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ÞAÐ ER
Í LAGI AÐ
SEGJA
FRÁ

HANDBOLTAPAR
Í ATVINNUMENNSKU
Einar Ingi og Þórey Rósa fundu
hvort sitt liðið á sama stað
enda láta þau atvinnumennsku
sína ekki skilja sig að.
34

María Rut Kristinsdóttir
var átján ára, í miðri
lögreglurannsókn á
kynferðisbrotum stjúpföður hennar, þegar hún
uppgötvaði að hún var
komin ﬁmm mánuði á leið.
Í dag, sex árum síðar, er
hún formaður Stúdentaráðs og á í hörðum slag
við manninn sem var
haldreipi hennar þegar
hún þurfti mest á því að
halda, Illuga Gunnarsson
menntamálaráðherra.
20

SPRENGING Í FERÐAÞJÓNUSTU Ásthildur
Sturludóttir líkir nýju hóteli á
Patreksfirði við áhrif Hörpunnar
í Reykjavík.
6
SÍÐASTI SLAGUR
FYRIRLIÐANS
Katrín Jónsdóttir hefur verið
fyrirliði landsliðsins síðan 2007.
Hún er á leið á sitt
síðasta stórmót
með stelpunum sínum og
stefnir á
átta liða
úrslit.
16

LOPAPEYSAN Á SKAGANUM

Lopapeysan er mögnuð tónlistarhátíð
sem fer fram á
Írskum dögum á Akranesi um helgina.
Helstu poppstjörnur landsins koma fram á hátíðinni
og má þar
nefna Bubba
Bu
Morthens, Helga Björnsson, Matta,
Jón Jónsson,
Jóns
Magna, Pál Óskar og fleiri. Auk
Lopapeysunnar
Lopapey
er viðamikil dagskrá á Skaganum.

atvinna

gegn
þvagfærasýkingu

TRÚAR
512 5426
SÖLUFULL
vip@365.is
5441
Viðar Ingi Péturssonhrannar@365.is 512
Hrannar Helgason
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Spread the Love...

Laugavegi 46 s:571-8383

Íslensk hönnun
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RANNSÓKN VÍKKUÐ ÚT 4
Rannsókn Sérstaks saksóknara á málefnum Hjúkrunarheimilisins Eirar hefur aukist að
umfangi frá því fyrrverandi stjórnarmenn afhentu embættinu gögn í desember.

FJÖREGG EINS OG HARPA 6
Fjörutíu herbergja hótel á Patreksﬁrði hafði álíka áhrif á sunnanverðum Vestfjörðum og
Harpa í Reykjavík segir bæjarstjóri.

FÆR SKÝRSLU
LÖGREGLU 6
Eva Hauksdóttir fær aðgang
að hluta skýrslu lögreglu um
Búsáhaldabyltinguna og skorar á
aðra að krefjast aðgangs.

FIMM Í FRÉTTUM HEIMSÓKNIR, HAGFRÆÐI OG HVATNINGARORÐ
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra
var áberandi í vikunni þar sem hann tók á
móti hinum háttsetta aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon.
Fátt annað var rætt en forysta Íslands á
sviði sjálfbærrar orku og jafnréttismála.
Eva Hauksdóttir fékk aðgang að
skýrslunni um Búsáhaldabyltinguna en
hún hafði barist fyrir því um tíma. Hvetur
hún aðgerðasinna til þess að fara fram á
aðgang.

MANDELA ENN
Í LÍFSHÆTTU 8
Nelson Mandela var í dái fyrir
rúmri viku en hefur náð sér á
strik og verið með meðvitund í
vikunni.

Jónas Kristjánsson vakti athygli þegar hann
baðst afsökunar í stuttri færslu á bloggsíðu sinni.
Laut afsökunarbeiðnin að því að hann hafi beitt
of vægum orðum í umræðunni–ástandið sé ógeð
en ekki stórgallað eins og hann hafði áður sagt.
Kristín Flygenring hagfræðingur var ein
af þriggja manna nefnd sem falið var
að rannsaka starfsemi Íbúðalánasjóðs
og kom skýrsla varðandi efnið út í
vikunni. Kom í ljós að 270 milljarða
tap er á rekstri sjóðsins.

➜

Sigurður Helgi Guðmundsson, fyrrverandi forstjóri Eirar,
kemur ekki vel út úr nýútgefinni skýrslu Deloitte um rekstur
hjúkrunarheimilisins. Á bleiusjóður félagsins að hafa greitt utanlandsferðir og uppihald erlendis fyrir háttsetta starfsmenn þess.

SKOÐUN 10➜11
UM AFTURGENGNA EFTIRÞANKA10
Uppgjör við einn ﬂokk eða einstaka menn skilar engu
nema haldlitlu hnútukasti, segir Þorsteinn Pálsson um
rannsóknarskýrsluna um Íbúðalánasjóð.

AUÐVITAÐ 11
Það gefur auga leið að starfslaun eru atvinnuhöfundum ekki aðeins nauðsynleg, þau eru forsenda
þess að fjölmargir aðrir þættir samfélagsins virki,
skrifar Pétur Gunnarsson.

HELGIN 12➜26
SAGAN Á HAFSBOTNI 12
Segl- og gufuskipið Vega hefur legið á
hafsbotni við norðvestur Grænland í 110 ár.
Ævintýramaðurinn Ola Skinnarmo stefnir á að
ﬁnna það í sumar.

LEGGUR SKÓNA Á HILLUNA 16
Katrín Jónsdóttir hefur verið fyrirliði íslenska
kvennalandsliðsins í knattspyrnu síðan 2007.
Hún leiðir liðið á EM sem byrjar í næstu viku,
en er ákveðin í að leggja skóna á hilluna í
haust. Hún segist loksins vera að komast að
því að líﬁð sé meira en fótbolti.

HÚSGÖGN Í HÖNNUNARSAFNI–INNREIÐ NÚTÍMANS Í
ÍSLENSKA HÖNNUN 18-19

EITRAÐ FYRIR GRÓÐRI Munurinn á því landi sem orðið hefur fyrir raski af völdum skógræktar og því sem hefur verið leyft að

njóta sín er ótvíræður.

PÓLÍTKIN JAFNFLJÓTANDI
OG KYNHNEIGÐIN 20
María Rut Kristinsdóttir segist ekki vera pólitísk í eiginlegum skilningi, þrátt fyrir að
hafa að hluta til alist upp hjá Illuga Gunnarssyni menntamálaráðherra.

KANN HIN ÝMSU SIRKUSTRIKK 24
Snæfríður Sól Gunnarsdóttir er götuleikari. Hún kann að ganga á stultum, blása eld og
halda mörgum boltum á lofti í einu.

KROSSGÁTA 26

MENNING 32➜38
Karen Kjartansdóttir segir slagsmálin í
aftursætinu heyra sögunni til með tilkomu
strumparútunnar í bakþönkum dagsins.

UMHVERFISMÁL Skógrækt ríkis-

UNG ATHAFNAKONA 38
Hin fjórtán ára gamla Eydís Sól Steinarrsdóttir rekur hjólaleiguna Sunny Bikes við
Klapparstíg.

SPORT 34
MIKIÐ PÚSLUSPIL 34
Handboltaparið Einar Ingi Hrafnsson og Þórey
Rósa Stefánsdóttir ætla að færa sig um set yﬁr til
Noregs.

KONURNAR DALA 34
Kvennalandsliðið í handknattleik hefur verið að
dala að undanförnu og virðist í lægri gæðaﬂokki
nú en fyrir tveimur árum.

Í Rekstrarlandi ﬁnnurðu mikið
úrval af vistvænum og
vottuðum vörum.

Eitrað inngrip í
dýrmætt mýrlendi
Skógrækt ríkisins hefur gengið hart fram í skógrækt sem hefur mikið rask í för
með sér fyrir votlendi. Hernaður gegn landinu að mati Náttúrustofnunar Íslands.

STRUMPARÚTA LOGA 32

VISTVÆNAR
VÖRUR

MILD HÚÐOG HÁRSÁPA
til daglegra nota.
Lágt ph-gildi,
aðeins 4,5.
Verð 396 kr.

ins hefur gengið harkalega að
dýrmætu votlendissvæði sem
Votlendisnefnd ásamt Náttúrustofnun Íslands hefur unnið að því
að endurheimta síðan árið 1996.
Dagmálatjörn í Biskupstungum
var fyrsta tjörnin sem endurheimt
var í tilraunaverkefni Votlendisnefndar, en hún hafði það hlutverk
að endurheimta mýrlendi sem
þurrkað hafði verið upp, og tókst
aðgerðin vel að mati aðstandenda.
Nú, fimmtán árum síðar leiðir
vettvangsrannsókn í ljós að eitrað
hefur verið fyrir kjarr- og mýrlendisgróðri á stóru svæði austan
tjarnarinnar og sitkagreni plantað í landið. Náttúrufræðistofnun
Íslands kallar þetta hernað gegn
landinu.
„Ég set spurningarmerki við
það að vera að rækta skóga í mýrlendi. Mýrarnar eru einhver sterkustu og öflugustu vistkerfi sem við

PIPAR\TBWA • SÍA • 131772

VISTVÆNN RUSLAPOKI
100% niðurbrjótanlegur, úr
maíssterkju, 10 lítra, 25 stk. í pakka.

Verð 490 kr.

www.rekstrarland.is

eigum hér á landi,“ segir Borgþór
Magnússon, plöntuvistfræðingur og formaður vistfræðideildar
hjá Náttúrustofnun Íslands. Hann
segir að varlega verði að fara í
aðgerðir af þessu tagi.
„Ég tók eftir því að það var búið
að úða eitri á mýrarsvæði við
tjörnina. Mér fannst þetta nokkuð harkalega fram gengið í skógræktinni, að vera að eyða þessum náttúrulega gróðri til þess að
ryðja fyrir skógi alveg þarna á
tjarnarbakkanum.“
Skógræktin sem um ræðir er
hluti af landshlutaverkefni í skógrækt, nánar tiltekið Suðurlandsskógaverkefni. „Jarðirnar eru
teknar út, gróðurfar þeirra metið
og valið það land sem er talið
henta best til skógræktar. Svo
velja þeir væntanlega trjátegundir
með tilliti til skilyrða landsins,“ útskýrir Borgþór. Að mati
Náttúrustofnunar geti skógrækt

af þessu tagi varla verið talin
fara fram í sátt við umhverfið en
það er leiðbeiningarregla skógræktarinnar. „Það hefði verið
æskilegt að svæðið hefði fengið
að njóta sín án mikils rasks. Þarna
fara af stað aðgerðir alveg inn á
svæðið, manni finnst þetta rekast
saman og menn ekki taka tillit til
þess sem var.“
Borgþór leggur áherslu á mikilvægi aðgerða sem stefna að því að
endurheimta votlendi þar sem að
með því sé hægt að draga mikið úr
gróðurhúsaáhrifum. „Jafnframt
eru þessar aðgerðir til þess fallnar að koma náttúrunni nær því að
vera í upprunalegu horfi. Ríkið er
að greiða fyrir því að raska þeim
enn frekar.“
Ekki náðist í forsvarsmann
Suðurlandskógaverkefnis á vegum
Skógræktar ríkisins við gerð
fréttarinnar.
nannae@frettabladid.is

Forsetinn fær undirskftir rúmlega 35 þúsund áskorenda afhentar í dag:

Áskorendur halda til Bessastaða
STJÓRNMÁL Forgöngumenn undir-

Skeifunni 11 | Sími 515 1100

MYND/BORGÞÓR JÓNSSON

skriftasöfnunar gegn lækkun
veiðigjalds hafa boðað komu sína á
Bessastaði klukkan þrjú í dag. Þar
munu þeir afhenda Ólafi Ragnari
Grímssyni, forseta Íslands, undirskriftalistann. Rúmlega 35 þúsund
hafa sett nafn sitt á listann.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir ekki vænlega stöðu
blasa við ef forsetinn skrifar ekki
undir lögin. „Ef niðurstaðan yrði
sú að þetta yrði svo fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu þá sitjum við uppi
með óframkvæmanleg lög og þá
stefndi í að ekkert sérstakt veiði-

gjald kæmi til á komandi fiskveiðiári,“ segir hann.
„Eins skynja ég það svo að það
sé almennur vilji fyrir því á þingi
að tekjuöflunaraðgerðir, sem
þessi, fari ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu,“ segir Bjarni.
Í gær héldu þingmenn Pírata til
fundar við forseta á Bessastöðum
til að hvetja hann til þess að skjóta
málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu.
„Hann er náttúrulega snillingur
að tala í gátum,“ segir Birgitta
Jónsdóttir, þingmaður Pírata. „En
ef ég dæmi bara af skynjun minni
þá fór ég ekki bjartsýn heim.“ - jse

Á BESSASTÖÐUM Birgitta Jónsdóttir

og Helgi Hrafn Gunnarsson komu við
þriðja mann til Bessastaða.
MYND/STÖÐ2
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29.06.2013 ➜ 06.07.2013
ELÍN HIRST,

Mikill meirihluti landsmanna, eða 82 prósent,
vill kjósa um framhald
aðildarviðræðna við
Evrópusambandið.

120
Ísﬁrðinga hverfa með
stöðvun úthafsrækjuveiða.

höfuðborgarsvæðinu mældust
aðeins 121,7. Það er 90 stundum
undir meðaltali í júnímánuði.

82%

þingmaður Sjálfstæðisﬂokksins, talaði um gallabuxur í
2 mínútur á Alþingi.

STÖRF

SÓLSKINSSTUNDIR á

HEILDARTAP
ÍBÚÐALÁNASJÓÐS

60%

NICK CAVE
spilaði 2 lög á
ATP Music Festival áður en hann
datt af sviðinu.

færri ungar stúlkar
ar ffara í fós
fóstureyðóstur
stu
t eyðingu nú en fyrir áratug.

7

HULDA JÓNSDÓTTIR,

SIRKUSTJÖLD mynda
sirkusþorp í Vatnsmýrinni. Stærsta
tjaldið rúmar 400 manns. Haldin
verður sirkushátíð dagana 4.-14.júlí.

ﬁðluleikari við Juilliard-háskóla
hlaut 750 þúsund króna styrk.

frá stofnun nemur 270 milljörðum króna.

Segir villur í skýrslu um ÍLS:

Rannsókn lögreglu víkkuð út

Vill að Alþingi
leiðrétti skýrslu

Í nýrri skýrslu Deloitte eru sagðar líkur á að greiðslur til fyrrverandi stjórnenda Hjúkrunarheimilisins Eirar
hafi verið óeðlilegar. Sérstakur saksóknari kallaði í vor eftir frekari gögnum vegna eigin rannsóknar á Eir.

VIÐSKIPTI Ranglega er haldið fram

í rannsóknarskýrslu Alþingis um
Íbúðalánasjóð
(ÍLS) að Franz
Jezorski hafi
verið meðal eigenda Fasteignafélags Austurlands þegar
eigendur þess
greiddu sér 430 FRANZ JEZORSKI
milljóna króna arð. Þetta kemur
fram í yfirlýsingu frá Franz.
Þar segir að hann hafi selt
hlut sinn í félaginu árið 2006, en
félagið fékk 1,5 milljarða lán frá
ÍLS árið 2007 og greiddi arðinn
eftir það. Franz fer fram á það
við forseta Alþingis að skýrslan
verði leiðrétt. Hann segir nefndina aldrei hafa leitað eftir
upplýsingum frá sér.
- bj

LÖGREGLUMÁL Rannsókn sér-

staks saksóknara á málefnum
Hjúkrunarheimilisins Eirar kann
að ná yfir þætti sem nefndir eru í
nýrri úttekt Deloitte á málefnum
Eirar. Sú úttekt var birt í gær
og var unnin að beiðni nýrrar
stjórnar heimilisins.
Samkvæmt heimildum blaðsins
hefur rannsókn sérstaks saksóknara aukist nokkuð að umfangi frá
því að þrír fyrrverandi stjórnarmenn Eirar afhentu embættinu
gögn í desember síðastliðnum og
óskuðu eftir rannsókn á starfsháttum Eirar.
Í vor kallaði embætti sérstaks
saksóknara svo eftir frekari gögnum frá nýrri stjórn hjúkrunarheimilisins, meðal annars gögnum sem varða samninga við íbúa.
Í skýrslu Deloitte segir meðal
annars að meta þurfi hvort stjórnendur Eirar kunni að hafa farið á
svig við lög í störfum sínum fyrir
stofnunina. Meðal annars er
fjallað um greiðslur úr þróunarsjóði á árunum 2009 til 2011.
„Greiðslurnar námu samtals 2,7
milljónum króna og voru vegna
dagpeninga, flugferða, gistinga
og veitinga erlendis sem tengjast
fyrrverandi forstjóra Eirar og
fjölskyldumeðlimum hans, fyrrverandi fjármálastjóra Eirar og
maka hans, fyrrverandi framkvæmdastjóra rekstrar og fyrrverandi starfsmanni Eirar,“
segir í skýrslunni. Greiðslurnar
voru samþykktar ýmist af fyrrverandi forstjóra og/eða framkvæmdastjóra. „Út frá þeim gögnum sem við skoðuðum hefur ekki
verið sýnt fram á að greiðslurnar
tengist með beinum hætti rekstri
Eirar og við teljum því líkur á að
um óeðlilegar greiðslur geti verið
að ræða.“

Leyfilegur heildarafli aukinn:

Fylgir ráðleggingum Hafró
SJÁVARÚTVEGUR Heildarverðmæti
allra fisktegunda eykst á næsta
fiskveiðiári um fimmtán milljarða
vegna ákvörðunar sjávarútvegsráðherra sem ætlar að fara að
ráðum Hafrannsóknarstofnunnar
um veiðar á næsta ári. Áætlað er
að útflutningsverðmæti sjávarafurða aukist um 15 milljarða.
Heildarafli þorsks fer úr tæpum
200 þúsund tonnum upp í rúm 214
þúsund tonn, þá eykst hann líka
í ýsu, ufsa og síld en stendur í
stað eða lækkar lítillega í öðrum
tegundum.
- ig

ÁRÉTTING
Tafla á síðu tvö í blaðinu í gær sýnir
áætlað veiðigjald vegna kolmunnaveiða
eins og fram kemur í fréttinni, en ekki
heildarveiðigjöld.

Jón Sigurðsson, stjórnarformaður Eirar frá því í desember síðastliðnum, segir að
stjórnin fari nú yfir ábendingar
skýrslunnar og kalli eftir svörum
og skýringum
eftir því sem
við eigi.
„ É g by r j a
ekki á því að
væna starfsmenn um einhver óheilindi,“
segir Jón. Rétt
sé að gefa fólki
JÓN SIGURÐSSON
færi á að gefa
skýringar á hlutum sem kunni
að vera óljósir. Þá fari lögmaður Eirar einnig yfir skýrsluna
og ráðleggi stjórninni um næstu
skref.
Jón gerir ráð fyrir að málið
verði tekið upp á næsta stjórnarfundi Eirar í ágúst. „Nema að
eitthvað komi upp í skoðun lögmannsins sem kalli á snarpari
viðbrögð. Við boðum þá aukafund
ef ástæða er til þess.“
Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, segist ekki geta
tjáð sig um umfang eða möguleg
lok rannsóknar á málefnum Eirar.
Á honum má hins vegar skilja að
atriði í skýrslu Deloitte þurfi ekki
að vera tilefni nýrra kæra til lögreglu. „Ef um er að ræða brot
á hegningarlögum er rannsakari, almennt séð, ekki bundinn
af kröfugerð. Embættið getur
afmarkað rannsókn með því að
þrengja hana eða víkka hana út
og þarf ekki nýja kæru til þess,“
segir Ólafur og bætir við að
algengt sé í rannsókn sakamála,
hvort sem það eru efnahagsbrot
eða önnur mál, að eitthvað nýtt
komi fram þegar að sé gáð.
olikr@frettabladid.is

FUNDUR Ný stjórn Eirar samþykkti 15. janúar 2013 að kalla eftir rannókn óháðra
sérfræðinga á aðdraganda erfiðleika í rekstri og fjárhag stofnunarinnar. Myndin er
frá fundi fulltrúaráðs í desember.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hjúkrunarheimilið Eir
Hjúkrunarheimilið Eir er sjálfseignarstofnun, stofnuð í ágústlok 1990 af
Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbæ, Samtökum blindra og blindravina, Sjómannadeginum í Reykjavík og Hafnarfirði, Sjálfseignarstofnuninni Skjóli, VR og Félagi
áhugafólks og aðstandenda Alzheimersjúklinga og annarra sjúkdóma.
Árin 2007 til 2011 sátu í stjórn Eirar Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
(formaður), Magnús L. Sveinsson (varaformaður),
Helga Eysteinsdóttir, Haukur Helgason, Tómas
Helgason, Vilhjálmur B. Vilhjálmsson og
Herdís Sigurjónsdóttir.
Sigurður Helgi Guðmundsson var forstjóri
frá stofnun Eirar til aprílloka 2011. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var stjórnarformaður
Eirar í meira en áratug og sá á þeim tíma
um eignaumsýslu stofnunarinnar, eða
til júlíloka 2012, að því er fram
kemur í nýrri skýrslu Deloitte.
„Vilhjálmur gegndi tímabundið
stöðu framkvæmdastjóra á
VILHJÁLMUR Þ.
SIGURÐUR HELGI
árinu 2011 eftir að Sigurður
VILHJÁLMSSON
GUÐMUNDSSON
Helgi lét af störfum.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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24. - 31. ágúst

Fararstjóri: Steinunn H. Hannesdóttir
Verð: 188.800 kr.
á mann í tvíbýli. Mjög mikið innifalið!

Í þessari skemmtilegu útivistarferð til
Austurríkis gefst farþegum tækifæri
til að stunda hressandi hreyﬁngu og
fyllast krafti og ánægju í töfrandi
umhverﬁ Alpanna.

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790 | bokun@baendaferdir.is | Síðumúla 2, 108 RVK
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VÆTUSÖM FERÐAHELGI en úrkoman minnkar þegar líður á helgina.
Morgundagurinn verður bjartur á norðausturhorninu en lítilsháttar væta annars
staðar. Ferðalangar með aftanívagna ættu að fylgjast með vindaspám.
Alicante 29°
Aþena 30°
Basel
31°

Berlín
24°
Billund
23°
Frankfurt 27°

Friedrichshafen 26°
19°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 19°

Las Palmas 25°
London
26°
Mallorca
30°

New York 32°
Orlando 32°
Ósló
22°

París
26°
San Francisco 19°
Stokkhólmur 22°

13°
Mánudagur
Fremur hægur vindur víðast hvar.
Ingibjörg Karlsdóttir
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

Til hamingju
Hótel Edda
Landsbankinn óskar Hótel Eddu og Víðinesi ehf. til hamingju með opnun á nýju
hóteli á Höfn í Hornaﬁrði. Hótel Edda Höfn er 36 herbergja, vel útbúið hótel og var
byggingin ármögnuð af bankanum. Landsbankinn er öﬂugur og traustur samherji
og leiðandi í lánveitingum til ferðaþjónustufyrirtækja.

1255 fermetrar

Landsbankinn

36 hótelherbergi

landsbankinn.is

9 starfsmenn

72 rúm

410 4000
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VEISTU SVARIÐ?

Eva Hauksdóttir fær hluta skýrslu lögreglunnar um Búsáhaldabyltinguna:

ÍLS sendir frá sér tilkynningu:

Skorar á fólk að biðja um aðgang

Tap Íbúðalánasjóðs ofmetið

Lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu ber að veita
Evu Hauksdóttur aðgang að hluta
skýrslu Geirs Jóns Þórissonar,
fyrrverandi yfirlögregluþjóns, um
Búsáhaldabyltinguna 2009 til 2010
samkvæmt úrskurði Úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
„Það er óþolandi að yfirvöld komist upp með að leyna gögnum sem
varða almenning og nú skora ég
á ykkur öll sem áttuð persónuleg
samskipti við lögreglu eða hafið
aðrar ástæður til þess að gruna að

EFNAHAGSMÁL Tap Íbúðalána-

LÖGREGLUMÁL

1. Hvað uppfyllir hátt hlutfall sumarhúsa
á Þingvöllum skilyrði um fráveitumál?
2. Hvað er ætlað að halli haﬁ verið
mikill á vöruskiptum í maí?
3. Hver er hlutdeild Íslands á evrópskum skemmtiferðaskipamarkaði?
SVÖR

ykkar sé getið sérstaklega í skýrslunni, að [...] fara fram á aðgang að
þeim hluta skýrslunnar sem varðar
ykkur persónulega,“ skrifar Eva á
bloggsíðu sinni.
Eva fór fram á að fá aðgang
að skýrslunni í heild, en lögreglan hafnaði því með þeim rökum
að skýrslan væri vinnugagn sem
í væru viðkvæmar persónuupplýsingar. Eva fær aðgang að þeim
hlutum skýrslunnar sem innihalda
upplýsingar um hana sjálfa og orðréttum tilvitnanir í fjölmiðla. - bj, þþ

BYLTING Skýrsla lögreglunnar um

Búsáhaldabyltinguna er sögð viðkvæmt
vinnugagn lögreglu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sjóðs er 64 milljarðar, ekki 270
milljarðar ef marka má fréttatilkynningu sem Íbúðalánasjóður
sendi frá sér í gær.
Þar segir að frá árinu 1999 hafi
Íbúðalánasjóður tapað 41 milljarði og lagt aðra 23 milljarða í
varasjóð til að mæta útlánatöpum
framtíðar, samtals 64 milljarðar.
Í fréttatilkynningunni segir að
92 prósent þeirrar upphæðar séu
til komin vegna bankahrunsins.
- ósk

1. Fjögur prósent. 2. Ellefu hundruð milljónir króna. 3. Núll komma sjö prósent.

Jafn mikið fjöregg og
Harpan í Reykjavík
Fjörutíu herbergja hótel á Patreksfirði hefur álíka áhrif á sunnanverðum Vestfjörðum og Harpan í Reykjavík segir bæjarstóri. Fyrirtæki sem áður sérhæfði sig í
gönguferðum með leiðsögn er orðið að umfangsmikilli ferðaskrifstofu.
ATVINNULÍF Mikil gróska hefur
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orðið í ferðaþjónustu á sunnanverðum Vestfjörðum samhliða opnun 40 herbergja hótels
á Patreksfirði í júníbyrjun, segja
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, og Jóhann
Svavarsson, framkvæmdastjóri
ferðaþjónustufyrirtækisins Westfjords Adventures.
Fyrir eru fjögur gistiheimili á
Patreksfirði sem samanlagt eru
með 32 herbergi, segir Díana
Jóhannsdóttir, markaðsfulltrúi
Fjórðungssambands Vestfirðinga.
Þar að auki eru mun fleiri gistiheimili á sunnanverðum Vestfjörðum en þetta er í fyrsta sinn
sem svo stór hótel er starfrækt á
svæðinu.
„Ég segi stundum í gríni en
samt sem áður í alvöru að opnun
hótelsins á Patreksfirði hafi álíka
áhrif hér og tilkoma Hörpunnar
fyrir Reykjavík,“ segir Ásthildur.
„Hótel ið er hafnarmannvirki
ferðaþjónustunnar á svæðinu og
styður alla þá uppbyggingu sem
hér er að verða og eflir samfélagið
á allan hátt.“
Jóhann var áður með lítið fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfði sig í
leiðsögn með gönguhópa um sunnanverða Vestfirði. En með tilkomu
hótelsins opnuðust frekari tækifæri svo hann kom ásamt fleirum
Westfjord Adventures á koppinn.
„Það er alveg ljóst að fólk er
ekki að koma til Patreksfjarðar
bara til að gista, það kemur til að
gera eitthvað,“ segir hann. „Og
við sköpum valkostina og bjóðum því upp á rútuferðir með leiðsögumönnum, við sækjum okkar
fólk á flugvöllinn á Bíldudal, við

NÝJA FOSSHÓTELIÐ Á PATREKSFIRÐI Þetta hús hefur áður verið sláturhús og

frystihús en varð svo í júní síðastliðnum Fosshótelið á Patreksfirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

ÁSTHILDUR
STURLUDÓTTIR

JÓHANN
SVAVARSSON

erum með umboð fyrir Bílaleigu
Akureyrar, við erum auðvitað enn
þá með gönguferðir um nánast
alla sunnanverða Vestfirði og svo
hjólaferðir, hjólaleigu, jeppaferðir,
bátsferðir og svo starfrækjum við
upplýsingamiðstöð fyrir svæðið. Þetta er náttúrulega ekki gert
nema með því að fara út í miklar
fjárfestingar.“

Jóhann segir að auk sín séu þrír
fastráðnir starfsmenn hjá fyrirtækinu.
Davíð Torfi Ólafsson, framkvæmdastjóri Fosshótela, segir
að nýtingin á nýja hótelinu á
Patreksfirði hafi verið betri en
hann hafði búist við. „Ég segi ekki
að þetta hafi komið okkur á óvart,
við höfum auðvitað trú á svæðinu,“ segir Davíð Torfi. „En það er
ekki sjálfgefið að þetta fari svona
fyrsta sumarið.“
Ekki er þó öll nýja flóran í ferðamennskunni sett á reikning hótelsins en hnúfubakar hafa síðustu ár
vanið komu sína á sunnanverða
Vestfirði svo hægt er orðið að
bjóða upp á hvalaskoðun á svæðinu sem er nýlunda.
jse@frettabladid.is

Stuðningsmenn og mótherjar fráfarandi forseta Egyptalands í deilum:

Blóðug átök í Egyptalandi
EGYPTALAND, AP Að minnsta kosti þrír hafa látist í

Save the Children á Íslandi

átökum stríðandi fylkinga í Egyptalandi. Mótmælendur við Tahrír-torg hentu flugeldum og grjóti
hver í annan í Kaíró í gær.
Þá bárust fregnir af því að bíll hefði verið
sprengdur og að báðar fylkingar væru í óða önn
að sanka að sér vopnum, flöskum og bareflum til
áframhaldandi átaka.
Herinn steypti forseta Egyptalands, Mohammed
Morsi, úr stóli á miðvikudag eftir að milljónir
manna mótmæltu setu hans á valdastóli.
Til átaka kom eftir að stór hópur stuðningsmanna
Morsis streymdi að Tahrír-torgi þar sem margir
mótherjar fyrrverandi forsetans voru fyrir. Áður
hafði leiðtogi Bræðralags múslima sagt við tugþúsundir stuðningsmanna Morsi við Rabaa al-Adawiya
moskuna að mótmælum myndi ekki linna þar til
forsetinn kæmist aftur til valda.
Mohammed Morsi er einnig áhrifamaður í
Bræðralagi múslima, en óánægju almennings með
forsetann má rekja til mikilla áhrifa stjórnmálaflokksins á stjórn landsins og að honum hefur mistekist að takast á við efnahagsvandann.
- ósk

ÁTÖK Stór hópur stuðningsmanna Morsi streymdi að Tahrír-torgi
þar sem margir mótherjar fyrrverandi forsetans voru fyrir.
NORDICPHOTOS/AFP

F ÍTON / S ÍA

Sexfaldur Lottópottur stefnir í 56 milljónir.
Skjóttu á smá Lottó!

Skráðu þig sem aðdáanda Lottó
óá
facebook.com/lotto.is
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Styrktarumsóknir til
Góða hirðisins /SORPU
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Ágóði af sölu nytjahluta í Góða hirðinum rennur til góðra
málefna. Styrkirnir eru veittir til líknar- og félagasamtaka
og er markmiðið að styðja fólk til sjálfshjálpar. Verkefnin
geta til dæmis snúist um menntun, endurhæfingu og
sjálfsbjörg og er sérstaklega leitast við að styrkir nýtist
efnaminni börnum og ungmennum.
Nánari upplýsingar eru á vef SORPU, www.sorpa.is.
Umsóknarfrestur fyrir haustúthlutun er til 31. júlí.

FYRIR UTAN SJÚKRAHÚSIÐ Í PRETORÍU Fjöldi fólks hefur lagt leið sína þangað
undanfarna daga og vikur til að votta Mandela virðingu sína.
NORDICPHOTOS/AFP

Mandela enn
í lífshættu
Nelson Mandela var í dái fyrir rúmri viku en náði
sér á strik og hefur verið með meðvitund í vikunni.
Nýbirt dómsskjöl vísa til ástandsins fyrir síðustu helgi.

Landey býður til sölu eftirtaldar eignir:

Reykjanesbær og nágrenni
Stapabraut 21, Reykjanesbær

ÍSLENSKA/SIA.IS/LAE 64915 07/13

FÍTON / SÍA

SUÐUR-AFRÍKA, AP Stjórnvöld í

Suður-Afríku segja ekkert hæft í
vangaveltum um að Nelson Mandela sé í dauðadái. Dómskjöl þess
efnis, sem birtust í fjölmiðlum nú í
vikunni, vísa til ástands hans eins
og það var fimmtudaginn 27. júní.
Bæði Jacob Zuma, forseti SuðurAfríku, og Denis Goldberg, náinn
vinur Mandela, hafa heimsótt
hann á sjúkrahúsið í Pretoríu síðan
þá og segja hann hafa náð sér töluvert á strik. Hann hafi verið með
meðvitund og sýnt viðbrögð.
Um tíma hafi læknar talið rétt
að slökkva á tækjabúnaði sem
heldur honum á lífi en ákveðið hafi
verið að gera það ekki.
„Það eru engin merki um
almenna líffærabilun og þess
vegna mæla þeir ekki með því
að taka vélina úr sambandi því
það eru allar líkur á því að heilsa
hans muni skána,“ hafði Goldberg
eftir Graca Mandela, eiginkonu
Nelsons.
Mandela er engu að síður þungt
haldinn og talinn í lífshættu, þótt

ástand hans sé sagt vera stöðugt.
D ómsskjöl i n vor u bi r t í
tengslum við dómsúrskurð í deilu
fjölskyldu Mandela um jarðneskar leifar þriggja barna hans, sem
nú hafa verið grafin á ný í þorpinu Qunu, þar sem Mandela ólst
upp. Einn sonarsona hans, Mandla
Mandela, hafði grafið beinin upp
fyrir tveimur árum og flutt þau
annað.
Desmund Tutu, fyrrverandi
erkibiskup í Suður-Afríku og samstarfsmaður Mandela í baráttunni
gegn aðskilnaðarstefnunni, sagði
þessa fjölskyldudeilu ekki sæmandi og bað fólk um að láta allar
illdeilur vera.
„Þetta er næstum því eins og að
hrækja í andlitið á Mandela,“ sagði
Tutu í gær. „Þjáning ykkar núna
er þjáning þjóðarinnar, og alls
heimsins. Við viljum faðma ykkur
að okkur, styðja ykkur og láta ást
okkar á Mandela skína í gegnum
ykkur. Megum við vinsamlegast
láta það eiga sig að flekka nafn
hans.“
gudsteinn@frettabladid.is

Bannsvæði við hvalveiðum skreppur saman á ný:

Nýlegt 533 m2 atvinnuhúsnæði sem verið er
að múra að utan.

Veiða aftur í flóanum
Skemmur nr. 579 og 580
á Keflavíkurvelli
Tvær einangraðar Butler-skemmur, tengdar
með skrifstofugangi og upphitaðar með
blásurum. Skemmurnar teljast samanlagt
791 m2 að stærð.

Vöruskemma í Helguvík
570 m2 vöruskemma á 3.825 m2 leigulóð
í landi ríkissjóðs á varnarsvæðinu við Helguvík.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins
Hátúni 2b í síma 594 4210 eða 660 4210,
netfang: landey@landey.is

SJÁVARÚTVEGUR Sigurður Ingi
Jóhannsson, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, hefur fellt
úr gildi ákvörðun forvera síns um
nýtt og stærra bannsvæði við hvalveiðum í Faxaflóa.
Í tilkynningu sem Sigurður Ingi
sendi frá sér í gær segir að með
ákvörðun forvera síns hafi „hvorki
verið horft til vísindalegra sjónarmiða né hagsmuna hrefnuveiða á
svæðinu“. Enn fremur segir að
um áttatíu prósent hrefnunnar
hafi verið veidd á svæði sem er
innan friðlínu samkvæmt ákvörðun Steingríms.
„Það eru heldur engin vísindaleg rök fyrir því að minnka
bann svæðið,“ segir Rannveig
Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri
Hvalaskoðunarfyrirtækisins Eldingar. „Þetta er bara pólitík,“
bætir hún við. Hún segir að síðustu tvo mánuði hafi hrefnan verið
óvenju gæf og eins hafi sést fleiri
skepnur í hverri ferð.

HREFNAN ORÐIN RÓLEG Rannveig
segir að hrefnan hafi verið róleg að
undanförnu eins og þessi mynd, sem
var tekin fyrir skömmu, ber með sér.

Gunnar Bergmann Jónsson,
framkvæmdastjóri Hrefnu, segir
að eftir að Steingrímur færði út
bannsvæðið hafi þeir horfið með
skip sitt norður fyrir land. „En
nú þegar þessi ákvörðun liggur
fyrir mun önnur útgerð gera út bát
sinn á Faxaflóa. Þeir fara líklegast strax eftir helgi,“ segir hann.
Hrafnreyður, skip Hrefnu, er síðan
væntanlegt suður í flóann þó líklegast ekki fyrr en síðla í ágúst. - jse

Óska eftir að kaupa
enskt english course tungumálBnámskeið.
Vantar 2 námskeið.

Hátúni 2b | 105 Reykjavík | Sími 594 4200 | Fax 594 4201 | www.landey.is

Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.

Ég borga 30.000 fyrir námskeiðið
Upplýsingar í 865-7013
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Borgin slær slöku við slátt og snyrtimennsku:

Sjálfsvirðing
borgar í órækt

F

ulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar lögðu til á fundi fyrr í vikunni
að ráðizt yrði í átak í umhirðu borgarlandsins.
„Þriðja árið í röð er grassláttur og almenn umhirða á
opnum grænum svæðum og við umferðargötur í borginni langt frá því að vera viðunandi,“ segir í tillögunni.
Borgarfulltrúarnir tala þarna fyrir munn fjölda borgarbúa;
margir hafa orð á því að slætti og annarri umhirðu gróðurs
á opnum svæðum í borginni hafi farið stórlega aftur. Margir
skammast sín einfaldlega fyrir borgina sína, til dæmis þegar
tekið er á móti gestum. Fólki sem
leggur sig fram um að rækta
garðinn sinn finnst súrt í broti
að utan lóðamarkanna, á borgarlandi sem einu sinni var vel hirt
Ólafur Þ.
og slegið, sé nú allt í órækt.
Stephensen
Lesa mátti í Morgunblaðinu
fyrr í vikunni furðulegan fyrirolafur@frettabladid.is
slátt Guðjónu Bjarkar Sigurðardóttur, skrifstofustjóra reksturs og umhirðu borgarlandsins; um
að það hefði verið svo mikil vætutíð að slátturinn gengi hægt. Af
einhverjum sökum var ástandið alveg jafnslæmt í fyrrasumar, í
einmuna veðurblíðu og þurrkatíð. Þessi sama rigning hefur heldur
ekki hægt á slættinum í nágrannasveitarfélögunum; það er stór
munur að sjá umhirðuna á opnum svæðum þar og í höfuðborginni.
Á þetta benda sjálfstæðismennirnir í umhverfis- og skipulagsráði: „Augljóslega er betur að þessu staðið í nærliggjandi sveitarfélögum og nú er svo komið að víða í borginni er arfi, úr sér vaxið
gras og almenn óhirða orðin svo áberandi að ásýnd borgarinnar
líður verulega fyrir.“
Í gær sendi borgin frá sér fréttatilkynningu, þar sem ekki
er lengur talað neitt um rigninguna, heldur að það þurfi að slá
afskaplega stórt svæði. Eftir Guðjónu Björk er nú haft: „Hún segir
fólk oft ekki átta sig á umfangi þessa verks og að sjálfsögðu þurfi
að skoða hve margir hektarar eru ætlaðir á hvern starfsmann og
bera þannig saman við önnur sveitarfélög.“
Þetta eru aum svör. Fyrir fáeinum árum voru þessi mál í lagi hjá
borginni. Opnu svæðin hafa ekki stækkað, en fé og mannskapur
skorið niður. Það var meðvituð ákvörðun núverandi borgarstjórnarmeirihluta að gera það og væri raunar nær að pólitískir fulltrúar
svöruðu fyrir vanhirðuna og óræktina en embættismennirnir, sem
verða að spila úr því fé sem þeim er fengið.
Það á ekki að gera lítið úr viðleitni til að spara í rekstri borgarinnar, en þessi sparnaður hefur ýmsan beinan og óbeinan kostnað
í för með sér fyrir Reykjavík.
Höfuðborgina setur niður í samanburði við nágrannasveitarfélögin. Óræktin elur af sér óánægju – það er ekki gaman að búa
í eða heimsækja illa hirta borg. Á borgarbúa eru lagðar skyldur
samkvæmt lögum og reglum að hafa lóðirnar sínar snyrtilegar og
borginni ber að hafa eftirlit með því að farið sé eftir reglunum. Í
hvaða stöðu er hún til þess ef borgarlandið er í órækt?
Þetta er mál sem snýr fyrst og fremst að sjálfsvirðingu borgarinnar. Það er í þágu hennar sem stjórnendur höfuðborgarinnar
eiga að hysja upp um sig og sinna betur umhirðu umhverfisins.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Um afturgengna eftirþanka

E

ins og aðrir stjórnmálaflokkar auðveldar Framsóknarflokkurinn mönnum aðgang að heimasíðu
sinni með því að slá inn skammstöfunina XB. Reyndar er flokkurinn ekki nefndur í yfirskrift eða
fyrirsögnum á síðunni með öðru
móti en þessari skammstöfun eða
styttingunni Framsókn.
Forsætisráðherra sagði á dögunum að óþarft væri að svara
skammstöfunum þegar hann var
beðinn um andmæli við þungri
hagfræðilegri gagnrýni innlendra
og erlendra stofnana á stærsta
kosningaloforð allra tíma. Þetta
var ugglaust hótfyndni. Hún virkar oft eins og þungavigt á flokksfundum en fellur tíðum niður í
fjaðurvigt í búð reynslunnar.
Fyrrverandi forsætisráðherra

leit á háskólasamfélagið sem
fílabeinsturn en
ekki þekkingarbrunn
í
almannaþágu.
F yrir þá sök
mátti
ekki
l e g g j a sj ó n armið
sem
þaðan komu um
stjórnarskrárbrey ti nga r ti l g r u ndva l la r
umræðu á Alþingi. Þar var um
að ræða rökþrot sem snúið var
upp í hroka. Hann reyndist vera
eitt af síðustu fótakeflum þeirrar
stjórnar. Nýi forsætisráðherrann
byrjar að þessu leyti eins og sá
fyrri endaði. Það fer vonandi ekki
á sama veg; en er þó ekki góðs viti.
Nýja skýrslan um Íbúðalánasjóð
sýnir 270 milljarða króna reikning

til skattgreiðenda. Það er jafnhár
reikningur og skattgreiðendur
fengu frá Seðlabankanum fyrir
fjórum árum. Ályktunin sem forsætisráðherra lýsti á Alþingi sem
mestu ráðstöfun er nokkur þjóð í
heiminum öllum hefur gert fyrir
heimili hljóðar síðan upp á sömu
fjárhæð.
En hver er hagur þeirrar þjóðar sem lýtur svo stórhuga forystu?
Hún er í þeim hópi sem mest skuldar. Fyrir skýrsluna um Íbúðalánasjóð höfðu skattgreiðendurnir
þegar fengið næsthæsta reikning
allra þjóða fyrir aðgerðir vegna
„óreiðumanna“ í fjármálastofnunum. Að óbreyttu hrekkur aflafé
hennar ekki fyrir fullum endurgreiðslum af erlendum lánum.
Framleiðnin í þjóðarbúskapnum
er svo á plani með Grikklandi.

Hvaða lærdóm á að draga?
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élagsmálaráðherra segir
að íbúðalánasjóðsskýrslan
komi að bestum notum dragi
menn af henni lærdóm. Það er kórrétt. Skýrslan ber það með sér að
ábyrgðin var svo dreifð að pólitískt uppgjör við einn flokk eða
einstaka menn skilar engu nema
haldlitlu hnútukasti. En hvaða lærdóm má þá af henni draga?
Kveikja ófaranna var kosningaloforð sem gefið var af heilum
hug til að bæta hag heimila. Allt

bankakerfið og yfirstjórn peningamálanna kemur við sögu í framhaldinu. Þegar til kastanna kom
færðist þjóðin hins vegar meir
í fang á þessu sviði en hún hafði
efni á.
Þá var ríkissjóður þó að greiða
niður skuldir. Nú fara níutíu milljarðar króna í vaxtagreiðslur
árlega. Er unnt að draga einhvern
annan og meiri lærdóm en þann að
ein skuldugasta þjóð í heimi þurfi
að hugsa sig tvisvar um áður en

hún stofnar nýjan sjóð fyrir mestu
aðgerð í þágu húseigenda í heiminum öllum?
Það fólust ekki áform um efnahagsáfall í loforðinu frá 2003. En
það endaði á þann veg. Á sama
hátt fylgir ekki ráðagerðinni um
nýja sjóðinn ætlun um annað
efnahagsáfall. En getur einhver
skellt skollaeyrum við aðvörunum eftir skýrsluna um Íbúðalánasjóð? Hyggst félagsmálaráðherra
gera það?

Hvað kaus þjóðin?

Þ

ví er haldið fram að forysta Framsóknarflokksins
geti ekki hlustað á aðvaranir sakir þess að þjóðin hafi kosið
þetta mikla loforð. Það er hæpin
fullyrðing.
Eftir að loforðið um heimsins
mestu aðgerð í húsnæðismálum
án kostnaðar fyrir skattgreiðendur var gefið fóru tíu hundraðshlutar kjósenda yfir á Framsóknarflokkinn. Flokkar sem gáfu svipuð
loforð en náðu ekki mönnum á
þing fengu um fimm af hundraði
atkvæðanna. Hinn hlutinn, áttatíu og fimm hundraðshlutar kjósenda, þarf ekki að hafa verið á

móti. En hann lét önnur málefni
vega þyngra.
Fyrrum leituðu flokkar einkum í átt að miðjunni eftir jaðarfylgi. Nú leita þeir fremur eftir
kviku fylgi úr öllum áttum. Lítill
minnihluti kjósenda getur sveiflað meirihluta á Alþingi. En það
er andstætt öllum lýðræðislegum
skilningi að lítill kvikur minnihluti kjósenda sem fylgir einu
afmörkuðu kosningaloforði leysi
mikinn meirihluta Alþingis frá
þeirri ábyrgð að hafa heildarsýn
á þjóðarbúskapinn.
Þó að Framsóknarflokkurinn hafi fengið sterka taflstöðu

getur verið óhyggilegt að þvinga
aðra flokka til athafna sem ekki
hafa kláran meirihlutastuðning
kjósenda. Ómálefnalegt væri að
gagnálykta út frá hótfyndni forsætisráðherra á þann veg að XB
sé marklaus skammstöfun. En hótfyndnin gæti þó orðið að áhrínsorðum.
Forsætisráðherra sýndi lærdóm
ef hann boðaði nú að þingsályktun
um mestu ráðstafanir í heimi yrði
endurskoðuð í samræmi við aðvaranir og kröfur um áhættustjórnun í fjármálum. Í fyllingu
tímans verður forsjálni meir metin
en afturgengnir eftirþankar.
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Auðvitað
Orð eru ekki MENNING
alltaf eins saklaus og þau líta
út fyrir að vera.
Jafnvel prýðilega gegnsætt
orð á borð við
„listamannalaun“ getur skilað afar geigandi
merkingu. Átt er Pétur
við starfsstyrki Gunnarsson
sem sótt er um rithöfundur
til skýrt afmarkaðra verkefna sem síðan kemur
í hlut sérfróðra nefnda að meta
hvort séu raunhæf. Umsækjandinn leggur undir allan sinn feril,
verk sem hann hefur gefið út, sýnt
eða flutt og í ljósi alls þessa tekur
umrædd nefnd síðan ákvörðun.
En það er sama hversu oft og hve
vandlega þetta er útskýrt, sá skilningur sem furðu margir kjósa að
leggja í orðið er: „laun sem falli
þeim í skaut sem titli sig listamenn
í símaskrá.“
Til samanlagðra starfsstyrkja
við listsköpun varði íslenska ríkið
á síðasta ári tæpum hálfum milljarði, en listastarfsemi lagði þessu
sama ríki til fjögur prósent af
þjóðartekjunum. Til samanburðar
má geta þess að hlutur landbúnaðar er eitt prósent og sjávarútvegs 11%. Á móti kemur að
ólíkt landbúnaði og sjávar útvegi
er fræðilega mögulegt að lifa án
lista. Að vísu hefur slíkt samfélag
ekki enn þá litið dagsins ljós, en
Íslendingar hafa áður bryddað upp
á nýmælum. Til dæmis að taka þá
skera Íslendingar sig um þessar
mundir úr safni þjóðanna vegna
menningarþátttöku almennings
meiri en annars staðar tíðkast.
Hér eru gefnar út og lesnar fleiri
bækur á mann en í öðrum löndum,
aðsókn að leikhúsum og tónleikum
slær öll met. Engu að síður gerir
fámennið að verkum að hér yrði
listsköpun snöggtum fátæklegri ef
ekki kæmu til styrkir. Svo ég nefni
dæmi sem snertir rithöfunda sérstaklega þá telst meðal upplag af
íslenskri skáldsögu vera um þúsund eintök – sem er í raun risavaxið og svarar til milljón eintaka

í Bandaríkjunum, 220 þúsunda
í Frakklandi, 20 þúsunda í Danmörku, og svo framvegis. Sem
breytir ekki því að þóknun fyrir
þúsund eintök stendur engan veginn undir þeirri vinnu sem þarf
til verksins – en knýr samt bókaútgáfur, prentsmiðjur, auglýsingastofur, leggur fjölmiðlum til efni,
nærir starfsemi bókasafna og er
snar þáttur í menntakerfi landsmanna. Það gefur auga leið að
starfslaun eru atvinnuhöfundum
ekki aðeins nauðsynleg, þau eru
forsenda þess að fjölmargir aðrir
þættir samfélagsins virki.

Sem enn og aftur breytir ekki
því að furðu margir virðast reiðubúnir að kosta töluverðum fjármunum til að svo megi ekki verða.
Nú er löngu vitað að athafnir einstaklinga og þjóða ráðast ekki
alltaf af skynsemi – raunar oft því
öndverða. Fólk sér ofsjónum yfir
þeim tæpa hálfa milljarði sem fer
til samanlagðra starfsstyrkja listamanna – sem þó skila borðliggjandi ávinningi – en taka möglunarlaust á sig milljarða afskriftir
banka og fyrirtækja, niðurgreiða
með glöðu geði landbúnaðarafurðir, setja rétt svo í axlirnar

þegar Húsnæðisstofnun tapar 230
milljörðum eða Seðlabankinn öðru
eins í fallít banka og borgarstjórn
Reykjavíkur sligar Orkuveituna
með glórulausum framkvæmdum. En þegar kemur að úthlutun
svokallaðra listamannalauna verður ekki bara árviss heldur langvarandi héraðsbrestur. Myndir
birtast af völdum listamönnum,
símalínur glóa, bloggin krauma
og formaður fjárlaganefndar Alþingis býðst til að losa landsmenn
við óværuna í eitt skipti fyrir öll.
Hvað var það aftur sem völvan
klifaði á í ljóðinu langa, Völuspá?

➜

Hér eru gefnar út og
lesnar ﬂeiri bækur á mann
en í öðrum löndum, aðsókn
að leikhúsum og tónleikum
slær öll met. Engu að síður
gerir fámennið að verkum
að hér yrði listsköpun
snöggtum fátæklegri ef ekki
kæmu til styrkir.

„Vituð ér enn, eða hvað?“ Sem á
nútíma íslensku gæti útlagst:
„Eruð þið að ná þessu?“

ÞÚ KEMST HÆRRA
Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP
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AF NETINU
Skrýtilegt tal
Birgitta Jónsdóttir,
þingmaður Pírata,
lítur á setu sína á
alþingi sem tæki
til að auglýsa sig
á alþjóðavettvangi. Framganga hennar þjónar
ekki öðru en að draga athygli
að henni sjálfri. Þegar bandarískur saksóknari vildi kynna
sér Twitter-samskipti hennar
gerði hún það að umtalsefni á
erlendum þingmannavettvangi
og krafðist alþjóðlegrar friðhelgi
í krafti þingmennsku sinnar. Það
mál varð að engu þegar frá leið
og hið sama má segja um fullyrðingar Birgittu um að hún yrði
handtekin færi hún til Bandaríkjanna. Það hefur reynst tóm
vitleysa.
Nýjasta auglýsingamennska
Birgittu er að skálda eitthvað
um Ban Ki-moon, aðalritara
Sameinuðu þjóðanna, og uppljóstrarann Edward Snowden
eftir að utanríkismálanefnd
alþingis tók á móti aðalritaranum á fundi þriðjudaginn 2. júlí. Í
dag segir hún við vefsíðuna visir.
is að Ban Ki-moon sé „ömurlegur“ og á vefsíðunni stendur:
„Ban Ki-moon er lélegur aðalframkvæmdastjóri miðað við
Kofi Annan að mati Birgittu og
hún segir hann ekki hafa farið
fögrum orðum um forvera sinn í
embættinu á fundinum.“
Þetta er skrýtilegt tal sem
stafar af því að Ban Ki-moon tók
ekki undir eitthvað sem Birgitta
sagði.
bjorn.is
Björn Bjarnason

ÁVÖXTUN LÍFEYRISAUKA
3,9 %

Lífeyrisauki
Innl. skuldabr.

66 ÞÚSUND ÍSLENDINGAR
ÁVAXTA FÉ SITT Í LÍFEYRISAUKA

10,5%
9,4%

Lífeyrisauki
Erl. verðbr.

1,7%
5,4%

Lífeyrisauki 5

10,2%
8,1%
7,6%

Lífeyrisauki 4

Lífeyrisauki er stærsti sjóður landsins sem býður eingöngu
viðbótarlífeyrissparnað.

Lífeyrisauki 3

Lífeyrisauki 2

Sjö ávöxtunarleiðir tryggja að þú finnur þá réttu fyrir þinn lífeyrissparnað og leggur grunn að varasjóði til að skapa þér góð lífskjör
eftir starfslok.
Skoðaðu leiðirnar á www.arionbanki.is/lifeyrisauki, með því að
senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða hafðu
samband við ráðgjafa í síma 444 7000 og leggðu grunn að góðri
framtíð í félagsskap fimmtungs þjóðarinnar.

Lífeyrisauki 1

11,1%
6,5%
14,3%
3,6%
13,3%
0,7%

Nafnávöxtun 30.06.2012 – 30.06.2013
5 ára meðalnafnávöxtun
tímabilið 30.06.2008 – 30.06.2013
Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun
í framtíð. Fimm ára ávöxtunartölurnar sýna
meðalnafnávöxtun frá 30.06.2008 – 30.06.2013 en
ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari
upplýsingar um ávöxtun hvers árs má nálgast á
arionbanki.is/lifeyrisauki.
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Gunnar Pétursson Slysóhjúkka

Bjargar lífum
„Ég ætla að standa 12 tíma næturvaktirnar með hinu stórkostlega og fallega fólki
slysadeildarinnar. Þar mun ég eflaust bjarga
einhverjum lífum og búa um sár á sálum
og skrokkum. Þess á milli ætla ég að hlusta á
blaðrið í páfagauknum mínum.“

Arna Benný Harðardóttir
íþróttafræðingur

G. Pétur Matthíasson
upplýsingafulltrúi

Vigdís Jakobsdóttir
leikstjóri

Landsmót og ark

Hornstrandaferð

Veisla í farangrinum

„Skelli mér á Selfoss á Landsmót UMFI og síðan ætla ég til
Bolungarvíkur og sigla yfir á
Hornstrandir þar sem ég ætla
að arka um í fimm daga með
tengdafjölskyldunni.“

„Klára að pakka fyrir viku
ferð á Hornströndum og
síðan verður ekið í Bolungarvík. Á morgun verður siglt
til Hesteyrar með viðkomu í
Veiðileysufirði. Frá Hesteyri
verður arkað til Fljótavíkur.“

„Ég ætla að slá upp veislu
fyrir fjölskylduna því á
laugardagskvöldið erum við
sameinuð á ný eftir flakk tvist
og bast. Vonandi finn ég eitthvað spennandi í matinn á
markaðnum á Lækjartorgi.“

Dreymir um að finna Vega
Sænski ævintýramaðurinn Ola Skinnarmo er á leið til norðvesturhluta Grænlands á skútu sinni
Explorer með vaskt lið að freista þess að finna skipið Vega, sem legið hefur á hafsbotni í 110 ár.
Köntrífestival:

Lambchop á
KEX og í Iðnó
Köntrí Bandaríska hljómsveitin
Lambchop mun halda tvenna tónleika
á Íslandi um helgina. Fyrri tónleikarnir fara fram á Köntrí-festivali á KEX
Hostel í kvöld klukkan 21. Þar koma
þeir fram ásamt blágresissveitinni
Illgresi.
Síðari tónleikar Lambchop fara fram
í Iðnó annað kvöld klukkan 20.30 og
þar kemur tónlistarkonan Lay Low
einnig fram.
Ókeypis aðgangur er á tónleika þeirra
á KEX Köntrí meðan húsrúm leyfir.
Miðasala á tónleikana í Iðnó fer fram á
www.midi.is.

Stokkhólmsheilkenni:

Pönksirkus í
Vatnsmýrinni
Sirkus Sænski pönksirkusinn Burnt
out Punks sýnir Stokkhólmsheilkennið
í Volcano sirkusþorpinu í kvöld og
annað kvöld klukkan 23. Ókeypis er á
þennan viðburð og allir velkomnir.
Stokkhólmsheilkennið er eldfim,
bensíndrifin, anarkistapönk-sirkussýning. Sýningin stendur yfir í 70 mínútur
og mun kynda vel undir áhorfendum.

Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

að mætti auðvitað halda
að ég væri galinn að eyða
svona miklum peningum og tíma í að leita að
eldgömlu skipi en þegar
maður á sér draum þá
reynir maður að gera hann að veruleika,“ segir hinn sænski Ola Skinnarmo um leiðangur sinn til Norðvestur-Grænlands að leita að Vega,
fyrsta skipi veraldar sem sigldi
norðurausturleiðina milli Evrópu
og Asíu.
Langt úti í fjarskanum
Skinnarmo er eigandi fyrirtækisins Expedionsresor sem býður upp
á rannsóknarleiðangra og ævintýraferðir og fór norðausturleiðina
á skútu sinni Explorer, árið 2009. Í
ferðinni kveðst hann oft hafa hugsað um hið mikla afrek Nordenskiölds sem fyrstur manna fór þá
leið á skipinu Vega og sat fastur í
ísnum mánuðum saman. „Minn túr
tók þrjá mánuði og ég hafði góðan
tíma til að hugsa, meðal annars um
ný ævintýri. Þar kviknaði draumurinn um að finna Vega, sem sökk
á hvalveiðum við NorðvesturGrænland árið 1903. Það er mikil
áskorun að finna bát sem liggur
djúpt, langt úti í fjarskanum,“ segir
Skinnarmo brosandi.
En hversu djúpt? „Við höfum upplýsingar úr sjóprófunum sem gera
ráð fyrir að Vega sé á 300 til 500
metra dýpi. En frá olíuleitarmönnum við vesturströndina höfum við
fengið vísbendingar um að hún
sé hugsanlega á 100 metra dýpi.
Svæðið er mjög misdjúpt, nokkrum
mílum frá er það um 900 metrar.
Kannski er ekkert betra að Vega
liggi grunnt því þá er meiri hætta á
að ísinn hafi eyðilagt hana.“
Gera rannsóknir í leiðinni
Hefur enginn leitað að skipinu
áður? „Nei, merkilegt nokk. En
Bengt Grisell, vinur Anders Franzén sem fann Vasaskipið og hjálpaði við að bjarga því, gerði tilraun
til að finna Vega en þá var tæknin
ekki orðin eins fullkomin og nú. Við
erum hinsvegar með fínar græjur,
þökk sé meðal annars íslenskum
hugvitsmönnum sem hafa hannað

5.000 plöntur:

OLA SKINNARMO „Það er mikil áskorun að finna bát sem liggur djúpt, langt úti í fjarskanum,“ segir hann.

Við höfum næstum
þrjár vikur til að finna
skipið. Ég hef frábært fólk
með í för, meðal annars
nokkra af heimsins bestu
vísindamönnum , til
dæmis ráðgjafa Obama
forseta í norðurslóðamálum.
lítinn tölvustýrðan leitarkafbát. Við
erum líka með fullkomin tæki frá
Stokkhólmsháskóla.“
Skinnarmo kveðst ætla að snúa
aftur úr leiðangrinum 15. ágúst.
„Við höfum næstum þrjár vikur
til að finna skipið. Ég hef frábært
fólk með í för, meðal annars nokkra
af heimsins bestu vísindamönnum, til dæmis ráðgjafa Obama forseta í norðurslóðamálum og Martin Jakobsson, sjávarjarðfræðing
og prófessor við Tækniháskólann í
Stokkhólmi. Þó svo við finnum ekki
Vega þá verður ferðin til gagns því
þeir munu gera þýðingarmiklar
mælingar sem gefa þeim upplýsingar um bráðnun Grænlandsjökuls.“

EXPLORER Öflugt skip með ótrúlega góðar vistarverur og ótal hólf fyrir vistir og búnað.
MYND/GLENN MARTIN

Álíka og ferð tunglsins
En ef skipið finnst, hvað þá? „Ef við
finnum það munum við afla allra
upplýsinga um ástand þess sem
við getum og kortleggja staðinn.
Í framtíðinni getum við vonandi
bjargað því og sýnt það almenningi
líkt og Vasaskipið, sem 1,2 milljónir
manna skoða á hverju ári og sigldi
þó bara 300 metra! Vega er sögufrægt skip og vottur þess að Sví-

þjóð var í fararbroddi í heimskautarannsóknum. Ferð Nordenskiölds
norðausturleiðina var álíka tæknilegt afrek og að ganga á Everest og
fara til tunglsins.“
Skinnarmo segir Vega meira og
minna gleymda í Svíþjóð og hvað
þá öðrum löndum. „Ef við finnum
þetta skip er það liður í varðveislu
sögunnar,“ segir hann. „Það finnst
mér mikilvægt.“

Fyrsta skip veraldar til að fara norðurleiðina

Safnadagur í
Grasagarði
Íslenski safnadagurinn Grasagarðurinn er lifandi safn undir berum himni
og í garðinum eru varðveittar um
5.000 plöntur í níu safndeildum. Á íslenska safnadeginum eru gestir hvattir
til að skoða safnkostinn og njóta
þeirrar afþreyingar sem garðurinn
hefur upp á að bjóða. Upplýsingabæklinga er að finna í anddyri garðskálans.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEGA Skipið festist í ís á leiðinni milli Evrópu og Asíu árið 1878.

Vega var 47 metra langt seglskip með 60 hestafla
gufuvél, smíðað í Bremenhaven í Þýskalandi 1872.
Hún fór fyrst allra skipa norðaustur-sjóleiðina milli
Atlantshafs og Kyrrahafs, norðan Evrópu og Asíu.
Hún lagði upp frá Karlskrona í Svíþjóð 22. júní
1878 en læstist inni í ís 28. september sama ár og
losnaði ekki fyrr en 18. júlí 1879. En 22. september
1879 náði hún til Nagasaki í Japan.
Hinn sænski Adolf Erik Nordenskiöld (18321901), jarðfræðingur og heimskautakönnuður, var
leiðangursstjóri. Honum var vel fagnað í Stokkhólmi þegar hann kom heim aftur eftir fyrstu
siglinguna umhverfis Evrópu og Asíu, því leið hans
lá um Súezskurðinn og Miðjarðarhafið heim. Hann

var aðlaður árið 1880.
Eftir leiðangur Nordenskiölds var Vega seld til
skosks skipafélags sem hélt henni til sela og
hvalveiða. Hún festist í ís í Melville-flóa við
Norðvestur-Grænland árið 1903 og við tilraunir
áhafnarinnar til að sprengja hana lausa sökk hún
en mannbjörg varð.
Eigandi Vega er Bengt Grisell, ellilífeyrisþegi í Svíþjóð. Í Vermlands-tidningen er haft eftir honum að
það sé heppni að Vega hafi ekki verið hlaðin gulli
og demöntum því þá væri fyrir löngu búið að ræna
henni. Hann vonast til að hún finnist og að henni
verði gert jafn hátt undir höfði og Vasaskipinu,
sem byggt var safn utan um í Stokkhólmi.
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HVAÐ? HVENÆR?
HVAR?

Þorgerður Edda Hall leika sellósónötur eftir
L. Boccherini á Sumartónleikum í Skálholtskirkju.

LAUGARDAGUR
6. JÚLÍ 2013

16.00 Ljótu hálfvitarnir halda tónleika á
Græna hattinum á Akureyri, þar sem ungum
áhangendum gefst tækifæri til að teyma foreldra sína á tónleika. Á efnisskránni verða ný
og gömul lög. Forsala er hjá Eymundsson í
Hafnarstræti á Akureyri.

Tónlist
12.00 Inger-Lise Ulstrud frá Noregi leikur á
Klaisorgelið á Alþjóðlegu orgelsumri í Hallgrímskirkju. Aðgangur 1.700 kr.
14.00 Jazz undir fjöllum, árleg jazzhátíð í
Skógum undir Eyjafjöllum, verður haldin í
tíunda sinn. Þrennir tónleikar verða á Skógakaffi milli kl. 14 og 17. Aðaltónleikar hátíðarinnar fara fram í félagsheimilinu Fossbúð kl.
21.00. Stórsveit Reykjavíkur flytur þá dagskrá
tileinkaða helstu stórsveitum swingtímabilsins.
Sérstakur gestur verður Björgvin Halldórsson.
15.00 Guðrún Óskarsdóttir leikur einleiksverk fyrir sembal og Sigurður Halldórsson og

22.00 Magnús R. Einarsson og hljómsveit
skemmta á 3 ára afmæli Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8.
22.00 Glysrokkhljómsveitin Diamond Thunder
rís úr dvala á laugardaginn og kemur fram á
tónleikum á Bar 11. Hljómsveitin mun þar
leika frumsamið efni í bland við þekkta slagara. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabladid.is

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
SUNNUDAGUR
7. JÚLÍ 2013

Sýningar
13.00 Í tilefni íslenska safnadagsins verður
boðið upp á ratleik með rúnum á Landnámssýningunni Reykjavík 871±2. Ratleikurinn er tilvalinn fyrir alla fjölskylduna,
unga jafnt sem aldna, þar sem ráða þarf í
fornar rúnir og bera kennsl á aldargamla
gripi. Ratleikurinn tekur um það bil tuttugu mínútur og verður í gangi til klukkan
16. Ókeypis aðgangur.

Söfn
10.00 Á íslenska safnadeginum hvetur
Grasagarðurinn í Laugardal gesti til að
skoða safnkostinn og njóta þeirrar afþreyingar sem garðurinn hefur upp á að bjóða.
Grasagarðurinn er lifandi safn undir
berum himni og í garðinum eru varðveittar um 5000 plöntur í 9 safndeildum.
10.00 Íslenski safnadagurinn er haldinn
hátíðlegur í dag . Félag íslenskra safna og
safnmanna heldur utanum kynninguna
og verður dagskrá safnanna fjölbreytt að
vanda. Hægt er að nálgast upplýsingar
um dagskrána á Facebook síðu, íslenski
safnadagurinn og á síðu félags safnmanna,
safnmenn.is
11.00 Íslenska safnadeginum verður
fagnað í Þjóðminjasafni Íslands með
ókeypis aðgangi og leiðsögn á ensku kl.
11, á íslensku kl. 13 og kl. 14 á pólsku.
Auk þess munu 70 börn grafa niður fornleifar framtíðarinnar en athöfnin hefst
kl. 14. Vigdís Finnbogadóttir er formaður
afmælisnefndar Þjóðminjasafnsins og hún
verður viðstödd athöfnina á safnadaginn.
13.00 Á íslenska safnadaginn verður
boðið upp á hina árvissu fornbílasýningu
á Árbæjarsafni. Fornbílaklúbbur Íslands
sýnir ýmsa merka bíla í eigu félagsmanna
á safnsvæðinu. Félagsmenn verða á
staðnum og spjalla við gesti.
14.30 Í tilefni af Íslenska safnadeginum
býður Hönnunarsafn Íslands í Garðabæ
upp á fjölskylduleiðsögn um yfirstandandi
sýningu, Óvænt kynni. Í leiðsögninni mun
Þóra Sigurbjörnsdóttir, fulltrúi safneignar,
flétta inn frásögnum af því starfi sem fram
fer á bak við tjöldin í Hönnunarsafninu
og varpa ljósi á þá vinnu sem í gangi er á
heimildaöflun um íslenska hönnunarsögu.
Aðgangur er ókeypis.

Súkkulaðibitakökur

Prófaðu Bitann,
nýjasta nýtt frá Frón!

Bitinn er nýtt kex frá
Kexverksmiðjunni Frón. Þetta eru
ljúffengar súkkulaðibitakökur sem
eru fáanlegar í þremur gerðum: með
salthnetum, trönuberjum og döðlum.

Tónlist
15.00 Tríóið Ulv flytur þjóðlagatónlist frá
miðöldum á Sumartónleikum í Skálholtskirkju.
16.00 Sigrún Hjálmtýsdóttir - Diddú - og
Jónas Ingimundarson flytja tónlist á Stofutónleikum Gljúfrasteins. Þau munu flytja
lög sem samin hafa verið við ljóð Halldórs
Laxness. Aðgangseyrir er 1.000 krónur. Allir
velkomnir meðan húsrúm leyfir
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8.
17.00 Inger-Lise Ulstrud frá Noregi leikur á
Klaisorgelið á Alþjóðlegu orgelsumri í Hallgrímskirkju. Efnisskrá hennar er sérlega
fjölbreytt. Aðgangur 2.500 kr.

Myndlist
15.00 Í Hafnarborg verður boðið upp á
leiðsögn um yfirstandandi sýningu, Tilvist, verk eftir Eirík Smith frá árunum
1968 - 1982. Heiðar Kári Rannversson
sýningarstjóri leiðir gesti um sýninguna.
Leiðsögnin er ókeypis í tilefni Íslenska
safnadagsins.
15.00 Arngunnur Ýr myndlistarmaður leiðir gesti um sýninguna Tíminn í landslaginu
í Listasafni Árnesinga. Á sýningunni er
verkum Arngunnar og Ásgríms Jónssonar
stillt saman. Leiðsögnin er í tilefni Íslenska
safnadagsins. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

kemur við sögu
á hverjum degi

www.fronkex.is
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AÐEINS

20.002

Ȝȟ%

KRÓNUR

AÐEINS

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

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

KRÓNUR

Ȟț%

UM
MBRIA
TU
UNGUSÓFI

 

10.428

CLEVELAND
VELAND
TUNGUSÓFI
Bonded leður

 

ȝȝȤǀȤȤț
ƿȝȡȤǀȤȤț

Ȥț

ƿȜȡȤǀȤȤț
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

CLEVELAND tungusóﬁ
ggu
u
Stærð: B 231 D 86/140 H 81 cm. Svart bonded leður. Krómlappir.
Vinstri eða hægri
g tunga.
g Einnigg til í gráu áklæði Fullt verð 139.990 ĄĄĄǀȤȢǀȤȤț
ĄĄǀȤȢǀȤ
AÐEINS

17.414
KRÓNUR

25%

AÐEINS

24.314

Afb. á mán. m.vv.
12
2 mán. vaxtalaustt lán
3,5% lántökugj.

Ȟț%

DURANGO
RANGO
HORN-TUNGUSÓFI

 

OREGON
GON
OPINN HORNTUNGUSÓFI

 

ȜȤȤǀȤȤț

Afb. á mán
n. m.v.
12
2 mán. vaxtaalaust lán
3,5% lántö
ökugj.

KRÓNUR

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.

ȜȠ%

OREGON
GON
TUNGU-HORNSÓFI

 

 

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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R
U
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A
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%
af allri smávöru á sumarútsölunni
AFSLÁTTU R

LÍF OG FJÖR Á husgagnahollin.is
og með vinum okkar á

ȟț%
 

AÐEINS

21.899
KRÓNUR

ȜȠ%

 

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.

UTAH
AH – LJÓ
L ST OG
L SBRÚNT ÁKLÆÐI
LJÓ

HARBOR
ARBOR TOW
TOWN –
L SBRÚNT ÁKLÆÐI
LJÓ

ƿȣȤǀȤȤț

ƿȜȝȟǀȤȤț

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.

Ȥț

ȤȤț

AÐEINS

KRÓNUR

LARAMIE
RAMIE
3JA SÆTA
T SÓFI

ETHAN
HAN
HORNSÓFI

5.339

AÐEINS

32.939

AÐEINS

13.964
KRÓNUR

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

GRAND
AND PINN
PINNACLE –
SVA
V RT LEÐUR

ƿȜȣȤǀȤȤț

ÃÛĄȝțǦÃǦO P I Ð ȜțǂȜȣƽǀȜȜǂȜȢǀȜȞǂȜȢO G

| X| |X 
o | 

   
 | |o

AÐEINS

9.652
KRÓNUR

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

ALICIA
CIA
SVEFNSÓFI

ȜțȤǀȤȤț

ALICIA Svefnsóﬁ B 163 D 83 H 78 cm..
Dýnustærð 130x199 cm. Litir: Rautt,
dökkgrátt, svart, ljósgrátt og rósótt
slitsterkt áklæði.

ȜȠ%

 

AÐEINS

14.827

ƿȜȝȤǀȤȤț

KRÓNUR

ȜȠ%

 

ALLT AÐ

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

MELBOURNE
BOURNE
SVEFNSÓFI

%
50
AFSLÁTTUR

ȜȡȤǀȤȤț
ƿȜȤȤǀȤȤț

MELBOURNE Svefnsóﬁ. Stærð: 243x170 H:70 cm
Slitsterkt áklæði. Litir: Svargrár, grænn og rauður.

A
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T
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A
| SUM I | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKU
R
Vinstri og hægri tunga.

| REYKJAVÍK | AKUREY

AÐEINS

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

12.627
KRÓNUR

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

IBIZA
BORÐSTOFUBORÐ

ȜȟȟǀȟȤț

IBIZ
ZA
Borð
ðstofu
uskápu
ur.
Gegnheeil
sápu
á uborin eik.

ƿȜȡȤǀȤȤț

IBIZA Sófaborð – eik.
LOISE Borðstofustólar
eik og leður.

AÐEINS

31.214
KRÓNUR

 ƿȞȤǀȤȤț

 ƿȜȜȤǀȤȤț

ȜȤȠǀȟȤț
 ƿȝȝȤǀȤȤț

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

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

MORRISON
ISON
BORÐSTOFUBORÐ

ȞȠȤǀȤȤț
ƿȞȤȤǀȤȤț

Ãǀ
ĄĄȝȢȤǀȤȤț

ªĄǄ

 

Ȟȝ%
 

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.

ȟț%
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1991

1993

Kemur inn á sem
varamaður í einum
leik Breiðabliks
sem verður Íslandsmeistari. Verður
einnig Íslandsmeistari
með Blikum árið eftir.
Spilar fyrsta landsleikinn þegar hún kemur
inn á sem varamaður
í 4-1 sigri á Skotum.
Er kjörin efnilegasti leikmaður
1. deildar
kvenna
og hjálpar
Breiðabliki að
verða Íslandsmeistari.

1995
Fer í Stjörnuna þar
sem faðir
hennar
Jón Óttarr
Karlsson
tók við þjálfun liðsins.

1997

Fer aftur í Breiðablik
og hjálpar liðinu
að vinna allt í boði
sumarið 1996.
Fer út til Noregs þar
sem hún spilar með
Kolbotn frá 1997 til
2003.

ÞOLIR EKKI AÐ TAPA „Ég er mjög tapsár og finnst mest óþolandi af öllu að tapa fyrir makanum, það gerir mig brjálaða.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1999

Sér ekki eftir einni mínútu
Katrín Jónsdóttir hefur verið fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu síðan 2007. Hún
leiðir liðið á EM sem byrjar í næstu viku, en er ákveðin í að leggja skóna á hilluna í haust. Því fylgir
söknuður, en líka tækifæri til að sinna því sem setið hefur á hakanum.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

K

atrín stundar framhaldsnám í læknisfræði í
Stokkhólmi og leikur með
Umeå í sænsku úrvalsdeildinni. Hún hefur verið
heima í tvær vikur til að
æfa með landsliðinu en á mánudag
heldur hópurinn til Svíþjóðar þar
sem fyrsti leikur liðsins fer fram
á fimmtudaginn. Þetta verður síðasta stórmótið þar sem Katrín leiðir liðið og liggur því beint við að
spyrja hana hvort hún kvíði ekki
viðbrigðunum, þar sem líf hennar
hefur meira og minna snúist um fótbolta frá átta ára aldri.
„Þetta er mjög skrýtin tilfinning og ég fæ stundum hnút í magann þegar ég hugsa um það, en öllu
lýkur einhvern tíma og nýtt tekur
við. Ég vil klára sérnámið, hafa
meiri tíma fyrir fjölskylduna og
kannski huga að barneignum. Það er
ýmislegt annað í lífinu en fótbolti,
þótt það hafi tekið mig langan tíma
að fatta það.“
Katrín er gift Þorvaldi Makan
Sigbjörnssyni, sem á einn son úr
fyrra sambandi, en þau hafa ekki
eignast barn saman. Er það fótboltinn sem hefur valdið því? „Já, það
má segja það. Við kynnumst þegar
ég er 29 ára og þá hugsaði maður að
þetta yrðu ekki nema tvö eða þrjú
ár í viðbót í fótboltanum og á þeim
aldri er svolítið seint að taka sér frí
til barneigna og byrja svo aftur að
spila. Svo hafa árin bara bæst við og
þegar við unnum okkur inn réttinn
til að taka þátt í þessu Evrópumóti
þá langaði mig virkilega að taka
þátt í því, þannig að þetta hefur æxlast svona.“
Jafnrétti fyrir alla
Er það algengt að konur detti út
úr fótboltanum þegar þær eignast
börn? „Já, það er það, en mér finnst
samt meira um það núna en áður að
stelpur komi til baka eftir að hafa
eignast börn. Í landsliðinu eru til
dæmis tvær mæður núna þannig að

þetta er að breytast, sem betur fer.“
Þú berð hag kvennafótboltans
mikið fyrir brjósti, ertu femínisti?
„Mér finnst þetta erfitt orð, femínisti. Ég vil bara jafnrétti fyrir alla,
ekki bara konur. Það er margt sem
hallar á konur í þjóðfélaginu en það
er líka margt sem hallar á karlmenn
og mér finnst þurfa að horfa á það
líka.“
Það hefur mikið verið talað um
að umfjöllun um kvennaíþróttir sé
mun minni og slælegri en um karlana, ertu sammála því? „Já, mér
finnst umfjöllunin um kvennaíþróttirnar oft mega vera meiri. Ég gæti
talið upp mörg atriði sem hefðu mátt
betur fara til að jafnræðis væri gætt
þarna. Umfjöllunin hefur reyndar
batnað mikið á síðustu árum, en hún
mætti samt alveg vera betri.“
Síðasti anginn af þeirri umræðu
er um launamun dómara í karla- og
kvennaleikjum, hvað finnst þér um
hann, er hann eðlilegur? „Nei, eiginlega ekki. Mér finnst það lélegt. Ég
veit að það er meiri hraði í karlaboltanum, eðlilega. Þeir eru með stærri
vöðva og eru hraðskreiðari, en mér
finnst þessi munur samt ekki eðlilegur. Það þarf líka að vera eftirsóknarvert að dæma kvennaleiki
og það er bara þannig í lífinu að ef
eitthvað er illa borgað þá sækist
fólk ekki eftir því og bestu manneskjurnar fást ekki í þau störf. Það
á við um dómarastarfið eins og allt
annað þannig að mér finnst eðlilegt
að launin séu jöfn.“
Verst að tapa fyrir makanum
Katrín mun leika með Umeå út
október, en hvað tekur við að loknu
tímabili? „Það verður örugglega
bara vinna því að allt mitt sumarfrí
hefur farið í landsliðsferðir og ég
er núna í launalausu leyfi. Tek mér
kannski viku í launalaust leyfi í viðbót til að fá einhverja hvíld, en það
verður ekki meira.“
Áttu einhver önnur áhugamál
en fótboltann? „Já, já. Mér finnst
til dæmis mjög gaman að spila alls
kyns spil, bæði borðspil og venjuleg. Við gerum mikið af því fjölskyldan, ég, maðurinn minn og
stjúpsonur. Það gengur oft á ýmsu
og fer stundum allt í háaloft því ég

er mjög tapsár og finnst mest óþolandi af öllu að tapa fyrir makanum,
það gerir mig brjálaða. Mér finnst
líka gaman að ferðast og fæ vonandi fleiri tækifæri til þess eftir að
ég hætti í boltanum, því þótt honum
fylgi mikil ferðalög þá er það allt
öðruvísi, maður er alveg bundinn
af dagskránni.“
Erfiðara fyrir mig
Þegar þú horfir yfir ferilinn sérðu
þá eftir því að hafa látið fótboltann hafa svona mikinn forgang í lífi
þínu? „Nei, ég sé ekki eftir einni
mínútu sem ég hef eytt í fótbolta.
En svona eftir á að hyggja hefði
ég sennilega valið mér auðveldara
nám ef ég hefði vitað hvað þetta er
erfitt. Það hafa komið tímabil þar
sem ég hef keyrt mig dálítið langt
niður með mikilli vinnu og fótbolta
á sama tíma og það hefur oft verið
erfitt. En árunum í fótboltanum sé
ég ekki eftir og hugsa oft: Oh, af
hverju er ég ekki fædd 1990 og á
þetta allt eftir.“
Gætirðu hugsað þér að gerast
þjálfari? „Þessa spurningu fæ ég
mjög oft og hef alveg velt því fyrir
mér. En eins og staðan er núna þá
langar mig ekki til þess. Kannski
seinna, hver veit.“
Þú ert búin að vera fyrirliði landsliðsins síðan 2007, er ekkert erfitt
að sleppa hendinni af stelpunum?
„Jú, þetta verða rosaleg viðbrigði,
en ég reyni bara að ýta hugsuninni
frá mér. Núna horfi ég bara á EM og
einbeiti mér að því hvað ég geti gert

Mér finnst þetta
erfitt orð, femínisti. Ég vil
bara jafnrétti fyrir alla,
ekki bara konur. Það er
margt sem hallar á konur í
þjóðfélaginu en það er
líka margt sem hallar á
karlmenn.
til þess að liðinu gangi sem best.“
Hefurðu áhyggjur af liðinu eftir
að þú hættir? „Nei, það hef ég ekki.
Það eru að koma upp mjög efnilegar
stelpur og fyrir eru miklir karakterar og leiðtogar í liðinu. Þær eiga
eftir að blómstra og ég held að
þetta verði miklu erfiðara fyrir
mig heldur en þær.“
Hvernig leggst Evrópumótið í þig? „Bara vel. Við
erum í erfiðum riðli með
Noregi, Hollandi og Þýskalandi, en ég vil meina að ef við
náum að spila toppleik þá getum
við gert stóra hluti. Markmiðið
er að komast í átta liða úrslit og
þá verðum að fá að minnsta kosti
fjögur stig í riðlinum.“
Og þú hefur trú á að það takist?
„Já, ég hef fulla trú á því. Gengið
hefur kannski ekki verið alveg eins
og við hefðum óskað okkur undanfarið, en þetta er nýtt mót og góð
stemning og mikil harka á æfingum.
Við erum ekki að fara þarna bara
til að taka þátt, við ætlum að leggja
allt í sölurnar til þess að ná lengra.“

Verður norskur
meistari með Kolbotn.
Skoraði 8 mörk í
leikjunum 18.

2001

2003

Snýr aftur heim og
gengur til liðs við Val
og verður Íslandsmeistari.

Spilar með norska
liðinu Amazon Grimstad í tvö tímabil.

2005

2007

2009

2011

Verður Íslandsmeistari með Val fimm ár í
röð og lyftir Íslandsbikarnum í öll skiptin.
Hefur þar með orðið
Íslandsmeistari tíu
sinnum.
Tekur við stöðu fyrirliða landsliðsins þegar
Sigurður Ragnar
Eyjólfsson verður
landsliðsþjálfari

2009
Er kjörin knattspyrnukona ársins og
leiðir íslenska landsliðið á EM í Finnlandi,
fyrsta stórmóti í sögu
íslenskra knattspyrnulandsliða í fullorðinsflokki.
Spilar 100. landsleikinn fyrst íslenskra
kvenna. Skoraði eitt
mark í 3-0 sigri á
Króatíu.
Gengur til liðs
við sænska liðið
Djurgården.

2013
FYRIRLIÐINN Katrín leiðir kvennalandsliðið í síðasta sinn á EM í Svíþjóð.

Semur
við
sænska
liðið
Umeå IK.
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INNREIÐ
NÚTÍMANS

MEÐ KÁLFSSKINNI

Ruggustóll
Sveins Kjarval,
framleiddur frá
1960-1970.

Módernisminn í íslenskri híbýlamenningu er
efni sumarsýningarinnar Óvænt kynni í Hönnunarsafni Íslands á Garðatorgi. Öll verkin eru
eftir íslenska hönnuði, sum þekkt, önnur ekki.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

etta eru allt íslensk
húsgögn. Meiri hlutinn
í eigu safnsins en sum
í einkaeigu. Margt er
mjög forvitnilegt,“ segir
Þóra Sigurbjörnsdóttir,
fulltrúi safneignar Hönnunarsafns Íslands, um sýninguna
Óvænt kynni – Innreið nútímans
í íslenska hönnun. Þetta er söguleg sýning um árin 1930 til 1980 í
íslenskri húsgagnasmíði.

Að sögn Þóru eru meðal annars
verk eftir fyrstu menntuðu húsgagnahönnuði Íslands á sýningunni, verk sem hefðu verið tilbúin
í fjöldaframleiðslu ef aðstæður
hefðu verið fyrir hendi. „Sýningin nær fram til 1980 og á árunum
1960 til 70 var mikið framleitt af
húsgögnum á Íslandi og við erum
með hluti sem náðu miklum vinsældum.“
Íslenskar konur unnu brautryðjendastarf við áklæða- og teppagerð, að sögn Þóru og sýnishorn
af framleiðslu þeirra eru meðal
áhugaverðra muna á sýningunni.

Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er skemmtileg og
lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. Skammt fyrir norðan stöðina
standa vindmyllur Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi.
Svo gæti farið að vindmyllur starﬁ samhliða vatnsaﬂsvirkjunum
og vinni orku úr endurnýjanlegustu orkugjöfum sem völ er á;
fallandi vatni og hressandi strekkingi.

Starfsfólk Landsvirkjunar tekur á móti gestum við
vindmyllurnar kl. 13-17 alla laugardaga í júlí.
Búrfell
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Haﬁnu.
Opið alla daga í allt sumar frá kl. 10-17.
Akstur frá Reykjavík tekur aðeins um eina og hálfa klukkustund.
www.landsvirkjun.is/heimsoknir
Vindmyllur

32

Búrfellsstöð

30
Árborg

1

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst

15 m/s
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Á PALLINUM

FRÁ 1972

Raðstólar eftir
Þorkel G.
Guðmundsson.

Hönnunarsafnið
óskar eftir
upplýsingum
um þennan stól.

SÉRSMÍÐI

Stóll frá
1930-1940
eftir Jónas
Þórmundsson.

EFTIRGERÐ Sveinn

Kjarval byggði
þennan á Engisprettunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kjöraðstæður til raforkuvinnslu

19

28
2
8 m/
m/s
/s

34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvast
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DÝRMÆTASTA GJÖFIN Þorgeir Atli Gunnarsson er fimm ára og á leiðinni í Vesturbæjarskóla í haust. Aðra hverja viku dvelur hann hjá pabba sínum, barnsföðurnum sem María heldur enn miklu sambandi við. „Ég hef
alltaf litið svo á að Þorgeir hafi verið dýrmætasta gjöfin mín,“ segir María.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Mig langar að vera gott fordæmi
María Rut Kristinsdóttir hafði upplifað ýmislegt þegar hún varð móðir, aðeins átján ára gömul. Fimmtán ára bjó hún ein á
Ísafirði og lifði á kakósúpu og fiskibollum og sextán ára svaf hún í hálft ár á dýnu heima hjá Illuga Gunnarssyni. Í dag er hún
orðin formaður Stúdentaráðs og dregur sem slíkur hvergi af sér í baráttu gegn Illuga, sem er eins og annar faðir hennar.
og unglingsárin einkenndust mjög
mikið af hræðslu og kvíða.“
Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

Ég hitti Maríu Rut Kristinsdóttur við
Austurvöll á blíðviðrisdegi – hún er
búin í vinnunni þann daginn, er aldrei
þessu vant ekki að vinna fram eftir
að hagsmunum stúdenta þótt það sé
pabbavika hjá syni hennar – en við
setjumst samt ekki út í sólina og mannmergðina. Við þurfum dálítið næði
fyrir það sem við ætlum að spjalla um.
Hún stingur upp á að við förum á
barinn Uppsali við Aðalstræti. Staðsetningin er engin tilviljun, þar var
María að vinna þegar hún var á fyrsta
árinu í menntaskóla, á viðkvæmasta
tíma lífs síns – þegar fimm ára gömul
lífsreynsla var farin að ásækja hana
svo mikið að hún var við það að bugast.
Flúði upp í til mömmu
Hún ólst upp á Flateyri á sorgartímum eftir snjóflóðið 1995, heimilishaldið einkenndist af óreglu og drykkju,
og árið 2001, þegar hún var tólf ára,
breyttist líf hennar varanlega. „Í
fyrsta skipti sem ég upplifi eitthvað
kynferðislegt þá er það stjúppabbi
minn að misnota mig,“ útskýrir María.
Skiptin voru fjögur á hálfs árs tímabili.
Alltaf var hann drukkinn, lagðist upp í
rúm til hennar og leitaði á hana.
„Mín taktík var bara sú að taka
höndina á honum í burtu, fara inn í herbergi til mömmu og leggjast við hliðina
á henni þannig að hann kæmist ekki til
mín. Yfirleitt kom hann stuttu seinna
og fór að sofa og þá gat ég farið aftur
upp í rúm.
Ég man öll skiptin mjög greinilega
– svo vel að ég get lýst því í hvernig
fötum hann var – og þetta hefur mótað
mig mikið sem manneskju. Ég fylltist
af sektarkennd, skömm og sjálfshatri

„Þú knúsaðir mig of fast“
María þorði engum að segja frá ofbeldinu og ræddi það aldrei við stjúpföður
sinn, nema í eitt skipti þegar hann fékk
hana með sér suður til Reykjavíkur að
skoða báta sem hann hafði hug á að
kaupa og þau gistu saman á hóteli.
„I‘m Like a Bird með Nelly Furtado
var á PoppTíví – ég elskaði það lag –
þegar hann kom úr sturtu og lagðist
upp í hjá mér. Ég hugsaði bara: „Sjitt,
er hann að fara að gera þetta aftur?“
En þá spurði hann: „María mín, hef ég
einhvern tímann gert eitthvað sem þér
líkaði ekki vel við?“
Ég var svo meðvirk að ég sagði við
hann: „Nei, en þú knúsaðir mig of fast
um daginn.“ Hann lofaði mér því að
hann mundi aldrei knúsa mig of fast
aftur og fór að sofa. Eftir á að hyggja
held ég að þarna hafi hann verið að
ganga úr skugga um að ég myndi ekki
neitt, enda hafði ég alltaf þóst vera sofandi þegar hann skreið fullur upp í til
mín.“
Bjó ein fimmtán ára og lifði á kakósúpu og fiskibollum úr dós
Við tóku unglingsárin þar sem María
tamdi sér að vera stillt, góður námsmaður og eins fullkomin og frekast var
unnt. Hún hafði algjöra stjórn á eigin
lífi, nema um helgar þegar foreldrar
hennar fóru á fyllerí. „Þá gat ég ekki
farið að sofa fyrr en ég heyrði hann
hrjóta. Ég fór oft ein út að labba á nóttunni og labbaði þangað til ég vissi að
þau væru örugglega sofnuð, fékk vinkonur mínar til að gista hjá mér og var
alltaf mjög meðvituð um að koma í veg
fyrir að aðstæður gætu skapast fyrir
hann – mögulega ómeðvitað líka.“
Þegar María var fimmtán ára flutti
fjölskylda hennar, mamma, stjúppabbi og tvö yngri systkini, til Úganda.
María varð eftir á Íslandi. „Mögulega

Í fyrsta
skipti sem
ég upplifi
eitthvað
kynferðislegt þá er
það stjúppabbi minn
að misnota
mig.

vegna þess að ég gat ekki hugsað mér
að búa með honum áfram, en líka
vegna þess að ég átti svo lítið eftir af
grunnskóla og var að klára samræmdu
prófin.“
Blóðfaðir hennar var þá tiltölulega
nýfluttur til landsins frá Finnlandi –
Ísfirðingur sem hún þekkti ekkert fyrr
en hún var þrettán ára. „Ég er svona
slys á diskóteki ‘88,“ segir hún hlæjandi.
María hefur alltaf verið sjálfstæð, sá
mikið til um yngri systkini sín alla tíð,
og tók þá ákvörðun fimmtán ára gömul
að flytja til þessa nýja föður síns á Ísafirði og ljúka grunnskólanum þar. Um
það leyti var faðir hennar hins vegar
búinn að kynnast konunni sem hann
á í dag og dvaldi fyrst og fremst hjá
henni.
„Þannig að ég bjó eiginlega bara ein
í litlu húsi sem hann átti. Ég kunni að
búa til kakósúpu og fiskibollur úr dós
og hann kunni ekki beint mikið að vera
pabbi, þótt við séum orðin mjög náin í
dag. Í tíunda bekk var ég þess vegna
bara ein, alltaf með alla vinina heima,
og fannst ótrúlega skrítið að einhverjum þætti það sérkennilegt.“
Svaf á bak við stofuborð í hálft ár
Þrátt fyrir þessar aðstæður fór hún
aldrei út af sporinu – snerti til dæmis
ekki áfengi fyrr en eftir að hún varð
sautján ára. „Sem betur fer því að það
hefði verið mjög auðvelt fyrir mig að
fara á aðra braut. Ætli það megi ekki
þakka þetta einhverri innbyggðri skynsemi.“
María er komin af fólkinu frá Sólbakka á Flateyri, amma hennar er
Jóhanna Guðrún Kristjándóttir, systir þingmannsins Einars Odds Kristjánssonar heitins, og þar var henni
snemma innrætt að það væri mikilvægt að sækja sér góða menntun.
Þegar hún náði samræmdu prófunum með glæsibrag var því ekkert
annað í stöðunni en að flytja suður til

Reykjavíkur og fara í Menntaskólann
með stóru M-i – MR. „Þá flutti ég til
frænku minnar og mannsins hennar sem tóku mig í raun að sér.“ Þar á
María við Brynhildi Einarsdóttur og
Illuga Gunnarsson, nú menntamálaráðherra.
„Þau vildu greiða fyrir mér í lífinu af því að foreldrar mínir bjuggu í
Afríku og pabbi minn bjó á Ísafirði. Á
þessum tíma vissi samt enginn af lífsreynslu minni. Þau voru að gera upp
húsið sitt á Ránargötunni þannig að
ég flutti til þeirra í pínulitla kjallaraíbúð á Fjólugötu og þau sögðu mér að
ég þyrfti að sofa á dýnu í smá stund.
Það endaði þannig að ég gisti á dýnu
á bak við stofuborð heima hjá þeim í
sex mánuði af því að framkvæmdirnar töfðust eitthvað.“ María lætur samt
vel af vistinni og segir þau hafa reynst
sér mjög vel.
„Trúin á að ég gæti einhvern tímann
orðið eitthvað kemur frá þeim tveimur.
Þau hafa alltaf verið á bakinu á mér og
sagt við mig: María, þú hefur eitthvað,
það er eitthvað við þig og þú getur gert
hvað sem þú vilt. Ef ég hefði ekki haft
þennan stuðning þá held ég að ég hefði
ekki verið jafnáræðin í að láta verða
eitthvað úr mér.“
Sagði Illuga frá
Fyrsta árið í Menntaskólanum í
Reykjavík gekk vel. „Ég var algjör
dúlla, keypti mér Converse-skó og
ætlaði algjörlega að taka týpuna alla
leið. Ég var ótrúlega stillt og dugleg að
læra – Illugi alltaf að reyna að kenna
mér efnafræði og skildi ekkert hvernig
ég komst í gegnum þetta því að ég var
alveg hræðileg. Svo var það bara þegar
vorprófin voru að byrja að ég frétti að
foreldrar mínir væru að flytja aftur
heim frá Úganda. Þá var ég orðin sautján ára og aðeins þroskaðri og fattaði
að það greip mig ótti gagnvart því að
stjúppabbi minn væri að flytja heim.
Ég fann inni í mér þörf til að fara að

LOPAPEYSAN Á SKAGANUM
Lopapeysan er mögnuð tónlistarhátíð sem fer fram á
Írskum dögum á Akranesi um helgina. Helstu poppstjörnur landsins koma fram á hátíðinni og má þar
nefna Bubba Morthens, Helga Björnsson, Matta,
Jón Jónsson, Magna, Pál Óskar og fleiri. Auk
Lopapeysunnar er viðamikil dagskrá á Skaganum.

gegn
þvagfærasýkingu
·

Aðeins eitt hylki á dag
ag

·

2190 kr. pakkinn

·

Enginn sendingarkostnaður

·

Kemst inn um bréfalúgu

Fæst aðeins í
vefverslun SagaMedica
á www.sagamedica.is

www.sagamedica.is

Einnig tekið við pöntunum í síma 414 3076 frá kl. 10 -13 virka daga.
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Af hverju virka PRÓGASTRÓ DDS PLÚS 3
góðgerlarnir svona vel og fljótt á marga
meltingaerfiðleika eins og hægðatregðu,
niðurgang, uppþembu, kandíta,
sveppasýkingu ofl.
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Lykillinn er að allir góðgerlarnir í PRÓGASTRÓ
DDS PÚS 3 eru gall- og sýruþolnir og ná að
lifa ferðina af í gegnum magann niður í smáþarmana. Auk þess er ASÍDÓFÍLUSINN
DDS 1, sem hefur þann hæfileika að fjölga
sér og dvelja í þörmunum, vinnusamur og
stöðugur.

16-70

MEÐ KATTAOFNÆMI

2 hylki á morgnana á fastandi maga geta gert
kraftaverk fyrir meltinguna! Margir fullyrða að
þeir sem hafa góða meltingu séu hamingjusamari.

KÖTT GRÁ PJÉ Atli Sigþórsson stefnir á að verða rithöfundur, er efnishyggjumaður í húð og hár og hefur enga trú á málhreinsunarstefnu. Hann er betur
þekktur sem rapparinn Kött Grá Pjé.
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Þessi vara er laus við:
Mjólk • Glúten • Sykur
Soja • Rotvarnarefni
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www.gengurvel.is

ak við vefjarhöttinn og furðulega
nafnið er upprennandi rithöfundur, Atli Sigþórsson. Þótt undarlegt
megi virðast á hann ekki kött. „Nei, því
miður. Ég er með kattaofnæmi. En ég
hins vegar dýrka ketti, nýti hvert tækifæri til að kjassast í þeim og verð stundum alveg skrýtinn í partíum ef þar eru
kettir,“ segir Atli. „Ég átti samt einu sinni
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DÝRKAR KETTI
Atli Sigþórsson, betur
þekktur sem Kött Grá
Pjé, átti eitt sinn köttinn
Winston, sem svaf uppi í
hjá honum á nóttunni.
MYND/DANÍEL RÚNARSSON
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kött sem var ansi fínn gaur, hann hét
Winston. Við vorum algjörir „homies“.
Hann svaf uppi í hjá mér, undir sæng,
ofan á bringunni á mér.“
Winston þessi vakti engin ofnæmisviðbrögð hjá Atla og ekki er laust við að
örli fyrir söknuði hjá rapparanum. „Já,
ég þoldi hann. Hann var af tegund sem
heitir rússneskir blákettir, en þeir

11.490 kr

9900 kr
kr

Ármúla 21 - 108 Reykjavík - Sími: 588 6868 - www.pho.is
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eru sagðir valda litlu ofnæmi.
Og annað hvort var það málið,
eða bara að ég var ekki kominn
með ofnæmi þá. Kannski fékk
ég ofnæmi af því að sofa alltaf
með hann uppi í rúmi hjá mér,“
segir Atli og hlær. Rússneskir
blákettir eru raunar gráir að lit,
þó að nafnið bendi til annars, og
Atli segir það hafa haft áhrif á
Kött Grá Pjé. „Já, það má segja að
nafnið sé óður til hans.“

HLIÐARSJÁLF
„Rapparinn Kött Grá Pjé og rithöfundurinn Atli Sigþórsson eru
nefnilega ekki sami maðurinn og
reyndar eru þeir talsvert ólíkir.
„Kött Grá Pjé er mjög dulhyggjusinnaður, í sambandi við ýmis
öfl úti í alheiminum, alls konar
goðmögn og fígúrur,“ útskýrir
Atli. „Ég er sjálfur alveg ferlegur
efnishyggjumaður. Ég trúi bara
ekki neinu. Nema því sem mig
dreymir.“
Þó Kött Grá Pjé sé nýstiginn
fram á sjónarsvið íslenskrar
rappflóru er langt síðan Atli
byrjaði að rappa. „Ég held ég hafi
verið í fyrstu rappgrúppunni á

Akureyri, þá var ég í grunnskóla.
Hún hét Dé O Sé, sem okkur
fannst mjög töff en er virkilega
hallærislegt líka,“ segir Atli. „En
núna er ég aftur farinn að vinna
með plötusnúðnum úr þeirri
hljómsveit, honum Styrmi, eða
Stressa Pjé.“
Kött Grá Pjé er dálítið eins og
köttur að því leyti að hann hleypur á milli samstarfsfélaga eftir því
sem hentar honum hverju sinni.
„Já, ég læt bara snúast í kringum
mig,“ segir hann og hlær. „Ég
hef svo stutt athyglisspan þegar
kemur að rappi. Ef ég heyri eitthvað skemmtilegt vil ég gera það
einn tveir og bingó, svo heyri ég
eitthvað allt öðruvísi daginn eftir
og þá langar mig líka að gera það.
Þess vegna hentar mér ágætlega
að vinna með fleiri en einum upptökustjóra.“

KÖTT MEÐ VEFJARHÖTT
Þekktasta lag rapparans er án
efa reggí-rapplagið Aheybaró,
sem náði miklum vinsældum á
skömmum tíma og hefur vermt
efstu sæti vinsældarlista Rásar
tvö síðastliðnar átta vikur. Lagið

vann hann í samstarfi við Togga
Nolem. Hann segir þá félaga enn
í samstarfi og að þeir séu að
þreifa sig áfram með reggírappið.
Nýlega var frumsýnt tónlistar-

Kynnum nýja vörulínu
20% af öllum nýjum vörum í dag laugardag

myndband við lagið, en þar gefur að líta hinn
dulspekilega Kött Grá Pjé með veglegan vefjarhött. „Ég spáði mikið í síkhisma á tímabili, sem
eru indversk trúarbrögð. Þessir túrbanir eru
hluti af þeirra trúarlífi og þeir klippa ekki á
sér hárið heldur eru með það sítt, vafið undir
túrbaninum,“ útskýrir Atli, sem er afar hrifinn
af vefjarhöttum. „Það er mjög fínt að vera
með túrban. Mér skilst að það komi sér líka
oft til góða þarna á Indlandi þegar þeir lenda
í slysum á skellinöðrunum sínum. Það er svo
ferleg umferð þarna nefnilega.“ Vefjarhötturinn
er rúmlega fjögurra metra langur efnisstrangi,
einn metri á breidd, sem er vafinn utan um
höfuðið. „Þetta virkar bara eins og hjálmur
á skellinöðrum. Ég er ekkert að ljúga, ég hef
þessar upplýsingar beint frá Indlandi.“

STÍLFÆRÐAR VANGAVELTUR
Atli er um þessar mundir að ljúka meistaranámi í ritlist við Háskóla Íslands og draumurinn er að verða rithöfundur. Ritstörfin virðast
liggja vel fyrir honum ef marka má rapptexta
hans. Atli segir undirbúningsferlið misjafnt. „Ég
set gjarnan niður einhverja línu sem kemur til
mín. Svo fær hún að malla í hausnum á mér og
þannig held ég áfram, einhvern veginn þusandi
inni í mér, og svo sest ég niður eftir einhvern
tíma og þá bara vellur þetta út,“ segir Atli, sem
segist ekki endilega rappa um sín hjartans
mál. „Við skulum segja að þetta séu stílfærðar
vangaveltur hjá mér. Ég fel þær voða mikið í
alls konar fjasi sem er þá frá komið frá Kött.“

Dokkupoki eða hárband fylgir þegar
verslað er fyrir 5.000 kr eða meira.
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Suður England og Wales 15. – 21.08.
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RAPPMENNINGIN FJARLÆG
Í einum textanum segir: „Tíkarlegir bílar eru
allt sem ég þrái.“ Er eitthvað til í því? „Nei,
þeir eru ekki allt sko, en ég er voða hrifinn af
þeim,“ segir hann. „Þetta er einhver yfirlýsing.
Ég er rappari, en ég á voða erfitt með að vera
upptekinn af fínum bílum.“ Hann segir rappmenninguna úti í hinum stóra heimi vera sér
fjarlæga, þó hann sæki ýmislegt í hana. „Ég
bölva náttúrlega og ragna og er alveg óskaplega upptekinn af orðinu „muthafucka“.“ Textar
Kötts eru enskuskotnir og Atli segist ekki hafa
neina trú á málhreinsunarstefnu Íslendinga.
„Mér finnst að tungumál eigi að fá að þróast
með sínu lagi. Það eru alltaf einhverjir sem vilja
halda í það gamla og tala málið meðvitað, allir
þessir rithöfundar og fræðimenn sem skrifa, en
mér finnst þetta eigi bara að hafa sinn náttúrulega gang,“ segir Atli.

ÓLÍKT HLIÐARSJÁLF
Atli segist vera afar
ólíkur hliðarsjálfi sínu,
Kött Grá Pjé. Sjálfur
sé hann raunsær efasemdamaður öfugt við
hinn andlega þenkjandi
dulhyggjumann Kött
Grá Pjé.
MYND/DANÍEL RÚNARSSON

TUNGUMÁL
EIGA AÐ
ÞRÓAST
„Mér finnst að
tungumál eigi að fá
að þróast með sínu
lagi. Það eru alltaf
einhverjir sem vilja
halda í það gamla
og tala málið meðvitað, allir þessir
rithöfundar og
fræðimenn sem
skrifa, en mér
finnst að þetta eigi
bara að hafa sinn
náttúrulega gang.“

Í TAKT VIÐ NÚTÍMANN
Atli er með BA-gráðu í sagnfræði og segist
að vissu leyti nýta hana í textasmíðinni. „Ég
myndi ekki segja að ég rappaði um sagnfræðileg málefni, en hins vegar bý ég að því
að þekkja til hins og þessa ómerkilegra fyrirbæra og persóna sem ég skýt oft inn í. Það er
yfirleitt bara eitthvað sem mér finnst fyndið,“
segir Atli. „Rapp er svo „current“, það á að
vera fast í nútímanum. Þó það sé að einhverju
leyti nostalgískt og horfi aftur þá máttu bara
horfa aftur á rétta staði, sem verða að vera í
takt við nútímann.“
■ halla@365.is

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: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 Sverrir Birgir Sverrisson,
sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447
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LAUSN VIÐ TIMBURMÖNNUM
ICECARE KYNNIR Nýjung á Íslandi. DRINKOFF-töflur sem auðvelda líkamanum að vinna úr alkóhóli á auðveldari og hraðari máta.

M

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 acetaldehýði 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 Vitr-

um 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.

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

DRINKOFF

DRINKOFF Engin þynnka lengur.
MYND/ARNTHOR

Innihaldsefni í
Drinkoff eru:
Succinic-sýra
Fumaric-sýra
L-Glútamín
C-vítamín
Kalínklóríð
Fólinsýra
Efnin hraða
niðurbroti áfengis
í líkamanum og
auðvelda lifrinni
afeitrun.

ÞJÁIST ÞÚ AF FRJÓKORNAOFNÆMI?
Hay Max er náttúruleg lausn sem hentar öllum. Hay Max er lífrænn salvi sem fyrirbyggir frjókornaofnæmi. Fólk hnerrar sjaldnar og fær
minni ofnæmisviðbrögð við frjókornum.
Hay Max er áh
áhrifaríkur, lífrænn og lyfjalaus frjókornatálmi fyrir þá ssem þjást af frjókornaofnæmi. Hann
hefur fengið fjö
fjölda viðurkenninga, meðal annars frá
bresku astma- og ofnæmissamtökunum. Hay Max er
einfaldur í notk
notkun og kemur í veg fyrir að frjókorn
komist inn í lík
líkamann. Hay Max er framleiddur úr
hág
hágæða,
vottuðum lífrænum efnum, bývaxi,
ilm
ilmkjarnaolíum, aloe vera og sólblómaolíu
og er vottaður fyrir grænmetisætur. Með
því að koma í veg fyrir að of mikið magn
frjó
frjókorna berist inn í líkamann er hægt
að forðast einkenni ofnæmisins, svo sem
hne
hnerra og kláða í augum, hálsi og eyrum.
Hay Max hentar ófrískum konum, konum
með barn á brjósti og börnum. Salvinn
er borinn vandlega á svæðið umhverfis
h
hvora nös nokkrum sinnum á dag á meðaan á frjókornatímabilinu stendur. Einnig
má setja salvann aðeins inn í nasir og í
kringum augu. Hay Max-salvinn er lyfjalaus sem þýðir að syfja er ekki ein aukaverkana, öfugt við mörg ofnæmislyf.
ALLTAF MEÐ HAY MAX Jón Páll
Pálmason, þjálfari í knattspyrnu, hefur
ggóða reynslu af notkun Hay Max. „Þar
sem ég er að þjálfa fótbolta er ég mikið

úti á sumrin. Ég hef verið mjög slæmur, alltaf pirraður
í augunum þegar sem mest er af frjókornum í loftinu.
Ég ákvað að prófa Hay Max og smurði því í kringum
augun og við nasirnar. Það var eins og við manninn
mælt, ég fann mikinn mun á mér og er núna alltaf með
dósina á mér þegar ég er úti. Ég mæli hiklaust með
Hay Max gegn frjókornaofnæmi.“

LOKSINS LAUSN
Ólöf Inga Birgisdóttir var búin að vera með frjókornaofnæmi í um það bil 30 ár eða frá barnsaldri.
„Sumrin hafa alltaf verið hreint helvíti, til dæmis
að æfa fótbolta eða vera í unglingavinnunni. Ég
hélt þetta út á þrjóskunni þó svo að ég væri
með stöðugt nefrennsli og augun svo bólgin að
ég sá ekki út um þau.
Ég var búin að vera í slæmu ofnæmiskasti, samt búin að taka ofnæmistöflur og
nota nefsprey en ekkert virkaði. Þegar ég
fór í apótekið ákvað ég að grípa með mér
eina dós af Hay Max. Áður en ég bar Hay
Max á mig þvoði ég mér í framan og eftir
um 20 mínútur var ég laus við nefstíflurnar
og hnerrann. Ég gat verið úti allan daginn að
dúlla mér í garðinum án þess að finna fyrir ofnæmiseinkennum. Hay Max er frábær lausn.“

NOTAR HAY MAX ón Páll Pálmason
þjálfari hefur góða reynslu af því að nota
Hay Max.

BIO-KULT CANDÉA VIRKAR VEL Á SVEPPASÝKINGUNA
Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem öflug vörn gegn Candida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla. Einkenni
sveppasýkingar geta meðal annars verið munnangur, fæðuóþol, pirringur, skapsveiflur, þreyta,
meltingartruflanir, brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni og alls kyns húðvandamál.
Jóhanna Þorvaldsdóttir fékk reglulega
mjög sársaukafulla ristilkrampa sem enduðu oftast með því að hún leið nánast út
af. „Ég var yfirleitt dágóða stund að jafna
mig eftir ristilkrampaköstin. Ég kveið fyrir
að fara á mannfögnuði og í matarboð því
ég var hrædd um að fá ristilkrampakast
þegar ég var ekki heima við. Ég ræddi
þetta við lækna sem vissu ekki hvers vegna
ég fékk köstin og áttu engin sérstök ráð
handa mér. Svo var mér bent á af vinkonu
að prófa Bio-Kult Candéa,“ segir Jóhanna.
„Ég hafði svo sem engu að tapa og
keypti mér einn pakka og byrjaði að taka
inn hylkin. Ég fann nánast strax mun.
Meltingin varð allt önnur og núna tæplega tveimur árum eftir að ég byrjaði að

taka Bio-Kult hef ég ekki enn fengið ristilkrampakast. Ég fagna þessu vitanlega því
bæði líður mér betur í maga, ég get treyst
meltingunni og ég er laus úr viðjum ristilkrampans.
Ég hika ekki við að mæla með Bio-Kult
Candéa við vini mína og kunningja og geri
það óspart.

LAUS VIÐ KLÁÐA
„Dóttir mín á unglingsaldri var búin að
við óþægindi og kláða á kynfærasvæði að
stríða í nokkra mánuði og hafði prófað
ýmis lyf við sveppasýkingu. Ekkert
virkaði á vandamálið. Ég las um Bio-Kult
Candéa og ákvað að kaupa pakka fyrir
hana til að prófa, það sakaði ekki þar sem

öll sveppalyfin náðu ekki niður
kláðanum. Fljótlega fann hún
mun á sér og núna passar hún
vel upp á að gleyma ekki að taka
hylkin, því í sumar, þegar hún
gleymdi að taka hylkin í nokkra
daga, blossaði sveppasýkingin
upp aftur. Við mæðgur viljum
þakka fyrir, því að það er svo
gott að geta leyst vandamálin á
náttúrulegan hátt í staðinn fyrir
að nota lyf við sveppasýkingu,“
segir Linda sem er þakklát fyrir
þessa lausn.
Bio-Kult Candéa fæst í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaða.

BIO-KULT
CANDÉA
Virkar vel
á þá sem
eru með
óþægindi
í maga.r

FÓLK| SKILTAGERÐ
1. VELKOMIN TIL LAS VEGAS
Skiltið sem býður fólk velkomið
til Las Vegas í Nevada í Bandaríkjunum var reist árið 1959.
Hönnuður skiltisins var Betty
Willis en það var sölumaðurinn
Ted Rogich sem pantaði það
og seldi síðan til Clark-sýslu í
Nevada.
Skiltið er 7,6 metrar á hæð.
Framan á því stendur: „Velkomin
til hinnar frábæru Las Vegas“ en
aftan á skiltinu stendur: „Akið
varlega, komið bráðum aftur.“
Upprunalega skiltið stendur
talsvert frá miðju borgarinnar og
því var annað álíka skilti reist í
miðju hennar árið 2002.
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2. RAUÐA MYLLAN
Skemmtistaðurinn Moulin Rouge var stofnaður árið 1889
nærri Montmartre í París af þeim Charles Zidler og Joseph
Oller. Rauða vindmyllan á húsþakinu var ávallt einkennismerki staðarins sem bauð upp á kabarettsýningar og var
upphafsstaður nútíma „can can“-dansins. Í dag er Rauða
myllan ferðamannastaður þar sem boðið er upp á dansog söngvasýningar.

SÖGUFRÆG SKILTI
UM ALLAN HEIM
FRÆG KENNILEITI Skilti segir meira en mörg orð. Það getur vakið tilfinningar
og minningar og gefið upplýsingar. Sum skilti eru frægari en önnur og nokkur
slík er að finna hér á síðunni.

Fáðu Sigga Hlö í
símann þinn!

4. UNDERGROUND
Neðanjarðarlestakerfi Lundúnaborgar er það
elsta í heimi en það var stofnað 1863. Merki
kerfisins, blá lína með rauðum hring varð þó
ekki til fyrr en nokkru síðar. Árið 1908 var rauð
skífa fyrst notuð fyrir neðanjarðarlestirnar en
þá stóðu nöfn lestarstöðva inni í skífunni. Orðið
UNDERGROUND var sett á veggspjöld árið 1912 í
stað stöðvanafnanna. Árið 1915 var rauðu skífunni
breytt í hring en merkið í þeirri mynd var skráð vörumerki árið 1917.

Sæktu þér nýja appið og hlustaðu á
Bylgjuna hvar og hvenær sem er!
Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu QR kóðann
og sæktu Útvappið fyrir iOS eða Android.

5. ÞJÓÐVEGUR 66
Route 66, eða þjóðvegur 66, er líklega einn frægasti vegur
heims. Leiðin liggur frá Grant Park í Chicago til Santa
Monica Boulevard í Los Angeles, eða í gegnum þrjú tímabelti
og átta ríki – Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nýju
Mexíkó, Arizona og Kaliforníu. Vegurinn er nærri fjögur þúsund
kílómetra langur og var kláraður árið 1926. Margir gera sér ferð um
þjóðveginn til að upplifa bandaríska menningu.

Save the Children á Íslandi

6. VARÚÐ, KENGÚRA!
Það gerist vart ástralskara en þetta skilti sem varar bílstjóra
við kengúrum sem gætu átt leið yfir götuna.
Árekstur við kengúru getur verið lífshættulegur. Kengúrur
geta náð 50 km hraða á klst. og eru nokkuð þungar og af þeim
stafar því nokkur hætta. Kengúruskilti eru því algeng sjón við
ástralska vegi.

3. DRAUMURINN
UM HOLLYWOOD
Hollywood-merkið
er helsta kennileiti
Los Angeles. Skiltið
er á Lee-fjalli í
Hollywood-hæðum.
Frá skiltinu er
útsýni yfir Hollywood-hverfið í LA.
Skiltið er 45
metra hátt og 110
metra langt. Það
var fyrst sett upp
árið 1923 sem
auglýsing fyrir fasteignaframkvæmdir
á svæðinu. Raunar
stóð á skiltinu þá:
„Hollywoodland“.
Skemmdarverk
hafa margsinnis
verið unnin á
Hollywood-skiltinu
en það hefur ávallt
verið sett upp að
nýju.
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SVEINBJÖRN
SÆVAR RAGNARSSON stofnaði Silkiprent fyrir 40 árum.
Silkiprent er rótgróið,
traust og framsækið
fjölskyldufyrirtæki
og hafa fjögur börn
Sveinbjörns öll unnið í
fyrirtæki föður síns.
MYND/ARNÞÓR

ELSTA SKILTAOG FÁNAGERÐ
LÝÐVELDISINS

SILKIPRENT flutti nýlega í
nýtt og glæsilegt húsnæði að
Grandatröð í Hafnarfirði.
MYND/ARNÞÓR

SILKIPRENT KYNNIR Silkiprent er elsta skiltagerð lýðveldisins. Fyrirtækið fagnaði 40 ára afmæli sínu á liðnum haustmánuðum. Aðalsmerki Silkiprents eru fánar af öllum toga en einnig skiltagerð og rúllustandar. Silkiprent
er eina fyrirtæki sinnar tegundar sem lýkur við fánagerðina samdægurs.

S

ilkiprent varð til alveg óvart,“
segir Sveinbjörn Sævar Ragnarsson sem stofnaði Silkiprent á haustdögum 1972.
„Þá stóðu fyrir dyrum fernir
stórtónleikar í Laugardalshöll og
von á frægum hljómsveitum til
landsins, eins og The Who. Við
félagi minn ákváðum að nota tækifærið og prenta fánaveifur til að
selja fyrir utan Höllina og í framhaldinu var Silkiprent sett á fót,“
segir Sveinbjörn um tilurð elstu
skiltagerðar landsins.
Fyrsta verkefni nýstofnaðs fyrirtækisins varð sögulegt á heimsmælikvarða.
„Það var borðfáni fyrir heimsmeistaraeinvígið í skák árið 1972,
þegar Bobby Fischer og Boris
Spassky háðu einvígi í Laugardalshöll. Fánarnir voru prentaðir á
íslensku, ensku og rússnesku og
urðu eftirsóttir. Því var synd að
bæði filmur að verkinu og síðasta
settið sem geymt var til varðveislu
glataðist,“ segir Sveinbjörn, sem
einn daginn hyggst endurgera
einvígisfánana.

LÍNA, JÓGI OG UMFERÐARRÁÐ
Sveinbjörn er lærður setjari og
prentari og vann fullan vinnudag
hjá Morgunblaðinu fyrstu þrjú
árin í sögu Silkiprents. Að loknum
vinnudegi fór hann í fyrirtækið sitt
og vann fram á nótt á meðan Silkiprent óx smám saman og dafnaði.
„Verkefnin voru skemmtileg og
mörg nýstárleg á þessum fyrstu
árum. Þá voru Lína Langsokkur

og Jógi björn í sjónvarpinu og við
prentuðum myndir af Línu og Jóga
á boli sem við fluttum inn og seldum á landsvísu við góðan orðstír
og miklar vinsældir,“ segir Sveinbjörn og brosir. Þess má geta að
Silkiprent var einnig umsvifamikið
í bolaprentun fyrir Henson og
Don Cano á sínum tíma.
Silkiprent festi sig í sessi
þegar fyrirtækið tók að sér
prentun endurskinsmerkja fyrir
Umferðarráð.
„Í þá daga var mikið metnaðarmál hjá Sigurði Ágústssyni í
Umferðarráði að merkja börnin
vel í umferðinni og úr varð að
Silkiprent framleiddi hátt í sextíu
þúsund endurskinsmerki sem við
konan mín fyrrverandi festum í
bönd og nælur yfir sjónvarpinu á
fimmtán ára tímabili,“ segir Sveinbjörn brosandi.

FÁNAR AFGREIDDIR
SAMDÆGURS
Eftir fjörutíu ár í bransanum hefur
Sveinbjörn enn nóg fyrir stafni
enda þekktur fyrir vönduð vinnubrögð og toppþjónustu. Í fyrra
jókst framleiðsla Silkiprents um
helming og á fyrstu sex mánuðum
nýja ársins hefur framleiðslan
aftur aukist um helming.
„Silkiprent er eina fyrirtækið
sem afgreiðir fána samdægurs og
framleiðslan stenst því allra besta
snúning. Það er því alltaf gaman
í vinnunni og nóg að gera. Viðskiptavinahópurinn er stór, góður
og rótgróinn og alltaf að bætast

nýir í hópinn,“ segir Sveinbjörn, sem er greinilega ánægður í
Silkiprenti.
„Við framleiðum skilti, merkjum
bíla, prentum á límdúk og rúllustanda en erum langstærst í hvers
kyns fánum, hvort sem það eru
þjóðfánar, fyrirtækjafánar, litlir
borðfánar eða hátíðafánar á stöndum. Það nýjasta í fánaframleiðslunni eru svokallaðir strandfánar.
Sjón er sögu ríkari og við komum
til móts við þarfir og óskir hvers
og eins viðskiptavinar.“
Silkiprent er nýflutt í 300 fermetra eigið húsnæði í Grandatröð
3b í Hafnarfirði.
Sjá www.silkiprent.is.

SINNA FJÖLMÖRGUM FYRIRTÆKJUM
Meðal ánægðra viðskiptavina
Silkiprents eru:
N1
Arion banki
Íslandsbanki
MP Banki
Össur
KSÍ
BL

Harpa
Vodafone
Toyota
Faxaflóahafnir
Flugfélag Íslands
ÍAV
Akureyrarbær
Fjarðabyggð
Sparisjóðirnir
FÁNAR
BLAKTA VIÐ
HÚN Silkiprent er eina
fyrirtækið sem
afgreiðir fána
samdægurs.
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AUGNHEILBRIGÐI ER MIKILVÆGT
PROVISION KYNNIR Provision er sex ára gamalt fyrirtæki sem sérhæfir sig í innflutningi vara sem stuðla að augnheilbrigði. Fyrirtækið hefur einnig flutt inn vörur fyrir augnskurðaðgerðir sem notaðar eru á Landspítala, Sjúkrahúsi Akureyrar og hjá Sjónlagi.

P

rovision hefur að leiðarljósi að flytja inn vörur
sem ekki aðeins stuðla að
augnheilbrigði heldur létta fólki
sem haldið er augnsjúkdómum
af ýmsu tagi lífið,“ segir Guðný R.
Hannesdóttir, sölu- og markaðsfulltrúi Provision, og bendir á
að fyrirtækið leitist við að finna
vörur sem hafi eitthvað meira
fram að færa en aðrar sem þegar
eru á markaði hér á landi.
Fyrirtækið flytur inn vörur frá
Evrópu og Bandaríkjunum. „Við
leggjum mikið upp úr gæðum
og vinnum í nánu samstarfi við
augnlækna hjá Sjónlagi,“ segir
Guðný en þannig kom það til að
Provision fór að flytja inn gæðavörurnar frá Théa.

THEALOZ VIÐ ÞURRUM AUGUM
„Líklegt er að um það bil fimmtán þúsund Íslendingar þjáist af
þurrum augum enda margt sem
veldur ertingu í augum, til að
mynda loftræsting, notkun lyfja og
snertilinsur,“ upplýsir Guðný og
bendir á að mikil tölvunotkun auki
augnþurrk til muna. „Við blikkum
um 40 prósent sjaldnar þegar við
horfum á tölvuskjá heldur en bók.
Þetta veldur aukinni uppgufun
tára. Viftur í tölvum geta einnig
þurrkað upp andrúmsloftið,“
segir hún og bætir við að einkenni
þurra augna hafi aukist eftir eldgosin því loftið sé orðið mikið
þurrara en fólk geri sér grein fyrir.
Thealoz-gervitárin frá Théa eru
ný vara sem Provision flytur inn.
„Þetta eru rakagefandi og vernd-
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andi augndropar við augnþurrki.
Engin rotvarnarefni eru í dropunum og þá má nota með snertilinsum,“ upplýsir Guðný. Aðalinnihaldsefni dropanna er trehalósi
sem er náttúrulegt efni sem finnst
hjá mörgum jurtum og dýrum sem
lifa í mjög þurru umhverfi, eins
og til dæmis kaktusum. „Innan í
kaktus helst rakinn vel og vökvasöfnun er góð,“ segir Guðný. Hún
telur dropana sérstaklega góða
fyrir fólk með sandtilfinningu í
augunum, fólk sem tárist mikið,
hafi rauð augu og/eða hafi gengist
undir augnaðgerðir. Hún nefnir að
tappinn á flöskunni sé hannaður
þannig að bakteríur komast ekki
í lausnina en nota má dropana
í átta vikur eftir að flaskan er
opnuð.

HVARMABÓLGA (BLEPHARITIS)
Hvarmabólga er líklega einn
algengasti augnsjúkdómur á Íslandi að sögn Guðnýjar. „Lengi
vel var einungis til svokölluð
ðþvottapokameðferð, þá voru
heitir bakstrar
settir á augun
og hvarmarnir
nuddaðir með
þvottapoka
og smá barnasjampói,“ lýsir
Guðný. Provison flytur nú
inn vörur frá
ð
Théa á borð við
Blephagel-gel
í túpu, og Ble-

www.gengurvel.is

Save the Children á Íslandi

BLEPHAGEL 30G
TÚPA Dauðhreinsað gel án rotvarnarog ilmefna
v
og
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hárum. Gelið vinnur
há
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aug
hafa áhrif á náttúrulegt
haf
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GÓÐAR VÖRUR
Guðný R.
Hannesdóttir hjá
Provision segir
fyrirtækið vilja
létta fólki með
augnsjúkdóma
lífið.

ATH
Vörurnar frá
Provision
fást í öllum
helstu apótekum. Nánari upplýsingar má nálgast
á www.provision.is og á
Facebook,
www.facebook.com/
gudpro.
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ML GERVITÁR
Rakagefandi
og verndandi
augndropar
við augnþurrki.
Engin rotvarnarefni eru í dropunum og þá má
nota með snertilinsum.

BLEPHACLEAN
20 KLÚTAR
Í PAKKA
Dauðhreinsaðir
blautklútar sem
eru án rotvarnarog ilmefna! Vinna
vel á hvarmabólgu
og fjarlægja
fjarlægj mjúklega leifar af
slími og húðskorpu af augnhvörmum og úr augnhárum. Blephaclean hjálpar við hjöðnun á þrota
í kringum augun og hreinsa án þess að valda
ertingu í augum eða á húð. Klútarnir gefa raka
og mýkja húðina. Hentar einnig þeim sem nota
linsur og fólki með þurr augu.

MARGVERÐLAUNUÐ
STÓRSTJARNA Í HÖRPU
ENN Á FULLU Stórstjarnan Dionne Warwick verður með tónleika í Eldborgarsal Hörpu á miðvikudagskvöldið. Dionne fagnar 50 ára starfsafmæli með tónleikaferð um heiminn.

D
Fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hjá N1

phaclean-blautklúta, sem gera
meðferðina mun áhrifaríkari og
betri fyrir augun.
Hvarmabólga getur valdið afar
óþægilegum einkennum, til dæmis
kláða í augnhvörmum, bólgu á
augnlokum og slímmyndun sem
fer í augnhár og getur harðnað
í köggla. Guðný segist því afar
ánægð að fá vörur sem hjálpa við
að halda augnhvörmum hreinum.
Þó fólk þurfi að fá sýklalyf við
augnkvillum er gott að nota vörurnar frá Théa með. „Þær eru sérstaklega góðar til að ná burtu slími
og öðrum óhreinindum, hvort
sem er af völdum hvarmabólgu,
vogríss eða öðru,“ segir Guðný.
Hún bendir á að Blephagelið sé
hvorki feitt né klístrað og því geti
konur málað sig eftir notkun. „Í
Blephaclean-hreinsiklútunum er
náttúrulegt efni sem hjálpar við
að eyða bólgum og þrota kringum
augun. Þeir eru því mjög góðir
bæði við þreyttum, þrútnum augum og til að ná burtu slími.

ionne Warwick er á tónleikaferðalagi um heiminn til að
fagna 50 ára starfsafmæli
sínu og hefur farið hratt yfir. Í kvöld
syngur hún í Dubai en þaðan liggur
leiðin til Íslands. Héðan fer hún til
Póllands og Hollands en síðan til Asíu
þar sem aðdáendur hennar bíða í
Japan og Filippseyjum. Tónleikarnir
hér á landi áttu að vera 19. júní en
þeim var frestað. Bresk og bandarísk
blöð hafa undanfarið fjallað mikið
um gjaldþrot söngkonunnar sem
mörgum þykir undarlegt þar sem hún
hefur verið meðal skærustu stjarna
heimsins í áratugi. Margir spyrja sig
hvert allir peningarnir hafi farið enda
hefði hún, miðað við vinsældir, átt
að eiga áhyggjulausa ævidaga. Svo er
ekki og Warwick á engar eignir. Hún
óskaði eftir gjaldþroti í mars á þessu
ári vegna skattaskulda og óreiðu í
eigin fjármálum.
Warwick hefur fimm sinnum unnið
Grammy-verðlaun á ferli sínum og
selt milljónir hljómplatna. Hún var í
nánu samstarfi við tónskáldið Burt
Bacharach og á marga sigursmelli,
til dæmis lögin I say a litle prayer for
you, This girl´s in love with you og
Do you know the way to San Jose.
Hún hefur starfað með heimsfrægum
tónlistarmönnum og má þar nefna
Barry Manilow, en með honum söng

hún hið vinsæla lag I´ll never love
this way again. The Bee Gees sömdu
lagið Heartbreaker fyrir Warwick,
sem sömuleiðis fór beint á toppinn á öllum helstu vinsældalistum.
Lagið Thats what friends are for eftir
Burt Bacarach sem Dionne söng
ásamt Elton John, Gladys Knight og
Stevie Wonder tryggði henni fimmtu
Grammy-verðlaun hennar.
Dionne Warwick fæddist í East Orange í New Jersey þann 12. desember
1940. Hún kemur af söngelsku fólki,
aðallega í gospel-tónlist en móðir
hennar og fleiri ættmenni sungu í
The Drinkard Singers kórnum. Þar
hóf Dionne reyndar feril sinn. Hún
giftist leikaranum og trommuleikaranum William David Elliott árið 1966.
Þau skildu ári síðar og giftu sig á ný
nokkrum mánuðum seinna í Mílanó á
Ítalíu í ágúst 1967. Hjónin eignuðust
tvo syni, sá eldri, David Elliott, fæddist árið 1969 en sá yngri, Damon Elliott fæddist 1973. Báðir synir þeirra
starfa í tónlistariðnaðinum. Hjónin
skildu endanlega árið 1975. Dionne
bjó lengi í Brasilíu en flutti aftur til
Bandaríkjanna árið 2005 vegna veikinda móður hennar og systur.
Dee Dee Warwick, systir Dionne,
hefur verið vinsæl söngkona og átt
nokkur vinsæl lög eins og I‘m gonna
make you love me og I want to be

with you. Stórsöngkonan Whitney
Houston var frænka hennar. Þá er
óperusöngkonan Leontyne Price
einnig frænka hennar. Dionne hefur
starfað sem sendiherra fyrir Sameinuðu þjóðirnar og hefur unnið
ötullega að mannúðarmálum. Árið
2010 kom út ævisaga hennar, My
Life, as I See It.

Í NEW YORK Þessi mynd var
tekin af Dionne Warwick í maí
síðastliðnum. Söngkonan er 72 ára
og er á erfiðu tónleikaferðalagi um
heiminn.

atvinna
·

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

·

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Fjarðabyggð
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar leitar að öflugu starfsfólki
til starfa hjá ört vaxandi sveitarfélagi.
Eigna- og framkvæmdafulltrúi
Hefur umsjón og eftirlit með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um viðhalds- og nýframkvæmdir
sveitarfélagsins í samvinnu við mannvirkjastjóra.
Leitað er að aðila með verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á háskólastigi.

· Tónmenntakennari óskast í Kársnesskóla
· Leiklistar- og danskennari óskast í Smáraskóla
· Skólaliði óskast í Smáraskóla
· Deildarstjóri óskast í leikskólann Dal
· Leikskólakennari óskast í leikskólann Marbakka
· Leikskólakennari óskast í leiksk. Rjúpnahæð
· Þroskaþjálfar óskast v/stuðnings við einhverft
barn og barn með SMA 1 í leiksk. Rjúpnahæð
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

Aðstoðarmaður skipulags- og byggingafulltrúa
Sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála í samvinnu við skipulags- og byggingarfulltrúa.
Leitað er að aðila með verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun á háskólastigi.
Þjónustufulltrúi á framkvæmdasviði
Dagleg umsjón með skjala- og teikningavörslu.
Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi og almenna tölvukunnáttu
Nánari starfslýsingar eru á vefforsíðu fjardabyggd.is undir „Laus störf“.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við viðkomandi stéttarfélag.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson, mannvirkjastjóri, í síma 470 9019.
Umsóknir skulu sendar á netfangið gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt umsókn um starf á framkvæmdasviði.
Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2013.
Fjarðabyggð er vaxandi sveitarfélag á Austurlandi og það fjölmennasta með ríflega 4.600 íbúa. Bæjarkjarnar þess eru sex talsins eða Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar vinnur að fjölbreyttum verkefnum í hverjum þeirra í samstarfi við stjórnsýslunefndir bæjarins og opinberar
fagstofnanir. Í mannauðsstefnu Fjarðabyggðar er áhersla lögð á vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar, gott starfsumhverfi og jöfn tækifæri karla og kvenna.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Mjóifjörður

Norðfjörður

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Icepharma leitar að

Markaðsstjóra fyrir

Þar sem núverandi markaðsstjóri Pfizer á Íslandi flyst til starfa hjá Pfizer í Danmörku þann 1. ágúst nk. leitum við
að markaðsstjóra fyrir Pfizer.

Ábyrgð og verkefni
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Menntun og hæfni
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Lynghálsi 13 • 110 Reykjavík • Sími 540 8000 • Fax 540 8001

S: 511 1144

Íþrótta- og tómstundafulltrúi
Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling til starfa. Íþrótta- og tómstundafulltrúi er yﬁrmaður
starfsmanna sundlauga, íþróttamannvirkja og félagsmiðstöðva og sér um önnur málefni er tengjast íþrótta- og tómstundamálum.
Starfssvið
• Umsjón með rekstri stofnanna og mannvirkja er heyra undir þennan málaﬂokk
• Umsjón með vinnu á vegum nefnda er fjalla um íþrótta- og tómstundamál
• Umsjón með ungmennaráði
• Umsjón með niðurröðun og útleigu á íþróttamannvirkjum
• Samræmingarhlutverk innan verksviðs íþrótta- og tómstundamála
• Sér um kostnaðareftirlit á fjárhagsáætlun sem heyrir undir deildarstjóra fjölskyldudeildar
• Hefur umsjón með áætlanagerð verkefna sem heyra undir viðkomandi deildarstjóra
• Sinnir forvarnarstarﬁ í samvinnu við aðrar stofnanir bæjarfélagsins
• Stjórnar vinnuskóla bæjarfélagsins
• Kemur að eﬂingu hvers konar félagsstarfssemi í bæjarfélaginu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á sviði íþrótta- og tómstundamála
• Reynsla af stefnumótun sem og verkefnastjórnun æskileg
• Reynsla af framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg
• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli
• Menntun og þekking sem nýtist í starﬁ
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun

Íþrótta- og tómstundafulltrúi heyrir undir deildarstjóra fjölskyldudeildar Fjallabyggðar sem ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yﬁr og eru framundan. Starfsmenn á sviðinu eru u.þ.b. 20.
Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁ.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að Gránugötu 24, Sigluﬁrði 580 eða Ólafsvegi 4, Ólafsﬁrði 625, eigi síðar en föstudaginn 26. júlí 2013.
Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri í síma 464 -9100, netfang sigurdur@fjallabyggd.is eða Hjörtur Hjartarson, deildarstjóri fjölskyldudeildar, hh@fjallabyggd.is
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RAFÍS EHF
auglýsir eftir rafvirkjum
Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna
mikilli verkefna framundan.

Rafvirkjar
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur tvo vana rafvirkja
(með sveinspróf) til starfa í tímabundin verkefni til 1. október
n.k. en möguleiki er á áframhaldandi vinnu.
Verða að geta hafið störf strax.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað inn til skrifstofu
Rafmanna sem allra fyrst eða senda á rafmenn@rafmenn.is

Hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
Stundvísi og reglusemi
Jákvætt hugarfar
Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá,
á einar@raﬁsehf.is.
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Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Guðmundur Jónasson ehf óskar
að ráða bifvélavirkja
Viðkomandi starfsmaður þarf að geta starfað
sjálfstætt
Umsóknarfrestur er til 16. júlí.
Áhugasamir sendi umsókn á netfangið
sigurdur@gjtravel.is

ÁHUGAVERÐ
FRAMTÍÐARSTÖRF

)RUVWMyUL6M~NUDK~VVLQV
i$NXUH\UL

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU HPE WWL
IRUVWMyUD 6M~NUDK~VVLQV i $NXUH\UL )6$  +HLOEULJèLV
UièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLOiUD6WDèDQHUODXVQ~ìHJDU

6M~NUDK~VLè i $NXUH\UL VWDUIDU VDPNY PW O|JXP XP
KHLOEULJèLVìMyQXVWX QU  PHè VtèDUL EUH\WLQJXP
6M~NUDK~VLèi$NXUH\ULHUNHQQVOXVM~NUDK~VRJYHLWLUVpU
IU èLìMyQXVWXtKHOVWXJUHLQXPO NQLVIU èLRJKM~NUXQDU
IU èL RJ DOPHQQD VM~NUDK~VìMyQXVWX t VtQX XPG PL ëi
DQQDVWVM~NUDK~VLèVWDUIVQiPtKHLOEULJèLVYtVLQGDJUHLQXP
RJVWDUIDUtQiQXPWHQJVOXPYLèKiVNyODiVYLèLIU èVOX
PiOD KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtV
LQGXP6M~NUDK~VLèi$NXUH\ULHUDQQDèVW UVWDVM~NUDK~V
ODQGVLQVRJYDUDVM~NUDK~V/DQGVStWDOD$èMDIQDèLHUXXP
PDQQVVWDUIDQGLi)6$tXPiUVVW|UIXP

Húsasmiðjan vill ráða öfluga starfsmenn
í eftirtalin störf
Starfsmann í áhaldaleigu Húsasmiðjunnar í Skútuvogi
Ábyrgðarsvið
6abZccV[\gZ^ÂhaV{i¨`_jbd\Ä_cjhiVk^Âk^Âh`^eiVk^c^
Jbh_c!Äg^[d\b^cc^k^Â\ZgÂ^g{aZ^\ji¨`_jb
yccjgi^a[VaaVcY^hig[
Hæfniskröfur
H_{a[hi¨Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â
HVbh`^eiV]¨[c^
ÃZ``^c\{hb{i¨`_jbd\cdi`jcÄZ^ggV¨h`^aZ\
ÃVg[VÂ\ZiVWng_VÂhZb[nghi
Húsasmiðjan leggur metnað sinn
í að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru
eftirfarandi gildi:

Starfsmann á þungavörulager
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi
Ábyrgðarsvið
6[\gZ^ÂhaVd\Ä_cjhiVk^Âk^Âh`^eiVk^c^
6abZccaV\Zghig[
Hæfniskröfur:
An[iVgVgii^cY^&%idccVh`^angÂ^
H_{a[hi¨Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â
HVbh`^eiV]¨[c^
GZnchaVV[k^ccjWn\\^c\Vg^ÂcVÂ^ZÂVkgj]h^`dhijg
ÃVg[VÂ\ZiVWng_VÂhZb[nghi#

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

)RUVWMyULEHUiE\UJèiDè)6$VWDUILtVDPU PLYLèO|J
VWMyUQYDOGVI\ULUP OL RJ HULQGLVEUpI VHP UièKHUUD VHWXU
KRQXP )RUVWMyUL EHU iE\UJè i VWDUIVHPL RJ ìMyQXVWX
VM~NUDK~VVLQV  Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDUDINRPD
Vp t VDPU PL YLè IMiUO|J RJ Dè IMiUPXQLU VpX QêWWLU  i
iUDQJXUVUtNDQKiWW
)RUVWMyULVNDOKDIDKiVNyODPHQQWXQRJUH\QVOXDIUHNVWUL
RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ VNDO HLQQLJ
KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLOEULJèLVìMyQXVWX
*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXPiVDPW
OHLèWRJDK ILOHLNXP
+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI K IQLVQHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX8P
ODXQDNM|UIRUVWMyUDIHUVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièVVEU
O|JQUXPNMDUDUiè
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ~V
VRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV 8PVy
NQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIVIHULOVNXOX
EHUDVW YHOIHUèDUUièXQH\WLQX +DIQDUK~VLQX YLè 7U\JJYD
J|WX5H\NMDYtNHèDiQHWIDQJLèSRVWXU#YHOLVHLJL
VtèDUHQM~OtQN

Umsóknir berist fyrir 19. júlí n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur
gudrunk@husa.ia
Öllum umsóknum verður svarað

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ XP
VNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ

Ert þú með Alt undir Ctrl
í kerﬁsmálum?
Við leitum að kerﬁsstjóra í rekstrarhópinn okkar
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Daglegur rekstur á eigin kerfum og

Góð almenn tæknikunnátta.

viðskiptavina, s.s. uppsetningar, breytingar,

Reynsla af uppsetningu og rekstri gagnagrunnsþjóna.

ráðgjöf og viðhald. Leitað er að einstaklingi

Þekking á rekstri stýrikerfa og Windows netþjóna.

sem hefur brennandi áhuga á tæknimálum

Góð íslenskukunnátta og ritfærni.

og metnað til að fara fram úr væntingum

Þekking á Citrix, Vmware og eða HyperV.

viðskiptavina.

Tæknilegar vottanir og háskólamenntun er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2013. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um
starﬁð á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar veitir Linda B. Waage deildarstjóri á tæknisviði, linda.waage@nyherji.is
Nýherji er eitt öﬂugasta upplýsingatæknifélag landsins. Hjá Nýherja og dótturfélögum
starfa samtals um 550 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.
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Guðmundur Jónasson ehf.
óskar að ráða starfsmann í
stjórnstöð

RAFÍS EHF

Waldorﬂeikskólinn Ylur auglýsir
eftir leikskólakennara eða
áhugasömum einstakling í starf
frá og með 1. Ágúst.

auglýsir eftir rafvirkjum
Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna
mikilli verkefna framundan.

Viðkomandi starfsmaður mun m.a. sjá um:
• Stjórnun og gerð tilboða vegna hópferða
• Skipulagningu ferða
• Símsvörun
Hæfniskröfur vegna starfsins eru þessar:
• Meirapróf og reynsla af akstri hópferðabíla
• Íslenskukunnátta
• Þekking í tölvunotkun, Outlook, Word og Exel
• Rík þjónustulund
• Sæmileg enskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
Stundvísi og reglusemi
Jákvætt hugarfar
Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá,
á einar@raﬁsehf.is.

Leikskólinn er staðsettur í Seldal Lækjarbotnum í
yndislegu umhverﬁ þar sem náttúran hefur skapandi og
nærandi áhrif á bæði leikskólabörn og starfsfólk.
Starfað er eftir hugmyndafræði Rudólfs Steiner þar sem
virðing fyrir þörfum leikskólabarna er metin ofar öllu.
Æskilegt er að umsækjendur haﬁ þekkingu og/eða áhuga
á Waldorfuppeldisfræði.
Ylur@simnet.is

Sigrún 6617750

Guðmundur Jónasson ehf. er framsækið
ferðaþjónustufyrirtæki og jafnframt eitt af elstu
fyrirtækjum á sínu sviði á landinu.
Umsóknarfrestur er til 16. júlí.
Áhugasamir sendi ferilsrá á netfangið
sigurdur@gjtravel.is

Epli.is leitar að öflugum sölu- og þjónustufulltrúum í frábæran
starfshóp Epli.is, ásamt hópstjóra sem mun leiða þjónustuver okkar.
Frístundaleiðbeinandi.
Grindvíkurbær auglýsir starf frístundaleiðbeinanda
laust til umsóknar. Frístundaleiðbeinandi mun hafa
umsjón með félagsstarfi ungmenna í Grindavík, bæði í
félagsmiðstöðinni Þrumunni og í Grunnskóla Grindavíkur.
Leitað er að reglusömum, skemmtilegum og áreiðanlegum
einstaklingi sem hefur m.a. til að bera frumkvæði, góða
samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Helstu starfssvið:
• Umsjón og ábyrgð á félagsstarfi barna og ungmenna.
Annars vegar í félagsmiðstöðinni Þrumunni og hins
vegar í Grunnskóla Grindavíkur.
• Umsjón með ungmennaráði Grindavíkur.
• Skipulagning og framvæmd viðburða í samráði við
nemendaráð/ungmennaráð.
• Sinnir fyrirbyggjandi starfi s.s. forvörnum og fræðslu.
• Samskipti og samstarf við samstarfsaðila og forráðamenn.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræði eða
sambærileg háskólamenntun á uppeldissviði.
• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Góð samskiptahæfni.
• Almenn tölvukunnátta.

Ef þú hefur ríka þjónustulund, mikla hæfni í mannlegum samskiptum og hefur
óþrjótandi áhuga á tölvum og tækni, erum við líklega að leita að þér en okkur vantar
liðsmenn í framvarðarsveit okkar.
Um framtíðarstörf er að ræða þar sem gerðar eru kröfur um öguð vinnubrögð,
faglega framkomu, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Sveigjanleiki, jákvæðni og
glaðværð eru mikils metnir eiginleikar.

Sölu- og þjónustufulltrúi:
Þú ert andlit okkar. Reynsla af sölu- og þjónustustörfum er nauðsynlegt. Vilji til að
uppfylla óskir viðskiptavina umfram væntingar þarf að vera þér meðfæddur eiginleiki
ásamt því að vera afburða kurteis með jákvæða geislun.
Við leitum eftir þremur sölufulltrúum í verslanir okkar og tveimur starfsmönnum
í þjónustuver.

Hópstjóri:

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um miðjan
ágúst.

Þú er leiðtogi. Þú sérð um að sala og þjónusta hjá framvarðarsveit fari langt
umfram væntingar, þú fylgist með nýjungum og miðlar nýrri þekkingu áfram til
liðsmanna. Þú tekur þátt í að þróa fyrirkomulag þjónustu okkar og tryggir að
viðskiptavinir okkar fái þá lausn sem leitað er eftir.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og um er að
ræða fullt starf.

Sendu okkur umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: atvinna@epli.is,
umsóknarfrestur er til 14. júlí 2013

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð
áhersla á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar
eru um 170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera
þjónustu. Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér
eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins:
jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur rennur út 19. júlí næstkomandi.

Epli.is er sölu-, þjónustu- og
dreifingaraðili Apple á Íslandi.

Umsóknir skulu sendar á Grindavíkurbæ, Víkurbraut 62,
240 Grindavík eða með tölvupósti á kreim@grindavik.is
merkt; „Starfsumsókn frístundaleiðbeinandi”.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn J. Reimarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar kreim@grindavik.is. Sími 660 7310.

atvinna@epli.is
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Sölumaður óskast á rótgróna
fasteignasölu
Traust og rótgróin fasteignasala óskar eftir sölumanni til
starfa. Þóknun er afkastatengd en söluskráin bíður upp á
mikla möguleika fyrir duglegan starfsmann.
Umsóknir sendast á box@frett.is merkt
,,Fasteignasala-1805“

Smiðir

A PHARMACIST required for

Tveir samhentir smiðir taka að sér verkefni fyrir einstaklinga,
fyrirtæki og stærri verktaka. Með mikla reynslu í gifsveggjum,
uppsteypu, þakvinnu, gluggum, hurðum, parketlögn, pallasmíði
sem og allri smíðavinnu. Kranaréttindi og vinnuvélaréttindi.

in Karasjok, Norway.

Erindi skal sent á 2smidir@gmail.com

apotek.sapmi@gmail.com
0047 94 166 486

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 64704 07/13

We offer: full-time job in a god collective, god
salary, possibilities for education and personal
development. (Event. part-time job optional).
We require: reliability, responsibility and openness
to communication and changes.
The municipality organises free courses of
norwegian.
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=HSNLYóP=PSOLSTZK}[[\YxTHUUH\óZ[L`TP(SJVH-QHYóHmSZ
xZxTH

/mZR}SHTLUU[\UmZ]PóPYH\U]xZPUKH
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=PóO]L[Q\TRVU\YQHMU[ZLTRHYSH[PSHóZ¤RQH
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=PUU\Z[Hó\YPUU
ÍS]LY(SJVH-QHYóHmSZ]Pó9L`óHYMQYóLYLP[[HMôLPT
M\SSRVTU\Z[\xOLPTPU\T=LYRLMUPULY\MQSIYL`[[VN
[¤RPM¤YP[PSZ[HYMZôY}\UHYTHYN]xZSLN4PRPóLYSHN[\WW
YN}ó\THóIUHóPZ[HYMZTHUUHÅ\N\MtSHNZZ[HYÄ
VNZ[\óUPUNP]PóZHTMtSHNPó

:RYPÅLNYP\TZ}RUmZHT[MLYPSZRYmZRHSZRPSHóm^^^HSJVHPZ
<TZ}RUHYMYLZ[\YLY[PSVNTLóQSx
-HYPó]LYó\YTLó\TZ}RUPYZLT[YUHóHYTmSVNSS\T
\TZ}RU\T]LYó\YZ]HYHó

Aðstoðarleikskólastjóri
Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Arnarberg
er laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til að leiða áfram og taka þátt í góðu
faglegu samstarﬁ í skólanum og hafa að leiðarljósi að gott
leikskólastarf má ávallt bæta. Leikskólinn er forystuskóli í
læsishvetjandi umhverﬁ og starfhættir byggjast á verkfærum SMT skólafærni.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennarapróf
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar
æskileg
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarﬁ
• Haﬁ áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á
færni hans til að sinna stjórnunarstarﬁ
Allar upplýsingar um stöðuna veitir Oddfríður Jónsdóttir,
leikskólastjóri í síma 5553493/ 664 5837
arnarberg@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur til og með 15. júlí 2013

www.alcoa.is

Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

SÉRFRÆÐINGUR
Sérfræðingur í markaðs- og kynningarmálum fyrir Útvarpssvið 365
Leitum af kraftmiklum einstaklingi sem hefur ástríðu fyrir markaðsmálum og fjölmiðlun.
VERKSVIÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Móta og framkvæma stefnu í markaðs- og kynningarmálum

• Háskólamenntun æskileg

• Fylgja eftir markaðs- og kostnaðaráætlunum

• Starfsreynsla af markaðs- og kynningarmálum

• Samskipti við auglýsingastofu og tengda aðila

• Verður að vera hugmyndríkur með mikla skipulagshæfni,

• Tengiliður milli dagskrár- og auglýsingadeildar

frumkvæði og gríðarlegan drifkraft

• Myndvinnsla, textagerð og atburðastjórnun

• Mjög góð samskiptafærni og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Umsjón með vef- og samfélagsmiðlum

• Þekking á myndvinnsluforrit nauðsynleg

• Heyrir undir forstöðmann útvarps

• Þekking á samfélagsmiðla nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ágúst Héðinsson, forstöðumaður útvarps á netfanginu: agusth@365.is
Áhugasamir umsækjendur sæki um starfið á vef 365 miðla, www.365midlar.is, ekki síðar en 14. júlí n.k.
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Þar sem 4G netið hefur slegið í gegn þurfum við að bæta
eWǧ^YYdaR]]ůRWaWSaġOĶad\ZWǧbSŘZƠUd\͙

15. júlí

Tæknifulltrúi

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Nú gerum við stórleit að kraftmiklum, ábyrgum og skemmtilegum
starfskrafti með bilaðan drifkraft.

– fólk sem er meira en fallegt andlit Nova; það er líka hluti af bestu
sölumönnum landsins. 7haWaǨM]]bR\RZbYMaMǧY^\MSaM\͜eRWcM
SaġOĶaMǨXƝ]dbcd^UeRWcRYYRacbYR\\cWZRUaMR]MǧbRZXM͙

Ert þúbġMǧWZWͣ:RSdaǨǆOaR]]M]QWġVdUMġ]ǜXdbcdcĶY]Wͣ7W]]bcǨŘaUM\M]
MǧVXġZ_M͜YR]]M^UeRWcM^SdaǨXƝ]dbcdͣĠažSdaǨǆO^aǧWǧǨWccaRUZdZRUMͣ7W]]bc
ǨŘaUM\M]MǧVZMd_Mġ\WZZWVĶǧM͈ǨǆSĶaǧbeMYMZRUMbcW]]MZĶaeƠǧeMMSǨež͉ͣ
dagur & steini

S æktu
um fyrir

Ef se^RaǨġUĶcWaǨǆeRaWǧbġΧbǆbR\eWǧZRWcd\Mǧ͙:ĶS]WbYaƠSdaRadbcǆQR]cb_aƝSRǧMaRh]bZMMSbM\OĶaWZRUdbcMaŬ͙VdUW^UVĶS]Wž\M]]ZRUd\
bM\bYW_cd\RadbYWZhaǧW͈eWZXd\RYYWbe^]M]ġd]UMbR\bWcdaOMaMǆcWžV^a]W^U
YeMacMahŬaeRǧaW]d͉͙

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver
– týpan sem virkar róandi á alla og maður treystir á að hjálpi manni
með hvað sem mann vantar. 7haWaǨM]]bR\RZbYMaMǧcMZMžbž\M͜eRWcM
SaġOĶaMǨXƝ]dbcd^UeRWcRYYRacbYR\\cWZRUaMR]MǧbRZXM͙

Hæfniskröfur
Nánari upplýsingar

VdUMbM\WabĶYWd\ġwww.radum.isShaWa ͙XǆZž͙@ġ]MaWd__ZǜbW]UMa
eRWcWa:WZQda6aZM3XƠaUeW]bQƝccWa͜VWZQda̓aMQd\͙Wb͜bž\W  ͙

<ġYeæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund einkennir
ǨM]]SaġOĶaMVƝ_bR\^YYdaeM]cMaeWǧOƝceWǧ͙2ZZcǨRccM͜ġbM\cUƝǧaW
cƠZedYd]]ġccd^UZW_daǧž\M]]ZRUd\bM\bYW_cd\͜Ra]Mdǧbh]ZRUc͙
EcǆQR]cb_aƝSRǧMbM\OĶaWZRU\R]]cd]͙8ƝǧWacRYXd\ƠUdZRWYMaǨežZMd]
RadġaM]UdabcR]UQ͙G\SaM\cžǧMabcƠaSRaMǧaĶǧM͙G]]WǧRaġeƠYcd\͙
HWǧZRWcd\MǧƠůdUd\RW]bcMYZW]Ud\bR\VMSMġVdUMġMǧ
]ġġaM]UaWžbcMaŬ^Uġ^YYMaVƝ_W͙

ti
Setmæmrstistaður

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

í heimi!

Viltu vinna
í litríkri og
skemmtilegri
verslun?

MÚRBÚÐIN ÓSKAR
AÐ RÁÐA LAGERMANN

Verslunin The Pier leitar að:
Hugmyndaríkum fagurkera sem vill bætast í
samhentan starfsmannahóp á Korputorgi.

Múrbúðin Kletthálsi, óskar eftir að ráða:
Lagermann með meirapróf og
vinnuvélaréttindi. Leitað er að

Hæfniskröfur:
• Næmt auga fyrir framsetningu og útstillingum
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi

einstaklingi 25 ára eða eldri með
reynslu af lagerstörfum.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
á netfangið: arnar@murbudin.is

Deild iðjuþjálfunar og félagsstarfs Hrafnistu í Hafnarﬁrði

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru
um 1.200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri.
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta,
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Skólar í Húnaþingi vestra eru
grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og
Borðeyri. Framhaldsskóladeild frá FNV er staðsett á Hvammstanga.

HRAFNISTA

Markmið Hrafnistu er að:
• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan
heimilisfólks
• eﬂa faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverﬁ starfsfólks
Athugið að um er að ræða hlutastarf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu og stofnanasamningi
Iðjuþjálfafélags Íslands og Hrafnistu.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðrún Hallgrímsdóttir,
deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs í síma: 585-3292 /
664-9467.
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Iðjuþjálﬁ óskast til starfa 1. september 2013

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


 

Reykjavík | Hafnarfjörður | Kópavogur

Helstu verkefni:
• Hópþjálfun og hópastarf á hjúkrunardeildum heimilisins.
Áhersla lögð meðal annars á hugmyndafræði Jane Verity/
Lífsneistann og endurminningavinnu.
• Þjálfun heimilismanna
• Fræðsla og ráðgjöf fyrir heimilismenn og starfsfólk
• Ýmis þverfagleg vinna

Áhugasamir sendi umsóknir með ferilskrá fyrir 20.júlí 2013
á netfangið pier@pier.is

SÁLFRÆÐINGUR
Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir lausa til
umsóknar stöðu sálfræðings. Um er að ræða 100%
stöðugildi. Á Fjölskyldusviði starfa félagsráðgjaﬁ,
þroskaþjálﬁ, kennsluráðgjaﬁ íþrótta- og tómstundafulltrúi auk sviðsstjóra.
Verksvið: Skóla- og félagsþjónusta: ráðgjöf, greining,
leiðsögn, einstaklinga og fjölskyldna; barnavernd,
teymisviðfangsefni.
Umsækjandi skal hafa starfsbundin réttindi til starfa
sem sálfræðingur á Íslandi, haﬁ til að bera góða
samskiptahæfni, ríkt frumkvæði og samstarfsvilja til
þverfaglegs samstarfs.
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Sálfræðingi verður tryggð utanaðkomandi handleiðsla og endurmenntun sem þörf er á. Laun eru
greidd skv. samningum Sálfræðingafélagsins og
sveitarfélaganna auk viðbótarkjara handa einstaklingi sem hentar vel í starﬁð.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Frekari upplýsingar veitir Eydís Aðalbjörnsdóttir
sviðsstjóri Fjölskyldusviðs s. 4552400 s. 8451345.
Skriﬂegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf
og umsagnaraðila berist Fjölskyldusviði Húnaþings
vestra, Hvammstangabraut 5 530 Hvammstanga eða
á netfangið eydis@hunathing.is.

Umsóknarfrestur er til 22. júlí. Vinsamlegast sendið
umsóknir á netfangið gudrun.hallgrimsdottir@hrafnista.is

Umsóknarfrestur er til 22.júlí 2013

Bókasafn Mosfellsbæjar/
Listasalur Mosfellsbæjar
Leitar eftir starfsmanni í 50% stöðugildi.
Daglegur vinnutími á bilinu 12-18.
Bókasafnið og Listasalurinn eru staðsett í Kjarna
og þar starfa að jafnaði 8-10 manns.

Helstu verkefni:
Almenn afgreiðsla í Bókasafni.
Umsjón með Listasal Mosfellsbæjar.
Niðurröðun sýninga og framkvæmd í samstarfi við listamenn.
Aðstoð við heimasíðu Bókasafns/Listasalar.
Hugmyndavinna og hönnun kynningarefnis vegna viðburða
í Bókasafni og Listasal.

Deildarstjóri upplýsingatækni hjá LÍN
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða deildarstjóra upplýsingatækni (UT) sjóðsins. Hugbúnaðarþróun og stórum hluta rekstrar á kerfum
sjóðsins er úthýst. UT annast verkefnastjórnun upplýsingatæknimála, gæðamál, tækniþjónustu við starfsmenn og ýmis dagleg rekstrarmál.
Starfssvið
• Stýra upplýsingatækni, gæðamálum
og vefmálum LÍN.
• Umsjón með þróun og rekstri tölvukerfa
sjóðsins, virkni upplýsingavinnsla
og úrvinnslu úr gagnagrunni sjóðsins.
• Samþætting tölvukerfa sjóðsins og
gæðastjórnunar.

Eiginleikar umsækjanda
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Skipulögð vinnubr
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Jákvæðni og samstarfsvilja

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, viðskiptafræði,
verkfræði eða sambærilegt.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
nauðsynleg.
• Æskilegt væri að hafa reysnlu af stýringu
upplýsingatækniverkefna.
• Þekking og reynsla af gæðamálum
mikilvæg.
• Reynsla af forritun, SQL og rekstri kerfa
æskileg.

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hendur.
Umsóknir skulu sendar á gudrun@lin.is, merktar „Deildarstjóri UT LÍN“. Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2013.

Æskileg menntun og reynsla:
Háskólapróf. Menntun og þekking á sviði myndlistar og
hönnunar. Þekking og reynsla á helstu myndvinnsluforritum
og á uppsetningu kynningar- og markaðssetningarefni.
Þekking og reynsla af heimasíðuvinnu.

Leitað er eftir starfsmanni með:
Jákvætt lífsviðhorf, lipurð gagnvart viðskiptavinum og
samstarfsfólki, frumkvæði og sjálfstæði í starfi, samstarfshæfni,
sveigjanleika til að takast á við fjölbreytt verkefni og metnað
fyrir sjálfan sig og vinnustaðinn.

Umsóknarfrestur er til 22. júlí 2013.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september 2013.
Nánari upplýsingar hjá forstöðumanni í síma 566-6822 eða
899-5166.
Umsókn berist til safnsins merkt Forstöðumaður Bókasafns og
Listasalar Mosfellsbæjar, eða á netfangið mhr@mos.is.
Við hvetjum karla til jafns við konur að sækja um starfið.
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Deild iðjuþjálfunar og félagsstarfs Hrafnistu í Hafnarﬁrði

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

HRAFNISTA
Reykjavík | Hafnarfjörður | Kópavogur

Aðstoðarmaður iðjuþjálfa óskast til
aﬂeysinga frá ágúst 2013.
Helstu verkefni:
• Aðstoðar iðjuþjálfa við íhlutun heimilismanna.
• Leiðbeinir, hvetur og aðstoðar heimilismenn við handverk.
• Aðstoðar við daglegt starf félagsstarfs.
• Tekur þátt í og hefur umsjón með ýmsum verkefnum í
samvinnu við deildarstjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af handverki er nauðsyn en ekki er gerð
krafa um menntun.
Markmið Hrafnistu er að:
• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan
heimilisfólks
• eﬂa faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverﬁ starfsfólks
Athugið að um er að ræða hlutastarf. Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi SFR og Hrafnistu.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðrún Hallgrímsdóttir,
deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs í síma:
585-3292 / 664-9467.
Umsóknarfrestur er til 15. júlí. Vinsamlegast sendið
umsóknir á netfangið gudrun.hallgrimsdottir@hrafnista.is
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Doktorsnemi í efnafræði
Dósent við Jarðvísindadeild
Lektor í ljósmóðurfræði - tímab.
Doktorsnemi í eðlisfræði
Nýdoktor á sviði eldfjallaaflögunar
Lektor í jarðfræði
Lektor í jarðefnafræði
Fræðimaður við Jarðvísindastofnun
Umsjónarmaður nótna
Deildarstjóri upplýsingatækni
Starfsmaður á símavakt
Forstjóri
Starfsmannastjóri
Sérfræðilæknar
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Varðstjóri
Vélvirki/Bifvélavirki
Starfsfólk í aðhlynningu

HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið
HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið
HÍ - Hjúkrunarfræðideild
HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið
Jarðvísindastofnun Háskólans
HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið
HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið
HÍ - Verkfræði- og náttúruv.svið
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Sjúkrahúsið Akureyri
Sjúkrahúsið Akureyri
Landspítali
Barnaspítali Hringsins
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis
Öldrunardeild L2 Landakoti
Embætti lögreglustj. á Vestfj.
Verkstæðið á Reyðarfirði
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Ísafjörður
Reyðarfjörður
Egilsstaðir

201307/019
201307/018
201307/017
201307/016
201307/015
201307/014
201307/013
201307/012
201307/011
201307/010
201307/009
201307/008
201307/007
201307/006
201307/005
201307/004
201307/003
201307/002
201307/001

Viltu vinna í besta innanhúss
Skemmtigarði í heimi?
Skemmtigarðurinn í Smáralind leitar að öﬂugum einstaklingum
í starfsmannahóp besta innanhúss Skemmtigarðs í heimi.
Sölu- og markaðsfulltrúi

Þjónustu- og rekstrarfulltrúi

Ábyrgð

Ábyrgð
· Daglegur rekstur Skemmtigarðsins
· Að tryggja góða þjónustu
· Að tryggja góðan starfsanda og starfsumhverfi
· Innkaup og birgðir
· Mannaforráð: Tæknimaður, vaktstjóri og hlutastarfsmenn

· Að fylgja eftir söluáætlunum og söluherferðum
· Að fylgja eftir og innleiða markaðsaðgerðir
· Bókanir og utanumhald á hópum og afmælum
· Greining á tækifærum
· Að stuðla að góðu upplýsingaflæði meðal starfsmanna og gesta
Hæfniskröfur
· Reynsla af sölumennsku og framúrskarandi söluhæfileikar eru skilyrði
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Jákvæðni, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
· Góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur
· Reynsla af þjónustu og rekstri eða sambærilegu
· Reynsla af vaktaskipulagi og stjórnun
· Tækniþekking er kostur en ekki skilyrði
· Almenn tölvukunnátta
· Lágmarksaldur 35 ár

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra
Umsóknir óskast sendar á vinna@skemmtigardur.is merkt
viðeigandi starfsheiti. Umsóknarfrestur er til og með 14. Júlí.
Skemmtigarðurinn Smáralind býður upp á fjölbreytta skemmtun á tveimur hæðum. Neðri hæðin er stútfull
af allskonar spennandi tækjum, leikjum, barnapössun og afþreyingu fyrir alla aldurshópa. Á efri hæðinni er
meðal annars körfuboltatæki, bílaleikir, tölvuleikir, danstæki, gítarleikir, Lasertag og pool ásamt Sportbar.
Hjá Skemmtigarðinum Smáralind starfar hópur af metnaðarfullu starfsfólki sem leggur sig fram við að
gera heimsókn gesta í garðinn sem ánægjulegasta og eftirminnilegasta.
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Vélstjóri – framtíðarstarf
Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. leitar að vélstjóra
í framtíðarstarf í brennslustöðinni Kölku.
Í starﬁnu ﬂest eftirlit, viðhald og stjórnun sorpbrennslu ásamt öðrum tilfallandi störfum.
Leitað er að fjölhæfum einstaklingi með vélstjóramenntun eða aðra menntun sem nýtist í starﬁ.
Frumkvæði, snyrtimennska, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka sér nýjungar er kostur. Unnið er á vöktum.
Umsóknarfrestur er til 12. júlí og upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma 421-8010.
Umsóknir sendist til Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf. og einnig má senda umsóknir rafrænt á netföngin jon@kalka.is
og ingtor@kalka.is
Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf., Berghólabraut 7, 230 Reykjanesbæ
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Rauði krossinn í Reykjavík auglýsir
eftirfarandi stöður til umsóknar:
Verkefnastjórar Hjálparsíma Rauða krossins 1717
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. júlí nk.

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 | www.ev.is | ev@ev.is

Þróunarsamvinnustofnun Íslands
auglýsir eftir ráðgjöfum

ERTU FRÁBÆR?

Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) hefur opnað
skráningarvef fyrir einstaklinga, ráðgjafahópa og fyrirtæki,
sem vilja bjóða sig fram til að taka að sér tímabundin og
tilfallandi sérverkefni sem tengjast starfsemi stofnunarinnar.
Um er að ræða sérfræðinga sem geta veitt ráðgjöf við
eftirfarandi þætti:
• Undirbúning þróunarverkefna
• Afmörkuð svið í framkvæmd þróunarverkefna
• Úttektir á þróunarverkefnum sem komin eru á veg eða lokið.
Skráning á vef stofnunarinnar er gerð án skuldbindinga
af beggja hálfu og felur í sér viljayfirlýsingu um samstarf
verkkaupa og verktaka í framtíðinni. Tilgangur er að tryggja
ÞSSÍ greiðan aðgang að hæfum sérfræðingum sem hægt
er að ráða til skammtímaverkefna með gagnsæjum hætti. Á
næstu mánuðum er fyrirhugað að bjóða út nokkur verkefni,
svo sem úttektir á verkefnum.

ÞÁ ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR
Við leitum að frábærum liðsfélögum. Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi
þjónustulund einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við.
Við leitum að verslunarstjórum og almennu starfsfólki.
Í boði er bæði fullt starf og hlutastarf.
Aldurstakmark 20 ár og um er að ræða framtíðarstarf.
Umsóknarfrestur er til 16. júlí 2013.
Fyrirspurnum svarar Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóri kaffihúsa.
Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@teogkaffi.is

Fagmennska – Þekking – Upplifun
Te & KafÄ er framsækið íslenskt fjölskyldufyrirtæki. Stofnað og rekið af
sömu fjölskyldunni síðan 1984. Líflegt vinnuumhverfi, gott starfsöryggi og
frábært starfsfólk. Hjá okkur starfa yfir 100 manns í framleiðslu, eldhúsi, á
þjónustuverkstæði, skrifstofu og kaffihúsum.

Gerðar eru kröfur um háskólapróf á framhaldsstigi sem
tengjast þeim sérsviðum sem tilgreind eru að neðan .
Reynsla af þróunarverkefnum á þessum sviðum er mjög
æskileg sem og þekking á þróunarlöndum og störfum á þeim
vettvangi.
Auglýst er eftir sérfræðingum á eftirtöldum sviðum
þróunarsamvinnu:
• Þróunarsamvinnu í félags- og almannaþjónustu
• Almannaþjónustu í heilsu
• Almannaþjónustu í menntun
• Fiskimálum, veiðum og vinnslu ásamt starfsmannaþjálfun
• Jafnréttismálum
• Þróunarsamvinnu sem sérsvið er varðar auðlindanýtingu
• Jarðhita og orkumálum
• Vatns og hreinlætismálum
• Umhverfismálum
• Lögfræði
• Fjármálastjórn
• Innkaupa- og útboðsmálum
Nánari upplýsingar er að finna á vef Þróunarsamvinnustofnunar, www.iceida.is , sem og upplýsingar um kröfur.
Umsóknir skal fylla út rafrænt á ensku á síðunni:
http://www.iceida.is/consultancy/

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 6. júlí 2013
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Vegna aukinna umsvifa vantar okkur hörkuduglegan
lagerstarfsmann sem jafnframt getur aðstoðað á verkstæði
og við önnur tilfallin störf.
Við ætlumst til að þú:
Getir sinnt vöruafgreiðslum, útkeyrslu, gámalosunum,
vörutalningu og öðrum tilfallandi störfum.
Hafir ótakmarkaða þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
Hafir frumkvæði og sért virkur og drífandi starfskraftur.
Getir leyst vandamál á sjálfstæðan og ábyrgðarfullan hátt.
Hafir góða tölvu- og tungumálakunnáttu.
Sért stundvís, áreiðanlegur og reglusamur.
Rafvirkjamenntun er kostur en ekki skilyrði. Ekki er krafist
meiraprófs.
Við bjóðum uppá:
Góð laun.
Þægilegt vinnuumhverfi og góður vinnuandi.
Þjálfun og starfsþróun í boði.
Fjölbreytt og hvetjandi starfsumhverfi.
Umsókn og ferilskrá óskast sendar á egill@rafha.is fyrir 12.
júlí. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík
Sími 5880500 www.rafha.is

ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi
verk:

SLEPPI- OG BÍLASTÆÐI VIÐ
BREIÐUMÝRI Á SKÓLASVÆÐI
ÁLFTANESS
Helstu magntölur eru:
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rofabúnað, spenna, spólur og stjórnbúnað ásamt díeselraf-

Útboð BOL-31

stöðvar. Húsið verður í tveimur hlutum, rofasalir, spennarými

HIGH VOLTAGE EQUIPMENT AND INSTALLATION

og stjórnrými sem verða samtals um 450 m2 að grunnfleti og

HÁSPENNUBÚNAÐUR - UPPSETNING

díeselrafstöðvarhús um 450 m2 að grunnfleti.

Landsnet óskar eftir tilboðum í háspennubúnað og

Helstu verkliðir eru:

hjálparkerfi fyrir nýtt tengivirki í Bolungarvík í samræmi við

Grandagarður 16 – skrifstofuklasi, 2.áfangi
Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem
um það gilda.
Um er að ræða innréttingu hluta 2. hæðar að Grandagarði 16,
Reykjavík og breytingu á inngangi á 1. hæð. Stærð húsnæðis
er um 1150 m².

útboðsgögn BOL-31.

Útboðið innfelur rif á báruplasti í mæni og viðgerð á þaki
með nýju járni og þakgluggum.

Um er að ræða 66 kV rofabúnað, 11 kV dreifiskápa, 3 MVAr,

Útboðið innfelur einnig smíði nýrra milliveggja, innihurða og
glerveggja, lofta og fastra innréttinga, endurnýjun neysluvatnslagna og hita- og frárennslislagna og endurnýjun
raﬂagna, tölvulagna, loftræstilagna og uppsetningu öryggiskerfa.

• Leggja jarðskautskerfi í steypu og jörð.

spólu, 315 kVA stöðvarnotkunarspenni, stjórn- og varnarkerfi ásamt 400 VAC og 110 VDC dreifingar.

lóð.

Verkið felur í sér hönnun, framleiðslu/útvegun á búnaði og
uppsetningu, ásamt prófunum og gangsetningu. Landsnet

• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss.

mun leggja til hluta búnaðarins sem verktakinn á að setja

• Fullnaðarfrágangur lóðar.

upp, þar með talið 66 kV rofabúnað og varnarliða.

Helstu magntölur eru:
• Fylling 350 m3

Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar viðkomandi skóla. Sjá einnig
heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2013.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um
störﬁn.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Faxaﬂóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu staðsteypts húss yfir

ásamt olíuskilju.

Víðistaðaskóli (664 5890/664 5881 sigurdur@
vidistadaskoli.is)
- Skólaliði

Auglýsing um útboð vegna endurbóta á húsnæði

Bolungarvíkí samræmi við útboðsgögn BOL-02.

• Útvegun og uppsetning 2x 100m3 olíbirgðatanka á lóð

Grunnskólar:
Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
- Bókasafnsfræðingur

GRANDAGARÐUR 16 –
SKRIFSTOFUKLASI, 2.áfangi

fullnaðarfrágang húss fyrir nýtt tengivirki sem byggt verður í

• Leggja lagna-, loftræsi- og rafkerfi fyrir húsið ásamt lagnir á

Leikskóli:
Álfasteinn (664 5939 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
- Matreiðslumeistari

www.gardabaer.is

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og

undirstöður undir olíubirgðatanka.

Lausar stöður í leik- og grunnskólum
Skólaárið 2013 - 2014

Tækni- og umhverfissvið

VARAAFLSTÖÐ Í BOLUNGARVÍK
BYGGINGAVIRKI

• Steypa upp tengivirki ásamt díeselrafstöðvarhús og steypa

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Jarðvinna, lagnir og yfirborðsfrágangur

Útboð BOL-02

• Gröftur og fylling fyrir húsi, lögnum, plönum og aðkomuvegi.

Helstu verkliðir eru:

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu 15. nóvember
2013.
Útboðsgögn má nálgast á heimasíðu ASK arkitekta ehf eftir
kl. 9.00, þann 8.júlí 2013 á www.ask.is án endurgjalds, eða
panta á pappír á sama stað gegn ljósritunarkostnaði,
kr. 5000.-

• Mót 4900 m2 þar af 600m2 sjónsteypuáferð

• Verkfræðilegir útreikningar

• Steypa 1000 m3

• Deilihönnun á háspennubúnaði og hjálparkerfum

• Járnbending 100.000 kg

• Framleiðsla og útvegun á búnaði

to: steina@ask.is;jonas@ask.is

• Stálvirki 12.000 kg

• Uppsetning á verkstæði og prófanir

cc: pall@ask.is

• Málmklæðning 450 m2

• Flutningur búnaðar á verkstað

• Malarslitlag 2600m2

• Uppsetning búnaðar á verkstað

og óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um
aðgang að útboðsgögnum

• Malbikuð plön 110 m2

• Prófanir og gangsetning.

á netinu.

Húsið skal vera tilbúið til uppsetningar á háspennubúnaði og
díeselrafstöðvum fyrir apríl 2014.

Búnaðurinn er til afhendingar í júlí 2014.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 9,

9, 112 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 9. júlí 2013.

112 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 9. júlí 2013.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112
Reykjavík, þriðjudaginn 30. júlí 2013 fyrir kl. 14:00 þar sem
þau verða opnuð og lesin upp að viðstöddum fulltrúum þeirra
bjóðenda sem þess óska.

11

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112
Reykjavík, þriðjudaginn 13. ágúst 2013 fyrir kl. 14:00 þar
sem þau verða opnuð og lesin upp að viðstöddum fulltrúum
þeirra bjóðenda sem þess óska.

Senda skal tölvupóst á:

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR FIMMTUDAGINN 11. JÚLÍ
2013 KL. 14.00
Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaﬂóahafna sf.,
Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð) fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn
þann 23. Júlí 2013 er þau verða opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Steinunn Guðmundsdóttir arkitekt í síma 515 0310 eða í tölvupósti
steina@ask.is

Veitingarekstur í Ráðhúsi Reykjavíkur
Reykjavíkurborg óskar eftir aðila til að taka að sér
veitingarekstur í kafﬁhúsarými á 1. hæð Ráðhúss
Reykjavíkur.
Áhugasamir haﬁ samband við kafﬁ@reykjavik.is

BYGGINGAREFNI
:[`YR[HYZQ}ó\YPUU -YHTMY }ZRHY LM[PY Hó Mm NLÄUZ
byggingarefni til byggingar sumarhúsi sem sjóðurinn
hyggst reisa. Hurðir, gluggar, krossviður, sperrur,
IVYóHRS¤óUPUNHYVÅ.L[\TZ}[[LMUP
Nánari upplýsingar í síma 696 3699
og á vefsíðunni www.skiframfor.is
Sjóðurinn er til styrktar ungu íþróttafólki.

Skrifstofa þjónustu- og reksturs
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Sími 411 1058

ÚTBOÐ
Gjögurﬂugvöllur
- Efnisvinnsla 2013
Útboð 15504
Verkið felst í efnisvinnslu fyrir klæðingu, burðarlag og
styrktarlag við ﬂugvöllinn að Gjögri.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Betri hverﬁ, austurhluti
- útboð nr. 13071.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Helstu verkþættir og magntölur:
• Klæðingarefni
1.100 m3
• Burðarlagsefni
5.800 m3
• Styrktarlagsefni
3.600 m3
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum sem
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.
is miðvikudaginn 10. Júlí. 2013. Tilboð verða opnuð í
viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska 23. júlí 2013
kl 15:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík.
Verð á útboðsgögnum 3500 kr.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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ÚTBOÐ
Viðbygging við tilraunaeldisstöð
Hafrannsóknastofnunar í Grindavík
ÚTBOÐ NR. 15496
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h.Hafrannsóknarstofnunar,
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Viðbyggingu við
tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunarinnar í Grindavík.
Byggingin á að vera 264 m² af grunnﬂeti. Steyptir verða
sökklar og botnplata, ásamt lagnavinnu.
Ofan á plötu koma stálrammar sem verða klæddir að utan
og innan.
Þakið verður byggt upp úr tilbúnum einingum, alusinkhúðuðum trapisusamlokum.
Athygli er vakin á því að verktaka ber að skila inn útreikningum fyrir stálramma s.b.r. kaﬂa 0.4.2 í útboðs- og samningsskilmálum.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. desember
2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
9. júlí 2013. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum miðvikudaginn 7. ágúst 2013 kl. 15:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
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Auglýsing um próf til
endurskoðunarstarfa
Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, er
fyrirhugað að halda próf til löggildingar til
endurskoðunarstarfa í október 2013 sem hér segir:
Fyrri hluti mánudaginn 7. október
Seinni hluti miðvikudaginn 9. október

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.

SUNNUFLÖT- GARÐABÆ

Próﬁn hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.
Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr.
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.
Próftökugjald er kr. 260.000
Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir 9.
ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni
prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200
Kópavogi.
Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala,
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að
fullnægt sé skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr.
79/2008 ásamt kvittun fyrir greiðslu prófgjalds samkvæmt gjaldskrá. Greiða skal prófgjald inn á reikning
ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 540269-6459.
Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir
lok ágúst nk.

Mjög mikið endurnýjað 268,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum auk u.þ.b. 30 fermetra sólskála á frábærum stað innst í götu við opið svæði við
Sunnuﬂöt í Garðabæ. Virkilega glæsileg aðkoma er að húsinu og stór nýlega ﬂísalögð innkeyrsla með hitalögnum undir. Stórar samliggjandi stofur
með arni og útsýni að suðurnesjunum og út í hraunið. Eldhús með nýlegri og vandaðari innréttingu. Fjögur herbergi. Sólskáli með heitum potti.
Gólfefni eru nýleg auk loftaklæðninga og innihurða á efri hæð. Að utan er húsið í góðu ástandi með nýlegu þakjárni og álklæddum þakkanti, gler er
gott og húsið hefur verið klætt með ímúr kerﬁ að utan. Lóðin er ræktuð og falleg með hellulagðri skjólgóðri verönd til suðurs og með stórri grasﬂöt
norðan við húsið. Verð 95,0 millj.

Haðaland

Reykjavík 6. júlí 2013.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

SUMARHÚSALÓÐIR VIÐ ÞINGVALLAVATN

– Glæsilegt einbýlishús í Fossvogi

Til sölu eru samliggjandi lóðir nr. 9,11,13,15,17 og 19 við
Illagili í landi Nesja í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Lóðirnar eru 6000 til 7900 fm. Á hverri þeirra má reisa
allt að 150 fm timburhús auk geymslu, svefnhúss eða
gróðurhúss. Lóðirnar eru innan sameiginlegrar girðingar
og starfandi er félag sumarhúsaeigenda sem annast
ýmsar sameiginlegar framkvæmdir.

Hannes Steindórsson
s.699-5008
hannes@remax.is

Einstaklega fallegt einbýli á einni hæð, húsið var endurgert árið 2007 auk
þess sem byggt var við húsið. Lofthæð í stofu er mikil auk þess sem gólfsíðir
álgluggar gera stofuna afar glæsilega. Mjög stór og fallegur garður, lýsing í
garði, rúmlega 200 fm timburpallar allt í kring um húsið, ásamt skjólveggjum.
Allt trévirki er afar vandað úr harðvið. Ekkert áhvílandi. Verð 132.000.000

Kjartan Hallgeirsson
s.824-9093
kjartan@eignamidlun.is

Áætlað er að selja lóðirnar allar saman en tilboð í stakar
lóðir verða skoðuð. Áhugasamir sendi tilboð og/eða
fyrirspurnir á tölvupóstfangið lmb@lmb.is.

LMB Lögmenn Bankastræti slf.
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512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
Mercedes Benz E500, árg. 2003 til
sölu. Ekinn 87 þús. Sjálfskiptur. Ath.
skipti. Verð kr 2.990.000. Uppl. í s.
864-7917.
Toyota Avens 2007. Ek aðeins 97. þ.
km. 5 gírar Álfelgur. Verð 1.990.000.Eða tilboð. Uppl 861 3053.

GÖTUSKRÁÐ!!!!! 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 399 Þús
100% lán í boði S: 893 9500 eftir
lokun

PORSCHE CAYENNE 04/2007, ekinn
107 Þ.km, sjálfskiptur, leður, 19” felgur
ofl.. Verð 5.990.000. Rnr.250482.

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

Dísel - SKODA Fabia ambiente.
Árg. 2007, ek. 84 Þ.KM, 5 gírar. Verð
1.690.000. Rnr.300176

Skoda Octavia, dísel, árg. 2006/sep.
Eki.155.000km, beinskiptur. 5 gíra.
Verð 1.600.000kr Uppl. í S. 846 5746

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

FLEETWOOD Americana cheyenne.
Árg. 2006, Markísa og sólarsella.
Tilboð 1.260.000. Rnr.103214. Er á
staðnum.

VW Polo Comfortline árg. 2006 sjálfsk.
ek. 92 þús. sumar og vetrard. verð 1,0
milj. Upplýs. 842 3361.

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

Caddy árg,2000 með krók og skoðun
út 2014. Ek 150 Þ. Verð 250Þús. Uppl.
820 4113.

Land Rover Freelander árg‘01 ek.115þ.
km. Bensín, sjsk,leður,krókur. Ný
skoðaður, vel með farinn bíll. Verð
420þús S: 868 4904

Nissan Almera 1.6 , sjálfskiptur ‚99
árgerð. Ekinn 190 þús. Nýskoðaður án
athsemda. Dekurbíll sem gengur eins
og klukka. Verð 320.000. Upplýsingar
í 862-7590.

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

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

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

Toyota Rav 4x4. árg.2004, ekinn
aðeins 122þ. Nýskoðaður. Verð:
1200þ. Skoða skipti á ódýrari/dýrari
station-bíl. Uppl.697-6414

DODGE RAM 1500 METANBIFREIÐ.
Árg. 2003, ek. 133 þ.km.,sjálfsk, krókur,
skoðaður, ál og krómfelgur, ásett verð
2,1 m., skipti á ódýrari. S.8958956

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Dísel - SKODA Octavia ambiente. Árg.
2006, ek. 200 Þ.KM, sjálfskiptur. Tilboð
990.000. Rnr.300162. Einn eigandi..

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.

Bílar til sölu

TILBOÐ MMC PAJERO ‚99 2.8TD ATH
ÞARF AÐ SELJAST SKOÐA SKIPTI Á
SMÁBÍL (t.d Yaris). VERÐ 299.þús stgr
- Uppl. í S. 8674542 e kl 15 alla daga.
Til sölu Toyota Avensins 00 árg.
Sjálfsk. Óskoðaður. Staðgreiðsla. Uppl.
í S. 618 8611

TIL SÖLU

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

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.
Audi A3 Turbo ‚99. Ek. 219 þús.
Skoðaður ‚14. Verð 250 þús. Uppl. í s.
777 4426.

Hyundai Elantra Wagon árgerð 1997,
ekinn 100.000 km, skoðaður 2013,
þarfnast lagfæringar, upplýsingar í
síma 557-4621

BÍLL ÓSKAST
Óska eftir sparneytnum bíl(skoðaður
2013) á verðbilinu 0-250.000,
upplýsingar í síma 663-8266
Volkswagen Transporter 93‘
endurskoðunar púst og ljós annað í
lagi. Einnig tjaldvagn Holiday Camp
99‘, gott fortjald fylgir + kista og beisli.
S. 862 3359 eða 565 3349

Til sölu Ford Explorer executive árg
‚96 ekinn 166.þ.km sjálsk. Verð 390þ.
Allt nýtt í bremsum. uppl. 849 1050.
Toyota Corolla, árg 2003, beinskiptur,
ek. 189 þ.km., álfelgur. Verð 660 þ..
Uppl. Í síma 8942121

Volvo 740 árg. 91. Sk. 14. Mjög heill
og góður bíll. V. 250þús. Uppl. í S.
895 2243

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

Toyota Avensis árg. ‚98. Ek. 175 þús.
Nýleg tímareim. 1800 vél. Sjálfssk.
Verð 415 þ. Uppl. 896-9593.

OPEL ASTRA 2000 Á 290.000
Flottur bíll, sjálfskiptur, nýleg
sumardekk, ekinn 150.000. Hafið
samband í síma 660-2558.

FORD EXPEDITION LIMITED 4X4
árg. 2008 ek. 88 Þkm. 8 manna,
umboðabíll, einn eigandi, krókur ofl.
Verð nú 3990 þús eftir lokun 8939500

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

Til sjávar og sveita í 70 ár

3 0 ár á Íslandi

EK.58 ÞÚS
Citroen C4 árg 05 ,ssk,1,6 bensin einn
eigandi ek.58 þús 1,150 þús stgr.990
þús s.8477663
CHRYSLER 300 C SRT-8 árg. 2007 ek.
78 þús mílur, allur filmaður , Bentley
grill , DVD , Navigation, efri og neðri
spoiler ofl.!! tilboðsverð 3.690 þús
eftir lokun 8939500

Til sölu Toyota Avensis árg‘00 ekinn
173þús. Góður bíll, verð aðeins
527þús. Uppl í s: 861 9939

til sölu

Yfir 1000 bátar seldir
Club Car
Precedent
Golfbílar
Nýir eða notaðir

KIA Picanto lx. Árgerð 2012, ekinn 12
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000.
Rnr.160624. Staðgreiðsluverð
kr. 1.690.000,- 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

SVAKALEGUR!!
PORSCHE CAYENNE TURBO
GEMBALLA árg. 2004 ek. 106 þkm.
„einn með öllu „ verð nú 3990 !!! Gsm
eftir lokun 8939500

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

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

Tehri Nordic 6020 C

Vélasalan ehf · Dugguvogi 4
104 Reykjavík · Sími, 520 0000
www.velasalan.is
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250-499 þús.

Jeppar

Mótorhjól

Kerrur

FELLIHÝSI TIL SÖLU
PALOMINO Colt, 9 fet. Árgerð 2007.
Mjög lítið notað. Fortjald, svefntjöld,
kæliskápur, eldavél, miðstöð,
vatnstankur og vaskur m dælu.
Skoðað. Verð 1.150.000 kr. Uppl í síma
617 4547.

Tjaldvagnar

TILBOÐ 320 ÞÚS
Mitsubishi Galant 2.0 árg‘99 ek.186
þús. beinskiptur, cruizcontrol,
cd, álfelgur ofl. ný skoðaður 14
TILBOÐSVERÐ 320 ÞÚS s.841 8955

Toyota Rav4 árg.‘04. ek.181 þ. beinsk.
Ný skoðaður V.900 þ. Uppl. í s. 861
6953

Yamaha Road Star XV1600. Gott hjól
með mikið af aukahlutum. Ekið 16025
mílur. Sjá nánar á bilauppbod.is

Sendibílar

Quicksilver slöngubátur á kerru
árg. 2008 Mercury 25 hest.tvíg.
utanborðsm. 8 björgunarvesti fylgja, V.
980 þ. S. 6604410

HESTAKERRA TIL SÖLU
Vönduð 5-6 hesta kerra árgerð 2008
af gerðinni Chival Liberty 4004. Lítið
notuð og vel með farinn. Ásett verð
kr.1.790.000.- Uppl. S- 8953000.-

Hjólhýsi

Til sölu Ægis tjaldvagn ‚04. Mjög lítið
notaður og ætíð geymdur inni, fortjald
og geymslukassi. S: 864 3191.

Vinnuvélar
Til sölu er Suzuki RM 85 Krossari.
Árg.‘06 lítið notað Ásett verð 250 þ.
Uppl. í s. 861 6654 eða 849 3165

Jetski til sölu. Yamaha FX cruser SHO
árg 2008. 220 hestöfl ganghraði 71
míla. Keyrt 85 tíma. Verð.2,1 m. Uppl í
síma 696 7704.
Sómi 870 til sölu. Er í stóra kerfinu.
Uppl. í S. 845 8326

TILBOÐ 350.000 TILBOÐ
M.Benz c240 elegance 98” ek220þ
ssk nýskoðaður 14” nýtt í bremsum
ofl. ásett 590þ TILBOÐ 350þ uppls
777-3077
Musso Ssangyong árgerð 1996 til sölu.
Díesil, beinskiptur Ekin 178.000 km
Ný skoðaður, ný uppteknar bremsur,
nýr rafgeymir. Tilboð kr. 350.000.Upplýs. í síma 892 8030

Vil kaupa 6 manna vatnabát, þarf
að vera stöðugur. Mótor má fylgja.
S.899-1088

560 PREMIUM CFE
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Verð 4.750.000.- Verð hjá umboði
5.795.000.- Glæsilegasta hús á
markaðinum.

Vörubílar
KTM 400 EXC ‚06 enduro hjól á
hvítum númerum ekið 125 tíma. Verð
520þús. S: 866-8841.

500-999 þús.

Markísur verð:
3 metrar 110.000.3,50 metrar 130.000.4 metrar 140.000.-

TIL SÖLU KRANI
Til sölu 65 tonnmetra PM krani árg
2008 með 8 í glussa og spili sími
8992058

Hjólbarðar

Lyftarar

Sólarsellur með stjórnsöð og
festingum 105.000.-kr.
Allar uppl. í s. 866 5395

Fellihýsi
Til sölu Volvo F 7 Með góðu krókheisi
S. 770 5144

Hyundai Tuscon 2004. Sjálfskiptur.
97000km. Einn eigandi. Sími 8224097.

Húsbílar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Aprilia RXV450 ‚07, e.2100 km.
Skemmtilegt hjól í toppstandi.
Uppýsingar í síma 896-3818

KÖRFUBÍLALEIGA

Yamaha R1 árg. ‚00. Ek. 29þ. km. V.
600þús. S: 777 9707.

Fleetwood Cheyenne 2006 10f. Lítið
notað, SÓLARSELLA. Ásett 1.500þ
Tilboð 1.100þ S. 698-8000 eða 6993877. Hús í toppstandi !!!

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

Bátar

!!! SJÁLFSKIPTUR 390Þ!
Nissan Almera 2003 sjálfskiptur 1.8
ekinn 160þ 5dyra nýskoðaður 14”,
nýtt í bremsum, frábær bíll sem eyðir
litlu Verð 590þ TILBOÐ 390þ!!! uppls
777-3077

Bílar óskast
Yamaha Virago 535cc 01” ekið aðeins
11.500 km glæsilegt eintak! verð
aðeins 550.000kr uppls Sveinn í 8618356

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

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU / TILBOÐ ÓSKAST
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 síma 696-1001

Reiðhjól

!!! STAÐGREIÐI ÓDÝRA
BÍLA !!!
98-05”árg á allt að 250þúsund..
Vantar þig pening STRAX ? eða
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa
og þú vilt losa þig við hann
STRAX ?
Hringdu Í 777 3077 eða sendu
sms

Til sölu Fiat sharky árg‘06. ek. 27þús.
með öllu. V. 5,3millj. S: 893 4590/554
2001.
Mercedes Benz 308 árg. ‚90 ek. 200
þús. Tilboð óskast. Uppl. í síma 899
0130.

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 56750407785040.

ÞJÓNUSTA
Arvor 190 - Árg. 2008. 240 tíma. 5
cylindra 100 hö. Diesel. Bein skrúfa.
Vel tækjum búinn. 2ja öxla kerra.
Uppl. Í síma 898 4913.

STELPUHJÓL TIL SÖLU:
Gott og vel meðfarið Mongoose 24”
hjól fyrir stelpur 8-12 ára ný stillt og
yfirfarið. Upplýsingar í síma 616 6368

Pípulagnir
til sölu
Til sölu mjög vel meðfarið Esterel
fellihýsi Top Volume árgerð 1997.
Aukahlutir: fortjald, sólarsella, loftnet
og hleðslutengi í bíl. Verð 1.390.000.Upplýsingar í síma 891-9103.

PÍPULAGNIR

TIL SÖLU FJORD
Til sölu Fjord 730 skemmtibátur með
230 hö volvo penta keyrð 400 tíma og
nýlegu 290 drifi bátur í góðu standi og
vel búinn lækkað verð 5,5 millj. Sími
8992058

TIL
SÖLU
TVEIR 5 METRA

Hreingerningar

SJÓKAYAKAR

með árum, svuntum og vestum.
Fást á góðu verði við snögg viðskipti.
UPPL. Í SÍMA 616 6368 SVERRIR

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

Glæsilegt Rockwood A-hýsi árg. 2012.
Geymslukassi, sólarsella, heitt/kalt
vatn, öflugri miðstöð, 2 gaskútar,
útvarp/CD. Einn með öllu! TILBOÐ
2.980.000. (kostar nýtt um 3,5 mkr.)
Uppl. 690 7900 / 865 7366.
10 feta Rockwood Freedom 191XR
Offroad árg.‘07 Lítið notað vel búið
fellihýsi, með sérsaumuðu fortjaldi
frá Seglagerðinni, stór sólarsella,
12v/220v. Verð 1890þ. Uppl.í s. 892
1844

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.
Til sölu tvær ónotaðar 2ja öxla
TikiTrailer bátakerrur. Lengd: 742,
Breidd: 231 Heildarþyngd: 2500
kg, Burðargeta: 1910 kg Beisli
og bremsubúnaður frá KNOTT í
Þýskalandi Verð kr. 1.490.000.- tilboð
kr. 898.000.- S. 892 8030

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.
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Garðyrkja

Bókhald

Rafvirkjun

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

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

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

Spádómar

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.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr.
5000. Tímapantanir í síma 845 8896.

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar -

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

Áratuga reynsla.
Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

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

Málarar

SPÁSÍMINN 908 5666

Önnur þjónusta

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

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

KEYPT
& SELT
Til sölu
BEINT FRÁ BÓNDA!

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

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

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

Trésmíði

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

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

Nudd

GRÖFUÞJÓNUSTA
AUBERTS.

Nautakjöt kr. 1800kg í 1/4,
1/2 og heilum. Tilbúið í
neytendapakkningum. Slátrað í
viðurkenndu sláturhúsi. Uppl. í s. 848
5998 eða 824 5191.

fasteignir

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

3+/22!$!,52 &)4*!(,¥¨ 9NDISLEGUR SUMARBÒSTAÈUR

Húsaviðhald
HÚSEIGNAÞJÓNUSTA
Lekaþéttingar, þakviðg. múrviðg. öll
málningarvinna, háþrýstiþv. Uppl í s.
892 1565
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.
Múravinna, málingarvinna og
flísalagning. Uppl. í síma 892 9295.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

ELDRI MÚRARI
Eldri múrari óskar eftir múrverki
td. múra bílskúra, kjallara, einnig
flísalögn. S. 866 3175

.ÕTT ' NETSAMBAND

9NDISLEGT M HÒS Å SKËGI VAXINNI &)4*!(,¥¨ INNST VIÈ 3KORRADALSV
6EL UM GENGIÈ Å GËÈU ¹STANDI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI OG MIKIL VEÈURS¾LD
.¹TTÒRUL BIRKISKËGUR "JÎRT RÒMGËÈ STOFA OG ELDHÒS Å ALRÕMI SVEFNPL
F   BAÈHM STURTUKL 'ËÈUR SËLPALLUR ¹ ÖRJ¹ VEGU 3TËRT BÅLAST¹ LËÈ
-JÎG HAGS¾ÈUR LEIGUSAMN (EIMILD FYRIR B¹T OG VEIÈI
3T¾KKA M¹ HÒS Å ALLT AÈ M )NNBÒ GETUR FYLGT 6ERÈ   M
9NDISLEG EIGN ¹ EINSTÎKUM STAÈ TIL SÎLU VEGNA HEILSUBRESTS EIGENDA
500,µ3).'!2

Þjónustuauglýsingar
,/+  (%)4! 0/44!
o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ
WWWFJARDARBOLSTRUNIS
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

STANDSSKOÈUN ÒTTEKTIR ¹
FASTEIGNUM OG MATSSTÎRF

3¥-)   o  

Sími 512 5407
.µ44 42¡+²,5(,3-%.
.-3+%)¨ ¥ '%2¨
42¡+²,5(,3-%.!
¥ *².¥ /' *²,¥ %)44 +6®,$
&2   +2 
²26!, 3+!24'2)0!%&.!

STANDSSKOÈUN MYNDSKREYTT
(RAÈSKOÈUN ALMENN MATSSTÎRF OG ÒTTEKTIR
VEGNA KAUPA EÈA LEIGU
(EF  ¹RA STARFSREYNSLU ¹N NOKKURRA EFTIRM¹LA
&AGMENNSKA FRAM Å ÙNGURGËMA

-AGNÒS ¶ËRÈARSON MATSMAÈUR SJ¹ VERÈSKR¹
WWWMATIS o MAGNUSTH MATIS o 3   o  

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

777',)4)3

$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

stofnað 2010

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
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W

Alla fimmtudaga og laugardaga
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Til sölu

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

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

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.

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

Nudd

Vélar og verkfæri

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

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

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

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

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu
strax(verður að vera á 1. hæð eða lyfta).
Helst í 108 eða nágrenni. Erum 3ja
manna fjölskylda. Róleg og reglusöm.
Skilvísar greiðslur og góð meðmæli.
Uppl. í s. 847 6334 eða 892 6912.
22ára gömul, reyklaus stúlka óskar
eftir studio/2ja herb. íbúð til leigu.
uppl. 6666650 eða 5345656
2 - 3 herb. íbúð óskast í langtíma
leigu. Uppl. í síma 696 5798.
Sushisamba óskar eftir íbúð til leigu
miðsvæðis. Allar upplýsingar sendist á
sushisamba@sushisamba.is eða í síma
897 1753

Sumarbústaðir

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

PLÖNTUSALA
Mikið úrval af margra ára plöntum.
Furum, greni, runnum, kvistum,
rósum, lerki, fjallarif, misplum,
silfurreyni, koparreyni og fleiru. Fyrstir
koma, fyrstir fá. Verið velkomin.
Blómsturvellir við Reykjalund Mosf. S.
864 1202 Opið 13-18 alla daga.

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

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

Verslun

SÓFI TIL SÖLU

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

+¾RU ÅBÒAR ¶INGHOLTS SEM OG AÈRIR
VIÈSKIPTAVINIR ¶ÎKKUM VIÈSKIPTIN ¹
LIÈNUM ¹RUM OG SÁRSTAKLEGA SKEMMTILEGA
STUND MEÈ YKKUR FÎSTUDAGINN  

Mjög gott sumarhús til sölu á
Laugarvatni. Auka skúr á lóðinni,
hentugur fyrir herbergi. Stutt í alla
þjónustu. Verð 1,5. Laus Strax. S.8452353

'UÈ BLESSI YKKUR ÎLL
+¾R KVEÈJA %INAR OG ¶ËRA &ISKBÒÈINNI &REYJUGÎTU

Geymsluhúsnæði
LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er
aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga, sem tryggir
rekjanleika ættbóka, beitir sér
fyrir hreinræktun og kynbótum
hundategunda. HRFÍ stuðlar
að góðum samskiptum á milli
hundeigenda, yfirvalda og almennings.
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins,
www.hrfi.is

skemmtanir

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.

Góður, smart sófi frá Cassina til sölu.
Mjög vandaður leðursófi, hægt að
breyta auðveldlega í svefnsófa. Stór
púði og skammel fylgja með. Selst á
góðu verði. Upplýsingar gefur Margrét
í síma 698 0703.

Dýrahald

þakkir

GEYMSLUR.COM
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 í boði

GINGER

SPILAR Å KVÎLD
!LLIR VELKOMNIR
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA
Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

TÖLVUTEK Í REYKJAVÍK
Óskar eftir að ráða til starfa
hressa, skemmtilega og þrifóða
manneskju til að sjá um þrif og
matseld. Vinnutími er frá 9:0015:00 fjóra daga í viku. Æskilegt
er að umsækjandi hafi meðmæli
og reynslu af sambærilegu
starfi. Góð laun í boði fyrir rétta
manneskju og fullur trúnaður.
Umsókn sendist á
starf@tolvutek.is

STARFSMAÐUR Í
GESTAMÓTTÖKU
Íbúðarhótel í 101 RVK, óskar
eftir starfsfólki í 100% vinnu
í gestamóttöku. Einnig óskum
við eftir starfsfólki sem getur
unnið föstudag, laugadag og
sunnudag aðra hverja viku. Um
er að ræða vaktarvinnu. Kostur ef
viðkomandi býr í 101 Reykjavík.
Vinsamlegast sendið umsóknir á
info@rey.is

ENERGIA VEITINGAST.
SMÁRALIND
Um er að ræða hlutastarf.
Kaffibar/þjónn.
Viljum bæta við ábyrgri og
duglegri manneskju, ekki yngri
20 ára.
Umsóknir ásamt upplýsingum
sendist á energia@energia.is
Byggingaverktaki óskar eftir smiðum
eða mönnum vönum smíðavinnu.
Einnig verkamönnum með og án
vinnuvélaréttinda. Verður að vera
íslenskumælandi. Uppl. 896-7975
Óska eftir smið - lærling eða vönum
byggingaverkam. Uppl. gummi600@
gmail.com

RAFVIRKI ÓSKAST
Óska eftir vönum rafvirkja. Mjög
fjölbreytt starf í boði. Umsóknir
sendist á rkraf@internet.is

Atvinna óskast
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.

Einkamál

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

5PPLYFTING

Óskum eftir góðri sölukonu
í tískufataverslun okkar sem
fyrst. Um fullt starf er að ræða í
Reykjavík.
Æskilegt að viðkomandi sé
með reynslu af verslunar- og
sölustörfum og hefur brennandi
áhuga á tísku. Rík þjónustulund,
jákvætt viðmót og verður að geta
starfað sjálfstætt.
Ef þú ert heiðarleg, hress og
kemur vel fyrir og hefur áhuga á
þessu starfi þá
endilega sendu okkur umsókn á:
tiskufataverslun@gmail.com

43ára kona lærður framleiðslumaður
og matráður, óskar eftir góðu vel
launuðu framtíðarstarfi. Ýmislegt
kemur til greina. Reyklaus, dugleg og
jákvæð kona. richter@simnet.is

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

(LJËMSVEITIN

GÓÐ SÖLUKONA ÓSKAST

35 ára kona, háskólanemi óskar eftir
snyrtilegri íbúð. Skilv. gr. heitið. S. 659
8508 Anna

Húsgögn

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

HANDFLAKARI
Vanur handflakari óskast til
starfa, strax. Nóg vinna alla daga,
allan daginn. Laun: Greitt pr.kg
Athugið: Aðeins vanur,
professional handflakari kemur
til greina
Fiskikóngurinn Sogavegi 3.
Kristján 896 0602 eða
kristjan@fiskikongurinn.is

TANTRA NUDD

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

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

Herbergi til leigu í Stórholti, 105 Rvk.
Uppl í s. 895 8698

2, 3 og 4 herbergja íbúðir nýlegar
í langtíma leigu. Allar með sér
þvottahúsi og gluggatjöldum.
Áhugasamir leggið inn fyrirspurn á
agnarglobal@gmail.com

Ökukennsla

TRÉ TIL SÖLU

SUMARFRÍ Í SVARTASKÓGI
Góð tveggja herbergja íbúð til leigu í
sumar í fallegum smábæ í Svartaskógi.
Nánari uppl. á http://ingvararnason.
net og í gsm 898 3195.

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.

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

Húsnæði í boði

HVÍTIR SCHNAUZER
HVOLPAR
Ofnæmisvænir fjölskylduhundar sem
fara ekki úr hárum. Þægileg stærð,
miklir karakterar og algjörar kelirófur.
Ættbók frá HRFÍ. Uppl í s:8220041

Ferðaþjónusta
Hefur þig dreymt um að upplifa páska
í Jerúsalem? Nú er tækifærið! 10. til
22. apríl. Nánari upplýsingar á www.
heimsferdir.is/serferdir eða sími 898
0359, Borgþór S. Kjærnested.

Starfsfólk óskast í fullt starf og
hlutastörf á Ginger Austurstræti.
Ekki yngri en 18 ára.
Reyklausir og reglusamir
sæki um skrifalega hjá Ginger
Austurstræti.

KVIKKFIX LEITAR AÐ
STARFSFÓLKI.
KvikkFix leitar að vönum
smurmanni og starfsmanni í
móttöku.
Áhugasamir sendi umsóknir á:
kvikkfix@kvikkfix.is
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 6. JÚLÍ MILLI KL 15:00 OG 16:00
OG N.K. MÁNUDAG 8. JÚLI MILLI KL 17:30 OG 18:30

HÍBÝLI FASTEIGNASALA S. 585-8800 KYNNIR:
Sérlega glæsileg og vönduð eign, neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á þessum
eftirsótta stað við Hjálmholt.
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson arkitekt, sem einng skipulagði hæðina að innan og teiknaði allar innréttingar. Hæðin hefur
fengið að halda sér í upprunalegri mynd og hafa húsbyggjendur átt
hana frá upphaﬁ.

Eignin er samtals 242,3 fm, þ.e. hæðin er 171 fm, bílskúr er 31,1 fm og stúdíóíbúð niðri er 40,2 fm.
Nánari lýsing: Komið er inn í ﬂísalagða forstofu. Gestasnyrting við forstofu. Fataskápar. Úr forstofu er gengið inn í stórt rými, skála og borðstofu, stórir gluggar til norðurs. Opið þaðan niður í stóra og bjarta
setustofu með fallegum arni og stórum gluggum til suðurs og vesturs. Aukin lofthæð er í stofu. Gólf í stofum og skála eru parketlögð og veggir tekkpanilklæddir að hluta með sérsmíðuðum tekkhillum. Úr stofu er
gengið út á skjólgóða verönd. Eldhús við borðstofu, sérsmíðuð upprunaleg innrétting, efri skápar úr tekki, stór gluggi, borðkrókur. Úr eldhúsi er gengið inn í þvottahús, sem er ﬂísalagt, gluggi, hillur, einnig gengt
þaðan fram í forstofu. Í svefnálmu eru fjögur herbergi, sérsmíðaðir fataskápar. Útgengt á verönd úr hjónaherbergi. Parket á svefnherbergjum og svefngangi. Tekkhurðir. Baðherbergi, ﬂísalagt í hólf og gólf,
baðkar og ﬂísalagður sturtukleﬁ, tvær handlaugar, gluggi, skápur. Rúmgóður innbyggður bílskúr og tvær geymslur í kjallara. Neðan götu er studíóíbúð með sérinngangi, þ.e. lítil forstofa, gott herbergi/alrými með
eldhúsi inn af og stórt baðherbergi með sturtu. Geymsla.
SÉRSTAKLEGA FALLEGT OG REISULEGT SIGVALDAHÚS SEM STENDUR INNST Í BOTNLANGA Á ÞESSUM VINSÆLA STAÐ. FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í BORGINNI. VERSLUN OG ÞJÓNUSTA Í
NÁLÆGÐ. VERÐ: TILBOÐ

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808 - Ingibjörg Þórðardóttir löggiltur fasteignasali

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ Í KÓPAVOGI
180 FM - AÐ AUSTURKÓR 49 TIL 61

Upplýsingar veita:
Kristberg Snjólfsson, sölumaður
í síma 892 1931
Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
í síma 897 8266
magnus@landmark.is

✓ Hægt að hafa 3 eða 4 svefnherbergi.
✓ Suðurgarðar - óbyggt svæði á baklóð
- stutt í náttúruna.
✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og
rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.
✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Verð á miðjuhúsum 35.900.000 kr. - Verð á endahúsum 37.400.000 kr.
Afhending fyrstu húsa í lok ágúst - byrjun september 2013.
Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

Bolholt 4, 3. hæð
Sími 512 4900
www.landmark.is
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Fura, alheﬂað pallaefni, gagnvarið, ECO-GR.
Vnr. 0058224
22x95 mm
Vnr. 0058274
27x95 mm

165
185

kr./lm*
www.byko.is

kr./lm*

Fura, alheﬂað pallaefni, AB-gagnvarið.
Vnr. 0058254
22x95 mm
Vnr. 0058324
27x95 mm
Vnr. 0058325
27x120 mm
Vnr. 0058504
45x95 mm
Vnr. 0058506
45x145 mm

185
205
210
279
489

kr./lm*

kr./lm*

kr./lm*

kr./lm*

kr./lm*

LEITAÐU RÁÐA HJÁ SÖLUMÖNNUM

*Verð frá, mismunandi eftir lengdareiningum.

4ÎNJrUJNCVS!CZLPJT

VAXTALAUST LÁN

VAXTALAUS LÁN
TIL 12 MÁNAÐA
3,5% lántökugjald og
340 kr. greiðslugjald á hverja borgun.
f
facebook.com/BYKO.is

Sjá nánar á www.byko.is

KAUPAUKAR MEÐ KEYPTU PALLAEFNI*
KAUPAUKI

1

Sé keypt pallaefni fyrir 200.000 kr.

KAUPAUKI

2

Sé keypt pallaefni fyrir 300.000 kr.

TVÆR UMFERÐIR
AF OLÍU Á PALLINN

KAUPAUKI

3

Sé keypt pallaefni fyrir 400.000 kr.

TVÆR UMFERÐIR
AF OLÍU Á PALLINN

KAUPAUKI

4

Sé keypt pallaefni fyrir 500.000 kr.
Vnr. 42378060
Garðsett, tveir stólar, sóﬁ
og borð með glerplötu.

Vnr. 50630082
Excel 200 gasgrill, tvöfaldur álbrennari 6,2 kW.
Eldunarsvæði 49,5x35 cm
og neistakveikikerﬁ.

TVÆR UMFERÐIR
AF OLÍU Á PALLINN

TVÆR UMFERÐIR
AF OLÍU Á PALLINN
Gildir 3. - 7. júlí og meðan birgðir endast.

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

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.

Vnr. 41616073
Sólbekkur með hjólum
og ljósri sessu, acacia
harðviður.
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takast aðeins á við aðstæðurnar.
Ég hafði fundið stigmagnandi ótta
gagnvart þessu og þetta var farið
að ásækja mig sífellt meira og ég
ákvað sem sagt að segja Illuga frá
því að einhver hefði misnotað mig
– ég þorði ekki að segja frá því
að það hefði verið pabbi minn en
þetta var stærsta skrefið sem gat
tekið þá.“
Sumarið eftir byrjaði María að
drekka og veturinn á eftir var
henni strembinn í námi. „Ég svaf
fram á borðið í tímum. Þetta var
farið að vera svo mikið fyrir mig,
hafði ágerst og ég átti mjög erfitt með að vakna á morgnana. Ég
held að ég hafi bara verið virkilega
þunglynd.“

ERFITT AÐ KÆRA PABBA SINN „Það var ótrúlega erfitt að ákveða að höfða mál á hendur manninum sem ég áleit pabba minn.

En ég gerði það samt og það var aðallega af því að ég vildi ekki horfa til baka þegar ég væri orðin fertug og vera vont fordæmi,“
segir María, sem í dag leggur mikið upp úr því að koma þolendum kynferðisofbeldis í skilning um að það sé ekki þeim sjálfum
að kenna.

Hótaði að svipta sig lífi
Í nóvember 2006 fékk María
óþægilega heimsókn. „Eitt kvöldið er bankað upp á heima hjá mér,
ég fer til dyra og fyrir utan stendur stjúppabbi minn, blindfullur og
blóðugur í framan, og segist hafa
lent í áflogum við dyraverði – ég
vissi ekki einu sinni að hann væri
í bænum.“ Hún fór með hann inn,
hlúði að honum og hlustaði á hann
úthúða móður hennar.
„Svo segir hann við mig: „Þú
veist María að það hafa svo margir verið vondir við mig í lífinu.“
Þá fann ég einhvern innri styrk –
í millitíðinni hafði ég sagt báðum
bestu vinkonum mínum hver þetta
var og við höfðum haldið krísufundi – þannig að ég horfði í augun
á honum og spurði hann: „Og hefur
þú alltaf verið góður við alla?“
Hann horfði á móti og spurði:
„Hvað meinarðu?“ Og ég svaraði:
„Þú veist hvað ég meina.“ Þá fór
hann bara að gráta. Hann ætlaði að
strunsa út og líklega drepa sig, en
ég stoppaði hann og svæfði hann.“
Daginn eftir, þegar hún skutlaði
stjúpa sínum út á flugvöll, lofaði
hann bót og betrun en hótaði henni
því jafnframt að ef hún segði frá
mundi hann svipta sig lífi. „Þar
var mikilli ábyrgð hent á herðar
mínar og eftir þetta keyrði ég
beint heim til Binnu og Illuga og
sagði Illuga frá. Hann sagði að ég
yrði að segja mömmu minni frá
þessu. Ég var ekki alveg á því –
átti ég að splundra fjölskyldunni
minni? Þótt hann hefði gert þetta
þá var hann líka pabbi minn, mér
þótti ótrúlega vænt um hann sem
slíkan og átti – og á enn þá – góðar
minningar um hann.“
Norðurljósin björguðu lífi hennar
Hún ákvað að hætta í MR um jólin
og flytja aftur vestur til mömmu
sinnar og stjúpa, sem þá hafði
verið edrú í mánuð. Jólin á Sólbakka urðu hins vegar hræðileg.
Illuga leið illa með sína vitneskju,
dró sig í hlé og las bækur. „Það var
íþyngjandi fyrir hann að vita þetta
en hann vildi samt að ég segði sjálf
frá og ég er honum mjög þakklát
fyrir. Það er allt annað en ef einhver annar tekur fram fyrir hendurnar á manni.“
Stjúpi hennar datt í það á annan
í jólum og stakk af á sjó. „Þegar ég
horfði á eftir honum um borð í bátinn þá hélt ég að hann væri bara að
fara út á sjó að drepa sig,“ segir
María. Hann skilaði sér þó aftur,
en Maríu leið sífellt verr.
„Það er móment þar sem ég er að
keyra Vestfjarðargöngin til Flateyrar, ógeðslega hratt, að hlusta á
geðveikt væmið lag og er búin að
ákveða að keyra út af veginum –
ég gat ekki meira. Ég hugsaði með
mér: Það er auðveldara fyrir alla
ef ég bara dey af því að þá þurfa
þau ekki að díla við þetta – ég
var það blind á aðstæður. En svo
keyri ég út úr göngunum og það
fyrsta sem ég sé er biluð norðurljós – ofboðslega flott – og ég enda
á því að stoppa bílinn, anda djúpt,
taka upp símann, hringja í Illuga
og segja honum að nú verði ég að
segja mömmu frá.“
Næstu daga var atburðarásin
hröð, María sagði mömmu sinni allt
af létta nokkrum dögum síðar, og
í kjölfarið viðurkenndi stjúpfaðir
hennar allt fyrir fjölskyldunni.
Morguninn eftir var hann horfinn.
„Hann yfirgaf allt sem hann átti,
keyrði með fötin sín til Reykjavíkur og ég hef séð hann tvisvar sinnum síðan. Í annað skiptið í IKEA –

Illugi er ótrúlega
trúr sinni vinnu og ég
lærði það af honum – það
er kannski bara að koma í
bakið á honum núna.
frænka mín þurfti að halda á mér
út og ég fékk áfallastreituröskun í
kjölfarið – og í hitt skiptið á flugvellinum í Reykjavík.“
Langar að vera gott fordæmi
Eftir þetta tók annað erfitt ferli
við hjá Maríu, þegar málið var tilkynnt til barnaverndaryfirvalda
sem aftur kærðu það til lögreglu,
með hennar samþykki. „Það var
ótrúlega erfitt að ákveða að höfða
mál á hendur manninum sem ég
áleit pabba minn. En ég gerði það
samt og það var aðallega af því að
ég vildi ekki horfa til baka þegar
ég væri orðin fertug og vera vont
fordæmi. Mig langar að vera gott
fordæmi fyrir aðrar konur og vera
ekki feimin gagnvart því sem ég
lenti í. Það var meira en að segja
það að fara í gegnum þetta kerfi
og eftir á að hyggja veit ég ekki
hvort ég mundi gera það aftur. En
það var líka mjög þroskandi og góð
lífsreynsla.“
Sumarið eftir varð María fyrir
áfalli af öðrum toga – hún var
ófrísk, nýorðin átján ára, eftir
kærasta sinn til hálfs árs. Og það
sem meira var: Hún var komin
heila fimm mánuði á leið. „Þannig að það var aldrei nein spurning um annað en að hann Þorgeir
minn yrði til. Ég fór í sónar og þar
var bara lítið barn sem veifaði á
skjánum.
Ég hef alltaf litið svo á að Þorgeir hafi verið dýrmætasta gjöfin
mín, því að með því að fá hann og
þessa ábyrgð í hendurnar þá hafði
ég nóg fyrir stafni á meðan lögreglurannsóknin var í gangi og
aðrar streituvaldandi aðstæður,
eins og að eiga tvö systkini sem
voru að missa pabba sinn, eiga
móður sem var ótrúlega brotin
líka og ég sjálf algjörlega í molum
– ég var í raun líka að missa pabba
minn, en ég fékk enga jarðarför
og kvaddi hann ekkert, hann bara
hvarf.“
Sýknudómurinn var sjokk
María eignaðist Þorgeir í nóvember í miðri lögreglurannsókn, kláraði jólaprófin með glans auk þess
að vera félagsmálatröll í Menntaskólanum á Ísafirði, í nemendafélaginu og ræðuliðinu. Haustið
eftir var ákveðið að gefa út ákæru
á hendur stjúpföður hennar og í
janúar 2009 lá niðurstaðan fyrir:
Hann var sýknaður. „Það var verulegt sjokk, en samt svolítið skrítið sjokk af því að það var erfitt að
taka ákvörðun um að kæra hann,“
segir María.
Sérstaklega er tekið fram í
dómnum að María hafi verið samkvæm sjálfri sér og að ekkert
færi í bága við ítarlegan framburð hennar annað en framburður
stjúpföður hennar. Það dugði þó
ekki til. „En mér hefur alltaf þótt
vænt um að það standi í dómnum,“
segir María.
„Nú eru liðin fjögur ár síðan
dómurinn féll og ég hef reynt að
gera allt sem ég get til að vera opin
með þetta. Ég tók ákvörðun fyrir
tveimur árum um að ég mundi
aldrei leyfa honum að taka dag frá
mér aftur og ég hef staðið við það.
Mig hefur oft langað til að leggjast
upp í rúm og vorkenna mér en ég
hef ekki leyft mér það.“
Hætti við að fara í lögfræði
Eftir menntaskólann fór María Rut
í sálfræðinám. „Mig langaði rosalega mikið að rannsaka kynferðisofbeldi og langaði að helga mig því
– og langar enn – að finna leið til að
láta fórnarlömb kynferðisofbeldis
vita að það er allt í lagi að segja
frá og það er enginn heimsendir að
vera opinn með það sem einhver
annar ber ábyrgð á. Ég ber svo
sannarlega ekki ábyrgð á gjörðum hans, en það tók mig alveg sex
ár að átta mig á því. Ég vona að ég
geti komið einhverjum í skilning
um þetta með því að tala, þótt það
væri ekki nema ein manneskja.“
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Pólitíkin jafnfljótandi og kynhneigðin
BS-ritgerð Maríu fjallar um það hvort efnishyggja leiði til óöryggis. Er hún þá vinstrisinnuð,
þrátt fyrir fjölskyldutengslin? „Það er reyndar
verkefni sem leiðbeinandinn kom með, þannig
að það er ekki hugarfóstur mitt, en engu að
síður mjög áhugavert. Ég skrifaði haturskafla
um kapítalismann og svona.“ Hún sé samt mjög
týnd í pólitík. „Ég held að pólitíkin sé jafnfljótandi og kynhneigðin. Mér finnst íslensk
pólitík drepleiðinleg. Ég er mikill jafnréttissinni
og mjög réttsýn en að sama skapi trúi ég á frelsi
og allt þetta–sem allir gera.“ Þess vegna henti
áþreifanleg barátta á borð við stúdentapólitíkina
henni vel.
Í ár er María í forsvari fyrir druslugöngunni svokölluðu. „Ég var að
vinna fyrir Amnesty í fyrra og ég held að ég hafi að einhverju leyti fundið
aktívistann í mér í kringum það. Það er búinn að vera smávegis púki í mér
síðasta árið–ég segi helst ekki nei við neinu. Þetta er bara ein áskorunin,
önnur var þegar ég ákvað að bjóða mig fram sem oddvita Vöku og verða
formaður Stúdentaráðs. Það var stórt skref að taka. Ég er komin á það að
maður græði meira á að segja já og henda sér út í djúpu laugina heldur en
að vera hræddur og fara inn í sig–ég finn alveg hvernig ég styrkist við það.
Ég er ótrúlega þakklát fyrir að geta verið í forsvari fyrir svona ótrúlega
góðan málstað og vona auðvitað að allir komi í druslugönguna. Það skiptir
mig mjög miklu máli að koma umræðunni um kynferðisafbrot í gang og
reyna að færa ábyrgðina frá þolendum yfir á gerendur, því að ég hef upplifað
það sjálf á eigin skinni að ég bar ábyrgðina á því sem ég lenti í allt of lengi.“

Upphaflega hafði hugur hennar þó stefnt í lögfræði. „En ég
missti algjörlega trú á réttarkerfinu þarna. Ég er naut og ég
er mjög þrjósk og var svo brjáluð út í réttarkerfið að ég gat ekki
ímyndað mér að fara að læra lögfræði.“ Barnsfaðir hennar fór hins
vegar í lögfræði. Þau voru saman
fyrsta árið af háskólanáminu en
svo slitnaði upp úr sambandinu.
„Við vorum alltaf meira bara
vinir. Hann var mér ótrúlega kær
á þessum tíma og stóð algjörlega
við bakið á mér – ég veit að ég var
ekki auðveld – og við eigum góðar
minningar.“
Síðan hafa persónulegar aðstæður Maríu breyst umtalsvert. „Ég
kom út úr skápnum eftir það og
maður veit í rauninni ekki hvort
kemur á undan, eggið eða hænan,
en ég hef alltaf átt mjög erfitt með
að treysta karlmönnum. Ég veit
ekki hvort það tengist því að ég
var misnotuð – kannski hef ég bara
alltaf verið þannig. Og kannski
skiptir það ekki heldur öllu máli,
en mér líður allavega best í mínu
eigin skinni sem opinber lesbía.“
Skrítið þegar Illugi varð ráðherra
María útskrifaðist með BS-gráðu
í sálfræði núna í júní. Útskriftar-

veislan fór fram á heimili Brynhildar og Illuga, örfáum dögum
áður en hún þurfti, sem formaður
Stúdentaráðs, að vaða í menntamálaráðherrann vegna afstöðu
hans til málefna Lánasjóðs
íslenskra námsmanna.
Hún viðurkennir að þegar Illugi, maður sem hún leit nánast á
sem sinn annan föður, var gerður að menntamálaráðherra hafi
hún hugsað með sér að þarna væri
komin upp dálítið sérkennileg
staða.
„Ég var svo sem bara fegin
þegar ég vissi að það væri þarna
greindur maður að fara í þetta
mikilvæga embætti en ég held að
það sé langt síðan námsmenn hafa
farið í svona stóran slag og þurft
að keyra af jafnmiklum krafti í
menntamálaráðherra og yfirvöld
og ég hef aldrei staldrað við og
hugsað: Heyrðu, þetta er Illugi.
Þetta er bara vinnan mín og ég
er fullkomlega ósammála því sem
hefur verið í gangi í þessu máli.
Illugi er ótrúlega trúr sinni vinnu
og ég lærði það af honum – það
er kannski bara að koma í bakið
á honum núna,“ segir hún og hlær
en bætir við: „Við höfum algjörlega náð að halda þessu á mjög faglegum nótum.“
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Gámasala!
Sófasett

Fyrstur kemur fyrstur fær!!

BARA Í EINA VIKU EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Topp

Grad
e
Leðu
r

nt
ú
r
B
rt
a
v
S
tt
Hví

3+2+1

3+1+1

Verð 299.000 Settið

Höfðabakka 9
(Bakvið Ruby Tuesday)
Opið Virka daga
kl 15-19
laugardaga og sunnudaga
kl 13-17
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Teikningar og texti Bragi Halldórsson

Bókaormur vikunnar

„Nú eru góð ráð dýr,“ dæsti Konráð. „Við erum vilt.“ „Við komumst,“ sagði
Lísaloppa hughreystandi. „Í gegnum öll völundarhús er til leið.“

Hvað heitir þú fullu nafni? Halldóra Björg
Einarsdóttir.

Getur þú hjálpað Konráði og Lísuloppu að komast í gegnum völundarhúsið?

Hvað ertu gömul? Ég er 11 ára.
Hvenær lærðir þú að lesa? Þegar ég var 5 ára.
Hvað er skemmtilegt við að lesa bækur? Bara allt,
en sérstaklega ímyndunaraflið sem fylgir því að lesa
bækur.
Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi hjá
þér? Já, Stafakarlarnir.
Hvers lags bækur þykja þér skemmtilegastar? Sögur
sem ekki eru endilega sannar en geta komið fyrir
hvern sem er.
Hvaða bók lastu síðast og hvernig var hún? Síðast
las ég bókina Tracy Beaker og hún var skemmtileg og
líka pínu fyndin.
Í hvaða hverfi býrð þú? Ég bý í Grafarholti.
Í hvaða skóla gengur þú? Ég geng í Sæmundarskóla.
Hvaða námsgrein er skemmtilegust? Íslenska.
Hver eru helstu áhugamál þín? Söngur og leiklist.

Lærir hin ýmsu
sirkustrikk í vinnunni
Snæfríður Sól Gunnarsdóttir er ein af níu götuleikurum Hins hússins. Hún kann
að ganga á stultum, blása eld og halda mörgum boltum á lofti í einu.
Er gaman að vera í Götuleikhúsi? Já, það er
alveg rosalega gaman! Það getur líka verið mjög
krefjandi og maður þarf að vera sniðugur og hafa
mikla einbeitingu, en það er samt svo ótrúlega
skemmtilegt að það vegur alveg upp á móti.
Hvað þurfa krakkar að vera gamlir til að taka
þátt? Götuleikhúsið er fyrir fólk á aldrinum 16-25
ára.

Brandarar
Hvað sagði strompurinn
við litla strompinn?
„Þú ert of lítill til að
reykja.“
Hvaða hestur hefur aldrei
verið folald?
Rugguhestur.
Maður í skóbúð: „Seljið
þið krókódílaskó?
Afgreiðslumaðurinn: „Já,
fullt af þeim. Númer hvað

notar krókódíllinn þinn?“
Af hverju hætti tannlæknirinn störfum?
Hann reif kjaft.
Bóndi við annan bónda:
„Hvað átt þú margar
kindur?“
Hinn bóndinn:„Ég veit
það ekki. Í hvert sinn sem
ég reyni að telja þær þá
sofna ég.“

Hversu lengi ert þú búin að vera í hópnum?
Þetta er þriðja sumarið mitt í Götuleikhúsinu
en þessi hópur sem er núna er búinn að starfa
saman í fimm vikur.
Hvaða hæfileika þarf fólk að hafa í
götuleikhúsi? Það þarf helst að vera sniðugt
og ófeimið. En hver og einn hefur sína sérstöku
hæfileika. Sumir eru kannski flinkir að dansa eða
syngja vel á meðan aðrir eru góðir í að sauma,
smíða, föndra, í skyndihjálp, segja orðagrín,
hlaupa eða baka. Allir hæfileikar koma sér
vel í Götuleikhúsinu!
Hvað er vandasamast? Að finna góðar
hugmyndir. Suma daga dettur manni
kannski ekkert í hug en aðra daga
dettur manni kannski svo mikið í hug að
það er erfitt að velja úr.
Ráðið þið sjálf hvað þið
gerið? Við vinnum

Í TRÚÐSLÍKI „Við munum heilsa
upp á sirkusþorpið í Vatnsmýrinni í
einhvers konar búningum og sprelli,“
segir Snæfríður Sól.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

saman í að fá hugmyndir en svo erum við með
frábæra stjórnendur, þá Hlyn Pál Pálsson og
Oddvar Örn Hjartarson sem ráða endanlega hvað
fer út á götu. Eitt af uppáhaldsatriðum mínum í
sumar var þegar við klæddumst útivistarfötum og
fjallgöngubúnaði og klifum Laugaveginn.
Eruð þið stundum úti í vondum veðrum? Já, það
kemur fyrir og sérstaklega núna í sumar þar sem
veðrið er ekki búið að vera neitt
sérstaklega sumarlegt.
Böggið þið stundum fólk? Við reynum
að halda því í algjöru lágmarki. Það er
miklu meira gaman að skemmta því
og fá það til að brosa!
Ætlið þið að vera með sirkusnum
við Norræna húsið? Já, eftir
næsta föstudagsfiðrildi munum
við kíkja við í hið umtalaða
sirkusþorp Vatnsmýrarinnar í
einhvers konar búningum og
sprelli. Við lærum reyndar hin
ýmsu sirkustrikk í vinnunni,
eins og að ganga á stultum,
blása eld og „djöggla“.
- gun

a
k
Ís

o
r
ldu

r
u
g
n
i
t
y
e
þ
i
d
n
a
l
a
v
s
g

2 fyrir 1

PIPAR \ TBWA

U

SÍA

U

131336

alla virka daga
kl. 14–17

LÍTILL

349
STÓR

499
JRWW



)$;$
)$
;$)(
;$
)(1,
)(
1,, *5
1
5$)
$ $5
5+2
2/7,
/7
7,6
681
81'$
'$*g
'$
*g5ä
*g
5ä
ä80
8
+$)1
+$
)1$5
)1
$5
5),
),5ä
5 ,
5ä
,  .Ð
.Ð3$
3$92
3$
92*,
92
*, 02
*,
026)
6)
6
)(/
( /6
/6%
%

:::.)&,6

26 | HELGIN |

6. júlí 2013 LAUGARDAGUR

KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Sterk taug þarms um öxlana (11)
6. Eignast örugglega það sem minnst veit
(8)
10. Sitja aftast en reyna samt að ráða för (20)
11. Stækka sinn skerf fyrir viðbótina (11)
13. Hamagangur og uppistaða í því sem á sér
stað (10)
16. Stillt og klár og voða fín (8)
18. Hér er ull, op og fosfat þið svona svæsin í
ruglinu (11)
19. Gat jarðar ruglast vegna fúavarinnar (10)
21. Súr kokteill er sýrulæknir færir þér og
öðrum (11)
25. Jörð sem flúnir flýja? (10)
27. Læt eins og bókmenntaverk (7)
28. Ætli ég meiði durt ef ég nota trébút? (10)
30. Góð setja allt í graut (5)
32. Ef engin er húðin losarðu ruglið (7)
33. Það sem ég sel fyrir þig er það sem selur
eitthvað fyrir aðra (10)
34. Yndishlýjan fyrir yndishlýjan (11)
36. Um gróðurreit í húsi með þeirri sem
óskað var eftir (9)
38. Angurvær óður um hús og Möggu (10)
39. Eðli ýkir geðríkar (10)
40. Dreifast sem víðast (8)

LÓÐRÉTT
1. Flýti refsingu (9)
2. Laglegu kænurnar og blómin berja (13)
3. Loftbelgur af minni gerðinni gleður börnin (9)
4. Hafni teini (5)
5. Ekki óreiðu, Jakobína, heldur eðalsteina (6)
6. Lesta dall fyrir svamp (10)
7. Árstíðarforsögn ku lesin úr stjörnuþoku (10)
8. Ránarskel fyrir vana menn (6)
9. Hald hefur heljarfljót (6)
12. Traust stykki úr Hljómum og enskum blómum
(7)
14. Smurði eyju með lituðu kalki (8)
15. Húsið og ég er kvölda tekur (8)
17. Eðlileg sókn í heilbrigðan hleif (11)
20. Hverju ætli Langbein raði í sig? (5)
22. Gigtveikur ormur meðal annarra eins (10)
23. Helgisagnir og dásamlegar ýkjur (11)
24. Læt þann sem fjærst er fyrir götu í Breiðholti
(7)
25. Kláraði þá er allir vildu kveðið hafa og fann
rót hennar (9)
26. Keyrði grindina með heiðinni (10)
29. Gleiðum fótum um gatnamót (8)
31. Sé ungviði skála í skjóli kjúklingakofa (8)
35. Jöklaskáli býður upp á hristing, topp og dýfu
(5)
37. 49 fyrir 50 grá (3)
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Lausnarorð síðustu viku var

R

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Áður en ég sofna eftir S. J. Watson
frá Forlaginu. Vinningshafi
síðustu viku var Hanna Þórunn
Axelsdóttir, Reykjavík.

L
LAUSNARORÐ
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast reimleikar miklir. Sendið lausnarorðið í
Ef
ssíðasta lagi 10. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „ 6. júlí“.

DÝR VIKUNNAR
Kúði

Ný bók eftir

ARTO PAASILINNA
TQV VI
) Z \W8I I[ Q*
*:
< 1
6;;**---;;<1
0 - 1 5;;11 6
0-

Ný bók eftir höfund bókanna Ár hérans,
Maððurinn sem spangólaðii og Dýrlegt fjöldasjálfsmorð.
Þeir sem höfðu gaman af „Gamlingjanum“
mega ekki láta þessa bók fram hjá sér fara.
Ein allra skemmtilegasta bók ársins.

¿.#(74 #7
-7
Ó/10#451 4
0
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SKRUDDA

LÍTILL Hér má sjá strandkúða. Hann verður ekki nema um 40 sentimetrar upp að

Fuglalíf á Framnesvegii komin í kilju
Þroskasaga stráksins Óla sem elst upp í vesturbænum
upp úr miðri 20. öld þegar sjórinn var hluti af lífinu.
Mér hitnaði inn að hjartarótum við lestur þessarar
yndislegu bókar.
Sonja B. Jónsdóttir

herðakambi.

Pínulitlir og hræddir hirtir
¿.#(74 #7
-74Ó/10#4
510

SKRUDDA Eyjarslóð 9 – 101 Reykjavík - skrudda.is

Svokallaðir kúðar (Pudu puda á latínu) búa í Suður-Ameríku og eru
smæstu hjartardýr í veröldinni.
Kúðarnir eru af tveimur gerðum, annars vegar strandkúðinn í Síle, og
hins vegar fjallakúðinn í Kólumbíu, Perú og Ekvador. Sá síðarnefndi, sem
heldur til í 2.000 til 4.000 metra hæð, er örlítið smærri en hinn.
Kúðar eru um 30 til 40 sentimetrar upp að herðakambi og vega ekki
nema í kringum tólf kíló.
Kúðarnir eru einfarar og fyrst og fremst dagdýr sem halda sig þó inni í
röku og dimmu skóglendi þar sem þeir éta börk og gróður.
Kúðinn er varkár skepna, hreyfir sig hægt og stoppar reglulega til að
horfa í kringum sig og þefa eftir óvinum, til dæmis uglum, refum og púmum. Þegar honum er ógnað stekkur hann hins vegar á flótta og er býsna
flinkt klifurdýr, getur stokkið hátt og hlaupið hratt stuttar vegalengdir.
Kúðarnir eru nú í vægri útrýmingarhættu vegna ofveiði og ágangs á
vistsvæði þeirra.
- sh
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TÍMAMÓT

Ástkær sonur okkar,

BERGUR BJARNASON
Barónsstíg 27,

ÞETTA GERÐIST 6. JÚLÍ 1907

verður jarðsunginn í Fossvogskapellu
mánudaginn 8. júlí kl. 15.00.

Frida Kahlo fæddist

Elskuleg móðir okkar,
Bjarni Bergsson

Ragnhildur Friðriksdóttir

SIGRÍÐUR HELGADÓTTIR
Dvalarheimilinu Hlíð,
áður Laxagötu 7, Akureyri,

lést sunnudaginn 23. júní.
Útför hennar hefur farið fram.
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
stuðning og hlýhug vegna fráfalls elskulegs
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Börn og fjölskyldur.

Sigurðar Kr. Arnórssonar
frá Ási,
Jófríðarstaðarvegi 19, Hafnarfirði,

sem lést miðvikudaginn 29. maí.
Friðfinnur Sigurðsson
Sólveig Sigurðardóttir
Arnór Sigurðsson
Sigríður Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Christina Wieselgren
Jóhannes Kristjánsson

Innilegar þakkir til allra þeirra er auðsýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

JÓNU MARÍU HANNESDÓTTUR
fyrrum húsfreyju á Núpum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
Hjúkrunarheimilisins Áss í Hverargerði
fyrir góða umönnun og hlýlegt viðmót.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við fráfall eiginmanns míns,
föður, tengdaföður og afa,

Jóhann Valgeir Helgason
Ragnheiður Jónsdóttir
Sigurveig Helgadóttir
Gísli Rúnar Sveinsson
Gerður Helgadóttir
Jón Ingi Skúlason
Hanna María Helgadóttir
Ari Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

ÓSKARS EINARSSONAR

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför

Túngötu 12,
Álftanesi,

sem andaðist þann 8. júní síðastliðinn.
Sérstakar þakkir færum við læknum
og hjúkrunarfólki sem önnuðust hann í veikindum hans.
Guðrún María Hjálmsdóttir
Haukur Óskarsson
Bryndís Óskarsdóttir
Óskar Ólafur Hauksson
Kjartan Freyr Hauksson
Guðbjörg Ríkey Hauksdóttir
Ásdís Egilsdóttir
Auður Egilsdóttir

Ragnheiður Thoroddsen
Egill Hafsteinsson
Bryndís Bjarkadóttir
Ástráður Stefánsson
Kjartan Örn Sigurjónsson
Heiðar Már Haralds Pálsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts
og útfarar elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁSDÍSAR MAGNÚSDÓTTUR
húsfreyju á Staðarbakka.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heilbrigðisstofnunarinnar á Hvammstanga
fyrir frábæra umönnun hennar.
Margrét Benediktsdóttir
Ólafur H. Jóhannsson
Ingimundur Benediktsson Matthildur G. Sverrisdóttir
Jón M. Benediktsson
Þorbjörg J. Ólafsdóttir
Rafn Benediktsson
Ingibjörg Þórarinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, bróðir og móðurbróðir,

Þökkum auðsýndan hlýhug og samúð.
Helga Valdemarsson
Áslaug J. Marinósdóttir
Snorri Steinn Sigurðsson
Ásgeir M. Rudolfsson
Sverrir Þór Rudolfsson
Anna Rudolfsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og langafi,

HÖRÐUR JÓNSSON
Deildarási 8, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn
30. júní. Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju
þriðjudaginn 9. júlí kl. 15.00.
Guðríður Júlíusdóttir
Ester Harðardóttir
Erna Björg Sverrisdóttir
Guðrún Erna Harðardóttir
Jonas Landström
Linda Landström
Helena Landström
Axel og Júlía

Henry Skowronski
Helga H. Lúthersdóttir
Karol Mantz
Agnes Arnold
Donald Arnold
Tekla Skowronski
Jane Skowronski
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar
og bróðir,

lést á Hospice Sydfyn í Danmörku þann 16.
júní sl. Útför fór fram frá Paarupkirkju
í Óðinsvéum þann 25. júní.
Gerda Valentin Fjalldal
Jón H. Fjalldal
Tómas G. Fjalldal
og systkini hins látna.

Jan Jönsson

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

RAGNAR LÚÐVÍK JÓNSSON
bifvélavirki,
Böðvarsgötu 7,
Borgarnesi,

INGUNN ÓSK SIGURÐARDÓTTIR
Efra-Hvoli,

Ragnheiður Sigrún Pálsdóttir
Þórir Yngvi Snorrason
Helga Björg Pálsdóttir
Guðmundur Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Hrafnistu, Reykjavík,
áður Árskógum 8.

Heklavej 3, Óðinsvéum,
Danmörku,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

lést fimmtudaginn 27. júní á Dvalarheimilinu
Lundi, Hellu. Útför hennar fer fram
frá Stórólfshvolskirkju
föstudaginn 12. júlí kl. 15.00.

GUÐRÚNAR ÞÓRÐARDÓTTUR
SKOWRONSKI

SKÚLI H. FJALLDAL

ÞORSTEINN M. MARINÓSSON
lést á Landspítalanum í Fossvogi
þann 22. júní sl.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hins látna.

Á þessum degi árið 1907 fæddist listmálarinn Frida Kahlo í
Coyoacán í Mexíkó. Frida er þekkt fyrir litríkar sjálfsmyndir sem
hafa venjulega verið flokkaðar undir súrrealisma þrátt fyrir að
Frida sjálf hafi ávallt verið á móti þeirri flokkun.
Líf Fridu mótaðist mjög af bílslysi sem hún lenti í árið 1925
þegar hún var átján ára gömul. Við slysið hryggbrotnaði hún,
viðbeinið og mjaðmagrindin brotnuðu og hægri
fótur skaddaðist en Frida fór í alls þrjátíu og
fimm aðgerðir eftir slysið. Á meðan Frida lá
í rúminu á heimili sínu byrjaði hún að mála,
mestmegnis sjálfsmyndir.
Árið 1929 giftist Frida listamanninum
Diego Rivera sem hún skildi við tíu árum
síðar og giftist svo aftur árið 1941. Frida og
Diego bjuggu um tíma í Bandaríkjunum
vegna vinnu hans og voru meðal annars
í New York og Detroit. Á meðan þau
hjónin voru í Detroit missti Frida
fóstur en eftir slysið gat hún ekki
eignast börn án þess að setja sjálfa
sig í verulega hættu.
Frida dó þann 13. júlí árið 1954
eftir langvarandi veikindi.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

JÓHANNA VALDEY JÓNSDÓTTIR
áður til heimilis að Móabarði 25,
Hafnarfirði,

andaðist miðvikudaginn 3. júlí á Sólvangi í
Hafnarfirði.

verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju
þriðjudaginn 9. júlí kl. 14.00.
Anna Guðrún Georgsdóttir
Rúnar og Dóra Axelsdóttir
Steinar og Jónína Númadóttir
Þóra og Gísli Kristófersson
Jón Georg og Helga Ingibjörg Kristjánsdóttir
Ragnheiður Elín og Björn Yngvi Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ester Eyfjörð Ísleifsdóttir
Ásgrímur Jónas Ísleifsson
Sigrún Hrönn Baldursdóttir
Birgir Ísleifsson
Ástrún Ósk Ástþórsdóttir
Kristmann Már Ísleifsson
Lilja Björk Kristinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Yndislegur eiginmaður minn, pabbi okkar,
tengdapabbi, tengdasonur, afi og langafi,

HJÁLMTÝR AXEL GUÐMUNDSSON
Borgarholtsbraut 61, Kópavogi,

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

BERGDÍS JÓNSDÓTTIR
Sæviðarsundi 48,

sem andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni
laugardaginn 29. júní, verður jarðsungin
frá Áskirkju miðvikudaginn 10. júlí kl.13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Blindrafélagið.
Friðrik Olgeir Júlíusson
Margrét Björg Júlíusdóttir
Auður Júlíusdóttir
og barnabörn.

Viðar Helgi Guðjohnsen
Sigvaldi Ólafsson

lést á líknardeild LSH sunnudaginn 30. júní.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
fimmtudaginn 11. júlí kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu
minnast hans er bent á Slysavarnafélagið Landsbjörgu
s. 570-5900 eða landsbjorg.is.
Guðrún Björg Tómasdóttir
Ásta Guðmunda Hjálmtýsdóttir Sigurður Sigurðsson
Jóhann Tómas Axelsson
Lilja Margrét Óladóttir
Harpa Björg Hjálmtýsdóttir
Hanna María Hjálmtýsdóttir Jón Heimir Sigurbjörnsson
Guðrún Ása Hjálmtýsdóttir Pálmi Franklín Guðmundsson
Jóhanna Laufey Óskarsdóttir
barnabörnin sextán og langafastrákur.

Kaupum allt gull, silfur, demanta og vönduð úr

Græddu á gulli
Í Kringlunni alla daga

frá kl. 11-18
UMSAGNIR FRÁ VIÐSKIPTAVINUM
Besta verðið!
Ég hef selt talsvert af gullskartgripum og demöntum undanfarið ár á Íslandi og
undantekningalaust hef ég fengið besta verðið hjá www.kaupumgull.is. Þau eru
fljót að meta, vandvirk og áreiðanleg. Jóna Guðmundsdóttir
Fljót og góð þjónusta - hærra verð en hjá gullsmiði
Ég kom með talsvert magn af skartgripum úr dánarbúi sem við systkinin áttum.
Í 2 ár hafði ég reynt að selja gripina hjá gullsmiðum án árangurs. Mér til
undrunar og ánægju voru þeir metnir af www.kaupumgull.is á hærra verði en
ég hafði reynt að selja þá hjá gullsmið. Gripina fékk ég staðgreidda og allt ferlið
gekk hratt og örugglega fyrir sig. Sigurður Eiríksson
Ég kom með föður mínum með skartgripi sem ég hafði fengið í arf, ég taldi að
þeir væru um 150.000 kr. virði, ég var því frekar hissa og ánægð þegar þeir voru
metnir af www.kaupumgull.is á 580.000 kr. Til að hafa vaðið fyrir neðan mig
fékk ég tilboð frá fleiri aðilum, hins vegar borguðu www.kaupumgull.is mun
betra verð en aðrir. Sigríður Jónsdóttir

Staðgreiðum allt gull, silfur, platinum,
demanta og vönduð úr.
Hringa, hálsmen, armbönd, gullmynt, Gold Quest
gullmynt, allt brotagull og nýtt gull.

Staðgreiðum einnig verk eftir
þekkta íslenska og erlenda listmálara

Alla demanta

Gunnlaug Blöndal, Jóhannes Kjarval, Svavar
Guðnason, Flóka, Erró, Ásgrím Jónsson, Nínu

Kaupum gömul
og ný úr
Rolex, Breitling,
Cartier,
Patek Philippe
ásamt öllum
gullúrum.

ERUM Á 3. HÆÐ
Í KRINGLUNNI (Hjá Læknastöðinni)

Tryggvadóttur, Karólínu Lárusdóttrir, Jón
Stefánsson, Georg Guðna, Leonardo da Vinci og fl.
Til sölu

Kaupum frímerki,
póstkort og gamla
peningaseðla

Upplýsingar og tímapantanir:
Sverrir, s. 661-7000 • sverrir@kaupumgull.is
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

PÖNK Í REYKJAVÍK

Ég er með
flekk á
sjónhimnunni
sem fer ekki!

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

Nú?
Svona hvítan
flekk?
Nei!

20:35

RIZZOLI & ISLES

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Spennandi dramaþáttaröð með rannsóknarlögreglukonunni
Jane Rizzoli og lækninum Mauru Isles.

Afsakið Herra Karp,
læknirinn þurfti
nauðsynlega að
stökkva frá í
klukkustund eða svo.
Bíddu bara rólegur.

21:20

THE KILLING

BARNALÁN

Æsispennandi sakamálaþættir sem byggja á dönsku
verðlaunaþáttunum Forbrydelsen.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ha?
Ertu að
grínast?

Gerðist eitthvað
í tíma hjá þér
í dag?

Það gerist aldrei neitt á þessum stað
annað en lærdómur.

Talandi
um sóun á
skattfé!

Ég veit. Ef einn krakki
hefði ekki ælt í
félagsfræðitíma hefði
dagurinn minn verið
jafn slæmur og þinn.

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

Óklifin fjöllin fram undan buga þig ekki heldur steinvalan
í skónum.
Muhammad Ali

22:00

CONTRABAND

Endurgerð íslensku myndarinnar Reykjavík Rotterdam
með Mark Wahlberg í aðalhlutverki.
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Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. passa, 6. skammstöfun, 8. bein, 9.
sægur, 11. tveir eins, 12. vínblanda,
14. skermur, 16. í röð, 17. beita, 18.
illæri, 20. tveir eins, 21. krukka.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

LÓÐRÉTT
1. bein, 3. kind, 4. ágiskun, 5. styrkur,
7. árásargjarn, 10. stormur, 13. klettasprunga, 15. grobb, 16. stækkaði, 19.
óreiða.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. gæta, 6. eh, 8. rif, 9. ger,
11. ll, 12. grogg, 14. skjár, 16. jk, 17.
áta, 18. óár, 20. uu, 21. krús.
LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. ær, 4. tilgátu,
5. afl, 7. herskár, 10. rok, 13. gjá, 15.
raup, 16. jók, 19. rú.

2

1

Karjakin hefur fullt hús eftir 2
umferðir á Grand Prix í Peking. Í 2.
umferð yfirspilaði hann Wang Hao.

22. Hd4 (22. Ra4! hefði verið enn
sterkara!) 22...Dxb2+ 23. Kd2 Hfd8
24. Df6! Hxd4 25. Dxd4. Svartur á
engin góð svör við hótununum 26.
h6 og 26. Dxc4 og tapaði fljótlega.
www.skak.is Skákkeppni Landsmóts
UMFÍ lýkur í dag. Þingeyingar eru
taldir líklegastir til sigurs.
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Ryan Reynolds elskar líf sitt og eiginkonu
Leikarinn Ryan Reynolds er þakklátur fyrir fjölskyldu sína og eiginkonu. Hann segist hafa verið heppinn.

ENGAR BLEYJUR, TAKK! Kanye West
þvertekur fyrir að skipta á North West.

Skiptir ekki
á barninu

Ryan Reynolds segir kærustu
sína, Blake Lively, halda sér á
jörðinni.
Hinn 36 ára gamli Reynolds
kynntist Gossip Girl-stjörnunni
við tökur myndarinnar „The
Green Lantern“ en þau gengu í
það heilaga í september í fyrra.
Þegar Reynolds var spurður að því
hvernig hann höndlaði frægðina,
svaraði leikarinn á þennan veg:
„Ég hef verið heppinn og ég hef
haft hausinn rétt skrúfaðan á. Ég á
frábæra eiginkonu. Ég á góða fjöl-

VILDI EKKI
VINNA VIÐ
SKRIFBORÐ

skyldu og þrjá eldri bræður sem
þykir vænt um mig og mér þykir
vænt um þau.“ Reynolds segir að
hann vilji ekki breyta neinu í lífi
sínu. „Ég veit að ég hef það alveg
rosalega gott út af þessum bransa.
Ég veit að ég get gert það sem ég
elska og ég þarf ekki að sitja við
skrifborð fullur eftirsjár,“ sagði
leikarinn í viðtali við tímaritið
Total Film.
Reynolds sést næst í hasarmyndinni R.I.P.D á móti Jeff
Bridges.

Ryan Reynolds
kveðst feginn yfir
að hafa ekki þurft
að sitja við skrifborð allt sitt líf.
NORDICPHOTOS/GETTY

Erlenda slúðurpressan heldur
því fram að Kanye West hafi
staðið sig prýðilega í föðurhlutverkinu síðan dóttir þeirra Kim
Kardashian kom í heiminn hinn
15. júní. Rapparinn þvertekur
hins vegar fyrir að skipta á North
West. Heimildarmaður ytra sagði
í samtali við tímaritið US Weekly
að Kanye tæki það ekki mál að
skipta á barninu en að föðurhlutverkið færi honum vel. „Hann fer
ekki frá North í meira en klukkustund í senn.“

Fara reglulega
í ráðgjöf
Þýska leikkonan Diane Kruger
segir samband sitt og leikarans
Joshua Jackson vera gott, en viðurkennir að það krefjist mikillar
vinnu að viðhalda góðu sambandi.
„Öll sambönd eru erfið. Það
skiptir ekki máli hvað þú gerir,
hversu frægur þú ert, vansæll eða
fátækur. Þetta snýst um skuldbindingu. Ég er þakklát
fyrir að hafa kynnst
manneskju sem hefur
sömu sýn á sambönd
og ég,“ segir Kruger.
Hún segir parið gjarnan sækja tíma hjá
sambandsráðgjafa.
„Sambandsráðgjöf hjálpar mikið.
Ráðgjöfin snýst
ekki beint um að
fá aðstoð, heldur gerir hún
mann betri í
að takast á
við lífið allt.“

SÓLAR SIG Gwyneth Paltrow er

sannfærð um að sólböð geri henni gott.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sólar sig á
hverjum degi
Leikkonan Gwyneth Paltrow
hefur verið dugleg að kynna
kvikmyndina Iron Man 3 á
undanförnum mánuðum. Paltrow
veitti tímaritunum Good Housekeeping og Cosmopolitan viðtöl
þar sem hún segist reyna að sóla
sig á hverjum degi.
„Ég trúi ekki að það sem er
náttúrulegt geti skaðað þig. Ég
reyni að ná í það minnsta fimmtán mínútum af sól á hverjum
degi. Við erum mennsk og sólin
er sólin – hvernig getur hún verið
skaðvaldur?“ sagði leikkonan.

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

ENNEMM / SIA • NM55147

Sumar&
sól
í 30 stiga hita
Almeria

Krít

Costa del Sol

16. júlí í viku

18. júlí í 14 nætur

25. júlí í 11 nætur

Hotel Colonial Mar

Omega

Griego Mar

Kr. 99.900 með allt innifalið

Kr. 109.900

Kr. 129.900 - með allt innifalið

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
herbergi .
Kr. 125.900 á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi.

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með einu svefnherbergi.
Netverð kr. 144.700 á mann m.v. 2 fullorðna í
studio íbúð.

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
fjölskylduherbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi
kr. 165.700.

Benidorm

Tenerife

9. júlí í viku

24. júlí í viku

Hotel Carlos I

Villa Adeje Beach

Kr. 82.500 - með fullu fæði.

Kr. 105.800 með allt innifalið

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
herbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi
kr. 99.900.

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með allt innifalið.
Kr. 129.900 á mann m.v. 2 fullorðna.

Billund

ffrá k
kr. 14.900
Heimsferðir bjóða ótrúlegt verð á völdum
dagsetningum til Billund í sumar og haust.
Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og
næla sér sæti á frábærum kjörum!
Flugsæti á mann aðra leiðina með sköttum.

Alicante
frá kr. 23.900

Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og
næla sér sæti á frábærum kjörum!
Netverð frá kr. 23.900. Flugsæti á mann aðra leiðina
með sköttum til Alicante 9. júlí.
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Strumparúta Loga Bergmanns
BAKÞANKAR
Karenar
Kjartansdóttur

S.B., DV
S.G.S., MBL

SMÁRABÍÓ

5%

THIS IS THE END
THIS IS THE END LÚXUS
THE LONE RANGER
WHITE HOUSE DOWN
THE PURGE
THE INTERNSHIP
EPIC 2D ÍSL.TAL
EPIC 3D ÍÍSL.TAL
THE CROODS 3D ÍSL.TAL

KL. 5.30 - 8 - 10.30
16
KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 16
KL. 1 (TILBOÐ) - 5 - 8 - 11 12
KL. 5.10 - 8 - 10.50
14
KL. 10.35
16
KL. 5.25 - 8
7
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.15 L
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.15 L
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 L

Miðasala á:

og

HÁSKÓLABÍÓ

5%
THIS IS THE END
KL. 3.300 (TILBOÐ)5.30 - 8 - 10.30 16
WHITE HOUSE DOWN KL. 6 - 9
14
THE PURGE
KL. 8 - 10
16
THE INTERNSHIP
KL. 9
7
EPIC 3D ÍÍSL.TAL
KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.45
L
EPIC 2D ÍÍSL.TAL
KL. 3.30 (TILBOÐ)
L
THE GREAT GATSBY
KL. 6
12
THE CROODS 2D ÍÍSL.TAL KL. 3.30 (TILBOÐ)
L

BORGARBÍÓ

rá því ég tók fyrst eftir manninum
mínum á sveitaballi fyrir austan fjall
í lok tíunda áratugar síðustu aldar hefur
mér þótt hann bera af öllum öðrum.
Hann er vörpulegur, blíður og gáfaður
– draumur sérhverrar konu. Þess vegna
hef ég sætt mig við þá staðreynd að hann
hefur engan smekk á bílum. Reyndar
pantaði hann fagran Volvó frá Bandaríkjunum í byrjun árs 2008 af því að við töldum að gamli Skódinn væri okkur ekki
samboðinn. Tafir urðu á afhendingunni
og bílinn fengum við ekki í hendur
fyrr en í lok nóvember 2008. Þið munið
kannski hvernig ástandið í landinu
var á þeim tíma. Það var nákvæmlega
ekkert töff að vera á nýjum svörtum
Volvó þá. Bíllinn sá varð til eilífrar armæðu og við urðum
þeirri stund fegnust þegar við
losnuðum við hann.

SÍÐAN þá hefur maðurinn minn neitað að skipta um
bíl; Skódinn átti að duga fjölskyldunni inn í eilífðina en
hefur látið á sjá. Enga rúðu er
lengur hægt að draga niður,

NÁNAR Á MIÐI.IS

THIS IS THE END KL. 5.40 -8 - 10 16 / WHITE HOUSE DOWN KL. 8 14
THE PURGE KL. 10.30 16 / THE INTERNSHIP KL. 5.40 - 10
16
EPIC 2D / 3D KL. 3.40 (TILBOÐ)
L

5%

ZZZODXJDUDVELRLV

EIN NÓTT Á ÁRI
ALLIR GLÆPIR ERU LÖGLEGIR

EKKERT EYÐILEGGUR GOTT
PARTÝ EINS OG HEIMSENDIR!

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

ýÀ

THIS IS THE END
WHITE HOUSE DOWN
THE PURGE
THE INTERNSHIP
THE ICEMAN
EPIC 2D

2 - 5 - 8 - 10.20
5 - 10
8
2
8 - 10.20
2-5

.9,.0<1'$Ó59$/,è(5Ì6$0%ÌÐ8180
É7233180Ì

ekki hefur verið hægt að læsa honum
frá því árið 2006, skottið helst ekki uppi
og þrengslin hjá elsta barninu á milli
tveggja barnastóla ólýsanleg.

Á ferð okkar austur á Hvolsvöll um daginn í steikjandi sól, með barnsgrát og
slagsmál ómandi úr aftursætinu, sáum
við að hvað sem allri eftirhrunsrómantík
um nægjusemi liði væri ekki hægt að
búa við þetta lengur. Við brunuðum inn á
bílasölu á Selfossi hálf örvilnuð. Maðurinn minn benti á eins konar strumparútu.
Ég hló í taugaveiklan og sagði: „Þú ert að
grínast.“ Hann horfði á mig alvarlegur
og svaraði: „Logi Bergmann á svona bíl.“
NÚ er fjölskyldan komin á strumparútu,
meira að segja sjálfa strumparútu Loga
Bergmanns því þegar ég sagði honum
frá ummælum eiginmannsins bauð hann
bílinn umsvifalaust til sölu, ákafur mjög.
Slagsmál heyra sögunni til (börnin ná
ekki í hvert annað) og allir eru glaðir.
Heill sé Loga Bergmann – manninum
sem gerir strumparútur töff og fékk
eiginmann minn til að sætta sig við að
skipta um bíl. Við erum frjáls.

Yﬁrlýstur femínisti
Ellen Page segir að femínismi eigi að vera öfgafullur.
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Kanadíska leikkonan Ellen Page skilur ekki
af hverju fólk er hrætt við orðið „femínisti“.
Þetta kemur fram í viðtali við breska blaðið
The Guardian.
„Ég skil ekki af hverju fólk er tregt til að
viðurkenna að það sé femínistar. Kannski er
sumum konum alveg sama. En það er augljóst
að við búum enn við mikið feðraveldi þar sem
orðið femínismi þykir skammaryrði,“ segir
leikkonan og bætir við: „Femínismi er oft
tengdur við öfgahreyfingar – gott. Þetta á
að vera öfgafullt. Ég er sammála mörgu sem
femínistar áttunda áratugarins sögðu.“
Page lék síðast í kvikmyndinni The East
ásamt Alexander Skarsgård og Brit Marling. Hún sló í gegn árið 2007 með leik sínum
í kvikmyndinni Juno og þótti einnig frábær í hasarmyndinni Inception í leikstjórn
Christopher Nolan.

.<1178ìe50É/,èÉ

FEMÍNISTI Leikkonan Ellen Page er yfirlýstur femínisti.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Ellefu af tólf voru líka með 2009

Heldur sigurganga KR áfram í bikarnum í Eyjum á morgun?

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta á það sameiginlegt
með ellefu af tólf liðum á EM í Svíþjóð að hafa verið
líka með á EM í Finnlandi fyrir fjórum árum. Það er
aðeins Spánn sem var ekki með í úrslitakeppninni
2009 og taka þær spænsku sæti Úkraínu sem íslensku stelpurnar skildu svo eftirminnilega eftir í
umspilinu um laust sæti á Evrópumeistaramótið.
Ísland er núna í riðli með Noregi og Þýskalandi alveg
eins og á EM í Finnlandi 2009 en mætir nú Hollandi í
stað þess að glíma við þær frönsku.

FÓTBOLTI Bikarmeistarar KR mæta út í

5

DAGAR Í FYRSTA
LEIK ÍSLANDS

Eyjar á morgun þar sem ÍBV-liðið getur
endað tólf leikja sigurgöngu Vesturbæinga
í bikarnum. Tveir aðrir leikir átta liða úrslita
Borgunarbikarsins fara þá einnig fram en sá
fjórði og síðasti er spilaður á mánudaginn.
KR-ingar hafa slegið ÍBV tvisvar út úr
bikarnum í Eyjum á undanförnum þremur
árum, þar af vann KR-liðið 2-1 sigur á ÍBV í
8-liða úrslitunum í fyrra þar sem Óskar Örn
Hauksson skoraði tvö mörk á síðustu fjórum
mínútum leiksins. Liðin hafa alls mæst átta
sinnum í bikarnum í Eyjum og bæði hafa
fagnað sigri fjórum sinnum. ÍBV vann hins
vegar þrjá leikjanna á árunum 1996-98.
KR-ingar eru bikarmeistarar tveggja síðustu

ÓSKAR ÖRN Hetja KR-

inga í Eyjum í bikarnum í
fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

tímabila og hafa ekki tapað bikarleik utan
Laugardalsvallar síðan í júlí 2007 þegar
þeir töpuðu fyrir Val í vítakeppni. KRingar unnu bikarinn 2008, 2011 og 2012,
fóru í úrslitaleikinn 2011 og töpuðu í
undanúrslitum 2009 þegar þau fóru fram á
Laugardalsvellinum. Liðið hefur unnið alla
hina 22 bikarleiki sína á síðustu fimm árum.
Leikur ÍBV og KR hefst klukkan 17.00 en
Fylkir tekur á móti Stjörnunni klukkan
19.15 og klukkan 20.00 hefst svo leikur
Víkings og Breiðabliks í Víkinni sem verður
einnig sýndur í beinni á Stöð 2 Sport.
Lokaleikurinn er síðan á milli Gróttu og Fram
á Seltjarnarnesinu á mánudagskvöldið.
- óój

Kvennalandsliðið er í lægð
Þórey Rósa er lykilleikmaður landsliðsins. Einar Ingi hefur bankað upp á.
HANDBOLTI „Ég er alltaf klár ef
Aron [Kristjánsson,
landsliðsþjálfari]
hringir, en að sama
skapi geri ég mér
fyllilega grein fyrir
því við eigum toppklassa línumenn og
ég labba ekkert inn
í þetta landslið,“
segir Einar
Ingi Hrafnsson.
„Markmiðið er
auðvitað
alltaf að vera
í landsliðinu
en maður er
í raun ekkert
að hugsa mikið
um slíkt núna,
maður er ekk-

ert að yngjast. Þegar ég var að fara
fyrst út í atvinnumennsku þá hugsa ð i m a ð u r fyrst og fremst
um að komast
í landsliðið
en ég er að
verða þrítugur og
nú n a er
hugsunin
frekar orðin
á þá leið að
maður verður klár
ef kallið kemur.“
Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik hefur verið
að dala að undanförnu og virðist ekki
vera í sama gæðaflokki nú og fyrir
tveimur árum þegar
liðið komst upp úr

riðlinum á heimsmeistaramótinu
í Brasilíu.
„Ef ég myndi vita ástæðuna
fyrir slöku gengi þá værum við
búnar að finna lausnir,“ segir
Þórey Rósa Stefánsdóttir.
„Ég held að þetta sé nokkuð
algengt þegar lið fara á svona
mikilli hraðleið upp og ná svona
góðum árangri að það komi smávegis lægð. Við í liðinu höfum rætt
þetta mikið og sjáum í raun enga
ástæðu fyrir þessu gengi núna
upp á síðkastið. Núna eru aftur á
móti margar stelpur á leiðinni út í
atvinnumennsku og ef mér skjátlast ekki þá verðum við í kringum
fimmtán sem höfum það að atvinnu
að spila handbolta á næsta tímabili
og það mun skila sér í landsliðið.
Það er metnaður fyrir því að ná
liðinu aftur á þann stall sem við
vorum á fyrir tveimur árum.“ - sáp
HANDBOLTAPARIÐ Þórey Rósa og Einar Ingi verða í eldlínunni í Noregi á næsta ári
en parið hefur samið við sitthvort úrvalsdeildarfélagið.
MYND/VALLI

Mikið púsluspil
Einar Ingi og Þórey Rósa færa sig yﬁr til Noregs.
HANDBOLTI Parið Einar Ingi

Hrafnsson og Þórey Rósa Stefánsdóttir eru á leið til Noregs.
Einar Ingi mun leika með ØIF
Arendal sem hafnaði í sjötta sæti
deildarkeppninnar í fyrra en
komst alla leið í lokaúrslit úrslitakeppninnar þar sem liðið tapaði
fyrir Elverum. Arendal keppir því
í EHF-bikarnum á næstu leiktíð.
Þórey Rósa samdi við Våg
Vipers sem hafnaði einnig í sjötta
sæti í úrvalsdeild kvenna en
komst ekki lengra í úrslitakeppninni.
Bæði léku þau síðast í Danmörku þar sem Einar Ingi var á
mála hjá Mors-Thy og Þórey Rósa
hjá Team Tvis Holstebro. Þau
gera bæði tveggja ára samning
við félögin með uppsagnarákvæði
eftir eitt ár.
„Við fórum bæði til Noregs til
að skoða aðstæður hjá liðunum og
þær voru til fyrirmyndar á báðum
stöðum,“ segir Einar Ingi Hrafnsson í samtali við Fréttablaðið.
„Liðin eru bæði með glænýjar
hallir og allt til alls á svæðinu.“
Einar Ingi fer í lið sem fór alla
leið í úrslitaviðureignina á síðasta
tímabili. „Þau markmið sem ég
hef fengið að heyra frá þjálfaranum eru einföld, hann vill að liðið
bæti sig. Það er ekki gerð nein sérstök krafa á titla hjá Arendal, en
sem íþróttamaður stefnir maður
alltaf á slíkt. Norska deildin er að
styrkjast mikið og menn að snúa
til baka úr atvinnumennsku til að
spila í sínu heimalandi. Liðið ætlar
að vera í toppbaráttu á næsta
tímabili.“
Vildu vera áfram í Danmörku
Handboltaparið flytur nú frá Danmörku til Noregs.
„Við hefðum í raun viljað vera
áfram í Danmörku. Þar eru fullt
af góðum karla- og kvennaliðum
en það hefur kostað okkur mikinn tíma og vinnu að ná þessu öllu
saman. Við viljum búa saman en á

sama tíma spila í liði í hæsta gæðaflokki og það getur verið erfitt að
ná því fram. Það kom alveg fyrir
að lið sýndu mér kannski áhuga en
þá var ekkert kvennalið nálægt
því svæði og öfugt. Við erum því
mjög ánægð með þessa niðurstöðu.“
Þórey Rósa varð Evrópumeistari
með Team Tvis Holstebro á síðasta
ári, en er hún að fara í slakara lið?
„Ég hlakka til að takast á við
nýtt verkefni og það virðist vera
mikil uppbygging hjá liðinu,“
segir Þórey Rósa Stefánsdóttir.
„Ég er samt sem áður ekki á
leiðinni í lið sem er að fara spila
til úrslita í Evrópukeppni og það
má því alveg líta á það þannig að
þetta sé örlítið skref niður á við en
norski kvennahandboltinn er samt
gríðarlega vel metinn í heiminum.
Þetta verða bara aðeins öðruvísi
verkefni. Ég stefni klárlega að því
að vera áfram í jafn góðu formi
sem leikmaður og ef eitthvað bæta
mig enn meira.“
Þriðja tungumálið
„Það var auðvitað leiðinlegt að
kveðja Danmörku og liðið en sem
betur fer gat ég gert það með
góðri samvisku. Eftir svona frábært tímabil getur maður farið
sáttur frá borði.“
Getur verið erfitt að láta hlutina ganga upp þegar báðir aðilar
eru atvinnumenn í handbolta.
„Við viljum bæði vera í hæsta
gæðaflokki og höfum okkar kröfur og metnað en það gerir þetta
ótrúlega erfitt og mikið púsluspil.
Undanfarin ár höfum við aftur á
móti verið rosalega heppin í þessum málum og vonandi gengur allt
upp hjá okkur á ný. Okkur langaði
samt sem áður að halda áfram að
vera í Danmörku, við einfaldlega
nenntum ekki að fara læra þriðja
tungumálið,“ segir Þórey spaugileg. Parið talar í dag þýsku og
dönsku og nú bætist norskan við.
stefanp@frettabladid.is

 ôʟLLzyTʜ
4G tæki er bæði hægt að nota á 4G og 3G þjónustuvæði Nova; á höfuðborgarsvæðinu,
Skorradal og Grímsnesi. Komdu í sundlaugina á Borg í Grímsnesi eða í Hreppslaugina
í Skorradal í dag milli kl. 13 og 17. Við verðum á staðnum og hjálpum þér að
komast á 4G ofurhraða hjá Nova.
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Fáðu 4G ofurhraða
í iPadinn þinn með
símkorti frá Nova!
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12.990 kr.

19.990 kr.

með þjónustusamningi í áskrift.
Fullt verði í áskrift og frelsi: 12.990 kr.

með þjónustusamningi í áskrift.
Fullt verði í áskrift og frelsi: 19.990 kr.

með þjónustusamningi í áskrift.
Fullt verði í áskrift og frelsi: 26.990 kr.

4G pung er hægt að nota á 4G og 3G
þjónustusvæði Nova.

4G hnetu er gott að nota þegar þú ert á
ferðinni á 4G og 3G þjónustusvæði Nova.

Netþjónusta fyrir heimilið, bústaðinn og
vinnustaðinn. Þú stingur bara í samband!

4G netþjónusta
1 GB
1.190 kr.

15 GB
3.990 kr.

50 GB
4.990 kr.

100 GB
5.990 kr.

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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Stöð 2 kl. 20.30
Just Go With It
Jennifer Aniston og Adam Sandler leika aðalhlutverkin í gamanmyndinni Just Go With It sem Stöð
2 sýnir í kvöld. Lýtalæknirinn Danny Maccabee er
einhleypur kvennabósi sem hefur lengi þóst vera
kvæntur til að lokka konur í bólið með sér með
sorgarsögum af hjónabandinu.
En þegar hann verður loks
ástfanginn eru góð ráð dýr
og hann fær aðstoðarkonu sína til að taka
þátt í lygavefnum
og þykjast vera
eiginkona sín.

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
VIGNIR SVAVARSSON LANDSLIÐSMAÐUR Í HANDBOLTA
STÖÐ 2

HEFST 23. JÚLÍ
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Þættir sem byggja á sönnum
atburðum. Tilveru Piper er snúið
á hvolf þegar hún er dæmd fyrir
áratugagamalt fíkniefnabrot.

SJÓNVARP Í HÆSTA

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

SN

ÝR

AF

TU

R

ÞRIÐJUDAGSKVÖLD KL.
KL 20:30

HOW I MET YOUR
MOTHER
Einn af vinsælustu gamanþáttum Stöðvar 2.

STÖÐ 2

1

Game
of Thrones
Hver þáttur er
hrikalega vandaður og
söguþráðurinn ﬂókinn
og spennandi.

2

Homeland
Gríðarlega spennandi þættir sem
maður bara festist yﬁr.

3

Arrested
development
Klassísk gamansería sem er í sama
ﬂokki og Seinfeld.

STÖÐ 2
ÖÐ

07.00 Strumparnir
07.25 Brunabílarnir
07.50 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
09.45 Scooby-Doo!
10.10 Loonatics Unleashed
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 Pönk í Reykjavík (2:4)
14.15 Tossarnir
14.55 ET Weekend
15.40 Íslenski listinn
16.10 Sjáðu
16.45 Pepsi mörkin 2013
17.55 Latibær
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
18.55 Ísland í dag - helgarúrval
19.10 Lottó
19.20 The Neighbors (8:22) Bráðskemmtilegur gamanþáttur um Weaver fjölskylduna
sem flytja í nýtt hverfi í New Jersey sem að
þeirra mati er líkastur paradís á jörð.
19.45 Wipeout Stórskemmtilegur skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn er gjörsamlega botnlaus og glíman við rauðu boltana
aldrei fyndnari.
20.30 Just Go With It Skemmtileg gamanmynd með Adam Sandler og Jennifer
Aniston um vini sem þykjast vera hjón.
22.25 Hanna Merkileg saga 16 ára stúlku
sem elst upp hjá föður sínum sem þjálfar
hana til að verða leigumorðingi.
00.15 Stone Mögnuð spennumynd með
Robert De Niro, Edward Norton og Millu
Jovovich í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um
skilorðseftirlitsmann sem á aðeins nokkrar vikur eftir í að komast á eftirlaun og á nú
aðeins eitt mál eftir sem er ólokið og það er
mál brennuvargs sem vill komast út úr fangelsi á skilorði.
03.15 Our Family Wedding
04.55 The Neighbors (8:22)
05.15 ET Weekend
05.55 Fréttir

08.55 Þýskaland 2013 - Æfing 3 Bein útsending frá þriðju æfingu ökuþóra fyrir kappaksturinn í Þýskalandi.
10.00 Pepsí-deild kvenna 2013
11.50 Formúla 1 2013 - Tímataka BEINT
13.35 Leikmaðurinn. Rúnar Kristinsson
Fjórði þátturinn af tíu í þessari mögnuðu
þáttaröð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar.
14.20 NBA
15.05 Sumarmótin 2013
15.50 The Battle of the Stars
17.30 Formúla 1 2013 - Tímataka
19.15 Spánn: Deportivo - Barcelona
20.55 Spánn: Mallorca - Real Madrid
22.40 Cage Contender XVI

17.00 Liverpool - Man. City
18.40 Real Madrid - Man. City - 18.09.12
19.10 Leikmaðurinn: Gunnleifur Gunnleifsson
20.10 Man. City - QPR - 13.05.12
20.40 2002/2003 Öll glæsilegustu mörk
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar.
21.35 PL Classic Matches: Man City Man United, 2003
22.05 Manstu
22.50 Man. City - Aston Villa

07.00 Latibær (1:18) 07.25 Ævintýri Tinna 07.45
Svampur Sveinsson 08.10 Svampur Sveinsson
08.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.55 Áfram
Diego, áfram! 09.20 Dóra könnuður 09.45
Dóra könnuður 10.05 Doddi litli og Eyrnastór
10.15 Ævintýraferðin 10.25 Hello Kitty 10.35
Ærlslagangur Kalla kanínu og félaga 10.55 Kalli
kanína og félagar 11.00 Kalli kanína og félagar
11.10 Latibær (1:18) 11.35 Ævintýri Tinna 12.00
Svampur Sveinsson 12.20 Svampur Sveinsson
12.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.05 Áfram
Diego, áfram! 13.25 Dóra könnuður 13.50 Dóra
könnuður 14.15 Lína langsokkur 14.40 Doddi litli
og Eyrnastór 14.50 Ævintýraferðin 15.00 Hello
Kitty 15.10 Ærlslagangur Kalla kanínu og félaga
15.30 Kalli kanína og félagar 15.35 Kalli kanína
og félagar 15.45 Latibær (1:18) 16.10 Ævintýri
Tinna 16.30 Svampur Sveinsson 16.55 Svampur
Sveinsson 17.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.35 Áfram Diego, áfram! 18.00 Dóra könnuður 18.25 Dóra könnuður 18.50 Doddi litli
og Eyrnastór 19.00 Ævintýraferðin 19.10 Hello
Kitty 19.20 Ærlslagangur Kalla kanínu og félaga
19.45 Kalli kanína og félagar 19.50 Kalli kanína
og félagar

Ted heldur áfram sögunni endalausu.
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VEEP
Julia Louis-Dreyfus sem flestir þekkja úr sjónvarpsþáttunum

R

19.00 Friends (8:24)
19.25 Two and a Half Men (1:24)
19.45 Simpson-fjölskyldan (12:22)
20.10 The O.C. (6:27)
20.55 Hart of Dixie (9:22)
21.40 Hart of Dixie (10:22)
22.25 The Vampire Diaries (11:22)
23.10 The Vampire Diaries (12:22)
23.55 The O.C. (6:27)
00.40 Hart of Dixie (9:22)
01.25 Hart of Dixie (10:22)
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

Seinfeld fer á kostum í vinsælum gamanþætti. Í Veep leikur hún
Selinu Meyer, varaforseta Bandaríkjanna.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

Rás 2 kl. 09.00
Pálson og Litli
Guðmundur Pálsson og Doddi litli
rífa sig upp alla laugardagsmorgna og
taka á móti góðum gestum í hljóðveri
Rásar 2. Skemmtilegt fólk, skemmtileg tónlist og almenn skemmtilegheit
að hætti hússins í Pálssyni & Litla á
laugardögum milli kl.
9 og 12.

ÉG MISSI ALDREI,
aldrei af Chuggington
teiknimyndaþætti með
syni mínum í þýska
sjónvarpinu þar sem
það er ekki horfandi
á talsetta dagskrá í
þýsku sjónvarpi.

NÝ

STÖÐ 2

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 Björn Bjarnason 23.00 Veiðin og Bender
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

20.00 Evrópski draumurinn (5:6)
20.35 Réttur (2:6)
21.25 X-Factor (15:20)
22.50 Fringe (3:20)
23.40 Evrópski draumurinn (5:6)
00.15 Réttur (2:6)
01.00 X-Factor (15:20)
02.20 Fringe (3:20)
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

09.05 Three Amigos
10.45 Arctic Tale
12.10 Garfield: The Movie
13.30 The Five-Year Engagement
15.30 Three Amigos
17.10 Arctic Tale
18.35 Garfield: The Movie
19.55 The Five-Year Engagement
22.00 Off the Black
23.35 The Red Baron
01.40 Ray
04.10 Off the Black

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

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Tillý og vinir (28:52)
08.12 Háværa ljónið Urri (3:52)
08.23 Sebbi (15:52)
08.34 Úmísúmí (16:20)
08.57 Litli Prinsinn (9:27)
09.20 Grettir (37:52)
09.31 Nína Pataló (30:39)
09.38 Kung Fu Panda - Goðsagnir frábærleikans (12:26)
10.01 Skúli skelfir (14:26)
10.15 Grettir (2:52)
10.35 360 gráður (6:30)
11.00 Með okkar augum (1:6)
11.30 Áhöfnin á Húna (2:9)
11.55 Brasilía með Michael Palin (1:4)
12.55 Basl er búskapur (4:7)
13.25 Á meðan ég man (4:8)
13.55 Gulli byggir - Í Undirheimum (1:8)
14.25 Fjársjóður framtíðar II (5:6)
14.55 Popppunktur 2009 (5:16)
15.50 Dharavi: Fátækrahverfi til sölu
16.45 Skólahreysti (5:6)
17.30 Ástin grípur unglinginn (67:85)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Stelpurnar okkar 2013 (1:2)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum (6:7)(Outnumbered 4) Bresk gamanþáttaröð.
20.15 Grannaslagur (Duplex) Ungt par
finnur draumaíbúðina sína í góðu hverfi í
New York.
21.45 Prinsinn af Persíu: Sandur tímans
(Prince of Persia: The Sands of Time) Myndin
gerist í Persíu og segir frá prinsi og prinsessu
sem reyna að afstýra því að illmenni komist
yfir töfrarýting. (e)
23.40 Hesher (Hesher) Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna. (e)
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.00 Ísland-Norður Írland (e)
Skólahreysti 21.10 Stelpurnar okkar

20.10

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.10 Dr. Phil
14.40 Dr. Phil
15.25 Judging Amy (19:24)
16.10 Psych (8:16)
16.55 The Office (13:24)
17.20 The Ricky Gervais Show (11:13)
17.45 Family Guy (11:22)
18.10 Britain‘s Next Top Model (4:13)
19.00 The Biggest Loser (2:19) Skemmtilegir þættir þar sem fólk sem er orðið hættulega þungt snýr við blaðinu og kemur sér í
form á ný.
20.30 Last Comic Standing (2:10)
21.15 Beauty and the Beast (21:22)
22.00 Never Say Never Again Kvikmyndin
þar sem Sean Connery snýr aftur sem njósnari hennar hátignar.
00.15 NYC 22 (4:13)
01.05 Upstairs Downstairs (1:3)
01.55 Excused
02.20 Beauty and the Beast (21:22)
03.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 The Greenbrier
Classic 2013 (2:4) 10.00 Inside the PGA Tour
(26:47) 10.25 The Greenbrier Classic 2013 (2:4)
13.25 Ryder Cup Official Film 1997 15.40 LPGA
Highlights (9:20) 17.00 The Greenbrier Classic
2013 (3:4) 22.00 US Open 2013 (3:4) 02.00
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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SUNNUDAGUR

FM957 kl. 10.00.
Yngvi Eysteins

Kelsey Grammer
„Afsökunarbeiðnir eru
tilgangslausar, eftirsjá er
of sein. Það sem skiptir
máli er að halda áfram og
þroskast.“

Yngvi Eysteins er maðurinn bak við
hljóðnemann alla
sunnudagsmorgna.
Fullkomin leið til að
byrja sunnudaginn.

Stöð 2 kl. 21.20
The Killing
Spennuþáttaröðin The Killing er á
dagskrá Stöðvar 2 á sunnudagskvöldum. Lögreglukonan Sarah Linden og
félagi hennar, Stephen Holder, eru að
eltast við raðmorðingja sem hefur
myrt fjölda ungra vændiskvenna.
Slóðin liggur heim til móður einnar
stúlkunnar sem er saknað. Þetta eru
magnaðir þættir frá sömu höfundum
og gerðu dönsku verðlaunaþættina
Forbrydelsen.

Kelsey Grammer leikur Dr. Frasier Crane í þættinum Frasier sem
er á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld
kl. 19.00.

NÝ

STÖÐ 2
07.00 Strumparnir

09.40 FH - Fram

08.00 Morgunstundin okkar

07.25 Villingarnir

11.30 Formúla 1 BEINT

08.01 Kioka

07.45 Hello Kitty

14.30 Herminator Invitational

08.08 Með afa í vasanum (3:14)

07.55 UKI

16.05 Miami - San Antonio

08.18 Stella og Steinn (14:52)

08.00 Algjör Sveppi

17.55 Duel of Giants

08.30 Franklín og vinir hans (7:52)

08.40 Barnatími Stöðvar 2

19.45 Víkingur R - Breiðablik

08.52 Spurt og sprellað (50:52)

08.50 Algjör

22.00 Formúla 1

08.57 Babar (9:26)

09.35 Grallararnir

00.30 Pepsi mörkin 2013

09.19 Kúlugúbbar (38:40)

10.00 Tasmanía

09.51 Undraveröld Gúnda (5:18)

10.25 Hundagengið

10.14 Chaplin (3:52)

11.15 Xiaolin

10.25 Fum og fát (8:20)

11.40 Batman

16.45 Man. City - Newcastle

10.30 Enginn má við mörgum (6:7)

12.00 Nágrannar

18.25 Man. City - QPR - 13.05.12

11.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi (5:12)

12.20 Nágrannar

18.55 Manstu

11.30 Fólk við fjörðinn

12.40 Nágrannar

19.40 Premier League World

12.30 Áhöfnin á Húna (3:9)

13.00 Nágrannar

2012/13

13.20 Útsvar (Fljótsdalshérað - Garðabær)

13.20 Nágrannar

20.10 Real Madrid - Man. City -

14.20 Tony Robinson í Ástralíu (3:6)

18.09.12

13.45 Besta svarið (4:8)
14.10 Grillað með Jóa Fel (6:6)
14.40 The Kennedys (7:8)

20.40 Season Highlights 1999/2000
21.35 Leikmaðurinn: Sigurður

17.10 Hið blómlega bú
17.35 60 mínútur

22.05 Leikmaðurinn: Gunnleifur

18.00 Stundin okkar (9:31)

18.23 Veður

Gunnleifsson

18.25 Græn gleði (3:10) (Grønn glede)

18.30 Fréttir Stöðvar 2

22.35 Man. City - Southampton

19.00 Fréttir

17.30 Poppý kisuló (22:52)
17.51 Skotta Skrímsli (24:26)

19.30 Veðurfréttir

19.25 Pönk í Reykjavík (3:4)

19.40 Útlendingur heima - Í mynd-

19.50 Harry‘s Law (7:22) Önnur þáttaröðin um stjörnulögfræðinginn Harriet
Korn.
20.35 Rizzoli and Isles
21.20 The Killing (5:12)
22.05 Mad Men (13:13)
22.55 60 mínútur
23.40 The Daily Show: Global Editon
(22:41)
00.05 Nashville (2:21)
00.50 Suits (13:16)
01.35 Boss (3:10)
02.30 Kingdom of Plants
03.15 Rita (1:8)
04.00 Harry‘s Law (7:22)

07.00 Latibær (2:18) 07.25 Ævintýri Tinna 07.45
Svampur Sveinsson 08.10 Svampur Sveinsson 08.30
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.55 Áfram Diego,
áfram! 09.20 Dóra könnuður 09.40 Dóra könnuður
10.05 Doddi litli og Eyrnastór 10.15 Ævintýraferðin
10.25 Hello Kitty 10.35 Ærlslagangur Kalla kanínu og
félaga 10.55 Kalli kanína og félagar 11.00 Kalli kanína og félagar 11.10 Latibær (2:18) 11.35 Ævintýri
Tinna 12.00 Svampur Sveinsson 12.20 Svampur
Sveinsson 12.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.05
Áfram Diego, áfram! 13.30 Dóra könnuður 13.55
Dóra könnuður 14.20 Lína langsokkur 14.45 Doddi
litli og Eyrnastór 14.55 Ævintýraferðin 15.05 Hello
Kitty 15.15 Ærlslagangur Kalla kanínu og félaga
15.35 Kalli kanína og félagar 15.40 Kalli kanína
og félagar 15.50 Latibær (2:18) 16.15 Ævintýri
Tinna 16.35 Svampur Sveinsson 17.00 Svampur
Sveinsson 17.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.40
Áfram Diego, áfram! 18.05 Dóra könnuður 18.30
Dóra könnuður 18.55 Doddi litli og Eyrnastór 19.05
Ævintýraferðin 19.15 Hello Kitty 19.25 Ærlslagangur
Kalla kanínu og félaga 19.50 Kalli kanína og félagar

04.45 Pönk í Reykjavík (3:4)

NÚ MÁ
ALVEG RIGNA

17.40 Teitur (32:52)

19.00 Frasier (5:24)

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

Hópur þrautþjálfaðra rannsóknarlögreglumanna ferðast um
Evrópu og rannsakar dularfull sakamál.

16.50 Hvað er góður endir?
17.20 Táknmálsfréttir

16.20 Suits (13:16)

HEFST 14. JÚLÍ

15.15 Reiðhjól, skeið, epli

Helgason Guðmundur Benediktsson
hittir glerharða stuðningsmenn ensku
stórliðanna og ræðir um leikmenn, þjálfara, frammistöðuna sl. vetur og þær
breytingar sem eru framundan.

15.25 Mr Selfridge (7:10)

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

inni er fjallað um innri baráttu þeirra
sem upplifðu Heimaeyjargosið og leitað
svara við spurningunni um hvort henni
sé lokið.
20.50 Paradís (1:8)

SN

21.45 Íslenskt bíósumar - Kaldaljós
23.20 Brúin (3:10) (Broen)
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

HEFST 15.
15 JÚLÍ

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.45 Dr. Phil

THE
NEWSROOM
Önnur þáttaröðin af þessum vinsælu þáttum úr smiðju HBO

14.30 Dr.Phil

og Aaron Sorkin sem á heiðurinn af sjónvarpsþáttaröðinni
The West Wing.

18.45 Blue Bloods (19:23)

21.30 Men In Trees (17:17)
19.00 Friends (9:24)

19.35 Judging Amy (20:24)

22.15 Ørnen (23:24)

19.25 Two and a Half Men (2:24)

20.20 Top Gear Australia (3:6)

23.15 Lois and Clark (2:22)

19.45 Simpson-fjölskyldan (13:22)

22.00 Leverage (6:16)

00.00 Viltu vinna milljón?

20.10 The O.C. (7:27)

22.45 Lost Girl (15:22)

00.45 Pushing Daisies (9:13)

20.55 The Cleveland Show (11:22)

23.30 Nurse Jackie (2:10)

01.30 Men In Trees (17:17)

21.20 Brickleberry (10:10)

00.00 House of Lies (2:12)

02.10 Ørnen (23:24) Stöð 2

21.45 The Secret Circle (13:22)

00.30 The Mob Doctor (8:13)

03.10 Lois and Clark (2:22)

22.30 The Secret Circle (14:22)

01.15 Flashpoint (3:18)

03.55 Myndbönd frá Popptíví

02.05 Excused
02.30 Leverage (6:16)
03.15 Lost Girl (15:22)

00.50 Myndbönd frá Popptíví

10.30 Dolphin Tale

04.00 Pepsi MAX tónlist

12.20 I Am Sam
14.30 The Adjustment Bureau
16.15 Dolphin Tale
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
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur, tækni og kennsla
19.00 Veiðin og Bender 19.30 Á ferð og flugi
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 Siggi
Stormur 23.00 Motoring 23.30 Eldað með Holta

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

18.05 I Am Sam
20.15 The Adjustment Bureau
22.00 Contraband
23.50 The A Team
01.45 Contraband

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

06.00 ESPN America 06.05 The Greenbrier Classic 2013 (3:4) 10.35 PGA
TOUR 2013: 7 Days (1:1) 11.35 The
Greenbrier Classic -2013 (3:4) 16.05
The Open Championship Official Film
7.00 The Greenbrier Classic 2013 (4:4)
22.00 US Open 2013 (4:4) 02.00 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

SN

FÍTON / SÍA

18.00 Common Law (8:12)

20.50 Pushing Daisies (9:13)

00.25 Brickleberry (10:10)

R

SKJÁREINN

20.00 Viltu vinna milljón?

00.00 The Cleveland Show (11:22)

TU

19.30 Strákarnir okkar

16.50 How to Be a Gentleman (8:9)

23.15 The O.C. (7:27)

AF

18.30 Skólahreysti

16.00 Parenthood (13:18)

05.35 Fréttir

ÝR

18.00 360°

15.15 Last Comic Standing (2:10)

05.10 Frasier (5:24)

ÚTVARP

ÞÁ
TT
AR

HEFST 11.
11 JÚLÍ

MASTERCHEF
Gordon Ramsey er mættur aftur til leiks í hinum geysivinsæla þætti sem um þessar mundir er í framleiðslu
í yfir þrjátíu löndum.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

ÝR

AF

TU

R

ÖÐ
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TÚTTAN KLÁR Í GLEÐINA

EYKUR VINSÆLDIRNAR

MILLJÓN MARKMIÐIÐ

Ragnhildur Þórðardóttir, einkaþjálfari
og heilsugúru, er á leiðinni á sína
fyrstu Hróarskelduhátíð. Ragnhildur,
eða Ragga nagli, eins og hún er oftast
kölluð, segir frá því á fésbókarsíðu
sinni að hún hafi nýlega lokið við skil
á lokaverkefni sínu í klínískri sálfræði
og eigi því skilið að sletta úr
klaufunum. Ragga er þekkt
hér heima fyrir að taka að
sér fólk í fjarþjálfun til að
hjálpa því að breyta um
lífsstíl og líðan, en hún er
búsett í Danmörku. Á fésbókarsíðu sinni
skrifar hún
að hún hlakki
heldur betur til
hátíðarinnar.

Tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds er
greinilega á fleygiferð á framabrautinni.
Keppendur í bandaríska raunveruleikaþættinum „So You Think You Can
Dance“ virðast vera hrifnir af lögum
hans en á þriðjudaginn
dansaði keppnispar við
lag hans „Old Skin“. Áður
hafa lögin „3326“, „Near
Lights“ og „Brotsjór“
hljómað í þáttunum.
Nýverið birtist svo stikla
úr kvikmyndinni Adore
með þeim Naomi Watts og
Robin Wright í aðalhlutverkum þar sem má einnig
heyra lagið „Brotsjór“. - ka

Jón Gunnar Geirdal, markaðsmaður og einn af eigendum veitingastaðarins Lemon, hyggst hlaupa
Reykjavíkurmaraþonið sem fram fer
á Menningarnótt. Jón Gunnar hljóp
maraþonið í fyrra
og safnaði þá
um 850 þúsund
krónum. Í ár setur
markaðsmaðurinn
markmiðið hærra og
stefnir hann á að
safna einni milljón
króna sem mun
renna til góðs mál- sm
efnis.

„Það er sagt að hægt sé að
dæma samfélag út frá því
hvernig það kemur fram við
dýr. Ég held að það sé satt.“
SÖNGKONUNNI LEONU LEWIS ER
UMHUGAÐ UM VELFERÐ DÝRA
OG VILL AÐ ALGJÖRT BANN VERÐI
LAGT Á TILRAUNIR GERÐAR Á
DÝRUM.

SUMARGLEÐI

Móheiður Obel
er á meðal
þeirra er ætla
að gera Óðinstorg að lifandi
og barnvænu
torgi í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ARNÞÓR BIRKISSON

UNG ATHAFNAKONA Eydís Sól Steinarrsdóttir, fjórtán ára, rekur hjólaleiguna Sunny Bikes við Klapparstíg.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rekur hjólaleigu
Skapandi starf á
Óðinstorgi í sumar
Torgið lifnar við með frístundum og viðburðum, sem
Borgarﬂéttur standa að baki, ﬂesta daga í sumar.
„Við viljum fá sem flesta til að
mæta en við ætlum að vera með
viðburði á torginu á hverjum degi
nema á föstudögum frá 8.-28.
júlí, milli klukkan 14 og 16. Hugmyndin er að bjóða fólki, og þá
aðallega börnum, upp á mannlífstorg, einmitt á þeim tíma sem
frístundaheimili eru lokuð,“ segir
Móheiður Obel.
Aðstandendur viðburðanna á
Óðinstorgi eru þær Mó heiður
Obel, Katrín Erlingsdóttir og
Jóna Heiða Sigurlásdóttir en
þær eiga það sameiginlegt að
hafa unnið með börnum í gegnum tíðina. Markmið viðburð-

anna er að flétta saman mannlíf og að nýta stundirnar með
börnum, en allir aldurshópar
eru velkomnir. Dagskráin byrjar
á mánudag með leikjadag. Þá
verður farið í útileiki og fleira
tilheyrandi. Á þriðjudag heldur dagskráin áfram með verkefni sem heitir „Fiskar á þurru
landi“ en þá fá börnin að teikna
og gera fiska úr plastefni. Fiskarnir eiga að endurspegla fjölbreytileika barna og fólks í borginni og verk barnanna verða sýnd
á Menningarnótt. Dagarnir verða
margbreytilegir með bátagerð,
vefdag, boladag og fleira. - mmm

Hin fjórtán ára gamla Eydís Sól Steinarrsdóttir rekur hjólaleiguna Sunny Bikes.
„Þetta er mjög gaman, fólk er
hresst og það er mikið stuð á svæðinu við Hjartagarðinn. Leigan
hefur gengið rosalega vel og ég
hef meira að segja þurft að leigja
út hjólið mitt og hans pabba,“ segir
Eydís Sól Steinarrsdóttir, sem
rekur hjólaleiguna Sunny Bikes
við Klapparstíg 30. Eydís keypti tíu
borgarhjól fyrir sumarið og leigir
þau út til ferðamanna.
„Hjólin voru flutt inn fyrir álverið í Straumsvík, en svo seld því
vegna öryggisástæðna var bannað
að nota þau í álverinu. Það gekk illa
að selja þau því þetta eru eins gírs
borgarhjól og ég fékk þau því öll á
lægra verði,“ útskýrir Eydís.
Hjólaleiguna rekur hún í sama
húsnæði og hýsir bílaleiguna Kúkú
Campers sem faðir hennar, Steinarr Lár, rekur. Eydís segist hafa
fengið ýmis góð ráð frá föður
sínum enda sé hann reynslunni
ríkari.
„Hann hefur sagt mér til og gefið

Stoltur af dóttur sinni
Steinarr Lár, framkvæmdastjóri bílaleigunnar Kúkú
Campers og faðir Eydísar Sólar, kveðst afar stoltur
af dóttur sinni. „Hún er hörkustelpa og ég er alveg
ótrúlega stoltur af henni. Við erum miklir vinir og
förum mikið saman á snjóbretti og á brimbretti.
Ég held að hún sé líklega eina unglingsstelpan á
Íslandi sem hafi farið út í sjóinn hér og náð öldu,“
segir hinn stolti faðir.

mér ráð. Það er að mörgu að huga
og ég sé um flestallt sjálf, líka bókhaldið og pappírsvinnuna. En þetta
kemur mestallt með reynslunni,“
segir hún.
Eydís lætur ekki nægja að reka
hjólaleiguna, því hún hannaði einnig lógó fyrirtækisins sjálf. „Ég var
vön að skrifa nafnið mitt, Eydís, og
svo sól fyrir aftan og ákvað að nota
það í lógóið,“ útskýrir hún.
Eydís byrjar í 10. bekk í Garðaskóla í haust og kveðst hlakka

mikið til. Í frítíma sínum iðkar hún
bæði snjó- og brimbrettaíþróttina
með föður sínum. „Ég held ég sé
eina stelpan á mínum aldri sem fer
á brimbretti, yfirleitt fer ég bara
ein með pabba og vinum hans.
Við fórum líka saman til Austurríkis á snjóbretti í vetur og það var
rosalega gaman. Pabbi hefur orðið
Íslandsmeistari á snjóbretti og ég
stefni á að verða betri en hann,“
segir hún að lokum.
sara@frettabladid.is
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Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

NÆRMYND

Elín Hirst
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins
ALDUR: 52 ára
GIFT: Friðriki Friðrikssyni, hagfræðingi
og framkvæmdastjóra Skjás eins.
BÖRN: Friðrik Árni Friðriksson Hirst
héraðsdómslögmaður og Stefán Hirst
Friðriksson stjórnmálafræðinemi
Elín Hirst, þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
vakti athygli á dögunum þegar hún mætti
til vinnu á Alþingi í gallabuxum. Í ræðustól
Alþingis varði hún heiður blárra gallabuxna,
en miklar umræður hafa verið um klæðaburð alþingismanna að undanförnu.

„Hún er mjög góð, einlæg og yndisleg
manneskja sem vill að öllum líði vel
í kringum sig. Hún er þó alltaf til í
aðstoða mann við allt, hvað sem það
er og sama hvað það kostar. Svo er
hún ótrúlega gjafmild við
þá sem henni þykir vænt
um.“
Stefán Hirst Friðriksson, sonur Elínar

„Hún er mikill æringi. Ellu fannst
gaman að ærslast með dætrum
mínum og strákunum sínum þegar
þeir voru yngri og núna barnabörnunum. Hún er smá sprelligosi
en alltaf í lokuðum hópi
og því fá ekki allir að sjá
þessa hlið á henni. Hún
er vanalega mjög frjálsleg
og gengur um í Converseskóm og gallabuxum.“
Þóra Hirst, viðskiptafræðingur og systir Elínar

„Elín Hirst er stórglæsileg kona og
nýtur sín vel í sjónvarpi. Hún er elskuleg og óáreitin. Ég varð aldrei var við
það, þegar hún var fréttastjóri Stöðvar tvö og síðan
fréttastjóri sjónvarpsins,
að hún gengi erinda einhverra stjórnmálaafla.“
Hannes Hólmsteinn Gissurarson vinur

14.1 milljónir punkta
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