekki fara á
heimsmeistaramótið og að ég væri
komin inn. Það var því aldrei nein
pressa á mér. Það hafði samt sem
áður lítil áhrif á mig, þar sem ég
hafði ákveðið að setja enga pressu
á mig á fimmtudaginn. Takmarkið
var bara að laga ákveðna hluti í
tækninni og byggja svo ofan á það.“
Dísilvélin
„Það tekur mig oft þó nokkuð
langan tíma að komast á skrið í
spjótinu. Ég er eins konar dísilvél
og oftast hef ég tryggt mig seint
inn á stórmót. Það er einfaldlega
ekki hægt að vera í toppformi í
marga mánuði og það snýst allt um
að toppa á réttum tíma í þessari
íþrótt. Ef maður er of þreyttur
eða illa upplagður kemur það bara
niður á frammistöðunni. Ég er í
þyngri æfingum núna til að geta
slakað á í nokkrar vikur fyrir HM
svo ég verði úthvíld fyrir mótið.“
stefanp@frettabladid.is
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Hvað gerir Stjarnan án stjarnanna sinna?

BORGUNARBIKAR
8-LIÐA ÚRSLIT KVENNA
ÍBV - BREIÐABLIK

2-3

1-0 Þórhildur Ólafsdóttir (12.), 1-1 Greta Mjöll
Samúelsdóttir (23.), 2-1 Shaneka Gordon (26.),
2-2 Berglind Björg Þorvalsdóttir (64.), 2-3 Berglind
Björg Þorvaldsdóttir (77.).

ÞÓR/KA - ÞRÓTTUR R.

6-0

1-0 Kayle Grimsley (3.), 2-0 Sandra María Jessen
(5.), 3-0 Gígja Valgerður Harðardóttir (21.), 4-0
Hafrún Olgeirsdóttir (28.) 5-0 Sandra María Jessen
(57.), 6-0 Tahnai Annis (85.).

VALUR - STJARNAN

0-3

0-1 Rúna Sif Stefánsdóttir (15.), 0-2 Danka
Podovac (36.), 0-3 Rúna Sif Stefánsdóttir (86.).

HK/VÍKINGUR - FYLKIR

1-2

0-1 Anna Björg Björnsdóttir (37.), 0-2 Anna Björg
Björnsdóttir (61.), 1-2 Lára Hafliðadóttir (88.)

Allir leikir níundu umferðar í Pepsi-deild karla fara fram á morgun. Valur og FH mætast í mikilvægum leik.
FÓTBOLTI Heil umferð fer fram
í Pepsi-deild karla á morgun,
alls sex leikir. Aldrei fyrr hefur
verið svo mikill stigamunur á
efsta og neðsta liði eftir fyrstu
átta umferðirnar eins og nú, en
21 stig skilur að efsta liðið (KR)
og það neðsta (Víking Ó).
KR-ingar leika gegn lánlausum
Fylkismönnum í Árbænum, en
síðarnefnda liðið er enn að bíða
eftir sínum fyrsta sigri. KR er
hins vegar enn taplaust.
Þessi lið mættust í næstsíðustu
umferð í fyrra og hafði þá Fylkir

betur, 3-2. Það var síðasti sigurleikur Fylkis í deildarleik og
einnig síðasti tapleikur KR. Þess
má einnig geta að Fylkir er án
stiga í fjórum heimaleikjum til
þessa en KR hefur unnið alla þrjá
útileikina sína.
FH og Valur mætast í mikilvægum leik og hvorugt lið hefur
efni á að gefa eftir í toppbaráttunni við KR. FH hefur reyndar
ekki unnið á Vodafone-vellinum
síðan 2009 og hefur farið stigalaust frá Hlíðarenda síðustu tvö
tímabil.

Víkingur Ó og ÍA mætast
í „grannaslag“ og miklum
botnbaráttuleik í Ólafsvík.
Keflavík og Þór eigast við
en bæði lið eru með sjö stig,
rétt fyrir ofan fallsvæðið,
og geta stigið frá botnbaráttunni með sigri – í bili að
minnsta kosti.
Fram mætir Blikum, en
síðarnefnda liðið hefur
haldið hreinu í þremur
leikjum í röð. Að síðustu
eigast við lið Stjörnunnar
og ÍBV í hörkuleik en

Garðbæingar verða þó án sinna
helstu sóknarmanna – þeirra
Veigars Páls Gunnarssonar
og Garðars Jóhannssonar,
sem báðir eru í leikbanni. Ólafur Karl
F i nsen tekur
einnig út leikbann í leiknum.
- esá

GARÐAR
JÓHANNSSON

FÖSTUDAGSKVÖLD

BESTA SVARIÐ
Hinn eini sanni Sverrir Þór Sverrirsson,
Sveppi stýrir glænýjum spurningaog skemmtiþætti í sumar.

LAGÐI UPP TVÖ Harpa Þorsteinsdóttir,
leikmaður Stjörnunnar, í baráttu við
varnarmenn Vals.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

1. DEILD KARLA
ÚRSLIT
VÖLSUNGUR - KF

1-2

1-0 Hafþór Mar Aðalgeirsson (11.), 1-1 Jón Björgvin Kristjánsson (59.), 1-2 Nenad Zivanovic (63.).

PEPSI-DEILD KARLA
LEIKIR SUNNUDAGS
KEFLAVÍK - ÞÓR
STJARNAN - ÍBV
FRAM - BREIÐABLIK
FYLKIR - KR
VALUR - FH
VÍKINGUR Ó. - ÍA

41

KL. 17.00
KL. 17.00
KL. 19.15
KL. 19.15
KL. 19.15
KL. 20.00

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

FYRSTA FLOKKS DAGSKRÁ
Í ALLT SUMAR

Í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Pepsi-mörkin
hefjast klukkan 22.00 í opinni dagskrá á Stöð 2
Sport og íþróttavef Vísis.

NJÓTTU LÍFSINS MEÐ STÖÐ 2
NÝ

HEFST 14. JÚLÍ

CROSSING LINES

ÞÁ
TT
AR

Sjónvarp framtíðarinnar

ÖÐ

Glæný sakamálaþáttaröð sem fjallar um hóp þrautþjálfaðra rannsóknarlögreglumanna sem ferðast um
Evrópu og rannsaka dularfull sakamál. Þessum öfluga
hópi er því ekkert óviðkomandi og enginn er óhultur.
KEPPIR Í ÞÝSKALANDI Aníta Hinriks-

dóttir á næstbesta tíma heimsins í
sínum aldursflokki í 800 m hlaupi.

SUNNUDAGSKVÖLD

NORDICPHOTOS/GETTY

PÖNK Í REYKJAVÍK

EM í fjölþraut
um helgina

Þegar Jón Gnarr var pönkari sem hékk á Hlemmi átti
hann ekki von á því að verða borgarstjóri einn daginn.
Þættirnir eru fjórir talsins og voru gerðir í aðdraganda
borgarstjórnarkosninganna.

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Íslenskt frjáls-

GOLF

NÝ

HEFST 15. JÚLÍ

ÖÐ

Önnur þáttaröðin af þessum vinsælu þáttum sem hlotiðð
hafa mikil lof gagnrýnenda og áhorfenda beggja vegna
Atlantshafs. The Newsroom eru frá HBO og Aaron
Sorkin sem á heiðurinn af sjónvarpsþáttaröðinni The
West Wing.

Ú Í
HEFST 9. JÚLÍ

HOW I MET
M
YOUR M
MOTHER
R
Einn af vinsælustu gamanþáttum
ur áfram
Stöðvar 2. Ted heldur
sögunni endalausu.

Gísli í öðru sæti í Finnlandi
Gísli Sveinbergsson, GK, varð í öðru
sæti í flokki 15-16 ára á finnska
meistaramótinu í golfi. Hann spilaði á
samtals tveimur höggum undir pari en
þurfti að sætta sig við tap í bráðabana
gegn heimamanni.

ÞÁ
TT
AR

THE NEWSROOM
M
FÍTON / SÍA

íþróttafólk verður á faraldsfæti um helgina. Sjö keppa á
EM landsliða í fjölþraut sem
fer fram í Madeira í Portúgal.
Ísland sendir ungt lið til keppni
með Norðurlandameistara ungmenna, Sveinbjörgu Zophaníasdóttur, fremsta í flokki. Besta
fjölþrautarfólk landsins, Einar
Daði Lárusson og Helga Margrét
Þorsteinsdóttir, verður ekki með.
Einar Daði er meiddur og Helga
gaf ekki kost á sér.
Ísland mun síðan eiga þrjá
keppendur á sterku ungmennamóti í Þýskalandi. Aníta Hinriksdóttir og Hilmar Örn Jónsson,
bæði úr ÍR, keppa ásamt Kolbeini
Heði Gunnarssyni úr UFA.
- esá

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

NÝ

ÞÁ
TT
AR

ÖÐ

AGSKVÖLD
ÞRIÐJUDA

FÖSTUDAGSKVÖLD

BIG BA
ANG
THEORY

ARRESTED
DEVELOPMENTT

Ný þáttaröð um
m hina bráðskemmtilegu
eldon, afburðasnjalla
Leonard og Sheldon,
eðlisfræðinga sem vita þó ekkert
amskipti.
um mannleg samskipti.

Talsverð bið hefur verið eftir þessari
fjórðu þáttaröð um hina stórskrýtnu
u.
en dásamlega fyndnu Bluth fjölskyldu.
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR
Kathy Bates
„Að leika dramahlutverk
er auðvelt fyrir mig.
Það er gamanleikurinn
sem ég þarf að hafa
fyrir.“
Kathy Bates leikur í þáttunum Harry´s Law sem
fjalla um stjörnulögfræðinginn Harriet
Korn. Þættirnir eru á
dagskrá Stöðvar 2 í
kvöld klukkan 19.50.

Stöð 2 kl. 20.35
Rizzoli & Isles

FM957 kl. 22.00 til 00.00
Kósý

Sakamálaserían Rizzoli & Isles fellur vel
í kramið hjá áhorfendum og er meðal
vinsælustu erlendu þáttanna í íslensku sjónvarpi í dag. Í þættinum sem Stöð 2 sýnir
í kvöld rannsaka Jane og Maura morð á
ungum konum sem eru klæddar eins og
dúkkur eftir að þær eru myrtar.

Erna Dís stýrir þættinum Kósý á
FM957. Róleg og þægileg FM-tónlist
í bland við allt það
skemmtilega sem
Erna hefur upp
á að bjóða.

TIMEOUT

STÖÐ 2
07:00 Strumparnir

09.50 The Battle of the Stars Útsending frá stjörnuleik Messi og félaga.

08.00 Morgunstundin okkar

07:25 Villingarnir
07:50 Hello Kitty

11.30 Formúla 1

08.08 Með afa í vasanum (2:14)

08:00 Algjör Sveppi

14.30 Sumarmótin 2013

08.18 Stella og Steinn (13:52)

09:40 Grallararnir

15.20 Rory Mcllroy á heimaslóðum

08.30 Franklín og vinir hans (6:52)

10:00 Tasmanía

15.50 Breiðablik - Valur

08.52 Spurt og sprellað (49:52)

10:25 Hundagengið

17.40 Pepsi mörkin 2013

08.57 Babar (8:26)

10:50 Batman: The Brave and the bold

19.00 Herminator Invitational

09.19 Kúlugúbbar (37:40)

11:10 Xiaolin Showdown

19.45 Víkingur Ó - ÍA

09.44 Undraveröld Gúnda (4:18)

12:00 Nágrannar

22.00 Pepsi mörkin 2013

10.14 Chaplin (2:52)

13:20 Nágrannar

23.15 Víkingur Ó - ÍA

10.20 Fum og fát (7:20)

13:45 Grillað með Jóa Fel (5/6)

01.05 Pepsi mörkin 2013

10.25 Enginn má við mörgum (5:7)

14:20 Besta svarið (3/8)

10.55 Áhöfnin á Húna (1:9)

15:00 The Kennedys (6/8)

11.15 Mugison

15:45 Mr Selfridge (6/10)

Tímalaus skandinavísk hönnun þar sem hreinar línur, gæði og
þægindi haldast í hendur. Stillanlegt bak og hnakkapúði sem
tryggja hámarks þægindi. Fáanlegur í hnotu, eik eða svartbæsaðu.
Frábært úrval af leðri og áklæðum í boði.

12.35 Simpansi í mannheimum

16:35 Mike & Molly (14/23)

14.55 The Battle of the Stars Útsend-

14.15 Hemmi Gunn - Minning um

17:00 Hið blómlega bú

ing frá stjörnuleik Messi og félaga.

17:35 60 mínútur

16.35 Arsenal - Reading

18:23 Veður

18.15 Chelsea - Arsenal - 29.10.11

18:30 Fréttir Stöðvar 2

18.45 Manstu

19:00 Frasier (4/24)

19.30 Inter - Arsenal - 25.11.05

19:25 Pönk í Reykjavík (2/4)

20.00 The Battle of the Stars

Skemmtilegir og fróðlegir þættir um
Jón Gnarr sem eru gerðir í aðdraganda
borgarstjórnarkosninganna og Jóni og
félögum hans í Besta flokknum er fylgt
eftir í skrautlegri kosningabaráttu.
19:50 Harry‘s Law (6/22) Önnur
þáttaröðin um stjörnulögfræðinginn
Harriet Korn (Kathy Bates) sem hætti
hjá þekktri lögfræðistofu og stofnaði
sína eigin. Ásamt harla óvenjulegum
hóp samstarfsfólks taka þau að sér mál
þeirra sem minna mega sín.
20:35 Rizzoli and Isles Þriðja þáttaröðin um rannsóknarlögreglukonuna
Jane Rizzoli og lækninnn Mauru Isles
sem eru afar ólíkar en góðar vinkonur sem leysa glæpi Boston-mafíunnar saman.
21:20 The Killing (4/12) Þriðja þáttaröðin af þessum æsispennandi sakamálaþáttum, sem byggja á dönsku verðlaunaþáttunum Forbrydelsen.
22:05 Mad Men (12/13)
22:55 60 mínútur
23:40 The Daily Show: Global Editon (21/41)
00:05 Nashville (1/21)
00:50 Suits (12/16)
01:35 Boss (2/10)
02:30 Kingdom of Plants
03:15 Breaking Bad
04:00 How To Marry a Millionaire
05:30 Pönk í Reykjavík (2/4)
05:55 Fréttir

21.40 Leikmaðurinn. Lúðvík Arnarson

mann (e)
15.50 Álfukeppnin í fótbolta (Bronsleikurinn) Bein útsending.
18.05 Táknmálsfréttir
18.14 Teitur (32:52)
18.25 Skotta Skrímsli (24:26)
18.30 Stundin okkar (9:31)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Íslendingar: Svava Jakobsdóttir Svava Jakobsdóttir rithöfundur
fjallaði um stöðu kvenna í verkum
sínum, smásögum, skáldsögum og leikritum. Dagskráin er gerð 2012 og er
byggð á efni úr safni Sjónvarpsins.
20.40 Ljósmóðirin (Call the Midwife
II) Breskur myndaflokkur um unga ljósmóður í fátækrahverfi í austurborg
London árið 1957.
21.35 Álfukeppni - stofa
21.50 Álfukeppnin í fótbolta (Úrslitaleikurinn) Bein útsending.
23.55 Álfukeppni - samantekt
00.20 Brúin (2:10)(Broen)
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

19.00 Friends (2:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan (24:25)
19.50 The Cleveland Show (10:22)
20.15 Sons of Tucson (13:13)

Guðmundur Benediktsson ræðir við leikmenn sem hafa tekið þátt í baráttunni í
sterkustu deild í heimi.
22.10 Leikmaðurinn. Sigurður Jónsson
22.55 Arsenal - West Ham

07.00 iCarly (25:25) 07.25 iCarly (8:45) 07.45
Njósnaskólinn 08.10 Njósnaskólinn 08.35
Victourious 08.55 Big Time Rush 09.20
Svampur Sveinsson 09.45 Svampur Sveinsson
10.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.30 Áfram
Diego, áfram! 10.55 Dóra könnuður 11.20 Dóra
könnuður 11.40 Lína langsokkur 12.05 Doddi
litli og Eyrnastór 12.20 Strumparnir 13.10
UKI 13.15 Ævintýraferðin 13.25 iCarly (25:25)
13.50 iCarly (8:45) 14.10 Njósnaskólinn 14.35
Njósnaskólinn 15.00 Victourious 15.25 Big Time
Rush 15.45 Svampur Sveinsson 16.10 Svampur
Sveinsson 16.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.55 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.15 Áfram
Diego, áfram! 17.40 Dóra könnuður 18.05 Dóra
könnuður 18.25 Lína langsokkur 18.50 Doddi
litli og Eyrnastór 19.00 Strumparnir 19.45 UKI
19.50 Ævintýraferðin

Stóll + skemill kr. 334.900

06.00 Pepsi MAX tónlist
20.00 Viltu vinna milljón?

13.05 Dr. Phil

20.50 Pushing Daisies (8:13)

13.50 Dr. Phil

21.35 Men In Trees (16:17)

14.35 Last Comic Standing (1:10)

22.15 Krøniken (22:22)

16.00 How to be a Gentleman (7:9)

23.15 Ørnen (22:24)

16.25 Parenthood (12:18)

00.15 Viltu vinna milljón?

17.15 Royal Pains (8:16)

01.05 Pushing Daisies (8:13)

18.00 Common Law (7:12)

01.50 Men In Trees (16:17)

18.45 Blue Bloods (18:23)

02.30 Krøniken (22:22)

19.35 Judging Amy (19:24)

03.30 Ørnen (22:24)

20.20 Top Gear Australia (2:6)

04.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp-

21.10 Law & Order (10:18)

tíví

22.00 Leverage (5:16)

20.35 Brickleberry (9:10)

22.45 Lost Girl (14:22)

21.00 The Secret Circle (11:22)

23.30 Nurse Jackie (1:10)
00.00 House of Lies (1:12)

22.25 The Cleveland Show (10:22)

09.15 Wedding Daze

00.30 The Mob Doctor (7:13)

22.50 Brickleberry (9:10)

10.45 Smother

01.15 Flashpoint (2:18)

23.10 Sons of Tucson (13:13)

12.15 Hetjur Valhallar - Þór

02.05 Excused

23.35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

13.40 An Affair To Rembember

02.30 Leverage (5:16)

15.35 Wedding Daze

03.15 Lost Girl (14:22)

17.05 Smother

04.00 Pepsi MAX tónlist

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Golf fyrir alla 15.00
Eldhús meistaranna 15.30 Suðurnesjamagasín
16.00 Hrafnaþing 17.00 Með 17.30 Móti 18.00
Árni Páll 18.30 Tölvur, tækni og kennsla 19.00
Veiðin með Gunnari Bender 19.30 Á ferð og flugi
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30
Siggi Stormur 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring.
23.30 Eldað með Holta

BÆJARLIND 16 - KÓPAVOGUR - SÍMI 553 7100 - WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18 LAUGARDAGA 11 - 16

15.40 Álfukeppnin-upphitun 15.50 Álfukeppninbronsleikur 17.50 Álfukeppnin-samantekt 18.00
Golfið 18.30 Álfukeppnin-bronsleikur e 21.35
Álfukeppnin-upphitun 21.50 Álfukeppninúrslitaleikur 23.55 Álfukeppnin-samantekt

SKJÁREINN

21.45 The Secret Circle (12:22)

Hönnun: Jahn Aamodt
Stóll kr. 267.500

08.01 Kioka

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

18.40 Hetjur Valhallar - Þór
20.05 An Affair To Rembember
22.00 The A Team
23.55 The Double
01.35 Lethal Weapon
03.30 The A Team

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 ESPN America 06.15 AT&T National (3:4)
10.45 Golfing World 11.35 AT&T National (3:4)
16.05 The Open Championship Official Film 1992
17.00 AT&T National (4:4) 22.30 Ryder Cup
Official Film (1:1) 00.45 ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Fylltu símann,
spilarann og spjaldtölvuna
af gæðatónlist
fyrir sumarfríið!

25%

afsláttur af
allri tónlist

Nú er tækifæri til að fylla á allar vélar og þeysast út í náttúruna

Ekki vera í ró og kyrrð. Fyllt'ann!
Ekki gleyma að fylla á fyrir krakkana. Sögur og ævintýri í miklu úrvali
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DAGSKRÁ
Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
DILJÁ ÁMUNDADÓTTIR FRAMKVÆMDASTJÓRI HJÁ ÞETTA REDDAST

LAUGARDAGUR
Stöð 2 kl. 21.55
The Lucky One

STÖÐ 2

„Ég er yﬁrleitt með 2-3
seríur í gangi sem ég
fylgist með. Það eru
samt frekar fáar sem
komast í gegnum
síuna hjá mér.
Ekki af því að
ég er með svo
vandaðan
smekk, meira
bara með athyglisbrest.“

Zac Efron og Taylor Schilling
leika aðalhlutverkin í myndinni The Lucky One sem Stöð
2 sýnir í kvöld. Þetta er
áhrifamikil og rómantísk mynd um ungan
hermann sem snýr heim
eftir að hafa verið í
fremstu víglínu í Írak
um langt skeið og leitar
að konunni sem hann
elskar.

TIL SÖLU

FENDT DIAMANT VIP 700 LUXUS hjólhýsi árg. 2007, með fortjaldi og sólpalli,
staðsett að Hellishólum í Fljótshlíð
- HJÓLHÝSIÐ er hlaðið aukabúnaði: 2 sjónvörp, 2 DVD, sér sturta 120X120, 2
vatnshitarar 2X14L, arinn leður og ﬂ. –Hellulögn ca 30m2 er undir húsinu.
- FORTJALDIÐ er 3X7,5m og fylgir því nett polyrattan sófasett, 2 sófaborð, 2
gasofnar, 4 skápar undir allt sem þarf að nota og ﬂ.
- SÓLPALLURINN er ca 100fm2 og fylgir útivaskur með vatnshitara þannig að
það er bæði heitt og kalt vatn. Vatnshitarinn skilar 60L af 70 stiga heitu vatni
per mín. sem nægir í heitan pott. Einnig fylgir geymsla fyrir verkfæri, geymsla
fyrir útihúsgögn og ﬂ.
Drauma aðstaða fyrir fólk sem vill njóta þess besta, þarna er einn vinsælasti
og ﬂottasti golfvöllur landsins, veitingahús með allri þjónustu og stutt í
fallegustu perlur landsins.
UPPLÝSINGAR Í SÍMA: 895-0967

TIL SÖLU

1

STÖÐ 2

Mad Men
Ég hef fylgst
með Mad Men
frá þætti eitt og gef
ekkert út á að þeir séu
að þynnast.

2

Girls
Ég er komin í eitthvað ástar/haturssamband við þessa
þætti. Stundum er það
einmitt það sem þarf
til að halda konu við
efnið.

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Jafnréttissjóði.
Í samræmi við hlutverk sjóðsins verða veittir styrkir til rannsókna sem
tengjast jafnréttismálum.
Gert er ráð fyrir að sjóðurinn haﬁ 10 milljónir króna til ráðstöfunar fyrir
hvert starfsár og að styrkir séu ekki færri en þrír og ekki ﬂeiri en ﬁmm.
Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til umsækjenda.
Ekki verða veittir styrkir til verkefna sem þegar er lokið.
Einungis verður tekið við umsóknum á þar til gerðum eyðublöðum.
Þau má ﬁnna á vef forsætisráðuneytis (www.forsaetisraduneyti.
is,Jafnréttissjóður). Enn fremur má nálgast eyðublöð á skrifstofu
ráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg
(sími 545 8400, netfang postur@for.stjr.is).
Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2013 og verður úthlutað úr sjóðnum á
degi Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2013. Umsóknir til Jafnréttissjóðs
skal senda forsætisráðuneytinu, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg,150
Reykjavík.
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 513/2006, um úthlutun
styrkja Jafnréttissjóðs.
Reykjavík 28. júní 2013

3

Spilaborg
Mig langar að
enda á að segja
House of Cards, en
ég hef ekki séð nema
fyrstu 10 mínuturnar,
ﬁmm sinnum.

Atli Fannar Bjarkason og Haukur
Viðar Alfreðsson
spjalla um allt milli
himins og jarðar yﬁr
rjúkandi kaffibolla á
laugardögum klukkan
15.00 til 17.00.

STÖÐ 2
07.00 Strumparnir
07.25 Brunabílarnir
07.50 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
10.10 Kalli kanína og félagar
10.35 Ozzy &Drix
11.00 Mad
11.10 Big Time Rush
11.35 Young Justice
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Mike & Molly (14:23)
14.15 Pönk í Reykjavík (1:4)
14.45 ET Weekend
15.35 Íslenski listinn
16.05 Sjáðu
16.35 Pepsi mörkin 2013
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Heimsókn
19.15 Lottó
19.20 The Neighbors (7:22)
19.40 Wipeout
20.25 The Three Stooges Skemmtileg
gamanmynd með Sean Hayes í aðalhlutverki.
Þegar þrír félagar reyna að bjarga munaðarleysingjahæli, sem er einnig þeirra æskuheimili, lenda þeir óvart í atburðarás sem
leiðir þá í skemmtileg en spennandi ævintýri.
21.55 The Lucky One Áhrifamikil mynd um
ungan hermann sem snýr aftur heim eftir að
hafa lokið herskyldu og hefur leit að stúlkunni sem hann telur vera valdur að því að
hann sneri heill heim úr stríðinu. Með aðalhlutverk fara Zac Efron og Taylor Schilling.
23.35 The Beach
01.30 Traitor
03.20 Die Hard II
05.20 The Neighbors (7:22)
05.45 Fréttir

Auglýsing
Starfræktur er sérstakur rannsóknarsjóður, Jafnréttissjóður. Tilgangur
hans er að eﬂa kynjarannsóknir og stuðla þannig að bættri stöðu kvenna
og karla og framgangi jafnréttis.

RÚV

X-ið klukkan 15.00
Laugardagskaffið

19.00 Friends (1:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan (23:25)
19.50 Hart of Dixie (8:22) Dramatísk þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku
sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í
Alabama.
20.35 The Lying Game (20:20) Dramatískir
spennuþættir frá höfundi Pretty Little Liars,
og fjalla um eineggja tvíburasystur sem voru
aðskildar við fæðingu.
21.20 The Vampire Diaries (9:22) Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku sem fellur
fyrir strák sem er í raun vampíra og hefur
lifað í meira en 160 ár.
22.00 The Vampire Diaries (10:22)
22.40 Hart of Dixie (8:22)
23.25 The Lying Game (20:20)
00.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

17.00 Motoring. 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Motoring. 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Með 21.30 Móti
22.00 Árni Páll 22.30 Tölvur, tækni og kennsla
23.00 Veiðin með Gunnari Bender 23.30 Á ferð
og flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

08.55 Bretland 2013 - Æfing # 3 Bein útsending frá þriðju æfingu ökumanna fyrir
kappaksturinn í Bretlandi.
10.00 Flensburg - Hamburg
11.25 The Swing
11.50 Formúla 1 2013 - Tímataka Bein útsending frá tímatökunni fyrir kappaksturinn
í Bretlandi.
13.35 NBA - Þáttur frá NBA um Bill Russel.
14.25 Arnór Guðjohnsen
15.10 Þór - Stjarnan
17.00 Winning Time. Reggie Miller vs.
NY Knicks
18.15 Formúla 1 2013 - Tímataka
20.00 Spænski boltinn: Sevilla - Barcelona
21.40 Spænski boltinn: Real Madrid Deportivo
23.25 Rory Mcllroy á heimaslóðum
23.55 The Battle of the Stars
02.00 Box - Gennady Golovkin Matthew Macklin BEINT

16.10 Arsenal - Newcastle
17.50 Inter - Arsenal - 25.11.05
18.20 Leikmaðurinn: Sigurður Jónsson
Guðmundur Benediktsson stýrir þætti um
ensku stórliðin.
19.05 Leikmaðurinn: Lúðvík Arnarson
Guðmundur Benediktsson hittir glerharða
stuðningsmenn ensku stórliðanna.
19.35 Chelsea - Arsenal - 29.10.11
20.05 2001/2002 Öll glæsilegustu mörk
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.
21.00 PL Classic Matches. Arsenal - Chelsea
21.30 Manstu
22.15 Arsenal - Newcastle
23.55 The Battle of the Stars

07.00 iCarly (24:25) 07.25 iCarly (7:45) 07.45
Njósnaskólinn 08.10 Njósnaskólinn 08.35
Victourious 08.55 Big Time Rush 09.20
Svampur Sveinsson 09.45 Svampur Sveinsson
10.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.30 Áfram
Diego, áfram! 10.55 Dóra könnuður 11.20 Dóra
könnuður 11.40 Lína langsokkur 12.05 Doddi
litli og Eyrnastór 12.15 Doddi litli og Eyrnastór
12.25 Strumparnir 12.50 Brunabílarnir 13.15
UKI 13.20 Ævintýraferðin 13.30 iCarly (24:25)
13.55 iCarly (7:45) 14.15 Njósnaskólinn 14.40
Njósnaskólinn 15.05 Victourious 15.30 Big Time
Rush 15.50 Svampur Sveinsson 16.15 Svampur
Sveinsson 16.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.00 Áfram Diego, áfram! 17.20 Dóra könnuður 17.45 Dóra könnuður 18.05 Lína langsokkur 18.30 Doddi litli og Eyrnastór 18.40
Doddi litli og Eyrnastór 18.50 Strumparnir 19.15
Brunabílarnir 19.40 UKI 19.50 Ævintýraferðin

20.00 Evrópski draumurinn (4:6)
20.35 Réttur (1:6)
21.20 X-Factor (14:20)
22.40 Fringe (2:20)
23.30 Evrópski draumurinn (4:6)
00.05 Réttur (1:6)
00.50 X-Factor (14:20)
02.05 Fringe (2:20)
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

08.20 Ramona and Beezus
10.00 We Bought a Zoo
12.00 Main Street
13.35 Babe. Pig in the City
15.10 Ramona and Beezus
16.50 Main Street
18.25 We Bought a Zoo
20.25 Babe. Pig in the City
22.00 The Three Musketeers
23.50 The Flock
01.35 Adventures Of Ford Fairlaine
03.15 The Three Musketeers

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Tillý og vinir (27:52)
08.12 Háværa ljónið Urri (2:52)
08.23 Sebbi (14:52)
08.34 Úmísúmí (15:20)
08.57 Litli Prinsinn (8:27)
09.20 Grettir (36:52)
09.32 Nína Pataló (29:39)
09.39 Kung Fu Panda - Goðsagnir
frábærleikans (11:26)
10.02 Skúli skelfir (13:26)
10.15 Grettir (1:52)
10.30 360 gráður (5:30)
10.55 Fjallkonan Mynd eftir Guðberg
Davíðsson um fornleifafund á Vestdalsheiði árið 2004.
11.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi (4:12)
11.50 Sporbraut jarðar (3:3) (Orbit Earth‘s Extraordinary Journey)
12.50 Basl er búskapur (3:7)
13.20 Fagur fiskur í sjó (10:10)
13.50 Á meðan ég man (3:8)
14.20 Sterkasti maður á Íslandi
14.50 Mótórkross
15.25 Fjársjóður framtíðar II (4:6)
15.55 Popppunktur 2009 (4:16)
(Elektra - Bloodgroup)
16.50 Skólahreysti (4:6)
17.30 Ástin grípur unglinginn (66:85)
(The Secret Life of the American Teenager V)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Golfið (4:12)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Gunnar á völlum Hér skoða þeir
Gunnar Sigurðarson og Fannar Sveinson það markverðasta sem er að gerast í
íslenskri knattspyrnu.
19.45 Áhöfnin á Húna (1:9)
20.10 Enginn má við mörgum (5:7)
(Outnumbered 4)
20.45 Bikarinn (The Cup) Sönn saga um
æsispennandi kappreiðar í Melbourne
2002. Áströlsk bíómynd frá 2011.
22.30 Blaðsíða átta (Page Eight) (e)
00.10 Hamskiptingar: Hefnd hinna
föllnu (Transformers)
02.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.00 Álfukeppnin - Brasilía-Úrúgvæ (e)
19.00 Golfið 19.30 Álfukeppnin Spánn-Ítalía (e)

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
12.30 Dr. Phil
13.15 Dr. Phil
14.00 Dr. Phil
14.45 Judging Amy (18:24)
15.30 Psych (7:16)
16.15 The Office (12:24)
16.40 The Ricky Gervais Show (10:13)
17.05 Family Guy (10:22)
17.30 Britain‘s Next Top Model (3:13)
18.20 The Biggest Loser (1:19)
19.50 Last Comic Standing (1:10) Bráðfyndin raunveruleikaþáttaröð þar sem
grínistar berjast með húmorinn að vopni til
að kitla hláturtaugar áhorfenda og dómara.
21.15 Beauty and the Beast (20:22)
22.00 Octopussy Þrettánda James Bond
myndin, skartar Roger Moore.
00.15 First Family (2:2)
01.45 NYC 22 (3:13)
02.35 Excused
03.00 Beauty and the Beast (20:22)
03.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.15 AT&T National 2013
(2:4) 09.15 Inside the PGA Tour (26:47) 09.40
AT&T National 2013 (3:4) 12.40 PGA Tour Highlights (24:45) 13.35 AT&T National 2013
(2:4) 16.35 Ollie´s Ryder Cup (1:1) 17.00 AT&T
National 2013 (3:4) 22.00 LPGA Highlights
(8:20) 23.20 Ryder Cup Official Film 2008 00.35
ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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STJÖRNUR SÁU
JEFF BECK
Fjöldi þekktra Íslendinga mætti á
tónleika ensku gítarhetjunnar Jeff
Beck í Háskólabíói á fimmtudagskvöld. Á meðal gesta
voru Stuðmennirnir Jakob Frímann
Magnússon og Egill
Ólafsson, útvarpskonan Andrea
Jónsdóttir,
Gunnar Bjarni
Ragnarsson úr
Jet Black Joe
og Hollywoodleikkonan
Anita Briem.

„Hundrað prósent. Ég held
að sumt fólk taki mig ekki
alvarlega vegna þess. Þegar
ég byrjaði í bransanum var
ég sjónvarpsstjarna frekar en
fyrirsæta, og það var ekki það
sem mig langaði að vera.“
SAGÐI KENDALL JENNER YNGRI
HÁLFSYSTIR KARDASHIANSYSTRANNA EN HÚN STEFNIR Á
FYRIRSÆTUFERIL OG ÍHUGAR AÐ
SEGJA SKILIÐ VIÐ RAUNVERULEIKAÞÁTTINN KEEPING UP WITH THE
KARDASHIANS.

OPNA HÓTEL Í ÖLFUSI

KLÁRUÐU BJÓRBYRGÐIR

María Ragna Lúðvígsdóttir, kona
Björgvins G. Sigurðssonar, fyrrverandi
ráðherra, hyggst opna hótel ásamt
Árna Birni Ómarssyni, fyrrverandi
verkefnastjóra Rafkaupa. Um er að
ræða hótel með 21 herbergi og pláss
fyrir um 50 manns, en áætlað er að
hótelið verði opnað í næstu viku.
Áður var hótelið Hlíð með rekstur
í sama húsi en því
var lokað árið
2011. Helga er
tölvunarfræðingur en verður
nú hótelstjóri
á gistihúsinu.

Gestir á útgáfutónleikum Botnleðju í
Austurbæ gripu í tómt er þeir ætluðu að
fá sér bjór á barnum eftir að upphitunarhljómsveitin Vök hafði lokið sér af. Í
staðinn þurftu þeir að láta
sér
nægja hvítvín eða rauðvín.
Athygli vakti þegar sjónvarpsmennirnir Andri Freyr
Viðarsson og Helgi Seljan
sungu bakraddir með Botnleðju í lokalaginu Slóði. Á
meðal áhorfenda þetta
kvöld voru Hrefna
Sætran, Arnþrúður
Dögg Sigurðardóttir
og Árni Sveinsson
kvikmyndagerðarmaður.
- fb

- le

- fb

Líﬁð snýst eiginlega
allt um tónlist
Tónlistarhátíðin All Tomorrow´s Parties hófst í Keﬂavík í gærkvöldi og heldur
áfram í kvöld. Tómas Young, skipuleggjandi hátíðarinnar, er algjörlega í essinu
sínu. Hann hefur aldrei langað til að starfa við annað en tónlist.

EKKI GÓÐ LEIÐ Sigrún Daníelsdóttir, formaður Samtakanna um líkamsvirðingu,
segir heilsu og velferð oft verða út undan í þáttum eins og The Biggest Loser.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Skiptar skoðanir á
The Biggest Loser
Skjár 1 hefur sýningar á þættinum The Biggest Loser
í haust. Skiptar skoðanir eru um ágæti þáttarins.
„Við höfum rætt þetta í samtökunum og okkur finnst þetta
skelfilegt uppátæki,“ segir Sigrún
Da níelsdóttir, sá lfræði ngur
og formaður Samtakanna um
líkamsvirðingu. Skjár 1 tilkynnti
það fyrr í vikunni að sýningar á
íslenskri útgáfu raunveruleikaþáttarins The Biggest Loser
hæfust í haust og að byrjað væri
að taka við umsóknum.
Ansi skiptar skoðanir spruttu
fram á íslenskum vefmiðlum í
kjölfarið. Þátturinn snýr að fólki í
yfirþyngd sem keppist innbyrðis
að því að missa sem flest kíló
og mun sá sem stendur uppi
sem sigur vegari hljóta veglega
peningaupphæð að launum. Sigrún
segir að þættir nir séu þekktir
fyrir rosalega hörku. „Fólk er
látið ganga fram af sér hvað varðar æfingaálag og öfgamegrun. Það

Fólk er látið ganga
fram af sér hvað varðar
æfingaálag og öfgamegrun. Það er líka gert
út á niðurlægingu, fólk er
skammað og því refsað.
er líka gert út á niðurlægingu,
fólk er skammað og því refsað.
Þegar allt kapp er lagt á að missa
sem flest kíló verða heilsa og velferð oft út undan,“ segir Sigrún.
Ríflega 600 manns höfðu sent inn
umsókn í þáttinn í gær. Þó hefur
borið á því að margir hafi sent inn
umsóknir í gríni, líkt og gerðist
með Ungfrú Ísland á dögunum.
Ekki náðist í Ingu Lind Karlsdóttur, umsjónarmann þáttarins,
við vinnslu fréttarinnar.
- ka

„Þú ert að hringja í mig á annasamasta degi ársins,“ segir Tómas
Young, skipuleggjandi tónlistarhátíðarinnar All Tomorrow´s
Parties sem hófst á Ásbrú í gærkvöldi. „Það er allt á fullu og
stjörnurnar að skila sér í hús. Tilda
Swinton og Jim Jarmusch eru í
Keflavík og líkar það vel og Nick
Cave og félagar eru rétt ókomnir,
þannig að það er nóg að gera hérna.
En ég er með gott teymi í kringum
mig sem sækir liðið og sendist með
það og passar upp á að allt gangi
vel.“
Auk tónleikanna í kvöld verður
kvikmyndadagskrá þar sem sýndar
verða fjórar myndir sem Tilda
Swinton og Jim Jarmusch völdu
sérstaklega fyrir hátíðina. Einnig
verður haldinn Popp punktur í
Offíseraklúbbnum sem verður
breytt í klúbb þar sem plötusnúðar
þeyta skífum og klúbbastemningin
verður í algleymingi.

THURSTON
MOORE Í
SONIC YOUTH

SUMAR-

Tómas
er
starfsmaður Útón
en er í nokkurra
mánaða launalausu fríi til að
helga sig hátíði n n i , sem er
honum hjartans
mál. „Ég skrifTÓMAS YOUNG
a ð i m a s te r s ritgerðina mína um útflutning á
íslenskri tónlist og BS-ritgerðin
mín var um íslenska tónlist sem
landkynningu. Var svo umboðsmaður Hjálma í eitt ár og hef verið
opinber tengiliður Hróarskelduhátíðarinnar síðan ég var átján ára.
Líf mitt hefur meira og minna allt
snúist um tónlist síðan ég var átta,
níu ára.“ Og spilarðu sjálfur? „Já,
ég lærði á trommur í fimm ár og
spilaði í hljómsveit sem hét Rými
fyrir mörgum árum. Mig hefur
eiginlega aldrei langað að fást við
neitt annað.“

NICK CAVE
ER AÐALNÚMERIÐ

JIM JARMUSCH ER
MEÐLIMUR Í
SQURL

ÞEIR SEM KOMA
FRAM Á ATP Í KVÖLD
● Nick Cave & The Bad Seeds
● Chelsea Light Moving
● Deerhoof
● Squrl
● Dead Skeletons
● Hjaltalín
● Valgeir Sigurðsson
● Amiina
● Puzzle Muteson

Og ætlarðu að hafa ATP árlegan
viðburð héðan í frá? „Já, vonandi.
Við sjáum til hvernig Íslendingar
taka í þetta. Ef þetta heppnast vel
stefni ég að því að halda hátíðina
aftur á næsta ári.“
fridrikab@frettabladid.is

HÖGNI
EGILSSON ÚR
HJALTALÍN.
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TILDA SWINTON ER
Á MEÐAL GESTA.
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– fyrir lifandi heimili –
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Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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María Rut
Kristinsdóttir
formaður Stúdentaráðs HÍ
ALDUR 24 ára
BÖRN Þorgeir Atli Gunnarsson 6 ára.
FORELDRAR Vigdís Erlingsdóttir
bókari og Kristinn Þröstur Jónsson,
deildarstjóri hjá Vegagerðinni á Ísafirði.
María Rut er formaður Stúdentaráðs
Háskóla Íslands og vakti athygli í vikunni
vegna andmæla gegn fyrirhuguðum
breytingum á lánakerfi LÍN.

„María Rut er mjög heiðarleg og
leggur mikla áherslu á heiðarleika í
stúdentapólitíkinni. Hún er líka ótrúlega hjálpsöm og kærleiksrík. Ef ég
væri föst á Grænlandsjökli væri hún
komin korteri síðar á þyrlu að bjarga
mér. Þessi hjálpfýsi er í
sjálfu sér bæði kostur
og galli, hún á það til
að gleyma sjálfri sér.“
Steingerður
Sonja Þórisdóttir
vinkona
„María Rut er líklega sú traustasta
sem ég þekki. Hún er hins vegar
hræðilega ófyndin og á örugglega
versta safn fimmaurabrandara á
Íslandi. Hún er samt alveg dásamleg
og ég hlæ aldrei meira en þegar við
erum saman, þótt það
sé kannski meira
verið að hlæja að
henni en með henni.“
Helga Lind Mar
æskuvinkona

„Hún er mjög ákveðin og hefur
sterkar skoðanir og ég kynntist því
fljótt að hún lætur engan stoppa sig
í því sem hún vill gera. Jafnframt er
hún góð manneskja og traust þeim
sem standa henni
næst, góð móðir og
eiginlega til fyrirmyndar í alla staði.“
Gunnar Atli
Gunnarsson
barnsfaðir

ÆSANDI ÍSLENSK
SKÁLDSAGA
EFTIR
KARL
K
ARL FRANSSON
FRANSSON

w w w.forlagid.i s
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