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ER STOLT AF MÖMMU
Lilja Árnadóttir ólst upp hjá
þroskaskertri móður og þráði að
eiga venjulega fjölskyldu þegar
hún var yngri. 22
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EKKI BARA SÁ
SEM DATT Í SJÓINN

Fannst
gaman að
vera valin
rauðhærðasti
Íslendingurinn

Eiríkur Ingi Jóhannsson afrekaði í liðinni viku að hjóla hringinn einn á rúmum
þremur sólarhringum. Eiríkur komst einn af úr sjóslysi við Noregsstrendur 2012
en segist ekki vilja vera þekktur sem maðurinn sem datt í sjóinn. 18
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Opið allan sólarhringinn
SUNDNAMSKEIÐ Í VESTURBÆJARLAUG
FYRIR 4- 8 ÁRA BÖRN.
Næstu námskeið 7. til 18. juli og 5. og 15. ágúst
THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Skráning fer fram á www. kr.is/sund

Upplýsingar i sund@kr.is

í Engihjalla, Vesturbergi
ogg Arnarbakka
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FRÉTTIR
GLEÐIFRÉTTIN
Gufupönkhátíðin bjargaðist

FIMM Í FRÉTTUM ÁHYGGJUFULLUR RÁÐHERRA OG ÓÁKVEÐINN BISKUP

Það fór eiginlega allt úrskeiðis sem gat
farið úrskeiðis við undirbúning fyrstu
gufupönkhátíðarinnar á Bíldudal.
Allt reddaðist þó að lokum
og skemmtu um 400
manns sér á hátíðinni.
Um var að ræða fyrstu
gufupönkhátíðina sem
haldin hefur verið
hér á landi.

Sigurður Örn Gústafsson framkvæmdastjóri telur að kanna eigi
hvort grundvöllur sé fyrir lífeyrissjóðina til að höfða mál gegn matsfyrirtækjum sem ofmátu stöðu
bankanna fyrir hrun.

Sigríður Ólafsdóttir ljósmyndari, betur þekkt sem Sissa, tók
u-beygju í líﬁnu og lét drauminn
rætast og stjórnar nú ljósmyndaskólanum þar sem hún elur upp
framtíðarljósmyndara.

Eyrún Eyþórsdóttir lögreglufulltrúi gagnrýnir yﬁrstjórn lögreglunnar og segir að mjög hæfar
konur haﬁ sótt um stöður aðstoðaryﬁrlögregluþjóna á höfuðborgarsvæðinu. Engin kona var ráðin en
þrír karlar hrepptu hnossið.

Agnes M. Sigurðardóttir,
biskup Íslands, ákvað að
hunsa kröfu valnefndar og
auglýsti starf sóknarprests
í Seljakirkju að nýju.

Illugi Gunnarsson
menntamálaráðherra
segir það áhyggjuefni
hversu fáir kennarar
hafa háskólagráðu
í stærðfræði og
hversu illa
margir nemendur standa
sig í greininni.

VIKAN 28.06.➜04.07.2014
LAUGARDAGUR Fiskistofa flutt Sjávarútvegsráðherra tilkynnir starfsmönnum Fiskistofu að
stofnunin verði flutt til Akureyrar. Starfmennirnir
eru harmi slegnir og fæstir vilja flytja með.
SUNNUDAGUR Flugvél nauðlendir Tveir voru um
borð í flugvél sem nauðlenti á golfvellinum á Vatnsleysuströnd. Þeir slösuðust ekki alvarlega. Vélin var
kennsluflugvél frá flugskóla Keilis.

Þetta er
tólfta árið í röð
sem varp fer
illa í Eyjum.

MÁNUDAGUR
Bryan Adams á
leiðinni Tónlistarmaðurinn
Bryan Adams
heldur tónleika
á Íslandi í ágúst.
Hann ætlar að
leika öll sín
vinsælustu lög og
hefur selt meira
en 100 milljónir
platna.

Erpur Snær Hansen,
doktor í líffræði.

ÞRIÐJUDAGUR
Kjöti blandað
saman Upplýsingar skortir
fyrir neytendur
um hvernig staðið
er að framleiðslu
á því lambakjöti sem fæst í verslunum. Sauðfjárbændur segja að það standi á sláturhúsunum að
merkja kjötið.

VÁ FYRIR HÖNDUM

Miðað við þá fækkun
sem orðið hefur í
lundastofninum gæti
skrúðgoggur þessi
hér við land komist á
alþjóðlegan válista.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MIÐVIKUDAGUR Humarræktun í Sandgerði
Ræktun á evrópskum humri í tilraunaskyni er hafin
í Sandgerði. Eftirspurn er til staðar hér á þessu rándýra hnossgæti.

Lundinn enn í frjálsu falli

FIMMTUDAGUR Meindýraeyðir safnar plötum
Ólafur Sigurðsson, plötusafnari og meindýraeyðir,
ferðast gjarnan með grammófón. Hann á yfir þrjátíu
þúsund plötur.

Fækkað hefur um þrjár milljónir í lundastofninum á rúmum áratug. Ungfuglinn er nær horfinn
í þremur fjórðungum stofnsins. Lundinn fyllir í raun skilyrði til að komast á alþjóðlegan válista.

FÖSTUDAGUR Tækifærum
fækkar

Tækifærin fyrir menntað fólk eru ekki eins
mörg og áður. Fyrirtækin eru enn að
hagræða hjá sér og það
leiðir til uppsagna.
SÍÐA 8
Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs. Hlutfall háskólamenntaðra á atvinnuleysisskrá hefur hækkað frá fyrra ári.

DÝRALÍF Útlit er fyrir að varp lundans

verði með versta móti eitt árið enn og
hefur lundastofninn látið svo á sjá að í
raun má tala um stofnhrun, segir Erpur
Snær Hansen, doktor í líffræði.
Hann er nýkominn úr rannsóknarleiðangri umhverfis landið þar sem hann
rannsakaði ástand lundans og annarra
sjófugla. „Þetta er tólfta árið í röð sem
varp fer illa í Eyjum,“ segir hann.
Hann segir að áætluð stofnstærð við
Ísland hafi verið um átta milljónir fugla
árið 2003 en nú er hún talin vera um
fimm milljónir, sem er 37 prósenta fækkun. Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin
IUCN taka saman lista yfir dýrategundir

Suður England og Wales 12. – 18. ágúst

sem eru í útrýmingarhættu og þar er notast við svokallaðan rauðan lista. Erpur
Snær segir að eitt af viðmiðunum sé að ef
fækkar um 30 prósent eða meira í einum
stofni á áratug teljist hann í hættu og sé
því lundinn orðinn tækur á þann lista.
„Ungfuglinn, sem er sá fugl sem menn
veiða á lundaveiðum, er nánast horfinn
í þremur fjórðungum stofnsins,“ segir
Erpur Snær.
Þess sjást víðar merki en í Eyjum en
Magnús Arnar Jónsson, bóndi í Flatey,
segist vart sjá lunda þar lengur. „Hér
áður var hægt að veiða þúsund fugla og
það sá ekki högg á vatni,“ segir hann.
„Nú þorir maður ekki að taka einn ein-

asta fugl. Þetta er fjórða árið sem ég fæ
ekki lunda í soðið, maður er eiginlega
búinn að gleyma hvernig hann bragðast.“
En hvernig sér Erpur Snær framhaldið
með lundastofninn? „Það koma hitaskeið
á 70 ára fresti og þá hrynur sílastofninn
sem er helsta fæða lundans,“ segir hann.
„Nú er slíkt skeið að ganga yfir en ofan á
það koma hitabreytingar í sjó sem eru af
mannavöldum svo þetta er kannski óvægara en áður. En það á að kólna aftur í
kringum 2030 og það er spurning hvernig
hann þreyir þorrann þangað til.“
Ekki er þó allt hábölvað hjá lundanum
því honum reiðir vel af fyrir norðan land
enda er þar nóg síli að fá. jse@frettabladid.is

Stjórnendur Kaupþings ákærðir fyrir fjárdrátt, umboðssvik og hylmingu:

Krefjast níu milljarða í bætur
DÓMSMÁL Í ákæru sérstaks saksóknara á

MP-

Sjö daga ferð um Suður-England og Wales.
Ein af vinsælustu ferðunum okkar
Ekið um borgir og þorp í hjarta Englands og komið víða við. Skemmtileg
og fræðandi ferð. Skoðunarferðir alla daga og hálft fæði innifalið.
Flogið með Icelandair. Fararstjóri er Emil Örn Kristjánsson
Verð frá 178.800,Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515 • outgoing@gjtravel.is • www.ferdir.is

hendur Hreiðari Má Sigurðssyni, fyrrverandi
forstjóra Kaupþings, Guðnýju Örnu Sveinsdóttur, fyrrverandi fjármálastjóra, Magnúsi
Guðmundssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra Kaupþings í Lúxemborg, og Skúla Þorvaldssyni fjárfesti vegna meints fjárdráttar,
umboðssvika og hylmingar eru þau samtals
krafin um tæplega níu milljarða í skaðabætur
ásamt vöxtum og dráttarvöxtum.
Hreiðar, Magnús og Guðný eru í ákærunni,
sem Fréttablaðið hefur undir höndum, sögð
hafa tvívegis millifært samtals um 6 milljarða króna á reikninga félags í eigu Skúla,
honum til hagsbóta. Þá hafi þau að auki misnotað aðstöðu sína með því að láta Kaupþing
kaupa skuldabréf af félagi Skúla á verði sem
var langt yfir markaðsverði og þannig valdið
bankanum fjártjóni.
Með þessum athöfnum hafi þau skapað
félagi Skúla óréttmætan ávinning en valdið
OLLU KAUPÞINGI TJÓNI Fyrrverandi stjórnendur Kaupþings eru sagðir hafa
Kaupþingi tjóni.
- fbj

skapað félagi Skúla Þorvaldssonar óréttmætan ávinning.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ZZZYRONVZDJHQLV

76,


RPIRUWOLQH
9:*ROI&
L
¬
WLOER
ºDIPOLV

U

N


U

N

¼£VSDUDU

ÜWLOHIQLDI±UDDIPOL9:*ROIEMÁXPYLQRNNUDV¸UÆWEÆQD&RPIRUWOLQHRJ+LJKOLQH
E¼OD±HLQVWÄNXWLOERVYHULRJY¼YHUXURSL¬¯GDJNO .RPGXRJWU\JJX¸U
HLQQSDNNDDQDIDIPOLVGÁWLWLOEÆLQQ±JÄWXQD
*ROI&RPIRUWOLQH76,VMºOIVNLSWXU
$XNDOHJD¯DIPOLV£WJºIX
v'LMRQIHOJXUPHVSRUWIMÄUXQ
v6N\JJDUUÆXU
v6SRUWVWL
v5/LQHÆWOLW
v;HQRQOMÁVPH/('GDJOMÁVXP
v3DQRUDPLFVÁOOÆJD
$IPOLVE¯OOPH¬DXNDE£QD¬L
7LOER¬VYHU¬

NU

*ROI+LJKOLQH76,VMºOIVNLSWXU

NU

$XNDOHJD¯DIPOLV£WJºIX
v'LMRQIHOJXUPHVSRUWIMÄUXQ
v6N\JJDUUÆXU
v5/LQHÆWOLW
v5/LQHLQQU¸WWLQJDU
v;HQRQOMÁVPH/('GDJOMÁVXP
$IPOLVE¯OOPH¬DXNDE£QD¬L

NU

NU

NU

+(./$
$ Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃ6tPLÃKHNODLV

7LOER¬VYHU¬

NU

4

| FRÉTTIR |

5. júlí 2014 LAUGARDAGUR

28.06.2014 ➜ 4.07.2014

5 ára
dóm

fékk Leon
Baptiste
í Héraðsdómi
Reykjavíkur í
vikunni en hann
stakk annan
mann rétt fyrir
ofan hjartað þann
30. mars síðastliðinn.

40.000
stæði fyrir
kjúklinga
verða í
fuglabúinu,
sem til
stendur
að reisa á
Rauðalæk, þegar
það er komið
í fulla stærð.

18 mánaða
dóm fékk Andy Coulson, fyrrverandi ritstjóri News of the World, fyrir stórfelldar
símahleranir blaðsins.

klukkustundir var sonur
Justins Ross Harris lokaður inni í bíl á
sólríkum degi
og lést hann
af þeim
sökum. Harris verður
ákærður.

7

11

konur sóttu
um þrjár
stöður aðstoðaryﬁrlögregluþjóna
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem þrír
karlar voru svo ráðnir í.

32

tyrkneskum
vörubílstjórum,

sem íraskir hermenn höfðu
tekið sem gísla, var sleppt í
vikunni.

EINSTAKT HÚS Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa er talið alveg einstakt og því er ekki hægt að bera það
saman við aðrar byggingar.

Leigja út hæðir í Efstaleiti:

Ríkisútvarpið
minnkar við sig

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALMANNAÞJÓNUSTA RÚV ohf.
hefur ákveðið að auglýsa tvær
efstu hæðir útvarpshússins við
Efstaleiti til leigu.
Breytingarnar eru liður í
áherslubreytingum útvarpsstjóra og er áætlað að flytja alla
starfsemi stofnunarinnar á tvær
neðstu hæðir hússins.
Heildarstærð hæðanna tveggja
er 966 fermetrar. Gert er ráð
fyrir að nýir leigjendur taki við
keflinu í september. Búist er við
að leigan færi RÚV ohf. umtalsverðar tekjur á næstu árum. - ssb

➜ Glæsileg og gríðarstór bygging
„Harpa er um 28 þúsund
fermetrar að stærð. Byggingarlóðin er alls 6 hektarar (60 þúsund fermetrar).
Heildarbyggingarmagn er 100
þúsund fermetrar ofanjarðar
og 90 þúsund fermetrar neðanjarðar. Harpa er 43 metrar
á hæð frá götu.“ Þannig er
Hörpu lýst í matsgerðinni.
„Aðkoman að húsinu er
sérlega glæsileg meðal annars
með brúm yfir tjarnirnar og
annað í þeim stíl.“

Matsmenn meta söluvirði
Hörpu 7 milljörðum lægra
Á VETTVANG Björgunarsveitarmenn í

Ísólfi voru sendir á báti út á Seyðisfjörð.
MYND/ÓMAR

Týnd en fannst samdægurs:

Hættuástand
vegna flugvélar
EGILSSTAÐIR Hættuástandi var

lýst yfir síðdegis í gær þegar
flugvél hvarf af ratsjá milli
Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar en rétt áður hafði stjórnstöð Landhelgisgæslunnar fengið
neyðarkall frá flugmanninum.
Hann var einn í vélinni.
Vélin lenti síðan rétt eftir fimm
í gær á Egilsstaðaflugvelli og var
flugmaðurinn heill á húfi.
- nej

Matsgerð var lögð fram í máli Hörpu gegn Reykjavíkurborg og Þjóðskrá í vikunni. Þar er hún metin á 10
milljarða. Byggingin hafði áður verið metin á 17 milljarða. Skynsamleg niðurstaða, segir forstjóri Hörpu.
DÓMSMÁL „Matsgerðin er með

þeim hætti að hún styður algjörlega málatilbúnað okkar,“ segir
Halldór Guðmundsson, forstjóri
Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúss.
Matsgerð fyrir markaðsvirði
Hörpu var lagt fyrir héraðsdóm
Reykjavíkur í máli Hörpu gegn
Reykjavíkurborg og Þjóðskrá í
vikunni. Þar er húsið metið á tíu
milljarða íslenskra króna.
Níu mánuðir eru síðan matsmenn voru dómkvaddir og tæplega eitt og hálft ár síðan fyrst var
beðið um matsgerðina.
Málið snýst eins og kunnugt er
um fasteignamat Hörpu en fasteignanefnd Þjóðskrár mat Hörpu
á rúmlega 17 milljarða sem þýðir

Neyðarákall

Sendu sms-ið
BARN í númerið 1900
og gefðu 1.900 krónur

um 355 milljónir í fasteignagjöld ár
hvert. Eigendur hússins höfðu hins
vegar gert ráð fyrir því að það yrði
metið á tæpa sjö milljarða.
„Það munar 230 milljónum á
fasteignagjöldum, hvernig þau
eru í reynd og því sem við teljum
rétt vera,“ sagði Pétur J. Eiríksson, stjórnarformaður Portusar,
rekstrarfélags Hörpu, við Fréttablaðið í ágúst 2012 þegar málið var
fyrst til umræðu.
Málið er sérstakt þar sem Harpa
er einstakt hús sem á sér enga
hliðstæðu. Í matsgerðinni nefna
matsmenn þó „nokkrar fasteignir sem eru nýttar með sambærilegum hætti að hluta til og staðsetning sambærileg“.

Byggingar á borð við Þjóðleikhúsið, Gamla bíó og Útvarpshúsið
voru nefndar í þeim efnum. Litið
var til þessara eigna við ákvörðun
á verðmæti Hörpu þrátt fyrir að
ekki sé hægt að yfirfæra verðmæti
þeirra á húsið með beinum hætti.

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 31°
Aþena 30°
Basel
27°
Berlín
30°
Billund 26°
Frankfurt 25°

7

8

m/s

Súdan

7°

Hundruð þúsunda barna búa við
sára neyð og hungur í Suður-Súdan.

MARGRÉT
HAUKSDÓTTIR

Veðurspá
11
m/s

fyrir börn í Suður-Súdan

HALLDÓR
GUÐMUNDSSON

m/s

10°

10°

12
m/s
8°

Þau þurfa hjálp – núna!

5
m/s

12
m/s
14
m/s

5
m/s

4°
Eþíópía

8°

13°

8°

Suður-Súdan

Halldór segir niðurstöðu matsgerðarinnar renna stoðum undir
þær fullyrðingar að fasteignamatið hafi verið alltof hátt og ekki í
tengslum við markaðsvirði hússins. „Það er engin leið að reka
húsið hér með því að borga eina
milljón á dag í fasteignaskatt.
Með besta vilja er ekki hægt að ná
rekstri hússins heim og saman við
þær aðstæður.“ Hann telur niðurstöðu matsmanna skynsamlega.
Bæði Einar K. Hallvarðsson,
lögmaður Þjóðskrár í málinu, og
Margrét Hauksdóttir, forstjóri
Þjóðskrár, eiga eftir að móta
afstöðu sína gagnvart matsgerðinni og gátu því ekki tjáð sig um
efni hennar.
nanna@frettabladid.is

12°

13
m/s
m/s

11°

14°

13°
8°

Mið-Afríkulýðveldið

11°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

27°
31°
23°
32°
20°
23°

Á MORGUN
5-10 m/s.

15°
11°

MÁNUDAGUR
3-8 m/s.

13°

9

BEST SYÐRA Í dag verður hvöss norðanátt um vestanvert landið en dregur heldur úr
vindi til morguns. Víða rigning en yfirleitt úrkomulítið sunnanlands.

24°
25°
25°
25°
22°
31°

12°

10°
15
m/s

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

14°

15°

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@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, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Tekur appelsínur
í karphúsið
Áhugaverðar staðreyndir um mikið magn C-vítamíns
og ótrúlega hæfileika paprikunnar til að skipta litum

Á að vera þétt og föst í sér
og með fallegum og sterkum lit
þegar hún er keypt
Geymist best
í 15°–18°hita

Er alg jörlega fitusnauð
og inniheldur
lítið af kaloríum

Inniheldur
B6-vítamín

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 44761 06/09

Er oft notuð til að fegra mat
því þótt hún bragðist mjög vel gefur
fallegur litur hennar mjög sérstakt yfirbragð

islenskt.is

Er fyrst græn áður
en hún breytir um lit

Er svo rík af C-vítamíni
að hún jafnast á við
fjórar appelsínur

Paprikur eru til í gulum, rauðum,
grænum, appelsínugulum, fjólubláum
og meira að seg ja brúnum lit
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Strætó vísar ásökunum Félags hópferðaleyfishafa til föðurhúsanna:

Gerðu ráð fyrir auknum akstri
fjöLskyldUhátíðiN
í galtAlæKjarskóGi með

18.–20. júlí
stúTfull dagsKrá af sKemmtIatriðUm fyRir allA
FjöLskylduNa!
miðAsala fer Fram á midi.iS

SAMGÖNGUR Strætó bs. segir Félag

hópferðaleyfishafa hafa farið með
dylgjur í frétt Fréttablaðsins í gær.
Greint var frá því að félagið hygðist kalla eftir rannsókn lögreglu á
greiðslum Strætó til verktakans
Hagvagna þar sem þær hafi samkvæmt útreikningum félagsins farið
700 milljónir fram úr samningum
eftir útboð.
Í yfirlýsingu frá Strætó er þessu
vísað á bug.
„Allar greiðslur til Hagvagna, og
annarra undirverktaka, hafa verið

eftir þeim samningum sem gerðir
voru árið 2010,“ segir í tilkynningunni.
Samningarnir geri þannig ráð
fyrir því að hægt sé að auka akstur, og þar með greiðslur, um allt
að 40 prósent, án þess að semja um
grunneiningaverð. Akstur hafi aukist umtalsvert á samningstímanum
og því rangt að fullyrða að farið hafi
verið fram úr samningi.
Félag hópferðaleyfishafa vildi
ekki tjá sig á þessu stigi þegar eftir
því var leitað í gær.
- fbj

ÁSAKANIR UM RÓGBURÐ Strætó segir

það rangt að félagið hafi farið fram úr
samningum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Færri tækifæri hjá
háskólamenntuðum
Hlutfall háskólamenntaðra á atvinnuleysisskrá hefur hækkað frá fyrra ári. Ástæðurnar eru fjölgun útskrifaðra úr háskólum og einnig að ráðningartíma þeirra sem
voru ráðnir til starfa til að gera upp hrunið er að ljúka. Fyrirtækin enn að hagræða.
VINNUMARKAÐUR Tvennt veld-

FaceboOk.cOm/gaLtalaEkjarSkoguR

ALLIR GÖNGUSKÓR Á
20% AFSLÆTTI
YFIR 35 GERÐIR

Fyrriir lle
Fy
en
ng
grrii gön
göngu
ön
ng
gu
uferð
ferð
fe
rðir
ðirr

Fyrriir st
Fy
sttyt
yttr
yt
yttr
tri gö
öng
nguf
uffer
erð
er
ðiir

ur því einkum að erfitt er fyrir
menntað fólk að fá vinnu. Annað
er að sérfræðingar, lögfræðingar
og viðskiptafræðingar sem fengu
vinnu hjá skilanefndum, Sérstökum saksóknara, Umboðsmanni
skuldara og fleirum sem voru
að gera upp hrunið og afleiðingar þess voru ráðnir tímabundið.
Ráðningartíminn er í mörgum tilfellum liðinn og þeir sem starfað hafa í þessum geira eru nú að
leita að vinnu.
Hitt er að margir sem sáu ekki
fram á að fá
vinnu
eftir
hrun eða misstu
vinnuna fóru í
háskólanám en
eru nú útskrifaðir og í leit að
KATRÍN S.
vinnu.
ÓLADÓTTIR
Þeim sem hafa
lokið bóknámi gengur oft illa að
fá vinnu á sama tíma og mikil eftirspurn er eftir fólki með tæknimenntun.
„Tækifærin fyrir menntað fólk
eru ekki eins mörg og áður. Fyrirtækin eru enn að hagræða hjá sér
og það leiðir til uppsagna,“ segir
Katrín S. Óladóttir hjá Hagvangi.
Hún segir að það sé lítið af
nýjum störfum fyrir vel menntað
fólk að verða til hjá fyrirtækjunum.
Silja Jóhannesdóttir, ráðgjafi
hjá Capacent, tekur undir með
Katrínu og segir að mörg fyrirtæki séu enn í aðhaldi og því ekki
að fjölga starfsmönnum.
„Það er gríðarleg eftirspurn
eftir fólki með iðnmenntun en
eftirspurn eftir háskólamenntuðu fólki er ekki jafn mikil og
hún var,“ segir Silja.
Guðlaugur Örn Hauksson,
framkvæmdastjóri Hugtaks,
tekur undir þetta.

FJÖLGAR Háskólamenntuðu fólki hefur fjölgað mikið síðustu ár. Háskólamennt-

uðum á atvinnuleysisskrá hefur fjölgað á sama tíma.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hlutfall menntaðra án atvinnu eykst
„Háskólamenntuðum fækkar lítið á skrá og hlutfall þeirra hefur aukist
síðustu ár þar sem þeir með minni menntun fara hraðar út af atvinnuleysiskránni,“ segir Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun.
Þegar tölur yfir atvinnuleysi eru skoðar var hlutfall háskólamenntaðra
á atvinnuleysisskrá 20 prósent í maí árið 2013 en í maí 2014 var það 22
prósent. Mun fleiri konur með háskólamenntun en karlar eru atvinnulausar.
Í maí á þessu ári voru 583 karlar með háskólapróf án vinnu en 993 konur.

Hann segir að það sé margt vel
menntað fólk að leita sér að vinnu
og það fólk sé að sækja um vinnu
sem krefjist engrar menntunar.
Atvinnurekendum sé hins vegar
illa við að ráða fólk með mikla
menntun í störf sem krefjast ekki
sérhæfingar því þeir óttist að það
fólk staldri stutt við í starfi.
„Þó er það mikil eftirspurn eftir
fólki með tækni- og tölvumenntun
að fólk með slíka menntun fær

vinnu strax,“ segir Guðlaugur Örn.
Kolbeinn Pálsson, eigandi job.
is, segir að hans tilfinning sé sú að
það sé orðin jafn mikil eftirspurn
eftir ófaglærðu fólki á vinnumarkaði og var fyrir hrun.
Hann segist finna fyrir því að
hrunstörfunum sé að fækka og
það sé erfitt fyrir viðskiptafræðinga og lögfræðinga að finna vinnu
við hæfi um þessar mundir.
johanna@frettabladid.is

Félag flugvirkja boðar til fundar og ætlar að fá heimild til verkfallsboðunar:

Samninganefndir í sumarfrí
KJARAMÁL „Samningar ganga hægt. Félagsfundur er

Fyri
Fyri
Fy
rir fj
rir
fjal
allla
ahl
hlau
upi
pin

fyrirhugaður á mánudag og hafi samningar ekki tekist
fyrir þann tíma er ætlunin að fá heimild félagsmanna
til verkfallsboðunar,“ segir Maríus Sigurjónsson, formaður samninganefndar Félags flugvirkja.
Flugvirkjar eru nánast þeir einu sem eru að semja í
Karphúsinu þessa dagana. Samninganefndir annarra
félaga og viðsemjenda þeirra, svo sem Skurðlæknafélags Íslands og Læknafélagsins, hafa ákveðið að gera
hlé á samningaviðræðum fram yfir verslunarmannahelgi.
Að sögn Helga Kjartanssonar, formanns Skurðlæknafélagsins, ber mikið í milli í kjaradeilu þeirra við ríkið.
Hann segir að læknar krefjist verulegra launahækkana,
breytingar á vöktum og vinnufyrirkomulagi.
Aðrar kjaradeilur sem eru nánast komnar í sumarfrí
eru kjaradeila Félags leikstjóra við RÚV og Félags tónlistarkennara við sveitarfélögin.
- jme

HLJÓTT Það er fremur hljótt í húsakynnum Ríkissáttasemjara

enda hafa flestar samninganefndir ákveðið að gera hlé á viðræðum í júlí.
FRÉTTABLAÐIÐ/

SUMA
RBLÓM

GARÐPLÖ
GA
GARÐP
L NTU
LÖ

20-50%

ÚTSALA afsláttur
TRÉ O
G

RUNN
AR

AFSLÁ
TTUR

ÚTIPO
TTAR

SILKIB
LÓM

AFSLÁ
TTUR

AFSLÁ
TTUR

GARÐ
STYTT
UR

AFSLÁ
TTUR

FERÐADAGAR Í HÚSASMIÐJUNNI UM HELGINA
ALL
ÚTIVI UR
FATNASTAR
ÐUR
Tjald Riga 2
Stærð: 200 x 140 x 100 cm
Efni: 170T Polyester PA 450 mm
Stangir: Fiberglass 6,9 mm
Þyngd 1,7 kg

Tjald

Tjaldstóll

2.790 kr

1.790 kr

2 manna

margir litir

AFSLÁ
TTUR

3901474

3000410

Tjald

14.990 kr
3 manna
Svefnpoki

2.490 kr
Tjald Toledo 3 manna
Stærð: 210 x 220 x 130 cm.
Efni: 190T Polyester PU 1500 mm
3000413

230x80/50 cm
Svefnpoki Moscow 10/5/-2°C
3000421

HLUTI AF BYGMA
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Íslendingur í Noregi stakk Norðmann fjórum sinnum með veiðihníf:

Fékk ellefu ár fyrir manndráp
 
  



DÓMSMÁL Héraðsdómur í Krist-

iansand í Noregi dæmdi í gær fertugan Íslending í ellefu ára fangelsi fyrir morðið á Helga Dahle,
sem var fimmtugur útvarpsmaður.
Íslendingurinn játaði að hafa
stungið Dahle þrívegis í bakið og
einu sinni í bringuna með veiðihníf
með þeim afleiðingum að hann
lést. Atvikið átti sér stað í gleðskap
í heimahúsi í Valle þann 26. maí í
fyrra. Hnífurinn hafði verið nýttur til að skera pylsur í partíinu.

Málsatvik voru með þeim hætti,
samkvæmt norskum miðlum, að
Dahle reyndi að stöðva Íslendinginn sem átti í stimpingum við
annan mann, með því að sparka
í höfuð hans. Í kjölfarið réðst
Íslendingurinn á Dahle.
Árásar maðurinn íslenski býr
í Grimstad og hefur verið búsett ur í Noregi síðan 20 05.
Saksóknari hafði farið fram á tólf
ára dóm yfir manninum.
- aí / - nej

ÞEKKTUR Maðurinn sem dó var þekkt-

ur útvarpsmaður í Noregi.



Kaffi og franskar
geta valdið krabba

Ć



Venjuleg matvæli eins og franskar kartöflur, kartöfluflögur, kex og kaffi geta
innihaldið krabbameinsvaldandi efni. Þetta er staðfest í drögum að nýrri skýrslu
evrópsku matvælaöryggisstofnunarinnar. Forðast á neyslu á brenndum mat.
HEILSA Evrópska matvælaöryggis-


Ć




Ć

stofnunin, EFSA, staðfestir fyrra
mat byggt á dýrarannsóknum að
efnið akrýlamíð í matvælum geti
mögulega valdið krabbameini hjá
neytendum á öllum aldri. Akrýlamíð myndast í mestu magni í kolvetnaríkum matvælum sem eru
hituð mikið og getur til dæmis
verið í kartöfluflögum, frönskum
kartöflum, kexi, morgunkorni,
hrökkbrauði og kaffi. Miðað við
líkamsþyngd eru börn í mestri
hættu, að því er segir á vef EFSA.
„EFSA birtir nú drög að nýrri
skýrslu sinni um akrýlamíð til
þess að kalla eftir mati almennings. Búið er að endurmeta gögn
sem gefa vísbendingu um að akrýlamíð sé í of miklu magni í matvælum miðað við neyslu almennings á
slíkum vörum. Það hafa hins vegar
ekki verið sett nein hámarksgildi
fyrir akrýlamíð í matvælum og
framleiðendur hafa því lítið að
miða við en neytendur þurfa að
hafa í huga að matvæli sem eru
með þessu efni verði ekki uppistaðan í fæðunni,“ segir Katrín

Guðjónsdóttir, sérfræðingur hjá
Matvælastofnun, MAST.
Á frét tavef
sænska blaðsins
Dagens Nyheter
segir að magn
a k r ýl a m íð s í
matvælum hafi
ekki minnkað
þótt lengi hafi
verið vitað um
KATRÍN
GUÐJÓNSDÓTTIR möguleg skaðleg áhrif þess á
heilsuna. Haft er eftir sérfræðingi sænsku matvælastofnunarinnar að matvælaframleiðendur
verði að skerpa sig.
Á vef MAST segir að efnið hafi
ekki fundist í matvælum sem
framleidd eru eða elduð við suðuhitastig, það er 100 gráður. Þar
segir jafnframt að til séu einfaldar aðferðir til að minnka inntöku á
akrýlamíði. Forðast á mikla steikingu, brenndan mat, mikinn bakstur og dökkristaðan mat.
Sérfræðingur sænsku matvælastofnunarinnar, Lilianne Abramsson Zetterberg, kveðst hafa skiln-

VARASÖM FÆÐA Neytendur þurfa að

hafa í huga að matvæli með efni sem
getur valdið krabbameini verði ekki
uppistaðan í fæðunni, segir sérfræðingur hjá Matvælastofnun. NORDICPHOTOS/GETTY

ing á því að gular og slappar
franskar kartöflur höfði ekki til
margra en það sé skynsamlegt að
taka brauðið úr brauðristinni áður
en það verður dökkt.
ibs@frettabladid.is
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kr.

af lítranum í dag,

OG
fjórfaldir
Vildarpunktar
Icelandair
Í dag, 5. júlí, er 12 kr. afsláttur af
eldsneytislítranum til ÓB- og Olís-lykilhafa
– og hvorki meira né minna en fjórfaldir
Vildarpunktar Icelandair þar ofan á.
Afslátturinn gildir bæði á ÓB- og Olís-stöðvum.

Dæmi 10.000 kr. áfylling
Dæmi:
gefur 600
6 Vildarpunkta.

Sæktu um lykil núna á ob.is eða á næstu Olís-stöð!

Afslátturinn gildir einnig
með Staðgreiðslukorti
og Tvennukorti Olís.

Til að safna Vildarpunktum Icelandair þarf að greiða með eða hafa lykil tengdan Visa Icelandair,
American Express vildarkorti eða Einstaklingskorti Olís. Einstaklingar sem ekki eru handhafar
Vildarkorts Visa, American Express eða með Olís-kort geta safnað Vildarpunktum Icelandair
með Sagakorti. Nánari upplýsingar um vildarkerﬁ ÓB eru á ob.is/vildarkerﬁ.
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2
PALESTÍNA Ísraelskur lögreglumaður kastar höggsprengju í átt að Palestínumönnum eftir

bænastund í Jerúsalem. Nú stendur yfir Ramadan, heilög fasta múslima, og mikill fjöldi
Palestínumanna streymdi til bæna. Ísraelska lögreglan lokaði moskunni fyrir mönnum
undir fimmtugu vegna þessa.
NORDICPHOTOS/AFP

1

4

BRASILÍA Slökkviliðsmenn og lögreglumenn vinna á vettvangi í Belo Horizonte þar sem brú féll ofan á strætisvagn. Tveir

létust og að minnsta kosti tíu eru slasaðir. Belo Horizonte verður aftur miðpunktur athyglinnar á þriðjudag en þá fer þar
fram fyrri undanúrslitaleikur heimsmeistarakeppninnar í fótbolta.
NORDICPHOTOS/AFP

2

ÁSTAND
HEIMSINS

3

3

1

4

SÍLE Mótmælandi í höfuðborginni Santiago beitir slökkvitæki gegn lögreglumönnum. Starfsmenn á sviði almenningssamgangna þar í landi mótmæla þessa dagana í borginni og krefjast betri vinnuskilyrða.
NORDICPHOTOS/AFP

DANMÖRK Hið árlega nektarhlaup í upphafi tónlistarhátíðarinnar í Hróarskeldu fór fram
við opnun tónleikasvæðisins á fimmtudag.
NORDICPHOTOS/AFP

GOTT ÚRVAL AF
NÝLEGUM GÆÐINGUM
Opið í dag frá 12-16
Audi
A
di A1 Attraction 1.4 TFSI
Árgerð 2011, bensín
Ekinn 41.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð

3.290.000,Komdu og skoðaðu úrvalið!

VW Touareg V6 TDI

Fiat 500 Lounge

Skoda Rapid Amb.

245 hö. Árgerð 2013, dísil
Ekinn 31.000 km, sjálfsk.

Árgerð 2012, bensín
Ekinn 17.000 km, beinsk.

1.2 TSI. Árgerð 2013, bensín
Ekinn 28.000 km, beinsk.

VW Passat

Highline EcoFuel. Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 56.000 km, sjálfsk.

Ásett verð

Ásett verð

Ásett verð

Ásett verð

9.890.000,-

2.290.000,-

2.840.000,-

3.990.000,-

Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16
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Haldlagði á 15. þúsund e-taflna:

A.P. MØller-sjóðurinn í Danmörku leggur öðru sinni hundrað milljónir í alþjóðlega tungumálamiðstöð:

Náðu 20 kílóum
af eiturlyfjum

Nú vantar 300 milljónir í Stofnun Vigdísar

LÖGGÆSLA Fíkniefnadeild lögreglunnar á Suðurnesjum lagði í fyrra
hald á um það bil 20 kíló af fíkniefnum sem farþegar sem fóru um
Flugstöð Leifs Eiríkssonar reyndu
að smygla. Auk þess var lagt hald
á rúmlega 14 þúsund e-töflur.
Þetta kemur fram í ársskýrslu
Lögreglunnar á Suðurnesjum.
Einn lagði á sig mikið erfiði
við að smygla innvortis til landsins efni sem hann taldi fíkniefni en reyndist þá löglegt hér á
landi.
- jme

MENNING „Þetta er mjög gleðilegt og grand,“ segir Auður
Hauksdóttir, prófessor og forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur, en stofnunin hlaut öðru sinni veglegan
styrk frá A.P. Møller-sjóðnum
í Danmörku til þess að byggja
AUÐUR
alþjóðlega tungumálamiðstöð HAUKSDÓTTIR
á háskólasvæðinu.
Styrkurinn var rúmlega hundrað milljónir
króna en áður hafði sjóðurinn danski lagt sams
konar upphæð í verkefnið.
Byggingin mun kosta um 1,5 milljarða alls en

Kræsingar & kostakjör

vantar nú um 300 milljónir til þess að hún verði
að veruleika. Auður vonar að sú upphæð safnist
sem fyrst og hægt verði að hefja framkvæmdir
á næsta ári.
Í Vigdísarstofnun, sem mun rísa við Suðurgötu, verður aðstaða fyrir kennslu og rannsóknir í þeim erlendu tungumálum sem kennd eru
við Háskóla Íslands auk aðstöðu fyrir erlenda
gestafræðimenn og alþjóðasamstarf.
„Við skynjum mikinn áhuga sem hefur náttúrlega komið fram í því hversu margir hafa í rauninni lagt þessu lið þegar,“ útskýrir Auður og
nefnir í því sambandi kennarasamtök á Norðurlöndum, Kennarasambandið og fleiri aðila. - nej

METNAÐARFULLT Verkefnið er metnaðarfullt en gert

er ráð fyrir stóru útisvæði.

MYND/HÍ

Kafﬁ og kruðerí
í ferðalagið

BETRI TÍÐ Þótt það rigni úti er að birta

til í efnahagslífinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ DANÍEL

SMOOZE FROSTHYRNUR
4 TEG
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 598,-

Þjóðarútgjöld aukast um 5%:

3,1% hagvöxtur

496,-

VIÐSKIPTI Hagstofa Íslands gerir

ráð fyrir að landsframleiðsla
aukist um 3,1 prósent á þessu ári
og 3,4 prósent á því næsta. Þetta
kemur fram í Hagtíðindum sem
komu út í dag. Hagvöxtur verður
samkvæmt þessu töluverður þó
að bráðabirgðatölur bendi til þess
að nánast enginn hagvöxtur hafi
verið á fyrsta fjórðungi og aflabrestur í loðnu. Spáð er 2,5 prósenta verðbólgu á þessu ári, 3,4
prósenta á næsta ári, 3,2 prósenta
árið 2016.
Gert er ráð fyrir að þjóðarútgjöld aukist um um það bil 5 prósent árlega á þessu ári og næsta.
- jhh

-50%

CADBURY DAIRY MILK
DAIM EÐA OREO
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 299,-

269 ,MT SÚKKULAÐI
MJÓLKUR EÐA MEÐ HNETUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 198,-

178,-

NETTÓ KAFFI
MALAÐ 400 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 549,-

439,-

SÉRBAKAÐ VÍNARBRAUÐ
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 198,-

99,-

ÁNÆGÐUR Rúmlega helmingur lands-

manna segist ánægður með störf Ólafs
Ragnars Grímssonar, forseta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vinsældir Ólafs aukast:

Fleiri ánægðir
með forsetann

MS ÓSKAJÓGÚRT
180 G

-10%

KÖNNUN Tæplega 56 prósent

landsmanna eru ánægð með störf
forseta Íslands, Ólafs Ragnars
Grímssonar, samkvæmt nýrri
könnun MMR. Vinsældir forsetans hafa aukist því 49 prósent
sögðust ánægð með störf forsetans í maí í sambærilegri könnun.
Könnunin var gerð 18.–23. júní en
þá daga var Viktoría krónprinssessa Svíþjóðar í heimsókn. Alls
svöruðu 943 spurningunni úr
hópi álitsgjafa MMR. Svarhlutfall var 97 prósent.
- jme

Tilboðin gilda 3. - 6. júlí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

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

Neytendur geta haft áhrif á búskaparhætti:

Matur og
merkingar

F

réttablaðið hefur að undanförnu fjallað um merkingar
á matvælum, sem gefa til kynna að þau séu framleidd
með vistvænum hætti. Slíkar merkingar eru mikilvæg
leiðsögn fyrir neytendur, sem vilja með vali sínu stuðla
að vistvænum búskapar- og framleiðsluháttum.
Blaðið sagði frá því fyrr í þessari viku að engar merkingar
væru á lambakjöti sem gæfu til kynna hvort það kæmi frá býlum
sem hefðu fengið vottorð um gæðastýringu. Mikill meirihluti
lambakjöts hefur fengið slíka vottun, eða yfir 92 prósent, en
kjötinu frá þeim sem ekki hafa vottunina er bara blandað saman
við það vottaða í kjötvinnslustöðvum og verzlunum.
Það er afleitt fyrir neytendur,
því að gæðastýringin á ekki
sízt að stuðla að því að bændur
ofbeiti ekki landið, en jafnframt
Ólafur Þ.
eiga þeir að skila inn skýrslum
Stephensen
um veikindi dýranna, lyfjanotkolafur@frettabladid.is
un, áburðarnotkun og fóðurgjöf.
Margir neytendur vildu örugglega geta forðazt kjöt frá þeim sem ekki hafa undirgengizt þær
reglur og staðla sem þarf til að fá vottun um gæðastýringu.
Þórarinn Ingi Pétursson, formaður Landssamtaka sauðfjárbænda, sagði í Fréttablaðinu að sauðfjárbændur vildu gjarnan
sérmerkja kjöt sem kæmi frá gæðastýrðum býlum, en sláturhúsin
vildu það ekki.
Haft var eftir Steinþóri Skúlasyni, forstjóra Sláturfélags Suðurlands, í sömu frétt að ekki væri gæðamunur á afurðunum og
engin umræða hefði verið um að merkja kjöt frá gæðastýrðum
býlum sérstaklega. „Það er spurning hvað yrði gert við ógæðastýrt kjöt. Staðan er sú að þú færð enga verslun til að taka inn kjöt
sem væri merkt ógæðastýrt,“ sagði Steinþór.
Forstjórinn ítrekaði sjónarmið sín í grein í Fréttablaðinu í
gær; að enginn munur væri á gæðum kjöts úr gæðastýringu og
kjöti frá búum sem ekki hefðu þessa vottun. Hann tók líka fram
að sauðfjárbændur hefðu ekki óskað eftir neinum merkingum á
gæðastýrða kjötinu.
Í þessu samhengi eru gæðin hins vegar aukaatriði. Svo við
tökum dæmi af allt öðrum markaði þá geta tveir stuttermabolir
verið af sömu gæðum, en annar framleiddur af börnum við
slæmar aðstæður í þriðja heiminum og hinn þar sem fullorðnu
starfsfólki eru búin góð starfsskilyrði. Ef neytendur vissu
muninn, væru þeir – að minnsta kosti margir – frekar tilbúnir að
kaupa síðarnefnda bolinn.
Fyrst allar upplýsingar liggja fyrir um það hvaða bú hafa
fengið vottun um gæðastýringu og hver ekki, er sjálfsögð krafa
neytenda að þessum upplýsingum sé miðlað til þeirra með merkingum. Það skiptir ekki máli hvort sauðfjárbændur hafa beðið
sláturleyfishafa um slíka merkingu eða ekki; nú er málið komið
í opinbera umræðu og hlýtur að liggja beint við að þessir aðilar
vinni saman að því að leysa það.
En hvað þá um þessi sjö prósent lambakjöts sem ekki eru gæðastýrð og engin búð myndi vilja taka við? Ætli viðkomandi sauðfjárbændur yrðu ekki bara fljótir að taka við sér, sækja um vottunina og breyta búskaparháttum sínum til að geta fengið hana?

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000

eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

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

Í FRÉTTABLAÐINU

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Fótskriða á hálu svelli

S

jávarútvegsráðherra hefur
fundið fyrir því í vikunni
að svellið er ekki besti
staður til að vera á þegar
ákvarðanir eru teknar. Umræðurnar um flutning Fiskistofu frá
Hafnarfirði til Akureyrar benda
ótvírætt til þess að ráðherranum hafi skrikað fótur þegar sú
ákvörðun var tekin.
Segja má að sjávarútvegsráðherra hafi þessa daga fengið að
reyna á eigin skinni hver munurinn er á því að vanda ákvarðanir
og byggja þær á málefnalegum
forsendum eða taka þær með fótskriðu á hálu svelli. Á sama tíma
og tilkynningin um flutning Fiski-

stofu var birt tók
ráðherrann aðra
ákvörðun um
heildarafla fyrir
næsta fiskveiðiár. Viðbrögðin
við henni voru
allt önnur.
Sú ákvörðun
er sannarlega
með stærri efnahagslegu ráðstöfunum ár hvert. Þar eru í húfi
heildarhagsmunir þjóðarbúskaparins, atvinna í einstökum byggðarlögum og afkoma sjávarútvegsfyrirtækja. Átök um svo stórt mál
eru því í sjálfu sér eðlileg.
En svo bregður við að heildar-

aflaákvörðunin gengur þegjandi
og hljóðalaust fyrir sig. Skýringin
er sú að hún er í einu og öllu byggð
á vísindalegum niðurstöðum og
áður mótaðri pólitískri langtímastefnu. Þrátt fyrir alla hagsmunatogstreitu stóð ráðherrann ekki á
neinu svelli þegar hann komst að
niðurstöðu í því máli.
Miklu minna mál á þjóðhagslegan mælikvarða veldur aftur á
móti gríðarlegu írafári. Þetta segir
þá sögu eina að þó að ákvarðanir
snerti hagsmuni tiltölulega fárra
þarf að finna þeim málefnalegar undirstöður rétt eins og þeim
stærri. Ráðherrann gætti sín ekki
á því.

Skyldurnar við landsbyggðina

H

ugmyndir um að ríkið hafi
skyldum að gegna við staðsetningu opinberra starfa á
landsbyggðinni geta haft margt til
síns ágætis. En þær geta ekki vikið
til hliðar málefnalegum sjónarmiðum sem lúta að faglegri þekkingu og
hagsmunum starfsfólks í rótgrónum
stofnunum og atriðum sem lúta að
þjónustu við þá sem samskipti eiga
við opinberar stofnanir.
Augljóst er að auðveldara getur
verið að taka ákvarðanir um að
setja nýja starfsemi á vegum ríkisins á fót utan höfuðborgarsvæðisins.
Það er þó ekki einhlítt. Þegar Fiskistofu var ýtt úr vör á sínum tíma

var verið að sameina stjórnsýsluverkefni sem ýmist höfðu heyrt
undir ráðuneytið eða verið vistuð
annars staðar. Þá var því gefinn
nokkur gaumur hvort tækt væri að
staðsetja nýja stofnun úti á landsbyggðinni. Það þótti ekki rétt.
Ástæðurnar voru einkum þær
að slíkur flutningur starfa myndi
raska um of stöðu og högum fólks
sem þegar vann að þessum verkefnum undir öðrum höttum. Jafnframt
efuðust margir um að hagsmunum
þeirra sem samskipti eiga við stofnunina væri best borgið með þeim
hætti. Tæknibyltingin hefur í einhverjum mæli dregið úr gildi seinni

röksemdarinnar en sú fyrri stendur.
Opinberar stofnanir þurfa lagalegar undirstöður og fjármagn.
Markmið þeirra er þjónusta en
ekki atvinnusköpun. En það er fólk
sem gerir þær að virkum veruleika
í samfélaginu. Þegar ákvarðanir
eru teknar án þess að taka þá einföldu staðreynd með í reikninginn
er hætta á að illa fari.
Þar með er ekki sagt að illa
ígrundaðar ákvarðanir af þessu tagi
geti ekki á endanum gengið upp. En
aðrar leiðir að sama marki kunna að
vera skynsamlegri og hafa í för með
sér minni sóun þekkingar og fjármuna.

Skyndibitapólitík

S

tandi vilji manna í raun og veru
til þess að færa opinber störf
út á landsbyggðina er hyggilegt
að beina augunum að viðfangsefnum sem styrkja innviðina í byggðunum. Flutningur verkefna frá ríki til
sveitarfélaga, sem standa nær þeim
sem þjónustunnar eiga að njóta, er
til að mynda rökréttur kostur. Með
því er heldur ekki verið að gera eitt
fyrir þetta sveitarfélag í dag og eitthvað annað fyrir hitt á morgun.
Tæknibyltingin hefur líka auðveldað flutning á ýmsum verkefn-

um sem vinna má hvar sem er án
þess að það bitni á þjónustu eða hafi
afgerandi áhrif á hag og stöðu þess
fólks sem fyrir hefur reynslu og
þekkingu og sanngjarnt er að taka
tillit til.
Ákvörðun sjávarútvegsráðherra
um að flytja Fiskistofu ber á hinn
bóginn öll einkenni þess að vera eins
konar pólitísk skyndibitaaðgerð.
Hún er ekki hluti af vel undirbúnum skipulagsbreytingum. Ákvörðunin getur vakið fögnuð á Akureyri
en hún bætir ekki þjónustuna við þá

sem búa á öðrum landshornum.
Þetta er enn eitt dæmið um
hvernig Framsókn er að færa sig til
í pólitíkinni. Skyndiákvarðanir eða
pólitísk púðurskot sem vekja eiga
stundarvinsældir hjá afmörkuðum
hópum verða smám saman fyrirferðarmeiri um leið og heildarsýn
og langtímamarkmið víkja.
Þó að skyndibitapólitík af þessu
tagi sé ekkert nýmæli og einkenni oftar litla flokka en stóra er
áhyggjuefni ef engin pólitísk þungavigt er lengur til að spyrna á móti.
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LANGUR LAUGARDAGUR 5. JÚLÍ
Júlí er sannarlega góður tími til að dvelja í miðborginni. Spóka sig á
sólbjörtum sumargötum, virða fyrir sér fjölskrúðugt mannlífið,
heimsækja verslanir, útimarkaði, kaffihús og veitingastaði. Næg bílastæði,
götustemning og lifandi tónlist. Láttu þig ekki vanta.
Verslanir opnar til 17:00 í dag og víða lengur í miðborginni.
Ingólfstorg — HM-stemning:
16:00 Argentína - Belgía
20:00 Holland - Kosta Ríka
Lækjartorg — Sumarstemning:
12:00 Vatnaboltar

Vesturgata
Bergstaðastræti
Hverﬁsgata
Vitastígur
Laugavegur
Tollstjórahúsið

Lifandi Tónlist — White Signal unplugged:
14:00 Barónstorgi - Laugavegi 77
15:00 Laugatorgi - Laugavegi 59
16:00 Skólatorgi - Skólavörðustíg 2
Miðborgin í júlí:
1. – 13. júlí HM á Ingólfstorgi
11. – 13. júlí Ingólfshátíð - Víkingagleði
23. – 27. júlí Rey Cup - Alþjóðleg knattspyrnuhátíð í Reykjavík

VERUM, VERSLUM OG NJÓTUM ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR!
— WWW.MIDBORGIN.IS —

PASO DOBLE

ȟȢȤǀȤȤț
ƿȠȠȤǀȤȤț

PASO DOBLE fjölskyldusóﬁnn. Stærð: 374 x 252/152 H: 86 cm. Slitsterkt steingrátt áklæði úr 100% bómull.

FALLEGT OG ÞÆGILEGT
UMBRIA TUNGUSÓFI

UMBRIA tungusóﬁ XL. Dökkgrátt slitsterkt
áklæði. Særð: 305 x 163 H:78 cm
Umbria er fáanlegur í ótal gerðum í leðri og áklæði.

ȝȝȤǀȤȤț
ƿȝȡȤǀȤȤț

KENYA hægindastóll
Slitsterkt áklæði. Margir litir

LEVANTO hægindastóll með skemli.
Svart, hvítt eða rautt ekta leður.

ȟȤǀȤȤț

ȜȜȤǀȣȟț

ƿȠȤǀȤȤț

ƿȜȟȤǀȣțț

HAVANA hægindastóll
Slitsterkt áklæði. Margir litir.

ȡȤǀȤȤț
ƿȢȤǀȤȤț

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ         Ã   Ǧ  O P I Ð

ȜțǂȜȣƽǀȜȜǂȜȢǀȜȞǂȜȢO

20%

GLÆSILEG
HÚSGÖGN
Á GÓÐU
VERÐI

AFSLÁTTUR
AF

Salt&Pepper

VESTA 3JA SÆTA

ȜȟȤǀȤȤț
ƿȜȣȤǀȤȤț

VESTA 3ja sæta sóﬁ. Stærð: 232 x 95 H: 71 cm. Slitsterkt steingrátt áklæði úr 100% bómull. Moon standlampi ȢȤǀȤȤțǀLaze sófaborð ȜțȤǀȤȤț

– FYRIR LIFANDI HEIMILI
VESTA
VE
STA TUNGUSÓF
UNGUSÓFII

ȝȞȤǀȤȤț
ƿȝȢȤǀȤȤț

VESTA tungusóﬁ. Stærð: 300 x 162 H: 71 cm.
Slitsterkt steingrátt áklæði úr 100% bómull.
Vesta er fáanlegur í mörgum útfærslum.

BERMUDA sófaborð
Hnota með glerplötu.

ȤȤǀȤȤț
ƿȜȜȤǀȤȤț

BERMUDA lampaborð
Hnota með glerplötu.

ȠȤǀȤȤț
ƿȡȤǀȤȤț

DETROIT sófaborð
Stálrammi og fætur.

G ȜǦO P I Ð

ȤȤǀȤȤț
ƿȜȜȤǀȤȤț
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HELGIN
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir
sjónvarpskokkur

Fæðing eða írskir dagar

Hera Hilmarsdóttir leikkona

Um helgina væri voðalega gaman að fá
dömuna mína í heiminn, en settur dagur
var 30.júní. En ef ekki þá ætla ég að njóta
helgarinnar með fjölskyldu og vinum á
Írskum dögum á Akranesi.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Stanslaus gleði
„Hápunktur helgarinnar
er brúðkaup hjá vinum
mínum heima svo það verður
greinilega stanslaus gleði alla
helgina í samveru góðs fólks.“

Níels Thibaud Girerd (Nilli),
sjónvarpsmaður og gleðigjafi

Jóhannes Haukur
Jóhannesson leikari

Röltir um og tekur á
móti mömmu

Hágæða borgarútivist

„Um helgina mun ég njóta
þess ađ vera til, rölta um Þingholtin og mögulega hitta góđa
vini. þá mun ég einnig taka á
móti mömmu frá Köben.“

„Laugardagsmorgunninn fer í
vinnu, en þá verð ég á Bylgjunni
með þáttinn Bakaríið ásamt
Rúnari Frey, en eftir það er
stefnan tekin á Laugardalinn í
borgarútivist með fjölskyldunni.“

MAMMA
SEGIR
eftir Stine
Pilgaard í þýðingu
Steinunnar Stefánsdóttur. Dásamlegur danskur
húmor með
sárum undirtóni.
Ástarsorg hefur
aldrei verið
skemmtilegri.
Á BEINA ÚTSENDINGU
frá leik Hollands og Kostaríku í átta liða úrslitum á
HM klukkan 19.50 í kvöld. Tekst
Kostaríku að standa uppi í hárinu á
Hollendingum?

FUGLSFJAÐRIR Listakonan Sara Riel

Á SUMARDJASS á Jómfrúnni
klukkan 15 í dag. Latínkvartett
kontrabassaleikarans Tómasar R. Einarssonar skemmtir með
spriklandi latíndjassi eftir Tómas.
Á NÝJA
PLÖTU
ROBINS
THICKE, Paula,
þar sem hann
flytur fyrrverandi
konu sinni, Paulu
Patton, hvern
ástaróðinn á fætur
öðrum í þeirri von að vinna hjarta
hennar á ný.

er ánægð með nýjustu veggmynd sína,
Fjöður, sem verður afhjúpuð í dag en
verkið er 17 metra hátt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Endurspeglar fjölbreytileika Asparfells
Myndlistarkonan Sara Riel afhjúpar í dag vegglistaverkið Fjöður sem prýðir
fjölbýlishús í Asparfelli í Breiðholtinu. Veggmyndin hefur verið nokkuð lengi
í bígerð þar sem vætusamt veður og vindar hafa sett strik í reikninginn fyrir
listakonuna sem segir verkið sitt stærsta og metnaðarfyllsta til þessa.
Álfrún Páldóttir
alfrun@frettabladid.is

Þ
VILTU SKJÓL Á VERÖNDINA
Markísur og Meira

Komum á staðinn þér að
kostnaðarlausu og gerum tilboð

etta er 17 metra hátt
verk sem gerir það líklega að mínu stærsta
og metnaðarfyllsta
verki hingað til,“ segir
myndlistarkonan
Sara Riel en í dag kl. 15 verður
afhjúpað verk eftir hana á vegggafli við Asparfellið í Breiðholti.
Veggmyndin ber nafnið Fjöður þar sem 43 fuglum er raðað
saman til að mynda eina heild.
Sara eyddi nokkrum dögum á
Náttúrufræðistofnun Íslands
í heimildavinnu þar sem hún
skrásetti og skissaði fjölbreytt
úrval fugla sem þar er að finna.
„Það var mjög áhugavert að eyða
tíma þar, eins og að vera í líkhúsi. Fuglarnir sem ég notaði eru
af alls kyns tegundum, farfugl-

ar sem og fuglar sem eiga uppruna sinn að rekja hingað. Mér
finnst það endurspegla þennan
breiða og fjölbreytta hóp sem
býr í þessu fjölmenna fjölbýlishúsi,“ segir Sara sem hlaut einróma samþykki fyrir verkinu
hjá íbúum Asparfellsins áður en
hún hófst handa fyrir tæpu ári
og naut sín vel að vinna í Breiðholtinu.
„Þetta byrjaði mjög vel í fyrra
en eins og flestir muna voru ekki
margir þurrir dagar í fyrrasumar og -haust. Verkið er unnið með
akrýlhúsamálningu sem þarf að
þorna á milli sem er erfitt þegar
það koma vinda- og vætusamir dagar eða þessir klassísku
íslensku dagar þar sem skiptast
á skin og skúrir. Um miðjan september fékk ég nóg, var kalt og
þreytt sem gerir ekki gott þegar
maður er að reyna að skapa eitt-

hvað. Svo ég tók aftur upp þráðinn núna um miðjan maí.“
Sara er þekkt fyrir veggmyndir sínar víðs vegar um borgina.
Fjöður er málað í fimm lögum af
málningu með litlum penslum og
í því eru alls kyns skuggar og stílbrigði sem listakonan er þekkt
fyrir en skuggi sem hún bætti við
í lokin býr til þá sjónblekkingu að
fjöðrin virðist svífa á veggnum.
Eins og fyrr segir verður verkið Fjöðrin afhjúpað í dag klukkan 15 í Asparfelli 2-12 af Degi B.
Eggertssyni borgarstjóra. Ólöf
Arnalds og Skúli Sverrisson flytja
nokkur lög og þá munu dansararnir Stefán Halldór Egilsson og
Hallman Ísleifur Sigurðarson
sýna popping-dans við athöfnina.
„Það er hvorki opnunartími
né aðgangseyrir að verkinu og ég
hvet alla til að kíkja við,“ segir
Sara að lokum.

Fegra fjölbýlishús í efra Breiðholti með listaverkum Errós
Skkjóólv
l egggurr

MarkisurogMeira.is | Starmýri 2a, 108 Rvk
Sala Reykjavík s. 893-6337 og 898-0508, | Sala Akureyri s. 868-0886 |
sala@markisurogmeira.is

Myndlistarmaðurinn Erró
hefur samþykkt að gefa
Reykjavíkurborg höfundarverk
sitt en borgarráð hefur
samþykkt að setja upp tvær
veggmyndir eftir Erró í efra
Breiðholti. Annars vegar er um
að ræða mynd á bogadreginn
vegg íþróttahússins við Austurberg, sem er í eigu Reykjavíkurborgar, og hins vegar á
vesturgafl íbúðablokkarinnar
við Álftahóla 4–6.
„Við erum mjög spennt
fyrir þessu verkefni. Það er
mjög góð reynsla af verkum
sem þessum erlendis og svo

er þetta náttúrlega risastórt
verk,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.
Erró er heiðursborgari
Reykjavíkur og hefur í gegnum
tíðina sýnt Reykjavíkurborg og
Listasafni Reykjavíkur rausnarskap með því að gefa safninu
verk sín. Verk eftir Erró hafa
verið sýnd á mörgum helstu
söfnum Evrópu og víða um
heim. Veggmyndir hans prýða
merkar byggingar í mörgum
borgum og hafa mikið aðdráttarafl þar sem þær hafa
verið settar upp.
Áætlað er að kostnaður

vegna framleiðslu og uppsetningar verði um 38,8 m.kr.
og er það Listasafn Reykjavíkur sem hefur umsjón með
undirbúningi og framkvæmd
verksins.

ÁLFTAHÓLAR 4-6

Þessi mynd eftir
Erró mun án efa
setja svip á blokkina í Breiðholti.

!!!
!!!

40 STK

7 STK

20 STK

PS4

59.999,-

XBOX ONE

7.999,-

69.999,-

Áður 84.999,-

20 STK
PS4

Áður 11.999,-

Áður 89.999,-

50 STK

20 STK

PS4

7.999,Áður 11.999,-

PS4

7.999,Áður 11.999,-

!!!

PS3

99,4.9
Áður 11.999,-

PS3

99,4.9
Áður 11.999,-

PS3

PS3

99,3.9
Áður 9.999,-

99,4
Áður 1.499,-

PS3

99,2.9
Áður 3.999,-

TILBOÐIN GILDA AÐEINS Í KRINGLUNNI.
ATH! TAKMARKAÐ MAGN Í BOÐI

3.299,-

AÐEINS

%/1á

1.499,-

30stk
3.299,-

1.499,-

AÐEINS

AÐEINS

30stk

AÐEINS

5stk

3.299,-

1.499,-

5stk

AÐEINS

30stk

12.99
9,-

39.999,-

6.999,-

19.999,
AÐEINS

30stk

AÐEINS

30stk

AÐEINS

30stk

2.899,-

2.899,-

999,-

999,-

2.899,-

999,-

RETRÓ SÍMAR
Á 50% AFSLÆTTI

ALLUR AVFSÍNLÆYTTLIL
Á 30%

TILBOÐIN GILDA AÐEINS Í KRINGLUNNI.
ATH! TAKMARKAÐ MAGN Í BOÐI
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Hjólaði hringinn
Keypti hjólið
bara í byrjun júní
og er búinn að
hjóla á því 2.091
kílómetra á einum
mánuði í fjórum
túrum. Miðað við
allt sem ég hef lent
í þá telst þetta
góður árangur og
ég veit að ég get
meira.

Vanur álagi
Ég er vanur
að vera undir álagi,
vaka mikið og skila
erfiðisvinnu í
törnum. Ég held að
það sé hluti af
þeim árangri sem
ég næ þegar mikið
liggur við.

Pabbavikur
Við móðir
þeirra skiptumst
á að vera með
börnin, viku og
viku. Mér finnst
tómlegt þegar þau
eru ekki heima.
Börnin eru fjórtán,
átta, sex og
fjögurra ára.

ÚTI Í NÁTTÚRUNNI

Eiríkur Ingi Jóhannsson
og börnin hans, Selka
Sólbjört, Adam Valgeir,
Vigdís Sól Jónatan Jón.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Núna snýst lífið um börnin
Eiríkur Ingi Jóhannsson afrekaði í liðinni viku að hjóla hringinn einn á rúmum þremur sólarhringum. Hann fann ekki
fyrir stressi í ferðinni enda vanur álagi. Lenti í háska og heljarþrekraun þegar togarinn Hallgrímur fórst við strendur
Noregs árið 2012. Þar komst hann einn af. Nú ver hann tímanum í að sinna börnunum sínum fjórum og læra rafvirkjun.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

etta tók á. Ég vissi samt
alltaf að ég gæti klárað
hringinn innan þeirra 84
stunda sem hámarkið var.
Það var aldrei neitt stress
í mér, ég hélt mínum
hraða og var ekkert að rembast
upp brekkurnar,“ segir Eiríkur
Ingi Jóhannsson um hjólatúr sinn
umhverfis landið á vegum WOW
Cyclothon. Meðan flestir þátttakendur í því ævintýri dreifðu álaginu með því að skiptast á að hjóla og
kljúfa vindinn var hann einn á ferð
og steig pedalana svo til látlaust í
76 klukkustundir og 40 mínútur. Þó
ekki alveg. Hann svaf í 20 mínútur á
Akureyri og eftir það tók hann þrjá
50 mínútna dúra og tvær smá kríur.
„Tíu mínútna dúr kostaði mig samt
klukkutíma töf,“ útskýrir hann.
Honum fannst landslagið á leiðinni
frá Djúpavogi til Víkur langfallegast en hvað var erfiðast við ferðina?
„Bleytan og kuldinn. Ég lenti í
úrhelli og brjáluðum mótvindi frá
mynni Hvalfjarðar í Borgarnes og
var orðið verulega kalt því regnfötin voru í bílnum mínum. Mamma
og vinkona mín voru á honum, þær
voru mitt stuðningslið og fóru á
undan í Borgarnes að kaupa kost.
Það var kalsarigning alveg norður
í Húnavatnssýslu og ég náði ekki

í mig hita fyrr en í sundlauginni á
Akureyri, ég gaf mér hálftíma til að
fara í hana áður en ég lagði mig.“
Þótt veðrið hefði snarlagast og
væri jafnvel of mollulegt á köflum
að mati hjólreiðamannsins voru
vandræði hans ekki öll úr sögunni.
Hann var að komast að Goðafossi
í góðum gír þegar bíllinn hans bilaði í Fnjóskadalnum svo hann varð
að húkka far til baka og vinda sér í
viðgerð. „Þá missti ég tvo og hálfan tíma úr á hjólinu,“ segir hann
og telur það vera áfall númer tvö
í ferðinni. Hann reiknar byltuna í
einu hringtorgi Mosfellsbæjar ekki
með. „Ég skransaði í bleytunni,“
segir hann. „Er svo óvanur sléttum
dekkjum eins og eru á reiserhjólinu
að ég fór á hliðina, skemmdi jakkann minn aðeins, stýrið og annan
pedalann. Þannig að þetta byrjaði
ekki alveg nógu vel en fall er fararheill.“
Spurður um þjálfunina fyrir
þessa þrekraun kveðst hann hafa
hjólað frá Ísafirði til Reykjavíkur
tveimur vikum áður en legið í tvo
daga í rúminu með streptókokkasýkingu og hita eftir það og enn
verið á meðulum þegar hann lagði
upp í hringferðina.
„Ég hef ekki þjálfað mikið en
greinilega nógu mikið til að hafa
þetta. Keypti hjólið bara í byrjun
júní og er búinn að hjóla á því 2.091
kílómetra á einum mánuði í fjórum
túrum. Miðað við allt sem ég hef
lent í þá telst þetta góður árangur
og ég veit að ég get meira.“

Fær tíu hjá sérfræðingum
„Miðað við allt sem ég hef lent í …“
segir Eiríkur. Það leiðir hugann að
hinu hörmulega sjóslysi 2012 sem
hann komst einn lífs úr þegar togarinn Hallgrímur fórst við Noregsstrendur. Heimkominn lýsti hann
aðstæðunum svo ljóslega að fólk
sá þær fyrir sér. En nú kýs hann
að tala um eitthvað annað. „Ég vil
ekki vera bara sá sem datt í sjóinn,“ segir hann einlægur. „Þetta
fylgir mér auðvitað en mig langar
ekki að ræða það. Mér hefur gengið
ágætlega að vinna mig frá því með
hjálp sérfræðinga og fæ tíu hjá þeim
öllum. Svona reynsla hefur ýmislegt
í för með sér sem breytir lífinu, ég
er ekki sáttur við það allt en maður
velur sér ekki að lenda í slysi, reynir
bara að gera það besta úr því og það
gengur bara vel.“
Eiríkur Ingi kveðst ekki hafa
farið á sjó eftir atburðinn við Noreg.
„Sá kafli er búinn. Ég er í skóla
núna, Fjölbraut í Breiðholti, í rafvirkjanámi að reyna að koma hausnum í gang og finna mér eitthvað að
gera. Á eina önn eftir sem ég ætla
að ljúka í haust. Þá fer ég vonandi
á samning.“
Hann kveðst hafa byrjað á sjónum 2009 en lengst hafi hann starfað við viðgerðir þungavinnuvéla.
Nánast alist upp á verkstæði. „Ég
er vanur að vera undir álagi, vaka
mikið og skila erfiðisvinnu í törnum. Ég held að það sé hluti af þeim
árangri sem ég næ þegar mikið liggur við.“

Eiríkur Ingi á líka fjölbreytt nám
að baki. „Ég lærði fyrst vélvirkjun
og tók rennismíðina með því. Síðan
fór ég gegnum köfunarnám erlendis og flutti líka inn kennara í þeim
fræðum. Einnig tók ég stýrimanninn og síðan vélstjórann en á eftir
sex einingar sem ég tek í haust í
stærðfræði og efnafræði. Svo er ég
hálflærður pípari líka.“
Þegar Eiríki er bent á að fólk
vanti í iðngreinar svarar hann að
bragði: „Já, það vantar alltaf fólk í
einhver störf. Það er enn vöntun á
góðum pólitíkusum. Ekki erum við
að finna þá. Sá skortur hefur verið
lengi.“
Eiríkur Ingi er titlaður tækniköfunarkennari í símaskránni. „Ég
held ég sé einn best menntaði köfunarkennarinn hér á landi og hélt fá
en góð námskeið. En það hefur dregið úr áhuganum hjá mér. Sjóslysið
hafði áhrif á það líka. Reynslan úr
köfuninni hjálpaði mér samt heilmikið þegar ég lenti í því, það er
enginn vafi. Við erum enn að tala
um slysið. Slysið er fortíðin.“
Skemmtilegast með krökkunum
Eiríkur Ingi er einstæður fjögurra barna faðir. „Lífið snýst um
að sinna börnunum, við móðir
þeirra skiptumst á að vera með
þau, viku og viku. Mér finnst tómlegt þegar þau eru ekki heima,“
segir hann. Börnin eru fjórtán,
átta, sex og fjögurra ára. „Stelpa,
strákur, stelpa, strákur – öll fædd
á jafnri tölu,“ segir Eiríkur glað-

lega og ryður úr sér nöfnunum svo
hratt að ég verð að biðja hann að
fara með þau aftur – hægar. „Selka
Sólbjört, Adam Valgeir, Vigdís Sól
og Jónatan Jón. Ég held að ekkert
þeirra eigi alnafna eða alnöfnu.“
Selka Sólbjört er nýfermd. „Hún
var hjartaveik sem ungabarn og
við þurftum að hendast með hana í
skyndi til Boston en aðgerðin blessaðist og hún er hraust í dag.“
Frábærast af öllu finnst Eiríki
að vera úti í náttúrunni í blönduðu
veðri með fjölskyldunni. „Það verður ekki skemmtilegra,“ segir hann
og kveðst vilja hafa sem minnsta
reglu á hlutunum, frekar gera eitthvað óvænt. „Við verðum eitthvað
á flakki í sumar þegar leikskólafríið brestur á.“ Í tjaldi? „Nei, ég hef
prófað að tjalda með stóra fjölskyldu. Það þarfnast meiri skipulagningar en ég bý yfir. Ég dáist að
fólki sem hefur slíka hæfileika. Er
bara með dýnu aftur í bílnum, það
er þægilegra. Bíllinn minn er eins
og legó. Ég get tekið allt úr honum
og raðað í hann eftir því hvernig ég
ætla að nota hann.“
Í lokin: Býst hann við að stunda
hjólreiðarnar stíft, nú þegar hann
er kominn í svona góða æfingu?
„Ég veit ekki hvort ég verð í svona
langtúrum. Það á bara eftir að
koma í ljós. Mér finnst skemmtilegra á fjallahjólum og langar að
taka nokkra slíka túra í sumar,
hversu mikið sem verður úr því.
Vonandi verð ég í betra formi fertugur en ég var tvítugur.“
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Unnið hefur verið að skráningu eyðibýlanna síðan 2011. Þau hafa verið mynduð og gaumgæfð innan sem utan. Við þetta framtak hefur mikilli sögu verið bjargað frá glötun.
MYNDIR/EYÐIBÝLI Á ÍSLANDI

Færa 700 eyðibýli til bókar
Eftir sumarið verður búið að safna gögnum um rúmlega 700 hús undir merkjum verkefnisins Eyðibýli á Íslandi. Þá mun liggja
fyrir þekkingargrunnur um búsetu og líf Íslendinga fyrr á tímum. Uppbygging og nýting húsa í ferðaþjónustu verður næsta skref.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

F

jórða sumarið í röð fer
hópur ungmenna um landið og safnar upplýsingum
um eyðibýli og önnur yfirgefin íbúðarhús í sveitum.
Rannsóknaverkefnið nefnist Eyðibýli á Íslandi og markmið
þess er að rannsaka og skrá umfang
og menningarlegt vægi þessara
mannvirkja. Framtíðarsýnin er
endurgerð valinna eyðibýla í samstarfi við eigendur þeirra og nýting
í ferðaþjónustu.
Hringnum lokað
Rannsóknarverkefnið hófst árið
2011. Það sumar voru skrásett eyðibýli og yfirgefin hús á Suður- og
Suðausturlandi. Sumarið eftir var
Norðurland eystra og Vesturland
undir og þriðja sumarið voru það
Vestfirðirnir og Norðvesturland. Í
sumar er hringnum lokað á Austurlandi og suðvesturhorninu. Hvert
sumar hefur átta til tíu manna
hópur ungs fólks sinnt skráningu;
margir koma að verkefninu aftur
og aftur. Afraksturinn, eins og staðan er í dag, er sá að fyrir sumarið
höfðu 556 hús verið færð til bókar,
en gefin hafa verið út fimm bindi
af veglegu riti sem ber nafn verkefnisins.
„Verkefnið á rætur sínar hjá
nokkrum einstaklingum sem hafa
áhuga á byggingarlist, menningu og
þessum manngerða arfi sem leynist
í sveitum landsins. Við fórum strax
þá leið að fá háskólanemendur til
liðs við okkur og í sumar eru þau níu
sem starfa við skráninguna,“ segir
Gísli Sverrir Árnason, menningar- og stjórnsýsluráðgjafi og einn
aðstandenda verkefnisins. Hann
telur líklegt að í haust muni liggja

fyrir upplýsingar um rúmlega 700
íbúðarhús. „Það er há tala, kannski,
en samt skilgreinum við eyðibýli í
okkar rannsókn frekar þröngt.“
Skilgreiningin sem Gísli vísar
til nær til yfirgefinna íbúðarhúsa
í sveitum landsins sem ekki hafa
verið tekin til annarra nota. Þau
verða að hafa fjóra uppistandandi
útveggi, og þurfa ekki endilega að
standa á eyðijörð, heldur geta þau
staðið á jörð í búnytjum. Þessi hús
geta haft mikla þýðingu af ýmsum
ástæðum; verið merkar menningarminjar og mikilvægar heimildir um
byggðasögu. Aldur húsanna, húsagerð eða byggingarlag þeirra getur
líka verið sérstakt.
Nýting er næsta skref
Aðstandendur verkefnisins horfa
langtum lengra en að ljúka skráningu eyðibýlanna og gefa afraksturinn út á bók. Það er einungis
hugsað sem fyrsta skrefið í mun
stærra samhengi hlutanna.
„Þó að í augnablikinu einbeiti
hópurinn sér að því að ljúka rannsókninni, sem hefur kostað blóð,
svita og tár, þá er það draumurinn
að vinna að því með eigendum að
gera nokkur hús upp, og í framhaldinu taka þau í notkun í ferðaþjónustu. Sem betur fer eru þegar
býsna mörg dæmi um það að eigendur húsa hafa gert upp hús sem
við höfðum þegar skráð. Það er stórkostlegt, hvort sem það er að einhverju leyti að þakka þessu verkefni. Hitt get ég sagt að umfjöllun
um verkefnið hefur verið til góða,
og þetta snýst fyrst og síðast um
hugarfar. Kannski hafa heimsóknir krakkanna hverju sinni, eða
útgáfa bókanna, leitt einhverjum
fyrir sjónir að eyðibýlið þeirra er
verðmæti. Þetta hafi breytt hugarfari eigendanna til húsanna frá því
að dæma þau ónýt yfir í að þarna
liggja bæði huglæg og efnisleg
verðmæti,“ segir Gísli.

Stundum dapurlegt
Bergþóra Góa Kvaran er einn níumenninganna sem annast skráningu í sumar. Hópurinn er staddur á
Austurlandi þar sem um 90 eyðibýli
hafa verið skráð. Hún lýsir vinnunni
með þeim hætti að keyrt er upp að
hverju einasta bæjarstæði til að
ganga úr skugga um að þar standi
yfirgefin hús. Leitað er til staðkunnugra, en áður hefur verið safnað
grunnupplýsingum um hvert svæði
og hvar helst er að bera niður.
„Húsin eru jafn misjöfn og þau
eru mörg. Stundum er það bara
ber steinramminn. Á dögunum
sóttum við heim eyðibýli þar sem
kviknað hafði í, en mikil saga var
tengd jörðinni. Flugslys hafði orðið
þar nálægt, tóftirnar eru úti um
allt enda var um stórbýli að ræða
þegar allt var þar í blóma. Það er
mikil upplifun, enda fær maður tilfinningu fyrir því hvernig lífið var
á þessum stað á árum áður,“ segir
Bergþóra sem er á sínu þriðja sumri
á eyðibýlaveiðum. „Svo eru það hús
þar sem allt er til alls; það eru dæmi
um það að línið sé enn þá í skápunum. Ég hef komið inn í hús þar sem
búið var um rúmin, kaffibollar og
smáhlutir stóðu frammi í eldhúsinu. Í öðru húsi stóðu diskar á dúkuðu borði, svona eins og eigendurnir hefðu skroppið frá rétt fyrir mat.
Önnur hús eru nýkomin í eyði og
munu sjálfsagt grotna niður á næstu
árum,“ segir Bergþóra sem bætir
við að oft sé dapurlegt að koma
inn í húsin. „Stundum er það líka
óhugnanlegt. Það verður að viðurkennast. Margar heimsóknir vekja
hjá manni miklar tilfinningar. Eins
og þegar fólk gat ekki lengur beðið
eftir brú eða vegabótum og flosnaði
upp af góðri jörð þess vegna.“

visir.is
Sjá frekari umfjöllun og ﬂeiri
myndir á vísir.is

Bergstaðir
í Svartárdal

Stundum er það góð tilfinning að koma að eyðibýli,
en því er lýst af þátttakendum verkefnisins að það
geti líka verið dapurlegt, jafnvel óhugnanlegt.

Böðvarsdalur
í Vopnafirði

Þau sem skrá sögu eyðibýlanna hafa átt kost á því
að sjá landið frá nýju sjónarhorni. Þeirra mat er að
vinnan muni nýtast þeim um ókomin ár.
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BALTHASAR frá Habitat
3ja sæta sóﬁ 156.000 kr.
2ja sæta sóﬁ 139.200 kr.
Stóll 76.000 kr.

WILBO frá Habitat
3ja sæta sóﬁ 138.600 kr.
2ja sæta sóﬁ 124.600 kr.
Stóll 87.500 kr.

TEVA
sólstóll/bekkur
Fjórir litir – 11.600 krr.

Gerum hús að heimili

TEKK COMPANY og HABITAT | Kauptúni | Sími 564 4400
Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga kl. 13-18

www.habitat.is | Vefverslun á www.tekk.is
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Mamma á nóg af knúsi að gefa
Lilja Árnadóttir ólst upp hjá þroskaskertri móður ásamt þremur systkinum sínum. Þegar foreldrar hennar skildu voru
systkini hennar send í fóstur því enginn hafði trú á að móðirin gæti séð sjálf um börnin. Lilja segir fordóma enn ríkjandi
í samfélaginu gagnvart seinfærum foreldrum, sem eigi mikla umhyggju að gefa börnum sínum en skorti stuðning.

Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

L

ilja ólst upp í Keflavík hjá
foreldrum sínum og þremur systkinum. Pabbi hennar vann þrettán tíma á dag
en mamma hennar sá mestmegnis um heimilið og börnin fjögur. Heimilislífið var ósköp
venjulegt, mikil umhyggja og hlýja
einkenndi fjölskylduna og lífið gekk
sinn vanagang. Það var ekki fyrr en
Lilja var komin á unglingsaldur að hún
áttaði sig á því að mamma hennar væri
öðruvísi en aðrar mæður.
„Mamma er með milda þroskaskerðingu og telst því til seinfærra foreldra.
Hún getur stundum átt erfitt með að
skilja mann en þá þarf maður bara að
orða hlutina öðruvísi. Einnig gat hún
lítið aðstoðað með heimanámið eða
flókin vandamál á unglingsárunum.
En það var sko nóg af knúsi á mínu
heimili.“
„Mamma þín er skrýtin“
Lilja segir að hún hafi fundið mun
meira fyrir fátæktinni sem fylgdi
félagslegri stöðu móður hennar. Hún
fékk eingöngu tímabundna atvinnu af
og til í gegnum Vinnumálastofnun og þá
var um láglaunastörf að ræða. Lengsti
starfsferillinn var þegar hún pakkaði
inn heyrnartólum fyrir flugfélögin.
„Svo fékk maður að heyra það frá
umhverfinu að það væri ekki í lagi
með mömmu. Krakkar kölluðu á eftir
mér að mamma væri skrýtin, meira að
segja fyrir framan foreldra sína sem
tóku ekkert í taumana. Einn kennari
í skólanum kom alltaf fram við mig
eins og ég væri líka greindarskert.
Hann hafði verið kennari mömmu og
þekkti hana vel. Þar af leiðandi gerði
hann engar kröfur til mín í náminu og
ég þurfti aldrei að skila verkefnum eða
svara spurningum í tímum hjá honum.
Ég var með mjög fínar einkunnir í
skóla en í þessu eina fagi var ég, eðli
málsins samkvæmt, alltaf með lélegar
einkunnir.“
Systkinin send í fóstur
Lilja var 16 ára þegar foreldrar hennar
skildu. Í kjölfarið fóru yngri systkini
hennar í fóstur því að móðir hennar
var ekki talin geta verið ein með fjögur börn.
„Mamma mætti miklu mótlæti frá
félagsþjónustunni og systkinum sínum.
Um leið og fólkið í kringum þig missir
trúna á þér þá minnkar metnaðurinn
sjálfkrafa og mamma gafst upp. Það
að senda systkini mín í fóstur var strax
fyrsta úrræðið og ekkert annað kom
til greina. Tvö systkini mín fóru sátt
í fóstur og því var það kannski rétta
leiðin fyrir þau. En yngsta systir mín
er enn að vinna úr þessari reynslu
enda er hún mikil mömmustelpa og
vildi bara búa heima hjá henni.“
Tók systur sína í fóstur
Yngsta systir Lilju greindist með sjúkdóm á unglingsárunum sem móðir
þeirra hafði ekki skilning á og átti erfitt með að höndla. Lilja segir að með
miklum stuðningi hefði þó vel verið
hægt að aðstoða móður hennar við að
hafa hana hjá sér. Yngsta systirin var
fimmtán ára gömul þegar hún fékk að
fara í fóstur til Lilju og hún býr enn hjá
henni í dag.
„Ég fékk greitt fyrir að vera með
hana í fóstri. Fósturvistun kostar samfélagið mjög mikið og ég skil ekki af
hverju fjármagnið er ekki notað til að
veita foreldrunum stuðning til að vera
sjálfir með börnin. Þrjú börn mömmu
voru sett í fóstur, sú summa sem það
kostaði hefði getað breytt gífurlega
miklu í okkar lífi í formi félagslegs og
fjárhagslegs stuðnings.“
Skilningsleysi fagaðila
Lilja segir fordóma og skilningsleysi
samfélagsins gagnvart seinfærum

Fósturvistun kostar
samfélagið mjög mikið
og ég skil ekki af hverju
fjármagnið er ekki notað
til að veita foreldrunum
stuðning til að vera
sjálfir með börnin.

Mamma gaf
okkur það sem
skiptir mestu máli,
ást og umhyggju, og
gerir enn. Ég leita
bara annað fyrir
aðra hluti.

Krakkar kölluðu
á eftir mér að
mamma væri skrýtin,
meira að segja fyrir
framan foreldra sína
sem tóku ekkert í
taumana.

HEIMA Í HLÍÐUNUM Lilja er í fæðingarorlofi og tók hún og sex mánaða dóttir hennar á móti blaðamanni á heimili þeirra í Hlíðunum. Lilja starfar annars sem
sérkennari og deildarstjóri á leikskóla og vinnur að mastersritgerð sinni í fötlunarfræðum sem fjallar um börn seinfærra foreldra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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SEINFÆRIR FORELDRAR
➜ Flestir seinfærir foreldrar

eiga sameiginlegt að hafa
væga greindarskerðingu
og búa við lélegan fjárhag.
Þeir eru þó jafn ólíkir innbyrðis og þeir eru margir
og því ber að forðast að
líta á þá sem einsleitan
hóp.

SKÍRN ÖMMUBARNSINS

Dröfn er afar
stolt af Sigurbjörgu, litla
ömmubarninu,
og er búin að
prjóna heil
ósköp á litlu
dömuna.

foreldrum birtast þarna. Hún hefur
oft orðið vitni að þekkingarleysi
fagfólks á getu seinfærra foreldra
til uppeldis. Seinfærir foreldrar
eins og aðrir foreldrar eru stundum ráðalausir í nýju hlutverki í lífinu. Aðrir eiga aftur á móti auðveldara með að leita sér hjálpar og hafa
möguleika á að sækja sér þekkingu
eftir eigin leiðum.
„Sumir seinfærir foreldrar þora
ekki að leita sér hjálpar hjá félagsþjónustunni af ótta við að börnin
verði tekin af þeim. Það er skiljanlegt því það er oft fyrsta og eina
úrræðið þar sem kerfið mistúlkar
beiðni um aðstoð sem vangetu. Sem
betur fer hafa orðið miklar framfarir síðustu ár en það virðist þó vera
ríkjandi hugmynd hjá mörgum sem
starfa í félagsþjónustunni að ef um
seinfæra foreldra er að ræða þá
eigi börnin að fara beint í fóstur.
Ég varð vitni að slíku viðhorfi fyrir
skömmu.“

Kræsingar & kostakjör

➜ Seinfærir foreldrar eru 1

prósent foreldra og fer
hópurinn vaxandi vegna
aukinna réttinda og ekki er
lengur stuðlað að aðskilnaði kynjanna á stofnunum
eins og áður var gert.

➜ Á árunum 1938 til 1975

þurftu kynslóðir fatlaðs
fólks að þola ófrjósemisaðgerðir. Staða fatlaðs fólks
hefur breyst mikið með
þróun laga og alþjóðlegra
mannréttindasáttmála.

➜ Rannsóknir hafa sýnt að

ekki eru tengsl milli greindarvísitölu og foreldrahæfni.

➜ Erlendar rannsóknir sýna

að hlutfallslega er mun
algengara að börn séu tekin
af seinfærum foreldrum en
öllum öðrum foreldrahópum. Oft missa þau forsjá
án þess að sannanir um
slæma meðferð barna eða
vanrækslu liggi fyrir.

➜ Í barnaverndarlögum á

Íslandi getur greindarskerðing foreldra verið eina
tilefni til forsjársviptingar.

➜ Enginn skýr lagarammi

er til á Íslandi sem tryggir
sérstaklega seinfærum foreldrum aðstoð við uppeldi
barna sinna.

➜ Góður, einstaklingsmiðaður

stuðningur sem veittur er
með virðingu og í samvinnu við foreldrana er
talinn skila bestum árangri.

ERT ÞÚ
KOLAGRILLARI?

Mamma á mikið að gefa
Lilja er sátt við barnæsku sína í dag
og er fegin að hafa ekki verið send
í fóstur því það hefði ekki hentað
henni. Hún segir að þótt hún geti
ekki leitað til mömmu sinnar með
ráð um menntun sína eða praktísk
atriði eins og húsnæðislán eigi þær
mjög gott samband.
„Það er mikill kærleikur á milli
okkar og við erum í góðu sambandi. Hún er óskaplega stolt amma
og prjónar eins og brjálæðingur á
ömmubarnið. Mamma gaf okkur
það sem skiptir mestu máli, ást og
umhyggju, og gerir enn. Ég leita
bara annað fyrir aðra hluti. Mér
finnst kærleikurinn stundum vera
tekinn af seinfærum foreldrum,
eins og það sé ekki nóg og þeir þurfi
að geta kennt börnum sínum allt.
Við systkinin fengum risaskammt
af knúsi og hlýju, það er eitthvað
sem ég bý að.“
Vildi bara vera venjuleg
Unglingsárin voru þó Lilju erfið
en þá vildi hún, eins og svo margir unglingar, bara vera venjuleg
og eiga venjulega fjölskyldu. Hún
bauð helst ekki vinum sínum heim
og reyndi að halda þeim frá fjölskyldunni. Þegar hún kynntist nýju
fólki reyndi hún að komast hjá því
að tala um mömmu sína en fann að
lokum að feluleikurinn var orðinn
mikil byrði.
„Ég reyndi að draga það eins
lengi og ég gat að kynna kærastann
fyrir mömmu minni. Svo eftir það
var það næsta skref, að kynna foreldra hans fyrir foreldrum mínum.
En svo tók ég bara ákvörðun um að
hætta þessu. Þetta er mamma mín
og ég elska hana út af lífinu. Ég er
stolt af henni fyrir allt sem hún
hefur gert og kennt okkur, og á ekki
að fela það. Um leið og maður yfirstígur þetta þá verður allt svo miklu
einfaldara og skemmtilegra og um
leið finnur maður minna fyrir því.
Ég veit núna að ég þarf ekki að
skammast mín fyrir mömmu, þvert
á móti.“
Fékk gott veganesti
Lilja segir að mörgum bregði
þegar hún segi umbúðalaust hvernig málum er háttað og að mamma
hennar sé þroskaskert. „Margir
verða orðlausir og hissa, svo fylgir
alltaf hrós um hvað ég sé dugleg.
Ætli ég sé ekki frekar dugleg, ég
höndla ábyrgð vel og hef góða stjórn
á lífi mínu. Það eru nú til verri hlutir til að læra af bernsku sinni.“

Coop Einnota Grill 600g 45mín
Grillkol 3kg Bar-be-quick
Coop Grillkol 2,5kg
Hytop Grillkol 3,8kg
Coop Uppkveikilögur 1l
Coop Grillpinnar 100stk

489 kr.
598 kr.
589 kr.
698 kr.
579 kr.
198 kr.

Tilboðin gilda 3. - 6. júlí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Á slóðum Grettis og góðhesta
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Norðurland vestra er ekki bara blómlegt landbúnaðarsvæði, þar eru líka ótal staðir fyrir ferðalanga að skoða og njóta,
svo sem heimkynni sela, söfn og kirkjur, sundlaugar og markaðir. Borgarvirki og Þingeyrar í Húnavatnssýslum og
Vatnsskarð í Skagafirði eru dæmi um áningarstaði „þar sem víðsýnið skín“ eins og skáldið orðaði það svo fallega.

NORÐURLAND
VESTRA

VINALEGUR BÆR
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Á Hofsósi laða
Vesturfarasetrið
við bryggjuna
og sundlaugin í
flæðarmálinu að
sér gesti.
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Útivist og afþreying

Þar sem fortíðin mætir nútíðinni á margs konar máta
1. Minnisvarðar um móðurást
Bjarg í Miðfirði er fæðingarstaður
Grettis sterka Ásmundarsonar og í
túninu er friðlýst þúfa þar sem talið
er að höfuð hetjunnar hvíli. Á Bjargi
er minnisvarði um Ásdísi, móður
Grettis, með myndum eftir Halldór
Pétursson, því sonur hennar var 19
ár í útlegð en átti alltaf athvarf hjá
henni. Vestan Miðfjarðarár er útivistarsvæðið Ásdísarlundur með
trjágróðri og litlum læk.
2. 1.000 gylltar stjörnur
Þingeyrakirkja er með merkustu
guðshúsum landsins. Hún var byggð
á árunum 1864 til 1877, hlaðin úr
grjóti úr Nesbjörgum, vestan Hópsins, sem dregið var á ís yfir vatnið. Í hvelfingu kirkjunnar eru 1.000
gylltar stjörnur, jafnmargar rúðunum í bogagluggum hennar. Einnig
eru þar ævafornir munir bæði úr
Þingeyraklaustri og fyrri kirkjum
staðarins.
3. Bangsi
Í Hafíssetrinu á Blönduósi er á fjölbreyttan hátt fjallað um „landsins
forna fjanda“. Það er í elsta timburhúsi landsins, Hillebrandtshúsi, á
vesturbakka Blöndu og sómir sér
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vel við Húnaflóann. Birnan Snædís Karen, sem
veiddist við Hraun á Skaga sumarið 2008, er til
sýnis í setrinu. Hafíssetrið er opið alla daga í
sumar frá klukkan 11 til 17. Sjá www.blonduos.
is/hafis
4. Sporin mín
Í Heimilisiðnaðarsafninu við Árbraut 29 á
Blönduósi sýnir Þórdís Jónsdóttir, listakona á
Akureyri, verk sín í sumar. Sýningin nefnist
Sporin mín og þar er um útsaumsspor að ræða.
Það á einkar vel við í þessu musteri hannyrðanna.
Safnið er opið frá 10 til 17. Sjá www.textile.is
5. Ég sé, ég sé
Spákonuhof á Skagaströnd er tileinkað Þórdísi

spákonu sem uppi var á 10. öld og var fyrsti nafngreindi íbúi Skagastrandar. Í hofinu er margháttaður fróðleikur um spádóma. Gestir geta látið spá
fyrir sér í bolla, lófa eða spil og börnin fá að kíkja
í gullkistur Þórdísar þar sem margt leynist.
Spákonuhof er opið frá klukkan 13 til 18, nema á
mánudögum, þá er lokað.
6. Haugsnesbardagi
Við Haugsnes, fram undan Djúpadal í Skagafirði,
er útilistaverk úr yfir eitt hundrað stórgrýtishnullungum. Það er til merkis um mannskæðustu orrustu sem vitað er um í sögu landsins, er
lið Þórðar kakala og Brands Kolbeinssonar börðust 18. apríl 1246. Verkið er eftir Sigurð Hansen
á Kringlumýri sem veitir leiðsögn um staðinn.

7. Sólon Íslandus
Í Lónkoti í Skagafirði er minningu listamannsins og flakkarans Sölva Helgasonar, sem kallaði
sig Sólon Íslandus, haldið á lofti. Myndir hans
skreyta veggi hins rómaða veitingahúss Sölvastofu sem einnig státar af draumkenndu útsýni
til Þórðarhöfða og eyjanna tveggja Drangeyjar
og Málmeyjar.
8. Flúðasiglingar
Siglingar í kröftugum flúðum Austari Jökulsár
í Skagafirði sem Bakkaflöt í Skagafirði byrjaði
með árið 1993 eru æsileg afþreying. Þar er 18
ára aldurstakmark en í Vestari Jökulsá 12 ára.
Heitir pottar ylja kroppana á eftir.
Sjá www.riverrafting.is

Neytum og njótum

9

Borðsett bæði inni og úti
10. Gefið á garðann
Hlaðan er kaffihús í gömlum útihúsum við höfnina á
Hvammstanga. Súpur, brauð
og heimilismatur eru á boðstólum, einnig gæðakaffi og aðrir
drykkir ásamt kökum og kruðeríi.
Hlaðan er opin alla daga frá
9 til 21 nema sunnudaga, þá er
opnað klukkan 10.

MYND/EVELYN ÝR

Ég berst á fáki fráum
9. Fjölskyldan
Á Lýtingsstöðum í
Skagafirði er ein af
mörgum hestaleigum
Norðurlands vestra sem býður upp
á þægilegar reiðleiðir og rólega

hesta fyrir byrjendur. Fátt er fjölskylduvænna en góður útreiðartúr
um gróna bakka. Hægt er að velja
um stuttar og lengri ferðir og gott
er að panta áður en rennt er í hlað
www.lythorse.com

11. Á Króknum
Sauðárkróksbakarí er við Aðalgötu 5, í hjarta gamla bæjarins á
Sauðárkróki. Það er handverksbakarí sem byggir á langri sögu
og státar af brauðmeti af margháttaðri gerð. Þar er kaffitería
og sætapláss bæði inni og úti.
Opið er frá klukkan 7 til 18 alla
virka daga, 8 til 16 á laugardögum og 9 til 16 á sunnudögum.
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ERRÓ Í BREIÐHOLTI
Settar verða upp tvær veggmyndir eftir
Erró í Efra-Breiðholti. Önnur á bogadreginn vegg íþróttahússins við Austurberg og hin á vesturgafl íbúðablokkar við Álftahóla.

www.fi.is

Á slóðS MirAURERS
KONRAD

Ferðafélag Íslands efnirr til dagsferðar um
Suðurland á slóðir Konrads Maurers
laugardaginn 19. júlí.
Mæting er í Dillonshúsi í Árbæjarsafni kl. 08:00, byrjað
verður með morgunverði þar og þaðan ekið að Skógum
undir Eyjafjöllum og til baka um Bláskógaheiði og Mosfellsdal með viðkomu á ýmsum stöðum sem Konrad Maurer
heimsótti í Íslandsferð sinni 1858.
Martin Maurer verður leiðsögumaður og fararstjóri.
Leiðsögn verður bæði á þýsku og íslensku.
Nánari upplýsingar eru á www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

NÝJASTA LAUSNIN
GEGN AUKAKÍLÓUM
BALSAM KYNNIR GARCINIA CAMBOGIA 100% náttúrulegt fæðubótarefni. Tilvalið fyrir alla sem vilja borða minna í hverri máltíð, ná stjórn á mauli milli mála,
sykuráti, kvöldsnarli, losna við aukakílóin og upplifa vellíðan í eigin skinni.

F

æðubótarefnið er unnið úr ávextinum Garcinia cambogia sem finnst
í Suðaustur-Asíu. Ávöxturinn hefur
verið notaður í mörg hundruð ár, bæði
sem almenn fæða og sem lækningarlyf.
Virkni ávaxtarins má rekja til efnisins
HCA eða hýdroxýsýru sem hindrar fitubyggingu, minnkar
matarþörf, býr
til seddutil-finningu,
jafnar
blóðsykur
og eykur
serótónínframleiðslu
sem býr til
ð, eykur
jafnaðargeð,
vellíðan og minnkar stress.
RANNSÓKNIR hafa
sýnt að Garcinia Cambogia stóreykur þyngdartap,
dregur úr matarþörf og bætir líðan.

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

RÁÐLÖGÐ NOTKUN

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Taktu 2 hylki af GARCINIA CAMBOGIA með
vatnsglasi um 30–60
mínútum fyrir aðalmáltíð
eða taktu 2 hylki stuttu
eftir aðalmáltíð. Dagskammtur er 2–6 grænmetishylki.

GARCINIA CAMBOGIA
Virkar einnig mjög vel með
Green Coffee-fæðubótarefni

VINSÆLASTA FÆÐUBÓTAREFNIÐ Á HEIMKAUP FRÁ UPPHAFI
GARCINIA CAMBOGIA
er þegar orðið eitt allra
vinsælasta fæðubótaefni
í heiminum og er nú m.a.
fáanlegt í fjölda apóteka,
Hagkaupum, Heimkaupum, Fjarðarkaupum,
Heilsuveri og Heilsuhorninu Blómavali.

BETRI DAGUR
Þórdís Lilja Bergs hefur
notað Garcinia cambogia í nokkra mánuði
og árangurinn leynir sér
ekki. Hún sá umfjöllun í
heilsuþættinum Dr. Oz
og kynnti sér ávöxtinn ítarlega á netinu í
kjölfarið. „Ég borða mun
minni skammta og er
hætt öllu kvöldsnarli.
Mér líður einfaldlega
miklu betur.“

Viltu vinna

vikuferð fyrir fjóra til

Almeria með Sumarferðum?
Flug og glæsilegt hótel innifalið!
Taktu þátt á Facebook-síðu Löðurs

Opið 8-19 alla daga á Fiskislóð 29
www.lodur.is - Sími 544 4540

Löður er á 13 stöðum!

Á höfuðborgarsvæðinu, í Keflavík og á Akureyri.
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Þjáist þú af svefnleysi?
Segðu bless við hvíldarog svefnlausar nætur
Melissa Dream-töﬂurnar fá þig til að slaka á,
sofa betur og vakna endurnærð/ur.
NÝ
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IN!
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Sofðu betur
Til þess að hjálpa þér við að losna við
hvíldar- og svefnlausar nætur ættir þú
að prufa Melissa Dream-töﬂurnar.
Sítrónumelis-töﬂurnar (Lemon balm)
viðhalda góðum og endurnærandi svefni.

Sefur eins og engill
Undanfarin ár hefur Elín, sem er 62 ára, átt erﬁtt með að festa svefn og áttii það til að vakna oft að nóttu til.
„Það er óþolandi að liggja í rúminu og bylta sér af því að maður getur ekki soﬁð. Á daginn átti ég erﬁtt með einbeitingu.
Ég var alltaf þreytt, hljóp um eins og hauslaus hæna, og kom engu í verk vegna þess að ég fékk ekki nægan svefn.“
„Nú líður mér stórkostlega. Ég er úthvíld og glöð þegar ég vakna. Ég er orkumeiri yﬁr daginn og afkastameiri.
Ég tek inn töﬂuna klukkutíma áður en ég hátta. Það er ótrúleg tilﬁnning að vakna eftir góðan nætursvefn.”

Gat loks slakað á
Borghild Ernulf var í mörg ár sjálfstæður atvinnurekandi og þekkt fyrir mikinn eldmóð og hefur enn fullskipaða dagskrá.

ÍSLENSKIR VAÐFUGLAR TIL KÖBEN
ÍSLENSK HÖNNUN Vaðfuglar Sigurjóns Pálssonar verða framleiddir af Normann Copenhagen. Fuglarnir verða fáanlegir í Kaupmannahöfn um mánaðamótin og síðar í sumar birtast þeir í hillum hér á landi.

É

g fór að fást við fuglana síðasta sumar, milli þess sem ég sat við skriftir.
Þeir höfðu lúrt einhvers staðar baka
til í höfðinu á mér,“ segir Sigurjón Pálsson, húsgagnahönnuður og rithöfundur,
en danska hönnunarfyrirtækið Normann
Copenhagen hefur keypt hönnun Sigurjóns til framleiðslu.
Fuglarnir verða fáanlegir í verslun Normann Copenhagen í Kaupmannahöfn um
næstu mánaðamót og í framhaldinu hér
á landi í Epal. Óhætt er að segja að þeir
dönsku hafi kolfallið fyrir fuglunum.
„Ég var að skoða heimasíðuna þeirra
að kvöldlagi í september í fyrra og þar
kom fram að fyrirtækið fær að meðaltali tíu tillögur daglega frá hönnuðum.
Ég sendi á þá fuglana þarna um kvöldið
og strax morguninn eftir fékk ég símtal,“
segir Sigurjón. Við tók frekari útfærsla á
fuglunum sem Sigurjón vann í samvinnu
við Normann Copenhagen. Fuglarnir
eru renndir úr eik og standa á mislitum
fótum.

„Afþreyingin breyttist frá því að vera vinnutengd yﬁr í hluti eins og golf og bridds. Þrátt fyrir að þurfa ekki lengur að hafa hugann við vinnuna,
átti ég samt erﬁtt með að slaka á,” segir Borghild, sem ræddi svefnvandamál sín við vin sinn frá Svíþjóð.
„Við ræddum mikilvægi góðs nætursvefns fyrir almenna vellíðan. Hann lagði til að ég prófaði Melissa, sem hann notar sjálfur til að öðlast
góðan nætursvefn,” útskýrir Borghild.
„Ekki leið á löngu þar til svefnmynstrið varð eðlilegt á ný. Ég hafði prófað aðrar vörur til að ﬁnna lausn á svefnvandamálinu en það var ekki
fyrr en ég tók Melissa að ég gat slakað á og soﬁð vært.”

Inniheldur náttúruleg vítamín og jurtir eins og amínósýruna L-theanine, sem hjálpar til við slökun
ásamt alhliða B-vítamína, sem stuðla að eðlilegri taugastarfsemi.
Auk þess inniheldur taﬂan mikið magn magnesíums, sem stuðlar að eðlilegri vöðvastarfsemi
og dregur þar með úr óþægindum í fótum og handleggjum og bætir svefn.

Fáanlegt í apótekum og heilsuverslunum. Til að fá frekari upplýsingar eða kaupa á netinu: www.icecare.is

Blaðberinn
bíður þín

SPÓI, STELKUR OG SENDLINGUR
„Fyrirmyndirnar sæki ég í íslensku vaðfuglana, spóa, stelk og sendling. Þeir eru
gerðir fyrir rennibekk en upphaflega gekk
ég út frá því að fuglarnir yrðu framleiddir
á Íslandi og varð því að hafa í huga þann
tækjabúnað sem er hér fyrir hendi,“ útskýrir Sigurjón. „Sá sem ég hafði fundið
til verksins varð hins vegar bara feginn
þegar úr varð að Normann Copenhagen
annast framleiðsluna. Hann sá fram á að
gera ekki annað en að renna fugla,“ bætir
hann sposkur við.

FYRSTA BÓKIN SLÓ Í GEGN
Sigurjón lærði húsgagnahönnun í Danmarks Designskole og á tíunda áratugnum voru framleiddir stólar eftir hann í
Þýskalandi. Hann hafði þó lagt húsgagnahönnunina á hilluna um tíma þegar hann
hóf að hanna aftur eftir hrunið og skrifa
skáldsögur.
Fyrsta bók Sigurjóns, Klækir, kom út
árið 2011 og hlaut verðlaun Hins íslenska
glæpafélags, Blóðdropann 2012. Önnur
bók hans, Blekking, gekk einnig vel í lesendur. Sigurjón er ættaður frá Húsavík og
hefur sögusvið bókanna gjarnan tengst
Norðurlandinu. Það verður einnig raunin
í þriðju bókinni sem nú er í smíðum.
Sigurjón segir hönnunarvinnuna og
skriftirnar fara ágætlega saman.
„Það er gott að skipta sér á milli
tveggja ólíkra greina sem þó reyna báðar
á ímyndunaraflið.“
GRÓSKA Í ÍSLENSKRI HÖNNUN
Sigurjón er þriðji íslenski hönnuðurinn
sem heillar útsendara Normann Copenhagen en í framleiðslulínu fyrirtækisins
eru vörur eftir Bryndísi Bolladóttur og
Helgu I. Sigurbjarnadóttur. Sigurjón segir
þetta merki um hve mikla grósku sé að
finna í íslenskri hönnun í dag.
„Það sést vel á HönnunarMars hversu
mikil gróska er í íslenskri hönnu. Það er
því mikilvægt að það unga fólk sem
héðan útskrifast sé samkeppnishæft að námi loknu, við aðra
hönnuði á alþjóðlega
vísu, bæði á vinnumarkað og á hönnunarsviðinu.“
■

HEILLAÐI NORMANN
COPENHAGEN
Sigurjón Pálsson, rithöfundur og húsgagnahönnuður, fékk símtal
frá danska hönnunarfyrirtækinu Normann
Copenhagen nokkrum
klukkustundum eftir að
hann sendi þeim myndir
af fuglunum sínum.
MYND/GVA

RITHÖFUNDUR
OG HÖNNUÐUR
„Það er gott að
skipta sér á milli
tveggja ólíkra
greina sem þó
reyna báðar á
ímyndunaraflið.“

heida@365.is

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

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
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512 5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Kremið sem umbreytir húð þinni
frá fyrstu snertingu

Nýjung

Miracle
Cream

UMBREYTIR
HÚÐINNI
GEGN ÖLDRUN
OG AÐLAGAST
HÚÐLIT ÞÍNUM
FULLKOMLEGA
UMBREYTING Á AUGABRAGÐI
Einstök innihaldsefni í kreminu eru rík af örsmáum
litarögnum, sem sjálfkrafa aðlaga sig að húð þinni
• slétta • jafna • gefa húðinni óaðfinnanlegan ljóma
Formúlan gegn öldrun inniheldur 7 virk innihaldsefni
• stinnir húðina • dregur úr hrukkum og fínum línum
Prófað á yfir 1500 konum með mismunandi húðgerð og húðlit.

/garniericeland

FÓLK| HELGIN
SÍSTARFANDI
Svavar Knútur hefur
í nógu að snúast við
sönginn en hefur líka
lært að meta mikilvægi frítímans.

Útsala
Gallabuxur í úrvali
Háar í mittið
og með stretch
Sendum í póstkröfu!

Útsöluverð 13.290
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Heimilistæki

fonix.is  Hátúni 6a  105 Reykjavík  S. 552 4420

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

JAPLAR Á KONUNNI
HELGIN Tónlistarmanninn Svavar Knút langar að sofa í sumarbústað í nótt.
Hann segir heimilið vera sína kirkju en langar alltaf í Skagafjörð um helgar.
Hvað er það sem þú gerir alltaf um helgar?
Ég er yfirleitt á fullu að vinna, eins og
aðra daga, því það er í raun ekkert sem
skilgreinist sem helgi fyrir tónlistarmann.
Hvað ætlar þú að gera sérstakt um þessa
helgi? Ég verð að spila á pikknikk-tónleikum í Norræna húsinu í kvöld og svo á
Rifi á Snæfellsnesi og Bjarteyjarsandi. Mig
langar að lauma einni nótt í sumarbústað
með fjölskyldunni meðfram þessu en það
gæti verið ansi mikil bjartsýni.
Hvar finnst þér best að vera um helgar?
Um helgar langar mig alltaf norður í
Skagafjörð en það er yfirleitt bara um
verslunarmannahelgina sem ég kemst
almennilega norður til að njóta þess að
eiga frí.
Vakirðu lengur um helgar? Ég vaki alltaf
dálítið lengi enda er ég nátthrafn og dútla
mér mikið í næturkyrrðinni. Um helgar
finnst mér þó best að geta eytt dálitlu af
deginum með fjölskyldunni.
Ertu árrisull eða sefurðu út? Mér þykir
gott að sofa út en dóttirin á þriðja árinu
er ansi góð vekjaraklukka.
Hver er draumamorgunverðurinn? Í
góðum félagsskap, með fjölskyldunni
eða góðum vinum, og þá skiptir litlu máli
hvað er borðað.
Hvernig er dæmigert laugardagskvöld í
þínu lífi? Það er langt síðan eitthvað hefur
verið dæmigert í mínu lífi, og hvað þá
helgar, en stundum náum við fjölskyldan
að hola okkur niður eða fá góða gesti í
heimsókn og eiga notalega kvöldstund.
Það er nú alveg yndislegt. Algengara er
að ég sé að spila einhvers staðar og komi
svo heim um miðnætti og reyni frekar að
taka skemmtilegan sunnudagsmorgun
með fjölskyldunni. Kaffibollaspjall inni í
eldhúsi á hvaða tíma dags sem er er alltaf
snilld.
Ertu með nammidag og hvert er uppáhaldssælgætið þitt? Ég er alger nammigrís
og huggugámur og borða nammi mér til
huggunar í dagsins önn. Íslenskt sælgæti
er í miklu uppáhaldi og ég kjamsa á því
eins og Glámur og Skrámur í Sælgætislandi. Svo fyllist ég sektarkennd og verð

rosalega pirraður út í sjálfan mig, eins og
sannur, breyskur Íslendingur.
Hvað maularðu í sjónvarpssófanum? Það
sem hendi er næst. Ég fyllist stundum
ugg um að grípa eitthvað eins og höndina
á konunni minni í misgripum og japla
á henni í smástund áður en ég fatta að
þetta er hún, öskrandi í sársauka og
örvæntingu.
Heldurðu hvíldardaginn heilagan? Ekki
sem slíkan. Ég skilgreini hins vegar hvíldardagana sjálfur, svona einu sinni í mánuði eða svo. Jafnvel sjaldnar. Þeir dagar
eru teknir mjög alvarlega og stundum hef
ég hvíldarklukkustund sem ég held mikið
upp á.
Ferðu til kirkju eða hlustarðu á útvarpsmessuna á sunnudögum? Ef ég er beðinn
um að syngja í kirkju finnst mér óskaplega gaman að vera með í henni. Annars
er heimilið mitt kirkjan mín þegar það er
stund á milli stríða. Þá er útvarpsmessan
ekkert verri en hvað annað til að hafa í
eyrunum. Stundum þekki ég prestinn og
þá er ég glaður.
Hvað verður með sunnudagskaffinu og
með hverjum drekkur þú það? Sunnudagskaffið verður vonandi tekið með
kókópöffs (hinu íslenska sumarbústaðamorgunkorni) eftir vel heppnaða tónleika
í Frystiklefanum í Rifi á Snæfellsnesi í
kvöld. Ég ræ að því öllum árum að fjölskyldan verði með í þeirri fyrirætlan.
Til hvers eru helgarfrí, að þínu mati? Helgarfrí eru til að rækta tengsl við fjölskylduna og sjálfan sig, eyða tíma með þeim
sem eru manni mikilvægastir og styrkja
böndin. Mig dreymir um hjólreiðatúra,
gönguferðir, kaffihúsahangs og heimsóknir með fjölskyldunni um helgar, og
stundum tekst manni að láta það rætast.
Stundum dugar bara morgunfúlt hangs
við eldhúsborðið. Samveran er svo mikilvæg. Frí eru ótrúlega takmörkuð auðlind
fyrir mig og þess vegna finnst mér alltaf
erfitt að horfa upp á fólk sóa þeim í fyllerí
og djamm fram eftir nóttu, með tilheyrandi þynnku og ómöguleika daginn eftir.
En fólk lærir mikilvægi frítímans smám
■ thordis@365.
saman.

NAMMIGRÍS
„Ég er alger
nammigrís og
huggugámur og
borða nammi
mér til huggunar
í dagsins önn. Íslenskt sælgæti er
í miklu uppáhaldi
og ég kjamsa á
því eins og Glámur og Skrámur í
Sælgætislandi.”
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DRINK OFF ER
ALGER SNILLD
ICECARE KYNNIR Sigríður Ásgeirsdóttir hafði ekki mikla trú á Drink Offtöflunum við þynnku. Hún ákvað þó að prófa og uppgötvaði að Drink Off svínvirkar. Hún, sem áður þjáðist af mikilli vanlíðan eftir að hafa neytt áfengis, er
nú stálslegin næsta dag.

É

g rakst á Drink Off í hillunni í Lyfju þegar ég byrjaði að vinna þar í lok síðasta árs. Mér fannst það
strax spennandi og las mér til um þær en um leið
hugsaði ég: Glætan að þetta virki!
Það liðu nokkrir dagar og fram undan var mikil gleði
og því ákvað ég að skella mér á einn pakka og prófa.
Hugsaði sem svo að ég hefði engu að tapa enda kostar
Drink Off ekki hönd og fót. Ég tók tvær töflur áður en
ég byrjaði að drekka fyrsta bjórinn og svo tvær töflur
áður en ég fór að sofa.
Ég verð oftast mjög þunn þegar ég drekk áfengi og
dagurinn eftir er undantekningalaust ónýtur. Fæ höfuðverk og mikla vanlíðan, flökurleika og ógleði.
Svo þegar ég vaknaði daginn eftir fann ég ekki fyrir
neinum höfuðverk, engri vanlíðan og engri ógleði.
Það var bara eins og ég hefði ekki smakkað áfengi
daginn áður.
Ég átti fyrst mjög erfitt með að trúa því að þessar
Drink Off-töflur hefðu virkað svona vel. En nú er ég
búin að prófa þetta nokkrum sinnum og ég get sko
sagt það að þær SVÍNVIRKA.
Drink Off er algjör snilld, ég mæli 100% með því að
þú prófir.“

NÁTTÚRULEGT
DRINKOFF®-töflurnar
innihalda náttúruleg efni,
fumaric-sýru, succinicsýru, C-vítamín og fólínsýru. Fumaric-sýra hefur
verið notuð í matvæli og
lækkar sýrustig í fæðu.
Fumaric-sýra hjálpar til
við niðurbrot á asetaldehýði sem myndast þegar
alkóhól brotnar niður í
líkamanum og minnkar
þannig óþægindi í kjölfar
neyslu áfengis. Succinicsýra er gott andoxunarefni og stuðlar að aukinni
orku. C-vítamínið í töflunum stuðlar að réttum

SIGRÍÐUR ÁSGEIRSDÓTTIR
Mælir 100% með Drink Off.

blóðsykursstyrk og styður við ónæmiskerfið í niðurbrotsferlinu.
DRINKOFF®-töflurnar frá Vitrum eru flokkaðar sem
fæðubótarefni og innihalda náttúruleg efni sem eru
ekki lyfseðilsskyld.
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 eina
til tvær töflur eftir hvern
drykk. Ekki fleiri en sex
töflur í hvert skipti.
Varúð: Aðeins ætlað fólki
eldra en 20 ára. Ekki ætlað barnshafandi konum
eða mjólkandi mæðrum.
Geymið þar sem börn ná
ekki til. Ef lyf eru tekin að
staðaldri, ber að ráðfæra
sig við fagfólk áður en
Drink Off-töflurnar eru
teknar. Í tilfellum þar sem
of stórir skammtar eru
teknir, hafið strax samband við lækni.

NÝTUR SÓLAR
ÁN SÓLAREXEMS
Eftir að Maja prófaði Skin Care™ Perfect Tan gat
hún loksins notið þess að liggja í sólbaði. Áður hafði
sólarexem eyðilagt fyrir henni sólarlandaferðir. Nú
getur Maja notið ferðarinnar og sólarinnar án þess
að fá sólarexem og vanlíðan vegna þess.

M

aja vann lengi í dönsku
versluninni Matas og
fékk áhuga á heilsuvörum í starfi sínu. „Þegar ég
kynntist Perfect Tan-töflunum
fyrst ákvað ég að prófa þær,
enda með mjög viðkvæma húð,“
segir hún. „Fríin mín hafa oft og
mörgum sinnum eyðilagst vegna
sólarexems. Hendur og fætur
voru sérstaklega slæm af sólarexeminu sem þróaðist oft yfir í
blöðrur sem var virkilega óþægilegt. Þetta gerðist þrátt fyrir að
ég væri í skugga og hefði notað
sólarvörn,“ segir Maja.

PERFECT TAN VIRKAÐI FRÁBÆRLEGA
„Ég var mjög spennt yfir því
hvernig töflurnar myndu virka. Ég
byrjaði að taka þær inn um mánuði áður en fríið hófst. Ferðin var
yndisleg og Perfect Tan virkaði
frábærlega. Ég gat virkilega notið
ferðarinnar án þess að fá sólarexem. Ég upplifði það líka að ég gat
verið meira úti í sólinni en ég er
vön. Mamma hrósaði mér mörgum
sinnum fyrir það hvað ég væri sólbrún, en ég fæ yfirleitt ekki lit. Það
er frábært að finna
vöru sem virkar, ég
er orðinn fastur viðskiptavinur Perfect
Tan.“
Perfect Tan
inniheldur mandarínu-extrakt og
mandarínuolíu, pomeló-extrakt, kapersextrakt, svartan
pipar, kopar og C-vítamín.
Öll innihaldsefnin

LOKSINS LAUSN Maja er loksins laus
við sólarexem.

eru náttúruleg og hafa verið þurrkuð og meðhöndluð á þann máta að
virku efnin varðveitast mun betur.
• Sólartafla sem hentar öllum
• Veitir vörn gegn sólarexemi
• Styrkir húðina í sól
• Vörn gegn öldrun
• Veitir eðlilegan húðlit í sól
Takið tvær töflur á dag í
fjórar vikur áður en farið er í
sól. Perfect Tan eykur líkurnar á
fallegri húðlit í sól. Þegar sólin
skín á húðina þá örvast melanínfrumurnar í húðinni.
Skin Care Perfect Tan fæst í
apótekum, heilsuhillum stórmarkaða og öllum
heilsuverslunum.
Það er einnig
hægt að fá Skin
Care Perfect Tan
á heimasíðu umboðsaðilans www.
icecare.is Ef þú
hefur spurningar,
hafðu samband við
starfsfólk IceCare á
icecare@icecare.is.

BETRI LÍÐAN MEÐ FEMARELLE
Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að
það slær á einkenni tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

É

g sá nokkrar auglýsingar í
blöðunum um undramátt
Femarelle og þar sem ég
var farin að finna fyrir miklum
hitakófum og svefntruflunum
langaði mig að prófa,“ segir
Sigríður Elín Thorlacius. „Ég
fékk þessi hitakóf nokkrum
sinnum yfir daginn og vaknaði
við þau tvisvar til þrisvar yfir
nóttina. Þessi truflun á svefni
g þar sem ég hafði
fór illa í mig
nað á
aldrei vaknað
yrr.
nóttunni fyrr.
Ég keypti
pakka og
sé ekki eftirr
því. Það
ð
tók um það
bil þrjár
vikur að
virka hjá
mér svona í
ti
fyrsta skipti
ð
en eftir það
hef ég ekki
fundið fyrirr
hitakófum
og sef
eins og
engill allar
nætur,“
segir hún.
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FEMARELLE
ÖRUGGUR
KOSTUR FYRIR
KONUR
●

Slær á óþægindi
eins og höfuðverk,
svefntruflanir, nætursvita, skapsveiflur,
óþægindi í liðum og
vöðvum.
● Þéttir beinin.
● Hefur ekki áhrif
á móðurlíf eða
brjóstavef.
● Náttúruleg lausn,
inniheldur tófú-extrakt og hörfræjaduft.
● Inniheldur engin
hormón eða ísóflavóníða.
● Staðfest með rannsóknum síðustu 13 ár.

„Ég þarf vinnu minnar vegna
að ferðast um nokkur tímabelti
tvisvar í mánuði og hafði smá
áhyggjur af því að þetta rugl
með líkamsklukkuna myndi hafa
áhrif á Femerelle-notkun mína.
Það gerðist ekki, ég sef líka mjög
vel erlendis. Ég mæli hiklaust
með Femarelle þar sem það er
náttúrulegt. Þar sem ég vildi
ekki taka inn hormóna var þetta
snilldarlaus
snilldarlausn fyrir mig.“

SÖLUSTAÐIR
Fæst í öllum apótekum, heilsuvöruverslunum og í
heilsuhillum stórmarkaða.

UPPLÝSINGAR
A
ALLT
ANNAÐ LÍF Sigríður Elín er hætt að finna fyrir hitakófum og sefur betur eftir að hún
fór að taka inn Femarelle.
fó
MYND/GVA

www.icecare.is
og Femarelle á
Facebook

FÓLK| HELGIN

GÓMSÆTT KARRÍENGIFERLAMB
HELGARSTEIKIN Sumarið er tíminn – til að grilla. Það er tilvalið að skella í þennan einfalda karríengiferkryddhjúp og taka hann
með sér í ferðalagið, setja hann á lambið og grilla það þegar búið er að koma sér fyrir í guðsgrænni náttúrunni. Apríkósusúraldinsósan er líka einföld og tónar vel við karríengiferbragðið af lambinu. Sósan og marineringin eru skemmtileg samsetning sterkra og
mildra bragða sem ganga líka með grilluðu nauta- eða svínakjöti.
KARRÍENGIFERLAMB
2½ msk. karríduft
1½ msk. malaður, ferskur engifer
1½ tsk. ólífuolía
¼ tsk. salt
1
/8 tsk. svartur pipar
8 lambabógssneiðar
½ bolli apríkósusúraldinsósa

¼ bolli Worcestershire-sósa
1 msk. sterk sósa (hot sauce)
¼ tsk. salt
¼ tsk. svartur pipar

GIRNILEGT
Lambakjöt með karríengiferkryddhjúp er
góður kostur á grillið
um helgina.

Hitið apríkósurnar á pönnu
á meðalhita. Blandið hinum
innihaldsefnunum við. Takið af
hitanum.

MYND/GETTY

Blandið saman karríi, engifer,
olíu, salti og pipar og berið
kryddhjúpinn jafnt yfir allar
nar.
lambabógssneiðarnar.
rillið og eldið
Setjið lambið á grillið
úið kjötinu,
í fjórar mínútur. Snúið
berið helminginn aff sósunni á þá
nýr upp. Eldhlið kjötsins sem snýr
ið í fjórar mínútur. Snúið kjötinu
aftur og berið hinn helminginn
liðina.
af sósunni á hina hliðina.
ur og
Eldið í tvær mínútur
rillið
snúið þá aftur og grillið
tur.
þá hlið í tvær mínútur.

APRÍKÓSUSÚRALDININSÓSA
2/ bollar maukaðar
3
apríkósur
½ bolli ferskur súraldinsafi (um það bill 2
súraldin)
1
/3 bolli rúsínur
1
/3 bolli söxuð, fersk mynta
¼ bolli balsamikedikk
¼ bolli tómatsósa

Buxur
S-XL
kr.9.990.-

SUÐRÆNN POP-UP
MATARMARKAÐUR

Jakki S - L
kr.12.990.-

kkr.10.990.kr.10.990.-

kr.8.990.4 litir

Grensásvegi 8, sími 553 7300
mán. - ﬁm. 12 -18 , fös. 12 - 19 lau. 12 -17

Pop-up matarmarkaður verður
haldinn á Lofti Hosteli í Bankastræti 7 í dag, laugardag, klukkan
16.
Stemningin verður suðræn
og seiðandi í tilefni sumarsins.
Boðið verður upp á spænska
rétti á borð við paellu, spænska
eggjaköku, gazpacho-tómatsúpu
og kartöfluklatta.
Fjölbreytnin er mikil en auk
spænsku réttanna verður boðið
upp á dóminíska kjötsúpu, al-

vöru indverskar dosa-pönnukökur í boði Shruthi frá Whole Spice,
kung pao-kjúkling og kung paotófú í boði fulltrúa chili-klúbbsins
Ég ann chili, ljúffengar samlokur
og angólska kássu.
Meðan gestir gæða sér á kræsingunum spila tónlistarmennirnir
Dj AnDre frá klúbbaskrýmslinu
RVK DNB og DJ KÁRI, plötusnúður og einn af stofnendum
reggíhópsins RVK Soundsystem,
tónlist sem hæfir tilefninu.

LEIÐRÉTTING
Í umfjöllun um Poulsen í sérblaði um bílrúður mánudaginn 30. júní
birtust vitlausar myndir.
Beðist er velvirðingar
á þessum mistökum
en rétt umfjöllun er
birt á síðu 7 í Fólki
í dag.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Við leitum að
sérfræðingi í netkerfum
Hæfniskröfur:

Hjá Nýherja er lögð áhersla á:

•

Reynsla af störfum í upplýsingatækni

•

Reynsla og brennandi áhugi á netkerfum

•

Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

•
•

Þekking á Linux og sjálfvirknivæðingu er kostur
Cisco sérfræðigráður og þekking á MPLS og BGP eru kostur

•
•
•
•
•

Góðan starfsanda og liðsheild
Fjölbreytt og spennandi verkefni
Fjölskylduvænt og gott starfsumhverﬁ
Uppbyggingu þekkingar og færni
Góða starfsaðstöðu og úrvals mötuneyti

ENNEMM / SÍA / NM61986

Starﬁð felst í rekstri á netkerfum viðskiptavina Nýherja og viðhaldi og endurbótum á netkjarna Nýherja. Við leitum
að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að öðlast sérfræðiþekkingu á Cisco netkerfum.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2014. Sótt er um starﬁð á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is
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Hjá Nýherja starfar samheldinn hópur að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar og framsýna
þjónustu til að mæta þörfum viðskiptavina. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 450 starfsmenn á Íslandi og í Svíþjóð.
Kíktu á ﬂeiri áhugaverð laus störf inn á nyherji.is/atvinna.

Isavia óskar eftir að ráða deildarstjóra eignaumsýslu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Deildarstjóri eignaumsýslu ber ábyrgð á viðhaldi og fasteignarekstri Flugstöðvar Leifs
Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli ásamt daglegri stjórnun á viðhalds- og tæknieiningum FLE.
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og greining á viðhaldi og fasteignarekstri
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
• Dagleg stjórnun tækni- og viðhaldseininga
• Umsjón með sorphirðu og endurvinnslu ásamt umhverfisvernd
í fasteignarekstri
• Umhirða lóða, göngustíga, bílastæða og annarra útisvæða
• Ráðgjöf og þjónusta við byggingarframkvæmdir og
fjárfestingarverkefni
• Rekstur á rútum og vélbúnaði til flugstöðvarreksturs

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingarverk- eða tæknifræði eða
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla eða menntun á sviði viðhalds mannvirkja og verkstýringar
er skilyrði
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Þekking á gerð kostnaðar-, rekstrar- og viðhaldsáætlana æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknum skal skila inn á rafrænu formi. Umsókn og frekari upplýsingar um starfið má nálgast
á www.isavia.is/atvinna. Einnig veitir Guðmundur Daði Rúnarsson upplýsingar með tölvupósti
á netfangið dadi.runarsson@isavia.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí.
Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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WWW.FABRIKKAN.IS

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 575 7575

hamborgarafabrikkunnar?
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem elskar
mannleg samskipti og hefur mikla reynslu af
starfsmannahaldi og þjónustu. Þessi orkubolti
á að halda utan um þjónana okkar og tryggja
100% þjónustuupplifun viðskiptavina.
Þjónustustjóri skipuleggur ráðningar, sér
um gerð vaktaáætlana, útfærir nýliða- og
þjónustunámskeið og sér um þjálfun, hvatningu
og eftirlit í veitingasölum Fabrikkunnar.

Þetta eru skilyrðin: Afburða skipulagshæﬁleikar
og kerﬁsbundin vinnubrögð, jákvæðni og
þolinmæði, metnaður til að skara fram úr og
vilji til að vinna undir álagi á óreglulegum tímum.
Þessir kostir koma þér ofar í bunkann:
Reynsla af þjónustu úr veitinga- eða ﬂugrekstri
og reynsla af stjórnun starfsmanna.
Upplýsingar og skráning á www.vinna.is
- starf merkt „Þjónustustjóri 566255”

ÍSLENSK A /SIA.IS HAF 69610 06/14

Vilt þú verða þjónustustjóri

LAUGARDAGUR 5. júlí 2014
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Akureyri er stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins og eru íbúar um
18.000 talsins. Akureyri er mikill menningar- og skólabær. Bærinn er miðstöð
athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland og iðar af mannlíﬁ allan ársins hring.
Fyrir utan hið eiginlega bæjarland Akureyrar í botni Eyjafjarðar eru eyjarnar Grímsey
og Hrísey einnig innan vébanda sveitarfélagsins. Bæjarstjórn leggur áherslu á að
veita íbúum bæjarfélagsins góða þjónustu á öllum sviðum og hlúa þannig að
samfélagi sem er gott til búsetu.
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Skóla- og frístundasvið

Matreiðslumaður
í stöðu vaktstjóra

Sérfræðingur í fjármála- og rekstrarþjónustu
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu sérfræðings í fjármála- og rekstrarþjónustu.

Leitum að fjölhæfum og
framsæknum matreiðslumanni sem hafið getur
störf sem fyrst.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 6 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi
Námsﬂokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um 20 þúsund börnum og
fjölskyldum þeirra þjónustu.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á reikningagerð fyrir leikskóla og frístundaheimili.
• Ábyrgð á ráðstöfun frístundakorts inn á reikninga.
• Samskipti við foreldra, stjórnendur og aðra aðila vegna
reikningagerðar fyrir leikskóla og frístundaheimili.
• Uppfærsla gjaldskráa í upplýsingakerﬁð Völu og upplýsingagjöf til foreldra og annarra vegna gjaldskrárbreytinga.
• Þróun á upplýsingakerﬁnu Völu.
• Þróun á þjónustu og upplýsingagjöf vegna reikningagerðar og gjaldskráa fyrir leikskóla og frístundaheimili.

Hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur háskólamenntun
sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af stjórnsýslu kostur.
• Þekking á upplýsingakerfum er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Reynsla af reikningagerð kostur.
• Mikil samskiptahæfni.
• Rík þjónustulund.
• Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá
sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði og sjálfstæði.

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí nk.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri, og Íris Björk Pétursdóttir, deildastjóri í síma 411-1111.
Netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is , iris.bjork.petursdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innﬂytjendur, fatlað fólk, hinsegin
fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Hagsýni

Liðsheild

VIÐ LEITUM AÐ RAFVIRKJA TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og
kvenna, endurmenntun og starfsþróun, frábæran
starfsanda og samstarfsfélaga. Starﬁnu fylgir góð
starfsaðstaða í lifandi umhverﬁ þar sem metnaður
og fagmennska eru í fyrirrúmi.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 500 manns með
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

Umsóknir sendist til
eythor@sushisamba.is

Leikskólinn Barnaból Skagaströnd
Leikskólakennarar óskast frá ágúst 2014. Barnaból er
tveggja deilda leikskóli með um 35 nemendum. Starfað er
skv. kenningum John Dewey og Howards Gardner undir
kjörorðinu „ ȣȶɊȷʧɆȾʠɃȲʧȷʘɄɅɇȺʧʴȲʧʴʘȸȶɅʠȸʴȲʧ
Umsókn
Umsó
knar
arfr
fres
estu
turr er til
til 18.
18. Júlí 2014.
Móttaka umsókna og upplýsingar á skrifstofu
sveitarfélagsins Túnbraut 1-3 og í sími 455 2700 og hjá
Þóru
Þó
runn
nnii Be
Bern
rnód
ódusdóttur leikskólastjóra gsm 860 2592.
Umsókn
Umsó
knar
arey
eyðu
ðubl
b að er á heimsíðu Barnabóls
áw
www
ww.l.eikskolinn.is/barnabol

Heilindi

ERTU ÖFLUGUR RAFVIRKI?
Norðurál leitar að metnaðarfullum og reyndum
rafvirkja. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a. í
viðhaldi, endurnýjun og endurbótum á tæknibúnaði
Norðuráls, með áherslu á fyrirbyggjandi viðhald.

sushisamba.is

nordural.is

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Sveinspróf í rafvirkjun og a.m.k. tveggja ára
starfsreynsla
• Sterk öryggisvitund og fyrirmynd í öruggum
vinnubrögðum
• Reynsla af vinnu við háspennubúnað æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí næstkomandi.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og
öllum umsóknum verður svarað.

• Góð þekking á viðgerðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta

NÁNARI UPPLÝSINGAR: Guðmundur Óskar
Ragnarsson, formaður A hóps á Aðalverkstæði,
simi 430 1000.

Sæktu
um fyrir
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HJÁ NOVA?

13. júlí

Nova leitar öﬂugra liðsfélaga til að slást í hópinn og takast á við
krefjandi og skemmtileg verkefni. Viðskiptavinum fjölgar hratt og
þess vegna vantar okkur ﬂeiri hausa til að halda partíinu gangandi á
stærsta skemmtistað í heimi. Allar nánari upplýsingar um Nova,
störﬁn og hæfniskröfur er að ﬁnna baksviðs á nova.is.

VERKEFNASTJÓRI

REIKNINGAGERÐ

Ert þú týpan sem elskar að halda utan um verkefni frá A til Ö?

Starfsmaðurinn sem kann alla Excel-galdrana.

Við leitum að ofurskipulögðum aðila sem elskar að hugsa í lausnum.

Talnaglöggur einstaklingur óskast við vinnslu reikninga, afstemmingar og gæðaeftirlit.

BIG DATA SÉRFRÆÐINGUR

SÖLU- OG ÞJÓNUSTURÁÐGJAFAR Í VERSLUN OG ÞJÓNUSTUVER

Sérfræðingur í vinnslu og greiningu gagna.

Hér óskum við eftir keppnisskapi.

Við erum á fullu við að byggja upp og þróa viðskiptagreind og greiningu hjá Nova.
Okkur vantar sérfræðing til að leiða það starf.

Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum starfsmönnum til að taka dansinn með
okkur í verslunum og þjónustuveri Nova.

HJÁ 01101110 01101111 01110110 01100001 ER FORRITAÐ OG FORRITAÐ

FRÆÐSLU- OG HÓPSTJÓRI

Ef þú skildir þetta erum við kannski að leita að þér.

Ertu fæddur leiðtogi?

Við leitum að starfsmanni í þróun hugbúnaðarlausna, bæði í framenda og afturenda.

Hér óskum við eftir mjög miklu frumkvæði. Starﬁð er einungis fyrir þá sjálfstæðu og
skipulögðu sem geta hriﬁð aðra með sér.

SÖLURÁÐGJAFI — FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
Ertu þessi hressi?
Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að bæta í hópinn og leitum
við því að drífandi söluráðgjafa.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 13. júli.
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir,
hildur@radum.is, sími 519 6770.

ti

Stærtsistaður
skemm
í heimi!
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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Ertu framúrskarandi bókari?
Creditinfo leitar að öﬂugum bókara á fjárreiðusvið félagsins í
framtíðarstarf

Starﬁð felst í skönnun og bókun reikninga,
afstemmingum og uppgjörum ásamt samskiptum við
viðskiptamenn og lánadrottna. Einnig þarf viðkomandi
að vinna að ýmsum fjárhagsgreiningum og hafa
samskipti við rekstrareiningar félagsins erlendis.

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun
fjárhags- og viðskiptaupplýsinga og veitir
einnig fjölbreytta fjölmiðlaþjónustu.

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• umsjónarkennari
Leikskólinn Bæjarból
• sérkennslustjóri

6NT²LOBSGSFTUVSFSUJMPHNF¯K¹M¬
6QQM¼TJOHBSVNTUBSŻ¯WFJUJS
Tryggvi Þór Marinósson fjármálastjóri 
USZHHWJ!DSFEJUJOGPJTF¯B¬T¬NB

Menntunarkröfur:
Ţ7J¯LPNBOEJ½BSGB¯WFSBWJ¯VSLFOOEVSC²LBSJ
PHF¯BIBGBNJLMBSFZOTMVBGC²LIBMEJ
Hæfniskröfur:
ŢFLLJOH /"7C²LIBMETLFSŻFSHSVOOLSBGB
Ţ(²¯½FLLJOH &YDFM
Ţ/ LW¥NOJPHTLJQVMµH¯WJOOVCSµH¯
ŢSFJ¯BOMFJLJPHGSVNLW¥¯J
Ţ4WFJHKBOMFJLJPHTBNTUBSGTWJMKJ
Ţ)¥GOJ¬NBOOMFHVNTBNTLJQUVN
Ţ(²¯FOTLVLVOO UUBC¥¯J¬N MJPHSJUJ

Sjálandsskóli
• kennari á unglingastigi
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

6NT²LOJS TBNUGFSJMTLS TLBMTFOEB 
atvinna@creditinfo.isNFSLUş#²LBSJŝ

www.gardabaer.is

Forstöðulæknir slysaog bráðalækninga
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SÖLUMAÐUR Í TIMBURSÖLU
OG LAGNADEILD Í
BYKO GRANDA
Við erum að leita eftir starfsmanni í
timbursölu og lagnadeild BYKO Granda.

Laus er til umsóknar staða forstöðulæknis við slysa- og
bráðalækningar við Sjúkrahúsið á Akureyri. Staðan veitist
frá 1. október 2014 eða eftir nánara samkomulagi. Um er að
ræða 80 -100% starfshlutfall og stöðunni fylgir vinnuskylda
við slysa- og bráðamóttöku og sjúkraﬂug. Staðan er veitt til
5 ára.
Ábyrgðarsvið:
• Forstöðulæknir veitir slysa- og bráðalækningum
faglega forstöðu, ber rekstrarlega ábyrgð og starfsmannaábyrgð.
• Tekur þátt í kennslu heilbrigðisstétta og
rannsóknarvinnu.
• Hefur umsjón með starfsmannamálum aðstoðar- og
deildarlækna og tekur þátt í þjálfun þeirra og kennslu.
• Læknisfræðilegri þjónustu sjúkraﬂugs er stýrt af
forstöðulækni slysa- og bráðalækninga.
Hæfniskröfur:
• Umsækjandi skal hafa íslenskt lækningaleyﬁ og fullgild
réttindi í slysa- og bráðalækningum en til greina kemur
að horfa til annarra sérfræðiréttinda.
• Auk fræðilegrar þekkingar og æskilegrar reynslu af
stjórnun og kennslustörfum er lögð áhersla á leiðtogahæﬁleika og hæﬁleika á sviði samskipta.

STARFSSVIÐ:

Slysa- og bráðamóttakan sinnir móttöku veikra og slasaðra,
hún er opin allan sólarhringinn og er sú stærsta á landinu
utan höfuðborgarsvæðisins. Á ársgrunni eru um 13.500
komur á slysa- og bráðamóttöku.

Starﬁð felst í samskiptum við iðnaðarmenn, verktaka og
einstaklinga auk sölumennsku og heimsókna á verkstaði.
Mjög góð vinnuaðstaða og miklir framtíðamöguleikar.

Næsti yﬁrmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs sem gefur nánari
upplýsingar um starﬁð í síma 8600588 og í tölvupósti
hildig@fsa.is.

Kostur er að hafa þekking á timburvörum og lagnaefni.
Lyftarapróf er kostur. Bæði kynin eru hvött til að sækja
um starﬁð. Starﬁð er laust nú þegar.
Umsóknarfrestur er til 13. júlí nk. og sótt er um störﬁn á www.byko.is.
Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason verslunarstjóri
í tölvupósti, agnar@byko.is eða í síma 8214005.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og
fjármálaráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2014
Umsóknum skal skilað, á umsóknareyðublaði Embættis
landlæknis, um læknisstöður sem er á vef sjúkrahússins
www.fsa.is. Umsóknir sendist til Þóru Ákadóttur, starfsmannastjóra Sjúkrahússins á Akureyri, Eyrarlandsvegi, 600
Akureyri eða á netfang thora@fsa.is Umsóknum skulu fylgja
ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir og ritstörf, auk kennslustarfa og staðfest afrit fylgigögnum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI –
SAMVINNA – FRAMSÆKNI. Við ráðningar í störf er tekið mið
af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.
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Húnaþing vestra
Sviðsstjóri framkvæmdaog umhverﬁssviðs.

ICELAND GEOSURVEY

Framkvæmda- og umhverfissvið Húnaþings
vestra auglýsir laust til umsóknar starf
sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.

Sérfræðingur á sviði efnafræði jarðhitakerfa

Nánari upplýsingar um starfið eru á heimasíðu
Húnaþings vestra www.hunathing.is

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, leita að metnaðarfullum einstaklingi til að bætast í hóp

Öldrunarheimili Akureyrar
Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða til starfa,
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og starfsfólk við umönnun.
Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og
áhugaverð starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir
Eden hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan
heimilisbrag og lífsgæði íbúana.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt.
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þeirra sem leiða rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.

Starﬁð felur í sér vinnu við efnafræði jarðhitakerfa,

Menntunar- og hæfniskröfur

einkum samspil vökva og gastegunda við berg
jarðhitakerfa, en einnig eftir atvikum almennar

- Meistara- eða doktorspróf í jarðefnafræði

rannsóknir og ráðgjöf auk kennslu og þjálfunar.

- Reynsla á sviði efnafræði jarðhitakerfa æskileg.

Ráðningartími er tvö ár með möguleika

- Góð kunnátta í efnavarmafræði og eðlisefnafræði.

á föstu starﬁ í framhaldinu.

- Frumkvæði og öguð vinnubrögð.

Fastur vinnustaður er á skrifstofum ÍSOR
í Reykjavík eða á Akureyri. Starﬁð getur
falið í sér vinnu utanbæjar eða utanlands
og langan vinnudag á köﬂum.

eða skyldum greinum.

- Lipurð í mannlegum samskiptum.
- Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
- Kunnátta í öðrum tungumálum, svo sem
spænsku, frönsku eða þýsku, er kostur.

ÍSOR leggur áherslu á að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í starfsliði sínu.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Ö. Þorbjörnsson deildarstjóri (ingo@isor.is).

•

jl.is

•

SÍA

Umsóknir má senda á netfangið gudny@isor.is, eigi síðar en 21. júlí 2014.

JÓNSSON & LE’MACKS

Sérfræðingur á Fjármálasviði
Borgun leitar að reyndum og öflugum starfsmanni á Fjármálasvið
fyrirtækisins. Starfsmaður tilheyrir reikningshaldsdeild Fjármálasviðs og vinnur í nánu samstarfi við deildarstjóra reikningshalds.

Helstu verkefni
Bókun og afstemmingar
Aðstoð við innleiðingu á bókhaldshluta
nýs kortakerﬁs
Uppgjörsvinna
Skýrslugerð
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta eða fjármála
3-5 ára reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði
Góð tölvukunnátta, t.d. Excel
Reynsla úr fjármálageiranum er kostur
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Góð þjónustulund og samskiptahæﬁleikar
Sjálfstæði í starﬁ og hæfni til að vinna undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið
á www.borgun.is fyrir 27. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir
mannauðsstjóri í síma 560 1561 eða ryg@borgun.is.
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Teledyne Gavia ehf. specializes in the manufacturing of Autonomous Underwater Vehicles. Teledyne Gavia is owned by the US company Teledyne Technolowww.teledynegavia.com
gies; for more information visit our website at www.gavia.is

Teledyne Gavia is seeking a Field Support Engineer who will provide both internal
and external customer support for Gavia Autonomous Underwater Vehicles
Position:
• Conduct Acceptance tests for Gavia vehicles, both in Iceland
and abroad
• Provide technical support to Gavia users
• Provide on-site operational support to customers
• Conduct Gavia training courses

Education and qualiﬁcation:
• Degree in Engineering or equivalent
• Excellent technical knowledge
• Excellent communication skills
• Experience working at sea or marine equipment preferred
• Ability to travel up to 50%
• Must be able to work in a fast paced and international
environment.
• Excellent computer skills

Pleasesend
send aa current
current CV
on or before
21st of 13th
April.of July.
Please
CV to
to sreynisson@teledyne.com
asteingrimsson@teledyne.com
on or before

BÍLASMIÐUR & BÍLAMÁLARI ÓSKAST
Við leitum að vönu fólki sem vill slást í
hóp hressra vinnuþjarka á verkstæði okkar.
Listhafendur sendi umsókn á
bilaretting@bilaretting.is
Frekari upplýsingar veitir
Gestur í síma 842 1502

Bormenn
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða á Selfossi
óskar eftir að ráða menn til vinnu við
jarðboranir. Mikil vinna framundan. Reynsla
æskileg en ekki skilyrði. Nánari upplýsingar
veitir Steinn í síma 860-2054. Umsóknir
sendist á steinn@raekto.is.
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Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir
lausa til umsóknar stöðu leiðara í
víóludeild frá og með starfsárinu
2014–15.
Hæfnispróf fer fram 2. október 2014
í Hörpu.
Umsóknarfrestur er til 30. júlí
2014. Umsóknir, ásamt ferilskrá
og fylgiskjölum, skulu berast til
Unu Eyþórsdóttur mannauðsstjóra
(una@sinfonia.is).
Einleiksverk:
Fyrsti kafli & kadensa úr
Hoffmeister eða Stamitz konsert.
Fyrsti kafli úr einum af eftirfarandi
konsertum: Bartók, Walton eða
Hindemith – Der Schwanendreher.
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta kosti
tveimur vikum fyrir hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna
á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar
Íslands, www.sinfonia.is, og hjá
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is)
í síma 898 5017.
www.sinfonia.is » 545 2500

Teledyne
specializes
inBenthos,
the manufacturing
of
Hafmynd Gavia
ehf was ehf.
acquired
by Teledyne
a subsidiary of Teledyne
Autonomous
Underwater
Vehicles.20,
Teledyne
Gaviawill
is operate
ownedasby
Technologies Incorporated
on September
2010. Hafmynd
the
U.S. company
Teledyne
for more
information
Teledyne
Gavia ehf. We
specializeTechnologies;
in the manufacturing
of Autonomous
UnderVisit
our
website
water
Vehicles.
Gaviaatiswww.teledynegavia.com
owned by the US company Teledyne Technologies, for

Spennandi tímar framundan
hjá fimleikadeild Aftureldingar

more information visit our website at www.gavia.is

Fimleikadeild Aftureldingar er að leita að fimleikaþjálfara til
að taka þátt í uppbyggingu á deildinni í glænýju og glæsilegu
fimleikahúsi sem tekið verður í notkun haustið 2014.
Við leitum að fimleikaþjálfurum með reynslu af hópfimleikum
og þjálfaragráðu í fimleikum eða sambærilega menntun.
Einnig leitum við af parkourþjálfurum sem hafa áhuga á að
byggja upp parkourdeild innan félagsins.
Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst á
fimleikar@afturelding.is eða hafið samband við
yfirþjálfara deildarinnar, Rebekku Y. Rogers í síma 772-1133.

Teledyne Gavia ehf. is hiring for a Service Technician
Position :
• Provide Technical Support to our global customers
• Field Service Support, must be willing and able to travel
internationally when necessary
• Diagnose and complete maintenance, service reports and
quotations for repairs for all service jobs within strict deadlines
• Regular customer interface, running Advanced Maintenance
Training

Education and Qualiﬁcations:
• Immediate availability is highly desirable
• Journeyman Certiﬁcate (Rafeindavirki)
• 3+ years work experience
• Working knowledge of Windows
• Experience with Linux is desirable but not required
• Must be able to work independantly and meet strict deadlines
• Must be very organized and adhere to strict company processes
and procedures to maintain our customer service standards

Please
send
a current
CV to CV
jferguson@teledyne.com
on or beforeon
15 February.
Please
send
a current
to jferguson@teledyne.com
or before

13 July.

Hefurðu ástríðu fyrir mat?
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA:
Rafmagns verkfræðinga, tæknifræðinga eða iðnfræðinga
með reynslu af iðnstýringum og skjástýrikerfum, reynsla af
forritun iðntölva er kostur en þó ekki skilyrði.
Raftákn verkfræðistofa er með starfsstöðvar bæði á
Akureyri og í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu vinna á þriðja tug
starfsmanna í þessum tveim starfsstöðvum.
Umsóknir sendist á raftakn@raftakn.is eða Raftákn ehf,
Glerárgötu 34, 600 Akureyri.
Upplýsingar um starfsemina eru fúslega veittar af
Árna V. Friðrikssyni framkvæmdastjóra í síma 464-6404,
einnig er að ﬁnna upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu
www.raftakn.is

Veitingastaðurinn NAM á
Nýbýlavegi hefur fengið
frábærar viðtökur og þarf
að bæta við sig
vaktstjóra í eldhúsi.

Sendu umsókn og ferilskrá á
kristleifur@namreykjavik.is
eða fáðu upplýsingar í síma
858-0974 á dagvinnutíma.

Viðkomandi þarf búa yfir:

Umsóknarfrestur er til
14. júlí.

-ástríðu fyrir matargerð
-reynslu á sviði matreiðslu
-frumkvæði og metnaði í
starfi
Snyrtimennska og
stundvísi er skilyrði!
Lágmarksaldur umsækjenda
er 20 ár.

NAM er nútíma asísk
matargerð. Fallegur, frumlegur og ferskur matur undir
áhrifum frá Austur-Asíu.

Rekstrarþjónusta Íslandsbanka

Sérfræðingur á
sviði upplýsingatækni
Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Æskilegt er
að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Rekstrarþjónusta Íslandsbanka leitar að öﬂugum einstaklingi til starfa í upplýsingatækni með
áherslu á greiningu og fjármál tengd hugbúnaðar- og viðhaldssamningum. Viðkomandi verður
í samskiptum og samstarﬁ við aðrar deildir bankans sem og erlenda og íslenska birgja.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Umsjón og eftirlit með leyfismálum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Samningagerð við birgja í upplýsingatækni

• Góð þekking og reynsla í upplýsingatækni

• Þátttaka í áætlunargerð og upplýsingagjöf

• Reynsla af leyfismálum og hugbúnaðarúttektum

til deilda bankans

• Kostnaðareftirlit og greiningarvinna vegna
upplýsingatæknimála

Nánari upplýsingar:
Jón Ingi Björnsson, forstöðumaður Rekstrarþjónustu,
440 4330, jon.bjornsson@islandsbanki.is
Ásta Sigríður Skúladóttir, Mannauðssviði,
440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is

• Rík greiningarhæfni, talnaskilningur og nákvæmni
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.
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Hjúkrunarfræðingur
deildarstjóri
3TARF HJÞKRUNARDEILDARSTJØRA ER LAUST TIL UMSØKNAR
HJÈ HJÞKRUNARHEIMILINU 3UNNUHLÓ¦
Á deildinni eru 27 hjúkrunarrými þar af eru 4 rými fyrir hvíldarinn
nlagnir.

Snyrtiakademían í Kópavogi óskar eftir
kennara til starfa í Snyrtiskólann.
Snyrtiskólinn er einkarekinn framhaldsskóli með
starfsleyﬁ frá mennta- og menningamálaráðuneytinu.
Í Snyrtiakademíunni eru 3 skólar, Snyrtiskólinn,
Förðunarskólinn og Fótaaðgerðaskóli Íslands.

Starﬁnu fylgir spennandi vinna við stefnumótun og uppbyggingu á starffsemi heimilisins
amótum.
með nýjum aðilum sem tóku við rekstri heimilisins frá síðustu ára
Starﬁð er laust frá 1. október 2014 eða eftir nánara samkomulagi..
Umsóknir sendist til: Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri
rii
S: 894-4128, dagmar@sunnuhlid.is, sem jafnframt veitir nánari upplý
plýsingar.

Sunnuhlíð

Um er að ræða 50% stöðu við kennslu í snyrtigreinum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1.ágúst.
1 ágúst
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldskólakennsluréttindi til kennslu.
• Starfsreynslu kraﬁst.
• Frumkvæði, metnað
ður og sjál
jálffstæ
tæði
ði í vvin
innu
nubr
brög
ögðu
ðum
m.
• JJák
ákvæ
væðn
ðnii og llip
ipurð í samskiptum.

Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

Umsóknir sendist á
halldora@
@snyrtiiak
kade
demi
mian
an.is
is
eigi
ei
gi ssíð
íðar
ar een
n 13
13.jjúlí.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Enskukennari
Forstöðulæknir
Verkefnastjóri
Verkefnastjóri
Akademískur sérfræðingur
Sérfræðingur í alþj. jafnréttisfræðum
Doktorsnemi
Verkefnastjóri
Heilsugæsluritari
Móttökuritari
Hjúkrunarfræðingur
Dýralæknir
Sérfræðingur
Meðferðaraðili / Sálfræðingur
Lögfræðingur
Sérfræðingur
Skrifstofustarf á mannauðsdeild
Sjúkraliði
Kennari á rafiðnasviði
Ljósmóðir
Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi
Dýralæknir
Umsjónarmaður bygginga
Kennari og umsjónarmaður

Menntaskólinn á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
HÍ, EDDA - öndvegissetur
HÍ, rannsóknast. í jafnréttisfræðum
HÍ, Stofnun rannsóknasetra
HÍ, Jafnréttisskóli Háskóla SÞ
HÍ, Lífvísindasetur
HÍ, Jafnréttisskóli Háskóla SÞ
Heilsugæslan Efra-Breiðholti
Heilsugæslan Efra-Breiðholti
Heilsugæslan Miðbæ
Matvælastofnun
Geislavarnir ríkisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Velferðarráðuneytið
Íslenskar orkurannsóknir
LSH, mannauðsdeild
LSH, birgðastöð
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Menntaskólinn við Sund
Framhaldsskólinn á Laugum

Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Landið allt
Reykjavík
Keflavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Keflavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Laugar

201407/535
201407/534
201407/533
201407/532
201407/531
201407/530
201407/529
201407/528
201407/527
201407/526
201407/525
201407/524
201407/523
201407/522
201407/521
201407/520
201407/519
201407/518
201407/517
201407/516
201406/515
201406/514
201406/513
201406/512

MANNAUÐSDEILD
Skrifstofustarf
Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með um
4.800 starfsmenn. Spítalinn leggur áherslu á öryggi, skilvirka
verkferla, ábyrgan rekstur og góða vinnustaðamenningu.
Mannauðsdeild leggur drög að stefnu spítalans í mannauðsmálum og er öðrum skipulagseiningum spítalans til ráðgjafar
um starfsmannatengd mál.
Við leitum eftir jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi,
karli eða konu, með gott viðmót, til að vera andlit þeirrar
þjónustu sem við veitum. Viðkomandi fær góða starfsaðlögun
hjá reyndum skrifstofumanni.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»
»

Móttaka og símsvörun
Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini og starfsmenn
Almenn og sérhæfð skrifstofustörf á deild
Skráning og skjalavarsla
Innkaup, pantanir fyrir mannauðsdeild
Ýmis tilfallandi verkefnavinna í samráði við
starfsmannastjóra

Hæfnikröfur

» Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
» Gott ritað og mælt íslenskt mál, önnur tungumálakunnátta
æskileg
» Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
» Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður í starfi
» Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2014.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu.
» Ráðið er í starfið frá og með 15. ágúst 2014 en upphafsdagur og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um
ráðningu í starfið verður byggð á innsendum gögnum
og eftir atvikum viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Arna Pálsdóttir, verkefnastjóri,
netfang arnap@landspitali, sími 543 1334 og
Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmannastjóri, netfang
bryndishlo@landspitali.is, sími 543 1343.

sími: 511 1144

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Aðstoð óskast á tannlæknastofu í Reykjavík

Ráðningarþjónusta

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir aðstoð/tanntækni
til starfa.
Um er að ræða 70% starf til klukkan 18 alla virka daga.
Umsóknir skuli berast í box@frett.is merkt: Aðstoð-0507

Sölumaður á Suðurlandi

Umsóknarfrestur er til 13. júlí.

Rótgróið sölu- og markaðsfyrirtæki óskar eftir að ráða sölumann á Suðurlandi.

Starfssvið

Sölufulltrúi
Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölufulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið
gefur út, sjá heimasíðuna www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en
ekki skilyrði. Athugið tekjur eru árangurstengdar en
tekjumöguleikar miklir!
Umsóknir skulu sendar á netfangið
umsokn@sagaz.is fyrir 11. júlí nk.

· Sérhæfð sölustörf
· Ráðgjöf til viðskiptavina
· Tilboðs- og samningagerð
· Eftirfylgni söluherferða og tilboða

Menntun og hæfniskröfur
· Menntun á sviði viðskipta-/markaðsmála er æskileg
· Reynsla af sölu- og/eða heildsölumarkaði
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Samningatækni og þjónustulund
· Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til 18. júlí.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

VANTAR AFLEYSINGA
STÝRIMANN OG VÉLSTJÓRA
Dögun ehf. leitar að stýrimanni og yﬁrvélstjóra á rækjuskipið
RÖST SK-17 til aﬂeysinga frá og með mánudeginum 07. Júlí
Vélstjóri þarf að vera með tilskilin réttindi og með reynslu til
sjós, helst sem yﬁrvélstjóri. Skipið er með 684Kw aðalvél.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til:
reyktal@reyktal.is.
Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson í síma
896-9713 og Ólafur Óskarsson í síma 895-9713.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983. Fyrirtækið
stundar rækjuvinnslu og útgerð, og er með
aðsetur á Sauðárkróki.

TRÉSMIÐIR
ÍAV er eitt stærsta og öﬂugasta
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar hvort sem um er að
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði,
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðgangagerð og
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis
og erlendis.
Við leggjum mikla áherslu á að ráða
til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga, með góða hæfni í
mannlegum samskiptum.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu
og erum stolt af starfsandanum og
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.
ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun
og OSHAS 18001 öryggisvottun.

Öldrunarheimili Akureyrar

Vegna aukinna verkefna hér heima og í Noregi
óskar ÍAV eftir að ráða duglega smiði til starfa
sem fyrst.
Helstu verkefni ÍAV eru
suðurnesjum og í Noregi.

á

höfuðborgarsvæðinu,

Verkþættir eru af ýmsum toga meðal annars: Uppsteypa,
glugga- og hurðaísetningar, utanhússklæðningar,
innanhússfrágangur og margt ﬂeira.
Fyrir rétta aðila eru í boði góð laun, góður starfsandi og
góð starfsaðstaða.
Verkefnastaða ÍAV er mjög góð og má þar nefna m.a.
s
s
s
s
s

Fangelsi á Hólmsheiði
Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
Stækkun Methanólverksmiðju í Svartsengi
Verkefni í Noregi
Ýmis smærri verkefni á sviði endurinnréttinga,
gluggaísetninga og utanhússklæðninga

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530-4200.

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða til starfa,
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og starfsfólk við umönnun.

Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is.

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og
áhugaverð starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir
Eden hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan
heimilisbrag og lífsgæði íbúana.

Við breytum vilja í verk

Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt.

ISO
9001

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12

105 REYKJAVÍK

www.hagvangur.is

SÍMI 520 4700
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Deildarstjóra í stjórnendateymi.
Umsjónarkennurum á yngsta stig.
Tónmenntakennara á yngsta stig.
Sérkennara.
Stuðningsfulltrúum.
Skólaliða.
Þroskaþjálfum.
Bókasafnsfræðing á skólabókasafn.
Frístundaleiðbeinendum.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir öflugum aðstoðarmönnum
til starfa í umbúðadeild og frágangsdeild.

· Stærðfræðikennari í Smáraskóla
· Kennari í dönsku í Snælandsskóla
· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf
Hörðuvallaskóli

Allar nánari upplýsingar um laus störf hjá
Mosfellsbæ á www.mos.is/lausstorf

· Aðstoðarskólastjóri
· Íþróttakennari/stundakennari
· Umsjónarkennari á yngsta stig
Álfhólsskóli

· Stuðningsfulltrúi
· Sérkennari
· Náttúru- og stærðfræðikennari á unglingastigi

Fjallabyggð óskar eftir
starfskrafti til aﬂeysinga í starf
tæknifulltrúa til eins árs
Fjallabyggð leitar að áhugasömum og framsæknum
einstaklingi til að sinna starﬁ tæknifulltrúa á tímabilinu
15. ágúst 2014 – 15. ágúst 2015.

Aðstoðarfólk í
prentsmiðju óskast
Meðal verkefna:
- Móttaka verka úr stönsun.
- Röðun umbúða í límingarvél.
- Eftirlit með umbúðum sem koma úr límingarvél.
- Röðun umbúða og pökkun úr límingarvél.
- Brot hefting, upptaka, líming, plöstun og innpökkun
á prentgripum.
Þekking og hæfni:
Óskum eftir einstaklingum sem eru duglegir og geta unnið
hratt undir álagi, eru nákvæmir og handlagnir.
Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu
og þekkingar umsækjenda.
Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri
mannauðssviðs, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Atvinnuumsókn er á prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn.
Umsóknarfrestur er til 25. júlí nk.

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Kópavogsbær
kopavogur.is

Tæknifulltrúi starfar með deildarstjóra tæknideildar
að verkefnum á sviði byggingar-, tækni-, lóða- og
skipulagsmála.
Tæknifulltrúi hefur umsjón með;
- gerð lóðaleigusamninga.
- skráningu mannvirkja og lóða í Bygging, skráningarforrit
fasteignamats.
- undirbúningi, boðun og afgreiðslu funda skipulags- og
umhverﬁsnefndar, ritar fundi nefndarinnar.
- skipulagningu og skráningu teikninga á vegum
sveitarfélagsins.
- umsýslu er tengist dýraeftirliti.
- móttöku erinda til tæknideildar og skráningu í málakerﬁ
Fjallabyggðar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknimenntun sem nýtist við starﬁð.
• Víðtæk tölvuþekking.
• Færni í að vinna með skipulagsgögn og teikningar.
• Góðir samskipta- og samstarfshæﬁleikar.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Skipulagshæﬁleikar og frumkvæði við lausn verkefna.
Launakjör eru skv. kjarasamningi Fjallabyggðar við
viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á vef og
skrifstofum Fjallabyggðar. Umsóknum skal skilað á skrifstofu
Fjallabyggðar eða með tölvupóst á tengilið eigi síðar en 24.
júlí næstkomandi.
Tengiliður: Ármann Viðar Sigurðsson deildarstjóri
tæknideildar, netfang: armann@fjallabyggd.is
s.464 9100 / 864 1491
----------------------------------------------------------------------Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga.
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar,
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Báðir bæir byggja afkomu sína að mestu
á sjávarútvegi, vinnslu ﬁskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar greinar
iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. Í seinni tíð hefur fjölbreytnin í atvinnulíﬁnu aukist og mikill vaxtarbroddur er í ferðaiðnaði og ýmiskonar fjarvinnslu
fyrir fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu.
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar góðar gönguleiðir liggja um
sveitarfélagið.
Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og tónskóli. Góð
aðstaða er til íþróttaiðkunar.
Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn og menningarlíﬁð blómstrar. Fjallabyggð er
fjölskylduvænt sveitarfélag.

Skagafjörður leitar að fagfólki
'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurbær óskar eftir
starfsmanni í þjónustumiðstöð
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling sem
hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Verksvið og ábyrgð
• Starfsmaður er umsjónarmaður fasteigna
Grindavíkurbæjar
• Áætlunargerð og skipulagning
• Stýrir verkum iðnaðarmanna, verkamanna og verktaka
við viðhald fasteigna
• Þarf að vinna ýmsa viðhaldsvinnu innan sem utan
stofnana bæjarins.
• Fer með dagleg innkaup tengda viðhaldsvinnu.
• Bakvaktir skv. bakvaktarkerﬁ Þjónustumiðstöðvar.
• Öll önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a.
aﬂeysingar á þjónustubifreið, snjómokstur oﬂ.
Hæfniskröfur
• Sveinspróf í húsasmíði eða a.m.k. 5 ára starfsreynsla
sem nýst getur í starﬁ.
• Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Bílpróf, og vinnuvélaréttindi
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
• Lipurð í mannlegum samskipum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí nk.
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til
Sigmar B. Árnason byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is ,
nánari uppl. í síma 420 1100

Grindavíkurbær
Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

Fjölskylduþjónusta Skagﬁrðinga leitar að starfsfólki með
fagmenntun, t.d. í þroskaþjálfun, iðjuþjálfun, kennslufræði,
félagsráðgjöf, sálfræði eða aðra sérmenntun sem nýtist í
starﬁ með fötluðu fólki.
Um er að ræða aﬂeysingar frá ágúst 2014 til eins árs
í eftirfarandi störf.
Forstöðumaður skammtímavistunar á Sauðárkróki, 50% starf
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í
m.a. faglegri og rekstrarlegri stjórnun, áætlanagerð, rekstri,
starfsmannahaldi og samhæﬁngu starfseminnar. Því er
reynsla af stjórnun mikilvæg. Viðkomandi ber ábyrgð á
starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum stofnunar í samráði
við félagsmálastjóra og aðra yﬁrmenn. Samskipti og ráðgjöf
við aðstandendur eru einnig snar þáttur starfsins.
Ráðgjaﬁ í málefnum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra,
50% starf
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist
m.a. í ráðgjöf, fræðslu, frumgreiningu og stuðningi við
þjónustunotendur, stjórnendur, og starfsmenn. Reynsla af
stefnumótun og innleiðingu nýjunga æskileg. Áhersla á
reynslu á framangreindum sviðum.
Deildarstjóri skammtímavistunar 80% starf
Starﬁð felur í sér aðstoð við notendur og umsjón sérstakra
verkefna og samræmingu faglegs starfs í skammtímavistun.
Viðkomandi veitir ráðgjöf til samstarfsaðila og starfar í nánu
samstarﬁ við forstöðumann.
Annað:
Æskilegt þykir að umsækjandi geti tekið að sér tvö af þessum
störfum í 100% starﬁ. Í dag gegnir sami þroskaþjálﬁ starﬁ
ráðgjafa og forstöðumanns. Við leitum að samstarfsmanni
með góða vitund fyrir sjálfum sér og hvernig hann geti nýtt
hæﬁleika sína sem best í þágu notenda, ríka ábyrgðartilﬁnningu, virðingu í mannlegum samskiptum og skilning
á valdeﬂingu, er opinn og jákvæður í viðmóti, tilbúinn að
tileinka sér nýjar hugmyndir og hafa metnað í starﬁ.
Störﬁn henta bæði körlum sem konum.
Nánari upplýsingar veita Gunnar M. Sandholt,
félagsmálastjóri, sandholt@skagafjordur.is , farsími 897-5485,
vinnusími 455-6000, og Dóra Heiða Halldórsdóttir
doraheida@skagafjordur.is , 455-6000, farsími: 692-7511.
Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2014
Sótt er um störﬁn á heimasíðu sveitarfélagsins
www.skagafjordur.is (störf í boði) eða í íbúagátt
sveitarfélagsins.
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Glæsilegt húsnæði til leigu undir veitingastað
/ kafﬁhús/ísbúð/útsölustað fyrir bakarí.
Allt til staðar, 70 stólar, borð, kælir, frystir og önnur aðstaða
sem nýtist með öðrum veitingastað.
Áhugasamir sendi inn á box@frett.is merkt “ Einfalt og ódýrt“

Embassy – Housing
The American Embassy, is seeking to lease
a house in the Reykjavik area as of August 1st. 2014.
Required size is 180 – 240 square meters,
2 bathrooms and permission to keep pets.
Lease period is for 3 years. Please send an e-mail to:
eyjolfssongt@state.gov before July 18th. with information about
the location (street and house number) and phone number of the
contact person showing the property.

Sendiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu
Hús á höfuðborgarsvæðinu frá 1. Ágúst 2014.
Æskileg stærð 180 – 240 fermetrar,
2 baðherbergi og leyfi til að hafa gæludýr.

Lífeyrismál
– umsóknir vegna rannsóknarverkefna

Greiningar- og rannsóknarstörf um málefni lífeyrissjóðakerfisins eru afar mikilvæg fyrir íslenskt þjóðfélag. Því vilja Landssamtök lífeyrissjóða (LL) styðja
við rannsóknir um málefni sem tengjast starfsemi
lífeyrissjóða. Þeir sem vilja standa að greiningu eða
annarri rannsóknarvinnu á sviði lífeyrissmála eru hér
með hvattir til að gera grein fyrir hugmyndum sínum
og senda erindi þess efnis á stjórn LL fyrir 1.
september 2014.

Sölufulltrúi
Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölufulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið
gefur út, sjá heimasíðuna www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en
ekki skilyrði. Athugið tekjur eru árangurstengdar en
tekjumöguleikar miklir!
Umsóknir skulu sendar á netfangið
umsokn@sagaz.is fyrir 11. júlí nk.

Umsóknir vegna rannsóknarverkefna verða yfirfarnar
af þriggja manna umsagnarnefnd sem skipuð er
framkvæmdastjóra, formanni eigna- og áhættustýringarnefndar og formanni réttindanefndar LL.
Stjórn samtakanna tekur endanlega ákvörðun um
stuðning við tiltekin rannsóknarverkefni en áskilur sér
jafnframt rétt til að hafna öllum hugmyndum og
tillögum sem berast.

Stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða

Leigutími 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:
eyjolfssongt@state.gov fyrir 18. júlí með upplýsingum um
staðsetningu eignarinnar (götuheiti og húsnúmer)
og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

TIL LEIGU
Glæsilegar skrifstofuhæðir á útsýnisstað í
Reykjavík til leigu frá 1. september 2014
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Útboð
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í gerð „göngu- og
hjólastígs frá Bláa lóni að Gíghæð í Grindavík“. Stígurinn
er um 2.400 m langur og helstu magntölur eru fyllingar
undir stíg um 2.200 m3, uppúrtekt um 1.200 m3 og 7 þveranir
yﬁr lagnir. Verkkaupi leggur til fyllingarefni í verkið en
sækja þarf efnið og mala í rétta kornastærð.
Framkvæmdum skal vera lokið fyrir 20. ágúst 2014.
Útboðgögn verða seld á kr. 2.000.- frá og með mánudeginum 7. júlí 2014 á skrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut
62 og tækniþjónustu S.Á. Hafnargötu 60, 230 Reykjanesbæ
á skrifstofutíma.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, í lokuðu umslagi merktu viðkomandi verki fyrir
kl: 11:00 mánudaginn 14. Júlí 2014, þar sem þau verða
opnuð í viðurvist þeirra er þess óska. Fyrirspurnir skulu
berast á armann@grindavik.is eða skriﬂega á Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240 Grindavík merkt „ fyrirspurn til
skipulagsfulltrúa“. Upplýsingar verða ekki veittar í síma.

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

15688 - Útleiga á hluta húsnæðis RÚV við Efstaleiti
RÚV ohf. hyggst leigja út hluta skrifstofuhúsnæðis á 4.
og 5. hæð að Efstaleiti 1, Reykjavík. Um er að ræða bjart
og glæsilegt skrifstofuhúsnæði með útsýni til allra átta á
frábærum stað. Heildarfermetrafjöldi hæðanna er 966 fm.
Mögulegt er að leigja aðra hæðina eða báðar. Gert er ráð
fyrir að leigutímabil hefjist í fyrsta lagi 1. september 2014
og eigi síðar en 1. október 2014.
Leitað er eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í forvali.
Í kjölfar forvals verður hæfum aðilum geﬁnn kostur á að
leggja inn tilboð í lokuðu útboði í leigu húsnæðisins.
Forvalsgögn þar með talin þátttökutilkynning í forvali,
teikningar og önnur forvalsgögn er að ﬁnna í skjalinu
„15688 FORVALSGÖGN“ sem nálgast má á vef Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is.
Forvalstilkynning og -gögn skulu send á rafrænu formi á
netfangið utbod@rikiskaup.is merkt 15688 – Útleiga á hluta
húsnæðis RÚV eigi síðar en miðvikudaginn 16. júlí 2014.
Sjá nánar á vef
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
Ríkiskaupa.
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Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Jafnréttissjóði. Í samræmi við hlutverk sjóðsins verða veittir styrkir til
rannsókna sem tengjast jafnréttismálum.
Gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi 9,8 milljónir króna til
ráðstöfunar fyrir hvert starfsár og að styrkir séu ekki færri
en þrír og ekki fleiri en fimm.
Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til umsækjenda. Ekki verða veittir styrkir til verkefna sem þegar
er lokið.
Vakin er athygli á því að umsækjendum er gert að sækja
rafrænt um á eyðublaðavef ráðuneytanna, minarsidur.stjr.is.
Nánari upplýsingar má finna á vef ráðuneytisins
forsaetisraduneyti.is/jafnrettissjodur.
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2014 og verður úthlutað
úr sjóðnum á degi Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2014.
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 513/2006,
um úthlutun styrkja Jafnréttissjóðs.
Reykjavík, 4. júlí 2014

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 2014 sem hér segir:
Fyrri hluti þriðjudaginn 7. október
Seinni hluti ﬁmmtudaginn 9. október
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 8. 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.
Reykjavík 5. júlí 2014.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

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

www.hagvangur.is
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Sölvi Þór Sævarsson
Sölufulltrúi

Albert B.Úlfarsson
lögg.fasteignasali

618-0064

414-4488

Ennishvarf 3, 203 Kópavogi
Hlíðasmári 8 201
2 Kópavogur sími:
s
414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali nyttheimili@nyttheimili.is
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Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

Hverﬁsverslun - Miðbær

Opið hús sunnudaginn
6. júlí kl. 17:15 -18:00

Þingholt og Ísak kynna í síma 822-5588 eða isak@tingholt.is
Hverﬁsverslun í hjarta Reykjavíkur til sölu í eigin húsnæði.
Um er að ræða hverﬁsverslun.
Þar fæst ﬂest það sem fólk
þarfnast til daglegs heimilisreksturs.

Leirutangi 30 – Mosfellsbæ
OPIÐ HÚS - miðvikudaginn 9/7 kl.: 18:00 – 19:00
Til sölu við Leirutanga í Mosfellsbæ, glæsilegt 308,1 fm einbýli
á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Mikið og
stórbrotið útsýni Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri, gestasnyrtingu,

borðstofu, setustofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum,
aðalhæð er 186,2 fm, kjallari 51,2 fm og 70,6 fm tvöfaldur bílskúr.

Húsnæðið er 114,7 fm og
skiptist í verslun, lager og
studio íbúð í kjallara.

Stórglæsilegt 316,1 fm einbýlishús á mjög góðum útsýnisstað.
Aðalíbúð er 142 fm auk 36 fm bílskúrs og geymslu á 1 hæð eða alls
200 fm. 40 fm þaksvalir út af stofu sem snúa í suð-austur með frábæru
útsýni yﬁr Elliðavatn.
Í húsinu eru 6 svefnherbergi og 3 stofur. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Á neðri hæð er sér 4ra herbergja 116 fm íbúð.

Skipti á fasteign á
höfuðborgarsvæðinu
kemur til greina.

Allar nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064 eða
solvi@hofudborg.is
Opið hús sunnudaginn 6. júlí kl. 17:15 - 18:00
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Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
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Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Nesbali 3 – Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS - miðvikudaginn 9/7 kl.: 17:00 – 19:00
Til sölu við Nesbala á Seltjarnarnesi er fallegt og vel við haldið einbýli á
einni hæð innst í lokaðri götu. Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri,
gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús, vinnuherbergi, baðherbergi, 3
svefnherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Hátt til lofts og vítt til veggja.
Sjón er sögu ríkari. Getur losnað ﬂjótlega.

HÚ

O

119,0 m² sumarhús
Nánari upplýsingar veitir

Land Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Innst í botnlanga
Um 70 km frá Reykjavík

Opið hús í dag laugardag á milli 13:00 og 13:30
Til sýnis ný og glæsileg 3ja herb. íbúð á þessum vinsæla stað í
Sjálandshverﬁnu í Garðabæ. Stæði í bílageymslu fylgir. Vandaðar
innréttingar og fataskápar. Íbúðin er til afhendingar nú þegar.
Kristín sýnir íbúðina í dag laugardag, á milli 13:00 og 13:30.
Uppl. í síma 893-4248.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Tveir sólpallar / Eigin borhola
Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

22,9 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

LÓMASALIR 15, KÓPAVOGUR

Stórglæsilegt 217,5 fm parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Efri hæðin skiptist í forstofu, snyrtingu,
eldhús, stofur, svalir og innbyggðan bílskúr. Neðri hæðin
skiptist í sjónvarpsstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu.
Verð 64,9 milljónir.
Nánari uplýsingar veitir Dan Wiium s: 896-4013.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

MARARGATA – REYKJAVÍK - GLÆSILEG FASTEIGN Í MIÐBORGINNI

Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 355,1 fm einbýlishús á þremur hæðum auk riss og 18,6 fm bílskúr. Á efri hæðum hússins og í risi
er stór 7 herbergja glæsileg íbúð og á jarðhæð eru tvær litlar íbúðir sem hafa verið í útleigu en væri hægt að sameina aðalíbúð hússins. Eignin
hefur öll verið endurnýjuð að innan og innréttuð á afar smekklegan máta á sl. árum. Stofur eru stórar og bjartar og að hluta með verulega aukna
lofthæð, allt að 7 metrum. Stór eyja er í eldhúsi. Húsið er teiknað af Guðmundi H. Runólfssyni árið 1931. Rut Káradóttir innanhússarkitekt teiknaði
breytingar sem gerðar voru á eigninni að innan árið 2008. Þráinn Hauksson landslagsarkitekt hannaði lóð hússins sem var endurnýjuð árið 2012.
Frábær staðsetning í miðborginni.

Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

JAÐAR 13 Sumarbústaður Arnarstapa, Snæfellsbæ
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ

Dreymir þig um Spán?
Þar sem sólin skín

La Zenia Beach

Bústaðurinn er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð
meðfram uppgöngunni. Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
Einstakur staður til að endurnæra sál og líkama með orku
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður á svæðinu. Tilvalið fyrir
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk. Verð kr. 15 millj

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

(¹KON 3VAVARSSON
LÎGGILTUR
FASTEIGNA
FYRIRT¾
Hákon Svavarsson,
löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja
og skipasali

Þorláksgeisli 5, Glæsieign -Laus strax
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. JÚLÍ 13:00-13:30

15

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús og einbýlishús í lokuðum sundlaugagarði á frábærum stað.
Hannað og byggt af EUROMARINA, viðurkenndum byggingaraðila á Spáni, með yfir 40 ára
reynslu. Um 50 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli. Örstut t göngufæri á ströndina,
La Zenia Boulevard, nýju verslunarmiðstöðina, ótal veitingastaði, verslanir og útimarkað.
Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.
Íslenskur fasteignasali á staðnum frá 23. júlí - 5. ágúst.
Upplýsingar í síma 893 2495 eða á www.eignir.is
Hafið samband og bókið tíma á skoðun.

Aðalheiður Karlsdóttir • Löggiltur fasteignasali • adalheidur@stakfell.is

Ein af gæsilegri 140 fm íbúðum
í Grafarholti með stæði
í
bílskýli. Íbúðin er laus strax,
íbúðin er 4ra herbergja á 3 hæð,
lyfta og stórar vestursvalir.
Íbúðin er í alla staði vel skipulögð og björt. Íbúðin er smekklega
innréttuð. Stofan og eldhúsið er afar rúmgott u.þ.b. 50 fm.
Innan íbúðar er sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Í kjallara er sér geymsla auk sameiginlegrar hjóla- og
vagnageymslu. Eigninni fylgir sér stæði í lokaðri bílageymslu sem
er sérlega snyrtileg með þvottaaðstöðu.
Innifalið í rekstri húsfélags er m.a. þrif á sameign.
Á heildina litið er þetta vönduð íbúð, á góðu verði, rúmgóð
og smekklega innréttuð. Góð staðsetning m.t.t. þjónustu, verslana,
skóla, leikskóla (í göngufjarlægð) og fallegra
gönguleiða ásamt golfvelli í nágrenninu.

Verð 35,9 millj.
Allar nánari uppl veitir Hákon í síma 898-9396
eða hakon@valfell.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

sími: 511 1144

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788
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STÓRIKRIKI 29 - 270 MOS
- Nýtt og glæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð
- Suðurgarður – jaðarlóð – útsýni
- Afhent fullbúið án gólfefna, votrými flísalögð
- Hagstætt verð.
- Verð: 59,5 milljónir

Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

AUSTURKÓR 53, 203 KÓPAVOGI
- 180 fm. 5 herbergja vandað endaraðhús.
- Berið saman verð og gæði.
- Innbyggður bílskúr.
- Suðurgarður, grænt svæði á bakvið hús.
EINSTAKLEGA FALLEGAR SUMARBÚSTAÐALÓÐIR
- Tvær fallegar samliggjandi sumarhúsalóðir í landi Leirubakka í Landsveit.
- Fást á mjög hagstæðu verði. Stærð lóðanna er alls 1,4 hektarar eða 7000 fm hvor um sig.
- Mikið óbyggt svæði umhverfis lóðirnar, einstakir möguleikar á ósnortnu landrými.
- Verð fyrir staka lóð er 1.750.000 kr. og verð fyrir tvær lóðir er 3.200.000 kr.
Hafðu samband

MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

- V. 37,9 millj. Fokhelt. Fullbúið að utan.
- V. 47,4 millj. Tilbúið til innréttinga. Fullbúið að utan.

Hafðu samband

Hafðu samband

KRISTBERG SNJÓLFSSON

MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

sölufulltrúi. Sími 892 1931

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA ÚS

H
PIÐ

O

8 ÍBÚÐ
IR
SELDAR

90%

fjármög

nun

BÓKIÐ
Ó
SKOÐUN
HJÁ SÖLUMÖNNUM

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb.
h b Íb
Íbúðir
ð á glæsilegum
l l
útsýnisstað.
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: MAÍ – DES 2014.
- Verð frá kr: 35.9.- millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband

MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Úlfarsbraut 96 - einstakar íbúðir á yndislegum stað

• Frábær hönnun

• Glæsilegt lyftuhús

• Mikið útsýni
• Hágæða gólfefni

• Vandaður frágangur
• Sérsmíðaðar innréttingar

Úlfarsárdalur er náttúruperla í borginni. Leikskóli, grunnskóli og
íþróttaaðstaða Fram er í næsta nágrenni. Hverfið er við stofnbraut
og því fljótlegt að fara í og út úr bænum. Öll verslun og þjónusta
í næsta nágrenni. Sundlaug verður í hverfinu.

Nýtt í sölu: Glæsilegar íbúðir í fallegu álklæddu lyftuhúsi
að Úlfarsbraut 96. Um er að ræða sjö þriggja og fjögurra
herbergja íbúðir frá 100 - 130 m2 að stærð. Íbúðirnar eru
með sér þvottahúsi og geymslum í sameign. Stæði í lokaðri
bílgeymslu fylgir sex íbúðum. Þetta er tækifæri til að eignast
rúmgóða og vandaða íbúð á besta stað neðst í Úlfarsárdal.

Afhending íbúða í nóvember 2014
Aðalhönnuður: Rúnar Gunnarsson, arkitekt
Innanhússhönnuður: Bryndís Eva Jónsdóttir
Lagnahönnun: Magnús Gylfason, Tæknivangi
Lýsing: Helgi Eiríksson, Lúmex

Davíð s: 697-3080 - david@miklaborg.is

íbúðir
12
seldar

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

Um er að ræða 2ja - 4ra herbergja íbúðir á bilinu 90-188 fm og
fylgir þeim öllum stæði í lokaðri bílageymslu.
Hægt að kaupa aukastæði.

Afhending frá október 2014 til maí 2015

2/8

miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
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569 7000

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
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Við lofum ljúfum júlí á Stöð 2!
Áskrifendur Stöðvar 2 eiga von á góðu í júlí. Kolbrún Björnsdóttir fer í loftið með nýjan þátt þar
tt
sem við kynnumst kjarnakonum sem eru í stjórnunarstöðum í fyrirtækjum sínum. Vala Matt
þræðir áhugaverð stræti og torg í Götunni minni og kokkarnir í Grillsumrinu mikla töfra fram
m
izzoli
ljúffenga rétti. Af erlendu efni er af nógu að taka, m.a. snúa rannsóknarlögreglukonurnar Rizzoli
og Isles aftur og við kynnum til leiks glænýjan þátt í anda Grey‘s Anatomy, The Night Shift.

Ljóshraði og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár, Tónlist.is í þrjá mánuði
og aðild að Vild á aðeins 7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

180
spar.000 kr.
n
á 36 m aður
ánuð
u
m

7.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.
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FAGMENN Poulsen
þjónustar bæði bíleigendur og bifreiðaverkstæði.
Þar starfa fagmenn með
áralanga reynslu.

TILBOÐ
ÚT JÚLÍ
Nú í júlí mun Poulsen veita
50 prósenta afslátt af rúðuþurrkum til þeirra sem koma
í rúðuskipti eða viðgerð á
rúðu. Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
fyrirtækisins, poulsen.is, eða
í síma 530 5900.

EF RÚÐA ER
BROTIN Í
BÍLNUM ÞÍNUM
● Hringir þú í Poulsen í síma
530 5900 og pantar tíma í
bílrúðuskiptum.
● Gefur þú upp bílnúmer og
tryggingafélag bílsins.
● Mætir þú með bílinn
á umsömdum tíma í
Skeifuna 2.
● Færð þú hjálp við að fylla
út tjónaskýrslu og skilur
bílinn eftir.
● Sækir þú bílinn seinnipart
dags og það eina sem þú
þarft að greiða er sjálfsábyrgð.
● Ekur þú heim með
splunkunýja rúðu og gott
útsýni.
● Ef aðeins þarf að gera við
rúðu greiðir tryggingafélagið viðgerðina að fullu.
● Ef skemmd er minni en
tíkall að stærð er oftast
hægt að gera við rúðuna.

STÆRSTI BÍLRÚÐUINNFLYTJANDI
LANDSINS MEÐ ÁHERSLU Á GÆÐI
POULSEN KYNNIR Fyrirtækið Poulsen er stærsti bílrúðuinnflytjandi landsins og býður upp á rúður í flestar gerðir bíla. Í Skeifunni 2 rekur
Poulsen fullbúið bílrúðuverkstæði. Þar starfa fagmenn með margra ára reynslu. Mikil áhersla er lögð á gæði, bæði í vörum og þjónustu.

P

oulsen var stofnað af Dananum Valdimar Poulsen
árið 1910 og er því orðið
rúmlega aldargamalt fyrirtæki.
Hjá Poulsen starfa í dag yfir
30 manns, hver með sína sérhæfingu, sem þjónusta bæði bíleigendur og bifreiðaverkstæði.
Fullbúið bílrúðuverkstæði Poulsen er í Skeifunni 2.

ÞJÓNUSTA ALLA
Björgvin Ragnarsson, sölustjóri
Poulsen, segir það ganga fljótt
fyrir sig að skipta um rúðu í bíl
þegar fagmenn eru að verki.
„Þetta er einfalt mál. Ef rúða
er brotin í bílnum, hvort sem
er að framan, aftan eða á hlið,
pantar fólk tíma í bílrúðuskipti. Við fáum upplýsingar
um númer bíls og hvar hann er
tryggður. Mætt er með bílinn á
umsömdum tíma, tjónaskýrslan
fyllt út og hann skilinn eftir. Bíllinn er svo tilbúinn seinnipart
dagsins. Svona einfalt er þetta,“
segir Björgvin.
Hvað kostnað varðar þarf

STÆRSTU MERKIN Poulsen flytur inn stærstu merkin í bílrúðum og býður upp á rúður
í flestar gerðir bíla.

ávallt að borga sjálfsábyrgð við
bílrúðuskipti en ef gera á við
rúðu er það greitt að fullu af
tryggingafélaginu. Ef skemmdin
er minni en um það bil tíkall
að stærð er að sögn Björgvins
oftast hægt að gera við rúðuna.
„Af öryggisástæðum er þó ekki
gert við skemmdir sem eru í
beinni sjónlínu ökumanns. Þá
er betra að skipta.“

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Verkstæði Poulsen hefur á að
skipa faglærðu starfsfólki með
margra ára reynslu. Meðal
annars hefur það sinnt kennslu
í bílrúðuísetningum og bílrúðuviðgerðum úti um allt land.
„Bílrúðuísetning er mikið vandaverk og ekki sama
hvernig hún er framkvæmd.
Við höfum tileinkað okkur

VANDAÐ TIL VERKA Það er vandaverk að skipta um bílrúður. Starfsfólk Poulsen
vinnur eftir ströngum vinnureglum sem tryggja að ávallt er vandað vel til verka.

ákveðnar vinnureglur sem
skara langt fram úr almennum
vinnureglum. Það er trygging
fyrir viðskiptavininn að vönduð
vinnubrögð séu ávallt viðhöfð
og að viðgerðin muni standast
tímans tönn.“

GÆÐI OG VANDVIRKNI
Mikil áhersla er lögð á gæði,
bæði í vörum og þjónustu.

Poulsen flytur inn stærstu
merkin í bílrúðum, AGC og
Pilkington, sem er virtasti og
umsvifamesti bílrúðuframleiðandi heims. „Þar sem við erum
stærsti innflytjandi á bílrúðum, listum og smellum, ásamt
vélum og tækjum til rúðuskipta,
höfum við ávallt nýjustu tæki
og beitum nýjustu aðferðum við
rúðuskipti.“

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR Hyundai I30 Wagon CRDI Blue
Drive 110 hestöfl. Dísil beinskiptur
6 gíra, frítt í stæði, upphitað stýri,
16” álfelgur, hraðastillir, led kastarar,
„bluetooth” o.fl. Verð kr. 3.690.000

TILBOÐ 2.290.000.VW PASSAT 4 MOTION DÍSEL.Árgerð
2008,ekinn 125.þ km, dísel,6 gírar,lítur
vel út,er á staðnum.Rnr.104490.
S:562-1717.

Palomino YEARLING IY-4102 fellihýsi
ágerð 2010 Lítið notað, sólarsella,
fortjald o.fl. Verð aðeins kr. 1.650.000

KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn
137 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.980.000. Rnr.240001.

NISSAN QASHQAI VISIA 03/2014,
ekinn aðeins 3.430 km, bensín, 6 gíra.
Verð 4.390.000. Raðnr.252276 á www.
BILO.is Er á staðnum, gsm. 771-8900.

Honda Insight 1,4 5 dyra Hybrid .
Árgerð 2011, ekinn 34 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.990.000. Tilboð
2.690.000.- Stgr Rnr.336669.

Ferðavagnamarkaður
Skútuvogur 6, 104 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

MERCEDES BENZ Ml 420 cdi 4matic
. Árgerð 2007, ekinn 103 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.590.000.
Rnr.990739.

Bílar til sölu
PONTIAC FIREBIRD TRANS AM
Árgerð 2001, ekinn aðeins 51
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 3.590.000.
Raðnr.283147 á www.BILO.is - Er á
staðnum, gsm 771-8900.

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

Honda Civic 1.8i ES. Árgerð 2010,
ekinn 49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.550.000. Tilboð 2.290.000.Stgr Rnr.336668.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

KIA Ceed lx 1.4 bensín beinsk.. Árgerð
2010, ekinn 106 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.680.000. Rnr.990573.
MMC Pajero Langur DID skráður
04/2012 Ekinn 34 þkm. Leður, 7
manna o.fl. Verð kr. 8.490.000

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

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

BMW 320 e90. Árgerð 2007, ekinn
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.450.000. Rnr.990876.

Ford Transit Rimor nýsk. 03.08 2007
markísa TV,DVD einn með öllu Ek
aðeins 12 þús km raðn. 121698 Verð
5.6 m skipti möguleg á ód.

FORD FREETEC 708 ti. 09/2006,
ek. aðeins 24 Þ.km, dísel, sjálfsk.,
afturdrifinn (tvöfalt), aðskilið rúm.
Einn eigandi! Verð 7.880.000.
Raðnr.252354 á www.BILO.is - Er á
staðnum, gsm 771-8900.

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

TILBOÐ FLOTTUR
SPARÍBAUKUR! DIESEL!
Ford Fiesta ‚12, diesel ek. 68þ. Nokian
vetrardekk fylgja með á felgum,
60þús. þj.skoðun, nýtt í bremsum.
Eyðsla 3-5L! Tilboð 1.980þ. Uppl. í s.
856 5171 eða danni@emax.is

Polo, 2003 árg, 1200 vél, bsk, ek
163þkm. Sk.‘ 15. Verð 650þús S: 8693925

MIKIÐ ÚRVAL Á STAÐNUM – FRÍTT AÐ SKRÁ

ADRIA Classica 613 pk kojur.

FLEETWOOD Americana santa fe.

TRAVEL Lite 610p nýtt.

TOYOTA Land cruiser gx 120.

HARLEY DAVIDSON Vrsc v-rod.

Árgerð 2006, markísa með hliðum, alde
gólfhiti. Verð 2.990.000. Rnr.300694.
00694.
Á staðnum.

Árgerð 2007, fortjald o.fl. Verð 1.300.000.
Rnr.310254. Á staðnum.

Árgerð 2013,. Verð 2.290.000. Rnr.300446.
Á staðnum. Tilboðsverð 1.950.000.
0.000. m/vsk

Árgerð 2006, ekinn 129 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.290.000. Rnr.104879.
Á staðnum.

Árgerð 2003, ekinn 7500 KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.450.000. Rnr.300894.
nr.300894.
Á staðnum.
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GOLFBÍLL Clup car.

HOBBY 540 ul prestige.

FIAT Mc louis p700.

Árgerð 2000, ekinn 250 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 790.000. Rnr.310147. Á staðnum.
taðnum.
Tilboðsverð 490 þús.
N
LÁ
0%
10

Árgerð 2002, rafgeymar frá 2010,
nýtt hleðslutæki og mótor. Rafmagn,
afmagn,
sjálfskiptur. Verð 1.390.000. Rnr.105444.
Á staðnum.

Árgerð 2011, markísa, fortjald, sólarsella,
gólfhiti o.fl. Verð 3.990.000. Rnr.105425.
nr.105425.
Á staðnum.

Árgerð 2008, ekinn 5 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 8.900.000. Rnr.300377. Á staðnum.
Svefnherbergi.

COLEMAN Redwood laredo 9,5 fet.

FORD Trigano.

BRYZA 410 vatnabátur.

Árgerð 2001, markísa. Tilboðsverð 625.000.
Rnr.105259. Á staðnum.

Árgerð 2005, ekinn 55 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Markísa, bökunarofn o.fl. Verð 6.900.000.
Rnr.105356. Á staðnum.
N
LÁ
0%
0
1

Árgerð 2011, 30 hö utanborðsmotor,
yfirbreiðsla, útvarp o.fl..
Tilboðsverð 990.000. Rnr.3009924.
Á staðnum.

N
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CHRYSLER Town - country
limited awd.
N

N

N

LÁ

0%

10

HYUNDAI H-1 4 X4.

10

N

LÁ

10

10

10

LÁ

Árgerð 2003, ekinn 127 Þ.MÍLUR,
LUR, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. Rnr.104977.
Á staðnum.
N
LÁ
0%
10
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Bílar til sölu

Vörubílar

Til sölu Golf 1400, árg 1999. Ekinn
199þús. Verð 230þús. Uppl. í síma
898-6465

TILBOÐ
Chevrolet Captiva luxury nýskr
12.2011 ek 42 þús Diesel, ssk, leður,
lúga, krókur, 19” felgur ofl. Ásett verð
5.590 þús. Tilboðsverð 4.900 þús.
Uppl. í s. 856 2714.

Can Am Renegade 2008 ekið aðeins
4500 km. Hlaðið aukabúnaði. Gott
stgr. verð. S. 664 8581.

Til sölu Zobiac bátur með nýjum 15hs
suzuki utanborðsmótor ásamt kerru.
Verð 750 þús. Uppl. í s. 864 6556.
MAN 19.403 með kassa og lyftu árg.
1995, verð 1.750.000+vsk Uppl í
S:773-1630

Til sölu vel með farið ROCKWOOD
Premier fellihýsi. Árg. ‚07. Fortjald
fylgir. Ísskápur, sólarsella, ferðaklósett,
nýr rafgeymir, hiti í dýnum omfl. Verð
1.470.000. Uppl. í s. 893 9255.

Bílaþjónusta

VW Passat Comfortline árg. ‚06, ek.
74þ.? Lítur MJÖG vel út. 18” felgur
geta fylgt. Leður, lúga, sjsk. V. 2 millj.
S. 854 0010.
Landcruiser 120 VX Árg. 2008 ek.
94 þús.km. smurbók frá upphafi.
Endurnýjaðar bremsur og dekk fyrir
ári síðan. Óaðfinnanlegur bíll í alla
staði, einn eigandi. stg.verð: 5,9.m
Uppl. í s. 893-1477 Páll eða pallihar@
gmail.com

FRÁBÆR SPARIBAUKUR
Nissan almera 1.5 árg ‚04 5dyra bsk
ek. 140þ Sk.‘15 allur ný yfirfarinn. Verð
670þ TILBOÐ 490þ Visa/euro kortalán
til 3 ára Uppl. í s. 777-3077

MAN 14.264 árg 1997 með kassa
og lyftu. verð 1950.000+vsk Uppl í
S:773-1630

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000
Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Varahlutir
Dodge coronet 500 1967 V8,
sjàlfskiptur,skodadur Verd 3.000.000
A.T.H skipti 8662689 - olofasa@gmail.
com

TORFÆRA Í JÓSEPSDAL
Topplausna torfæran 12. júlí kl. 13

NOOTEBOOM niðurtekinn
útdraganlegur vagn m/gámalásum.
Verð 3.500.000+vsk Uppl í S:773-1630

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

Húsbílar

Toyota yaris sol. 5 dyra árg 05 ljósgrár,
ek. 93.000 km Verð 980.000 uppl
6910021

Mitsubishi Pajero jeppi til sölu 05 árg.
Ek. 121.000km, ný tímareim og nýleg
dekk. Þessi jeppi er í toppástandi.
Ásett verð er 2.490.000kr en vegna
flutninga má hann fara á 1.530.000kr,
hafa samband í 6635764 Jón

Vinnuvélar

250-499 þús.

ÞJÓNUSTA

H.Trajet 7manna, beinsk. árg.‘03.
Ek.192 þús. skoðun til ‚15. Verð
480þús. S.863 8315
Toyota Land Cruiser 120 VX Diesel,
2/2008, 33” Breyting, Leðursæti,
Sjálfskiptur, Svartur, ek.126þ, Krókur,
Húddhlíf. Skoða skipti á ódýrari bíl.
Verð 5.7m. Uppl. í s. 899 0800

Bílar óskast
Hreingerningar
Teppahreinsun, gluggahreinsun,
flutningsþrif, húsgagnahreinsun,
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762
og www.gluggahreinsir.is

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

NULL
Hyndai Santa Fe 11 árg. disel sjálfsk.
ek. 48 þús km.Dráttarkr. með raftengi
fyrir hjólhýsi.Vetrard, á álfelgum. V.
4,9 mil. Skipti möguleg.Uppl. Í S. 8986452 Bjarni

Garðyrkja

KAUPUM ALLA BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

NISSAN PATROL TIL SÖLU
Kia 2900 pallbíll, árgerð 2008, ekinn
110.000, ný tímareim, verð 1.000.000,, engin skipti. Uppl. í s. 897 2794

Árg. 2007, common rail, sjálfsk.,
dráttarbeisli, ekinn 168 þús., skoðaður
2014, ath. skipti. Verð 2.9 í beinni
sölu. Uppl. í s. 896 1339.

Pallbílar

Kia 2900 pallbíll, árgerð 2008, ekinn
110.000, ný tímareim, verð 1.000.000,, engin skipti. Uppl. í s. 897 2794

Hópferðabílar

Til sölu umboðsbíll, Ford TEC
FREETEC 708 TI Húsbíll, árg. ‚06, ek.
24þ.km, sjálfskiptur, afturhjóladrifin
og á tvöföldum dekkjum að aftan,
loftkæling, bakkmyndavél, sólarsella,
tv loftnet og cd spilari. S. 867 0370.

Fellihýsi
Til sölu einstaklega vel með farinn og
fallegur BMW X5 3.0D. Ek. einungis
125þ. km. Áhv. 3.1m V. 5.690þ. Sk. á
ód. Góður stgr. afsl. S. 860 1022.

Til sölu Quicksilver 640 pilothouse.
Árg 08 306 brt. Fullbúinn frábær bátur,
mercury fjórg. 100 HP. Eins og nýr á
vagni. Verð 5,5 millj. Sími 695-2395

Sparibaukur corolla ‚98 árg. 1.3 ek.
257 þús., ný skoðuð ‚15, nýleg kúpling,
ofl. Góð smurbók. Lítur vel út. Verð
299 þús. S. 775 6035.

til sölu

Til sölu Sláttutraktor 17,5hp 6 gíra
Briggs&Stratton mótor 107cm
sláttubreidd 389.000,-S. 821 0040.
Vagnhöfða 6

15 MANNA DÍSEL
Til sölu Renault Master 15 manna ek.
140 þús á mótor en bílinn sjálfur 475
þús. Ný tímareim, ný kúpling og margt
fleira. Ný skoðaður 2015. Flottur bíll
Verð 2.680 þús, möguleika á allt að
100% láni í allt að 36 mánuði. Uppl. í
s. 693-0053

TILBOÐ ÓSKAST

COLEMAN ROYALE
FELLIHÝSI ‚95 10 FET

Gæsilegur bátur til sölu

Fortjald fylgir með. Fellihýsið er í
góðu ástandi. Næsta skoðun 2015.
Ásett verð 500.þús Uppl.í s. 8241055
og 8928053

með kerru og Volvo Penta motor

SLÁTTUVÉLA OG
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN

Tilb. óskast í eftirfarandi bifreiðar
og vinnuvélar, sem til sýnis eru
v. þjónustumiðstöð (áhaldahús)
Kópavogs við Álalind 1. Tilboð sendist
á gislit@kopavogur.is, eða síma 5701660 f. 27.07‘14. Sjá facebook síðu
þjónustumiðstöðvar Kópavogs.

Bátar

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. S. 824
1238.
Ódýr garðsláttur og garðúðun. Halldór
garðyrkjumaður. 6981215.

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími :
848 1723.

MB Sprinter 519, 19+1 farþega, 2007
árgerð, Nýmálaður. Uppl. í s. 892 3111.

TRJÁPLÖNTUSALAN
BJARKARHOLTI 1
MOSFELLSBÆ
Birki, reynitré, ísl. reynir, silfurreynir
koparreynir, úlfareynir, sitkagreni,
blágreni, fjallaþynur o.fl. Allt á lágu
verði. Opið alla daga frá kl. 10-18.
Upplýsingar í síma 566 6187.

GARÐSLÁTTUR
í heimagörðum á sanngjörnu verði.
Uppl. í síma 855 3132.

DÍSEL MASTER
Eigandi bátsins verður með bátinn hjá Snarfara Reykjavík
á laugardaginn 5/7 frá kl. 10 - 18.
Til sýnis og prufu fyrir þá sem hafa áhuga.
Upplýsingar í símum 8923553 Haukur eða 8220902 Óskar

Til sölu FlOTTUR RENAULT MASTER
LANGUR HÁÞEKJA DÍSEL. Nýsk.
10.03.2005 ek. 187 þús. Nýsk. 2015
ný búið að skipta um tímareim og
vatnsdæla. Verð 1390 þús með vsk.
Möguleiki á allt að 100% vísa/euro
láni í allt 36 mánuði. Uppl. í s. 6930053

Rapido árg. ‚06 fellihýsi m. hörðum
hliðum til sölu. Mjög vel haldinn
og vel útbúinn vagn, aðeins tveir
eigendur. Miðstöð, ísskápur fyrir
gas/rafmagn, vaskur, eldavél og gott
skápapláss. S. 863 3166.

Bókhald
Seglskúta til sölu. Fortissimo
(Marieholm 33). Verð 5,5m.
Upplýsingar í s. 617 7130.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
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Málun, múrun, smíði, flísalögn...
Iðnaðarmenn óska eftir verkefnum.
Viðhald/breytingar úti og inni t.d. böð
og eldhús... S. 7705599

Getum bætt við okkur verkefnum.
Frí verkskoðun og tilboð. s. 8919890
malarar@simnet.is

SPÁSÍMINN 908 5666

Óskast keypt

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

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Spái í Tarot og bolla tek heim og í
gegnum síma. Ein af þeim bestu.
Trúnaður. Kristín s. 8979002

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

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.

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

Rafvirkjun

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta.
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í
s. 695 4464 Ágúst málari.

Búslóðaflutningar

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

KAUPI GULL !

Húsaviðhald

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

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar Áratuga reynsla.
Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com
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Trésmíði
Tölvur

Sjónvarp

INNRETTINGAR.IS

Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.
Bjóðum upp á tölvuviðgerðir.
Sanngjörn verð, fljót og góð þjónusta.
S. 786 4860.

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

Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT
& SELT

til sölu

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

Spádómar

Til sölu
ÓDÝR HEIMILSTÆKI

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og
tímapantanir í s. 844 1596

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

Laga ryð á þökum, hreinsa þakrennur,
og tek að mér ýmis smærri verk. Uppl.
s. 8478704. manninn@hotmail.com.

Spái í bolla/spil. Sé tímabókun gerð
með sms er símaspá möguleg. S.699
4686. Kristín

Útsala stórar plöntur allar gerðir
veljum íslenskt. Blómsturvellir v.
Reykjalund s.8641202

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Þjónustuauglýsingar
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Netverslun
GRAF.is

Sími 512 5407
Personal growth counselling sessions
Set yourself free to live your life
as you always dreamed it could be.
Do you wish to be free from negative emotional issues
like stress, depression, anger, loneliness, fear,
low self-esteem, jalousy etc.
Magdalena is a nurse, yoga and meditation teacher with 25 years of experience within self development. The sessions will be in English or Danish.

777',)4)3 o ',)4 ',)4)3
777',)4)3

Sími 550 9800

Contact Magdalena on 857 0113 or magdalena.hansen@gmail.com

www.tjaldaleiga.is

"YGGINGAVERKTAKAR *¹RNABINDINGAMENN
6ÎRUR TIL J¹RNABINDINGA
"INDIVÅR o FJARL¾GÈARSTJÎRNUR o PLASTLISTAR
J¹RNSTËLALENGJUR o STEINAR
%INNIG RÎR OG KËNAR

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.

6ÅR OG LYKKJUR EHF o ,YNG¹S  'ARÈAB¾ o  
VIROGLYKKJUR INTERNETIS o WWWFACEBOOKCOMVIROGLYKKJUR

6!2!(,54)2
)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
6ARAHLUTAÖJËNUSTA
LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Til bygginga

til sölu

Dýrahald

STEINULL Undirlagsplata Til sölu 5
tommu steinull í plötum 120x180
mm. Selst ódýrt Upplýsingar í síma
897 3361

Til Sölu
Veitingastaður við Ármúla Rvk.

Atvinnuhúsnæði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Fyrirtæki

SKAMMTÍMALEIGA BOLHOLTI 4,
105 REYKJAVÍK.

Ökukennsla

Gamall Lang Reykofn ásamt gömlum
bakaraofni AEF og fleira til sölu.
Tilboð óskast. S. 588 7117, milli kl.
16 og 18.

Ýmislegt

HREINRÆKTAÐIR BRÚNIR
LABRADORHVOLPAR
Frábærir fjölskyldurhundar og
veiðihundar. HRFÍ ættbók og
startpakki. Tilbúnir til afhendingar um
miðjan júlí. Svavar 822-5950. Á FB
Kvíslartungu labrador.

Verslunarhúsnæði 245fm og
170fm á götuhæð. Stórir gluggar,
einnig 90-180fm fyrir sérverkefni
og aðra þrifalega starfsemi. Stór
innk. hurð. Skammtímaleiga
1-2 mán í senn eða eftir
samkomulagi. Laust strax að
hluta annað frá 01. ágúst. n.k.
Uppl. grensas@gmail.com
S. 893 8166

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

HÚSNÆÐI

Frekari upplýsingar :
Til
afhendin
gar
nú þega
r

Einar E. Guðmundsson, viðskfr.
Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk.
s. 517-3977 Netfang: einareg@gmail.com

Húsnæði í boði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLULAUSNIR.IS

VANTAR HITA Í KROPPINN

3   o RMÒLA  o  26+ o ATVIS

,ÅFSSTÅLSVERSLUN Å  TIL SÎLU

Dásamlegur ljósabekkur til sölu
vegna breytinga. Hefur aðeins verið
í einkaeign því lítið notaður. Verð
120.000.- Uppl. í s. 847 5804.

5PPL Å S  
OG WWWATVIS

Dalshraun 13 Hafnarfirði

TILBOÐSDAGAR
Í DÝRALANDI

opið hús

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month.
gsm 824 4535
leiga@leiguherbergi.is

ATVINNA

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Atvinna í boði

Góð 2 herb. íbúð á 1. hæð í Álftamýri,
Rvk. 135.000 kr. á mán. Laus strax. S.
869 0224 & 895 1028.

SUMARSTARFSMENN
ÓSKAST

16 fm. fullbúið herbergi tilvalið f.
námsfólk til leigju í hverfi 104 R. v.
60 þús á mán. Einn mán. í tryggingu.
Uppl. í S. 8465237

S. 773 4700 • Ármúla 19 • 108 RVK • atv.is

Húsgögn
OP

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

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.

HEIMILIÐ

Njálsgata 104, Reykjavík

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

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

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

«SKAR -IKAELSSON LÎGGILTUR FASTEIGNA OG FYRIRT¾KJASALI

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Tilboð á svörtum grindarbúrum
Stærð 61 cm verð 5.990,Stærð 76 cm verð 7.990,Stærð 91 cm verð 9.990,Stærð 107 cm verð 10.990,Stærð 122 cm verð 13.590,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

HEILSA

6INS¾L VERSLUN ¹ ,AUGAVEGI
MEÈ FALLEGAR VÎRUR INNÚUTTAR
SEM OG ÅSLENSKA HÎNNUN
'ËÈ TENGSL OG VIÈSKIPTA
SAMBÎND &R¹B¾RT T¾KIF¾RI

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

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

Kjötvinnsla í Hafnarfirði óskar
eftir sumarstarfsmönnum í skurð,
pökkun og ýmis tilfallandi störf í
4 - 6 vikur frá 14. júlí nk.
Umsóknir sendist á
ipdreifing@gmail.com eða
upplýsingar í síma 577-3408

AKUREYRI - GISTING
Falleg fullbúin íbúð á besta stað. S.770
5018, inra@hive.is

IÐ

HÚ

S

2ja herb. íbúð í Norðumýri - laus.
Opið hús í dag og á morgun frá kl. 14-16 báða dagana.
Íbúðin er öll endurnýjuð, með parket á gólfum, nýir gluggar og gler.
Eldhús og bað. Gluggar í suður og austur.
Frábær staðsetning. Laus.

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

Húsnæði óskast

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum.
Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-074.

Kona óskar eftir stóru herbergi til
leigu. Uppl. í síma 8672145
Kona óskar eftir stóru herbergi til
leigu. Uppl. í síma 8672145

Sumarbústaðir

Save the Children á Íslandi

Fallegt trérúm með sál, ættað úr
Eyjafirði, smíðað fyrir 1919, til
sölu. Lengd 180 cm (innanmál 160
cm), breidd 73 cm, má breikka.
Getur hentað sem barnarúm eða
sjónvarpsbekkur (dýna og herðapúði
fylgja). Verðhugmynd 30.000 kr.
Upplýsingar í síma 552 4523.

SSS EHF.
Vanur smiður getur bætt við sig
verkefnum. Vanur palla síðum,
viðbyggingum, sumarhúsum, viðhaldi
og fl. Er á suðurlandi. S. 893-0422.

Óskum eftir vélstjóra í afleysingar
frá 11/7-11/8 á Jóhönnu ÁR 206.
Vélastærð 650hö og 478 kw. Uppl. í
s. 852 0367, 856 5451 & 892 0367.
hsver@simnet.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
óskast til aksturs á sorpgámum
á stór Reykjavíkursvæðinu til
sumarafleysinga. Nánari upplýsingar
567-5111
Starfsfólk óskast í þrif hjá
ferðaþjónustu á Suðurlandi. www.
horgsland.is Uppl. í s. 894 9249 &
487 6655

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali

skemmtanir

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
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HUNDRUÐIR
VARA!

RISA

Nú má skoða
r líka
útsöluvörurna
.is
á byggtogbuid

SUMARÚTSALAN
ER HAFIN!

20-90%
afsláttur!
KAFFIVÉLA
KAFFIVÉLAR,
ELDHÚSÁHÖLD,
ELDHÚSÁHÖ
POTTAR
TAR OG PÖ
PÖNNUR,
VÖFFLUJÁRN,
UJÁRN, BLANDARAR,
BLANDARAR
DISKAR
D
ISKAR OG GLÖS, HEILSUGRI
HEILSUGR
RILL,
BORÐBÚNAÐUR,
BOR
RÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR,
SAFAPR
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BÖKUNARV
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RYKSUGUR,
YKSUGUR, SUMAROG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR,
BRAUÐRISTAR,
HRAÐSUÐUKÖNNUR,
H
RAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT,
HITAKÖNNUR
AKÖNNUR OG BRÚSAR,
BAÐVOGIR OG MARGT
GT
FLEIRA!

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!
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Bragi Halldórsson

„Nei sko,“ sagði Lísaloppa hriﬁn. „Sjáið þið allar þessar
sætu, feitu ﬂugur hérna í blómunum?“ Konráð, Lísaloppa
og Róbert voru komin í blómabreiðu þar sem allt var fullt
af gulröndóttum ﬂugum sem suðuðu á milli blómanna.
„Bansettu ófétin ykkar,“ hrópaði Róbert reiðilega á
ﬂugurnar. „Látið þið mig í friði eða þið munið hafa verra
af.“ „Vertu rólegur Róbert minn og hættu að slá svona til
þeirra,“ sagði Konráð. „Þær eru sauðmeinlausar, svo lengi
sem maður hræðir þær ekki.“

Vitið þið hvað
þessar flugur heita?
A. Randaflugur
B. Geitungar
D. Hunangsflugur

Lestrarhestur vikunnar
Hvað er skemmtilegast við
bækur? Maður kynnist svo
mörgu í bókum sem maður
kynnist annars ekki. Svo geta
bækur verið bæði fræðandi
og skemmtilegar. Manstu eftir
fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi hjá þér? Ég held að það
hafi verið Bangsímon, ég man
allavega eftir að hafa beðið
mömmu um að lesa þær fyrir
mig ansi oft. Hvernig bækur
þykja þér skemmtilegastar? Ég
les alls konar bækur en mér
finnst best að lesa fyndnar og
skemmtilegar bækur. Hvaða
bók lastu síðast og hvernig var
hún? Síðast las ég Reisubók

Dröfn Ólöf Ingvarsdóttir 10 ára

Ólafíu Arndísar sem var mjög
skemmtileg. Hún er um stelpu
sem fer í ferðalag með ömmu
sinni sem gefur henni spjaldtölvu sem Ólafía notar svo til að
skrifa dagbók um ferðalagið og
lífið. Í hvaða skóla gengur þú?
Ég geng í Ingunnarskóla í Grafarholti. Kemur þú oft á bókasafnið? Já, ég kem oft á Kringlusafn af því að hér er svo gott
úrval af bókum. Hver eru þín
helstu áhugamál? Ég hef áhuga
á söng, dansi, eldamennsku og
lestri auðvitað. Ertu búin að
lesa Strokubörnin á Skuggaskeri? Nei, en ég hlakka til að
byrja á henni.

Að venju efna Borgarbókasafn og Reykjavík Bókmenntaborg til sumarlesturs á meðal barna. Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða og skila í kassa sem eru í öllum söfnum Borgarbókasafns. Vikulega
er dregið eitt nafn úr kassanum og Lestrarhestur vikunnar útnefndur, sem hlýtur bók að launum frá Forlaginu.

Krakkarýni

Hjalti Kristinn Kristjáns-

Fljúgandi, prumpandi
bananablaðra í uppáhaldi
Umhverﬁs Ísland í 30 tilraunum
✰✰✰✰✰
1. Er Ævar vísindamaður sniðugur? Já, hann er mjög
sniðugur. Hann gerir svo flottar uppfinningar eins og til
dæmis fljúgandi prumpandi bananablöðru.
2. Fyrir hvern er bókin, börn, fullorðna eða alla?
Alla fjölskylduna. Öllum í minni fjölskyldu finnst
hún skemmtileg.
3. Hvernig finnst þér kápan á bókinni? Mér finnst
hún flott, sér í lagi myndin af Ævari.
svar:D

Heilabrot
Af hverju fljúga fuglarnir suður á bóginn á haustin?
Af því að þeir geta ekki labbað á sjónum.
Veistu hvað er svart og hvítt og framleiðir rosalegan hávaða?
Sebrahestur að spila á trommusett.
Hvað er gult, mjúkt og stórhættulegt?
Sítrónubúðingur með handsprengju.
Hvað er hnöttótt, loðið og hóstar?
Kókoshneta með kvef.
Hvað er lítið, grænt og rosalega hávaðasamt?
Marsbúi með trommukjuða.

4. Hvað er uppáhaldstilraunin þín í bókinni?
Fljúgandi prumpandi bananablaðran! Þá stappar
maður banana, setur hann ofan í flösku og síðan
blöðru utan um stútinn. Þetta geymir maður í viku
og þegar maður sér flöskuna aftur er blaðran uppblásin!
5. Hefurðu prufað einhverja tilraun og hvernig
gekk? Engar enn þá en ég ætla að prófa tilraunina með fljúgandi prumpandi bananablöðruna.
6. Heldurðu að það sé gaman að
vera vísindamaður? Já, það er
svo gaman að gera tilraunir. Ég
ætla að verða vísindamaður
þegar ég verð stór.
7. Ferðast þú mikið um
Ísland? Já, ég ferðast oft um
Ísland.
Hvert ferðu og hvers vegna?
Ég fór á Þingvelli um daginn í göngu með pabba
og mömmu og síðan fer
ég oft í Skagafjörðinn til
afa og ömmu. Í sumar
fer ég í frí á Hraun í
Öxnadal og á Eyrarbakka.
8. Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á Íslandi? Sauðárkrókur því þar er Skaffó þar sem ég
kaupi dót með ömmu minni. Síðan er
líka gaman á Akureyri því þar er Litla
ísgerðin. Þar er góður ís.
9. Hvað fær Umhverfis Ísland í 30
tilraunum margar stjörnur, eina til
fimm, og hvers vegna? Umhverfis
Ísland í 30 tilraunum fær fimm stjörnur því hún er bráðskemmtileg.
10. Hver er uppáhaldsbókin þin?
Umhverfis Ísland í 30 tilraunum og Tímaflakkararnir.

SKEMMTILEG
BÓK Hjalti

Kristinn Kristjánsson ætlar að verða
vísindamaður þegar
hann verður
stór.
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High Quality
Made in Germany

Vnr. 01133448
KRONO ORIGINAL harðparkett,
Elegant eik, þriggja stafa,
192x12855x8 mm.

20

ára ábyrg

ð

2 .495
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

kr./m2

High Quality

High Quality

Made in Germany

Made in Germany

30

20

ára ábyrg

ð

Vnr. 01113478
KRONO ORIGINAL harðparket,
Ruggedd eik, 192x1285x8 mm.

2.595

kr./m2

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

facebook.com/BYKO.is

ára ábyrg

ð

Vnr. 0113459
KRONO ORIGINAL harðparket,
Riviera eik með V-nót,
192x20000x10 mm.

4 .795

kr./m2
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Vnr. 50630086
OUTBACK Hunter
gasgrill, grænt,
3 brennarar, 11,88 kW.

55.995

ÞÚ SPARAR
22.000 KR.

kr.

ÞÚ SPARAR
20.000 KR.

FULLT VERÐ: 777.995 kr.

Vnr. 50630085
OUTBACK Meteor
gasgrill, rautt,
3 brennarar, 8,64 kW.

49.995

kr.

FULLT VERÐ: 699.995 kr.

Vnr. 55092148
Hortensía.

2.195

kr.

BYKO BREIDD

R
E
LAG INSUN!
HRE

R
E
G
LA INSUN!
HRE

Vnr. 50657520
GRILLPRO gasgrill
með gashellu, 8,8 kW.

49.995

kr.

ÞÚ SPARAR
8.000 KR.

ÞÚ SPARAR
7.000 KR.

Vnr. 50657522
GRILLPRO gasgrill,
7,3 kW.

27.995

kr.

FULLT VERÐ: 35.995 kr.

Vnr. 50632142
Gasgrill, 6,1kw.
Án þrýstijafnara.

Vnr. 50632105
Ferðagasgrill,
grillﬂötur 30x37 cm,
hitadreiﬁplata, 2,6 kW.

10.995

kr.

22.995

kr.

FULLT VERÐ: 29.995 kr.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Hef sofið í fúlum pytti er slíkur hefur boðist (7)
5. Kort lentu í skál (8)
11. Saumavél eða hnerri? Þar er efinn (5)
12. Glúrinn æ með gemsa sem ég á (12)
13. Ferðalangsins forðabúr og fæðan besta/hnossgæti sem heldur sér/helsti kostur Ora er (9)
14. Hér segir af þeim er aldrei standa í lappirnar og
alltaf segja pass (12)
15. Halda sig við helsisbrest í afstöðu til átrúnaðargoða (9)
16. Hlutverk efnisins felast í að vinda línið og
slétta (12)
18. Grillir í það sem býðst fyrir utan flokkinn (10)
21. Klaki fyrir krakka í líkamsrækt (7)
23. Fjöldi prentaðra bóka hefur þennan eiginleika (6)
24. Askjan, herra? Svona rugl skemmir bara (8)
27. Ofsi amerískra knýr spunamaskínurnar áfram (7)
28. Ung sækir góðgæti þótt ringluð sé (8)
30. Tölur formælandans sýna lengd og breidd
leiðslunnar (11)
31. Hressar húða hró (9)
32. Grætur grobb sem allt úr lagi færir (11)
33. Skemmta sér í húsi ástúðar (9)
35. Fyrsta sönghópnum fylgdi fjöldi annarra (4)
38. Könnun slota og glappaskota (9)
39. Huslar naut vegna þessarar útkomu (7)
40. Hin vitskertu eru vel séð, enda vönd að virðingu
sinni (6)
41. Vil ei munn mæða og leita því grauta sem
óbrunnir eru (7)
42. Blaður um peninga og auð (7)

LÓÐRÉTT
1. Ögn hefur veiðst um hríð (7)
2. Tunglöl–því sá bjór er ferskastur (8)
3. Orðin grá af öllum þessum deilum (8)
4. Herðapúðar hindra ekki vinsæl óhöpp, þvert á
móti (9)
5. Sátt dreif í að láta tvö forrit vinna sem eitt
væri (9)
6. Borði af hunangsríkum meiði (9)
7. Við topp heimilistækis sé ég mikinn loga og
sæki bakkann í iður þess (11)
8. Fer á efri hæð verslana og finn endurmerkta (10)
9. Samanlagt gera margar síður af spjalli heilan
doðrant (10)
10. Æðstiklerkur og aðalgjaldkeri–sami gaur? (10)
17. Nei kjánar, þetta eru höfuðbein úr hófdýrum
(11)
19. För bílsins á braut almenningsvagnsins (12)
20. Sæll ei svigna má í sínu rugli, þetta er nú meira
dásemdarpartíð (12)
21. Hvunndagsklæði kemst á skrið (12)
22. Ávaxtajukk með ljósum í ofanálag (8)
24. Tala sem einn hópur (7)
25. Hliðrar sannleikanum en samt trúa þér allir (9)
26. Tek fjallamálm Bauna með á Matterhorn og
Monte Rosa (11)
29. Má kalla þessi væl frá Vesturálfu stórvirki? (5)
34. Ljósáta má keyra (5)
36. Þessi úrgangur er fínn í matarílát (4)
37. Leggja sig milli meðferða (4)
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Lausnarorð síðustu viku var
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Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Umhverfis Ísland í 30 tilraunum
eftir Ævar vísindamann frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Valborg Þorleifsdóttir,
Kópavogi.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist eftirsóttur titill. Sendið
lausnarorðið í síðasta lagi 9. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „5. júlí“.

20-45%
AFSLÁTTUR
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WWW.GAP.IS
NETTILBOÐ Á HVERJUM DEGI!

ÓTRÚLEG
T
VERÐ!
42.900,-

34.990,20" MONGOOSE ROCKADILE
FYRIR KRAKKA FRÁ 6 ÁRA

49.900,-

39.900,24" MONGOOSE ROCKADILE
FYRIR KRAKKA FRÁ 8 ÁRA

114.900,-

79.900,26" MONGOOSE TYAX COMP

29er

69.900,-

105.900,-

39.900,26" MONGOOSE SWITCHBACK SPORT

84.900,29" MONGOOSE TYAX COMP

ATH AÐEINS TIL Í STELLSTÆRð:22"(XL)

ÞÚ FÆRÐ ALVÖRU HJÓL OG FYLGIHLUTI HJÁ OKKUR! GREIÐSLUDREIFING Í ALLT AÐ 36 MÁNUÐI.

HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN · FAXAFENI 7 · REYKJAVÍK · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

Ô76$/$
2Ò,*5-

  ¦
6NyJDUOLQG

2SQXQDUWtPL
0iQPLè
)LP
)|V
/DX6XQ

Hin
Fullkomna
Gjöf
*LOGLUt
YHUVOXQXP
6SRUWVGLUHFWFRP
DtVODQGL
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

HLYNUR EGGERTSSON
Skagabraut 21, Akranesi,

ÓLAFUR FINNSSON

Okkar ástkæra

frá Ytri-Hrafnabjörgum,
Hörðudal, Dalabyggð,
Heiðarvegi 21, Keflavík,

BÁRA JAKOBSDÓTTIR
Hrafnistu, Reykjavík,
áður Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

er látinn. Útför hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hins látna frá Snóksdalskirkju,
Dalabyggð.

lést á Landspítalanum í Fossvogi
fimmtudaginn 3. júlí. Útför hennar fer fram
frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn 14. júlí
kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Finnbogi Þorsteinn Ólafsson

lést á Sjúkrahúsi Akraness 1. júlí.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju
fimmtudaginn 10. júlí kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en
þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.
Jóhanna Lýðsdóttir
Viktoría Hlynsdóttir
Sylvía Hlynsdóttir
Eva Mjöll Árnadóttir
Unnur Leifsdóttir
Hrönn Eggertsdóttir

Erlingur Óskarsson

Jenný Ólafsdóttir
Magnús Margeirsson
Ingibjörg Ólafsdóttir
Þórarinn Friðjónsson
Anna Ólafsdóttir
Ólafur Jóhann Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn,
Ólafur Haukur Árnason

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

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

KETILL ARNAR HANNESSON
fyrrverandi landsráðunautur,
Þjóttuseli 6, Reykjavík,

TÓMAS VILHELM KRISTINSSON
Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir
og afi,

lést mánudaginn 30. júní síðastliðinn.
Hann verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni
í Reykjavík föstudaginn 11. júlí kl. 15.00.

GRÍMUR Þ. SVEINSSON
fyrrverandi póstfulltrúi,
til heimilis að Suðurlandsbraut 60,
áður Rauðalæk 41,

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Hulda Hanna Jóhannsdóttir

andaðist aðfaranótt föstudagsins 27. júní
og verður jarðsunginn frá Áskirkju
mánudaginn 14. júlí kl. 13.00.
Steinþór Bjarni Grímsson
Sveinn Víkingur Grímsson
Sigurveig Grímsdóttir
Finnur Torfi Magnússon
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurbjörg Lóa Ármannsdóttir
Erin Savov
Kristinn R. Sigurðsson
Þórunn Erhardsdóttir

lést á gjörgæslu Landspítalans að morgni
fimmtudagsins 3. júlí í faðmi fjölskyldunnar.
Ketill Arnar verður jarðsunginn frá Seljakirkju
miðvikudaginn 9. júlí kl. 13.00.
Auður Ásta Sigríður Jónasdóttir
Kristján Ketilsson
Bára Agnes Ketilsdóttir
Örn Gunnarsson
Írunn Ketilsdóttir
Tómas Sigurðsson
Steinunn Ketilsdóttir
Snorri Arnar Þórisson
Jónas Ketilsson
Sigríður Magnea Óskarsdóttir
barnabörn og langafabarn.

TRAUSTA HELGA ÁRNASONAR
kennara og múrarameistara,
Lindasíðu 2, Akureyri,

Útför elskulegrar eiginkonu minnar, mömmu
okkar, tengdamömmu, ömmu og langömmu,

sem lést 20. júní síðastliðinn.

RAGNHILDAR GUNNARSDÓTTUR

Margrét Jónsdóttir
Sigurður Traustason
Rannveig Traustadóttir
Hólmfríður Traustadóttir
afabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Jónína Lárusdóttir
Einar Birgir Steinþórsson

SVAVAR GUÐNI SVAVARSSON
múrarameistari,

lést 28. júní á Landspítalanum 11E. Útförin
hefur þegar farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna.
Svavar Valur Svavarsson
Sigríður Svavarsdóttir
Ásta Kristín Svavarsdóttir
og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát og útför okkar ástkæra

Guðrún Hrefna Elliðadóttir
Guðmundur Jónasson
Steingrímur Árni Thorsteinson

Ransí,
Snorrabraut 56B,

sem lést 29. júní sl. fer fram frá Neskirkju,
þriðjudaginn 8. júlí kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Hjartaheill – hagsmunasamtök hjartasjúklinga.
Birgir Ottósson
Gunnar Birgisson
Gylfi Birgisson
Unnur Birgisdóttir
Kjartan Birgisson
Guðlaug Hildur Birgisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Svandís Kristiansen
Halldóra Ingólfsdóttir
Rúnar Einarsson

SIGURÐAR HÓLM GESTSSONAR
fv. brunavarðar,
Merkigili 12, Akureyri.

Við þökkum starfsfólki Grenihlíðar á
Dvalarheimilinu Hlíð innilega fyrir góða
umönnun, nærgætni og hlýhug. Slökkviliði Akureyrar þökkum við
einnig sýndan heiður við útförina frá Akureyrarkirkju.
Sigríður Margrét Sigurðardóttir
Lísa Björk Sigurðardóttir
Hallfríður Dóra Sigurðardóttir
afa- og langafabörn.

Reynir Björnsson
Jón Þór Árnason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

GUÐRÚN RAGNHEIÐUR
GÍSLADÓTTIR THORLACIUS
sem lést á Landspítalanum í Fossvogi 26.
júní sl. verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 8. júlí nk. kl. 11.00.
Blóm afþökkuð en þeim sem vildu minnast
hennar er bent á líknarstofnanir.
Hólmfríður Margrét Ingibergsdóttir
Pétur Ingibergsson
Guðfinna Hafsteinsdóttir
Sólveig Ingibergsdóttir
Hrefna Sumarlína Ingibergsdóttir
Rúnar Jónasson
barnabörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar,

Ástkær eiginkona mín, dóttir, tengdadóttir,
systir, móðir, tengdamóðir og amma,

RAGNHEIÐUR ELÍSABET
JÓNSDÓTTIR
frá Litlu-Reykjum,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
þann 3. júlí.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju
miðvikudaginn 9. júlí kl.13.30.
Fyrir hönd aðstandenda,
Þorvaldur Þórarinsson

GUÐRÚN BJARNADÓTTIR
áður til heimilis að Kleifarvegi 3,

er látin. Jarðarför verður auglýst síðar.
María, Helga og Sólveig
Unnur Hauksdætur

¼7)$5$5672)$¯6/$1'6
6XèXUKOtè 5YtN  6tPDU  

 ZZZXWIRULQLV

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður og afa,

PAULS FR. HÓLM
Ísafirði.
Guðrún Rósinbergsdóttir
börn, tengdabörn og barnabörn.
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
eiginkonu minnar, móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

HREFNU GUÐMUNDSDÓTTUR
Frostaskjóli 13,
Reykjavík.
Ólafur Einarsson
Sigríður Ólafsdóttir
Þórhildur Ólafsdóttir
Hólmfríður Jensdóttir
Hrefna Jensdóttir
Hildur Hrönn Þorsteinsdóttir
Sigrún Jensdóttir
Bryndís Þorsteinsdóttir
og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts
eiginmanns, föður og tengdaföður okkar,

JÓHANNS F. BALDURS
sem lést þann 19. maí síðastliðinn.
Sérstakar þakkir fá félagar í
Kiwanisklúbbnum Eldey og
Ungmennafélagið Breiðablik.
Ása Þ. Baldurs
Þorvaldur Baldurs
Jón Arnar Baldurs
Jóhann Ásgeir Baldurs

Jóhanna Pálsdóttir
Björg Jónsdóttir

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

STEFÁN GUNNAR HARALDSSON
Víðidal, Skagafirði,
Jens Sigurðsson
Þorsteinn M. Gunnsteinsson
Óli Halldór Konráðsson
Bragi Már Ottesen
Gísli Viðar Oddsson

lést á heimili sínu 24. júní.
Jarðsungið verður frá Víðimýrarkirkju
þriðjudaginn 8. júlí kl. 14.00.
Svavar Haraldur Stefánsson
Pétur Helgi Stefánsson
Jóhanna Sigríður Stefánsdóttir
Margrét Sigurlaug Stefánsdóttir
afa- og langafabörn.

Ragnheiður G. Kolbeins
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir
Einar Örn Einarsson
Ólafur Hafsteinn Einarsson
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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
GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þannig að þú
fílar Bítlalögin
í alvörunni?

1IMVML£XXEV
VXQQXGDJXU

Já,
algjörlega.

Flókinn hljómagangur,
frábær röddun,
orðaleikir …

Já! Og laglínurnar eru
mótefni við tvíræðnina.

Bíddu – höfum við loksins
fundið eitthvað sem við
getum
talað um?
Fyrir utan
mömmu?

Nákvæmlega!

/0
&VMXEMRâW+SX8EPIRX
6NHPPWL¿¢WWXUI\ULUDOOD
IM·OVN\OGXQDPH±6LPRQ
&RZHOORJIOHLUXP®
G´PQHIQG

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Réttið upp hönd
mína þeir sem
trúa á fjarhreyfingu.

STOFNUN
YFIRSKILVITLEGRA
ATBURÐA

/0
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6M·XQGD¿¢WWDU·±LQ¿DUVHP
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RJNROOHJDKDQV
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BARNALÁN

.LHIHU6XWKHUODQGHUP§WWXU
DIWXU®KOXWYHUNL-DFNV%DXHU
VHPHUE»LQQD±YHUD®IHOXP
®QRNNXU¢U

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Finnst þér þú einhvern
tímann vera vanhæft
foreldri?

Eina skiptið sem mér fannst
ég vera hæft foreldri var áður
en ég eignaðist börn.

Alltaf.

/0
8S6SQI;MXL0SZI
6NHPPWLOHJP\QGVHP
:RRG\$OOHQOHLNVW¾ULUPH±
$OHF%DOGZLQRJ3HQHORSH
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Enginn fær að lifa lífinu aftur á bak. Horfið fram á veginn,
þar liggur framtíðin.“

/0
%QIVMGER(EH

Ann Landers.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. verst, 6. rún, 8. skjön, 9. veiðarfæri,
11. gangþófi, 12. samfokin fönn,
14. nafngift, 16. tveir eins, 17. nudda,
18. for, 20. sjúkdómur, 21. könnun.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. klaki, 4. milligerð,
5. blekking, 7. starfræksla, 10. verkur,
13. flott, 15. þefa, 16. missir,
19. holskrúfa.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. síst, 6. úr, 8. ská, 9. net,
11. il, 12. skafl, 14. skírn, 16. tt,
17. núa, 18. aur, 20. ms, 21. próf.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. ís, 4. skilrúm,
5. tál, 7. rekstur, 10. tak, 13. fín,
15. nasa, 16. tap, 19. ró.

2

1

Gunnar Björnsson
Sigurður Daði Sigfússon (2.290)
hafði hvítt gegn Hallgerði Helgu
Þorsteinsdóttur (1.982) í áskorendaflokki Íslandsmótsins í skák.
Hvítur á leik:

32. Rb4! Hxc5? (Hægt var að veita
smá mótspyrnu með 32. … Dc4 33.
Hxc4 Rxc4) 33. Rxa2 og svartur gafst
upp. Sigurður Daði tryggði sér með
þessari skák sigurinn í áskorendaflokki.
www.skak.is Níu ára undrabarn
slær í gegn.
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Kíkt í snyrtibuddu fyrirsætunnar Jessicu Stam
LITAÐ DAGKREM
FRÁ LAURA
MERCIER

VARALITUR FRÁ
COVER GIRL

AUGNABRÚNAPÚÐUR
FRÁ ANASTASIA

AUGNBLÝANTUR
FRÁ COVER GIRL
FARÐI FRÁ
GIORGIO
ARMANI

MASKARI
FRÁ
COVER
GIRL

JESSICA STAM

AUGNHÁRABRETTIR
FRÁ SHISEIDO

-40%

Kræsingar & kostakjör

GJÖRNINGALISTAMAÐURINN

Paul Kindersley.

Aðalsmenn
og pervertar

SSTEIKARHAMBORGARAR
150 G VACUMPA
P KKAÐIR
STY
T KKJAV
A ERÐ
VERÐ ÁÐUR 298
298,--

2

nautakjöti
leiddur úr hágæða ung
Steikarborgarinn er fram
fnisupptaka
súre
að
nig
þan
ir
búð
um
og pakkað í lofttæmdar
skila hæstu
að
st
næ
nig
Þan
u.
steiking
hefjist ekki fyrr en við
slu hans
gæðum allt fram að ney

Listamaðurinn Paul Kindersley
opnar sýninguna #TheBritishAreCumming í Kunstschlager á
Rauðarárstíg í dag klukkan 20.00.
Paul er breskur gjörningalistamaður og er þekktur fyrir gjörninga sína á YouTube-rás sinni.
Á sýningunni í Kunstschlager
umbreytir hann rýminu í lifandi
skúlptúr þar sem frægðarmenn,
umrenningar, aðalsmenn og pervertar slaka á og tjá sig.
- lkg

LAMBA
BAAFI
FILLE
M Ð FIITU
ME
KÍLLÓV
ÓVEERRÐ
VEERÐ ÁÁÐ
ÁÐU
ÐUR 4.989
.9989
889,9,,--

HUMAARR
1 KG SKELBR
B OT
KÍLLÓVER
ÓÓVVER
ERÐ
VERÐ ÁÐ
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Á UR
UR 3.9
.989
9899,-,-

Á ekki son
Rob Kardashian, bróðir Kardashian-systranna, kom aðdáendum
sínum í opna skjöldu á Twitter í
vikunni þegar hann skrifaði að
hann hlakkaði til að eyða þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna með
syni sínum. Rob var fljótur að leiðrétta misskilninginn og fullvissaði
fylgjendur sína um að hann hefði
bara verið að grínast.
„Þeir sem þekkja mig vita að ég
grínast og ég á EKKI son,“ skrifar
Rob og bætir við að tölvupóstar
hafi hrúgast inn frá móður hans
um tístið.
Rob er mjög opinskár á Twitter
og hefur meðal annars úthúðað
fjölmiðlum fyrir að vera alltaf að
skrifa eitthvert bull um hann.
Rob er yngri bróðir þeirra
Khloe, Kourtney og Kim og sonur
Kris Jenner og Roberts Kardashian sem skildu þegar Rob var
barnungur.
- lkg

GOTT Á GRILLIÐ Í NETTÓ
-27%
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:6)0Ù
67:3A661:" ;1́

1*,,/*,,5¶/-&*,"3
1*,,/*,,5¶/-&*,"3/*3'"3"
'3".7*)*)6((6-&("
(3¶63)¼4/033/")¼44*/4

-"6+¼-±,-

47"7"3,/¼563
"("/(63¶,&:1*4

i st

r

o

al
veitingum frá A
með
óttu
Nj

to B

NNaauutta Ri
Rib yy::
NNaauuttam
mjöðm
jööðm
m m//bbeik
eikkoon
ei
NNaaut
uta TT-bboonnee sste
teikk
teik
te
UUnnggnnaauuuta
ta poott roas
ta
oast
oa
st 88000 - 112200
00 gr
Nauuttam
Na
amja
jaððm
mas
astteeik
eikk
Nauutta
Na
tas
asíð
íða sn
snyr
yrt

33..99
998 kr
krr/k
//kkkgg
2.66990 kr/k
2.
kr/k
kr
/kg
3.99
3.
3.9
998 kr
kr/
r//pppkk
1.1.77998 kr
kr/k
/kgg
/k
2.49
2.
498 kkrr/kg
/kkg
2 22998 kr
2.
k /kkg

-50%
FRÁBÆRAR
DANSKAR
NAUTASTEIKUR
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Tilboðin gilda 3. - 6. júlí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Stolt af rauða hárinu
Vaka Agnarsdóttir var valin efnilegasti rauðhærði Íslendingurinn á Írskum
dögum í fyrra en í byrjun júlí ár hvert halda Skagamenn dagana hátíðlega.

Frábærir
höfundar
á toppnum

„Maður fer bara upp á svið og
þau velja þann sem er rauðhærðastur,“ segir Vaka Agnarsdóttir en hún var valin efnilegasti
rauðhærði Íslendingurinn á Írskum dögum á Akranesi í fyrra.
Vaka segist vera stolt af því
að vera rauðhærð en hún vann
reiðhjól fyrir sigurinn en sá sem
sigrar í eldri deild keppninnar
vinnur ferð fyrir tvo til Dublin
í boði Úrvals Útsýnar. Keppnin fer fram í fimmtánda sinn
nú um helgina á Írskum dögum
en í byrjun júlí ár hvert halda
Skagamenn dagana hátíðlega til
þess að minnast írskrar arfleifðar sinnar sem er meðal annars
rautt hár.
Titillinn rauðhærðasti Íslendingurinn þykir afar eftirsóttur
en tugir keppenda hafa mætt
á ári hverju til að sýna hár sitt
og freista þess að sigra. Sjálf
býr Vaka í Hafnarfirði en hafði
lengi langað til þess að taka
þátt í keppninni. „Síðan er fullt
af tækjum og alls konar,“ segir
Vaka en meðal dagskrárliða
bæjarhátíðarinnar eru götugrill, útitónleikar, brekkusöngur,
Hálandaleikar og margt fleira.
baldvin@frettabladid.is

➜ Fimm staðreyndir
um rauðhærða

1

ËVOHQVN
VNiOGYHUN
²

1. Rauður hárlitur er virkilega
sjaldgæfur en einungis 1–2%
mannkyns eru rauðhærð.
2. Rautt hár er í genum en fjölskylda getur borið rauðhærða
genið í margar kynslóðir án þess
að vita af því.
3. Rautt hár heldur litnum mun
lengur í ellinni en hár í öðrum lit.
4. Rauðhærðir búa til meira
D-vítamín og þurfa því ekki eins
mikið sólarljós og aðrir.
5. Rauðhærðir þurfa vanalega
meira magn svæfingarlyfja fyrir
aðgerðir og eru með meira þol
gegn verkjalyfjum.

RJÚKANDI RAUÐHÆRÐ Tugir keppenda taka þátt í keppninni rauðhærðasti

Íslendingurinn ár hvert.
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Hégómafulla móðirin
BAKÞANKAR
Snærósar
Sindradóttur

-DV S.R.S

-FRÉTTABLAÐIÐ

M

óðurhlutverkið þykir óeigingjarnt og
vanþakklátt starf. Það er þekkt stærð
að mæður fá ekki frið á klósettinu og eftir
að hafa alið upp stjúpbörnin tvö í tæplega
þrjú ár hef ég fyrirgert rétti mínum til að
læsa að mér í sturtu. Það var ótvíræður
gæðastimpill á minni eigin mömmu þegar
stjúpbróðir minn (fjölskyldumeðlimir
mínir eru meira og minna ekkert skyldir
hver öðrum) sagði að mamma mín væri
svo góð því hún hugsaði alltaf um okkur
börnin fyrst.

ÞESS vegna kom það mér á óvart
-H.S.S., MBL

-T.V., BIOVEFURINN.IS
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KL. 8 - 10.40
KL.1-4
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5, 8
TÖFRALANDIÐ OZ 2D
2, 3:50
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var hálfnuð með meðgönguna kveikti ég
allt í einu á því að ég væri ekki bara að
eignast eitthvert barn út í bláinn. Ég væri
að eignast barn með minni eigin genasamsetningu. Hugsið ykkur. Sama hvaða
mótþróakast þetta barn mun taka þá á ég
alltaf helminginn af svamlandi litningum þess. Ég myndi eigna mér fleiri ef ég
bara gæti.

OG upphófst þá hégómleg upptalning á
kostum mínum. Ég vona svo innilega að
barnið erfi góða skapið mitt. Og djöfull
vona ég að barnið fái varir í þykkara lagi.
Það væri ekki verra ef barnið yrði hávaxið eins og mamma sín og fengi í vöggugjöf hæfileikann til að verða sólbrúnt.
Barnið má gjarnan erfa gáfurnar sem
skiluðu mér fluglæsri inn í grunnskólann. Og hæfileikinn til að taka ákvarðanir hratt og örugglega, það þarf að koma
frá mér.
BARNIÐ má svo taka rýmisgreindina
frá pabba sínum. Og almenn skynsemi
erfist vonandi frá honum líka.

Opnar skúlptúrasýningu á netinu
Una Björg Magnúsdóttir er nýútskrifuð úr myndlist við Listaháskólann en hún
fæst mest við skúlptúra og opnar sýningu sína Wavering í dag á internetinu.

0LëDVDODRJQiQDULXSSOíVLQJDU

5%

þegar ég vaknaði, með vömbina út
í loftið, og áttaði mig á því að það
hégómafyllsta sem ég hef á ævi minni
gert er að eiga von á frumburðinum. Ég sem hafði planað að vera
í móður Teresu-hlutverkinu.
Æðrulaus gagnvart því að „takast á við þetta nýja ábyrgðarfulla verkefni“. Ég ætlaði að
segja spekingslega út í loftið:
„Ég vona bara að barnið verði
heilbrigt og annað skiptir
engu máli.“ Kjaftæði.

ÞAÐ sló saman í höfðinu á mér. Þegar ég

www.laugarasbio.is
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TOTAL FILM

„Hugmyndin er að það sé enginn staður sem fólk þarf
að fara á, fólk getur bara séð sýninguna heima hjá sér,“
segir Una Björg Magnúsdóttir, en hún opnar sýningu
sína Wavering á vefsíðunni artclickdaily.info í dag.
Una útskrifaðist úr myndlist við Listaháskóla
Íslands í vor en hún vinnur mest með skúlptúra og
inniheldur sýning hennar rafræna skúlptúra. „Wavering er bæði vísun í bylgju og eitthvað sem hörfar og
minnkar,“ segir Una. „Skúlptúrarnir eru sem sagt
fánar sem ég hef unnið með í öðru formi en eru núna
á netinu þannig að þetta eru svona stafrænir fánar,“
segir Una en galleríið sem hýsir sýninguna er vefsíða
sem Ívar Glói Gunnarsson og Brynjar Helgason stofnuðu fyrir ári og verður þetta áttunda sýningin sem
sett er upp í netgalleríinu. „Þetta
er annar vettvangur, ekki hefðbundið þar sem allir fara á
einhvern stað og hanga
þar, heldur getur fólk
bara farið inn á netinu,“ segir Una en
sýningin verður
opnuð klukkan
12.00 í dag á artclickdaily.info. - bþ

Skúlptúrarnir eru sem sagt fánar
sem ég hef unnið með í öðru formi en eru
núna á netinu þannig að þetta eru svona
stafrænir fánar.
Una Björg Magnúsdóttir myndlistarkona.
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HM Í FÓTBOLTA

Í BEINNI
8 LIÐA ÚRSLIT FÖS-LAU
KL 16.00 & 20.00

ANDRI & EDDA VERÐA
BESTU VINIR

ANTBOY

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas
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Ferð fyrir 2 í Disney-stúdíóið í LA
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SPORT
STJARNA
GÆRDAGSINS
16.00 ARGENTÍNA-BELGÍA
20.00 HOLLAND-KOSTA RÍKA
Átta liða úrslitin á HM í fótbolta í Brasilíu
klárast í dag þar sem Lionel Messi og
félagar í argentínska landsliðinu mæta
Belgum í fyrri leik dagsins en í þeim
síðari spila Hollendingar við spútniklið
Kosta Ríka. Belgar muna enn eftir því
þegar Diego Maradona afgreiddi þá
í undanúrslitunum á HM 1986 en nú er
stóra spurningin hvort þeir geti stöðvað
Messi á leið sinni að HM-bikarnum.
Allt um HM á Vísi

Mats Hummels varð þjóðhetja í
Þýskalandi í gær en hann var aftur
í byrjunarliðinu eftir veikindi og
skallaði liðið inn í undanúrslitin
á fjórðu HM í röð sem er nýtt
met. Mats Hummels skoraði
eina mark leiksins gegn Frökkum
á 13. mínútu en hann er fyrsti
varnarmaður keppninnar sem
skorar tvö mörk á mótinu. „Ég var
heppinn að vera á réttum stað,“
sagði Mats Hummels um sigurmark sitt en hann skoraði eftir
Mats Hummels
frábæra aukaspyrnu Toni Kroos.
Þýskalandi.

Langstærsti sigurinn
Nýliðar KV í 1. deildinni eiga ekki langa sögu að baki en félagið afrekaði að
vinna ÍA 1-0 á Skipaskaga á dögunum. „Við vildum gera eitthvað ﬂott á tíu ára
afmælisárinu,“ sagði Páll Kristjánsson, formaður og annar þjálfara liðsins.
FÓTBOLTI „Þetta er sá leikur sem
maður leitaði fyrst eftir þegar
leikjadagskráin var gefin út,“
sagði Páll Kristjánsson, formaður og annar þjálfara KV sem vann
frækinn 1-0 sigur á Akranesi í 1.
deild karla í fyrrakvöld.
Saga ÍA er glæsileg en liðið
hefur átján sinnum orðið Íslandsmeistari. KV var hins vegar stofnað fyrir áratug af nokkrum KRingum sem vildu halda áfram að
spila fótbolta eftir að hafa klárað
2. flokk en komust ekki í meistaraflokk KR. Páll var í þeim hópi.
„Þá fór maður á æfingar hjá
hinum og þessum liðum en alltaf
var það eitthvað sem togaði mann
aftur í Vesturbæinn. Maður vildi
bara spila fótbolta á sínum heimavelli,“ segir Páll en í september
2004 stofnaði hann KV ásamt tíu
vinum sínum.
Síðan þá hefur uppgangurinn verið mikill og í haust var
hápunktinum náð þegar liðið vann
sér sæti í 1. deildinni. Um svipað
leyti féll ÍA úr Pepsi-deildinni og
því ljóst að þessi lið myndu mætast
í deildarleik.
„Ég og við allir höfðum margoft
komið upp á Skaga sem stuðningsmenn KR. Oft kom maður hundfúll
til baka, hvort sem er með Akraborginni eða í gegnum göngin.

Fylgist með á Instagram

>67(/385,.25)8

Láttu Rekstrarland
létta þér líﬁð

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

141723

Við höfum allt fyrir veisluna þína

Við léttum þér undirbúninginn fyrir veisluna og bjóðum mikið
úrval af borðbúnaði og veisluvörum, s.s. dúkum, servíettum,
diskum, glösum og kertum.
Hafðu samband við sérfræðinga
okkar í Rekstrarlandi í síma
515 1100 eða hjá útibúum
Olís um land allt.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is

Skeifunni 11 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

AFREK Páll Kristjánsson er í hópi stofnenda KV og á það á ferilskránni að hafa

unnið ÍA á Akranesi.

Við vorum því afar spenntir fyrir
þessum leik,“ lýsir Páll.
Sigurinn var ekki síður kærkominn fyrir KV sem hefur verið
í botnbaráttu framan af tímabili.
Stigin þrjú eru því liðinu afar dýrmæt og segir Páll að verkefni liðsins sé ljóst.
„Fyrst og fremst að festa okkur
í sessi í 1. deildinni og eftir það
horfum við fram á veginn,“ segir
hann en Páll hugsar ekki lengra
fram í tímann en eitt tímabil í

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

einu. „Við stefnum þó eins hátt og
við getum,“ segir Páll.
KV er vitaskuld nátengt KR en
flestir leikmenn liðsins eru uppaldir í síðarnefnda liðinu. Þessi lið
hafa enn ekki mæst í mótsleik en
Páll segir að það verði í grunninn
eins og hver annar leikur.
„Það verður leikur tveggja
liða og þá stend ég auðvitað með
mínum mönnum í KV. Annars er
ég KR-ingur og það mun ekkert
breytast.“
eirikur@frettabladid.is

Þriðja metið hjá
Anítu í Mannheim?
Sex ungmenni keppa á stóru frjálsíþróttamóti.
FRJÁLSAR Sex íslensk ungmenni
keppa á Junioren Gala-mótinu í
Mannheim um helgina sem er eitt
stærsta ungmennamót heims á
hverju ári. Mótið að þessu sinni er
stór þáttur í undirbúningi krakkanna fyrir HM U20 sem fram fer
í Eugene í Oregonríki í Bandaríkjunum síðar í þessum mánuði.
Þau sem fengu boð eru Vigdís Jónsdóttir, Íslandsmethafi í
sleggjukasti, Hilmar Örn Jónsson
sleggjukastari, spretthlaupararnir Jóhann Björn Sigurbjörnsson
og Kolbeinn Höður Gunnarsson,
spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson og gullstúlkan Aníta
Hinriksdóttir sem keppir í 800
metra hlaupi.
Vigdís og Hilmar Örn eru líkleg til að setja met á mótinu sem
og Aníta sem elskar að hlaupa í
Mannheim.
Hún sló tæplega 29 ára gamalt Íslandsmet Ragnheiðar Ólafsdóttur á þessu móti fyrir tveimur
árum þegar hún hljóp á 2:04,90
mínútum og bætti það svo í fimmta
sinn í Mannheim í fyrra þegar hún
hljóp á 2:00,49 mínútum. Það er
Íslandsmet hennar í dag.
Sleggjukastararnir Vigdís Jónsdóttir og Hilmar Örn Jónsson hafa
verið í miklu stuði það sem af er
ári. Hilmar setti nýtt Íslandsmet
með 6 kg sleggju á móti í Hafnarfirði í maí þegar hann kastaði

MET? Aníta Hinriksdóttir er líkleg til

afreka í Mannheim.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

75,27 metra. Fyrra metið átti hann
sjálfur.
Vigdís bætti átta mánaða gamalt
met Söndru Pétursdóttur í apríl og
bætti svo eigið met í Hafnarfirði
mánuði síðar þegar hún kastaði
sleggjunni 55,41 metra.
Þau tvö keppa á laugardaginn
líkt og spretthlaupararnir Jóhann
og Kolbeinn Höður. Aníta keppir í
400 metra hlaupi á laugardaginn
og 800 metra hlaupi á sunnudaginn.
- tom
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– fy ókryddað, grillkryddað

Þú getur valið eð kolagrillkryddi,
eða marinerað m York, hvítlauk &
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berja- & eplamarin

KKool
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í kassa, ca. 5 kg
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afsláttur

Eillið!
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– frr valið ókryddað eða

Þú getu eð kolagrillkryddi,
rósmarín!
marinerað m
&
k
u
la
ít
v
h
a
New York eð

kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti, hvítlauks
og rósmarín eða New York marinering,
erlendur

Neeew
N
w YYork
Yooorrk maarriinerað
mari
mar
ma
ine
innnerað
neeera
ra
rað

3398 3998
kr.
kg

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecote, erlent

Pylsa
í brauðiták.
68 kr. s

Nýtt!

Líf pylsubrauð, 5 stk.

Krrónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Bre
eiðholti

Krónu pylsur, 10 stk.

Króna
an
Grand
da

Krón
nan
n
Kró
ónan
Hvaleyra
arbrraut Lind
dum

kr.
pk.

Ungnautahamborgarar, 120 g

Krón
nan
Mo
osfellsbæ

Y
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159 359 498
kr.
pk.

kr.
kg

Verð áður 4498 kr. kg
Lambafille með fiturönd,ókryddað
eða marinerað

2
í pk .

kr.
pk.
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1398

Verð áður 1598 kr. kg
Lambalæri, marinerað eða
ókryddað

2298

kr.
pk.

Hereford hamborgarar, 6x200 g

Krrón
nan
Kró
ónan Króna
an
Krónan
Krónan
Krónan
Reykja
avík
kurvegi Vallakór Akrane
esi Re
eyðarfirði Selfossi Ves
stm
mannaeyjum

6í pk.

Hámark
2 kasmseaðran

á mann ast!
birgðir end

998

kr.
kassinn

Kit Kat, 36 stk.

R
FRÁBÆ
lagi!

Y

1í2pk.

ferðafé

998

kr.
pk.

Coca Cola, Coca Cola light eða
Coca Cola zero, 12 stk., 33 cl

SUMARÁVEXTIR

24

%

afsláttur

449

kr.
pk.

Verð áður 598 kr. pk.
Bláber, 125 g

489

kr.
pk.

Verð áður 579 kr. pk.
Nektarínur, 1 kg

%
2
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399

kr.
pk.
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á
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Verð áður 449 kr. pk.
GGræn
Græ
ræ
æn vínber
vínber,
vvínbe
íínnbe
beer 500 g

489 229
kr.
pk.

Verð áður 579 kr. pk.
Ferskjur, 1 kg

kr.
kg

Verð áður 297 kr. kg
Ananas, ferskur
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DAGSKRÁ
LAUGARDAGUR

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?

Tina Fey

Ég horﬁ
stundum
á sjónvarpið á
kvöldin, en það
hefur ekki forgang.
Ég horﬁ mest á
danska ríkissjónvarpið en fótboltinn er einnig í
miklu uppáhaldi
þessa dagana.

„Ef þú vilt láta áhorfendur
hlæja þá klæðir þú karlmann upp sem gamla
konu og ýtir honum
niður stiga. Hins
vegar ef þú vilt láta
grínista hlæja þá ýtir
þú bara gamalli konu
niður stiga.“
Leikkonan Tine Fey leikur eitt
aðalhlutverkanna í kvikmyndinni Admission sem sýnd er á
Stöð 2 klukkan 20.45 í kvöld.

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn

1

Water Rats
Minn uppáhaldsþáttur í dag.
Fjallar um hafnarlögregluna í Sydney sem
er alltaf að elta glæpamenn við höfnina.

Eiríkur Jónsson ritstjóri Séð og heyrt.
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FLEETWOOD EVOLUTION COBALT. 2008
HREINT OG KLÁRT Í ÚTILEGUNA.
STÓR BREYTINGAPAKKI:
UPPHÆKKAÐ, LOFTPÚÐAFJÖðRUN,
SÉRSMÍÐAðUR ÁLKASSI FRAMAN Á, HLEÐSLUMÆLAR,
RAFMAGNSDÆLA VIÐ VASK OG RISA FORTJALD.

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 862-6762

STÖÐ 2
Barnatími Stöðvar 2
Scooby-Doo!
Batman
Big Time Rush
Bold and the Beautiful
Britain’s Got Talent
Britain’s Got Talent
Grillsumarið mikla
Dallas
How I Met Your Mother
ET Weekend
Íslenski listinn
Sjáðu
Veður
Fréttir
Íþróttir
Frikki Dór og félagar
Lottó
Stuart Little Stórskemmtileg,
þriggja stjarna gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna. Stúart er einstök mús sem
Little-fjölskyldan tekur í fóstur. Heimili hennar er ósköp venjulegt en þar
leynast samt margar hættur fyrir forvitna mús. Einna mesta hættan stafar af
heimiliskettinum en samskipti músa og
katta eru oftast stormasöm.
20.45 Admission Skemmtileg gamanmynd frá 2013 með Tina Fey og Paul
Rudd í aðalhlutverkum. Myndin fjallar
um Portiu sem vinnur við að fara yfir
umsóknir um skólavist í Princetonháskólann en lendir í vandræðum með
það að vera fullkomlega fagleg þegar
hún sér að einn umsækjandinn gæti
mögulega verið sonur hennar sem hún
hafði gefið til ættleiðingar strax eftir
fæðingu.
22.30 Spring Breakers Spennandi
mynd um fjórar háskólastelpur sem
ákveða að ræna veitingastað til að fjármagna sumarfríið sitt.
00.05 Five Minutes of Heaven
01.30 Wanderlust
03.05 Centurion
04.40 ET Weekend
05.25 Fréttir

08.55 Formúla 1 2014 - Æfing 3 Bein

útsending
09.55 Fjölnir - Fylkir
11.40 Pepsímörkin 2014
13.00 Wimbledon Tennis 2014 Bein
útsending
16.00 Demantamótin
18.00 Demantamótin Bein útsending
20.00 Formula 1 2014 - Tímataka
21.25 Wimbledon Tennis 2014
23.35 UFC Now 2014
00.30 UFC Unleashed 2014
01.15 UFC Countdown
02.00 UFC 175 Bein útsending

Frakkland - Þýskaland
Brasilía - Kólumbía
Belgía - Alsír
HM Messan
Frakkland - Þýskaland
Brasilía - Kólumbía
8 liða úrslit
Frakkland - Nígería
HM Messan
Holland - Kostaríka
HM Messan

17.00 Harmonikan heillar 17.30 Eldhús meistaranna 18.00 Kling klang 19.00 Harmonikan heillar
19.30 Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing
21.00 433 21.30 Gönguferðir 22.00 Björn
Bjarnason 22.30 Perlur Páls Steingrímssonar
23.00 Í návígi 23.30 Á ferð og flugi 00.00
Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

3

Midsomer
Murders
Barnaby lögreglufulltrúi er
skemmtilegur og
snjall og leysir gáturnar.

STÖÐ 3

07.00
10.50
11.10
11.35
12.00
13.40
14.50
15.15
15.35
16.20
16.40
17.25
17.55
18.23
18.30
18.50
18.55
19.15
19.20

10.00
11.40
13.20
15.00
16.10
17.50
19.30
21.10
23.00
00.05
01.45

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

2

Beck:
Lockpojken
Söguþráðurinn
og persónurnar heilla
mig. Hann er líka svo
mannlegur en leysir
samt allar gátur.

Íslenski listinn
færir þér 20
vinsælustu lög
landsins, lög líkleg til vinsælda, lög
sem voru á toppnum fyrir tíu árum og
ﬂeira skemmtilegt.
Þórunn Antonía
stýrir Íslenska listanum.

American Dad
The Cleveland Show
Jamie’s 30 Minute Meals
Ísland Got Talent
Raising Hope (21:22)
The Neighbors (11:22)
Cougar Town (1:13)
Stolen Spennumynd með Nicolas Cage og fjallar um fyrrum þjóf sem
leitar dóttur sinnar eftir að mannræningjar námu hana á brott.
22.55 Memphis Beat (10:10)
23.40 Neighbours from Hell
00.05 Chozen
00.30 Bored to Death
00.50 The League
01.15 Rubicon
02.00 Jamie’s 30 Minute Meals
02.25 Ísland Got Talent
03.10 Raising Hope
03.35 The Neighbors
04.00 Cougar Town
04.20 Memphis Beat
05.05 Tónlistarmyndbönd
18.15
18.40
19.00
19.25
20.10
20.35
20.55
21.20

07.00 Morgunstundin okkar
10.25 Tólf í pakka
11.55 Mótokross (Selfoss 2014)
12.25 Langflug kríunnar
12.40 Landsmót hestamanna

(B-úrslit, A flokkur)
13.10 Landsmót hestamanna

(B-úrslit, tölt)
13.40 HM í fótbolta
15.25 HM stofan
15.50 HM í fótbolta (Argentína -

Belgía) Bein útsending frá leik í 8 liða
úrslitum á HM í fótbolta sem fram fer
í Brasilíu.
17.50 HM stofan
18.15 Fisk í dag
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Njósnari
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.30 HM stofan
19.50 HM í fótbolta (Holland - Kosta

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.45 Ævintýraferðin 07.55 UKI 08.00
Ofurhundurinn Krypto 08.25 Ljóti andarunginn
og ég 08.47 Tommi og Jenni 08.55 Leyndarmál
vísindanna 09.00 Lína langsokkur 09.25 Latibær
09.47 Gulla og grænjaxlarnir 10.00 Dóra könnuður 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45
Doddi litli og Eyrnastór 10.55 Rasmus Klumpur og
félagar 11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur
Sveinsson 11.45 Ævintýraferðin 11.55 UKI 12.00
Ofurhundurinn Krypto 12.25 Ljóti andarunginn
og ég 12.47 Tommi og Jenni 12.54 Leyndarmál
vísindanna 13.00 Lína langsokkur 13.24 Latibær
13.48 Gulla og grænjaxlarnir 14.00 Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45
Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Rasmus Klumpur og
félagar 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur
Sveinsson 15.45 Ævintýraferðin 15.55 UKI 16.00
Ofurhundurinn Krypto 16.25 Ljóti andarunginn
og ég 16.47 Tommi og Jenni 16.54 Leyndarmál
vísindanna 17.00 Lína langsokkur 17.24 Latibær
17.48 Gulla og grænjaxlarnir 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45
Doddi litli og Eyrnastór 18.55 Rasmus Klumpur
og félagar 19.00 Alvin og íkornarnir 3 20.25 Sögur
fyrir svefninn

Ríka) Bein útsending frá leik Hollands
og Kosta Ríka í 8 liða úrslitum á HM í
fótbolta sem fram fer í Brasilíu.
21.50 HM stofan
22.20 Arne Dahl– Dauðadjassinn II

(2:2) (Arne Dahl) Sænskur sakamálaþáttur byggður á sögu Arne Dahl, um sérsveit rannsóknarlögreglumanna sem fær
það verkefni að finna morðingja þriggja
viðskiptajöfra.
23.50 Ég elska þig, Beth Cooper (I

Love You, Beth Cooper)
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.15 Dr. Phil
14.35 Judging Amy
15.20 Top Gear USA
16.10 Top Chef
16.55 Emily Owens M.D

18.05
18.35
19.00
19.25
19.50
20.15
21.00
21.50
22.45
23.15
23.55
00.40
01.25
02.10
03.05
03.35

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men
The Practice (11:21)
Breaking Bad (12:13)
Hustle (3:6)
Entourage
Nikolaj og Julie
Hostages
The Practice
Breaking Bad
Hustle
Entourage
Tónlistarmyndbönd

17.40 Survior
18.30 The Bachelorette
20.00 Eureka (4:20) Bandarísk þáttaröð

sem gerist í litlum bæ þar sem helstu
snillingum heims hefur verið safnað
saman og allt getur gerst. Í bænum er
geimvikan haldin hátíðleg og dr. Ramsey afhjúpar nýjustu uppfinningu sína
en framleiðslugalli í henni gæti grandað
Eureka. Á meðan heimsækir Carter dóttur sína í Harvard.
20.45 Beauty and the Beast (14:22)
21.35 Upstairs Downstairs (1:3) Vand-

aðir þættir um lífið á bresku óðalssetri
í Lundúnum á millistríðsárunum í Bretlandi. Þættirnir hafa notið mikilla vinsælda í Bretlandi og hafa verið tilnefndir
til fjölda verðlauna.
22.25 A Gifted Man
23.10 Falling Skies

07.50
10.10
11.40
13.10
14.55
17.15
18.45
20.15
22.00
00.10
01.40
03.20

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

A Few Good Men
Of Two Minds
Spy Kids 4
The Young Victoria
A Few Good Men
Of Two Minds
Spy Kids 4
The Young Victoria
X-Men. First Class
Holy Rollers
Donkey Punch
X-Men. First Class

23.55 Rookie Blue
00.40 Betrayal
01.25 Ironside
02.10 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 12.00 Golfing World 2014
12.50 European Tour 2014 14.55 European Tour
2014 - Highl 15.45 Golfing World 2014 16.35
Inside The PGA Tour 2014 17.00 PGA Tour 2014
22.00 Golfing World 2014 22.50 PGA Tour 2014
- Highlight

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

5. júlí 2014 LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 21.35
24: Live Another Day

Bylgjan kl. 10
Á Sprengisandi

Kiefer Sutherland snýr aftur
í hlutverki Jacks Bauer sem
núna er búinn að vera í
felum í nokkur ár. Þegar
hann kemst að því að
hryðjuverkamenn ætla
að láta til skarar skríða í
London grípur hann til
sinna ráða.

Á Sprengisandi er leitað svara við
spurningum sem brenna á
þjóðinni. Þáttur
sem vitnað er
í. Stjórnmálamenn, sérfræðingar og spekingar eru
tíðir gestir
Sigurjóns
M. Egilssonar.

Britain’s Got Talent
STÖÐ 2 KL. 20.20 Skemmtiþáttur
fyrir alla fjölskylduna. Dómarar í
keppninni eru Simon Cowell, David
Walliams, Amanda Holden og Alesha
Dixon en kynnar eru skemmtikraftarnir Ant og Dec.

STÖÐ 2

10.50 Wimbledon Tennis 2014
13.00 Wimbledon Tennis 2014
17.05 Shellmótið
17.45 Demantamótin
19.45 Breiðablik - KR
22.00 Wimbledon Tennis 2014
00.40 Formúla 1 - Bretland

07.40 HM Messan
08.40 8 liða úrslit
10.20 Holland - Kosta Ríka
12.00 HM Messan
13.00 Brasilía - Mexíkó
14.45 Brazil and Mexico
15.15 8 liða úrslit
16.55 HM Messan
17.55 Holland - Kosta Ríka
19.35 Inside Manchester City
20.25 Man. City - West Ham
22.10 HM Messan
23.10 Brasilía - Króatía
00.55 Robbie Fowler
01.25 HM Messan

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Heillsuþáttur ÍNN
15.00 Íslensk fyrirtækjaflóra 15.30 Til framtíða
16.00 Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguferðir
18.00 Björn Bjarnason 18.30 Perlur Páls
Steingrímssonar 19.00 Í návígi 19.30 Á ferð og
flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan
21.30 Suðurnesjamagasín 22.00 Kling klang
23.00 Harmonikan heillar 23.30 Eldhús meistaranna

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

To Rome With Love

STÖÐ 2 SPORT KL. 13 Bein útsending
frá úrslitaleik í einliðaleik karla á
Wimbledon-mótinu í tennis.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22 Skemmtileg mynd
frá 2012 sem Woody Allen leikstýrir auk
þess sem hann leikur í myndinni. Hér
tvinnar Woody Allen saman fjórar sögur
um ástir og ævintýri nokkurra einstaklinga í hinni eilífu borg, Róm á Ítalíu.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Algjör Sveppi
09.15 Grallararnir
09.35 Tommi og Jenni
09.59 Lukku láki
10.00 Ben 10
10.20 Villingarnir
11.10 Victourious
11.35 iCarly (5:25)
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Heimur Ísdrottningarinnar
14.05 Mr. Selfridge (10:10)
14.50 Death Comes To Pemberley (2:3)
15.50 Modern Family (9:24)
16.15 Mike & Molly (1:23)
16.40 The Big Bang Theory (6:24)
17.05 Höfðingjar heim að sækja
17.30 60 mínútur (39:52)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn (45:60)
19.10 Britain’s Got Talent (12:18)
20.20 Britain’s Got Talent (13:18)
20.45 Mad Men (6:13)
21.35 24: Live Another Day (10:12)
22.20 Tyrant (2:10)
23.05 60 mínútur (40:52)
23.50 Daily Show: Global Edition
00.15 Nashville (18:22)
01.00 The Leftovers (1:10)
01.45 Crisis (4:13)
02.30 Vice (12:12)
05.00 Modern Family (9:24)
05.25 The Big Bang Theory (6:24)
05.50 Fréttir

ÚTVARP

Wimbledon Tennis 2014

16.10 Top 20 Funniest (6:18)
16.55 Take the Money and Run (6:6)
17.40 Time of Our Lives (6:13)
18.35 Bleep My Dad Says (11:18)
19.00 Man vs. Wild (2:15)
19.45 Bob’s Burgers (22:23)
20.10 American Dad (7:19)
20.35 The Cleveland Show (1:22)
21.00 Neighbours from Hell (6:10)
21.20 Chozen (2:13)
21.45 Bored to Death (8:8)
22.15 The League (6:13)
22.40 Rubicon (6:13)
23.25 The Glades (2:10)
00.10 The Vampire Diaries (21:22)
00.50 Man vs. Wild (2:15)
01.35 Bob’s Burgers (22:23)
02.00 American Dad (7:19)
02.25 The Cleveland Show (1:22)
02.50 Neighbours from Hell (6:10)
03.15 Chozen (2:13)

07.00 Lína langsokkur 07.25 Latibær 07.47 Gulla
og grænjaxlarnir 08.00 Dóra könnuður 08.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 Doddi litli
og Eyrnastór 08.55 Rasmus Klumpur og félagar
09.00 Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur
Sveinsson 09.45 Ævintýraferðin 09.55 UKI 10.00
Ofurhundurinn Krypto 10.25 Ljóti andarunginn
og ég 10.47 Tommi og Jenni 10.55 Leyndarmál
vísindanna 11.00 Lína langsokkur 11.24 Latibær
11.48 Gulla og grænjaxlarnir 12.00 Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45
Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur
og félagar 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24
Svampur Sveinsson 13.45 Ævintýraferðin 13.55
UKI 14.00 Ofurhundurinn Krypto 14.25 Ljóti
andarunginn og ég 14.47 Tommi og Jenni
14.54 Leyndarmál vísindanna 15.00 Lína langsokkur 15.24 Latibær 15.48 Gulla og grænjaxlarnir 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 16.45 Doddi litli og Eyrnastór
16.55 Rasmus Klumpur og félagar 17.00 Áfram
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveinsson 17.45
Ævintýraferðin 17.55 UKI 18.00 Ofurhundurinn
Krypto 18.25 Ljóti andarunginn og ég 18.47
Tommi og Jenni 18.54 Leyndarmál vísindanna
19.00 Arthúr 2 20.35 Sögur fyrir svefninn

17.20 Strákarnir
17.50 Friends (20:25)
18.15 Seinfeld (22:23)
18.40 Modern Family (23:24)
19.05 Two and a Half Men (10:16)
19.30 Viltu vinna milljón?
20.15 Nikolaj og Julie (13:22)
21.00 Breaking Bad (13:13)
21.50 Hostages (11:15)
22.35 Sisters (6:22)
23.25 Viltu vinna milljón?
00.10 The Newsroom (9:10)
01.05 Nikolaj og Julie (13:22)
01.55 Breaking Bad (13:13)
02.40 Hostages (11:15)
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.10 Win Win
08.55 Everything Must Go
10.35 Snow White and the Huntsman
12.45 One Fine Day
14.35 Win Win
16.20 Everything Must Go
18.00 Snow White and the Huntsman
20.10 One Fine Day
22.00 To Rome With Love
23.50 Midnight Run
01.55 Ondine
03.35 To Rome With Love

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

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (25:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (41:52)
07.14 Tillý og vinir (52:52)
07.25 Kioka (17:52)
07.32 Ævintýri Berta og Árna (30:52)
07.37 Sebbi (5:36)
07.49 Pósturinn Páll (1:13)
08.04 Ólivía (2:52)
08.15 Kúlugúbbarnir (10:18)
08.38 Tré-Fú Tom (10:26)
09.01 Disneystundin (26:52)
09.02 Finnbogi og Felix (25:26)
09.24 Sígildar teiknimyndir (23:30)
09.31 Nýi skólinn keisarans (5:21)
09.53 Hrúturinn Hreinn (16:20)
10.00 Vasaljós (7:10)
10.25 Með okkar augum (4:6)
10.55 Blikkið
12.00 Landsmót hestamanna (100m skeið)
12.45 Landsmót hestamanna (A-úrslit, tölt)
13.25 Landsmót hestamanna (A-úrslit, A
flokkur)
14.10 Landsmót hestamanna (A-úrslit, B
flokkur)
15.00 Tónleikar frú Carey (Mrs Carey’s Concert)
16.35 Eldsmiðurinn
17.15 Fum og fát
17.20 Stella og Steinn (6:42)
17.32 Friðþjófur forvitni (8:10)
17.56 Skrípin (15:52)
18.00 Stundin okkar
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Njósnari (8:10) (Spy II)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir (6:9)
19.35 Íslendingar (1:9) (Rúnar Júlíusson)
20.35 Friðrik Þór sextugur
21.05 Friðrik Þór um Djöflaeyjuna
21.10 Djöflaeyjan Bíómynd eftir Friðrik
Þór Friðriksson frá 1996 byggð á sögu Einars
Kárasonar um skrautlegar persónur í braggahverfi í Reykjavík upp úr miðri síðustu öld.
Meðal leikenda eru Baltasar Kormákur, Gísli
Halldórsson, Sveinn Geirsson, Sigurveig Jónsdóttir og Pálína Jónsdóttir.
22.50 Alvöru fólk (9:10) (Äkta människor)
23.50 Löðrungurinn (1:8) (The Slap) Ástralskur myndaflokkur byggður á metsölubók
eftir Christos Tsiolkas um víðtækar afleiðingar sem einn löðrungur hefur á hóp fólks.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
14.40 Dr. Phil
15.20 Dr. Phil
16.00 Dr. Phil
16.40 Catfish (2:12)
17.25 America’s Next Top Model (3:16)
18.10 The Good Wife (21:22)
18.55 Rookie Blue (5:13)
19.40 Judging Amy (23:23)
20.25 Top Gear USA (7:16)
21.15 Law & Order (21:22)
22.00 Leverage (10:15)
22.45 Nurse Jackie (2:10)
23.15 Californication (2:12)
23.45 Agents of S.H.I.E.L.D. (12:22)
00.35 Scandal (2:18)
01.20 Beauty and the Beast (14:22)
02.10 Leverage (10:15)
02.55 Pepsi MAX tónlist
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6XQQXGDJNO
08.00 PGA Tour 2014 13.00 PGA Tour 2014
13.55 Golfing World 2014 14.45 Champions
Tour 2014 15.40 Web.com Tour Highligts 16.35
Inside The PGA Tour 2014 17.00 PGA Tour
2014 22.00 Champions Tour 2014 23.20 Golfing
World 2014

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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NELSON SKÍRIR
DRENGINN

FER Í KASTLJÓSIÐ

Bardagaíþróttafólkið og parið fallega,
Gunnar Nelson og Auður Ómarsdóttir,
hafa látið skíra drenginn sinn en hann
hlaut nafnið Stígur Týr. Það var enginn
annar en Hilmar Örn
allsherjargoði sem
sá um að gefa
drengnum nafnið
fallega. Gunnar fór út
til Dyflinnar
fyrir skömmu,
þar sem hann
æfir sig af
kappi fyrir
sinn næsta
bardaga í UFC
sem fram fer
19. júlí.

Helga Arnardóttir, frétta- og dagskrárgerðarkona, hefur sagt upp starfi
sínu hjá 365 miðlum en hefur þó ekki
kvatt fjölmiðlana. Hún mun hefja
störf hjá RÚV næsta haust og bætast
í hóp þáttastjórnenda Kastljóssins.
Helga hefur undanfarna mánuði verið
í fæðingarorlofi en hefur
starfað síðastliðin sjö ár
hjá 365 miðlum. Hún var
fréttamaður á Stöð 2 og
vann til blaðamannaverðlauna fyrir umfjöllun sína
um Geirfinnsmálið. Hún
vakti einnig athygli
fyrir þætti sína Mannshvörf og Óupplýst lögreglumál sem sýndir
voru á Stöð 2.
- ebg

„Ég væri ekki hér
án Davids. Hann
fyllir mig öryggi
og hvetur mig til
að gera það sem
ég geri. Ég geri
það sama fyrir
hann.“
VICTORIA BECKHAM
LOFAR EIGINMANN
SINN, DAVID
BECKHAM, Í VIÐTALI
VIÐ BRESKA VOGUE.

EVRÓPUFRUMSÝNING
Í TÉKKLANDI
Tónleikamynd Bjarkar Guðmundsdóttur,
Björk: Biophilia Live, verður Evrópufrumsýnd á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni
Karlovy Vary í Tékklandi sem hófst í gær
og stendur til 12. júlí. Frumsýningin er 6.
júlí en myndin verður einnig sýnd 10. júlí.
Myndin var heimsfrumsýnd
á Tribeca-kvikmyndahátíðinni þann 26. apríl en
í henni er fylgst með
Biophilia-tónleikum
Bjarkar og við
þá er blandað
hreyfimyndum
úr smáforritinu
sem var þróað
sem hluti af
plötunni. - lkg

ÚTSALA
38
ÞREP
Laugavegi 49 / sími 561 5813
DRAUMURINN RÆTTIST

ÚTSÖLU
MARKAÐUR
FÁKAFENI 11
Opið frá kl. 12:00 - 18:00 virka daga
og laugardaga 11:00 - 16:00

Bolir Peysur Úlpur

Jakkar Smáhlutir Töskur

Buxur

Íþróttafatnaður

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Anna María Tómasdóttir
komst inn í hinn virta
Actors Studio Drama School
í New York.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Súrrealískt að vera
komin inn í skólann
Anna María Tómasdóttir fékk inngöngu í The Actors Studio Drama School í New
York en skólinn er ofarlega á lista yﬁr bestu leiklistarskóla heims. Anna María
fetar í fótspor þekktra Hollywoodleikara sem hafa menntað sig við sama skóla.
„Ég ákvað bara að láta mig dreyma
stórt og sótti um. Þetta er búið að
vera mjög súrrealískt,“ segir Anna
María Tómasdóttir, sem á dögunum
fékk inngöngu í The Actors Studio
Drama School í New York en þar
fer hún í mastersnám í leikstjórn.
Leiklistarskólinn er á lista yfir þá
allra bestu í heiminum en þar hafa
heimsþekktir leikarar líkt og Bradley Cooper menntað sig, en stórleikarinn Al Pacino er listrænn stjórnandi við skólann. Anna María er
fyrsti Íslendingurinn sem kemst inn
í þetta mastersnám. Hún er alls ekki
ókunnug leiklistinni en hún hefur
unnið að leikmyndum og búningum við hinar ýmsu bíómyndir, sjónvarpsþætti og auglýsingar, ásamt
því að hafa sett upp verk, skrifað
og leikstýrt.
„Ég er útskrifuð með BA frá
Listaháskólanum af braut sem
heitir Fræði og framkvæmd og
það hefur alltaf verið draumurinn að leika, allt frá því að ég var
lítil að dandalast með mömmu
minni uppi í leikhúsi,“ segir Anna
María, en móðir hennar er Þórunn Sveinsdóttir búningahönnuður.
The Actors Studio er vel þekkt félag
leikara í Bandaríkjunum og virkar
eins og eins konar símenntunarfélag, þar sem leikarar og leikstjórar geta viðrað hugmyndir sínar við
aðra og fengið álit annarra innan
félagsins. Árið 1994 var mastersnámið síðan sett á laggirnar en
námið er kennt í Pace-háskóla í New
York. Anna María vann við tökur á

Inside the Actors Studio
Spjallþátturinn Inside the Actors Studio hefur lengi notið gríðarlegra
vinsælda en James Lipton stjórnar þættinum Lipton fær til sín þekkt fólk
úr leiklistarheiminum og ræðir við það um daginn og veginn. Áhorfendur
í sal, sem allt eru nemendur við skólann,
eiga svo möguleika á að
spyrja viðmælandann
spjörunum úr.
Á YouTube má finna
mörg skemmtileg
innslög úr Inside the
Actors Studio. Þar má
meðal annars sjá Bradley Cooper, sem þá
var nemandi við
skólann, spyrja
þá leikreyndu
Sean Penn og
Robert De
Niro út
í ákveðin
hlutverk.

bresku sjónvarpsþáttunum Fortitude sem fóru fram á Reyðarfirði
í ársbyrjun en flaug út í prufurnar til New York í einu tökuhléinu.
„Ég fékk Dóru [Jóhannsdóttur], vinkonu mína og leikkonu sem búsett
er í New York, til þess að hjálpa
mér en það mátti ekki flytja senuna
einn. Þetta var mjög löng prufa og
við gerðum senuna nokkrum sinnum. Þetta endaði svo með því að
þau tóku mig inn í leikaranámið á
staðnum. Ég fór svo í viðtal í kjöl-

farið og þegar þau skoðuðu ferilskrána mína sáu þau að ég hafði
líka víðtæka reynslu á öðrum sviðum en leik svo þau spurðu mig hvort
ég hefði einnig áhuga á því að fara
í leikstjórn en leikstjórarnir starfa
mikið með rithöfundum og leikurunum. Ég ákvað því að slá tvær
flugur í einu höggi og læri því að
leika og leikstýra,“ segir Anna
María, sem heldur út til New York
í haust en námið hefst 3. september.
kristjana@frettabladid.is
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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Hulda
Gústafsdóttir knapi
Hulda tekur nú þátt í Landsmóti hestamanna sem fram fer á Gaddstaðaflötum
við Hellu um helgina. Hulda hefur lengi
verið einn fremsti hrossaræktandi landsins
en hún rekur Hestvit ehf. ásamt eiginmanni
sínum, Hinriki Bragasyni.
„Það allra besta við Huldu er að hún gerir
mig að betri manneskju með nærveru
sinni. Hún er ofboðslega metnaðarfull og
heiðarleg og má aldrei neitt vont sjá. En
það þýðir ekki neitt að tala við
hana eða biðja um nokkuð ef
hún er svöng. Þar að auki er
hún viðhorfslaus og ómöguleg ef eitthvert rafmagnstæki
virkar ekki eins og það á
að gera.“

Hinrik Bragason,
eiginmaður
„Mamma er rosalega dugleg kona og gerir
ótrúlega mikið fyrir mann, án þess að maður biðji hana um það. Það getur hins vegar
verið hrikalega erfitt að fá hana til að rétta
sér hluti, þá skilur hún
ekki hvers vegna maður
sækir þá bara ekki sjálfur. Annars er hún mikill
húmoristi og besti kokkur
í heimi.“

Gústaf Ásgeir
Hinriksson, sonur
„Það má eiginlega segja að Hulda sé ofurkona. Hún er rosalega dugleg og ofboðslega
hæfileikarík og allt sem hún tekur
sér fyrir hendur er gert 100%.
Helstu gallarnir við Huldu eru
sennilega þeir að hún drekkur
alltof mikið Diet Coke og svo
nagar hún skinnið í kringum
neglurnar þegar hún er að
fara að keppa.“

Laufey Stefánsdóttir, vinkona

Mest lesið
1 Uppgötvuðu kannabisræktun
í Akralandi
2 Aurskriða náðist á myndband
3 Svifflug, þrumuveður og þjófóttir
smalar
4 Ellefu konur sóttu um en engin
komst í lokahópinn
5 Forstjóri Haga furðar sig
á ummælum Sigrúnar

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

