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SLYSIÐ BREYTTI
FORGANGSRÖÐUNINNI
Eitt ár er liðið frá því að Róbert Wessman lenti í afdrifaríku hjólreiðaslysi. Hann
slasaðist alvarlega og braut meðal annars tvo hryggjarliði. Hann ræðir við Fréttablaðið
um bataferlið og ómetanlegan stuðning fjölskyldu, vina og samstarfsmanna. 16

GOTT Á FERILSKRÁNA
Hálsmenalína systranna
Kristínar og Áslaugar vekur
eftirtekt erlendis og prýðir
forsíður blaða. 12
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FIMM Í FRÉTTUM FLOTT FYRIRSÆTA OG UMDEILT HÚS

Við slökkvistarf á stuttbuxunum

Maria Del Carmen
Jimenez Paciﬁco er
íslensk fyrirsæta í
yﬁrstærð. Hún hefur
skrifað undir samning
við módelskrifstofuna
Volúme Model Management.

Stefán Már Kristinsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliðinu
á höfuðborgarsvæðinu, var í
Hagkaupum þegar hann fékk boð
um útkall vegna stórbrunans í
Skeifunni. Stefán sleppti því að
fara heim til að sækja búning og
hóf slökkvistarf á stuttbuxunum.
„Ég tímdi ekki að fara heim. Þegar
svona eldur kemur upp eru svo
ótrúlega mörg verk sem þarf að
vinna–meira að segja fyrir mann
á stuttbuxum.“

VIKAN 05.07.➜11.07.2014
LAUGARDAGUR Lundinn í frjálsu falli 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.
SUNNUDAGUR Skeifan brennur Gríðarlegt tjón
varð þegar mesti bruni í áratugi át allt það sem fyrir
varð í Skeifunni 11.

Hanna Birna
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra stefnir að
því að leggja fram frumvarp um millidómstig í
haust eða vetur.

➜ Nýtt frumvarp

Kristín Huld Sigurðardóttir,
forstöðumaður Minjastofnunar Íslands, segir almenna
óánægju með Þorláksbúð í
Skálholti og að stofnunin vilji
að húsið víki af staðnum.

um raforku sem
Ragnheiður Elín
Árnadóttir iðnaðarráðherra ætlar
að leggja fram á
á næsta þingi er
talið takmarka
skipulagsvald
sveitarfélaga.

Þorsteinn Víglundsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir
efnahagslega áhættu afnáms gjaldeyrishafta vera
minni en hættuna sem
fylgi ofhitnun hagkerﬁsins.

Bagalegt að mega ekki
kynna íþróttir í skólum
Framkvæmdastjóri ÍR vill fá að kynna starfsemi íþróttafélaga í hverfisskólum eins og áður. Segir
bann við kynningu bagalegt, sérstaklega í hverfi þar sem íslenska sé ekki móðurmál margra foreldranna. Það vita ekki allir af frístundakortinu og verða hissa þegar þeim er sagt frá því.
ÍÞRÓTTIR „Bann við kynningu á starfsemi

MÁNUDAGUR Banaslys í Terra Mítica Átján ára
Íslendingur, Andri Freyr Sveinsson, lést í skemmtigarðinum Terra Mítica er hann féll úr rússíbana.
ÞRIÐJUDAGUR Buchheit snýr aftur Lee Buchheit,
aðalsamningamaður Íslands í Icesave-deilunni, er
ráðinn til að aðstoða við afnám gjaldeyrishafta.
MIÐVIKUDAGUR Umdeildur bjargvættur í
Bolungarvík Valdimar Lúðvík Gíslason, fyrrverandi
bæjarfulltrúi í Bolungarvík, gengst við að hafa skemmt
friðað hús þar í bæ til að sporna við slysahættu.
FIMMTUDAGUR Sjúkrabíll kom í tíma Joaquín
Valera, framkvæmdastjóri skemmtigarðsins Terra
Mítica, segir aðstoð hafa borist fljótt þegar banaslysið
varð þar í garðinum.
FÖSTUDAGUR Stefnir á lækkun
skulda

„Við stefnum að því að fyrir
2020 verði skuldastaða
Íslands orðin ein sú besta í
Evrópu.“ SÍÐA 6
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarﬂokksins, á fundi miðstjórnar.

íþróttafélaga í skólum er mjög bagalegt,
sérstaklega í hverfishlutum þar sem hátt
hlutfall foreldra er ekki með íslensku sem
móðurmál. Margir foreldrar hafa ekki
yfirsýn yfir það sem er í boði.“ Þetta segir
Haukur Þór Haraldsson, framkvæmdastjóri Íþróttafélags Reykjavíkur, ÍR.
Öflugt samband var á milli íþróttafélaga og skóla áður en ákveðið var með
reglugerð að banna að því er virðist aðallega lífsskoðunarfélögum að kynna starfsemi sína í skólum, eins og Haukur orðar
það. „Það bann náði einnig til íþróttafélaga. Ég finn vilja hjá starfsmönnum skóla
til að sambandið við íþróttafélögin verði
eins og það var áður. Við höfum farið fram
á það og þetta hefur verið rætt hjá skólaog frístundasviði en til þessa hafa menn
ekki verið tilbúnir að breyta þessu.“
Eva Dögg Guðmundsdóttir, stjórnandi
verkefnis sem býður fríar íþróttaæfingar á lóð Fellaskóla í sumar og er styrkt af
íþrótta- og tómstundaráði, sagði í Fréttablaðinu í gær að nýting frístundakortsins
hefði verið miklu minni í hverfi 111 en í
öðrum hverfum Reykjavíkur.
Haukur segir foreldra hafa komið til
sín sem ekki hafi vitað hvað hann var að
tala um þegar hann nefndi frístundakortið við þá. „Ég get nefnt sem dæmi strák
sem langaði að vera íþróttum hjá okkur
eins og vinur hans. Strákurinn dró pabba
sinn hingað niður eftir til að tala við mig.
Þegar ég hafði útskýrt þetta fyrir föðurnum var hann hissa á því sem í boði var,“
greinir Haukur frá.
Hann segir ÍR hafa fundið verulega
fyrir því þegar lokað var á kynningar
íþróttafélaga í skólunum. „Við fundum
sérstaklega fyrir þessu haustið 2011 þegar
við gátum ekki komið og kynnt vetrarprógrammið okkar eins og venjulega. Það var
einkum áberandi hvað það komu færri á
körfuboltaæfingar. Menn eru með miklar

Á ÆFINGU Gjaldfrjálsar íþróttaæfingar

eru í boði á lóð Fellaskóla síðdegis á
þriðjudögum og fimmtudögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Margir
foreldrar hafa
ekki yfirsýn yfir
það sem er
í boði.
Haukur Þór Haraldsson

væntingar til okkar og gera kröfur en
þegar við reynum að verða við þeim eru
settar takmarkanir á okkur. Í Reykjavík eru níu hverfisfélög sem eru að baki
tveimur þriðju hlutum allrar íþróttastarfsemi í borginni. Okkur finnst að
hverfisfélög ættu að hafa aðgang að sínum
hverfisskólum. Það þyrfti ekki þar með að
opna aðgang fyrir 100 önnur félög.“
Það er mat Hauks að gjaldfrjálsu
íþróttaæfingarnar á lóð Fellaskóla í sumar
muni án efa bera árangur. „Þetta er mjög
gott verkefni sem við erum ánægðir með.“
ibs@frettabladid.is

➜ Reglur um kynningar
í skólum Reykjavíkur
Við gerð reglna um kynningar í skólum var
meðal annars stuðst við leiðbeinandi reglur
talsmanns neytenda og umboðsmanns
barna frá 2009 þar sem segir að engar
auglýsingar skuli vera í grunnskólum eða
leikskólum né önnur markaðssókn.
„En þar segir líka að kynning á æskulýðs-,
íþrótta- og tómstundastarfsemi sveitarfélaga sé heimil,“ segir Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri hjá skóla- og frístundasviði. Hún segir íþrótta- og tómstundaráð
halda úti vef um íþrótta- og tómstundastarf
fyrir börn og unglinga í borginni, itr.is/
sumar, á sumrin og fristund.is á veturna,
þar sem frjálsu félögin geti komið sínum
tilboðum á framfæri.
Skólastjóri tekur ákvörðun um hvort verkefni styrkt af Reykjavíkurborg verði kynnt í
skólanum.

Stígamót lofsama frumkvæði lögreglunnar á Suðurnesjum í ofbeldismálum:

Ánægð með Suðurnesjalöggur
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LÖGREGLUMÁL „Stígamótum líst vel á frumkvæði lögreglunnar á Suðurnesjum en þar ber þolandi heimilisofbeldis
neyðarhnapp þar sem hætta er á að brotamaður brjóti nálgunarbann. „Frábært fordæmi,“ segir Guðrún Jónsdóttir,
talsmaður Stígamóta. Hún segir enn fremur að önnur lögregluumdæmi mættu taka kollega sína á Suðurnesjum sér til
fyrirmyndar.
„Almennt líst okkur afar vel á það sem lögreglan á
Suðurnesjum er að gera í ofbeldismálum,“ segir hún.
„Þetta er einfaldlega sýnikennsla í því hvað hægt er að
gera í íslenska kerfinu ef forgangsröðunin er rétt og ef viljinn er fyrir hendi.“ Þarna vísar Guðrún í tilraunaverkefni
sem nefndist „Að halda glugganum opnum“ en það leiddi
síðan til þess að Suðurnesjalögreglan breytti verklagi sínu
í málum er varða heimilisofbeldi.
„Þau hafa verið frábær fyrirmynd sem síðan hefur orðið til
þess, til dæmis, að borgarstjórn samþykkti einhljóða skömmu
fyrir kosningar að gera átak í þessum málum. Á Suðurnesjum
hafa þau líka verið að framfylgja lögum sem kveða á um það
að ef ofbeldismenn haga sér ekki skikkanlega þá er þeim
vísað af heimilum. Lög gera einmitt ráð fyrir því að svona sé
þetta gert en því hefur bara ekki verið framfylgt.“
- jse

GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR Fordæmi lögreglunnar á

Suðurnesjum hefur nú þegar hreyft við yfirvöldum í
borginni og önnur umdæmi mættu taka við sér líka,
segir talsmaður Stígamóta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

www.volkswagen.is

Stærri og kraftmeiri
með smáatriðin á hreinu.

Nýr Volkswagen Polo.
Volkswagen Polo er kominn til landsins með nýtt útlit, nýja vél og nýja skiptingu. Hann er eyðslugrennri, hærri,
kraftmeiri, öruggari og umhverfisvænni. Polo býður nú líka upp á tækni eins og Bluetooth búnað fyrir síma, Start/Stop
búnað, stöðugleikastýringu, frítt í stæði og brekkuvara sem aðstoðar þig við að taka af stað í brekku. Sportlegar línur,
fáguð smáatriði og glæsilegt útlit grípur athyglina í umferðinni. Fjölbreytileg og hugvitsamlega hönnuð smáatriði
vekja hrifningu: Það er greinilega allt á réttum stað í nýjum Polo.
Volkswagen Polo kostar frá:

2.590.000 kr.*

g
Opið í da

2-16.

klukkan 1

*Polo Trendline, 1.0 MPI, 5 gíra beinskiptur, 75 hestöfl.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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8.200
FERMETRAR
brunnu eða skemmdust
mikið í stórbruna
í Skeifunni 11 á
sunnudag.

2.400 hvítmávar
voru taldir í síðustu sjófuglatalningu.
Þeir voru 8.000 árið 1990.

144

300 TONN
af svínasíðum voru
ﬂutt til landsins í fyrra
en megnið fór til
beikongerðar.

BYGGINGAKRANAR
eru í notkun á
höfuðborgarsvæðinu

56

HEIMILISOFBELDISMÁL

komu til kasta lögreglunnar á
Suðurnesjum 2013. Þau voru
18 árið
2010.

9,39

samkvæmt
talningu
Fréttablaðsins.

var einkunn Storms frá Herríðarhóli í A-ﬂokki gæðinga á
Landsmóti hestamanna á Hellu.

Dýrustu hestarnir
fara á tugi milljóna
VÍN Mælarnir eru ekki vottaðir.

91 veitingastaður kannaður:

Vínmælar voru
ekki í lagi
VIÐSKIPTI Vínveitingastaðir eiga

að nota löggilta vínmæla en gera
það ekki. Þetta er niðurstaða
könnunar Neytendastofu sem fór
á 91 vínveitingastað. Við könnunina kom í ljós að almennt voru
notuð rúmmálsmerkt vínmál við
sölu á sterku áfengi en töluvert
vantaði upp á að viðkomandi búnaður væri löggiltur. Af þeim veitingastöðum sem kannaðir voru
reyndist enginn í lagi. Bjórglös
voru í flestum tilvikum merkt en
ekki léttvínsglös.
- jhh

Rannsókninni lauk með sátt:

Greiða sekt upp
á 325 milljónir

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath.
th
th.
h að
að verð
vve
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rð getur
ge
g
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u
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bre
rrey
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SAMKEPPNISMÁL Fyrrverandi eigendur Húsasmiðjunnar þurfa að
greiða 325 milljónir króna í sekt
fyrir alvarleg brot á samkeppnislögum.
Þetta kemur fram í frétt á vef
Samkeppniseftirlitsins. Þar segir
að rannsókn stofnunarinnar á
brotum Húsasmiðjunnar sé lokið
með sátt. Með sáttinni viðurkenni
eigendur Holtavegar 10 ehf., fyrrverandi rekstraraðila fyrirtækisins, umfangsmikið og ólögmætt
samráð við Byko.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu í gær er ákæra sérstaks
saksóknara á hendur þeim starfsmönnum Húsasmiðjunnar, Byko
og Úlfsins, sem taldir eru eiga
aðild að brotunum, enn til meðferðar í dómskerfinu.
- hg

Hundruð reiðhesta og kynbótahrossa eru seld úr landi á ári hverju. Dýrustu hestarnir eru seldir á tugi milljóna. Salan til Þýskalands hefur aukist mikið á einum áratug.

Segir höft ekki leysa vanda:

DÝRAHALD Alls voru 1.236 reið-

hestar og kynbótahross seld
úr landi í fyrra. Það er svipaður fjöldi og síðustu fjögur ár
á undan. Flestir hestarnir eru
seldir til Evrópu. Í fyrra voru
552 hestar seldir til Þýskalands.
Salan þangað hefur meira en tvöfaldast frá árinu 2004 þegar 240
reiðhestar og kynbótahross voru
flutt þangað. Hins vegar hefur
dregið úr sölu til Svíþjóðar, Danmerkur og Noregs.
Samkvæmt upplýsingum frá
Landssambandi hestamanna eru
þrír stærstu útflytjendurnir hér
á Íslandi þeir Hinrik Bragason,
Gunnar Arnarsson og Eysteinn
Leifsson. Þeir hafa milligöngu um
útflutning hestanna og selja hesta
sjálfir. Þeir búast allir við því að
árið í ár verði svipað og í fyrra.
„Fyrri part árs var þetta mjög
sambærilegt við það sem var í
fyrra og hittifyrra. Svo hefur
verið aðeins rólegri tími svona
síðla vors og núna í sumar,“ segir
Gunnar í samtali við Fréttablaðið. Mikill fjöldi erlendra hestamanna kom, venju samkvæmt,
á Landsmót hestamanna sem er
nýafstaðið. Útflytjendur eru sammála um að það muni hafa góð
áhrif á söluna. „Það voru margir
erlendir gestir í kringum landsmót sem voru í kaupapælingum. Þannig að ég á svona frekar
von á því að þetta sé á uppleið og
það hafi verið að seljast töluvert
mikið af góðum hrossum í kringum landsmót,“ bætir Gunnar við.
Hinrik tekur í sama streng. „Það
eru ofboðslega margir útlendingar á landinu vegna íslenska hestsins,“ segir Hinrik og segir jafnframt að þeir sem séu með góða
hesta eigi auðvelt með að selja.
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Frá kr.

89.900

MEIRA FRELSI Sjálfstæðismenn styðja

frumvarpið.

Þingmaður vill
vín í verslanir
VIÐSKIPTI „Við leysum ekki

áfengisvanda þjóðarinnar með
höftum heldur lausnum,“ segir
Vilhjálmur Árnason, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, sem mun á
haustþingi leggja fram frumvarp
sem heimilar sölu áfengis í verslunum. Niðurstöður óformlegrar
könnunar fréttastofu 365 miðla
benda til þess að 29 þingmenn,
hið minnsta, muni koma til með
að styðja frumvarpið.
23 þingmenn eru óákveðnir eða
gefa ekki upp afstöðu, en aðeins
þrír þessara þingmanna þurfa að
greiða atkvæði með frumvarpinu,
svo það verði samþykkt sem lög
frá Alþingi.
- gag

Gjaldeyriskaup Seðlabankans:
LANDSMÓT Töluverður fjöldi hesta er seldur eftir hvert landsmót.

Hann segir að margir reiðhestar seljist á 2-300 þúsund krónur,
keppnishestar seljist á 2-5 milljónir en allra dýrustu stóðhestarnir geti farið á tugi milljóna.
Eysteinn Leifsson segist þegar
vera farinn að merkja áhuga hjá
útlendingum á íslenskum hestum
eftir síðasta landsmót og hann
segir að sér skiljist að hér hafi
verið á bilinu þrjú til fjögur þúsund útlendingar vegna landsmótsins. „Ég merki það að það sé búin
að vera töluverð hreyfing í sölumálum. Það hefur mikið verið
hringt strax í kjölfarið á landsmótinu og ég veit um mörg viðskipti sem hafa átt sér stað,“ segir

FRÉTTABLAÐIÐ/ KARL.

Það eru ofboðslega
margir útlendingar á
landinu vegna íslenska
hestsins.
Hinrik Bragason
hestaútflytjandi

Eysteinn. Útflytjendur segja
algengt að kaupendur komi hingað á landsmót, fari heim, en gangi
síðan frá kaupunum þegar líður á
haustið.
jonhakon@frettabladid.is

Kaupa fleiri
evrur en áður
EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn

ákvað í gær að auka vikuleg kaup
sín á evrum úr þremur milljónum
í sex.
Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir kaupin
gerast nú vegna viðskiptaafgangs
sem er einkum tilkominn vegna
veru ferðamanna hér á landi.
Ingólfur bætir við að Seðlabankinn sé að búa í haginn fyrir
það þegar til afnáms gjaldeyrishafta kemur. Þá þurfi Seðlabankinn að eiga myndarlegan gjaldeyrisvaraforða.
-ih

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 29°
Aþena 31°
Basel
26°
Berlín
22°
Billund 21°
Frankfurt 26°

8

6

5

m/s

m/s

8°

m/s

11°

14°

4

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

23°
22°
22°
25°
25°
30°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

27°
31°
23°
23°
19°
20°

m/s

10°

4
m/s

4

14°

m/s

Krít

Netverð á mann frá kr. 89.900 á Pella Steve m.v. 2 fullorðna og 1
barn í stúdíó. Netverð á mann frá kr. 109.900 á Pella Steve m.v. 2
fullorðna í stúdíó. 24. júlí í 11 nætur.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

8°

12°

4

m/s

7

11°
14°

Á MORGUN
3-10 m/s
hvassast
NV-til og
austast.

12°

m/s

10°

12°

6

m/s

10°

14°
8

12°

m/s

11°

11°

MILT OG VÍÐA BLAUTT en úrkomuminnst NA-til. Lítið um sólbaðsveður þessa
helgina en ágætis útivistarveður N-til og dregur úr úrkomu S-til á morgun. Hiti 8-17
stig, hlýjast NA-til í dag en SV-til á morgun.

MÁNUDAGUR
Víða 5-10
m/s.

14°

6

m/s

15°

12°

12°

Snjólaug Ólafsdóttir
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

Við smyrjum
að leikslokum

%UDQGHQEXUJ

Nýtt á bragðið
facebook.com/noisirius

6

| FRÉTTIR |

12. júlí 2014 LAUGARDAGUR

Stefnt er að því að vistvænt eldsneyti verði í boði allan hringveginn:

Vilja reisa dísilstöð á Selfossi
VIÐSKIPTI Fyrirtækið Íslenskt

eldsneyti hefur sótt um lóð undir
nýja lífeldsneytisstöð á Selfossi.
Nú þegar hefur það reist eina
slíka á Sauðárkróki og nú er
beðið eftir starfsleyfi fyrir hana
en heilbrigðisráðuneytið er með
málið til afgreiðslu.
„Það er tíðinda að vænta þaðan
á mánudag en þegar leyfið er í
höfn er allt til reiðu og við vonumst til að getað byrjað þarna
fyrir norðan í næsta mánuði,“
segir Hörður Þór Torfason,

framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Hann segir stefnt að því að
hægt verði að selja lítrann á 199
krónur.
Hvað varðar hugsanlega stöð
á Selfossi segir hann málið
komið fyrir skipulags- og byggingarnefnd. Þetta er liður í mun
stærri áætlun fyrirtækisins sem
áformar tíu stöðvar hringinn í
kringum landið á næstu árum.
Eins eru frekari áform varðandi
vinnslu á eldsneytinu. Fyrirtækið á í samvinnu við sænska

Það er tíðinda að
vænta þaðan á mánudag.
Hörður Þ. Torfason,
framkvæmdastjóri

efnavinnslufyrir tækið Perstorp
sem er leiðandi fyrirtæki á Norðurlöndunum í framleiðslu lífeldsneytis. Sett hefur verið upp verksmiðja á Reykjanesi sem getur
unnið allt að tvær milljónir lítra
af vistvænu eldsneyti á ári. - jse

VISTVÆN ELDSNEYTISSTÖÐ Á SAUÐÁRKRÓKI Hér lætur Gunnar Bragi Sveins-

son ráðherra dæluna ganga. Við hlið hans eru Johann Mattsson, Sigurður Eiríksson,
Agnese Rizika, Susanne Eckersten og Hörður Þ. Tómasson.

FORSÆTISRÁÐHERRA

Sigmundur sagði Costco
hafa verið í miklu uppáhaldi á hans yngri árum.
Það hefði verið mikil upplifun að heimsækja verslanir keðjunnar þar sem
kartöfluflögupokar voru „á
stærð við sængurver“ og
oststykkin í minningunni
„á við rúllubagga“.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HART BARIST Úkraínski herinn hefur verið í mikilli sókn undanfarið.

NORDICPHOTS/AFP

Nítján úkraínskir hermenn féllu í árás uppreisnarmanna:

Barist um rússnesku landamærin
ÚKRAÍNA, AP Uppreisnarmenn í
Úkraínu skutu í gær flugskeytum
á úkraínska hermenn í AusturÚkraínu þar sem nítján féllu.
Þar að auki féllu fjórir hermenn í
öðrum árásum.
Petró Pórósjenkó, forseti
Úkraínu, hefur heitið hefndum
fyrir aðgerðirnar. „Fyrir líf hvers
hermanns munu uppreisnarmennirnir gjalda með tugum eða hundruðum lífa,“ sagði Pórósjenkó.
Hermennirnir sem féllu voru að
reyna að ná eftirlitsstöðvum við
landamærin við Rússland á sitt
vald. Uppreisnarmenn stýra flutningum yfir hluta landamæranna
við Rússland. Frá Rússlandi hafa
uppreisnarmennirnir fengið vopn
og vistir og því hefur herinn reynt

að ná aftur stjórn á landamærunum.
Úkraínski herinn hefur verið
í mikilli sókn undanfarið. Uppreisnarmenn hafa tapað um helmingi þess landsvæðis sem þeir
höfðu undir sinni stjórn fyrir
tveimur vikum. Um helgina náði
úkraínski herinn borginni Slovyansk, einu af helstu vígjum
uppreisnarmanna.
Uppreisnarmenn hafa nú hörfað
til iðnaðarborgarinnar Donetsk,
tæplega hundrað kílómetra suður
af Slovyansk. Úkraínski herinn
hefur gefið út að öllum samgönguleiðum til og frá borginni verði
lokað. Milli þrjátíu og sjötíu þúsund manns hafa þegar yfirgefið
borgina.
- ih
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra segir ríkisstjórnina hafa náð
meiri viðsnúningi á einu ári en nokkra aðra í sögu landsins. Hann vill ekki flytja
inn bandarískt „sterakjöt“. Umræðan um Framsóknarflokkinn sé nýr lágpunktur.
STJÓRNMÁL „Við stefnum nú að því
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Skuldastaðan verði
ein sú besta í Evrópu

I

að fyrir árið 2020 verði skuldastaða
Íslands orðin ein sú besta í Evrópu og það er raunhæft markmið,“
sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins á Hótel
Sögu í gær.
Forsætisráðherra sagði þar enga
aðra ríkisstjórn hafa náð viðlíka
viðsnúningi, á jafn stuttum tíma,
og ríkisstjórn hans. Nefndi hann
meðal annars að nýjum störfum
hefði fjölgað um fjögur þúsund og
kaupmáttur yxi hraðar hér á landi
en í nokkru öðru landi Evrópu.
Fyrirheit um aðgerðir í skuldamálum heimilanna hefðu gengið eftir
og veiðigjöldum verið breytt til að
hlífa minni og meðalstórum fyrirtækjum.
„Við sjáum hvaða afleiðingar
áframhaldandi gjaldtaka, með
þeirri leið sem var notuð á síðasta
kjörtímabili, hefði haft í för með sér
í því sem gerðist nýlega á Húsavík,
Djúpavogi og Þingeyri,“ sagði forsætisráðherra.
Hormónasprautað sterakjöt
Sigmundur sagði ríkisstjórnina
undirbúa mikla sókn í lýðheilsumálum og tengdi þau áform við umræðu
um hugsanlega komu bandarísku
verslanakeðjunnar Costco hingað
til lands.
„Þarna kom upp umræða um
hvort bandarískt stórfyrirtæki ætti
að fá að gera kröfu um að hinum og
þessum lögum yrði breytt. Því var
haldið fram að þeir sem hefðu efasemdir um þetta væru afturhaldssinnar eða einangrunarsinnar,“
sagði Sigmundur. Hann sagði reglur

Við munum áfram reyna að fjölga opinberum störfum á
landsbyggðinni og gera það á þann hátt að við flytjum einhver
störf, einhver ný störf verði til á landsbyggðinni, en allt að
sjálfsögðu unnið í samráði við þá sem í hlut eiga.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra

EES-samningsins ekki heimila innflutning á bandarísku kjöti.
„Um 99 prósent af því kjöti sem er
framleitt í þessum verksmiðjubúum
í Bandaríkjunum eru sterakjöt,
sprautað með ýmiss konar hormónum til að láta skepnurnar vaxa hraðar í þessum girðingum sem þær eru
geymdar í,“ sagði Sigmundur.
Hann sagði dýrin fóðruð með
korni en ekki grasi. Það leiddi til
þess að bakteríumyndun í þeim
væri langt umfram það sem eðlilegt er. Við því væri brugðist með
því að þvo kjötið upp úr ammoníaki
og dæla sýklalyfjum í dýrin til að
koma í veg fyrir að smitsjúkdómar
bærust á milli þeirra.
„Hverjir eru gamaldags og afturhaldssamir? Þeir sem vilja fylgja
þróun í því að búa til og verja heilnæma, góða matvöru og byggja upp
matvælaiðnaðinn fyrir þjóðina og
líka til útflutnings? Eða þeir sem
vilja láta allt slíkt fara lönd og leið
og telja það einangrunarhyggju að
leyfa sér að halda því fram að það
eigi ekki að flytja inn eins mikið
sterakjöt og menn vilja? Við sjáum
til með þessa ágætu verslun, hvort
hún kemur. Vonandi gerir hún það
og fylgir þá lögum hér og eykur á
samkeppnina.“
Nýr lágpunktur
Forsætisráðherra sagði einnig
stjórnmálaumræðuna hér á landi

þurfa að breytast. Þróun hennar að
undanförnu væri verulegt áhyggjuefni. Hún væri of persónuleg,
byggði á níði og snérist um annað
en efnisatriðin.
„Ég hefði ekki trúað því að menn
myndu leggjast jafn lágt og þeir
gerðu í kringum sveitarstjórnarkosningarnar,“ sagði Sigmundur
og bætti við að reynt hefði verið að
saka Framsóknarflokkinn um kynþáttahyggju. „Flokk sem í næstum
því heila öld hefur verið í fararbroddi mannréttindabaráttu á
Íslandi og innleitt margar af mestu
framförum sem hafa orðið á þeim
sviðum. Að menn skuli nýta slík mál
til að koma höggi á andstæðinga er
nýr lágpunktur í stjórnmálaumræðu seinni tíma,“ sagði Sigmundur.
Opinberum störfum fjölgað
„Við munum áfram reyna að fjölga
opinberum störfum á landsbyggðinni og gera það á þann hátt að við
flytjum einhver störf, einhver ný
störf verði til á landsbyggðinni, en
allt að sjálfsögðu unnið í samráði
við þá sem í hlut eiga,“ sagði Sigmundur.
Hann sagðist fagna því ef jafnmikil umræða yrði um þau störf
sem voru flutt af landsbyggðinni
eða lögð niður á undanförnum árum
og þau störf sem nú væri verið að
flytja út á land með flutningi Fiskistofu.
haraldur@frettabladid.is
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GASGRILLIÐ
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Ef þú kaupir pallaefni
fyrir 100.000 kr. eða meira
færðu Outback gasgrill
í kaupbæti.
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HEKKKLIPPUR 25%
CLABER GARÐVÖRUR 40%
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BÚSÁHÖLD 30-50%
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Háskólagráðan kostar milljónir króna
Samanlagður kostnaður einstaklings sem tekur full námslán og ríkis vegna BAgráðu í félagsvísindum við Háskóla Íslands er sex milljónir króna. Þriðjungi þeirra
sem tóku námslán hjá LÍN finnst fjárhagslega erfitt að greiða lánin til baka.
MENNTAMÁL Samanlagður kostn-

aður einstaklings og ríkis við
fyrstu háskólagráðu við Háskóla
Íslands er á bilinu 6 til 20 milljónir, eftir eðli og lengd náms.
Í vor sóttu um fimm þúsund
manns um að hefja grunnnám á
einhverju af fimm fræðasviðum
skólans.
Ríkið greiðir framlög með
hverjum nemanda við Háskóla
Íslands. Framlögin eru mjög
mishá eftir því í hvaða deild
menn stunda nám. Í félags- og
mannvísindadeild var framlagið
554 þúsund krónur á nemanda á
síðasta skólaári en í tannlæknadeild var framlagið 2,55 milljónir
króna á hvern nemanda.
Kostnaður ríkisins vegna einstaklings sem er þrjú ár að ljúka
BA-gráðu frá félagsvísindadeild
er því um tæpar 1.700 þúsund
krónur.
Margir taka námslán og fullt
námslán á ári fyrir einstakling
sem býr ekki í foreldrahúsum er
um 1.400 þúsund á ári, eða 4,2
milljónir á þremur árum. Samanlagður kostnaður einstaklings við
gráðuna er því tæpar sex milljónir króna. Ef viðkomandi hefði
verið í vinnu þennan tíma og verið
með 3,6 milljónir í laun á ári hefði
hann þénað um 10,8 milljónir.

ÞETTA BORGAR RÍKIÐ MEÐ HVERJUM
NEMANDA Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
m.kr.

Félags- og mannvísindasvið

Fjöldi nemenda

0,55 m. 4.953

Tölvunar- og stærðfræði

0,78 m.

Kennaranám

0,85 m.

1.480

Hjúkrunarfræði

0,98 m.

538

Verk-, tækni- og efnafræði

1,15 m.

Læknisfræði

1,58 m.

Tannlækningar

2,55 m.

Kostnaður ríkisins er mun meiri
á hvern nemanda í heilbrigðisvísindum. Kostnaður hins opinbera
vegna hvers nema í grunnnámi í
hjúkrunarfræði er rúm milljón á
ári eða á fimmtu milljón á námstímanum sem er fjögur ár. Taki
hjúkrunarfræðineminn námslán
í fjögur ár skuldar hann á sjöttu
milljón króna í námslán.
Samanlagður kostnaður einstaklings og samfélags vegna

181

1.608
340
55

grunnnáms í hjúkrunarfræði er
því á bilinu 9 til 10 milljónir og
þá er ekki tekið tillit til tekjutaps viðkomandi á meðan hann
er í námi.
Dýrasta námið við HÍ er tannlæknanámið. Það tekur sex ár að
verða tannlæknir og kostnaður
ríkisins nemur rúmum 15 milljónum króna.
Taki menn námslán helming
námstímans bætast við um fjórar

DÝRT Það kostar sitt að verða sér úti um háskólagráðu.

milljónir króna. Að verða tannlæknir gæti því auðveldlega kostað einstaklinginn og samfélagið
19 til 20 milljónir króna.
BHM gerði könnun meðal
félagsmanna síðastliðið vor þar
sem spurt var um námslán. Af
þeim félagsmönnum sem tóku
þátt í könnuninni sögðust 87 prósent hafa tekið námslán. Af þeim
hópi sögðust 27 prósent skulda
meira en sex milljónir. Þriðjung-

1.393

þúsund
krónur er hámarkslán hjá
LÍN á skólaárinu.

ur aðspurðra sagðist finna verulega fyrir að endurgreiða lánin og
1,5 prósent sögðust ekki ráða við
endurgreiðslur af lánunum.

Leyfðu okkur að telja
Endurvinnslan í samstarfi við SORPU opnar
nýja móttökustöð við Breiðhellu í Hafnarfirði

Endurvinnslan og SORPA hafa opnað nýja
flöskumóttöku á endurvinnslustöð SORPU við
Breiðhellu í Hafnarfirði.
Með nýjum vélarkosti geta viðskiptavinir nú
skilað heilum umbúðum án þess að þurfa
að telja og flokka þær.
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Áfram þarf þó að flokka og telja beyglaðar
umbúðir.

johanna@frettabladid.is
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Samskipti grunnskóla og íþróttafélaga:

Áróður íþróttafélaga bannaður

S

vo vanhugsaðar voru reglur um samskipti skóla og
svonefndra lífsskoðunarfélaga að upphaflega stóð til
að banna jólaföndur í grunnskólum Reykjavíkurborgar
ásamt öllu öðru er gæti tengst trúaráróðri. Bann við
jólaföndri gekk reyndar ekki eftir en árið 2011 samþykkti borgarráð tillögur mannréttindasviðs Reykjavíkurborgar um samskipti leik- og grunnskóla við trúar- og lífsskoðunarfélög. Við þekkjum öll umræðuna sem spratt upp í tengslum
við þessar reglur. Gídeonfélagið má ekki lengur gefa tíu ára
börnum Nýja testamentið og í sumum skólum mega krakkar
jú alveg fara í kirkju og syngja sálma en þau mega ekki biðja
bænir. En þau mega samt fá frí til að fara í fermingarfræðslu
og prestar hafa leyfi til að sinna
áfallahjálp í skólum.
Ekki er öll vitleysan eins og
sitt sýnist hverjum en þessar
Mikael
reglur snerta ekki eingöngu
Torfason
samskipti trúfélaga og skóla
heldur einnig íþróttafélaga.
mikael@frettabladid.is
Já, íþróttafélög mega ekki
lengur kynna starfsemi sína í skólum og hefur þetta bann
komið verulega niður á starfi íþróttafélaga eins og kemur fram
hjá Hauki Þór Haraldssyni, framkvæmdastjóra Íþróttafélags
Reykjavíkur, ÍR, í Fréttablaðinu í dag:
„Bann við kynningu á starfsemi íþróttafélaga í skólum er
mjög bagalegt, sérstaklega í hverfishlutum þar sem hátt hlutfall foreldra er ekki með íslensku sem móðurmál. Margir foreldrar hafa ekki yfirsýn yfir það sem er í boði,“ segir Haukur
Þór en tilefni ummæla hans er að íbúar í Fella- og Hólahverfi
nýta frístundakort í mun minna mæli en gert er í öðrum
hverfum. Tekið hefur verið á það ráð að bjóða upp á ókeypis
íþróttaæfingar fyrir börn og unglinga síðdegis á þriðjudögum
og fimmtudögum við Fellaskóla. Til að kynna fyrir krökkunum
í hverfinu alla þá möguleika sem í boði eru.
Eva Dögg Guðmundsdóttir stýrir verkefninu en hún segir
að nýting á frístundakorti í póstnúmerinu 111 sé í kringum 60
prósent sem er lítið en í sumum hverfum er nýtingin allt að 90
prósent. Til að auglýsa íþróttaæfingarnar var dreift plakötum
á fjórum tungumálum í um 130 stigaganga og segir Eva Dögg
fyrrnefndar reglur „sem banna kynningu á frístundastarfi í
skólum ekki hafa greitt götu þessa verkefnis“.
Áður en þessi gallaða reglugerð tók gildi var gott samstarf
milli íþróttafélaga og skóla í Reykjavík. Það samstarf er auðvitað ekki svipur hjá sjón í dag. Það góða fólk sem sat í mannréttindaráði Reykjavíkurborgar á síðasta kjörtímabili og þeir
borgarfulltrúar sem samþykktu tillögurnar hafa líklega meint
vel. Hugmyndin að baki reglunum hefur væntanlega verið að
bola prestum Þjóðkirkjunnar og Gídeonfélaginu úr leik- og
grunnskólum. Að baki slíku liggur viljinn til að tryggja rétt
minnihlutans því þótt níu af hverjum tíu Íslendingum séu
kristnir þurfum við alltaf að virða rétt hinna sem eru það
ekki. En það er augljóst að þessar reglur eru vitlausar og illa
ígrundaðar og í ljósi reynslunnar þarf að endurskoða þær hið
snarasta, ef ekki henda þeim.
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Neyðarákall

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

fyrir börn í Suður-Súdan
Súdan

Hundruð þúsunda barna búa við
sára neyð og hungur í Suður-Súdan.
Þau þurfa hjálp – núna!

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Sólargeisli í rigningartíð

Þ

egar rigndi sem mest í byrjun mánaðarins voru sagðar
fréttir af viðræðum viðskiptaráðherra við bandaríska verslanakeðju um margvíslegar tilhliðranir á íslenskri löggjöf
gagnvart fyrirtækinu gegn því að
það seldi íslenskan fisk í verslunum
sínum erlendis.
Af þessu tilefni hafa ýmsir bent
á að þjóðin rétt náði að setja sér
nýja fullveldisstjórnarskrá áður en
Spánverjar knúðu hana til að veita
undanþágu frá vínbanninu sem
ákveðið var með þjóðaratkvæði. Í
kjölfarið var leyfð sala á spænskum vínum til að opna markað fyrir

saltfisk á Spáni.
Svo mikið var
haft við að í
samninganefndinni við Spánverja voru bæði
oddvitar saltfiskframleiðenda og
góðtemplara.
A f blö ð u m
sögunnar má ráða að margir hafi
upplifað þvingun Spánverja sem
ögrun við nýfengið fullveldi. Í dag
finnst flestum að afstaða Íslendinga hafi byggst á forpokuðum
hugmyndum og að Spánverjar hafi
í raun kennt okkur góða lexíu um

mikilvægi gagnkvæmni í samskiptum ríkja og jafnvel opnað annað
auga sumra fyrir gildi viðskiptafrelsis sem við vorum þá að þrengja
og þurftum síðan að bíða í marga
áratugi til að endurheimta.
Bandaríska verslanakeðjan
hefur ekki þvingunaraðstöðu eins
og Spánverjar á sínum tíma. En
hún gæti eigi að síður opnað augu
einhverra fyrir margvíslegum
pólitískum hindrunum á frjálsum
viðskiptum sem enn halda lífskjörunum rýrari en vera þyrfti. Í
því ljósi var boðskapur viðskiptaráðherrans jafngildi sólargeisla í
rigningatíð.

Rótlaus hugmyndafræði

T

alsmenn verslunarinnar hafa
lengi talað fyrir viðskiptafrelsi með landbúnaðarvörur og afnámi tollverndar. Samtök
atvinnulífsins hafa nýlega óskað
eftir að undanþágur frá samkeppnislögunum sem hluti landbúnaðarframleiðslunnar nýtur
verði afnumdar. Öllum þessum
óskum hefur ríkisstjórnin hafnað.
Sömu daga og viðskiptaráðherra sagði ríkisstjórnina tilbúna
til að ræða tilhliðranir við bandaríska fyrirtækið um innflutning á
kjöti frá Bandaríkjunum, verslun
með lyf og áfengi og sameiginlega
Evrópulöggjöf um vörumerkingar
vegna neytendaverndar andmælti
ríkisstjórnin fyrir dómi kröfum
íslensks fyrirtækis um rýmri rétt

til kjötinnflutnings á grundvelli
gildandi laga.
Ríkisstjórnin þarf að skýra
afstöðu sína betur í þessum efnum.
Mörgum kemur til að mynda
spánskt fyrir sjónir að fríverslun
með landbúnaðarafurðir og virk
samkeppni á því sviði skuli vera til
umræðu við bandarísk fyrirtæki
en ekki íslensk? Þá þarf að skýra
hvers vegna samtöl af þessu tagi
fara fram við einstök bandarísk
fyrirtæki en ekki við ríkisstjórn
Bandaríkjanna til að tryggja
gagnkvæmni varðandi mögulegan
útflutning á íslenskum landbúnaðarafurðum.
Evrópureglur um vörumerkingar eru fyrst og fremst neytendavernd. Ekki er þó loku fyrir

það skotið að í einhverjum tilvikum geti þær jafnframt verið þáttur í viðskiptahindrunum. Ríkisstjórnin vill ekki vera aðili með
öðrum Evrópuþjóðum að viðræðum við Bandaríkin um víðtækan
fríverslunarsamning sem meðal
annars er ætlað að ryðja úr vegi
tæknilegum viðskiptahindrunum.
Hvers vegna má ræða slík mál við
einstakt bandarískt fyrirtæki en
ekki almennt í samstarfi með þeim
þjóðum sem við eigum mest viðskipti við?
Viðskiptastefna landsins þarf að
byggja á miklu skýrari og heildstæðari hugmyndafræði en fram
hefur komið. En yfirlýsingarnar
vekja þó vonir um að ræða megi
breytingar hleypidómalaust.

jafnframt er orðinn aðstoðarmaður forsætisráðherra, fluttu
á síðasta kjörtímabili tillögu til
þingsályktunar um fríverslun við
Bandaríkin. Framkvæmd hennar
hefði til að mynda leitt til fríverslunar með landbúnaðarvörur. Tillagan fól með öðrum orðum í sér
grundvallarbreytingar á ríkjandi
landbúnaðarstefnu.
Þessi hugsun er því ekki ný af
nálinni af hálfu viðskiptaráðherra. Ábyrgðin sem fylgir setu í
ríkisstjórn sýnist ekki hafa breytt

henni. Það er að vísu brotalöm í
þeirri hugsun að ræða megi viðskiptafrelsi með landbúnaðarafurðir við Bandaríkin en ekki
Evrópu.
En virða ber að rökrétt ályktun
af yfirlýsingu viðskiptaráðherra
er sú að ríkisstjórnin getur ekki
haldið landbúnaðarhagsmununum lengur fram sem málefnalegri
röksemd gegn Evrópusambandsumsókninni. Þótt yfirlýsingin leiði
ekki til annars hefur hún verið til
góðs.

Dýpri hugsun
Suður-Súdan
Eþíópía

Mið-Afríkulýðveldið

E

inhverjir kunna að halda að
yfirlýsingar viðskiptaráðherra beri öll merki gáleysis
og þar af leiðandi megi ekki taka
þær alvarlega. Þegar málflutningur ráðherrans til lengri tíma er
skoðaður er full ástæða til að ætla
annað og að þar búi að baki raunverulegur vilji til kerfisbreytinga
í landbúnaði.
Nefna má að viðskiptaráðherra
og fleiri þingmenn, þar á meðal
einn áhrifamesti núverandi þingmaður Framsóknarflokksins sem
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ALLT AÐ

70%

SUMAR-

AFSLÁTTU
R

MARKAÐUR
ELLINGSEN
BAKPOK AR

30%
AFSLÁT TUR

COLUMBIA BUGABOOT
KULDASKÓR
Stærðir 36–48

COLEMAN STÓLL
Með örmum

CAM
AMPI
PIN
NGAZ GAS
ASG
GRILL
3ja brennara

COLEMAN ROCK SPRIN
RING
G TJAL
ALD
D
3ja manna

14.995 KR.

7.990 KR.

54.990 KR.

14.990 KR.

FULLT VERÐ 11.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 29.990 KR.

70%

AFSLÁT TUR

FULLT VERÐ 24.990 KR.
KR
R.

FULLT VERÐ 89.990 KR.

DIDRIKSONS
FLÍSFÖT *

40%
AFSL ÁT TUR
IR
ÐIR
ÆRÐ
STÆR
NAST
ARNA
*BAR

COLUMBIA ÚTILEGUBORÐ
Hægt að nota á
6 mismunandi vegu

ZAMBERLAN ZENITH
GÖNGUSKÓR
Dömu- og herrastærðir 37-48

COLUMBIA POWDERBUG
BARNAKULDASKÓR
Stærðir 32–39

COLUMBIA RAINSTORMER JAKKI
Dömu, XS–XL. Herra, S–2XL.
Nokkrir litir í boði.

11.990 KR.

19.900 KR.

4.197 KR.

14.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 17.990 KR.

ALL AR
ÚTIVISTARBUXUR

VERÐ ÁÐUR 32.990 KR.

FULLT
T VERÐ 29.990 KR.

40%
AFSLÁT TUR

40%
AFSLÁTTUR

VERÐ ÁÐUR 13.990 KR.

SHAKESPEARE
FLUGUSTANGIR MEÐ HÓLK
VERÐ FRÁ

9.995 KR.

ZAMBERLAN BAFFIN
GÖNGUSKÓR
Stærðir 41–48

MERIDA DINO 12 BARNAHJÓL
Með hjálpardekkjum

26.900 KR.

17.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 44.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 24.990 KR.

RAPALA NEOPREN VÖÐLUR

14.990 KR.

S CO T T
VÖ RU R

70%
AFSL ÁT

COLEMAN TJ
T ALDDÝNA

COLEMAN CPX LJÓ
ÓS LED
m/hengi

CAMPING POTTASETT
9 stk.

3.990 KR.

4.490 KR.

11.990 KR.

FULLT VERÐ 5.990 KR.

FULLT VERÐ 6.990 KR.

T UR

FULLT VERÐ 22.990 KR.

MERIDA
JÓL

FJALL AH

30%
AFSL ÁT

T UR

FULLT VERÐ 18.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is
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HELGIN
Ebba Guðný Guðmundsdóttir,
sjónvarpskona
Elín Eyþórsdóttir,
tónlistarkona

Fer á ættarmót
Ég er að fara á ættarmót og neyðist víst til þess
að gista í tjaldi um helgina. Ættarmótið er á
Skildi hjá Stykkishólmi og byrjaði í gær. Þetta
er risaætt og ættingjarnir eru komnir alla leið
frá Ameríku. Ég er ekki mikil tjaldkona en ætla
þó að gera þetta fyrir börnin. Ég ætla að njóta
þess að vera í faðmi fjölskyldunnar og njóta
útiverunnar.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Á Portishead og deit
Ég ætla að kíkja á Portishead
með mömmu og fara á deit
með Hörpu Björnsdóttur.

Steinþór Helgi Arnsteinsson, hjá CCP og Gettu beturdómari

Logi Pedro Stefánsson, tónlistarmaður

Eistnaﬂug með Retro
Stefson

Tjilla, í partí og til eyja
Ég ætla að fara á hina spikfeitu
ATP-tónleikahátíð, partíast og
mögulega kíkja til Vestmannaeyja. Síðan má ekki gleyma
tjillinu sem ég ætla að gera eins
mikið af og ég get um helgina.

Ég ætla á eina bestu útihátíð í
heimi, Eistnaflug, á laugardaginn og þar ætla ég að skemmta
mér með Retro Stefson-krökkunum.

Twin Within í nýjasta
tölublaði Seventeen
Skartgripalína systranna Kristínar Maríellu og Áslaugar Írisar Friðjónsdætra, Twin Within, er til umfjöllunar í tímaritinu Seventeen þar sem unglingastjarnan Bella Thorne ber íslensku hálsmenin.
Kristjana
Arnarsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Á TÓNLISTARHÁTÍÐINA
ALL TOMORROW´S
PARTIES sem haldin er á
Ásbrú en í kvöld stígur meðal annars
sveitin Interpol á svið.

Á BÖRN NÁTTÚRUNNAR
eftir Friðrik Þór Friðriksson
sem sýnd er á RÚV annað
kvöld. Íslensk klassík sem alltaf er
gaman að rifja upp með þeim Gísla
Halldórssyni og Sigríði Hagalín í aðalhlutverkum.

BÓKINA BEÐIÐ FYRIR
BROTTNUMDUM eftir
Jennifer Clement. Heillandi,
falleg og átakanleg skáldsaga.

Á PLÖTUNA BORGIN með
Felix Bergssyni en hún kom út
fyrir skömmu.

Þ

etta er alveg frábært fyrir okkur og
gaman að hafa á
ferilskránni,“ segir
Kristín Maríella
Friðjónsdóttir
en hálsmenalínan Twin
Within, sem hönnuð er
af Kristínu og systur
hennar Áslaugu Írisi,
er til umfjöllunar
í nýjasta tölublaði
bandaríska unglingatímaritsins
Seventeen.
Kristín segir að
stílisti tímaritsins hafi sett sig í
samband við þær
systur og beðið
þær um að senda
þeim hálsmen
út. „Það var
frekar stuttur
fyrirvari á
þessu öllu en við
sendum þeim festar og þeim leist vel
á. Þetta er í rauninni
frekar súrrealískt,
enda er þetta virkilega stórt blað þó svo
að þetta sé kannski ekki
beint fyrsta tímaritið sem
ég glugga í á kaffihúsi. En
þetta er frábært fyrir merkið
og mjög gaman að sjá forsíðufyrirsætuna, leikkonuna Bellu
Thorne, með festarnar okkar,“
segir Kristín, sem varð sér úti um
eintak af blaðinu fyrr í vikunni.
„Ég kom við í Eymundsson og
fletti í gegnum blaðið. Þetta var
mjög skemmtilegt, mann langaði næstum því að hnippa í næsta
mann í Eymundsson og benda á
að maður væri í blaðinu,“ segir
Kristín og hlær.
Þær systur eru nú á fullu við

UPPRENNANDI
UNGLINGASTJARNA
Bandaríska leikkonan Bella
Thorne er upprennandi stjarna
í Hollywood. Hún tekur sig vel
út með hálsmenin.

Mann langaði
næstum því að
hnippa í næsta mann
í Eymundsson og benda
á að maður væri
í blaðinu.

FLOTT Á FERILSKRÁNA Kristín Maríella segir að umfjöllunin í Seventeen sé

uppörvandi.

að undirbúa nýja hálsmenalínu.
„Við verðum með svipað efnisval,
höldum áfram að notast við reipin
og gúmmíslöngurnar. Það mætti
segja að nýju festarnar komi til
með að bera með sér heldur klassíkt yfirbragð þar sem að svart-

hvítt mun vera ríkjandi,“ segir
Kristín.
Twin Within hefur notið vinsælda erlendis og hafa hálsmenin
til að mynda ratað í verslanir víða
í Bandaríkjunum, London, Japan
og Seattle. Líklegt er að Singapúr

MYND/AÐSEND

fái einnig að kynnast Twin Within
en þangað flytur Kristín á allra
næstu dögum. „Maðurinn minn er
að fara þangað í mastersnám svo
ég skelli mér með ásamt dóttur
okkar. Þar ætla ég að vera á fullu
í festagerð.“

Er eplaedik lausn við öllum vandamálum?
Eplaedik getur dregið úr andfýlu, varið gegn sólbruna og stöðvað vörtuvöxt hvarvetna á líkamanum.
Eplaedik er unnið úr eplum sem eru
látin gerjast. Þá verður til eplacider sem er svo látinn gerjast
aðra umferð og úr verður eplaedik.
Eplaedikið heldur í öll næringarefni
eplisins og meira til. Við gerjunina
eykst magn ensíma og góðra
gerla.
Eplaedik hefur lengi verið
notað við ýmsum heilsufarsvandamálum. Gæðin skipta þó
miklu máli og best er að nota
lífrænt eplaedik, ósíað og án allra
aukefna.
Hér fylgja sex mismunandi
leiðir til þess að nota eplaedik:

1

Engin andfýla

Settu hálfa teskeið
ofan í vatnsglas og
skolaðu munninn í tíu sekúndur til þess að losna
við andfýlu og fá hvítari
tennur.

2

Gegn sólbruna

Berðu á þig eplaedik þegar
húðin brennur í sól, það linar
sársaukann.

3

Hreinsar grænmeti

Fylltu skál eða vaskinn af
vatni og helltu einum bolla af
eplaediki yfir og þvoðu ferskt grænmeti og ávexti upp úr því. Eplaedikið
hjálpar til við að ná af skordýraeitri og
bakteríum.

4
5
6

Engar vörtur Fjarlægðu
vörtur með því að bleyta bómull
í eplaediki og hafa á vörtunni
yfir nótt.
Losna við flösu

Settu
eplaedik í hárið eftir að hafa
þvegið það með sjampói til að
losna við flösu.

Hressir fætur Settu eplaedik

í fótabaðið þitt til að losna
við sveppasýkingar á tám. Sjá
fleiri leiðir til þess að nota eplaedik á
Heilsuvísi.
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PASO DOBLE

ȟȢȤǀȤȤț
ƿȠȠȤǀȤȤț

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

OREGON TUNGUSÓFI

ȜȡȤǀȤȤț
ƿȜȤȤǀȤȤț

UMBRIA TUNGUSÓFI

OREGON tungusóﬁ
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 240 x 153 H:85 cm
Tunga getur verið beggja vegna

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

ȝȝȤǀȤȤț
ƿȝȡȤǀȤȤț

AL LS KO NA R FA L LEG SMÁV AR A –
JaVWZL

ALESSI ÁVAXTASKÁL
Tvær stærðir.
Verð: 21.990 / 26.990
VIDIVI AMBROSIA VASI.
Verð: 6.990

IITTALA SKÁLAR
Verð frá: 3.990

6 STK
10.990

6 STK
10.990

VIDIVI AMARILLIS VASI.
Verð: 9.990

6 STK
10.990
6 STK
7.490

ALESSI UPPTAKARI. Verð: 12.990
VIDIVI ESA GLASASETT. Tvær stærðir. Verð: 6.990 / 8.490

S&P GLÖS

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

GLÆSILEG
HÚSGÖGN
Á GÓÐU
VERÐI

VESTA 3JA SÆTA

ȜȟȤǀȤȤț
ƿȜȣȤǀȤȤț
VESTA 3ja sæta sóﬁ. Stærð: 232 x 95 H: 71 cm. Slitsterkt steingrátt áklæði úr 100% bómull. Moon standlampiȢȤǀȤȤțǀLaze sófaborðȜțȤǀȤȤț

UMBRIA HORNSÓFI MEÐ TUNGU

ȞȠȤǀȤȤț
ƿȟȜȤǀȤȤț

OREGON HORNSÓFI MEÐ TUNGU

UMBRIA Hornsóﬁ með tungu.
Grafít-grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 326 x 261 H:78 cm
Umbria er fáanlegur í ótal gerðum í leðri og áklæði.

OEGON hornsóﬁ með tungu
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 310 x 240 H:88 cm
Tunga getur verið beggja vegna.

ȞȜȤǀȤȤț
ƿȞȢȤǀȤȤț

F YRI R LI F ANDI HEIMIL I
Salt&Pepper

WOODY
KOMINN AFTUR
Í ÖLLUM LITUM

IITALA TAIKA FAT.
Verð: 13.990

IITALA TAIKA DISKUR
Verð: 6.490

WOODY borðstofustóll.
6 litir með hvíttuðum viðarlöppum.

ȜȟǀȟȠț
ƿȜȤǀȤȤț

S&P MORTEL.
Verð: 10.990

S&P MORTEL.
Verð: 8.990

G ȜǦO P I Ð

R E Y K J AV Í K | A K U R E Y R I
ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T

S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț
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Kominn aftur á fulla ferð
Róbert Wessman lenti í alvarlegu hjólreiðaslysi fyrir ári. Hann segir bataferlið hafa verið erfitt en einnig gefandi. Hann
þakkar eiginkonu sinni fyrir dyggan stuðning og segist vera skilningsríkari eftir reynsluna. Samhliða endurhæfingunni
hefur Róbert byggt upp samheitalyfjafyrirtækið Alvogen og hann vill að Ísland spili stórt hlutverk í vexti þess.
Kjartan Atli
Kjartansson
kjartanatli@frettabladid.is

N

ú er ár liðið frá því
Róbert Wessman, forstjóri lyfjafyrirtækisins Alvogen, lenti í
hjólreiða slysi. Hann
slasaðist alvarlega og
brotnuðu meðal annars tveir efstu
hryggjarliðirnir. Róbert man ekkert eftir slysinu. Hann lá meðvitundarlaus í götunni eftir að hafa
hjólað á 47 kílómetra hraða aftan á
kyrrstæðan bíl. Hann lá í tólf daga
á spítala eftir slysið og var rúmfastur í þrjá mánuði heima. Hann segir
bataferlið hafa verið erfitt en lærdómsríkt og að forgangsröðunin
hafi breyst eftir slysið.
Róbert stundaði á þessum tíma
hjólreiðar af miklu kappi og gekk
vel í keppnum hér heima og erlendis. Eins og flestir þekkja hafði hann
einnig náð miklum árangri í viðskiptalífinu, en aðeins 29 ára var
hann ráðinn forstjóri lyfjafyrirtækisins Delta sem síðar varð
Actavis. Þessi kappsami maður varð
að vera rúmliggjandi í rúma hundrað daga vegna slyssins. „Ég gerði
ekki ráð fyrir því að lenda í slysi,“
segir hann og bætir því við að gildismat hans hafi breyst í kjölfarið.
Róbert nálgaðist endurhæfinguna
eins og verkefni sem hann leysti
með góðri hjálp eiginkonu sinnar.
Hann er þakklátur mörgum fyrir
hjálpina; fjölskyldu, vinum og samstarfsmönnum sem tóku á sig aukna
ábyrgð í fjarveru hans. Hann er nú
kominn aftur á fulla ferð og segist
ekki hugsa mikið um að hlutirnir hefðu getað endað öðruvísi. „En
ég held að bæði ég sjálfur og allir
læknarnir sem önnuðust mig séu
sammála um að ég hafi verið einstaklega heppinn.“
Man lítið eftir slysinu
Róbert man lítið eftir slysinu og
hefur notað Garmin-úr og önnur
tæki sem hann var með á hjólinu til
að kortleggja ferðir sínar fyrir slysið. „Ég man fyrst eftir mér þegar
ég er í sjúkrabílnum. Ég missti meðvitund í einhvern tíma. Ég rankaði
víst við mér rétt áður en sjúkrabíllinn kom en man ekkert eftir því.
En þeir sem komu að mér pössuðu upp á að ég hreyfði mig ekki.
Ég var með óstöðugt hryggbrot.
Það þarf mjög lítið til að mænan
skaðist við þannig aðstæður og að
maður lamist. Ég var því heppinn
að menn pössuðu vel upp á það. Svo
sá ég á Garmin-tækinu að það tók
um klukkustund að koma mér fyrir í
sjúkrabílnum. Þeir hafa séð hvað ég
var alvarlega slasaður og tóku sér
greinilega góðan tíma. Ég hef ekki
hitt þá sem komu mér til aðstoðar
eftir slysið en vil þakka þeim fyrir
að hafa passað vel upp á mig.“
Góður tími þrátt fyrir allt
„Enginn óskar þess að lenda í svona
alvarlegu slysi og vera rúmfastur í
þrjá mánuði. En þrátt fyrir það var
þetta að mörgu leyti góður tími. Ég
var til dæmis alltaf heima þegar
börnin mín komu úr skólanum sem
ég hef aldrei áður haft tækifæri til.
Vegna vinnu minnar hef ég verið
mikið á ferðalögum erlendis og gat
því eytt meiri tíma með eiginkonu
minni og börnum. Þó að þetta hafi
verið erfiður tími þá var hann samt
gefandi og jákvæður,“ segir Róbert
Wessman um tímann sem hann var
rúmfastur eftir slysið.
Hann er þakklátur fyrir alla
hjálpina sem hann fékk frá fjölskyldu og vinum í kjölfar slyssins
og þakkar þar sérstaklega eiginkonu sinni, Sigríði Ýr Jensdóttur
lækni. Hún tók sér þriggja mánaða frí frá vinnu til að hugsa um
Róbert. „Hjálpin hennar var algjör-

LEIT Á BATAFERLIÐ SEM VERKEFNI Róbert var lengi rúmliggjandi eftir slysið. Hann leit á endurhæfinguna sem verkefni sem hann kláraði með góðri hjálp eiginkonu sinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

lega ómetanleg og ég hefði átt erfitt
með að komast í gegnum þetta án
hennar.
Dagarnir eru lengi að líða þegar
maður er rúmliggjandi og með
mikla verki. Mikilvægast fannst
mér að vera jákvæður og trúa því að
þetta færi allt vel að lokum, án þess
þó að vita nákvæmlega hvar þetta
myndi enda.“ Róbert rifjar upp einn
af löngu dögunum þegar hann var
rúmliggjandi. „Ég taldi dagana og
þessir þrír mánuðir voru eins og
heil eilífð. Ég man enn þegar eiginkonan kom inn til mín og sagði mér
að nú væru fimmtán dagar liðnir af
rúmlegunni. Ég hélt að þeir væru
sextán og þarna örlaði sennilega á

tár á kinn yfir því að hafa tapað heilum degi á þessu langa þriggja mánaða ferðalagi.“
Róbert var fljótt farinn að senda
tölvupóst á samstarfsmenn, en hann
fékk búnað til að halda spjaldtölvu
fyrir ofan rúmið sitt og gat skrifað
þar sem hann lá á bakinu. „Ég var í
daglegu sambandi við nokkra lykilstarfsmenn fljótlega eftir að ég kom
heim af Landspítalanum enda mikið
að gerast hjá Alvogen á þessum
tíma. Flestir tölvupóstarnir sem ég
sendi voru mjög stuttir og laggóðir
en áttu það flestir sameiginlegt að
vera illskiljanlegir vegna stafsetningarvillna. Það þurfti því oft fleiri
en einn til að ráða í táknmálið.“

Varð ungur forstjóri
Róbert var aðeins 29 ára þegar
hann var ráðinn forstjóri lyfjafyrirtækisins Delta, sem síðar
varð Actavis, eftir að hafa starfað hjá Samskipum frá því að hann
útskrifaðist úr háskóla. Á aðeins sjö
árum var Actavis komið í hóp fjögurra stærstu samheitalyfjafyrirtækja heims. „Fyrirtækið óx hratt
en skapaði líka mikil verðmæti
fyrir íslenskt atvinnulíf. Það voru
um 100 starfsmenn hjá fyrirtækinu árið 1999 en árið 2007 voru þeir
11.000 talsins í fjörutíu löndum og
fyrirtækið skilaði líka miklum arði
til íslenskra fjárfesta og lífeyrissjóða.“

Vill endurtaka leikinn
Róbert varð forstjóri Alvogen árið
2009 eftir að hafa leitt uppbyggingu Actavis. Hann segir það hafa
blundað í sér að byggja upp leiðandi
alþjóðlegt lyfjafyrirtæki á nýjan
leik. „Uppbygging Actavis var
draumi líkust en ég var meðvitaður
um að það yrði mun stærri áskorun að endurtaka leikinn. Umhverfið
var mikið breytt, mikil samþjöppun hafði átt sér stað og samkeppnin
harðnað. Við settum strax stefnuna
á að koma Alvogen í fremstu röð og
það hefur gengið mjög vel. Fyrirtækið var aðeins starfandi í Bandaríkjunum þegar ég kom að því en
er í dag í 34 löndum, með um tvö
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þúsund starfsmenn og við höfum
fimmtánfaldað tekjur fyrirtækisins á aðeins fimm árum. Líkt og
við uppbyggingu Actavis, þá munu
Íslendingar spila stórt hlutverk í
uppbyggingu fyrirtækisins.“
Á næsta ári lýkur framkvæmdum við Hátæknisetur A lvo gen sem rís innan Vísindagarða
Háskóla Íslands. Róbert vonast
til að starfsemi Hátæknisetursins muni skila um 65 milljörðum
í árstekjur þegar lyf fyrirtækisins koma á markað frá árinu 2018.
Framkvæmdin mun vera ein sú
stærsta frá efnahagshruni og
alls munu 400 ársverk skapast á
framkvæmdatímanum. „Við horfum sérstaklega til þess að ráða
háskólamenntaða Íslendinga þó að
lykilstjórnunarstöður verði mannaðar útlendingum. Við stefnum að
því að skapa um 200 ný framtíðarstörf hér á landi á næstu árum, til
viðbótar við þá 45 starfsmenn sem
nú þegar hafa verið ráðnir til Alvogen á Íslandi.“
Langaði að gera þetta á Íslandi
„Valið stóð á milli Íslands og Möltu
þegar við ákváðum að byggja upp
þróunarsetur fyrir líftæknilyf.
Umhverfið á Möltu er mjög hagstætt og það hefði verið fjárhagslega hagkvæmara til skamms tíma
að byggja upp þessa starfsemi þar.

Lega Íslands mitt á milli stærstu
markaðssvæða okkar í Bandaríkjunum og Evrópu, auk öflugs
menntakerfis hér á landi, eru hins
vegar mjög jákvæðir kostir við uppbyggingu hér á landi. Við ákváðum að horfa frekar til langs tíma
við okkar ákvörðun og létum neikvæða umræðu um rekstrarskilyrði alþjóðlegra fyrirtækja hér
á landi ekki hafa áhrif á okkur. Á
meðan mörg fyrirtæki hafa ákveðið að draga úr uppbyggingu sinni
hér á landi, eða jafnvel flytja starfsemi úr landi, sjáum við tækifæri.
Ég trúi því að Ísland geti verið leiðandi í þeirri þróun sem er að eiga
sér stað innan líftæknigeirans um
þessar mundir.“
Kominn á fulla ferð
Róbert byrjaði að vinna fullan
vinnudag fyrir síðustu áramót en
fram að þeim tíma hafði hann að
miklu leyti unnið að heiman. Hann
segist þó enn finna fyrir verkjum,
ógleði og svima vegna slyssins sem
mun sennilega taka einhvern tíma
að losna alveg við. „Í dag get ég þó
horft meira á kómísku hliðarnar á
þessari lífsreynslu. Það var mikið
hlegið á mínu heimili þegar ég fékk
fyrstu máltíðina á Landspítalanum
nokkrum dögum eftir slysið. Þá
hafði ég verið með næringu í æð
í nokkra daga og fyrsti maturinn

sem ég fékk voru stappaðar kjötbollur. Það að fá einhvern mat var
svo gott að ég bað hjúkrunarkonuna um uppskriftina. Við höfum þó
ekki enn eldað kjötbollurnar þó að
ég hafi fengið uppskriftina,“ segir
Róbert brosandi.
„Ég er nokkuð jafnvígur á ensku
og íslensku enda hef ég verið í miklum samskiptum utan Íslands síðustu fimmtán ár. Það var því skrítið
að upplifa það á fyrsta starfsmannafundi eftir slysið með stórum hópi
af lykilstjórnendum eftir að ég kom
til vinnu að ég mundi ekki annað
hvert orð í ensku. Það er víst hluti
af miklum höfuðáverkum að svona
lagað gerist.“
Byrjaður að æfa á ný
Róbert hefur alla tíð stundað líkamsrækt en hann hefur breytt
æfingaáætluninni. „Ég er hjá
sjúkraþjálfara í endurhæfingu í dag
auk þess sem ég stunda reglulega
rope-jóga. Rope-jóga hefur hjálpað
mér mikið við að losna við verki og
auka liðleika. Ég syndi líka í dag
töluvert, mæti í spinning og stunda
létta líkamsrækt og er duglegri við
teygjur án áður.
Í dag er ég einfaldlega ekki tilbúinn til þess að hjóla. Auk þess var
slysið talsvert áfall fyrir fjölskylduna og hjólreiðar eru því ekki á dagskrá á næstunni. Kannski breytist

þetta með tímanum, hver veit? Ég
sakna þess samt töluvert að vera
hættur að hjóla enda eru hjólreiðar frábær íþrótt og félagsskapurinn mjög góður. Ég eignaðist mikið
af góðum vinum síðustu ár í hjólaíþróttinni og sá vinskapur stendur
upp úr þegar ég horfi til baka.“
Hvaða lærdóm finnst þér þú hafa
dregið af lífsreynslu þinni eftir
slysið?
Að takast á við svona slys er
álíka erfitt andlega og líkamlega.
Það sem ég lærði af þessu ævintýri
var að vera jákvæður og trúa því að
ég kæmist í gegnum þetta. Ég veit
að það eru ekki allir jafn heppnir
og ég var. Í dag hef ég meiri skilning á því hvað einstaklingar sem
lenda í enn alvarlegri slysum en
ég ganga í gegnum. Fólk sem lamast á lífsleiðinni er hetjur í mínum
huga, það er hreinlega óskiljanlegt
hvernig hægt er að takast á við
slíkt áfall.
Ég upplifði líka hvað aðstoð,
hjálpsemi og væntumþykja skipta
miklu máli þegar mikið bjátar á. Ég
upplifði hvað margir voru tilbúnir
til að hjálpa mér og leggja á sig til
að mér liði betur. Bæði ættingjar,
vinir, samstarfsmenn og fólk sem
ég þekkti ekkert fyrir slysið. Ég er
ekki viss um að allir þeir sem hjálpuðu mér viti hvað aðstoð þeirra var
mér mikils virði.“
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Enginn óskar þess að
lenda í svona alvarlegu
slysi og vera rúmfastur í
þrjá mánuði. En þrátt fyrir
það var þetta að mörgu
leyti góður tími. Ég var til
dæmis alltaf heima þegar
börnin mín komu úr
skólanum sem ég hef aldrei
áður haft tækifæri til.
Í dag er ég einfaldlega ekki tilbúinn til þess
að hjóla. Auk þess var
slysið talsvert áfall fyrir
fjölskylduna og hjólreiðar
eru því ekki á dagskrá á
næstunni. Kannski breytist þetta með tímanum,
hver veit?
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MARADONA MESSI
21 HM-LEIKUR

14 HM-LEIKIR

1982 | 1986 | 1990 | 1994

2006 | 2010 | 2014

2007 Mín. spilaðar | 250.9 mín milli marka

1170 Mín. spilaðar | 234.0 mín milli
llii m
ma
marka
ark
ar
ka
a
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1.468 snertingar | 183,5 snertingar milli marka
26 skot á mark | 44,1% á markið
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marka
22 skot á mark | 44% á markið
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71,4%
26
1
Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

A

rgentína er komin í
úrslit á HM í fyrsta
skipti í 24 ár. Úrslitaleikurinn á morgun er
endurtekning á úrslitaleiknum fyrir 24 árum
er Argentína spilaði gegn Þýskalandi. Reyndar hét það VesturÞýskaland á þeim tíma.
Besti knattspyrnumaður heims
síðustu ár, Lionel Messi, er nú
aðeins einum leik frá því að feta
í fótspor mannsins sem flestir
telja vera þann besta frá upphafi – Diego Armando Maradona.
Fjölmargir eru á því að hann hafi
sigrað á HM 1986 nánast upp á
eigin spýtur en hann varð svo
að lúta í gras fyrir Þjóðverjum
í úrslitaleiknum fjórum árum
síðar.
Á HM í Mexíkó árið 1986 kom
Maradona að 10 af 15 mörkum
liðsins og skapaði langflest færi
allra á mótinu. Hann átti einnig
flesta spretti allra þó svo hann
væri með yfirfrakka á sér í öllum
leikjum. Messi þekkir það einnig
vel að fá frakka á sig en þrátt
fyrir það hefur hann átt beinan þátt í rúmlega 62 prósentum
marka Argentínu á mótinu. Hann
hefur þó ekki verið sparkaður
jafn grimmilega niður og Maradona á sínum tíma þó vissulega
sé fast tekið á honum.
Messi hefur ekki verið eins
afgerandi í sínum leik á HM í
Brasilíu og Maradona var árið
1986, en hann er engu að síður
kominn í úrslitaleikinn og er
maðurinn á bak við velgengni
liðsins. Hann skoraði úr fyrstu
vítaspyrnu Argentínumanna í
undanúrslitaleiknum gegn Hollandi og lék vel í riðlakeppninni.
Hann er búinn að skora fjögur
mörk í keppninni og leggja upp

63%
%
21
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eitt mark. Messi hefur þó ekki
náð að skora í útsláttarkeppninni.
Ólíkt því sem var upp á teningnum fyrir fjórum árum þá
hefur Messi notið þess meir núna
að spila uppi félaga sína í stað
þess að reyna að gera allt sjálfur.
Samstarf hans við Angel di Maria
var mjög farsælt og það leyndi
sér ekki að Messi saknaði hans í
undanúrslitaleiknum.
Allan sinn feril hefur Messi
mátt þola endalausan samanburð
við Maradona. Skiljanlega, enda
báðir snillingar frá sama landinu og í svipuðum stærðarflokki.
Messi er þremur sentimetrum
hærri en Maradona sem er 166
sentimetrar að hæð. Þrátt fyrir
ótrúleg afrek í Evrópu þá stendur
hann enn í skugga Diego.
Fengið gagnrýni í Argentínu
Messi hefur í gegnum tíðina verið
sakaður um að vera meiri Katalóni en Argentínumaður. Hann
hefur mátt heyra gagnrýni um
að hann leggi sig ekki allan fram
fyrir landsliðið. Snillingurinn
smávaxni hefur viðurkennt að sú
umræða hafi oft sært hann. Hann
hefur því mætt mótlæti í föðurlandinu.
Til þess að komast á sama stall
og Maradona trónir á segja margir að hann verði að sigra á HM
með Argentínu. Það sé það eina
sem dugi til. Aðrir segja á móti að
ótrúleg afrek hans með Barcelona
tali sínu máli. Vissulega talsvert til í því en það jafnast samt
ekkert á við það afrek að sigra í
sjálfri heimsmeistarakeppninni.
Tækifæri Messi er núna og
ekki víst að hann komist aftur í
þessa stöðu á ferlinum. Arfleifð
hans er að miklu leyti undir í
þessum leik. Takist Messi að leiða
Argentínu til sigurs á HM í fyrsta
skipti í 28 ár þá er hann klárlega
kominn út úr skugga Maradona
þó það verði líklega rifist um það
til eilífðarnóns hvor þeirra hafi
verið betri knattspyrnumaður.

TEKST MESSI LOKS AÐ
STÍGA ÚT ÚR SKUGGA
MARADONA?
Það er meira undir í úrslitaleik HM á morgun en sjálfur titillinn. Sérstaklega hjá
besta knattspyrnumanni heims undanfarin ár, Lionel Messi. Þrátt fyrir ótrúlega
farsælan feril hefur hann þurft að lifa í skugga Diego Maradona í föðurlandinu.
Arﬂeifð Messi er að mörgu leyti undir í þessum leik er hann fær tækifæri til
þess að gera það sem Maradona gerði síðastur Argentínumanna.

Argentína hefur beðið í 24 löng ár eftir hefndinni
Sömu þjóðir og mættust í úrslitum HM 1990 spila til úrslita í ár og Argentínumenn munu ekki sætta sig við annað tap gegn þýskum.
Úrslitaleikur HM árið 1990 á milli
Argentínu og Vestur-Þýskalands
var endurtekning á úrslitaleiknum fjórum árum áður. Þá vann
Argentína 3-2 en Þjóðverjar náðu
fram hefndum gegn Maradona og
félögum með 1-0 sigri á Ólympíuleikvanginum í Róm.
Eina mark leiksins skoraði
Andreas Brehme úr vítaspyrnu
fimm mínútum fyrir leikslok.
Leikurinn var ekki sá skemmtilegasti í keppninni en hann var sögulegur að mörgu leyti.
Í fyrsta skipti í úrslitaleik HM
voru leikmenn reknir af velli. Argentínumaðurinn Pedro Monzon

fékk þann vafasama heiður að
verða sá fyrsti sem fékk rautt í
úrslitum HM er hann negldi Jürgen Klinsmann, núverandi landsliðsþjálfara Bandaríkjanna, niður.
Landi hans, Gustavo Dezotti, fór
sömu leið er hann fékk sitt annað
gula spjald fyrir skrautlega tæklingu á Jürgen Kohler.
Argentínumenn lögðust í skotgrafirnar í þessum leik enda með
fjóra byrjunarliðsmenn í banni
og aðra meidda. Maradona var í
strangri gæslu allan leikinn og
komst ekkert áfram. Argentínumenn ætluðu sér í vítakeppni og
áttu aðeins eitt skot að marki allan

leikinn á meðan Þjóðverjar lúðruðu sextán sinnum á rammann.
Það eru talsverð líkindi á milli liðanna í dag og fyrir 24 árum. Argentína er með einn yfirburðamann
sem bjargar þeim þegar á þarf að
halda og liðið hefur verið gagnrýnt
fyrir leiðinlegan leik rétt eins og
árið 1990. Í marki Argentínu er líka
óþekktur vítabani sem hefur stigið
upp líkt og Sergio Goycochea gerði
á Ítalíu fyrir 24 árum.
Þýskaland er aftur á móti sterk
liðsheild þar sem enginn einn leikmaður skarar fram úr. Liðið er vél
og við þessa þýsku vél réð Argentína ekki fyrir 24 árum.

LOK, LOK
OG LÆS

Maradona
komst ekkert
áfram í
úrslitaleiknum 1990.
Hvað gerir
Messi gegn
Þjóðverjum
á morgun?
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

FRAMTÍÐARSTÖRF
MARKAÐSFULLTRÚI
Óskum eftir að ráða markaðsfulltrúa sem aðstoðar við markaðssetningu fjölmargra vörumerkja.
Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á markaðsmálum
• Reynsla af markaðsmálum æskileg
• Áhugi á samfélagsmiðlum og reynsla í notkun þeirra
• Sköpunar- og drifkraftur
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Helstu verkefni:
• Aðstoð við markaðssetningu vörumerkja
• Vöruframsetning
• Umsjón með samfélagsmiðlum
• Umsjón með vefsíðum
• Textaskrif, þýðingar ofl.
• Önnur sölu- og markaðstengd verkefni

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT
Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, þar sem fyrir er þéttur
og skemmtilegur hópur sölufulltrúa.
Umsækjendur þurfa að:
• Hafa brennandi áhuga á raf- og heimilistækjum!
• Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
• Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi
• Í starfinu felst að þjónusta viðskiptavini Heimilistækja, og er því rík þjónustulund mikilvæg

SÖLUFULLTRÚI – HLUTASTARF
Heimilistæki leitar að öflugum sölufulltrúa til starfa um helgar, yfir sumur og háannatíma.
Hentar vel fyrir skólafólk sem hefur brennandi áhuga á raf- og heimilistækjum og vantar aukavinnu.
Umsækjendur þurfa að:
• Hafa brennandi áhuga á raf- og heimilistækjum!
• Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
• Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi
• Í starfinu felst að þjónusta viðskiptavini Heimilistækja, og er því rík þjónustulund mikilvæg

LAGERSTARFSMAÐUR / BÍLSTJÓRI
Óskum eftir lagerstarfsmanni/bílstjóra í fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi hafi meirapróf
eða áhuga á að taka slíkt próf.
Umsækjendur þurfa að:
• Búa yfir öguðum vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikum
• Vera líkamlega hraustir
• Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt

Heimilistæki var stofnað árið 1962 og er í dag leiðandi fyrirtæki
í sölu á raf- og heimilistækjum á Íslandi. Starfræktar eru 7
verslarnir um land allt undir merkjum Heimilistækja.

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði
og hafa áhuga á auglýstum störfum
til þess að fylla út rafræna umsókn á
heimasíðu okkar www.ht.is/starf

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Steikargrillarinn

kr./pk.

Grísaspjót með hvítlauk
og rósmarín
Úrbeinaður grísahnakki,
kolagrillmarineraður
Úrbeinuð kjúklingalæri,
New York marineruð

Partíbakkinn

Kokteilpylsur
8 mini partýborgarar
foreldaðir m/brauði

8
9
2
3
kr./kg

Flotti grillarinn

Lúxus grísakótilettur,
með hvítlauk og rósmarín
Lambakótilettur,
kolagrillmarineraðar
Lambainnralæri,
kolagrillmarinerað

Ókryddað

v

2298

kr.
pk.

New York
marinerað

6

í pk.

Hereford hamborgarar, 6 x 200 g
Hvítlauks- &
rósmarínmarinerað

Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti
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Kolagrillmarinerað

Krónan
Granda

Pylsa
í brauðiták.
68 kr. s

3998

kr.
kg

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

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

159 359
kr.
pk.

Líf pylsubrauð, 5 stk.

Krónu pylsur, 10 stk.

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

kr.
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798

kr.
pk.

Grillborgarar með brauði, 4 stk.

798

Kolagrillmarineraðar
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assa

Verð áður 1998 kr. kassinn
Prins Pólo kassi, 56 x 18 g

Kauptu 3

2
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125

kr.
stk.
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Kryddaðar

Yippy ávaxtadrykkir í sportflösku, 4 teg.

299 349 349 379
kkr.
r
r.
pk.

Paraguaos steinaldin, 450 g

kr.
r.
r.
kg

kr.
kg

Ferskjur

Nektarínur, 1 kg

kr.
pk.

Apríkósur, 500 g

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Hérað fjarða, dala og fjalla
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Miðbik Norðurlands er heillandi svæði. Með Grímsey úti á sundinu og Hrísey nær, höfuðstað Norðurlands við Eyjafjarðarbotn og sjávarplássin Siglufjörð, Ólafsfjörð og Dalvík norðar; vinalegu þorpin Árskógssand, Hauganes og Hjalteyri
meðfram vesturströnd Eyjafjarðar og blómlegar sveitir til landsins. Alls staðar er eitthvað sniðugt að upplifa og skoða.

EYJAFJARÐARSVÆÐIÐ OG
FJALLABYGGÐ
3

VIÐ POLLINN

Á Akureyri er Listagilið, Hof,
Lystigarðurinn og Kjarnaskógur
og líka Brynjuís og Bakaríið við
brúna ásamt öllu hinu.

1

11
4 10
5
6 7
81
12
2
9

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Útivist og afþreying

Eftir að hafa heimsótt söfn og söguslóðir er svalandi að fá sér ís
2. Hjá listaskáldinu
Á Hrauni í Öxnadal, fæðingarstað Jónasar Hallgrímssonar,
ber oddhvassan Hraundranginn
við himin. Hraunsvatn leynist
í dalverpi ofan við
bæinn og þar ríkir
5
fegurðin ein. Ganga
ga
þangað frá veginum
m
tekur rúma klukkuustund. Minningarstofur um Jónas
eru á Hrauni og
verða næst opnar
2. ágúst.
3. Ljóðið lifir
Ljóðasetur Íslands
er eitt af söfnum
Siglufjarðar. Það
er við Túngötu 5
og ekkert kostar
inn. Handrit, fróðleiksspjöld, myndir og kver eru til
sýnis og bækur til sölu og
klukkan 16 alla daga er lifandi
flutningur ljóða eða tóna. Opið er
frá klukkan 14 til 17.30.
4. Fyrsti skipasmiðurinn
Við eyðibýlið Karlsá á Upsaströnd, skammt norðan Dal-

víkur, er minnismerki um
Duggu-Eyvind Jónsson sem var
orðlagður hagleiksmaður og
smíðaði fyrstur Íslendinga haffært þilskip á ofanverðri 18. öld.
5. Jóhann risi
5
Í Hvoli við Karlsrrauðatorg á Dalvík
er byggða- og nátte
úruminjasafn. Þar
ú
eiga tveir svarfe
dælskir
heiðursd
menn
sínar stofur,
m
Jóhann
Pétursson
Jó
sem
se eitt sinn var
hæsti
hæ maður heims,
234
23 cm, og Kristján
jjá Eldjárn, forseti
Íslands.
Safnið er
Ísl
opið
op frá klukkan 11
til 18.
6. Friðland
F
ÁH
Húsabakka í
Svarfaðardal
er hin
Sva
fjölskylduvæna sýning Friðland fuglanna. Þar á hver fugl
sína skondnu sögu. Fræðslustígar liggja frá Húsabakka um
Friðland Svarfdæla og líka frá
Dalvík. Fuglaskoðunarhús eru
við Tjarnartjörn og Hrísatjörn.

8

Sýningin er opin alla daga yfir
sumarið frá 12 til 17. Sjá birdland.is
7. Í búðarleik
Gásar í Hörgárbyggð voru aðalverslunarstaður Norðurlands um
aldir. Á árlegum miðaldadögum
sem nú verða 18. til 20. júlí safnast fólk á öllum aldri þar saman
og minnist fortíðarinnar með
markaði, listsköpun við hæfi og
miðaldamatargerð, líka bogfimi

9

og knattleikjum að hætti fornmanna. Sjá gasir.is.
8. Leikföng afa og ömmu
Leikfangasýning er í Friðbjarnarhúsi við Aðalstræti 46 á Akureyri. Þar hverfur fullorðið fólk
til æskunnar í huganum, börnin
sjá hvað afi og amma léku sér
með þegar þau voru lítil og í
leikherberginu er nóg af dóti
sem má snerta. Opið er milli 13
og 17 alla daga í sumar.

9. Ís í sveitinni
Á bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit er sveitabúð og kaffihús
þar sem bændur selja margar
tegundir af rjóma-og mjólkurís
úr eigin mjólk og ávaxtaís og
sorbet fyrir þá sem það kjósa.
Þar fæst líka kjöt, egg, broddur og silungur beint frá býli.
Holtsel er í hlíðinni fyrir ofan
kirkjustaðinn Grund. Þar er opið
alla daga milli klukkan 13 og 18.
Sjá holtsel.is.

Neytum og njótum

Norðlenskt góðmeti á borðum
11. Heimabakað og smurt
Kaffi Klara var opnað í gamla pósthúsinu á Ólafsfirði og nýtir innréttingar og tæki úr sögu hússins,
ásamt bókum, til að skapa notalega
stemningu. Allar mögulegar tegundir kaffis, öl og léttvín er í boði
og kökur og tertur eru bakaðar á
staðnum. Líka matbrauð sem meðal
annars er smurt með norðlenskum silungi. Opið er frá 11 til 7 alla
daga.

Forsetaleiðin vinsæl í Hrísey
10. Fyrir fjölskylduna
Í Hrísey er bílaumferð í lágmarki en boðið er upp á 40
mínútna ferðir á dráttarvélarvagni með leiðsögumanni
um hluta eyjunnar – svokallaða forsetaleið því Ólafur
Ragnar fór fyrstu ferðina árið 1999. Fjölskylduhátíð er í eyjunni nú
um helgina, með fjöruferð, kvöldvöku, varðeldi og söng. Sigling frá
Árskógssandi tekur 15 mínútur.

12. Gælt við skilningarvitin
Örkin hans Nóa er einn af veitingastöðum Akureyrar. Hún er í koparhúðuðu húsi við Hafnarstræti 22,
gegnt smábátahöfninni, og utan dyra
og innan er list sem gleður augað.
Því má segja að Örkin gæli við flest
skilningarvit. Sjávarréttir eru aðall
hennar en fleira er á matseðlinum
úr fersku hráefni af svæðinu og allir
aðalréttir eru bornir fram á pönnum.
Opið er frá 12 til 14 og 18 til 22.
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HARMÓNÍKUHÁTÍÐ
H
Hin árlega Harmóníkuhátíð Reykjavíkur
verð
verður haldin í Árbæjarsafni á sunnudagDagskrá hefst klukkan 13.
inn. D

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

B

www.fi.is

ir
Á slóð
S MAURERS
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

io Kult Candéa er öflug blanda af
vinveittum gerlum, hvítlauk og
grape seed extract. Það virkar sem
öflug vörn gegn candida-sveppasýkingu
í meltingarvegi kvenna og karla. Sveppasýking getur lýst sér á mismunandi hátt
og komið fram með ólíkum hætti. Einkenni sveppasýkingar geta meðal annars
verið munnangur, fæðuóþol, pirringur,
skapsveiflur, þreyta, meltingartruflanir,
brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni og alls
kyns húðvandamál.
Bio Kult Candéa er öflug vörn gegn
sveppasýkingu á viðkvæmum svæðum
hjá konum. Unnur Gunnlaugsdóttir fékk
fyrst sveppasýkingu fyrir fjórtán árum
og fékk í kjölfarið síendurteknar sýkingar. „Ég hef prófað allt til að losna við
sveppasýkinguna, allt frá grasalækningum til lyfseðilsskyldra lyfja til að losna
við þennan ófögnuð en ekkert hefur
virkað. Ég minnkaði líka mjög neyslu á
einföldum kolvetnum en það hafði
ekkert að segja. Tímabilið í kringum
blæðingar var algjör hryllingur,
stanslaus sviði og vanlíðan, ég var
orðin mjög þunglynd,“ segir Unnur.
Hún segir líf sitt hafa tekið miklum breytingum eftir að hún fór að
taka inn Bio Cult Candéa-hylkin.
„Ég er algjörlega laus við sviða
og kláða og önnur óþægindi sem
fylgja sveppasýkingum. Að auki
get ég loksins farið í sund og nýt
þess að fara í sund reglulega með
börnunum mínum, þvílíkur munur.
Ég mun hiklaust halda áfram að
nota Bio Kult Candéa og mæli með
Bio Kult Candéa-hylkjunum.“
Hægt er að nálgast ítarlegar
upplýsingar í íslenskum bæklingi
á heimasíðu Icecare, icecare.is,
og heimsækið Facebook-síðu
Bio Kult Candéa til að taka þátt í
léttum leik.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | S: 568 2533 | www.fi.is
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BREYTTI LÍFINU
Unnur segir notkun á Bio
Kult Candéa-hylkjunum
hafa breytt lífi sínu. Hún
er laus við síendurteknar sveppasýkingar
sem hrjáðu hana áður í
mörg ár.

HVAR FÆST
BIO KULT
CANDÉA?
Hylkin henta vel
fyrir alla, barnshafandi konur, mjólkandi
mæður og börn.
Þau fást í öllum
apótekum,
heilsuverslunum og
heilsuhillum
stórmarkaðanna.

FÓLK| HELGIN

HEILBRIGÐ LAUSN VIÐ SVEFNVANDA
BALSAM KYNNIR MAGNOLIA OFFICINALIS – Það nýjasta frá Natural Health Labs. Tilvalið fyrir þá sem vilja aðstoð vegna svefnvandamála, stuðla að heilbrigðum, samfelldum svefni, vinna gegn þunglyndi, kvíða og depurð og bæta andlega og líkamlega líðan.

B

örkur af plöntunni Magnolia
officinalis, sem vex í fjallahéruðum Kína, hefur verið
notaður við svefnvandamálum,
kvíða og þunglyndi í yfir tvö þúsund ár í Asíu. Rekja má ótrúlegan
lækningamátt hans til náttúrulegu
efnanna honokiol og magnolol.
Börkurinn virkjar taugaboðefni
í heilanum sem hafa slakandi og
róandi áhrif og stuðlar að heilbrigðum, samfelldum svefni.
Börkurinn vinnur einnig gríðarlega vel gegn kvíða og þunglyndi
með því að koma jafnvægi á
hormónið kortisól, sem er stundum kallað stresshormónið.
Nýleg rannsókn frá landlæknisembættinu sýnir að um
þriðjungur Íslendinga á við
svefnvandamál
eða þunglyndi
að stríða.

Á NETINU
Ómar Þór Ómarsson, framkvæmdastjóri
Balsam, bendir sem flestum á að kynna
sér lækningamátt Magnolia á netinu.

UMFJÖLLUN Í FRÆÐIRITUM
Mikið hefur verið fjallað um plöntuna nýlega, til að mynda í fræðiritinu „The Nutrition Journal“ og
á vefsíðunni webmd.com.
NÝ SENDING KOMIN
Í VERSLANIR!
Magnolia officinalis hefur nú
þegar notið mikilla vinsælda á
Íslandi og seldust fyrstu sendingarnar upp með hraði.
Fáanlegt í nær öllum
apótekum landsins, Heilsuhúsinu, Heilsuhorninu í
Blómavali, vefversluninni
heilsutorg.is, Fjarðarkaupum
og Heimkaupum.

MEIRI HVÍLD Magnolia officinalis stuðlar að heilbrigðum, samfelldum svefni.

MARGIR HAFA HAFT SAMBAND
Ómar Þór Ómarsson, framkvæmdastjóri hjá Balsam, þakkar frábærar móttökur. „Svefnvandi og þunglyndi eru virkilega
erfið vandamál sem geta sett
mikið álag á líf fólks. Margir
hafa nú þegar haft samband og
sagt mér að með hjálp Magnolia
hafi þeim tekist að ná mun betri
stjórn á svefninum og þeim hafi
ekki liðið betur í langan tíma.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið
fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512 5447
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SMÁMUNASAFN SVERRIS
Íslenski safnadagurinn er haldinn hátíðlegur um allt land á sunnudaginn.
Fjöldi safna tekur þátt, þar á meðal hið lítt þekkta en stórskemmtilega Smámunasafn Sverris Hermannssonar húsasmíðameistara í Eyjafjarðarsveit.
Í Smámunasafni Sverris Hermannssonar í Sólgarði í Eyjafjarðarsveit, um 27 km sunnan
við Akureyri, er að finna óteljandi hluti sem Sverrir Hermannsson húsasmíðameistari sankaði
að sér á fimmtíu ára tímabili.
Sverrir, sem fæddist 1928, er
þekktastur fyrir endurbyggingu
og viðgerðir gamalla húsa. Þar
má nefna Laxdalshúsið, Nonnahús á Akureyri og ófáar kirkjur.
Trésmíðaverkfæri af ýmsu
tagi eru enda fyrirferðarmikil
í safni hans og er þar að finna
fágætt úrval þeirra. Þar má rekja
þróunarsögu hamra, hefla, hjólsveifa og annarra tækja og tóla
sem tengjast trésmíðinni allt frá
því á síðari hluta nítjándu aldar
til dagsins í dag. Sverrir hefur
einnig safnað áhöldum sem lúta
að eldsmíði og járnsmíði. Þar má
þó einnig finna aragrúa annarra
smámuna, bæði hversdagslegra
og óhefðbundinna.
Á safnadaginn verður tveir
fyrir einn tilboð í aðgangseyri á
Smámunasafnið sem verður opið
frá 11 til 17. Á kaffihúsi safnsins
fást vöfflur og súkkulaðikökusneiðar að hætti kvenfélagskvenna. Þess má geta að sýningin Barnagull verður í safninu í
allt sumar.
Nánari upplýsingar er að finna
á www.smamunasafnid.is og á
Facebook.

SMÁMUNIR Í Smámunasafninu ægir
öllu saman, frá kaffikvörnum og Spur
Cola-flöskum til verkfæra af öllu tagi.

FRÍHAFNARDAGAR

DAGANA 10.-14. JÚLÍ
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FÓLK| HELGIN
FJÖR Í MIÐBÆNUM
Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir, fiðlu- og básúnuleikari, verður með
tónleika á Jómfrúnni um
næstu helgi.
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30% afsláttur

Vertu vinur okkar á Facebook

THE MORE
YOU USE IT
THE BETTER
IT LOOKS

SJÓÐHEIT SAMBA
FRÁ BRASILÍU
HEILLANDI HEIMUR Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir, fiðlu- og básúnuleikari, er
nýflutt heim eftir fjögurra ára tónlistarnám í Hollandi. Þar lagði hún áherslu á
suðurameríska tónlist. Eftir nám dvaldi hún í fimm mánuði í Brasilíu.

S

igrún Kristbjörg hefur
stofnað Brasilíukvartett
sem kemur fram í fyrsta
skipti um næstu helgi, 19. júlí, á
Jómfrúnni í Lækjargötu. „Æfingar
hafa staðið yfir undanfarið en
með mér verða Ásgeir J. Ásgeirsson, gítar, Andri Ólafsson,
kontrabassa og Matthías Hemstock, trommur og slagverk. Ég
á von á að öll þessi helgi fari í
æfingar og undirbúning fyrir tónleikana um næstu helgi, enda er
þetta í fyrsta skipti sem bandið
kemur fram,“ segir hún.
Sigrún stundaði nám í Codarts-listaháskólanum í Rotterdam. „Í þessum skóla er sirkus-,
dans- og tónlistardeild, sú
síðastnefnda með hefðbundinni
klassík, djassi og heimstónlist
sem ég valdi. Í henni er deild
með suðuramerískri tónlist sem
hefur alltaf heillað mig. Þegar ég
var búin að spila suðurameríska
og kúbverska tónlist í fjögur
ár var borðleggjandi að fara til
Brasilíu og spila með þarlendum
hljómsveitum. Í gegnum námið
í Hollandi kynntist ég mörgum
tónlistarmönnum frá Brasilíu
og ég átti inni heimboð vítt og
breitt. Ég fór til Ríó, Sao Paulo
og Belo Horizonte þar sem ég
spilaði með píanóleikara sem
heitir Marcos Souze, en hann lék
hér á landi með mér í síðustu
viku á stofutónleikum hjá Begga
og Pacas. Við fluttum tónlist eftir
hann og föður hans Chico Mário,
þekkt tónskáld frá Brasilíu, með
Þórdísi Gerði Jónsdóttur, selló,
Andra Ólafssyni, bassa, Elizabeth
Fadel, píanó og slagverk og Helmut Riebl, fiðlu,“ segir Sigrún.

Á KARNIVALI Í RÍÓ
Sigrún stofnaði básúnukvartett í
Ríó með góðum vini sínum Jonas
Correa. „Hann er básúnuleikari
og tónskáld frá Ríó,“ segir hún.
„Kvartettinn heitir Encontro og
er með tveimur öðrum frábærum
básúnuleikurum frá Ríó, Everson Moraes og Thiago Osorio.
Ég byrjaði ferðina á að taka upp
nokkrar útsetningar eftir okkur
í stúdíói þar, en núna er kvartettinn í smá dvala. Hann tekur
síðan aftur til starfa í janúar en
þá ætla ég aftur til Brasilíu. Við
spilum brasilísk lög í okkar eigin
útsetningum.“
Sigrún segir að það hafi verið

BEINT FRÁ BRASILÍU Þessi mynd var tekin af Sigrúnu þegar hún ferðaðist um Brasilíu
og lék þar á tónleikum.

algjör draumur að koma til Brasilíu. „Gestrisni er varla nógu stórt
orð til að lýsa því hversu vel var
tekið á móti mér. Ég fékk tækifæri
til að spila á alls kyns stöðum,
til dæmis á karnivalinu í Ríó í
febrúar sem var einstakt. Einnig
spilaði ég á tónleikum með stórsveit í Sao Paulo sem heitir Zerro
Santos big band project. Sú
hljómsveit hefur verið starfandi
í meira en tuttugu ár. Brasilía
er stórt land og þar eru margar
tónlistarstefnur, það eru til 130
ryþmar í þessu tónlistarlandi.
Það var stórkostlegt að upplifa
músíkina í réttu umhverfi. Þetta
var toppurinn fyrir mig,“ útskýrir
hún.
Sigrún byrjaði ferðina með
hollenskri skólasystur sinni,
Floor Polder, sem er flautuleikari. „Við höfðum sömu markmið
þegar við héldum til Brasilíu en
ferðin var farin svolítið blindandi. Eitt leiddi bara af öðru.
Eftir námið var eiginlega borðleggjandi að fara og kynnast
músíkinni í sínu rétta umhverfi.
Það er til dæmis töluvert öðruvísi að spila karnivaltónlist þar
sem hátíðin fer fram en í rigningunni í Hollandi.“

MÓTMÆLTU HM
Á meðan Sigrún dvaldi í Brasilíu
var undirbúningur fyrir HM á
fullu í landinu. „Það var einstakt
að upplifa undirbúninginn en
ég hef aðra sýn á keppnina en
þeir sem heima sitja og horfa
á sjónvarpið. Vöruverð hækkaði til dæmis mikið þegar leið
að keppninni, jafnt á matvörum

sem almenningssamgöngum.
Mótmæli voru víða á götum og
verkföll áberandi. Ég hef því
frekar sterkar skoðanir á FIFA
en hef engu að síður fylgst með
keppninni,“ segir hún.
Tónleikarnir á Jómfrúnni eftir
viku eiga hug Sigrúnar allan
þessa dagana og hún hlakkar til
að skemmta Íslendingum. „Þetta
er fjörug og skemmtileg músik.
Tónleikarnir eiga eftir að koma
gestum í gott skap og vonandi
hreyfa þeir sig í takt við tónlistina.“

FLEIRI TÓNLEIKAR
Sigrún var ung þegar hún byrjaði að læra á fiðlu og básúnu í
Tónlistarskólanum í Hafnarfirði.
„Foreldrar mínir leika á hljóðfæri þótt það sé ekki opinberlega og sömuleiðis systkini mín.
Það kom því aldrei annað til
greina en að ég færi líka í tónlistarnám,“ segir hún. „Ástæðan
var ekki sú að ég væri einstakt
hæfileikabarn heldur miklu
frekar að námið þótti sjálfsagt á
heimilinu.“
Sigrún segist sjá mikla breytingu á Reykjavík á þeim fimm
árum sem hún var í burtu en
hún kom sjaldan heim á þessum
árum. „Það hefur komið á óvart
hversu mikil fjölgun ferðamanna
er hér,“ segir hún. Sigrún segist
stefna á Brasilíu eftir áramótin
í þrjá mánuði. Hún er afar sátt
við að áhugi á suðuramerískri
tónlist er mikið að aukast hér á
landi og vonast til að það verði
fleiri tónleikar hjá Brasilíuband■ elin@365.is
inu á næstunni.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Capacent Ráðningar
Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins, menntunar
og þróunar mannauðs ásamt menningar og skapandi greina. Rannís stuðlar
að þróun þekkingarsamfélagsins í gegnum rekstur samkeppnissjóða, aðstoð
og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum.
Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning
og framkvæmd vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs.

AÐALBÓKARI

Óskað er eftir aðalbókara í fullt starf fyrir Rannís og sjóði sem eru í umsýslu stofnunarinnar, s.s. Rannsóknasjóð,
Tækniþróunarsjóð og Nýsköpunarsjóð námsmanna.

Helstu verkefni eru færsla bókhalds, merking fylgiskjala, uppgjör. Yfirumsjón með
afstemmingu bankareikninga, lánadrottna og viðskiptamanna, ferðareikninga og
innheimtu. Ársreikningagerð.
Aðalbókari mun bera faglega ábyrgð á bókhaldi Rannís og tilheyrandi sjóða,
byggja upp verkferla sem lúta að bókhaldi bæði innan sviðs og utan. Starfið fellur
undir rekstrarsvið.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Próf í viðskiptafræði og/eða viðurkenndur bókari eða sambærileg menntun
• 3-5 ára reynsla að lágmarki af færslu bókhalds og uppgjörum
• Þekking og reynsla af Navision
• Þekking og reynsla af Oracle er kostur
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðum samskiptahæfileikum
• Greiningarhæfni og nákvæmni
• Góð excel kunnátta

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðuneytið.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út,
sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Capacent Ráðningar
Ármúla 13 // Hvannavöllum 14
Sími 540 1000

SPENNANDI TÆKIFÆRI
LNS SAGA LEITAR AÐ NÝJUM OG KRÖFTUGUM
M STARFSMÖN
STARFSMÖNNUM
M TIL AÐ SLÁST Í HÓP
HÓPINN OG TAKA
ÞÁTT Í ÁFRAMHALDANDI VERKEFNUM OG UPPBYGGINGU
PPBYGGINGU FYRIRTÆKISINS
TÆK
Á ÍSLANDI.
LANDI
UMSJÓNARMAÐUR GÆÐA- OG ÖRYGGISMÁLA

Umsjónarmaður gæða- og öryggismála starfar með vin
nnustöðum
fyrirtækisins í Noregi að uppsetningu og samræmingu gæða- og
öryggisáætlana í samræmi við kröfur fyrirtækisins og hvers verke
kefnis.
Æskilegt er að viðkomandi hafi góða tölvukunnáttu og reynslu aff
verklegum framkvæmdum þar sem unnið er í stórum verkefnum eins
og vegagerð, hafnarmannvirkjagerð og jarðgangnagerð.

UMSJÓN MEÐ TÖLVUKERFUM OG HEIMASÍÐU

Starfsmaður hefur aðsetur á Íslandi en ferðast á milli vinnustaða
erlendis þegar þörf er á.

LNS Saga leitar
itar að öflugum og úrræðagóðum sérfræðingi í tölvumálum til að sjá
já um
tölvumál fyrirtækisins
rtæk
á Íslandi. Um er að ræða starf sem felur í sér uppsetning
gu og
umsjón upplýsingatæknikerfa
singa
auk notendaþjónustu. Uppsetningin verður unn
nnin
í samstarfi við móður
móðurfélag LNS Saga í Noregi. Góð ensku kunnátta og einhve
er
kunnátta í norsku, dönsku
döns eða sænsku er nauðsynleg. Umsókn um starfið
ð þarf að
skila á einhverju af framangreindum
amangr
tungumálum.
Auk umsjónar með kerfum
um þá mun starfsmaður
sta
sjá um uppsetningu og utanum
utanumhald
á heimasíðu fyrirtækisins.

BYGGINGARVERKFRÆÐINGAR OG BYGGINGARTÆKNIFRÆÐIN
INGAR

VE
VERKSTÆÐISMAÐUR

Vegna aukinna verkefna þá leitum við að byggingarverkfræðingum
m og
byggingartæknifræðingum til starfa. Um er að ræða störf í Noregi og
gá
Íslandi sem tengjast nýjum og núverandi verkefnum fyrirtækisins. Störfi
örfin
eru fjölbreytt og krefjandi og þar sem reynir á flesta þætti sem koma
upp í tengslum við stór verkefni s.s. samninga- og tilboðsgerð, gerð
verkáætlana og verkefnastjórnun á staðnum.

Reynsla af rekstri tölvukerfa og notendaþjónustu er nauðsynleg.
eg.
LNS Saga
Sa vantar vanan viðgerðarmann til
il starfa á verkstæði fyrir
fyrirtækisins í Noregi.
Viðkoman
mandi aðili þarf að starfa sjálfstætt og stýra verkefnum og rekstri verkstæðis.
Reynsla af viðgerðum
viðg
á vinnuvélum er nauðsynleg.
auðsynleg Æskilegt er að viðkomandi
nd hafi
kunnáttu í ensku
ku eða
eð einhverju norðurlandatungumáli.
Unnið
ið er samkvæmt vaktakerfi þar
þ sem gert er ráð fyrir ferðum til og frá Íslandi í
vakt
ktafríum.

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Guðmundsdóttir á sigridur.gudmundsdottir@lns.is eða í síma 511 7040.
Áhugasamir sendi umsókn merkta tilteknu starfi ásamt ferilskrá á umsokn@lns.is til og með 20. júlí.
Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað þegar ráðningu er lokið.
ð

LNS Saga er ungt og framsækið íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska verktakafyrirtækisins Leonhard Nilsen & Sønner AS. Helstu verkefni
LNS Saga eru í Noregi og snúa m.a. að jarðgangnagerð, eftirvinnu gangnagerðar, gerð hafnarmannvirkja auk vinnu við virkjanir og vegagerð.
Starfsmenn LNS Saga
g eru um 170 talsins. Þeir eru með fjölbreyttan bakgrunn og menntun og staðsettir í verkefnum víðsvegar um Noreg og á
skrifstofu fyrirtækisins á Íslandi.
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COMMA
OPNAR Á ÍSLANDI
Við erum að leita að hressu, glaðværu og jákvæðu starfsfólki með mikla
þjónustulund til starfa í verslun okkar sem mun opna í Smáralind í september.

comma er ein stærsta alþjóðlega kvenfataverslun Evrópu sem býður upp

Ef þessir eiginleikar eiga við þig erum við með í boði bæði fullt starf og hlutastörf.

bjóða upp á hágæða vörur á hagkvæmu verði.

á fallegan gæða fatnað og fylgihluti fyrir konur á öllum aldri. comma er með
yﬁr 100 verslanir og 2.200 í 25 löndum. Eitt af aðalsmerkjum comma er að

Reynsla af afgreiðslustörfum er kostur og brosmildi er æskilegt.
Ef þú telur þig eiga samleið með okkur þætti okkur vænt um að heyra frá þér með því að fá

Comma Iceland

senda ferilskrá með mynd á umsoknir@tiskan.is. Umsóknarfrestur er til og með 27.júlí 2014.

)RUVWMyUL+HLOEULJèLVVWRIQXQDU
1RUèXUODQGV

)RUVWMyUL+HLOEULJèLVVWRIQXQDU
6XèXUODQGV

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL IRUVWMyUD +HLOEULJèLVVWRIQXQDU 1RUèXUODQGV
+61 +HLOEULJèLVUièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLOILPP
iUDIUiRNWyEHU

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL IRUVWMyUD +HLOEULJèLVVWRIQXQDU 6XèXUODQGV
+6X  +HLOEULJèLVUièKHUUD VNLSDU t VW|èXQD WLO ILPP
iUDIUiRNWyEHU

+HLOEULJèLVVWRIQXQ 1RUèXUODQGV VWDUIDU VDPNY PW
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP6WDUIVVY èLVWRIQXQDULQQDUQ UIUi%O|QGX
yVLWLOëyUVKDIQDURJVLQQLUìHLPYHUNHIQXPVHPièXU
YRUX i KHUèXP KHLOEULJèLVVWRIQDQDQQD i %O|QGXyVL
6DXèiUNUyNL)MDOODE\JJè+HLOEULJèLVVWRIQXQëLQJH\
LQJDRJKHLOVXJ VOXVW|èYDQQDi'DOYtNRJ$NXUH\UL
ëi DQQDVW VWRIQXQLQ VWDUIVQiP t KHLOEULJèLVJUHLQXP
RJVWDUIDUtWHQJVOXPYLèKiVNyODiVYLèLIU èVOXPiOD
KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtVLQGXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ1RUèXUODQGVHUPHèIM|OPHQQXVWX
YLQQXVW|èXPi1RUèXUODQGLìDUVHPVWDUIDDèMDIQDèL
XP  PDQQV t XP  iUVVW|UIXP iUVYHOWD HU XP
PLOOMDUèDUNUyQD

+HLOEULJèLVVWRIQXQ 6XèXUODQGV VWDUIDU VDPNY PW
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP6WDUIVVY èLVWRIQXQDULQQDUQ UIUiëRU
OiNVK|IQ WLO 9HVWPDQQDH\MD RJ +RUQDIMDUèDU +HLO
EULJèLVVWRIQXQ 6XèDXVWXUODQGV i +RUQDILUèL HU UHNLQ
DI VYHLWDUIpODJLQX VDPNY PW VpUVW|NXP VDPQLQJL
6WRIQXQLQ DQQDVW VWDUIVQiP t KHLOEULJèLVJUHLQXP RJ
VWDUIDU t  WHQJVOXP YLè KiVNyOD i VYLèL IU èVOXPiOD
KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtVLQGXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ 6XèXUODQGV HU PHè IM|OPHQQXVWX
YLQQXVW|èXP i 6XèXUODQGL ìDU VHP VWDUID Dè MDIQDèL
XP  PDQQV t XP  iUVVW|UIXP iUVYHOWD HU XP
PLOOMDUèDUNUyQD

)RUVWMyUL EHU iE\UJè i Dè +61 VWDUIL t VDPU PL YLè
O|JVWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLVEUpIVHPUièKHUUD
VHWXUKRQXP)RUVWMyULEHUiE\UJèiVWDUIVHPLRJìMyQ
XVWX VWRIQXQDULQQDU Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDU
DINRPDVptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpX
QêWWLUiiUDQJXUVUtNDQKiWW
)RUVWMyUL VNDO KDID KiVNyODPHQQWXQ RJ UH\QVOX DI
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ
VNDO HLQQLJ KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLO
EULJèLVìMyQXVWX*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ILOHLNXP
+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX
8P ODXQDNM|U IRUVWMyUD IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièVVEUO|JQUXPNMDUDUiè
5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMD
XPHPE WWLè
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ
~VVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQM~OtQN
gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPVNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ
9HOIHUèDUUièXQH\WLQXM~Ot

)RUVWMyUL+HLOEULJèLVVWRIQXQDU
9HVWIMDUèD
9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL IRUVWMyUD +HLOEULJèLVVWRIQXQDU 9HVWIMDUèD
+69 +HLOEULJèLVUièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLOILPP
iUDIUiRNWyEHU
+HLOEULJèLVVWRIQXQ 9HVWIMDUèD VWDUIDU VDPNY PW
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP 6WDUIVVY èL VWRIQXQDULQQDU |QQXèXVW
ièXUKHLOEULJèLVVWRIQDQLUQDUiËVDILUèLRJ3DWUHNVILUèL
ëi DQQDVW VWRIQXQLQ VWDUIVQiP t KHLOEULJèLVJUHLQXP
RJVWDUIDUtWHQJVOXPYLèKiVNyODiVYLèLIU èVOXPiOD
KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtVLQGXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ 9HVWIMDUèD HU PHè IM|OPHQQXVWX
YLQQXVW|èXPi9HVWIM|UèXPìDUVHPVWDUIDDèMDIQDèL
XPPDQQVtXPiUVVW|UIXPiUVYHOWDHUXP
PLOOMDUèDUNUyQD

)RUVWMyULEHUiE\UJèiDè+6XVWDUILtVDPU PLYLèO|J
VWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLVEUpIVHPUièKHUUDVHWXU
KRQXP )RUVWMyUL EHU iE\UJè i VWDUIVHPL RJ ìMyQXVWX
VWRIQXQDULQQDU Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDUDINRPD
VptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpXQêWWLUi
iUDQJXUVUtNDQKiWW

)RUVWMyUL EHU iE\UJè i Dè +69 VWDUIL t VDPU PL YLè
O|JVWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLVEUpIVHPUièKHUUD
VHWXUKRQXP)RUVWMyULEHUiE\UJèiVWDUIVHPLRJìMyQ
XVWX VWRIQXQDULQQDU Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDU
DINRPDVptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpX
QêWWLUiiUDQJXUVUtNDQKiWW

)RUVWMyUL VNDO KDID KiVNyODPHQQWXQ RJ UH\QVOX DI
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ
VNDO HLQQLJ KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLO
EULJèLVìMyQXVWX*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ILOHLNXP

)RUVWMyUL VNDO KDID KiVNyODPHQQWXQ RJ UH\QVOX DI
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ
VNDO HLQQLJ KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLO
EULJèLVìMyQXVWX*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ILOHLNXP

+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX
8P ODXQDNM|U IRUVWMyUD IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièVVEUO|JQUXPNMDUDUiè

+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX
8P ODXQDNM|U IRUVWMyUD IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièVVEUO|JQUXPNMDUDUiè

5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMD
XPHPE WWLè

5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMD
XPHPE WWLè

1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ
~VVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQM~OtQN

1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ
~VVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQM~OtQN

gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPVNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ

gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPVNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ

9HOIHUèDUUièXQH\WLQXM~Ot

9HOIHUèDUUièXQH\WLQXM~Ot
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Café Mezzo leitar að skemmtilegum og duglegum einstaklingi
í fullt starf frá og með 1. ágúst, eða fyrr eftir samkomulagi.

Staða sundþjálfara hjá Sunddeild Aftureldingar er laus til
umsóknar. Óskað er eftir því að þjálfari geti tekið til starfa
um miðjan ágúst n.k.

Reynsla af kafﬁhúsi er æskileg. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
mezzo@mezzo.is merkt „Mezzo fullt starf” fyrir lok dags 17. júlí nk.

Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit
óskar eftir að ráða til sín starfsfólk í
eftirfarandi stöður:

Starfssvið:

• Stöður leikskólakennara, bæði fullt starf og hlutastarf.
• Blönduð störf, 100% starf.

Café Mezzo er 2 ára gamalt fjölskyldurekið kafﬁhús staðsett á 2. hæð
í Iðuhúsinu í Lækjargötu. Lögð er áhersla á afbragðs þjónustu og gæði.

Bifvélavirki
óskast
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með réttindi eða sambærilega menntun og staðgóða almenna þekkingu á rafkerfum.
Upplýsingar í síma 420 6610 og 842 6615

REYKJANESBÆ

- Þjálfun á Höfrungum 6-7 ára
- Þjálfun á Bronshóp
8-9 ára

tvisvar í viku
þrisvar í viku

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundþjalfun og
menntun á sviði íþróttafræða er kostur. Viðkomandi þarf að eiga
auðvelt með samskipti við börn og unglinga og vera þeim góð
fyrirmynd.
Einnig er laus til umsóknar þjálfun á Görpum 25+ ára (þarf ekki að
vera sami aðilinn).
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berast á
netfangið sund@afturelding.is fyrir 30.júlí. Einnig ef veita þarf
nánari upplýsingar.

Ef ekki fást leikskólakennarar í auglýstar leikskólakennarastöður verður ráðið fólk með aðra menntun
sem nýtist í starﬁ.
Nánari upplýsingar má sjá á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar
esveit@esveit.is
Upplýsingar veitir Hugrún Sigmundsdóttir skólastjórnandi
í síma 892-7461, netfang hugruns@krummi.is
Umsóknarfrestur er til 31. júlí n.k.

Æco þjónusta ehf
Njarðarbraut 17
Njarðvík
Steinborg ehf óskar eftir að ráða tvo starfsmenn til starfa. Annars vegar reyndan steinsmið með áhuga og getu til að leysa flókin og skemmtileg sérsmíðaverkefni. Og hins vegar
starfsmann til almennrar smíðavinnu í steinsmiðju ásamt vinnu á lager og við útkeyrslu.
Hjá Steinborg starfar góður og samheldinn hópur. Í boði eru sanngjörn laun og góður
vinnutími. Hreint sakavottorð, reykleysi og reglusemi eru skilyrði.

Bakari (konditor)
Brauðgerð Kr. Jónssonar & co á
Akureyri óskar eftir að ráða bakara
(konditor) til framtíðarstarfa.
Leitað er eftir samviskusömum og
röskum aðila með reynslu.
Vinnutími er afar hagstæður.
Brauðgerðin leitar einnig eftir
bakaranema á samning.

Starfsmaður í steinsmiðju:

Steinsmiður:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Iðnmenntun kostur en ekki skilyrði
Samviskusemi, nákvæmni og vandvirkni
Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvæðni
Lyftarapróf,f ADR réttindi og meirapróf
er kostur
Bílpróf skilyrði

Góð þekking og reynsla af steinsmíði
Hæfni til að leysa flókin sérsmíðaverkefni
Samviskusemi, nákvæmni og vandvirkni
Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvæðni

Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörðu
ur | talent@talent.is | Sími 552-1600

Umsjón með starfinu hefur
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
is

Nánari upplýsingar veita
Birgir í síma 864 5901 og
Kjartan í síma 864 5902

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Stundakennari í íþróttum í Hörðuvallaskóla
· Skólaliði í Salaskóla
· Leikskólastjóri í Grænatún
· Leikskólakennari í leikskólann Dal
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

18 00

Á næstunni verður hægt að hringja í 1800 í
stað 118 til að fá upplýsingar um símanúmer
og allt hitt á betra verði og við hjá 1800
erum að leita að besta samstarfsfólkinu.
Við leitum af fólki sem getur byrjað ﬂjótlega
og er tilbúið að vinna með okkur og vaxa.

Sendið fyrirspurnir á hallo@1800.is

Hérna... ég er í smá bobba.
Ekki getur þú reddað mér
númerinu hjá blómabúðinni
þarna í Hamraborg?
Nú hringir þú í 1800 í stað 118
#spurðu1800

Kópavogsbær
kopavogur.is

Blómabúðin 18 Rauðar rósir er með símann 554 4818
og er opin alla virka daga til kl 19.

@atjannullnull
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Íþróttakennari óskast á Vopnafjörð

PÍPULAGNINGAMENN
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.

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara fyrir næsta skólaár.
Skólinn leggur áherslu á íþróttakennslu með fleiri íþróttatímum en
ætlast er til og er heilsueflandi skóli.

ÍAV óskar eftir að ráða öfluga pípulagningamenn
til starfa. Verkefnin sem unnið er að eru á
höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum.

Þá vantar umsjónarmann með félagsstarfi unglinga og kennara
í almenna kennslu.
Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,
adalbjorn@vopnaskoli.is

Í boði er:
s Góð verkefnastaða
s Góð laun fyrir rétta aðila
s Góður aðbúnaður og starfsandi
Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson,
verkefnastjóri pípulagna í síma 660-6201.

TÍMABUNDIÐ STARF

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimsíðu ÍAV,
www.iav.is

Við breytum vilja í verk

ISO
9001

Starfssvið: Mót taka, meðhöndlun og flokkun á hráefni
Starfstímabil: Lok júlí til loka september,
nánar kveðið á um í samkomulagi milli aðila.
Hæfniskröfur: Samskiptahæfileikar, Sjálfstæð vinnubrögð,
sveigjanleiki og reglusemi. Umsækjandi þarf að hafa
náð 18 ára aldri.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arnthor@isteka.com

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

Spennandi vinna í boði.
Ég er 44 ára kona og óska eftir barngóðu aðstoðarfólki
um helgar og á virkum dögum í vaktavinnu fyrir haustið
2014. Er gift og móðir 2 ára drengs. Mér ﬁnnst gaman að
lesa bækur, ferðast, þjálfa hundinn okkar og er laganemi í
Háskóla Reykjavíkur. Liﬁ líﬁnu lifandi.
Starﬁð felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og heimilishald. Unnið er eftir hugmyndafræði um notendastýrða
persónulega aðstoð.
Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og íslenskukunnátta. Sveigjanleiki
og hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði, jákvæðni,
stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð. Hreint sakavottorð
skilyrði. Bílpróf.

Akademískur sérfræðingur

Umsóknarfrestur er til 24 júlí.
Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti
til Ásdísar Jennu: AsdisJenna@npa.is

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands auglýsir
laust til umsóknar starf akademísks sérfræðings við
stofnunina á starfsstöð hennar á Egilsstöðum.

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands hyggst koma á fót
rannsóknarverkefni til tveggja ára undir yfirskriftinni Maður og
náttúra frá og með haustinu 2014, í samvinnu við sveitarfélagið
Fljótsdalshérað.
Umsóknarfrestur er
til 18. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um
starfið má finna á
www.hi.is/laus_storf

Umsækjendum er skylt að leggja fram ítarlega rannsóknaráætlun
um hvernig þeir hyggjast nálgast rannsóknarverkefnið, en það má
nálgast út frá greinum félagsvísinda,, heilbrigðisvísinda, hugvísinda,
menntavísinda og/eða verkfræði- og náttúruvísinda.

KRAFTUR – stuðningsfélag fyrir ungt
fólk sem greinst hefur með krabbamein
og aðstandendur
Kraftur
f leitar aðð sálfræðingi,
f ð
í 30%
% starfshlutfall,
f
f
til að hafa umsjón
j með Stuðningsneti
g
félagsins
g
ásamt
því að veita sálfræðiþjónustu fyrir félagsmenn. Í gegnum
Stuðningsnetið eru sjálfboðaliðar þjálfaðir til að gerast
stuðningsfulltrúar sem veita jafningjastuðning til annarra
í svipuðum sporum.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi. Frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum, lipurð í mannlegum samskiptum, gott
vald á ensku og íslensku er nauðsyn. Reynsla af alþjóðasamstarfi er
æskileg sem og reynsla af því að byggja upp samstarf ólíkra aðila.
Auk sjálfstæðra akademískra rannsókna þarf starfsmaðurinn að
geta tekið að sér að leiðbeina háskólanemum í framhaldsnámi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Sæunn Stefánsdóttir,
forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands
í síma 525 4041, saeunnst@hi.is.

www.hi
hi.is
is

PIPAR \ TBWA • SÍA • 141927

Sérfræðingurinn verður starfsmaður Háskóla Íslands en hefur
starfsaðstöðu á Egilsstöðum í Austurbrú og gegnir starfi sínu þaðan.
Búseta á svæðinu er skilyrði. Um fullt starf er að ræða og verður
ráðið í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu.

Helstu hlutverk umsjónarmanns stuðningsnetsins
eru að:
• Me
Meta
ta uums
msæk
ækje
jend
ndur
ur í hlu
hlutv
tver
erkk st
stuð
uðni
ning
ngsf
sful
ulltrúa
• Halda námskeið fyrir stuðningsfulltrúa
• Finna viðeigandi stuðningsfulltrúa fyrir beiðnir
sem berast
• Veita stuðningsfulltrúum handl
dleið
iðsllu
• Skipleggja endurmenntun
• Kynning á stuðningsnetinu
• Sa
Sams
msta
tarf
rf vvið
ið sstjtjór
órnn og ffra
ramk
mkvæ
væmd
mdar
arst
stjó
jóra
ra ffél
é ag
agsins
Við leitum að sálfræðingi með
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinn
i ubbröögðum
ð
• Getu til að koma fram á opinberum vettvangi
• Góða samstarfshæﬁleika
• Rí
Ríkka þjó
þjónusttulund
l d
Umsóknir með ferilskrá sendist á formadur@kraftur.orgg
titill og m
með
eð 5. áágú
gúst
st.. Ná
Nána
nari
ri upp
upplý
lýsi
sing
ngar
ar um starﬁð veitir
Halldóra Víðisdóttir formaður Krafts í síma 848-2636 eða
formadur@kraftur.orgg

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 12. júlí 2014

5

Öryggisstjóri
Vilt þú taka þátt í sókn Nýherja?

Starfssvið:

Við leitum að einstaklingi með:

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Stefnumótun og ráðgjöf við uppbyggingu, þróun og viðhald
almennra öryggismála hjá Nýherjasamstæðunni
Viðhald og eftirfylgni með ISO 27001 vottun Nýherja og
samstarf við vottunaraðila
Stefnumótun og ákvarðanir sem tengjast upplýsingatæknikerfum samstæðunnar
Umsjón með starfsmannafræðslu um upplýsingaöryggi,
forvarnir og viðbrögð

Reynslu og/eða menntun í stjórnun öryggismála
Reynslu og/eða menntun á sviði upplýsingatækni
Þekkingu á ISO 27001
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, drifkraft og vilja til verka

Umsóknarfrestur er til og með 28. 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

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.
Kynntu þér ﬂeiri áhugaverð störf laus til umsóknar inni á vefnum okkar, nyherji.is/atvinna

Spennandi störf við Háskólann á Bifröst
Háskólinn á Bifröst er leiðandi í nýjum kennsluháttum og leggur áherslu á að mennta samfélagslega ábyrga
stjórnendur og starfsmenn. Starf skólans mótast af þremur grunngildum: samvinnu, frumkvæði og ábyrgð.

Framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu

Helstu verkefni

•

Stjórn kennslu- og þjónustusviðs og þátttaka í nefndastarﬁ skólans

•

Námsráðgjöf, aðstoð við nemendur við skipulagningu náms

•

Gerð námsskráa, námskeiðslýsinga og kennsluáætlana í samstarﬁ

•

Aðstoða nemendur við að leita lausna í málum þeirra

við starfsmenn

•

Gæta að jafnræði meðal nemenda

•

Verkefni tengd kennslu, innritunum og brautskráningu,

Menntunar- og hæfniskröfur

sem og umsjón með tölfræðilegum upplýsingum um nemendur

•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ

•

Umsjón með framkvæmd kennslumats og úrvinnsla þess

•

Reynsla af náms- eða starfsráðgjöf er æskileg

•

Samskipti við ráðuneyti, nemendur og kennara

•

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

•

Góð íslensku- og enskukunnátta

Menntunar- og hæfniskröfur
•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ

•

Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni

•

Reynsla af störfum í háskólaumhverﬁ æskileg,

•

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

•

Góð tölvukunnátta

•

Góð íslensku- og enskukunnátta

ekki síst á sviði kennslumála

Æskilegast er að umsækjendur búi á Bifröst eða í nágrenni. Nánari upplýsingar veitir
Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir í síma 894 1076 eða með tölvupósti til gudrunbjorg@bifrost.is.
Umsóknir skulu sendar á rektor@bifrost.is. Umsóknafrestur er til 1. ágúst nk.

www.bifrost.is

Námsráðgjaﬁ

Helstu verkefni

ENNEMM / SÍA / NM63598

Öryggisstjóri ber ábyrgð á þróun, rekstri og viðhaldi öryggisstjórnunarkerﬁs Nýherja og leiðir öryggisráð fyrirtækisins.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með þekkingu á öryggisumhverﬁ í upplýsingatækni.
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EFLA verkfræðistofa
óskar eftir starfsmanni
á iðnaðarsvið
Óskað er eftir verk- eða tæknifræðingi með reynslu af
stýrikerfum (PLC og SCADA). Viðkomandi þarf að
geta fylgt eftir kerfum á verkstað bæði á Íslandi og
erlendis, aðallega Noregi. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í framtíðarstarf, sem hefur áhuga á
að vinna í fjölbreyttu umhverfi.
EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri
til þess að stuðla að framförum
og efla samfélagið.
EFLA býður upp á afbragðs
starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverfi og sterka liðsheild yfir
240 samhentra starfsmanna.

Kranamaður óskast
Eykt ehf óskar eftir vönum kranamanni til starfa sem fyrst
vegna verkefna fyrirtækisins.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar, www.eykt.is
undir „Atvinna“ eða með tölvupósti eykt@eykt.is.
Nánari upplýsingar veitir Páll Daníel Sigurðsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4422
Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræði menntun er nauðsynleg
• Haldgóð reynsla og þekking á hönnun og forritun iðnstýrikerfa
• Reynsla í einhverjum af eftirfarandi hugbúnaði; Siemens, Rockwell,
Schneider Electric, ABB, Wonderware eða Lab View.

Sjúkraþjálfari
j

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast í
gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 25. júlí
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem
trúnaðarmál.

óskast

Nánari upplýsingar veitir Brynjar Bragason, sviðsstjóri Iðnaðarsviðs,
brynjar.bragason@efla.is.

Heilsuborg leitar að áhugasömum og framsæknum
sjúkraþjálfara sem vill taka þátt í uppbyggingu og þróun á
nýjum meðferðarúrræðum. Um er að ræða verktakavinnu þar
sem áhersla er lögð á æfingamiðaða meðferð.
Reynsla í hópþjálfun kostur.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Jón Helgason forstöðumaður
heilbrigðisþjónustu í síma 897-9271.

HÖFÐABAKKI 9 • 110 REYK JAVÍK • 412 6000 • www.efla.is • ÍSLAND • DUBAI • FRAKKLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • PÓLLAND • RÚSSLAND • T YRKLAND

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.
Umsóknir sendist á netfangið oskar@heilsuborg.is

'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurbær óskar eftir
starfsmanni í þjónustumiðstöð
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling
sem hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum. Karlar
sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð. Um
framtíðarstarf er að ræða.

starf hjá eimskip á akureyri
Hjá Eimskip á Norðurlandi starfar öﬂugur hópur fólks sem hefur gildi Eimskips, árangur, samstarf og traust að
leiðarljósi í störfum sínum. Nú leitum við að nýjum liðsmanni á Akureyri.
Vöruhúsaþjónusta — framtíðarstarf
Helstu verkefni eru vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennt gildir að fastur vinnutími er frá kl. 08:00–16:00 alla
virka daga en viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til að geta unnið lengur ef þörf er á. Æskilegt er að
umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur
PIPAR\TBWA – SÍA

• Lyftararéttindi (J)
• Góð tölvukunnátta
• Þjónustulund og jákvæðni
• Góð íslenskukunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Einar Eyland, svæðisstjóri Eimskips á Norðurlandi í síma 525 7821.
Umsjón með ráðningunni hefur Erla María Árnadóttir í síma 525 7131, era@eimskip.is.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is, til og með 25. júlí. Öllum umsóknum
verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Verksvið og ábyrgð
• Starfsmaður er umsjónarmaður grænnaog opinna svæða
• Yﬁrmaður vinnuskóla
• Áætlunargerð og skipulagning
• Viðhald með götugögnum
• Umsjón með efnislosun og sorphirðu í bæjarlandinu
auk ýmissar þjónustu við bæjarbúa vegna þessara
verkefna
• Bakvaktir skv. bakvaktarkerﬁ
Þjónustumiðstöðvar.
• Öll tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a.
aﬂeysingar á þjónustubifreið, snjómokstur oﬂ.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Starfsreynsla æskileg sem nýst getur í starﬁ
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
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 1. ágúst nk.
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til Sigmar B. Árnason
byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is ,
nánari uppl. í síma 420 110

www.eimskip.is

Grindavíkurbær
Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust
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Ernst & Young ehf. óskar eftir nemum
sem stefna á löggildingu í endurskoðun

Lausar stöður
við Sundstaði Hafnarfjarðar

Við leitum að fólki sem skráð er í meistaranám í
reikningshaldi og endurskoðun og stefnir að því að verða
löggiltir endurskoðendur.

• Tækjavörður við Sundhöll Hafnarfjarðar
• Karlkyns sundlaugarvörður við Suðurbæjarlaug

Störf á endurskoðunarskrifstofu byggja á gæðum og
faglegum vinnubrögðum. Nemar sem ráðast til okkar í
endurskoðun þurfa því að hafa frumkvæði og getu til að
starfa sjálfstætt, ásamt því að hafa ríka þjónustulund.

• Kvenkyns sundlaugarverðir við Ásvallalaug
og Sundhöll Hfj.
Um er að ræða 100% störf. Æskilegt er að viðkomandi
aðilar geti hafið störf um miðjan ágúst n.k.

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi sveitarfélag.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Hrafnkelsson, forstöðumaður sundstaða í Hafnarfirði; adalsteinnh@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til og með 25.júlí n.k.
Umsóknum skal skilað til Ásvallalaugar, Ásvöllum 2, 221
Hafnarfirði merkt „starfsumsókn“ eða á netfangið
adalsteinnh@hafnarfjordur.is

© 2014 Ernst & Young ehf. All Rights Reserved.

Viðkomandi starfsmenn fá viðeigandi fræðslu og þjálfun
og þurfa að standast laugarvarðarpróf.

Na`b=Qj]qfmeYcgeYladelknadcYj YjÕj
starfsmanna og bjóðum m.a nemum okkar upp á
hlutastarf meðan á námi stendur.
EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki
e]qÕj)/-&(((klYj^ke]ff)-(df\me&
Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur,
hildur.palsdottir@is.ey.com
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí n.k.
www.ey.is

LUNGNALÆKNINGAR
Skrifstofustjóri / læknaritari
Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra/ læknaritara sérgreinar
í lungnalækningum. Starfshlutfall er 100%. Vinnutími er virka
daga frá kl. 08:00-16:00. Æskilegt að viðkomandi getið hafið
störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinarinnar
» Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
» Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og
starfsmenn
» Ýmis verkefni fyrir yfirlækni og sérfræðilækna
sérgreinarinnar
» Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á
vegum sérgreinarinnar
» Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun í rafræna
sjúkraskrá sviðsins
» Ýmis verkefni tengd klínískri skráningu og skjalastjórnun

Hæfnikröfur

» Löggiltur læknaritari með haldgóða reynslu af
læknaritarastörfum
» Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
Norðurlandamáli
» Góð tölvukunnátta, skipulögð, sjálfstæð og nákvæm
vinnubrögð
» Góð samskiptahæfni

Matráður

í Nóatún

Austurve
ri

Starfslýsi
n

g:
• Matarge
rð í verslu
ninni.
• Þjónusta
við viðskip
tavini.
i.

Hæfniskr

ö

fur:
• Reynsla
af matseld
er skilyrð
• Góð hæ
i.
fn
samskiptui í mannlegum
m.
• Skipulög
ð vinnubr
ögð.

i
r
ó
j
t
s
Vakfsltýsing:

ini.
iptav
k
s
ð
i
v
ta við g þjálfun
s
u
n
o
ó
• Þj
rnun
ó
j
t
rs
k
sluna
r
• Verrfsfólks.
e
v
l
sta
.
ngil
taðgeveru hans
s
a
r
e
r
V
a
•
í fj
stjóra

Star

fur: störfum.
ö
r
k
s
fni
nustu

Hæ nsla af þjó

ulögð
p
i
y
k
e
s
•R
og

fstæðögð.
l
á
j
HLNDU
O
S
À
•
r
b
K
vinnu DPVNLSWD .
d
V

n
U
L
lu
*yåþjónustu
g
o

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2014.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu.
» Upplýsingar veitir Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang thoring@landspitali.is, sími 543 9106.

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

Áhugasamir vinsamlegast sæki um á www.noatun.is
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Skipstjóri, vélstjóri, vinnslustjóri
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
auglýsir eftir Matráð

Þjónustustöð Mosfellsbæjar
auglýsir eftir
• Verkefnastjóra garðyrkju.
• Almennum starfsmanni.
• Verkstjóra veitna.
Umsóknarfrestur er til 15.ágúst 2014.
Upplýsingar um laus störf hjá Mosfellsbæ er hægt að sjá á
www.mos.is
Þjónustustöð Mosfellsbæjar sér um alla almenna þjónustu
við bæjarbúa á sviði tækni og umhverﬁsmála, svo sem
snjóruðning, viðhald og rekstur gatna, holræsa, veitna,
umferðarmannvirkja og opinna svæða, auk þess að aðstoða
garðyrkjudeild og vinnuskóla.

Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón með starfsemi eldhúss og
eldamennsku fyrir íbúa Dvalarheimilisins og annara sem
kaupa mat á heimilinu. Auk þess er á veturnar eldaður
matur fyrir nemendur og starfsfólk Grunnskólans og hann
ﬂuttur í skólann.
Æskilegt er að umsækjendur haﬁ einhverja menntun í
matreiðslu og næringarfræði og góða reynslu af starﬁ í
mötuneyti.
Umsóknarfrestur er til 25. júlí, ráðið verður í starﬁð frá
og með 15. ágúst n.k.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu
Stykkishólmsbæjar – www. stykkisholmur.is og á skrifstofu Stykkishólmsbæjar. Umsóknir berist undirritaðri á
Dvalheimili aldraðra, Skólastíg 14, 340 Stykkishólmur eða á
netfangið hildigunnur@stykkisholmur.is.

Vinnsluskipið Ísbjörn sem er við Grænland óskar eftir
skipstjóra ( A.6 2. stig ), aﬂeysingayﬁrvélstjóra ( VS-1)
Æskilegt er að viðkomandi hafa a.m.k. lágmarks tungumálaþekkingu í dönsku. Vantar einnig vinnslustjóra fyrir
grálúðu, dönsku kunnátta nauðsynleg
Uppl. Elli í s. 899 0910

100% starf í veitingasal
- Nýbýlavegur Okkur vantar duglega og drífandi starfsmenn á Nýbýlavegi, til að
vinna í veitingasal - í fullu starfi á vöktum.
Leitum að metnaðargjörnu og drífandi fólki með mikla þjónustulund. Eingöngu er leitað að fólki í fullt starf. Umsækjandi þarf að
vera eldri en 18 ára.
Sendu okkur umsókn á tokyo@tokyo.is og láttu fylgja ferilskrá og
mynd. Nánari upplýsingar um Tokyo sushi eru á tokyo.is

Allar nánari upplýsingar á staðnum eða í síma: 4338165
alla virka daga.
Hildigunnur Jóhannesdóttir
Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra

HJÚKRUNARHEIMILI

Heilsugæslulæknar við
Heilsugæsluna Grafarvogi

Aðstoðardeildarstjóri
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra 5.hæðar frá
1.september 2014 eða eftir samkomulagi.
Hæfniskröfur :
Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyﬁ.
Reynsla í stjórnun æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. ágúst n.k.
Skjól er hjúkrunarheimili aldraðra þar sem hjúkrun
er veitt í hlýlegu umhverﬁ.
Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir
Framkvæmdarstjóri hjúkrunar
Sími 522 5600, netfang gudny@skjol.is
Hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64. 104 Reykjavík.
Sími. 522 5600
Skjól er reyklaus vinnustaður

Íþróttafulltrúi
/ þjálfari
Ungmennafélag Kjalnesinga óskar eftir að ráða drífandi og
metnaðarfullan einstakling til starfa. Íþróttafulltrúi sér um
skipulagningu og framkvæmd íþróttastarfs á Kjalarnesi.
Starfssvið:
• Skipulagning á íþróttastarﬁ félagsins
• Stefnumótun og verkefnastjórnun
• Þjálfun
• Forvarnarstarf
• Samstarf við önnur félög
• Samstarf við aðrar stofnanir á svæðinu
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði íþrótta og tómstundamála
• Reynsla er nýtist í starﬁ æskileg
• Skipulagshæﬁleikar
• Frumkvæði
• Þjónustulund
• Samviskusemi
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst. Nánari
upplýsingar um félagið er að ﬁnna inn á www.umfk.is.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til
gudrun.formadur@gmail.com fyrir 20. júlí n.k.

Leikskólastjóri
Grænatún

100% starf frá 1. október 2014 eða eftir
nánara samkomulagi.
Grænatún er þriggja deilda leikskóli þar sem
dvelja 65 börn.
Menntunar og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun skilyrði
Ŀ Framhaldsmenntun í stjórnun eða
leikskólafræðum æskileg
Ŀ Reynsla af starfi í leikskóla skilyrði
Ŀ Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
Ŀ Góð tölvukunnátta
Ŀ Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni
skilyrði
Ŀ

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og FSL.
Starfað er skv. starfslýsingu Kópavogsbæjar og
Félags stjórnenda leikskóla.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum
Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla
upplýsinga úr sakaskrá.

Heilsugæslulæknar
Laus eru til umsóknar tvö störf heilsugæslulækna við
Heilsugæsluna Grafarvogi.
Annars vegar er um ótímabundið starf að ræða og hinsvegar tímabundið í eitt ár. Ráðið verður í störﬁn sem fyrst
eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 80-100%.
Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í
heimilislækningum ásamt barnalækni, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sálfræðingi, félagsráðgjafa og riturum.
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má ﬁnna
á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er víðtækt og felst m.a.
í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu
og kennslu nema. Þeir veita fræðslu og upplýsingar,
leiðbeina skjólstæðingum og aðstandendum og eru virkir
þátttakendur í teymisvinnu innan stöðva.
Hæfnikröfur:
Þess er kraﬁst að umsækjendur haﬁ sérfræðimenntun
í heimilislækningum, búi yﬁr mikilli skipulagshæfni, séu
sjálfstæðir í starﬁ og viðhaﬁ öguð vinnubrögð.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði og
reynsla af teymisvinnu er æskileg.
Til greina kemur að ráða lækni án sérfæðileyﬁs í
tímabundið starf, fáist ekki sérfræðingur til starfa.
Frekari upplýsingar um starﬁð:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi,
sesselja@kopavogur.is gsm: 6923919,
Sigurlaug Bjarnadóttir, leikskólafulltrúi,
sigurlaugb@kopavogur.is gsm: 8615440
og Gerður Guðmundsdóttir leikskólaráðgjafi,
gerdur@kopavogur.is gsm: 6617027
Sími á skrifstofu Kópavogsbæjar er: 570-1500

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁð. Jafnframt skal leggja fram staðfestar
upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og
rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16,
109 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2014.

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum
og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starﬁð. Umsókn getur gilt í 6
mánuði.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Umsækjendur athugið að ekki er tryggt að
umsókn hafi borist, nema þið fáið svar þess
efnis að hún hafi verið móttekin.

Sækja skal um starﬁð á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á
Starfatorgi (www.starfatorg.is)
Umsóknarfrestur er til og með 28.júlí 2014.
Nánari upplýsingar veitir
Guðbrandur E Þorkelsson, yﬁrlæknir Heilsugæslunni
Grafarvogi í síma: 585-7600 eða í gegnum tölvupóst:
gudbrandur.e.thorkelsson@heilsugaeslan.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun
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Húsvörður óskast til starfa strax
Starﬁð felst í umsjón og viðhaldi á eignum Leiguherbergja
ehf, sem leigir út herbergi á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
Einnig sér húsvörður um öryggisgæslu og samskipti við
leigutaka. Viðkomandi þarf að vera laginn, útsjónarsamur,
skipulagður, heiðarlegur og reglusamur. Viðkomandi þarf
einnig að hafa bílpróf, bíl til umráða og hreint sakavottorð.
Kostur er ef viðkomandi hefur reynslu í viðhaldi fasteigna
eða á sviði öryggisgæslu.

TANNLÆKNASTOFA

9

AJ-vörulistinn auglýsir eﬁr sölu- og vefumsjónarmanni í
fullt starf. Hæfniskröfur eru starfsgleði, samskiptahæfni,
frumkvæði, sjálfstæði og góð tölvu- og tungumálakunnátta
(íslenska og enska eru æskileg, norðurlandamál er kostur).
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ um hvernig hæfni
þín nýtist AJ-vörulistanum sendist fyrir 20. júlí nk.
á bender@simnet.is. Allar frekari upplýsingar um
fyrirtækið er að ﬁnna á www.ajvorulistinn.is.

Aðstoðarmann vantar á Tannlæknastofunni
Vegmúla 2 í Reykjavík.Um er að ræða fullt starf.
Vinnutíminn er til 17 virka daga.
Vinsamlegast sendið umsóknir á
box@frett.is merktar „Tannlæknastofa“
Umsókn
óknaf
afre
rest
stur
ur eerr ti
till 31
31. jú
júlí
lí.

Þjónustustjóri/útgerð
Útgerðaryrirtæki óskar eftir að ráða þjónustustjóra.
Starfið felst í þjónustu við frystiskip félagsins
og birgja ásamt tilfallandi störfum.
Æskilegt að umsækjandi hafi þekkingu á sjávarútvegi.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt Útgerð-1207

Umsóknir á að fylla út á heimasíðu okkar
www.leiguherbergi.is

MÓTTÖKURITARI
HJARTAMIÐSTÖÐIN ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
MÓTTÖKURITARA Í 50% HLUTASTARF.

MÚRBÚÐIN LEITAR
STARFSMANNA

Starﬁð felst m.a. í símsvörun, móttöku, bókunum
sjúklinga og ýmsum tilfallandi verkefnum.
Í umsókn komi fram upplýsingar um menntun, aldur
og fyrri störf.

Múrbúðin óskar að ráða í eftirtalin störf:

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæﬁleikar og jákvætt viðmót
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm vinnubrögð
• Sveigjanleiki og stundvísi
• Góð tök á íslensku og
g ensku

Sölumaður í verslun.
Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri.
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður.
Reynsla af sölustörfum æskileg.

Starfsfólk á kassa í fullt starf
og 60% starfshlutfall.

Umsóknir
óknir be
berist til ella@hjartamidstodin.is eða
a
Elínborg
borg Sigurðardóttir rekstrarstjóri, Hjartamiðst
Hjartamiðstöðin,
Holtasmára
tasmára 1, 201 Kóp
Kópavogur

Reynsla, metnaður, samsviskusemi og
þjónustulund.

Umsóknarfrestur
msóknarfrestur er til 1.ágúst 2014

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
á netfangið: ragnar@murbudin.is
Öllum umsóknum svarað.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmá
trúnaðarmál
og þeim
im öllum svarað

UMSJÓNAMAÐUR
UPPLÝSINGAKERFA

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.
Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða í starf umsjónamanns
upplýsingakerfa fyrirtækisins.
Starfssvið:

DRAFNARHÚS LEITAR EFTIR
ÞROSKAÞJÁLFA Í 70 – 80 % STÖÐU.
Drafnarhús er sérhæfð dagþjálfun fyrir 20 einstaklinga
með heilabilun. Umönnun og þjálfun skjólstæðinga
Drafnarhúss er byggð á hugmyndafræði Tom Kitwoods þar
sem einstaklingurinn er ávallt í öndvegi. Með þverfaglegri
samvinnu leggjum við áherslu á vellíðan og gleði í öllum
okkar störfum.
Við í Drafnarhúsi höfum mikinn áhuga á að fá þroskaþjálfa
til liðs við okkur, við teljum þroskaþjálfa geta komið með
nýjar og góðar hugmyndir inn í starﬁð og þar með stuðlað
að enn betri þjálfun og umönnun.
Reynsla af starﬁ með einstaklinga með heilabilun er mikill
kostur en ekki skylda. Starﬁð er fjölbreytt og krefjandi
þannig að aðalatriðið er að vera opinn, áhugasamur og
hugmyndaríkur. Vera tilbúinn að læra eitthvað nýtt og miðla
þekkingu sinni inn í samstarfshópinn.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
1. september 2014.
Nánari upplýsingar veitir Erla Einarsdóttir, forstöðumaður í
síma 695 3464 og á netfanginu erla@alzheimer.is

Framfylgja upplýsinga- og öryggisstefnu Haga
Rekstrarumsjón upplýsingakerfa í samstarﬁ við Haga
Verkefnastjórnun minni verkefna og þjónustuviðvika
Forgreining minni verkefna og þjónustuviðvika
Úrlausn verkefna og þjónustuviðvika, eftir því sem við á
Kostnaðareftirlit
Skjölun viðskiptaferla
Ráðgjöf til stjórnenda

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun æskileg
Að lágmarki þriggja ára starfsreynsla við rekstur upplýsingakerfa
Skipulögð, nákvæm og öguð vinnubrögð
Þekking á greiningavinnu í upplýsingatækni
Þekking á viðskiptaferlum ásamt skilningi á rekstrarumhverﬁ
Mjög góð innsýn í upplýsingatækni og kerﬁsstjórnun
Mjög góð þekking á Dynamics Nav eða öðrum ERP kerfum
Þekking á rekstri upplýsingakerfa verslanafyrirtækja er æskileg
Góð enskukunnátta
Þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti
á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 31. júlí
Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000

Umsóknir sendist fyrir 28.júlí 2014 til forstöðumanns
Drafnarhúss, Strandgötu 75, 220 Hafnarﬁrði eða
á netfangið erla@alzheimer.is
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Starfsfólk á hársnyrtistofu

Starfatorg.is

Viltu slást í hópinn með okkur.
Vantar starfsfólk á hársnyrtistofuna.
Sendið starfsumsókn á hsvestur@simnet.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Heilsugæslulæknar
Aðalvarðstjóri
Aðalbókari
Sjúkraliði á legudeildir
Verslunarstjóri
Ljósmóðir í heilsugæslu
Sérfræðingur / Verkefnisstjóri
Aðstoðarmaður í eldhús
Skrifstofustarf
Forstjóri Heilbrigðisst. Vestfjarða
Forstjóri Heilbrigðisst. Suðurlands
Forstjóri Heilbrigðisst. Norðurlands
Hjúkrunarfræðingar
Svæfingalæknar / Sv.hjúkrunarfr.
Verkefnastjóri
Prófessor
Skrifstofustjóri / Læknaritari
Geislafræðingur eða hjúkrunarfr.
Geislafræðingur

Heilsugæslan Grafarvogi
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Rannís
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Vínbúðin Akureyri
Heilbrigðisst. V-lands í Borgarnesi
Orkustofnun
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Velferðarráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Velferðarráðuneytið
LSH, Kvenlækningadeild
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
HÍ, Menntavísindastofnun
HÍ, Verkfræði og náttúruvísindasvið
LSH, Lungnalækningar
LSH, Geislameðferð krabbameina
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Borgarnes
Reykjavík
Hafnarfjörður
Sauðárkrókur
Vestfirðir
Suðurland
Norðurland
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Keflavík

201407/554
201407/553
201407/552
201407/551
201407/550
201407/549
201407/548
201407/547
201407/546
201407/545
201407/544
201407/543
201407/542
201407/541
201407/540
201407/539
201407/538
201407/537
201407/536

Tanntæknir eða reyndur aðstoðarmaður tannlæknis óskast
í 100% starf miðsvæðis í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi hafi
unnið á tannréttingastofu. Á stofunni starfa 20 manns, tannlæknar,
sérfræðingar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf ekki síðar en 15. ágúst.
Umsóknir berist á box@frett.is merkt Fallegt bros

Starf á skrifstofu UMSB
Ungmennasamband Borgarfjarðar óskar eftir starfsmanni
á skrifstofu sambandsins í nýtt og spennandi starf á sviði
tómstundamála í Borgarbyggð. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni eru skipulagning og yﬁrumsjón með íþrótta
og tómstundaskóla fyrir börn í 1.-4.bekk, sumarstarﬁ grunnskólabarna og starfsemi félagsmiðstöðva í Borgarbyggð
ásamt öðrum verkefnum á sviði tómstunda og íþróttamála.
Menntunar og hæfniskröfur: Menntun á sviði uppeldis-,
félags- eða tómstundamála er kostur. Frumkvæði og s
jálfstæði í starﬁ auk grunnþekkingar á tölvum í t.d. word
og excel. Þekking á íþrótta og tómstundastarﬁ ungmenna
er kostur.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Nánari upplýsingar um starﬁð og starfsemi UMSB gefur
framkvæmdastjóri í síma: 869-7092 eða umsb@umsb.is
Umsóknarfrestur er til 23.júlí 2014 og skal skila umsóknum
ásamt ferilskrá á netfangið umsb@umsb.is eða á skrifstofu
UMSB á Borgarbraut 61, 310 Borgarnesi. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsóknum
svarað.

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Tanntæknir - aðstoðarmaður tannlæknis

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Aðstoðarmaður forstjóra óskast
Avijet á Íslandi, staðsett á Reykjavíkurﬂugvelli, leitar að
öﬂugum aðstoðarmanni forstjóra.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Starﬁð felst í daglegum rekstri og ýmsum öðrum verkefnum.
Menntunarkröfur- og hæfniskröfur

Sanngjarnt verð

Háskólamenntun í viðskiptafræði
Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
Áreiðanleiki og frumkvæði
Sveigjanleiki og samstarfsvilji
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hafa getu til að vinna undir álagi
Góð enskukunnátta bæði í máli og riti

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

RÁÐGJÖF
Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
jobs@avijet.is merkt „Aðstoðarmaður forstjóra“.

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 12. júlí 2014

11

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

www.hagvangur.is

TIL SÖLU
TVEIR 5 METRA SJÓKAYAKAR
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting fyrir frístundamiðstöðina Kringlumýri og
starfsstaði hennar, útboð nr. 13295.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

MEÐ ÁRUM, SVUNTUM
OG VESTUM.
FÁST Á GÓÐU VERÐI VIÐ SNÖGG
VIÐSKIPTI.
UPPL. Í SÍMA 616-6368 SVERRIR
EÐA ÓMAR S: 857-3503

BAHAUS STÓLAR TIL SÖLU.
B3 "Wassily" Tubular Arm chair
hannadir fyrir Bahaus árid 1926
af fræga og virta hönnuðnum
Marcel Breuer . tvöfalt leður/króm rör
vel með farnir fyrir utan smá slit á leðrinu
og króminu. keypt ekta fyrir 20árum siðan
verð 150þús fyrir bæði eða hæsta tilboð
vinsamlegast haﬁð samband i
sima 857-3503 eða i email omar@this.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Innkaupadeild

SAMNINGSKAUP

ORNVÉ
F

19
. ma 2011
rs

FRUM - www.frum.is

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

FÉLAG
Í
LA

ANDS 
SL

• Flokkabifreiðar milli 6,7 og 7,5 t.
EES útboð nr. 13259.
• Rammasamningur um prentun og ljósritun,
EES útboð nr. 13271.

Samningskaupagögn á geisladiski verða afhent frá 15. júlí 2014 í
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, Reykjavík
Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 14:00 þann 21. ágúst 2014
til skrifstofu Sambands Sveitafélaga á Suðurnesjum,
Skógarbraut 945, 235 Reykjanesbæ.
13262

Innkaupadeild

Bæjarráð Garðabæjar hefur í samræmi við
1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010
samþykkt lýsingu á gerð deiliskipulags
Norðurhluta 2 í Urriðaholti.
Lýsingin er nú aðgengileg á heimasíðu
Garðabæjar og í þjónustuveri.
Skipulagsstjóri Garðabæjar

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Seljaland -

FORNVÉLAFÉLAG ÍSLANDS

Sölusýningar alla helgina og næstu daga

Aðalfundur

53 fm sumarhús í landi Seljalands vestan við Apavatn.
Húsið er á 1850 fm eignarlandi. Innbú fylgir með.
Eigandi verður á staðnum næstu daga S: 868-4383.
Kort m. staðsetningu má ﬁnna á Sumarhusasalan.is

verður haldinn mánudaginn 14. júlí kl. 20:00,
í viðgerðaraðstöðu fyrir gamlar vélar
í fjósinu á Blikastöðum - 271 Mosfellsbæ.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

Hótel til leigu, Arnarholti
116-Reykjavík (Kjalarnes)

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar og byggðasamlagið Strætó bs.,
fyrir hönd Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum,óskar eftir
áhugasömum aðilum til þess að taka þátt í innkaupaferli um
akstursþjónustu almenningssamgangna á Suðurnesjum.
Samningskaup þessi eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Óskað er eftir umsóknum frá akstursaðilum sem geta uppfyllt
lámarkskröfur laga nr. 73/2001 um fólks- og farmﬂutninga ásamt
reglugerð nr. 528/2002 um fólksﬂutninga á landi.

LÝSING Á GERÐ
DEILISKIPULAGS
NORÐURHLUTA 2 Í
URRIÐAHOLTI

Eignin skiptist í stofu með opnu eldhúsi m. skápainnréttingu
og ísskáp sem fylgir. Tvö svefnherbergi með kojum og eitt
hjónaherbergi. Baðherbergi m. sturtu. Geymsluskúr sem
innangengt er í frá palli. Kalt vatn og rafmagn í húsi.
Gróðurvaxin lóð. Öll tilboð skoðuð Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Jón Rafn Valdimarsson
Löggiltur fasteignasali
s. 695-5520 / 588-4477

Til leigu í stuttan eða langan tíma (viku til 10 ár) Hótel Í
Arnarholti 116-Reykjavík Hægt er að leigja hluta eignarinnar.
Um er að ræða 4 tveggja herbergja hótelíbúðir, 4 herbergi
með baðherbergjum og 26 herbergi sem hafa sameiginleg
baðherbergi,eldhús,þvottahús og sameign.
Í sameiginlegum rýmum er gert ráð fyrir líkamsrækt,
gufuböðum, sjónvarps og billiardherbergi, fundar og
matsölum og svo mætti lengi telja.
Húseigandi leitar að samstarfsaðilum, rekstraraðilum allrar
eignarinnar eða hluta hennar.
Stórkostlegir möguleikar í boði. Eignin verður sýnd
áhugasömum leigu tökum eftir samkomulagi en alla frekari
upplýsingar gefur Stefán í síma 8976121
eðawww.eirikur@fylkirehf.is og www.stefan@fylkirehf.is
Fasteignin er til sýnis áhugasömum eftir samkomulagi
Hafið samband við Stefán í síma 8976121.

Valhöll fasteignasala - S: 588-4477
Ingólfur Gissurarsson l.g.f.

AJ-vörulistinn auglýsir eﬁr sölu- og vefumsjónarmanni í
fullt starf. Hæfniskröfur eru starfsgleði, samskiptahæfni,
frumkvæði, sjálfstæði og góð tölvu- og tungumálakunnátta
(íslenska og enska eru æskileg, norðurlandamál er kostur).
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ um hvernig hæfni
þín nýtist AJ-vörulistanum sendist fyrir 20. júlí nk.
á bender@simnet.is. Allar frekari upplýsingar um
fyrirtækið er að ﬁnna á www.ajvorulistinn.is.
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Sveitahótel í Ölfusi
- einstakt tækifæri

Um er að ræða Hjarðarból Guesthouse
sem staðsett er við rætur Ingólfsfjalls.
• Heildarstærð húsnæðis er um 800 fm og er gistirými fyrir allt að 58 manns.
• Veitingaaðstaða fyrir allt að 80 gesti.
• Húsnæðið er nokkrar byggingar sem umlykja aðalbygginguna ásamt landi sem er 5,0 ha.
• Fullbúið eldhús og þvottahús.
• Allt innbú, tæki og tól fylgja með í kaupunum.
• Hluti af byggingum er 4ra herbergja íbúðarhús.
• Mikill trjágróður og blómleg ræktun umlykja byggingarnar.
Frábært tækifæri fyrir samhenta fjölskyldu eða fjárfestingartækifæri.
Staðsetninginn verður varla betri með tilltiti til erlendra ferðamanna
og/eða fundaraðstöðu, árshátíða, brúðkaupa o.s.frv.
Staðsetning er á milli Hveragerðis og Selfoss,
aðeins um 35 mín akstur frá Reykjavík.

Suðurlandsbraut 22
Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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

Verð 147 milljónir.

Allar nánari upplýsingar veitir
Finnbogi Hilmarsson fasteignasali,
finnbogi@heimili.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.

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

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur
og lögg. fast.

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

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

SUÐURGATA. HEIL HÚSEIGN.

SUMARHÚSAHELGI FOLDAR
Sumarhús - Lækjarhvammi
S

IÐ
OP

HÚ

OPIÐ HÚS LAUGARD. 12.7 OG SUNNUD.13.7 FRÁ KL 14-18
Sumarhús á 0,5 hektara eignalandi í landi Grafar, Lækjarhvammi sem er í nánd við Apavatn. Fallegur ca. 61 fm. vel
viðhaldinn bústaður með svefnlofti ásamt tveimur geymslu
skúrum og heitum potti. Bústaðurinn er frábærlega vel stað
settur á gróinni eignarlóð en kröftug á rennur við lóðarmörk sem
bleikjan frá Apavatni sækir í. Möguleiki á að yﬁrtaka rúmlega
8,6mllj. lán. Verð 17,9 millj. Opið hús verður um helgina 12. og
13. júlí kl 14-18 báða dagana. Jónas sýnir og veitir leiðarlýsingu
í síma 772-7940. Einnig verða opin hús sömu helgi í eftirtöldum
sumarhúsum: Brókarstíg 26 við Brókarvatn, Eyrarskógi 61, Eyrarskógi 64, Eyrarskógi 85, Eyrarskógi 97-í Borgarnesi og Húshólsbraut 3-Öndverðarnesi. Nánari upplýsingar um opin hús og
símanr. sýnenda má sjá á www.fold.is, mbl.is og fasteignir.is

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík. Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólfﬂeti auk 21,8 fm. bílskúrs.
Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð. Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar.
Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár
hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel
sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

sími: 511 1144

VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050
S

PIÐ

O

HÚ

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Fjólugata 23

Smiðjustígur 13 - 15

fimmtudaginn 17. júlí 2014
frá 17:30-18:30

Mikið endurnýjað og glæsilegt einbýlishús
í 101 Reykjavík. Húsið er á stórri eignarlóð.
Eignin samanstendur af 182,3 fm. einbýli á
þremur hæðum, 82 fm íbúð í kjallara og 26
fm. útihúsi, samtals 290,3 fm.

Falleg fjögurra herbergja hæð ásamt risi.
Hæðin er einstaklega glæsileg og engu til
sparað. Miklir möguleikar með risið.
Eignin er í dag alls 110,1 fm af stærð.

Byggingarréttur á öðru einbýlishúsi
á lóðinni !

Opið hús,
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EEinstök eign í hjarta Reykjavíkur
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Ránargata 8 - gistiheimili - Einstakt tækifæri

Laugarásvegur 60
Rúmlega 230 fm. glæsilegt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað í Reykjavík.

Vel staðsett 263,1 fm einbýli/gistiheimili.
Samanstendur af sjö eins eða tveggja
manna herbergjum og þremur stúdíó
íbúðum.

Húsið stendur neðan vegar og er með
skjólgóðan og gróinn suður-garð.
Stutt er í eitt vinsælasta útivistarsvæði
Reykvíkinga - Laugardalinn.

Selst með öllu innbúi ásamt því sem til
þarf til að reka þar áfram gistiheimili.
T

Góðir tekjumöguleikar.
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Húsið
er teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni einum fremsta arkitekt Íslendinga á
síðustu öld og var það byggt árið 1962.
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,
löggiltur
leigumiðlari

Finnbogi
Hilmarsson

lögg. fasteignasali

Hjarðarból - undir Ingólfsfjalli
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Breiðahvarf 1 Kóp. – sérhæð – opið hús á morgun
Glæsilegar sérhæðir í nýju fjórbýli, afhentar fullbúnar án gólfefna en búið að ﬂísaleggja
baðherbergin og þvottahús. Stærð frá 185 fm með bílskúr. Sérlega vandaðar innréttingar
hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur, mikil lofthæð, þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Afhending nú síðsumars. Traustur byggingaverktaki.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14-15 í sýningaríbúð. Uppl gefur Gústaf 895-7205.

Fallegt 234,9 fm einbýlishús undir Ingólfsfjalli ásamt 5,4
hekturum af góðu landi með byggingarrétti fyrir níu önnur
eins hús, þjónustuhúsi, skrúðgarði og leiksvæði. Landið
er grasmikið og gróðursælt. Ótakmarkaðir möguleikar til
atvinnusköpunar. Verð: 59.000.000 kr.
Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Hallkelshólar

801
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Laust

strax

Vogatunga 49 – eldri borgarar – opið hús á morgun
Fallegt um 74 fm parhús fyrir 60 ára og eldri. Rúmgott herbergi og björt stofa. Stofa með góðri
lofthæð og útgangi út á verönd í suður. Góð eign í Suðurhlíðum Kópavogs þar sem stutt er í
alla þjónustu og í fallega náttúru.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 – 14:30. Uppl gefur Brynjólfur 896-2953.

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
Tveir sólpallar / Eigin borhola

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

22,9 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

FASTEIGNASAL A
STOFNUÐ 1 9 8 4

Tröllakór – 4ra herb. – laus strax
Góð 4ra herbergja 133 fm endaíbúð ásamt stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol. Stofa og borðstofa mynda eitt stórt rými, eldhús með borðkrók. Hjónaherbergi með
góðum skáp, tvö barnaherbergi með skápum. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Þvottahús.
Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar. Verð 36,5 millj. Uppl gefur Stefán Már 659-0500.

STAKFELL.IS

5 35 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

OPIÐ HÚS, mánud. 14.07. kl. 17.30-18.00

Efstaleiti 14, 103 R. Íbúð 308.
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GULLFALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Í LÚXUSHÚSI

Flókagata – frábær staðsetning
Falleg, lítið niðurgraﬁn 3ja herbergja íbúð við á þessum vinsæla stað. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð og er almennt í góðu ástandi. Tvö ágæt herbergi og björt falleg stofa.
Góð eign á frábærum stað. Verð 29,5 millj. Uppl gefur Brynjólfur 896-2953.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Sérlega vönduð og falleg 156,8 fm. 3ja-4ra herb. íbúð á 3. hæð í einu
glæsilegasta lyftuhúsi landsins. Marmari á gólfum, skrautlistar í loftum
og vandaðar innréttingar. Mikil og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur með eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, sauna, heitir pottar,
sundlaug, sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða. Húsvörður.
Verð: 57,9 M Upplýsingar gefur Aðalheiður, löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495. adalheidur@stakfell.is.
SKÚLATÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is
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Önnur þáttaröðin er öll á Stöð 2 Fre
Frelsi
elsi

Horfðu
r
þegar þé
hentar!

Ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð síðustu ára er nú komin
n á Stöð 2 Frelsi
Piper Chapman er í hamingjusömu sambandi og starfar sem markaðsstjóri
stjóri hjá ráðsettu
rá
áðsettu
lsisvistar fyrir
fyrirtæki. Tilveru hennar er snúið á hvolf þegar hún er dæmd til fangelsisvistar
áratugagamalt fíkniefnabrot. Þáttaröðin byggir á metsölubók Piper Kerman,
rman, Orange Is
The New Black: My Year In a Women's Prison.

Ljóshraði og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift
ft 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 internett og heimasíma!

0 kr.
180.0n0aður
spa6rmánuðum
á3

7.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma.
masíma. Þriggja mánaða
rf 2.610 kr. aðgangsgjald.
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf

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

Toyota Land Cruiser 100 VX. Árgerð
2006, ekinn 189 Þ.Km, Bensín,
Sjálfskiptur. Hlaðinn búnaði Verð
4.490.000. Tilboð 3.890.000.- Stgr
Rnr.336547.
Toyota Yaris árg.‘09. ek. 49 þ.km.
Uppls. s. 567-2288.
BMW 325 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.990780.

SVALAÐU DELLUNNI !
Porsche 911 Carrera Convert (301 HÖ)
02/2001 ek aðeins 82 þ.km beinsk,
Leður topp græja Verð 4.9 mil Skipti
möguleg trausti@bilfang.is 8648989

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

Honda CBR 1100 XX Blackbird 2007
ek 19 þús km. Flott hjól. Rnr 125268.
Ásett verð 1290 þús. gsm7836365

Honda Accord Sedan Executive
2.0. Árgerð 2008, ekinn 86 Þ.Km,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.190.000.
Rnr.371279.

A-LINER SOFA BED DL EXPEDITION
Árgerð 2007,sólarsella, grjótgrind ofl.
Verð 1.950.000. Raðnr.252419 á www.
BILO.is - Upptjaldað á staðnum!

HYUNDAI I30 Classic. Árgerð 2012,
ekinn 60 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.190.000. Rnr.990777.

AUDI Q5 Quattro. Árgerð 2011, ekinn
56 Þ.KM, Dísel, sjálfskiptur. Verð
7.490.000. Rnr.286420.

Aprilia VS550 2007 ek 4 þús km.
Klikkuð Super Moto græja. Rnr
123851. Ásett verð 1150 þús. gsm
7836365

KIA Sorento EX Classic 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 49 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.790.000. Rnr.990557. 5 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

A-liner árg 2002 fortjald,sólarsella,
cd.sjónvarp,heitt vatn upphækkað,
loftpúðar, 15“ dekk og dvd, vel með
farið tilbúið í veiðina verð 1480 þús
Raðn.121876

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

Suzuki Intruder VZR 1800 2009 ek
6 þús km. Er sem nýtt. Rnr 125274.
Ásett verð 1690 þús. gsm 7836365

A-LINER COLUMBIA EXPEDITION
Árgerð 2003, sólasella, yfirbreiðsla,
sólskyggni og fortjald. Verð 1.390.000.
Raðnr.252352 á www.BILO.is Upptjaldað á staðnum!

Notaðar vélar
til sölu

Massey Fergison
5460
Árgerð: 2006
Verð án vsk: 4.190.000 kr.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is
MERCEDES-BENZ G GL 320 CDI
4matic. Árgerð 2007, ekinn 107 Þ.Km,
Dísel, sjálfskiptur. Verð 7.690.000.
Rnr.336702.

Bílar til sölu

Case MXM 155

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

Árgerð: 2005
Notkun: 3800
Verð án vsk: 5.600.000 kr.

MERCEDES-BENZ E 300 cdi.
Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.190.000.
Rnr.990612.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is
Suzuki GSXR 1000 2007 ek 4 þús km.
Töff hjól. Rnr 123877. Ásett verð 1090.
gsm 7836365

Valtra T151
Árgerð: 2008
Notkun: 5300
Verð án vsk: 7.990.000 kr.

Kawasaki ZX14 2007 ek 77 þús
km. Hjól í toppstandi með góða
viðhaldssögu. Rnr 111141 gsm
7836365

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

Starskarft 11RT 07.2007 Húsið er
sérstakalega útbúið fyrir þá sem
vilja fara aðeins út fyrir malbik
Pallur fyrir fjórhjól, Vatns WC, Inni
og útisturta, Ískápur, Útvarp og CD
Sér rafmangstengill í bíl fyrir hleðslu.
Verð 1,290,000,- Allar upplýsingar hjá
Toyota Reykjanesbæ 420-6600

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Chevrolet Spark LT, 6/2011 ek 10 þús.
Ásett v.1.550.000 Uppl. í S.8928318

til sölu
Harley Davidson Road King Classic
2004 ek 35 þús. Hjól sem hlaðið er
aukabúnaði. Ásett verð 2890 þús
Rnr125113 Gsm 7836365.

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

iIUiE UXYHUêL
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Til sölu

Potain IGO MB13

/MyV

Case MX90c

6WHIQXOMyV

Árgerð: 2000
Notkun: 6000
Verð án vsk: 3.290.000 kr.

%ROWDRJN\OIXKUHLQVLU
. OLER[
+OtII\ULUN\OIXUHIULJQLU
(LJXPWLOiODJHU
VYDUWDRJKYtWDJROIEtOD

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

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

Árgerð: 1999
Notkun: 7900
Verð án vsk: 2.950.000 kr

1ìLUUDIPDJQVJROIEtODU

BYGGINGAKRANI
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.

Case MX90c

Byggingakrani á hjólastelli árg. 2006. Steypusíló, víbrasleði
og steypuvíbratorar. Doka mótateinar og rær. Delta blokkir
og stálbitar. Gámar, rafmagnstöflur ofl. byggingadót.
Upplýsingar í síma 6901762. bjorn@skrauta.is

9HUê
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Jötunn Vélar ehf - S. 4800400
www.jotunn.is
Austurvegi 69 - 800 Selfossi
Lónsbakka - 601 Akureyri
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Bílar til sölu

Sendibílar

VEIÐIBÍLL!
Toyota Hilux Double Cab, bensín,
árgerð 1992, 35” breyttur, er á
33”, beinskiptur, ekinn 276þ. Sími
7774090.

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

Bátar

Land Rover Defender 130. 35‘‘ Ekinn
149þ. Sk. 2015. Toppeintak. Tilboð
2.2m. stgr. Til sýnis og sölu J.R.
Bílasala. Bíldshöfða 3. S. 5670333.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar
SEA FUN - Terhi bátur til sölu keyptur
2009. Lengd 406 sm. og 167 sm.
breidd. Lítur mjög vel út og er hann
í Reykjavík. Verð 290.000,- Uppl. í s.
897-0830
Volvo V50 árg ‚04 , Ek:125þ. Mikið
endurnýjað. Fallegt eintak. V. 1.4m S.
823-5800

MAZDA 3 Árgerð 2006 ekinn 183
þ.km beinsk, vel með farinn bíll Verð
kr. 790.000. S:7729226

Audi quattro q7 Diesel. Glæsilegur,
bíll í topp standi. Árg. ‚07 skoða ýmis
skipti. Frábært verð 4.7. S:846 1919.

Til sölu Zobiac bátur með nýjum 15hs
suzuki utanborðsmótor ásamt kerru.
Verð 750 þús. Uppl. í s. 864 6556.

Bílaþjónusta
Toyota Avensis s/d ‚06, ek. 109, ssk., 1
eigandi! TILBOÐ 1,4 stgr. S: 868-7326

GÓÐUR HÚSBÍLL TIL SÖLU
Til sölu góður húsbíll nýuppf. vél ofl,
nýskoðaður‘15. V. 970þús, uppl. í
S.8214632.

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

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

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

Musso sport árg. 2004 dísel, ek. 92
þ.km og Fis pallhýsi til sölu. Selst
saman eða sitt í hvoru lagi. Uppl. í s.
8216059

Málarar
Hjólhýsi
REGNBOGALITIR

þjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

TÆKI OG VÉLAR

Nizzan Terano II. Bensín, 2,4 árg ‚99.
Ek. 212 þús, dráttark. Þarfnast smá
lagfæringar. V. 250 þús. Uppls. s. 8961683.

Varahlutir
LMC Munsterland árg.‘07 Mjög vel
með farið, fylgir sjónvarp, útvarp,
loftnet, grjótgrind, markísa og stór
ísskápur m/frysti. Verð stgr. 2,5 millj.
Uppl. í 893 3599

Fellihýsi

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

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
óskar eftir bílskúr til leigu. s: 896
8568.

Kurlar allt að 30cm Ø

Tökum að okkur að fella og kurla tré
í görðum og sumarbústaðarlöndum
upplýsingar í síma 8938424

til sölu

Er raki að eyðileggja heimilið?

RAKI?

Viðgerðir
Mjög vel með farið Fleetwood
Evolution E1 „off road” fellihýsi,10
feta. Á götuna ‚08. 15” dekk, breytt
með loftpúðafjöðrun sem þolir
íslenska fjallvegi. Sömu eigendur frá
upphafi. Ásett v. 1,9 m. Uppl. 6944301

KAUPUM ALLA BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

PÍPULAGNIR

0-250 þús.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Hreingerningar

Ókeypis

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

rakamælir
fylgir með

Þurrkbox
Ekkert rafmagn

Rakastig hefur áhrif á heilsu og heimili

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata

30

1
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Lítið keyrður VW Polo ‚97. 1300 vél,
sjálfsk, ek. 160 þ. km. Ný skoðaður
athugasemdalaust, bíll í topp standi.
Verð 250 þús. kr. Uppl. í s. 822 8444
Suzuki Baleno 99 ek.227þús
1600cc,4x4 beinskiptur. V.150þús.
Kristján 8605508

Bílar óskast

Garðyrkja
TIL SÖLU COLEMAN 8.FET
Til sölu Coleman Sedona 8.fet. Árgerð
2013. Eins og nýtt. Markísa, miðstöð
og kæliskápur fyrir gas og rafmagn.
Rafgeymir og gaskútur. Verð 1450-þús.
Uppl. í síma 896-8611.

Vinnuvélar

a

viftur.is
rey

ÞJÓNUSTA

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

3 fyrir 2
1198 kr

Þurrktæki

Bílaviðgerðir Tímagjald 5500 + VSK.
Tímapantanir S. 7838960 frá 8-22
alla daga

Pípulagnir

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.

Tilboð

44.900 kr.

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

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

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

SENDIBILL.IS

TOPPLAUSNATORFÆRAN Í
JÓSEPSDAL
laugardaginn þann 12. Júlí Keppnin
byrjar kl:13:00. Miðaverð er 1.500 kr.
FRÍTT fyrir 12 ára og yngri. Hlakka til
að sjá ykkur

Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð.
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

TILBOÐ ÓSKAST

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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.

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

Húsaviðhald
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Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl.
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S.
866 9784

Óskast keypt

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

til sölu

KAUPI GULL !
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

Tölvur
Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

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

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Spádómar

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.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Iðnaður
Tek að mér að brjóta niður veggi.
Uppl. í S.7756622

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Trésmíði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

ÓNOTUÐ MARC JACOBS
TASKA 2014 TIL SÖLU.
Ath. greiðslu kvittun fylgir og miði er
ennþá á töskunni. Selst á 47.000 kr.
Uppl. í s: 7736898.

KEYPT
& SELT

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

Sjónvarp
Til sölu

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

Bílskúrssala álfhólsvegi 29 kóp antik
glervara,kopar,skrautmunir og fleira
s:8625186

Ísskápar, þvottavélar, örbylgjuofnar og
fleira. Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl.
í s. 8968568
Útsala stórar plöntur allar gerðir
veljum íslenskt. Blómsturvellir v.
Reykjalund s.8641202

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

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

HEILSA

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

Heilsuvörur

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

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

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

Sími 512 5407
3+!24'2)0!%&.)

4ILBOÈ 

500,!'4 !¨ 0%2,!
¥ 35-!2&2¥).5 ¶%'!2
%++) 6)¨2!2 4), ²)6%25
²26!, !& 34%).5+2)34®,,5- /&,

-ESSING 'ERÈ "6
"USTUÈ MIÈJA
6EÈRAÈUR KANTUR
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Netverslun
GRAF.is

6ÅR OG LYKKJUR EHF o ,YNG¹S  'ARÈAB¾ o  
VIROGLYKKJUR INTERNETIS o WWWFACEBOOKCOMVIROGLYKKJUR
Sími 550 9800

www.tjaldaleiga.is
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777',)4)3

,/+  (%)4! 0/44!
o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ

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

WWWFJARDARBOLSTRUNIS
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

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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Húsnæði til leigu 120fm orlofshús
í vaðlaheiði gengt á móti akureyri í
lengri eða skemmri tíma er laus strax
uppl. 8977613

Dýrahald

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Óska eftir duglegum mönnum í
lóðaframkvæmdir. Þurfa geta byrjað
strax. Uppl. í s. 895 0570 & gardvelar@
simnet.is

Húsnæði óskast
3Þ Á MÁN (100.000KR)

Námskeið

Cocker spaniel hvolpar til sölu, VISArað. Uppl. s. 8698232 www.youtube.
com/watch?v=uPQt86qVXQg

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

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

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI
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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Kona óskar eftir lítilli íbúð til leigu 1.
Ágúst. Greiðslugeta 85þ. S: 8672145
Par með 1 barn óskar eftir íbúð til
leigu. 2-3 hrb. í 112, 113, 110 eða 270.
S: 6945480
Reglusamt par óskar eftir 3ja. herb.
íbúð. í Rvk. Góð umgengni. 6699153
Ungt par með börn vantar langt.leigu
í Kóp. Frábær meðmæli ef óskað er.
Pottþéttir leigjendur. Uppl. Selma
699-1652

Fyrir veiðimenn

Sumarbústaðir

VEIÐILEYFI TIL SÖLU Í
Staðará á Snæfellsnesi fyrir landi
Traða. Lax og sjóbirtingur, veiðihús. S.
893 4515

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

EIGNALÓÐIR
Til sölu fallegar sumarhúsalóðir í
Grímsnesi. Frábært útsýni. Ekið út af
Kiðjabergsvegi gegnt Hraunborgum.
Stærð frá 0,7 ha til 1,6 ha. Heitt og
kalt vatn að lóðarmörkum. Margvísleg
afþreying í næsta nágrenni. Uppl. í s.
8673569

Barnavörur

Atvinnuhúsnæði

FELLIKOJA
Þið finnið okkur á Facebook undir
Litla trévinnustofan eða í síma
7783235

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

fasteignir

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

Veghús 1, 112 Reykjavík

Herbergi til leigu, með húsgögnum og
aðgangi að allri þjónustu. seljahverfi
777-0750

S

IÐ
OP

HÚ

Til leigu allt að 100 fm
skrifstofuhúsnæði. Eitt lokað
herbergi og annað opið
skrifstofurými. Laust strax.
Upplýsingar veitir Þórunn
í s. 894 0456

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 600 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
160- 400 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir
í s. 661-7000

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

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

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

Bílskúr

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

Óska eftir bílskúr eða atvinnuhúsnæði
til leigu. Uppl. í s. 8968568.

ATVINNA

3JA HERB. ÍBÚÐ Í
STÓRHOLTI

Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð
Íbúðin er á tveimur hæðum, fallega innréttuð og með flísar á gólfum
neðri hæðar, en parket á efri hæð. Stofa, eldhús og hol á neðri hæð
en herb. Uppi. Frábært útsýni. Verð 24-25 millj. sjá www.atv.is
Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali

ca. 50fm einstaklingsíbúð til leigu
í Foldarhverfi. Leigist aðeins
einstakling. Leiguverð 100þús m.
rafmagn og hita. Er laus. Umsóknir
sendist á vilhelmjons@gmail.com & s.
892 6615 e. kl. 17

Leitum að heiðarlegum,
stundvísum og heilsuhraustum
starfsmanni í 100 % starf í
dagvinnu frá og með 6 ágúst.
Viðkomandi þarf að vera 25 ára
eða eldri, getað unnið undir
álagi og talað góða íslensku. Gott
jóla-páska og sumarfrí.
Áhugasamir sendi ferilskrá
sína á
unnurm@ru.is fyrir 20.júlí nk.

Sextug kona óskar eftir vinnu hálfan
daginn. Uppl. í S.6596118

UPPSTEYPA
Tökum að okkur uppsteypu á föstum
verðum, margra ára reynsla. Uppl í s.
8691027 & 6975273

Viðskiptatækifæri
LÍTIL PRENTSMIÐJA
TIL SÖLU !
Uppl. veittar í s. 898-0314 & 898-0315

TILKYNNINGAR

BÍLSTJÓRI

Tapað - Fundið

Heildverslun óskar eftir bílstjóra
til afleysinga á millistóran
sendibíl frá 20.júlí - 22.ágúst.
Fyrirspurnir sendist á netfangið:
saemi@flora.is

LANGAR ÞIG LÆRA
KOKKINN !
Veitingastaðurinn Kol, Skólavörðustíg
40 óskar eftir nemum á samning. Gott
er að hafa reynslu úr eldhúsi. Uppl. í s.
778 7081 eða kari@kolrestaurant.is

ERTU BESTI
UPPVASKARINN Í BÆNUM !
Vegna mikillar anna óskar
Veitingastaðurinn Kol, Skólavörðustíg
40 eftir uppvaskara í vinnu. Uppl. í s.
778 7081 eða kari@kolrestaurant.is

FÍDEL ER TÝNDUR
5 ára bröndóttur högni týndist í
Safamýri. Hafiði augun opin og ath
bílskúra og geymslur. s:8207571

Einkamál

Röskann starfsmann vanan
smáviðgerðum/bílaviðgerðum vantar
á verkstæði. Uppl. í s. 568-3080
mánud-föstudaga frá 08:00-18:00
Óskum eftir að ráða starfskraft í
afgreiðslu á 12 tíma vaktir. Þarf að
geta hafið störf fyrir 1. ágúst, aðeins
18 ára og eldri koma til greina.
Umsóknir skal senda á culiacan@
culiacan.is með ferilskrá eða
sambærilegum upplýsingum.

KOKKUR ÓSKAST.

Góð 70fm íbúð til leigu. Laus strax
Leiguverð 180 þúsund. Uppl. í s 663
5790

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14-15

AFGREIÐSLUSTARF Í
VEITINGASÖLU
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

Atvinna óskast

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á
BESTA STAÐ Í BÆNUM

Húsnæði í boði

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

Bílstjóri óskast til starfa í vöruhús
N1 á höfuðborgarsvæðinu.
Viðkomandi þarf að hafa
meirapróf og ADR réttindi.
Nánari upplýsingar veitir Lórenz
Þorgeirsson í síma 440 1250.
Áhugasamir sæki um á
www.n1.is

Fjarðarbakarí - Kornið óskar eftir
starfsfólki í 60% starf á virkum dögum
í Ögurhvarfi, Spöng, Lækjargötu og fl.
stöðum. Ekki skólafólk. Framtíðarstarf
í boði. Einnig vantar helgarstarfsfólk
í Lækjargötu, 20 ára aldursskilyrði.
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

Björgun ehf óskar eftir kokki í
afleysingar á skip fyrirtækisins.
Umsóknir sendist á johann@bjorgun.is

Atvinna í boði
Assistants needed in a bakery in the
Reykjavík area. Shift work. Please
apply to thjonusta@365.is

ROADHOUSE
óskum eftir starfsmanni í eldhús, fullt
starf. Æskilegt að viðkomandi hafi
reynslu af eldhússtörfum, enn ekki
skilyrði. Vaktavinna. Sendið umsókn á:
baldur@roadhouse.is

skemmtanir
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Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.
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Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu
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104
Bragi Halldórsson

„Þvílík þraut,“ stundi Kata. „Það fer bara allt að hringsnúast
fyrir augunum á mér við það að horfa á hana. Konráð varð að
viðurkenna að hann fékk smá svima við að horfa á þrautina.
En Lísaloppa lét sér ekkert bregða. „Þrautin er þessi, sagði hún.
„Annar spírallinn er búinn til úr einu reipi sem er fest saman á
endunum, en hinn spírallinn er búin til úr tveimur reipum sem
fest eru saman á endunum,“ bætti hún við. „Hvor spírallinn er
settur saman úr tveimur reipum?“ Kata tók um magann.
„Þið megið leysa þessa þraut, ég er komin með svima.“
Getur þú séð hvor spírallinn er settur saman úr tveimur reipum?

Lestrarhestur vikunnar
Katrín Svana er í Norðlingaskóla og byrjar í 8.
bekk í haust. Hún fer oft á bókasafnið í skólanum sínum og segist vera búin að lesa allar bækurnar sem til eru þar og hana langi til að lesa.
Katrín Svana kemur því oft á Borgarbókasafnið í
Árbænum þar sem úrvalið er meira. Hún fer líka
oft í bókabílinn. Helstu áhugamál Katrínar eru
hestar, dans og píanó. Þessa vikuna er hún á reiðnámskeiði en á veturna æfir hún hipphopp-dans
í Dansskóla Brynju Pétursdóttur. Skemmtilegast finnst Katrínu að lesa spennusögur, Syrpu og
Andrésar andar-blöð. Fyrsta bókin sem Katrín man
eftir að hafi verið í uppáhaldi hjá henni fjallaði um
stelpu sem átti hund en hún var að fara með köku
til ömmu sinnar. Þetta var lítil myndasaga fyrir
börn sem Katrín hafði mikið dálæti á og skoðaði
aftur og aftur. Síðasta bókin sem Katrín Svana las
var bókin „Flöskuskeytið“ eftir Sigríði Dúu Golds-

Katrín Svana 13 ára
worthy. Hún
fjallar um
stelpu sem
finnur flöskuskeyti sem
hún hafði
sjálf sent.
Í kjölfarið ákveður
stelpan að
halda dagLOFAR GÓÐU Katrín Svana er byrjuð að
bók og senda lesa Múrinn eftir Sif Sigmarsdóttur sem
hún fékk í verðlaun í sumarlestrinum.
hana sem
flöskuskeyti. Mjög skemmtileg bók að mati Katrínar. Katrín er byrjuð að lesa bókina sem hún
fékk í verðlaun í Sumarlestrinum, Múrinn eftir Sif
Sigmarsdóttur, og segir hana lofa mjög góðu og
hlakkar til að halda lestrinum áfram.

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

Hekla Ragnarsdóttir

Kjóllinn hennar
Þyrnirósar ﬂottastur
Leikritið Hrói höttur með Leikhópnum Lottu
✰✰✰✰✰
1. Hvaða atriði var eftirminnilegast í sýningunni? Ástarsyrpan, því leikararnir fléttuðu þekkt
íslensk lög svo skemmtilega inn
í atriðin.

Svar: Spírallinn sem er hægra megin er búinn til úr tveimur reipum.

Heilabrot
1. Ég er karlmaður og heiti það sem hópur fólks er. Hvert er nafn mitt?
2. Hvaða föt þola bleytuna best?
3. Ég er nytsamlegur hlutur og þú togar oft í mig. Það gengur vel ef
þú ferð varlega, annars stansa ég stundum og fer út af brautinni.
Hver er ég?
4. Ég er ekki tré, en ber þó blöð. Ég blómstra ekki en ber þó ávöxt.
Ég er safalaus en þó fóðra ég þig. Ég er líflaus en þó geri ég marga
ódauðlega. Hver er ég?
Svör: 1. Lýður. 2. Vaskaföt. 3. Rennilás. 4. Bók.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

2. Hvaða persóna í leikritinu
fannst þér skemmtilegust og
af hverju? Hrói höttur, hann var
alltaf fyndinn og Jóhann prins
líka.
3. Hvernig fannst þér lögin í
sýningunni? Mjög skemmtileg
því þau tengjast svo skemmtilega saman við persónurnar.
4. Þekktirðu söguna um Hróa
hött áður en þú fórst? Ekki
alveg, eitthvað, ég vissi að hann
hafði hjálpað fátækum.
ÞRJÚ Í STUÐI Hér er Hekla vinstra megin ásamt systur sinni, Sölku, og leikaranum

5. Var eitthvað sem kom þér
á óvart? Nei, man ekki eftir
neinu.

Stefáni Benedikt.

6. Hvernig túlkar þú boðskap
sýningarinnar? Að allir séu
góðir og að græðgi borgar sig
ekki.
7. Myndirðu fara á þessa sýningu aftur? Jahá, ekki spurning!
8. Hvernig myndirðu lýsa sýningunni með þremur orðum?
Flott, skemmtileg, fyndin.
9. Hvernig fannst þér búningarnir? Mjög flottir, sérstaklega
kjóllinn hennar Þyrnirósar.

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

10. Hvaða ævintýri viltu sjá
næst frá leikhópnum Lottu?
Oliver Twist og Litlu stúlkuna
með eldspýturnar.

LÖGIN SKEMMTILEG Hekla hafði gaman af lögunum í sýningunni.

HUNDRUÐIR
VARA!

RISA

Nú má skoða
r líka
útsöluvörurna
.is
á byggtogbuid

SUMARÚTSALAN
STÆKKAR!
BÆTUM VIÐ VÖRUM DAGLEGA

20-90%
afsláttur!
KAFFIVÉLAR,
ELDHÚSÁHÖLD,
POTTAR OG PÖNNUR,
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR,
DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL,
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR,
BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAROG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR,
HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT,
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR,
BAÐVOGIR OG MARGT
FLEIRA!

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Nú má sk
útsöluvör oða
urnar lík
a
á byggto
gbuid.is
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Blátónar jakkans færast suður á bóginn (10)
6. Kranakampar mynda mótvægi við kambinn (9)
10. Finnur gunga krumluna sem kunningi frá fyrri
tíð ruglaði? (13)
11. Gættuði að þessu brenglaða blóðsuguslekti? (7)
12. Helkalt heimabrugg–sígildur drykkur hér á
landi á (7)
13. Af klakaskítnum í lykkjunni (8)
14. Leita að stökum stykkjum í stærri stykkjum (7)
16. Slíkur er máttur 6. táknsins, segir Eddi (6)
19. Ætli þau stundi æfingar vegna tjóns í móðu í
Vesturheimi? (11)
23. Knýjum með hvötum (6)
25. Þetta er tvísoðinn vínlandi, Konráð minn (5)
26. Lausnin er í Keltahvammi við Skjálfanda (6)
27. Aðferðirnar sem vinirnir nota (8)
29. Fúl fara í knapabúning (9)
31. Þetta band söng um reiðhjól oná allt annað (8)
32. Eftir sprett kasta ég kryddi (5)
33. Skógi vaxin heiði og Grænlendingur passa vel
saman (7)
34. Þetta er ekki lausn, heldur rugl (4)
36. Set Drífu, Fönn og Mjöll aftur á launaskrá (8)
37. Pumpa fyrirfólk um Þingeyinga (8)
39. Sagt er að eyðslusemi sé allsráðandi í þessu landi
(10)
41. Alveg búinn eftir þetta leikrit, það er meinið
(9)
43. Á þessi fyrirboði að vera heilræði? (8)
45. Fróðleikur um Miklahvell eða leikarana í Big
Bang Theory? (11)
46. Úskýrum hvernig við búum um ben (6)
47. Tuddar og tuggur fyrir úrkynjaða (8)
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og
fær vinningshafi eintak af
bókinni Þessi týpa eftir Björgu
Magnúsdóttur frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Linda Leifsdóttir, Reykjavík.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist aflafley í undirstöðuatvinnuvegi.
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 16. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „12. júlí“.

Sjálfsafgreiðsla

Velkomin í sjálfsafgreiðslu
í Kringlunni
islandsbanki.is
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LÓÐRÉTT
1. Vesen með sóla og sarg segir einn frá Sao Paulo
(11)
2. Tuddi að tala um lög í lausn er vanmáttur sækir að
(11)
3. Hníg niður ef greipar eru látnar sópa um greni (7)
4. Ætli læri sigli jafn lengi og það varir? (8)
5. Brynjaður gegn öllum mælskubrögðum og
rigningu líka (10)
6. Kunna hvert grip og efast ekki hót (10)
7. Tölur sem ríma, líka sem margfeldi hver annarrar (6)
8. Beittir þér fyrir að bragirnir/bundnir yrðu stöfum
höfuðs (9)
9. Reit hann Dægradvöl í danskri, grænni kvos? (7)
15. Talandi um fant og feril hrings (5)
16. Herra E hvíslar í eyra persónu sem í frásögur er
færandi (8)
17. Heimaborg Drífu, Fannar og Mjallar (7)
18. Elska fátt en eitthvað þó (7)
20. Er hægt að særa örlaganorn? (5)
21. Sögn féll í skítinn (6)
22. Víst hefur hindin innyfli segja þeir klárustu (13)
24. Saga um heimsókn frjálsra en örbjarga manna (12)
28. Gripi græju og gengi út fengi ég séns (8)
30. Vil að sú hæsta skimi eftir götu fyrir Rúv (10)
31. Urðu mjúkir uppiskroppa með seinþreytta? (10)
34. Ær bærir Suttungsmjöð sem kerið Óðins geymir (8)
35. Forfæra þær Ólaf reyndu fjórar saman/drauma
þessar dísir síðan/drápu karl við byrinn blíðan (8)
38. Utan við hús leynist gamalt hverfi á Akureyri (6)
40. Gruna brenglun meðal manneskja á barnsaldri (5)
42. Reyni að skilja óreiðu á suðurhafseyju (4)
44. Samtenging eður ei? (3)

2

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Íslandsbanki hefur opnað sjálfsafgreiðslu á 1. hæð í Kringlunni.
Þar geta viðskiptavinir sinnt ﬂestum þeim erindum sem hægt er að
sinna hjá gjaldkerum, s.s. að taka út peninga, leggja inn á reikninga,
millifæra, skoða stöðu, greiða reikninga og fylla á GSM Frelsi.
Komdu og kynntu þér nýja og fjölbreytta sjálfsafgreiðslumöguleika
í bankaviðskiptum.

(5+$),1
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OPIÐ
föstudaga 10:00 - 19:00
laugadaga 10:00 - 18:00
sunnudaga 13:00 - 18:00
Fylgstu með okkur á Facebook

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200
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TÍMAMÓT
Elskuleg eiginkona mín, dóttir, móðir,
amma, langamma og systir,

Okkar ástkæra

BÁRA JAKOBSDÓTTIR

ANNABELLA HARÐARDÓTTIR

Hrafnistu, Reykjavík,
áður Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

Hækingsdal, Kjós,

sem lést fimmtudaginn 3. júlí verður
jarðsungin frá Seltjarnarneskirkju
mánudaginn 14. júlí kl. 13.00.

lést miðvikudaginn 9. júlí á gjörgæsludeild
Landspítalans.
Útför verður auglýst síðar.

Dýraverndarsamband Íslands fagnar
hundrað ára afmæli sínu á sunnudag.

Jenný Ólafsdóttir
Ingibjörg Ólafsdóttir
Anna Ólafsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn
og Ólafur Haukur Árnason

Guðbrandur Hannesson og fjölskylda.

Magnús Margeirsson
Þórarinn Friðjónsson
Ólafur Jóhann Ólafsson

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

SVEINBJÖRN BREIÐFJÖRÐ
PÉTURSSON

Elskulegur sambýlismaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

matreiðslumeistari,
Kópavogsbraut 105,

GUÐMUNDUR SNORRI
GARÐARSSON

lést fimmtudaginn 3. júlí síðastliðinn.
Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Helga K. Helgadóttir
Hrönn Sveinbjörnsdóttir
Nikulás Magnússon
Helgi Sveinbjörnsson
Héðinn Sveinbjörnsson
Sigríður Tryggvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

fyrrverandi flugumferðarstjóri,
Kársnesbraut 84, Kópavogi,

lést föstudaginn 4. júlí síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 16. júlí kl. 13.00.
Björg Kristjánsdóttir
Berta Gerður Guðmundsdóttir
Garðar Snorri Guðmundsson
Kjartan Páll Guðmundsson
Harpa Rós Guðmundsdóttir
Snædís Guðmundsdóttir
Sólveig Lilja Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir sendum við öllum sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát
og útför ástkærs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Dýravinir
velkomnir

Guðmundur Steinþórsson
Fanney Petra Ómarsdóttir
María Ólöf Sigurðardóttir
Sigurbergur Theodórsson
Sigurður Karlsson
Kristján Berg Ásgeirsson

„Við ætlum að vera með
lítinn viðburð í húsnæði
félagsins að Grensásvegi
12a þar sem við förum yfir
söguna og gæðum okkur á
kaffi og kökum. Dýravinir
eru hjartanlega velkomnir
sem og dýrin – við vísum
engum frá,“ segir Hallgerður Hauksdóttir, formaður Dýraverndarsambands
Íslands. Félagið fagnar
hundrað ára afmæli sínu á
sunnudaginn frá klukkan
14 til 17.
Dýraverndarsambandið
hefur starfað óslitið síðan
það var stofnað þann 13.
júlí árið 1914, þó undir fleiri
nöfnum. Félagið hét Dýraverndunarfélag Íslands
fyrstu 55 árin en var svo
skipt upp í Dýraverndunarfélag Reykjavíkur og Samband Dýraverndunarfélaga
Íslands með ákvörðun aðalfundar árið 1959. Það var
svo í kringum árið 1996 að

DÝRAVINUR Hallgerður á

páfagauk, hesta, hunda og orma.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

félagið var aftur sameinað
með samþykki aðalfundar
beggja félaga.
Hallgerður hefur starfað sem formaður félagsins
síðan síðasta vor.
„Þetta er mjög verðugt
samfélagsmál að vinna að.
Þetta er hugsjónamál en
ekki hagsmunamál.“

HENRIKS LINNET
Árskógum 6.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar.
Vernharður Linnet
Anna Bryndís Kristinsdóttir
Kristján Linnet
Jónína Guðnadóttir
Jóhanna Linnet
Gunnar Þór Benjamínsson
Svanhildur Jóna Linnet
Theodore Vougiouklakis
barnabörn og barnabarnabörn.

Sonur minn og bróðir okkar,

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir,
tengdafaðir og afi,

EIRÍKUR BECK STEINGRÍMSSON
Hamraborg 16, Kópavogi,

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

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
barnabörn og makar þeirra.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir og afi,

BJÖRN JÓNASSON
Suðurgötu 56, Siglufirði,

Sigurbjörg Lóa Ármannsdóttir
Erin Savov
Kristinn R. Sigurðsson
Þórunn Erhardsdóttir

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 15. júlí kl. 13.00. Blóm og
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á að láta
Krabbameinsfélagið og Styrktarfélag
krabbameinssjúkra barna njóta þess.
Ingibjörg Beck
Bjarni Steingrímsson
Páll Steingrímsson

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar
10. júlí. Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju
laugardaginn 19. júlí kl. 14.00.
Rakel Björnsdóttir
María Lísa Thomasdóttir
Björn Thomasson

Thomas Fleckenstein

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar

Okkar ástkæra

SIGRÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR
lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 10. júlí. Jarðarförin verður
auglýst síðar. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Minningarsjóð líknardeildar og
heimahlynningar Landspítalans.
Gunnar Bernhard
Ragna G. Gould
Guðmundur Geir Gunnarsson
Gylfi Gunnarsson
Edda Gunnarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
og fjölskyldur.

AÐALSTEINS EYJÓLFS
AÐALSTEINSSONAR
frá Hvallátrum á Breiðafirði,
til heimilis að Hraunbæ 103 Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á
hjúkrunarheimilinu Eir, deild 2 N.
Anna Margrét Pálsdóttir og fjölskylda

Richard Gould
Ingibjörg Snorradóttir
Dóra Bjarnadóttir
Sveinn Ásgeir Baldursson
Bergljót Ylfa Pétursdóttir

Við þökkum auðsýnda samúð og umhyggju
við andlát og útför móður okkar,

GUÐRÚNAR BENEDIKTSDÓTTUR
Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

RAGNHEIÐUR KRISTINSDÓTTIR
Hrafnistu, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 15. júlí nk. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

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

Starfsfólk Landspítalans við Hringbraut og
Landakots fær sérstakar þakkir fyrir frábæra
umönnun.
Sigurður B. Þórðarson
Benedikt H. Þórðarson
Sjöfn Þórðardóttir
Guðmundur Þórðarson
og aðrir ástvinir.

Helga S. Jóakimsdóttir
Skúli Bjarnason
Gunnhildur Gunnarsdóttir

Ásta Úlfarsdóttir
Kristinn Þórir Sigurðsson
Þórunn Úlfarsdóttir
Haraldur Þór Ólason
Ásgeir Úlfarsson
Ína Skúladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

6YHUULU
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

GRÉTU RUNÓLFSDÓTTUR
Lönguhlíð 11, Reykjavík.

Einar Örn Stefánsson
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir
Orri Guðjohnsen
Halldóra Eyrún Bjarnadóttir
Kristinn Þór Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

einfaldlega betri kostur

SUMARTILBOÐ

25% AF ÖLLUM
SUMARVÖRUM Í JÚLÍ

OG VIÐ MEINUM ÖLLUM!

Tilboð - Laxabeygla
Reyktur lax, egg, graflaxsósa
og salatblanda. 995,- NÚ 595,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust lán
til 6 mánaða

sendum um allt land

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
mánudaga - föstudaga 11-18:30 laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

ÞÚ SPARAR
10.000 KR.

ÞÚ SPARAR
6.000 KR.
Vnr. 41622137
Sólhlíf á fæti, 300 cm í þvermál.

9.995

Vnr. 50630080
Cook Dome
kolagrill, 57 cm

34.995

kr.

FULLT VERÐ: 15.995 kr.

kr.

FULLT VERÐ: 44.995 kr.

ALLT Á AÐ

50%

SELJAST

AFSLÁTTUR AF
SUMARBLÓMUM
Í GRÆNLANDI

LAGERHREINSUN

BYKO BREIDD
f
facebook.com/BYKO.is

ÞÚ SPARAR
2.000 KR.

ÞÚ SPARAR
3.300 KR.

ÞÚ SPARAR
6.000 KR.

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

Vnr. 0291420
MILANO girðingarefni,
1800x1800 mm.

Vnr. 88015959
Tjald, fjögurra manna.

11.995

kr.

FULLT VERÐ: 13.995 kr.

ÞÚ SPARAR
400 KR.

Vnr. 42375778
OXFORD sólstóll,
rauður.

kr.
FULLT VERÐ: 1.895 kr.

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

kr.
FULLT VERÐ: 9.995 kr.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.

2.990

kr.

FULLT VERÐ: 8.990 kr.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

10 STK. Í KASSA

Vnr. 88098157-8
Útilegustóll, grænn
eða blár.

1.495

6.695

Vnr. 0291479
ACACIA stiklur,
beinar, 30x30 cm.

3.995

kr.

FULLT VERÐ: 4.995 kr.

Vnr. 0291451
Garðborð, 1540x1770x710 mm,
brúnt.

12.995

kr.

FULLT VERÐ: 15.995 kr.

ÞÚ SPARAR
6.000 KR.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

Vnr. 55530510
Borð, járn/viður.

18.995

kr.

FULLT VERÐ: 24.995 kr.

FÆST Í BYKO
OG GRANDA

BREIDD

Vnr. 0291539
Garðbekkur, þriggja sæta,
152 cm, gagnvarinn.

17.995

Vnr. 55530509
Stóll, járn/viður.

kr.

BREIDD
FÆST Í BYKO
OG GRANDA

FULLT VERÐ: 22.995 kr.

11.995

kr.

FULLT VERÐ: 15.995 kr.

ÞÚ SPARAR
4.000 KR.

LAGERHREINSUN
Á VÖLDUM SUMARVÖRUM!

!
P
U
A
K
Ð
Ó
GERÐU G
ÞÚ SPARAR
700 KR.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

ÞÚ SPARAR
8.000 KR.

Vnr. 0291535
Blómakassar, ferkantaðir,
23x35x65 cm,

2.995

kr. FULLT VERÐ: 3.695 kr.

Vnr. 50657522
GRILLPRO gasgrill,
7,3 kW.

Vnr. 49620200
28“ götureiðhjól, karla,
6 gíra með brettum.

24.995

27.995

kr.

kr.

FULLT VERÐ: 29.995 kr.

3.895

Vnr. 0291536
kr.
Blómakassar, ferkantaðir,
FULLT VERÐ: 4.895 kr.
29x46x76cm.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.

FÆST Í BYKO

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.
Vnr. 0291537
Blómakassar, ferkantaðir,
33x57x87.

FULLT VERÐ: 35.995 kr.

ÞÚ SPARAR
94.000 KR.

BREIDD
Vnr. 42377778
Laufhrífur, 2 stk, 35
og 60 cm.

5.595

kr.
FULLT VERÐ: 6.595 kr.

3.990

kr.

FULLT VERÐ: 4.990 kr.

Vnr. 53322839
Sláttutraktor
M125-97T, 6,0 kW.

325.995

kr.

FULLT VERÐ: 419.995 kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.
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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

Já,

Sá einhver
sólaupprásina
í morgun?

1IMVML£XXEV
VXQQXGDJXU

ég meina…

… ég fór ekki á fætur fyrr en um
ellefu og þá var ég á tjattinu við
vini mína í sjö tíma. Svo kíkti ég
út um gluggann og þá var orðið
dimmt aftur svo ...
þú veist.

Skiptir
ekki máli.

Skjámyndin á
tölvunni minni
er eins og blár
himinn, er það ekki
eitthvað?

/0
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HANDAN VIÐ HORNIÐ

/0
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Eftir Tony Lopes

L.J. Barnsby
og köttur

Ég hef alltaf
saknað þess
að eiga son!

6M·XQGD¿¢WWDU·±LQ¿DUVHP
I\OJVWHUPH±GDJOHJXP
VW·UIXPRJHLQNDO®ILDXJO¾V
LQJDPDQQVLQV'RQV'UDSHU
RJNROOHJDKDQV
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.LHIHU6XWKHUODQGHUP§WWXU
DIWXU®KOXWYHUNL-DFNV%DXHU
VHPHUE»LQQD±YHUD®IHOXP
®QRNNXU¢U

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma
mín ætlar
að eignast
annað
barn!

Það er
spennandi.

Hvort viltu bróður
eða systur?

Ég býst
við því.

Mig langar
mest í
villisvín.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
/0
%QIVMGER(EH

Gunnar Björnsson

Þrautseigja er að mistakast nítján sinnum og heppnast
í tuttugasta skiptið.
–Julie Andrews

1®XQGDWHLNQLP\QGDVHU®DQ
XP6WDQRJIM·OVN\OGXKDQV
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6
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LÁRÉTT 2. sót, 6. mannþvaga, 8.
vöntun, 9. mak, 11. átt, 12. kraum, 14.
húrra, 16. býli, 17. tilvist, 18. annríki,
20. gyltu, 21. láð.
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KROSSGÁTA

15

LÓÐRÉTT 1. lof, 3. átt, 4. glettnislegur, 5. dvelja, 7. biðja ákaft, 10. blóðhlaup, 13. frostskemmd, 15. trauður,
16. ófarnaður, 19. ónefndur.
LAUSN

16

18

21

17

19

20

LÁRÉTT: 2. ösku, 6. ös, 8. van, 9. kám,
11. na, 12. krakk, 14. bravó, 16. bæ,
17. líf, 18. önn, 20. sú, 21. land.
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LÓÐRÉTT: 1. þökk, 3. sv, 4. kankvís,
5. una, 7. sárbæna, 10. mar, 13. kal,
15. ófús, 16. böl, 19. nn.
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Vignir Bjarnason (1.892) hafði
hvítt gegn Kristni Jens Sigurþórssyni (1.513) í lokaumferð Skákmóts
öðlinga.
Hvítur á leik

26. Hxe3! Svartur gafst upp vegna
26...dxe3 27. Hd8+. Lenka Ptáncíková
(2.310) hafði 3 vinninga að loknum
fimm umferð á EM kvenna.
www.skak.is Dortmund-mótið hefst
í dag.
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LAUGARDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
Tónleikar
14.00 Tónlistarhátíðan Englar og menn í
Strandarkirkju í Selvogi. Chrissie Thelma
Guðmundsdóttir fiðluleikari og Glódís
Margrét Guðmundsdóttir píanóleikari
flytja Romanza. Aðgangseyrir er 1.500
krónur.
14.00 Ragnheiður Gröndal kemur fram
á Pikknikk tónleikaröð við gróðurhús
Norræna hússins. Hægt er að kaupa
veitingar á Aalto bistro.

15.00 Tónlistarmennirnir Skúli Jónsson og Einar Lövdahl koma fram á
Eymundsson á Akureyri. Tónlist Einars
hefur oft verið skilgreind sem létt
indípopp með alþýðutónlistarkeim,
vegna skýrra íslenskra texta. Aðgangur
er ókeypis og geisladiskar til sölu.
15.00 Kvintett trompetleikarans Ara
Braga Kárasonar kemur fram á Jómfrúnni við Lækjargötu. Tveir góðir gestir
frá Frakklandi eru með í för, söngkonan
Cyrille Aimeé og gítarleikarinn Michael
Valenau. Þau munu flytja valda sígræna
jazzstandarda. Aðgangur er ókeypis.
15.00 Opinberun Melangells eftir Hanne
Tofte Jespersen - Music for the Mysteries, Kammerkór Suðurlands og María

Ellingsen á Sumartónleikum í Skálholti.
17.00 Nýbylgjan– Kammerhópurinn
Nordic Affect á Sumartónleikum í
Skálholti.
21.00 Tónlistarmennirnir Skúli Jónsson
og Einar Lövdahl koma fram á Akureyri Backpackers. Tónlist Einars hefur
oft verið skilgreind sem létt indípopp
með alþýðutónlistarkeim, vegna skýrra
íslenskra texta. Aðgangur er ókeypis og
geisladiskar til sölu.
21.00 Sumartónleikar við Mývatn í
Reykjahlíðarkirkju. Flytjendur eru Hlín
Pétursdóttir Behrens, Pamela de Sensi,
og Páll Eyjólfsson. Þau flytja þekkt
meistaraverk fyrir sópran, flautu og
gítar frá Ítalíu, Frakklandi, Puerto Rico,

Brasilíu og Argentínu. Listrænn stjórnandi er Margrét Bóasdóttir.
22.00 KK og Maggi spila á Café Rosenberg. Aðgangseyrir er 2.000 krónur.
23.00 Ingvar Grétarsson leikur og
syngur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg
8. Aðgangur er ókeypis.

Sýningar
13.00 Þingeysku fingurbjargirnar eru
hópur kvenna sem hafa það að markmiði að hanna og framleiða vörur
sem hafa skírskotun til safnmuna á
Byggðasafni N-Þingeyinga á Kópaskeri.
Handverkskonurnar verða í Gljúfrastofu og kynna og bjóða handverk sitt
til sölu.

14.00 Sýningin Rúllandi snjóbolti 5,
Djúpivogur er alþjóðleg myndlistarsýning sem opnar í dag í Bræðslunni sem
breytt hefur verið í sýningarsal. Alls taka
33 listamenn frá Kína, Evrópu og Íslandi
þátt í sýningunni.
15.00 Reitir 2014 er alþjóðlegt skapandi samstarfsverkefni sem opnað
verður í dag á Siglufirði. Almenningur
getur séð og upplifað fjölbreytt verkefni
víðs vegar um bæinn.

Uppákomur
13.00 Torfæruklúbbur Suðurlands
heldur sína árlegu torfærukeppni í
Jósepsdal. 13 keppendur eru skráðir til
leiks og keyrðar verða 6 brautir.

Auglýsing Um prestskosningu í
Seljaprestakalli, Reykjavíkurprófastsdæmi
eystra, framlagningu kjörskrár og
utankjörstaðaatkvæðagreiðslu
Kjörstjórn þjóðkirkjunnar hefur samkvæmt lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997,
með síðari breytingum, og starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011, ákveðið að kosning
sóknarprests í Seljaprestakalli, Reykjavíkurprófastsdæmi eystra fari fram kl. 09:00 - 17:00,
laugardaginn 16. ágúst 2014 í safnaðarheimili Seljakirkju.
Kjörskrá liggur frammi til sýnis á biskupsstofu, Laugavegi 31, Reykjavík á skrifstofutíma og hjá prófasti
Reykjavíkurprófastsdæmis eystra, í Breiðholtskirkju, skv. samkomulagi frá 25. júlí 2014.
Kjörskráin verður einnig birt á vef þjóðkirkjunnar www.kirkjan.is/kjorskra/seljaprestakall .
Kærur til breytinga á kjörskrá þurfa að hafa borist kjörstjórn að biskupsstofu, Laugavegi 31, 101 Reykjavík
fyrir miðnætti föstudaginn 1. ágúst 2014. Kærur má senda á netfangið hanna.sampsted@kirkjan.is
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram frá 5. ágúst til og með 15. ágúst 2014 á biskupsstofu,
frá kl. 09:00 til 16:00.
Reykjavík, 12. júlí 2014
f.h. kjörstjórnar þjóðkirkjunnar

Hjördís Stefánsdóttir, formaður.
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SUNNUDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
Tónleikar
15.00 Opinberun Melangells eftir
Hanne Tofte Jespersen– Music for the
Mysteries, Kammerkór Suðurlands og
María Ellingsen á Sumartónleikum í
Skálholti.
16.00 Hafdís Huld tónlistarkona og
gítarleikarinn Alisdair Wright koma
fram á næstu stofutónleikum Gljúfrasteins. Þau munu flytja efni af nýjustu
sólóplötu Hafdísar sem nefnist Home í
bland við efni af eldri plötum Hafdísar.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-DíOb-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er
ókeypis.
21.00 Sumartónleikar við Mývatn í
Skútustaðakirkju. Flytjendur eru Hlín
Péturdóttir Behrens, Pamela de Sensi,
og Páll Eyjólfsson. Þau flytja þekkt
meistaraverk fyrir sópran, flautu og
gítar frá Ítalíu, Frakklandi, Puerto Rico,
Brasilíu og Argentínu. Listrænn stjórnandi er Margrét Bóasdóttir.

Sýningar
14.00 Ástríður Magnúsdóttir verður
með leiðsögn um sýninguna Ertu
tilbúin, frú forseti? Ástríður, dóttir Vigdísar Finnbogadóttur, var sjö ára gömul
þegar móðir hennar var kosin forseti
þjóðarinnar. Ókeypis aðgangur í safnið.
14.00 Ný sýning verður opnuð í Listasafni Árnesinga.

Hátíðir
13.00 Hin árlega Harmóníkuhátíð
Reykjavíkur haldin venju samkvæmt í
Árbæjarsafni. Einstakt tækifæri til að
kynnast og njóta í návígi margra okkar
bestu og þekktustu harmóníkuleikara í
mögnuðu umhverfi safnsins.

Söfn

ĵâŘ^sǣÞ¶ŘĵȖ¶ɚs¶Þˠ˦˥µĶsǋ ǋǼŸǋ¶ÞĨȖǋsɴǋÞĶÞŘ_sǣÞ¶ŘʳÞǣ

11.00 Leiðsögn í Grasagarðinum. Grasagarðurinn er lifandi safn undir berum
himni og í garðinum eru varðveittar
um 5.600 plöntur í níu safndeildum.
Mæting við aðalinngang garðsins, þátttaka er ókeypis.
12.00 Fjölskylduleiðsögn og listsmiðja
fyrir börn og foreldra í Hafnarborg.
Einnig verður farið í leiðangur um

Hafnarborg þar sem saga safnsins og
hússins verður skoðuð.
12.00 Í Ásmundarsafni er sýningin
Meistarahendur þar sem ferli Ásmundar Sveinssonar er gerð góð skil. Þar er
t.d. hægt að sjá útskorinn stól frá árinu
1919 sem var sveinstykki Ásmundar
í námi hjá Ríkarði Jónssyni og höggmyndir sem hann gerði sem nemandi
við sænska ríkisakademíið. Ókeypis
aðgangur í Listasafn Reykjavíkur í tilefni af Íslenska safnadeginum.
12.00 Á Kjarvalsstöðum eru tvær
sýningar, Reykjavík, bær, bygging og
sýningin Hliðstæður. Á sýningunni
Reykjavík, bær, bygging má sjá hvernig
borgin kom íslenskum listmálurum fyrir
sjónir á hundrað og tveggja ára tímabili, allt frá 1891 til 1993. Hliðstæðum
er verkum ólíkra listamanna spilað
saman, tveimur eða þremur í senn, til
að draga fram líkindi þeirra á milli.
12.00 Í Hafnarhúsinu gefur að líta
sýninguna Þín samsetta sjón með
úrvalsverkum úr safneign Listasafnsins
frá árunum 1973-2010 eftir marga af
þekktustu listamönnum landsins eins
og Ólaf Elíasson, Ragnar Kjartansson,
Gabríelu Friðriksdóttur og Gjörningaklúbbinn. Ókeypis aðgangur í Listasafn
Reykjavíkur í tilefni af íslenska safnadeginum.
14.00 Leiðsögn um Urtagarðinn við
Nesstofu og boðið upp á verkefni fyrir
alla fjölskylduna sem leiðir hugann að
lífinu í húsinu á 18. öld. Aðgangur er
ókeypis inn í safnið.
14.00 Boðið upp á leiðsögn um grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. Ókeypis inn
á safnið í tilefni Íslenska safnadagsins.
14.00 Helgi M. Sigurðsson leiðir gesti
um Sjóminjasafnið í Reykjavík. Einnig
verða til sýnis ljósmyndir eftir Karl
Christian Nielsen í sérsýningunni
Reykvíkingar– Myndbrot úr safni verkamanns. Varðskipið Óðinn verður einnig
opið fyrir gestum og gangandi.
14.00 Leiðsögn með Halldóri B. Runólfssyni, safnstjóra um yfirlitssýninguna
Spor í sandi eftir Sigurjón Ólafsson í
Listasafni Íslands, Fríkirkjuvegi 7.
15.00 Leiðsögn með Eyrúnu Óskarsdóttur listfræðingi um sýninguna
Forynjur og Húsafell Ásgríms þar sem
skoðuð eru verk Ásgríms Jónssonar
í Safn Ásgríms Jónssonar, Bergstaðastræti 74.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is
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Eﬂa sýnileika safna
Íslenski safnadagurinn er á morgun og söfn um allt land kynna starfsemi sína
og sýningar. Mörg þeirra hafa ókeypis aðgang þennan dag og sums staðar er
sérstök dagskrá í tilefni dagsins. Markmiðið er að eﬂa sýnileika íslenskra safna.
„Safnadagurinn hefur verið haldinn í þessari mynd
síðan 1997, en þetta byrjaði snemma á tíunda áratug
síðustu aldar,“ segir Elísabet Pétursdóttir, verkefnastjóri hjá Félagi íslenskra safna og safnmanna,
um tildrög Íslenska safnadagsins sem er á morgun.
„Frumkvæðið kom frá söfnunum sjálfum og söfn um
allt land taka þátt í deginum. Þau eru ekki öll með
sérstaka dagskrá í tilefni dagsins, þótt mörg þeirra
séu það, heldur er verið að kynna það sem er að gerast í söfnum landsins núna.“
Markmiðið með deginum er að benda á mikilvægi faglegrar varðveislu og miðlunar sameiginlegra verðmæta þjóðarinnar og þá einstöku leið til
lifandi þekkingaröflunar og skemmtunar sem finna
má á söfnum. „Við erum alltaf að reyna að efla sýnileika íslenskra safna og koma því fjölbreytta starfi
sem þar er unnið á framfæri,“ segir Elísabet. „Það
er ókeypis aðgangur á langflestum stöðum, en mörg
safnanna úti á landi hafa einfaldlega ekki bolmagn
til þess. Sum safnanna eru líka með annan opnunartíma á morgun, en þetta er ekki eins og á safnanótt
þegar opið er til miðnættis, það er rétt að undirstrika það til að forðast misskilning.“
Söfn um land allt taka þátt í deginum og bjóða þau
mörg upp á sérstaka dagskrá í tilefni hans. Í Hafnarborg er fjölskylduleiðsögn, um sýninguna Ummerki
sköpunar, þar sem listaverk frá ýmsum tímum eru
skoðuð og skeggrædd með hjálp undarlegra eða
mjög venjulegra hluta sem allir þekkja en tengja
ekki endilega við listir. Í Þjóðminjasafni er leiðsögn
um grunnsýningu safnsins og á Listasafni Einars
Jónssonar býður starfsfólk safnsins gestum í samtal um valdar styttur á safninu – Tölum saman um
stytturnar á safninu. Á Gljúfrasteini eru tónleikar, í
Menningarmiðstöð Þingeyinga er aldarafmælissýning Héraðssambands Þingeyinga og farandsýning
Þjóðminjasafnsins, Snertið ekki jörðina – leikir 10
ára barna. Í Norska húsinu í Stykkishólmi er sýningin Pixlaður tími – sjónrænt samtal við fortíðina og
þjóðbúningahátíð – svo fátt eitt sé nefnt. Dagskrána í
heild má finna á safnmenn.is og safnabokin.is.
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Orgelandakt,
hádegistónleikaröð
Douglas A. Brotchie lék verk eftir Böhm,
Corigliano og Kurtág.
MIÐVIKUDAGUR 9. JÚLÍ.

ELÍSABET PÉTURSDÓTTIR „Frumkvæðið kom frá söfn-

unum sjálfum og söfn um allt land taka þátt í deginum.“

fridrikab@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Orgelandakt er nafnið á tónleikaröð
sem haldin er árlega í Landakotskirkju yfir sumartímann. Tónleikarnir eru á miðvikudögum í hádeginu og
taka hálftíma. Eins og nafn raðarinnar ber með sér er um eins konar hugleiðslustund að ræða, sem er leidd af
presti, séra Jakobi Rolland. Þetta eru
því meira en bara venjulegir hádegistónleikar.
Ég hef verið á tónleikum í þessari
röð þar sem ekki hefur verið nægilega
hugað að því að tónlistin passi inn í
ramma andaktar. En sú var ekki raunin nú. Tónleikarnir byrjuðu á fremur
glaðlegu verki, partítu eftir Georg
Böhm (Jesu, du bist allzu schöne), en
svo varð tónlistin innhverfari og hentaði því prýðilega til íhugunar.
Partítan eftir Böhm var fallega
leikin af organistanum Douglas A.
Brotchie, en hann er Skoti og hefur
verið búsettur hér í 30 ár. Hljómurinn
í orgelinu var mjúkur vel framan af,
en svo tók meiri glans við. Brotchie
spilaði skýrt og yfirvegað, allar nótur
voru á sínum stað. Takturinn var jafn
og agaður, jafnvægi á milli radda var
hæfilegt og hnitmiðað. Hraðar nótnastrófur voru tærar og nákvæmar.
Flutningurinn var því sannfærandi.
Það var skemmtileg stígandi í túlkuninni, allt frá mýktinni í byrjun til
skærari áferðar undir lokin. Óneitanlega var hápunkturinn flottur.
Hitt á efnisskránni kom líka ágætlega út. Hið fyrra var O God of Love,
umritun úr óperunni Ghosts of Versailles eftir John Corigliano. Þetta er

KRISTSKIRKJA „Ég hvet fólk til að
setjast inn í Kristskirkju í hádeginu á
miðvikudögum og slaka á í miðju annríki
dagsins,“ segir Jónas Sen. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

samtímatónlist og talsvert annar bragur á henni en barokkverkinu sem við
heyrðum fyrst. Þarna var hunangssæt
laglína skreytt sérlega safaríkum, en
jafnframt þokukenndum hljómum.
Það var glæsilega útfært af Brotchie.
Laglínan og hljómarnir voru fagurlega bundnir, heildarhljómurinn var
trúverðugur og unaðslegur áheyrnar.
Útkoman var nánast ekki af þessum
heimi.
Í restina lék Brotchie fjögur smástykki úr Jatekok VI, þ.e. sjötta
bindinu úr „leikjum“ eftir ungverska
samtímatónskáldið György Kurtág.
Eftir því sem ég best veit eru stykkin upphaflega samin fyrir píanó, eða
píanódúett og þeim svipar á margan hátt til Microcosmos eftir Bartók. Brotchie lék verkin með réttum
dramatískum tilburðum, af tæknilegu
öryggi og fagmennsku. Vissulega var
tónlistin ekkert sérlega aðgengileg, en
hún var innhverf og hóflega löng, sem
átti sérlega vel við hér. Þetta var alveg
rétti endirinn á dagskránni.
Ég hvet fólk til að setjast inn í
Kristskirkju í hádeginu á miðvikudögum og slaka á í miðju annríki dagsins.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Fallegur orgelleikur, vel
valin efnisskrá.

Veldu notaðan Kia
með lengri ábyrgð
5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Sorento EX Lux 2,2
Árg. 2012, ekinn 75 þús. km,
dísil, 198 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,7 l/100 km.*

Árg. 2012, ekinn 73 þús. km,
bensín, 69 hö., beinskiptur
5 gíra, eyðsla 4,2 l/100 km.*

Verð: 5.890.000 kr.

Verð: 1.480.000 kr.

Greiðsla á mánuði

Greiðsla á mánuði

49.900 kr.**
4x4

Kia Picanto LX 1,0

19.990 kr.**

**M.v. 61% innborgun og 60 mán. óverðtryggt lán á 9,4% vöxtum. Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,42%.

**M.v. 39% innborgun og 60 mán. óverðtryggt lán á 9,4% vöxtum. Árleg hlutfallstala kostnaðar: 12,08%.

5 ár
eftir af
ábyrgð

6 ár
eftir af
ábyrgð

6 ár
eftir af
ábyrgð

4x4

Grænn
bíll

4x4

5 ár
eftir af
ábyrgð

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Sorento EX 2,2

Kia cee‘d LX 1,4

Kia Sportage EX 2,0

Kia cee‘d LX 1,6

Árg. 2012, ekinn 53 þús. km, dísil,
198 hö., sjálfskiptur, 4x4, eyðsla
6,7 l/100 km.*

Árg. 2013, ekinn 28 þús. km,
dísil, 90 hö., beinskiptur 6 gíra,
eyðsla 4,1 l/100 km.*

Árg. 2013, ekinn 39 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur, 4x4,
eyðsla 6,9 l/100 km.*

Árg. 2012, ekinn 45 þús. km,
dísil, 116 hö., 6 gíra, sjálfskiptur,
eyðsla 4,4 l/100 km.*

Verð: 5.690.000 kr.

Verð: 2.990.000 kr.

Verð: 5.390.000 kr.

Verð: 2.850.000 kr.
*Uppgefnar eyðslutölur framleiðanda m.v. blandaðan akstur.

NOTAÐIR BÍLAR

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · www.notadir.is

Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16
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„Eyjar? Af hverju í ósköpunum?“
BYGGÐ Á FRÁSÖGN
LÖGREGLUMANNS Í NEW YORK

EITT STÆRSTA
ÆVINTÝRI SUMARSINS

-D.M.S., MBL

-T.V., BIOVEFURINN.IS


DELIVER US FROM EVIL
DELIVER US FROM EVIL LÚXUS
EARTH TO ECHO
THE SALVATION
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL.TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3D ÍSL.TAL
22 JUMP STREET
TÖFRALANDIÐ OZ 2D ÍSL.TAL
VONARSTRÆTI
VONARSTRÆTI LÚXUS

KL. 5 - 8 - 10.35
KL. 8 - 10.35
KL. 1 - 3.30 - 5.40
KL.8 - 10.10
KL. 1 - 3.15 - 5.30
KL. 1 - 3.15 - 5.30
KL. 8 - 10.30
KL. 1 - 3
KL. 8 - 10.40
KL. 2 - 5

'+¸-4,:-%61",,*//


DELIVER US FROM EVIL
EARTH TO ECHO
AÐTEMJADREKANN22DÍSL.TAL
TRAIN...DRAGON3DENS.TALÓTEXT.
22JUMPSTREET
X-MEN3D
TÖFRALANDIÐ OZ 2D ÍSL.TAL
FAULTINOURSTARS
VONARSTRÆTI

#BSOBGKÕMTLZMEVSGÃ
BMMBNJ£BÃCBSOBWFS£J

EFTIR hátt í 24 ára langa ævi ákvað ég

Nönnu Elísu
Jakobsdóttur

loks að láta verða af því. Það var kominn tími til að heimsækja fyrirheitna
landið, fara til útlanda. Ég er á leið til
Eyja. Já. Vestmannaeyjar, hér kem ég.

LOF mér að segja, hve ljúft það er að

-DV S.R.S

-H.S.S., MBL

BAKÞANKAR

KL. 8-10.35
KL. 3.40 -5.50
KL. 3-5.45
KL. 8
KL. 10.40
KL. 10.10
KL. 3
KL. 5.20 - 8 -10.40
KL. 3 - 5.20 - 8

vera til og allt það en vandamálið er að
fólk virðist almennt ekki styðja þessa
pílagrímsför mína. Þegar ég sagði,
örlítið stolt, að ég hygðist halda úr
landi yfir eina helgi hváðu samstarfsfélagar mínir. „Af hverju í ósköpunum?“ öskraði Heimir Már Pétursson
yfir saltfiski að hætti Andalúsíumanna í hádeginu í gær. Meira
að segja þessir tveir sem ættaðir
eru úr höfuðvígi Sjálfstæðismanna lyftu brúnum.

LEIÐANGUR minn er raunar
drifinn áfram af einskærri
forvitni. Sú tilfinning hefur
ágerst eftir að ég fór að tilkynna fólki í nærumhverfi
mínu af honum. Alla mína ævi

hef ég hlustað á lofsögur og söngva
um Heimaey en um leið og ég ákveð að
heimsækja paradís er ég í allt í einu
vitfirringur.

ISS.
ÐE lónlí blúbojs vissu að það yrði partí
í Búðardal. Þeir trúðu því staðfastlega í rúmar tvær mínútur að það væri
þess virði að leggja land undir fót til að
kíkja í krummaskuð. Ég verð bara að
taka mér það viðhorf til fyrirmyndar.
En ókei. Það er auðvitað margt hægt
að gera sér til skemmtunar í Eyjum.
Goslokasafnið, sprang, lundar, David
James, Slippurinn og kvóti. En ef ég
reyndi að halda því fram að þetta væri
það sem togaði í mig þá væri það eintómt yfirskin.
INNST inni held ég að allir viti svarið.
Ég er að fara til Eyja til þess að finna
Elliða og dansa uppi á borðum. Já, það
er kannski fokking ótrúlegt. En þú
mátt hafa það eftir mér.
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ÍSL TAL
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

ÍSL TAL
5%

Sími: 553-2075
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EARTH TO ECHO
DELIVER US FROM EVIL
TEMJA DREKANN SINN 2D
22 JUMP STREET
MILLIOM WAYS, DIE WEST
VONARSTRÆTI
TÖFRALANDIÐ OZ 2D

ýÀ
2, 4, 6, 8
10
2, 5
8, 10:20
10:10
4:30, 7:30
2

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

AÐ TEMJA DREKANN SINN 2

www.laugarasbio.is

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS/BYLTING
DAGSKRÁ OG MIÐASALA ER Á EMIÐI.IS
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EARTH TO ECHO


PORTLAND OREGONIAN
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VERDI leðurstóll
frá Habitat.
Nokkrir litir
19.950 kr.

30
TICO útihúsgögn
frá Habitat
Lakkað ál
Borð 87.000 kr.
Bekkur 41.400 kr.

!
A
L
A
S
ÚT ALA!
S
T
Ú

ETHNICRAFT
SÓFUM

ELLIPSE
ELL
ELLIPS
IPSE
E púði
3.120
3.1
20 kr
kr.

OAK SLICE
borðstofuborð.
Gegnheil eik.
90x180
125.300 kr.

50

VINTAGE
HÚSGAGNALÍNUNNI

30

VINTAGE húsgagnalínan
borðstofuborð 90x180 44.500 kr.
glerskápur 184.500 kr.

50

20-50

FEEL borðstofustóll
18.000 kr.

20

ÖLLUM
BORÐSTOFUHÚSGÖGNUM

50
BENOÎT sóﬁ
3ja sæta sóﬁ 176.000 kr.
2ja sæta sóﬁ 135.200 kr.
Stóll 92.000 kr.

20
Einnig
til í ljósu
áklæði

20-60

ALLRI
SUMARVÖRU

KUBUS sófaborð
frá Ethnicraft
156.000 kr.

20-50
ÖLLUM
SÓFUM

20

20
Til í
fjórum
litum

MAUI sólstóll
með taubaki 13.800 kr.

Til í
fjórum
litum

20

30

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 kr.

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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SPORT
Bjarga Brassar andlitinu í Brasilíuborg?

Argentína ætlar að hefna fyrir HM 1990

FÓTBOLTI Brasilía og Holland mætast í leiknum um þriðja

FÓTBOLTI Úrslitaleikur HM fer fram

sætið á HM 2014 í fótbolta á laugardagskvöldið klukkan
20.00. Ljóst er að hvorugt liðið hefur áhuga á að spila leikinn
eftir tap í undanúrslitum í vikunni.
Arjen Robben sagði við fjölmiðla eftir tapið gegn Argentínu hvernig honum litist á bronsleikinn: „Þetta er
tilgangslaus leikur sem ég skil ekki af hverju fer
fram. HM snýst um einn hlut; að vinna heimsmeistaratitilinn.“
Brasilíumenn geta kannski bjargað andlitinu
með því að vinna leikinn í höfuðborginni eftir
skellinn sem liðið fékk gegn Þýskalandi í úrslitum.
Það yrði örlítil sárabót fyrir þjóðina að sjá strákana
sína vinna síðasta leikinn og komast á verðlaunapall.
Búist er við að leikmenn sem hafa fengið fá
tækifæri til þessa á mótinu spili.

á Maracana-leikvanginum í Ríó á
morgun. Eins og flestum ætti að vera
kunnugt um mætast þar Argentína
og Þýskaland. Þessar sömu þjóðir
mættust síðast í úrslitum árið 1990
er HM var haldið á Ítalíu. Þá vann
Þýskaland (eða Vestur-Þýskaland
réttara sagt) 1-0 sigur gegn Diego
Maradona og félögum. Þeim leik
hafa Argentínumenn ekki ekki
gleymt en þeir hafa ekki komist í
úrslitaleikinn síðan þá.
Nú er það annar argentínskur
snillingur, Lionel Messi, sem
stendur í vegi fyrir Þjóðverjum.
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HVAÐ GERIR MESSI? Það er mikil

pressa á Messi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Láta reyna á alla möguleika
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veitingum frá A
með

Rétt eins og 1990 er argentínska
liðið nokkuð laskað.
Sergio Aguero kom þó inn í síðasta
leik og Angel di Maria leggur allt í
sölurnar til að hann geti spilað úrslitaleikinn. Báðir eru þeir leikmenn
sem Argentína þarf á að halda gegn
frábæru þýsku liði sem pakkaði Brasilíu saman, 7-1, í undanúrslitunum.
„Þýskaland er með frábært lið sem
hefur spilað lengi saman. Við viljum
vinna alla leiki og hafa boltann sem
mest en við vitum að það verður
erfitt,“ segir Aguero.
Nánari umfjöllun um leikinn er á
blaðsíðu 20.
- hbg

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Ritstjóri þýska vikuritsins Handball Woche telur að handboltaforystan á Íslandi eigi að fara með ákvörðun IHF
um að hleypa Þýskalandi á HM í Katar fyrir dómstóla. Nýleg dæmi sýna að slík úrræði geta borið árangur.
HANDBOLTI Ákvörðun Alþjóða-

handknattleikssambandsins, IHF,
um að úthluta Þýskalandi sæti
Eyjaálfu á HM í Katar hefur ekki
farið fram hjá stuðningsmönnum íslenska landsliðsins. Forráðamenn HSÍ hafa óskað eftir
skýringum frá bæði IHF og EHF,
Handknattleikssambandi Evrópu, af hverju gengið var fram hjá
Íslandi en án mikils árangurs.
Ísland var tilnefnt sem fyrsta
varaþjóð Evrópu af EHF en það
virtist engin áhrif hafa á forráðamenn IHF sem veittu Þýskalandi
þátttökurétt á þeim forsendum að
liðið náði bestum árangri (5. sæti)
á HM 2013 af þeim liðum sem féllu
út í undankeppni HM í Katar.
Olof Bruchmann er ritstjóri
vikuritsins Handball Woche, eins
virtasta fjölmiðils Þýskalands sem
fjallar um handbolta. Bruchmann
segir að ákvörðun IHF hafi að
mestu verið tekið fagnandi í ytra.
Ánægja í Þýskalandi
„Ég er auðvitað ánægður með að
Þýskaland verði með á HM. Það
þýðir að við getum vakið meiri
athygli á okkar störfum auk þess
sem þátttakan hefur bein áhrif á
áskriftasölu,“ sagði Bruchmann í
samtali við Fréttablaðið. „Maður
heyrir þó ýmislegt misjafnt um
þessa ákvörðun og umræða hefur

Kannski
verða 30 lið
á HM í Katar
en ekki 24.
Olof Bruchmann,
ritstjóri Handball
Woche

farið fram um ástæður þess að
Þýskalandi var úthlutað þessum
„wildcard“-þátttökurétti.
Bruchmann á þó ekki von á því
að þýska handboltaforystan muni
velta vöngum yfir málinu. „Sérstaklega ekki þar sem Þýskaland
missti af ÓL í Lundúnum, EM í
Danmörku og tapaði fyrir Póllandi
í umspilinu fyrir HM í Katar. Það
er hlutverk okkar blaðamanna að
leita allra mögulega svara en það
mun enginn leikmaður, þjálfari
eða forráðamaður liðs í Þýskalandi
kvarta undan þessu. Þeir eru allir
ánægðir með að þýska landsliðið
sé aftur með á stórmóti.“
Snýst líka um Ólympíuleikana
Bruchmann segir morgunljóst að
miklir fjárhagslegir hagsmunir
eru fólgnir í þátttöku Þýskalands á
stórmóti eins og HM. „Þýski markaðurinn og þýska úrvalsdeildin eru
afar mikilvæg í handboltaheiminum og þessi markaður verður að

VIÐ VERÐUM MEÐ Þýskaland varð í fimmta sæti á HM á Spáni 2013 sem fleytti

þeim þýsku alla leið til Katar.

vera til staðar á HM. Og það kemur
meira til en bara peningar því
handboltinn hefur verið að berjast
fyrir tilverurétti sínum á Ólympíuleikum. Það verður því að viðhalda
áhuga stuðningsmanna, styrktaraðila og sjónvarpstöðva því annars
á íþróttin það á hættu að missa tilverurétt sinn á Ólympíu leikum,“
bendir hann á.
Bruchmann telur þó að Ísland
ætti að leita allra leiða til að láta
reyna á ákvörðun IHF. „Forráða-

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

menn Hamburg ákváðu að kæra
þegar liðið fékk ekki keppnisleyfi í þýsku úrvalsdeildinni og
það gekk eftir. Ég myndi því ráðleggja Íslandi að kanna alla möguleika, þó ekki nema til að fullvissa
sig um að allar mögulegar leiðir voru reyndar. Við verðum með
nítján lið í úrvalsdeildinni í Þýskalandi í vetur – kannski verða 30 lið
á HM í Katar en ekki 24. Maður
veit aldrei,“ sagði Bruchmann að
lokum.
eirikur@frettabladid.is

BÖRSUNGUR Luis Suárez spilar á

Nývangi næstu árin.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Luis Suárez sá
þriðji dýrasti
FÓTBOLTI Liverpool staðfesti í

gær sölu á úrúgvæska markahróknum Luis Suárez til Barcelona, en talið er að Katalóníurisinn borgi á endanum um 75
milljónir punda (15 milljarða
króna) fyrir leikmanninn.
Suárez er búinn að samþykkja
fimm ára samning hjá Barca sem
má ekki kynna hann fyrir stuðningsmönnum sínum á Nývangi
þar sem hann er í fjögurra mánaða banni frá knattspyrnuvöllum.
Þessi frábæri leikmaður skoraði 31 mark í 33 leikjum í ensku
úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð,
en hann mun nú mynda ógnvænlegt þríeyki í framlínu Börsunga
með Lionel Messi og Neymari.
„Ég vona að þið skiljið öll
ákvörðun mína. Að spila og búa
á Spáni þar sem fjölskylda mín
á heima er draumur sem ég hef
átt allt mitt líf. Ég tel að nú sé
rétti tíminn,“ sagði Luis Suárez í
fréttatilkynningu í gær.
- tom
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-40%
GRÍSAHAKK
STJÖRNUGRÍS
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

Kræsingar & kostakjör

799,-26%

-34%
LAMBARIF
GRILL
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 894,-

LAMBAKÓTILETTUR
EINFALDAR - FROSIÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.549,-

590,-

1.886,-

n

Tilvalin

KJÚKLINGABRINGUR
900 G
POKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

NAUTALUNDIR
DANSKAR FROSNAR
KÍLÓVERÐ

3.789,-

ANDABRINGUR
FROSNAR - FRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.895,-

SÆTAR KARTÖFLUR
FRÁ BANDARÍKJUNUM
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 375,-

2.999,-30%
JÓGÚRTBRAUÐ 550 G
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 498,-

349,-

197,-

-40%

-30%
KALKÚNAGRILLSNEIÐAR
GRILLPOKI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.498,-

139,-45%

PIZZASTYKKI
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 359,-

2.999,-

BÖKUNARKARTÖFLUR
FFRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 198,-

263,-

1.499,-35%

TOSKANABRAUÐ 500 G
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 398,-

259,-

-40%

HUMAR ÁN SKELJAR
1 KG POKI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.998,-

1.358,-30%

!
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LÍFRÆNT QUINOA
1,814 KG
VERÐ PER POKA
VERÐ ÁÐUR 2.679,-

2.197,-

Tilboðin gilda 10. - 13. júlí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

NÝBAKAÐ
BRAUÐ
OG KRUÐERÍ

JARÐARBER FROSIN
ALLETIDERS
POKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 299,-

199,-

Frábært
199,- í þeytinginn!

Í flestum Nettóverslunum
er bakaðá staðnum.
Þú færð nýbökuð brauð
og kruðerí þegar
þér hentar!

PRINS PÓLÓ XXL
6 Í PAKKA
PAKKAVERÐ

NATUFRISK
ENGIFERÖL 250ML
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 259,-

499,-

199,COKE/COKE LIGHT
4X2L
PAKKAAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.098,-

Pure safar 1 l
verð frá 296 kr/stk

BLÁBER FROSIN
GRATE TASTE
POKAVERÐ 225 G
VERÐ ÁÐUR 299,-

Pure safar 250 ml
verð 170 kr/stk

998 ,VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT

FRÁBÆRIR
FJÖLNOTA
POKAR Á
GÓÐU VERÐI

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

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
Þorsteinn Sindri Baldvinsson (Stony), tónlistarmaður

Al Pacino
„Mitt helsta vandamál er
sennilega hvernig ég tjái
mig. Fólk þarf helst að hafa
umgengist mig í ﬁmmtíu
ár svo það skilji um hvað ég
er að tala og hvað ég
meina.“
Leikarinn Al Pacino
leikur eitt aðalhlutverkið í kvikmyndinni
Phil Spector sem
sýnd er á Stöð
2 klukkan
20.40 í
kvöld.

Ég horfði geðveikt mikið á
sjónvarp hér áður fyrr en
það hefur mest færst yﬁr í að liggja
uppi í rúmi með tölvu. Community,
Breaking Bad, Seinfeld, svo tekur
maður alltaf allar Friendsseríurnar a.m.k. einu
sinni á hverju ári.
Þetta er hefð. Get
án djóks horft
á þetta á
„mute“ og
talað yﬁr
þá.

1

Community
Finnst þessi þáttur
eiginlega hafa
farið fram hjá mörgum.
Þetta er grín upp á
10 en kannski langt á
undan sínum tíma. Það
er eitthvað sem ég fíla.

FM957 kl. 16.00
Íslenski listinn

2

Breaking Bad
Það er bara
eiginlega ekki
hægt að halda ekki
upp á þessa þætti.
Þetta grípur mann og
sleppir manni ekki
fyrr en í lokin.

STÖÐ 2
79229(%+

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2



3

Dexter
Fannst alltaf
hálfskrítið hvað
ég átti margt sameiginlegt með þessum
karakter. Fyrir utan
morðingjafaktorinn
að sjálfsögu.

10.50 Scooby-Doo! Mystery Inc.
11.10 Batman
11.35 Big Time Rush
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 Britain‘s Got Talent
15.15 Grillsumarið mikla
15.35 Dallas
16.20 How I Met Your Mother
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir
18.55 Frikki Dór og félagar
19.15 Lottó
19.20 Stuart Little 2
20.40 Phil Spector Dramatísk mynd
frá 2013 sem byggð er á sönnum atburðum með Al Pacino og Helen Mirren
í aðalhlutverki. Myndin fjallar um samband Phil Spector og Lindu Kenny
Baden sem var lögfræðingur hans í
dómsmáli þar sem Phil var sakaður um
morð á Lönu Clarkson.
22.10 Runner, Runner Spennumynd

frá 2013 með Ben Affleck og Justin
Timberlake. Myndin fjallar um stærðfræðisnillinginn Richie Furst sem langar í nám við Princeton-háskóla en hefur
ekki efni á því. Til að fjármagna námið
ákveður hann að spila póker á netinu
með góðum árangri.
23.40 The Next Three Days
01.50 10 Years
03.30 Moneyball
05.40 ET Weekend

18.15
18.35
19.00
19.25
20.10
20.30
20.50
21.15
23.00
23.45
00.10
00.35
01.00
01.25
02.10
02.35
03.20
03.45
04.10
04.35
05.20

American Dad
The Cleveland Show
Jamie‘s 30 Minute Meals
Ísland Got Talent
Raising Hope (22:22)
The Neighbors (12:22)
Cougar Town (2:13)
Afterwards
Longmire (1:10)
Neighbours from Hell
Chozen
Bored to Death
The League
Rubicon
Jamie‘s 30 Minute Meals
Ísland Got Talent
Raising Hope
The Neighbors
Cougar Town
Longmire
Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins
07.45 Elías 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 Hvellur keppnisbíll 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 Sveins 11.45 Elías 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 13.47 Hvellur keppnisbíll 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 Sveins 15.45 Elías 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
17.47 Hvellur keppnisbíll 18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi
litli og Eyrnastór 18.55 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Baddi í borginni 20.35 Sögur fyrir svefninn

18.10 Strákarnir

14.30 Sitthvað skrítið í náttúrunni
15.20 Friðrik Þór sextugur
15.50 Konsúll Thomsen keypti bíl
16.20 Fólk við fjörðinn
17.20 Tré-Fú Tom
17.42 Grettir
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Violetta (11:26)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.50 HM í fótbolta (Bronsleikur) Bein
útsending frá bronsleiknum á HM í fótbolta þar sem Brasilía og Holland mætast.
21.50 HM stofan
22.20 Svartklædda konan
23.50 Sjö undur (Seven Pounds)
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil
14.40 Judging Amy
15.25 Top Gear USA
16.15 Top Chef
17.00 Emily Owens M.D

21.00 Breaking Bad

20.45 Beauty and the Beast (15:22)

19.55 Two and a Half Men (16:16)

23.35 Meistaradeild Evrópu. Bayer

23.15 Nikolaj og Julie

Önnur þáttaröðin um þetta sígilda ævintýri sem fært hefur verið í nýjan búning.
Aðalhlutverk eru í höndum Kristin Kreuk
og Jay Ryan.

00.00 Hostages

21.35 Upstairs Downstairs (2:3) Vand-

21.50 Hustle (4:6)

Leverkusen - Man. Utd.

22.45 Entourage (8:10)

E²IMR

W

00.40 The Practice

09.45 Alsír - Rússland

01.25 Breaking Bad

11.25 Ian Wright

02.10 Hustle

11.55 HM Messan
12.55 Kamerún - Brasilía
14.40 Argentína - Belgía

20.00 Eureka (5:20) Bandarísk þáttaröð

20.15 The Practice (12:21)

19.05 Seinfeld
19.30 Modern Family (5:24)

22.00 UFC Fight Night

(DVWERXQG 'RZQHUXIU¢E§ULUJDPDQ¿§WWLUPH±
ZQ HUX IU¢E§ULU JDPDQ¿§WWLU PH±
'DQQ\0F%ULGH®D±DOKOXWYHUNLVHP.HQQ\3RZHUV
*U®QLVWLQQ:LOO)HUUHOOHUIUDPOHL±DQGLRJIHUHLQQLJ
PH±JHVWDKOXWYHUN®¿¢WWXQXP

14.05 Attenborough: Furðudýr í
náttúrunni– Gíraffar og eðlur (1:5)

sem gerist í litlum bæ þar sem helstu
snillingum heims verið safnað saman og
allt getur gerst. Claudia Donovan kíkir í
heimsókn til Eureka í þeirri von að sjá
mögnuð tækniundur en hún fær meira
en hún bjóst við þegar hlutir taka að
hverfa úti um allan bæ.

18.40 Friends

21.15 UFC Now 2014

7YRRYHEKWOZ¸PH£7X¸²
EKWOZ¸PH£7X¸²

13.00 Útsvar

18.30 The Bachelorette

19.15 Demantamótin

_6XQQXGDJNO
NO

12.30 Landinn

17.45 Survior

18.30 Borgunarmörkin 2014

£Q£R
Y²M
OVJ
]VWXE
Q£RY
²MRR

11.50 Landsmót hestamanna

12.00 Demantamótin

16.40 Breiðablik - KR

OV

10.20 Stígvélaði kötturinn

11.15 Borgunarmörkin 2014

16.00 N1 mótið



07.00 Morgunstundin okkar

19.30 HM stofan

14.00 Demantamótin Bein útsending

7X¸²

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.

03.05 Entourage
03.35 Tónlistarmyndbönd

16.20 Holland - Kostaríka

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
23.55 Rookie Blue

18.00 HM Messan

00.40 Betrayal

19.00 Brasilía - Þýskaland

07.10 Pay It Forward

01.25 Ironside

20.45 Holland - Argentína

09.10 The Object of My Affection

02.10 The Tonight Show

22.30 HM Messan

11.00 Jack the Giant Slayer

03.40 Pepsi MAX tónlist

23.30 Leikur um 3. sætið

12.55 Damsels in Distress
14.35 Pay It Forward
16.35 The Object of My Affection
18.25 Jack the Giant Slayer

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 Hrafnaþing
22.30 Hrafnaþing 23.00 Í návígi 23.30 Á ferð og
flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

20.20 Damsels in Distress
22.00 Love Ranch
00.00 Backdraft
02.30 The Fighter
04.25 Love Ranch

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.00 PGA Tour 2014 11.00 Golfing World 2014
11.50 PGA Tour 2014 - Highlight 12.45 LPGA
Tour 2014 14.50 Einvígið á Nesinu 15.45 Inside
The PGA Tour 2014 16.10 Golfing World 2014
17.00 PGA Tour 2014 22.00 Golfing World 2014
22.50 Web.com Tour Highligts

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin

12. júlí 2014 LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 21.35
24

Bylgjan kl. 10
Á Sprengisandi

Kiefer Sutherland snýr
aftur í hlutverki Jacks
Bauer sem hefur verið
í felum í nokkur ár.
Þegar hann kemst að
því að hryðjuverkamenn ætla að láta
til skarar skríða í
London tekur hann
til sinna ráða.

Í þættinum 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.

STÖÐ 2
07.00
07.01
07.25
07.45
08.00
08.50
09.15
09.35
09.55
10.20
10.45
11.10
11.35
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.45
14.00
14.50

BRITAIN’S GOT TALENT

MOTO GP–Þýskaland

HITCH

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

STÖÐ 2 SPORT KL. 12 Stöð 2 Sport
sýnir beint frá mótorhjólakappakstrinum í Moto GP sem fram fer í Þýskalandi.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20 Í myndinni leikur
Will Smith kvennabósa og stefnumótasérfræðing að nafni Hitch sem tekur
að sér að ráðleggja kynbræðrum sínum
hvernig eigi að bera sig að á stefnumótum. En svo kemur að því að hann hittir
stelpuna sem engin af hans skotheldu
brögðum virka á.

STÖÐ 3

Barnatími
Strumparnir
Waybuloo
Ævintýraferðin
Algjör Sveppi
Tommi og Jenni
Grallararnir
Villingarnir
Ben 10
Lukku láki
Hundagengið
Victourious
iCarly
Nágrannar
Nágrannar
Nágrannar
Nágrannar
Nágrannar
Heimur Ísdrottningarinnar
Mr. Selfridge (1:10)
Death Comes To Pemberley

(3:3)
Mike & Molly (2:23)
Modern Family (10:24)
The Big Bang Theory (7:24)
Kjarnakonur
60 mínútur (40:52)
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Sportpakkinn (46:60)
Britain’s Got Talent (14:18)
Britain’s Got Talent (15:18)
Mad Men (7:13) Sjöunda þáttaröðin þar sem fylgst er með daglegum störfum og einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og kollega hans í
hinum litríka auglýsingageira á Madison
Avenue í New York. Samkeppnin er hörð
og óvægin, stíllinn settur ofar öllu og yfirborðsmennskan alger. Dagdrykkja var
hluti af vinnunni og reykingar nauðsynlegur fylgifiskur sannrar karlmennsku.
21.35 24. Live Another Day (11:12)
22.20 Tyrant (3:10)
23.05 60 mínútur (41:52)
23.50 Nashville (19:22)
00.35 The Leftovers (2:10)
01.30 Crisis (5:13)
02.15 Looking (1:8)
04.10 Sleeping with The Enemy
05.45 Fréttir
15.50
16.15
16.40
17.05
17.35
18.23
18.30
18.55
19.10
20.20
20.45

Top 20 Funniest (7:18)
The Amazing Race (1:12)
Time of Our Lives (7:13)
Bleep My Dad Says (12:18)
Man vs. Wild (3:15)
Bob’s Burgers (23:23)
American Dad (8:19)
The Cleveland Show (2:22)
Neighbours from Hell (7:10)
Chozen (3:13) Teiknimyndaþættir fyrir fullorðna.
21.40 Eastbound & Down (1:8)
22.10 The League (7:13)
22.35 Rubicon (7:13)
23.20 The Glades (3:10)
00.05 The Vampire Diaries (22:22)
00.45 Man vs. Wild (3:15)
01.30 Bob’s Burgers (23:23)
01.55 American Dad (8:19)
02.20 The Cleveland Show (2:22)
02.45 Neighbours from Hell (7:10)
03.10 Chozen (3:13)
03.35 Eastbound & Down (1:8)
04.05 The League (7:13)
04.30 Rubicon (7:13)
05.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
16.10
16.55
17.40
18.35
19.00
19.40
20.05
20.30
20.55
21.15

07.00 Lína langsokkur 07.25 Latibær 07.47
Hvellur keppnisbíll 08.00 Dóra könnuður 08.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 Doddi litli
og Eyrnastór 08.55 Rasmus Klumpur og félagar
09.00 Svampur Sveins 09.21 Áfram Diego, áfram!
09.45 Elías 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 (3/18) 11.47
Hvellur keppnisbíll 12.00 Dóra könnuður 12.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 Doddi litli
og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur og félagar
13.00 Svampur Sveins 13.21 Áfram Diego, áfram!
13.45 Elías 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 15.47
Hvellur keppnisbíll 16.00 Dóra könnuður 16.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.45 Doddi litli
og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Svampur Sveins 17.21 Áfram Diego, áfram!
17.45 Elías 17.55 UKI 18.00 Ofurhundurinn
Krypto 18.25 Ljóti andarunginn og ég 18.47
Tommi og Jenni 18.54 Leyndarmál vísindanna
19.00 The Croods 20.40 Sögur fyrir svefninn

Morgunstundin okkar
Smælki (1:26)
Háværa ljónið Urri (43:52)
Tillý og vinir (2:52)
Kioka (19:52)
Ævintýri Berta og Árna (32:52)
Sebbi (7:36)
Pósturinn Páll (3:13)
Ólivía (4:52)
Kúlugúbbarnir (11:18)
Tré-Fú Tom (11:26)
Disneystundin (27:52)
Finnbogi og Felix (26:26)
Sígildar teiknimyndir (24:30)
Nýi skólinn keisarans (6:21)
Hrúturinn Hreinn (17:20)
Chaplin (50:52)
Undraveröld Gúnda (25:40)
Vasaljós (8:10)
Með okkar augum (5:6)
Schumann, Clara og Brahms
HM í fótbolta
Geimverur á Snæfellsnesi
Allir dansa mambó
Sumartónleikar í Schönbrunn
2012 (Sommernachtskonzert Schönbrunn)
17.20 Stundin okkar
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.20 Veðurfréttir
18.25 Íþróttir (8:9)
18.30 HM stofan
18.50 HM í fótbolta (Úrslitaleikur)
Bein útsending frá úrslitaleiknum á HM
í fótbolta sem fram fer í Brasilíu.
21.00 HM stofan
21.45 Friðrik Þór um Börn náttúrunnar Kvikmyndaleikstjórinn Friðrik
Þór Friðriksson ræðir stuttlega um gerð
myndarinnar Börn náttúrunnar. Myndin
er hans þekktasta verk og hlaut meðal
annars tilnefningu til Óskarsverðlauna.
Textað á síðu 888 í textavarpi.
21.50 Börn náttúrunnar Kvikmynd
eftir Friðrik Þór Friðriksson frá 1992.
Gamall maður hittir æskuvinkonu sína
á elliheimili og saman strjúka þau og
halda á vit ævintýranna. Aðalhlutverk
leika Gísli Halldórsson og Sigríður Hagalín. Textað á síðu 888 í Textavarpi. e.
23.15 Alvöru fólk (10:10)
00.15 Löðrungurinn (2:8) (The Slap)
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
07.00
07.01
07.04
07.14
07.25
07.32
07.37
07.49
08.04
08.13
08.35
08.57
08.58
09.20
09.30
09.50
09.57
10.04
10.15
10.40
11.10
12.00
13.50
14.15
15.45

ÁTTU VON Á GESTUM
SVEFNSÓFAR Í BETRA BAKI
Quatro svefnsóﬁ
með vandaðri pokagormadýnu

QUATRO

20%

Kr. 231.920
Fullt verð 289.900

AFSLÁTTUR

Fæst í mögum
litum með
slitsterku
áklæði.
Dýnustærð:
140x200 cm.

LINGEN

20%
AFSLÁTTUR

11.00 Moto GP - Holland
12.00 Moto GP - Þýskaland Bein út-

sending frá kappakstrinum í Moto GP
sem fram fer í Þýskalandi.
13.05 Demantamótin
15.05 N1 mótið
15.45 Stjarnan - FH
18.00 Demantamótin
20.00 Moto GP - Þýskaland
21.00 Stjarnan - FH
22.50 San Antonio - Miami
01.15 UFC

07.40
09.25
10.25
12.10
13.55
15.40
16.10
17.55
18.25
20.40
22.30

Leikur um 3. sætið
HM Messan
Brasilía - Þýskaland
Holland - Argentína
Leikur um 3. sætið
Switzerland, Manaus, Ecuador
Kamerún - Króatía
Ian Wright
Þýskaland - Alsír
Holland - Mexíkó
Úrslitaleikur

20.00/20.30 Hrafnaþing Norðurlandsleiðangur
2013 21.00 Í návígi Umsjón Páll Magnússon
21.30 Á ferð og flugi Ferðamálasyrpa

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

17.30
18.00
18.25
18.50
19.15
19.35
20.15
21.00
21.50
22.35
23.25
00.05
01.05
01.45
02.30
03.15

Strákarnir
Friends (21:25)
Seinfeld (6:22)
Modern Family (6:24)
Two and a Half Men (1:24)
Viltu vinna milljón?
Nikolaj og Julie (14:22)
Breaking Bad
Hostages (12:15)
Sisters (7:22)
Viltu vinna milljón?
The Newsroom (10:10)
Nikolaj og Julie (14:22)
Breaking Bad
Hostages (12:15)
Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

Airheads
Hook
Hitch
Judy Moody and the Not
Bummer Summer
16.10 Airheads
17.40 Hook
20.00 Hitch
22.00 The Dark Knight Rises
00.40 The Cold Light of Day
02.15 Bright Star
04.15 The Dark Knight Rises
08.55
10.25
12.45
14.40

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

SKJÁREINN
06.00
15.00
15.40
16.20
17.00
17.45

Pepsi MAX tónlist
Dr. Phil
Dr. Phil
Dr. Phil
Catfish (3:12)
America’s Next Top Model

(4:16)
18.30 The Good Wife (22:22)
19.15 Rookie Blue (6:13)
20.00 Gordon Ramsay Ultimate

Cookery Course (1:20)
20.25 Top Gear USA (8:16)
21.15 Law & Order (22:22)
22.00 Leverage (11:15)
22.45 Nurse Jackie (3:10)
23.15 Californication (3:12)
23.45 Agents of S.H.I.E.L.D. (13:22)
00.30 Scandal (3:18)
01.15 Beauty and the Beast (15:22)
02.00 Leverage (11:15)
02.45 The Tonight Show
03.30 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014
13.50 Inside The PGA Tour 2014 14.15 Samsung
Unglingaeinvígið 2013 15.10 PGA Tour 2014
16.05 Web.com Tour Highligts 17.00 PGA Tour
2014 22.00 Golfing World 2014 22.50 Einvígið
á Nesinu

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin

Lingen

svefnsóﬁ
f óﬁ

Lingen er fáanlegur í 3
litum, gráu, rauðu og bláu
slitsterku áklæði.

Tilboð Kr. 99.900
Fullt verð 124.900

Góð svampdýna
Breidd: 200 cm
Dýpt: 120 cm

Leggur grunn að góðum degi
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FÓR Í HVALASKOÐUN
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, ferðaðist
um Norðausturland í vikunni og
heimsótti íbúa, sveitarstjórnarmenn
og fyrirtæki í bæjum og þorpum
landshlutans.
Ráðherra heimsótti
meðal annars verksmiðju
Becromal á Akureyri, fór
í hvalaskoðun á Húsavík,
skoðaði sápugerð
í Kelduhverfi,
kynnti sér
ferðaþjónustu
í Ásbyrgi og
Heimskautsgerðið á
Raufarhöfn.

SPJÖLLUÐU VIÐ EINA AF
FYRIRMYNDUNUM
„Það var ótrúlega gaman að hitta
manninn, hann hefur verið í mjög
stórum böndum og ég var nett
stjörnustjarfur,“ segir Birgir Jónsson,
trommuleikari Dimmu, en hann og
fleiri íslenskir trommuleikarar spjölluðu
mikið við sænska trommuleikarann
Adrian Erlandsson sen staddur er
á Eistnaflugi. Hann hefur spilað
með mörgum þekktum rokksveitum
á borð við Cradle of Filth, Paradise
Lost, The Haunted og hljómsveitinni At the Gates á
Eistnaflugi á fimmtudagskvöld. Hann var þó rokinn
eldsnemma eftir tónleika
sveitinnar til þess að kafa
annars staðar á landinu.

„Ég mundi
aldrei selja sál
mína fyrir hærri
laun. Ég lifi
ekki það hátt
að ég þurfi á
peningunum að
halda.“
MARGOT ROBBIE
LEIKKONA Í VIÐTALI
VIÐ VANITY FAIR.

- hg

RÍSANDI STJARNA Zebra Katz skaut upp á stjörnuhimininn með lagi sínu Ima Read.

HEILLANDI HEIMILD
Tónleikamynd Bjarkar Guðmundsdóttur,
Björk: Biophilia Live, var Evrópufrumsýnd á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í
Karlovy Vary í Tékklandi í vikunni. Gagnrýnandinn Guy Lodge hjá vefsíðunni
Variety er yfir sig hrifinn af myndinni.
„Biophilia Live er heillandi heimild
um listamann sem hefur fullt vald á
sínum sérviskulegu kröftum,“ skrifar
hann meðal annars.
„Persónutöfrar
Bjarkar hafa
ávallt skapast
af hæfileika
hennar til að
vera einlæg og
dularfull um
leið,“ bætir
hann við. - lkg
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Dolfallinn yﬁr Íslandi
Rapparinn Zebra Katz er einn efnilegasti rappari Bandaríkjanna í dag en hann
hefur komið fram með listamönnum á borð við Azaelia Banks og Lönu Del Ray.
Hann er nú á Íslandi að drekka í sig menninguna og heldur tónleika á Húrra.
Ojay Morgan er bandarískur
tónlistarlistamaður og rappari
sem gengur jafnan undir nafninu Zebra Catz en þrátt fyrir að
hafa aðeins verið í tónlist í þrjú
ár hefur hann náð að skapa sér
stórt nafn vestanhafs og komið
fram með listamönnum á borð
við Azealia Banks, Lönu Del Ray
og Diplo.
„Ég var að vinna hjá veitingaþjónustu í New York og tónlist var
alltaf bara hliðarverkefni,“ segir
Morgan í viðtali við Fréttablaðið.
„Það var ekki fyrr en tískuhönnuðurinn Rick Owens notaði lag
eftir mig á sýningu sinni í París
að ég ákvað að hætta í vinnunni
og einbeita mér að tónlistinni,“
segir listamaðurinn en það var
lagið Ima Read sem Rick Owens
notaði á tískuvikunni í París og í
kjölfar þess skaut Zebra Catz upp
á stjörnuhimininn í rappsenunni
og í dag hafa verið gerð rúmlega
120 svonefnd remix af laginu
Ima Read. „Ég reyndi að fylgjast
með öllum remixunum en það var
orðið erfitt eftir svona sjötíu,“
segir Morgan og hlær.
Listamaðurinn hefur aldrei
komið til Íslands áður en hann
kom til landsins í síðustu viku.
„Sólin hefur, án djóks, ekkert
sest síðan ég kom,“ segir rapparinn dolfallinn yfir sumarsólstöðunum. Morgan mun svo sannarlega ekki sitja auðum höndum hér
á landi en hann hefur strax byrjað að vinna með fatahönnuðinum
Alexander Kirchner að svokölluðum Bomber-jakka sem listamaðurinn ætlar að nota í myndatöku. „Þetta verður heitasta nýja

Kemur fram í risastóru einkasamkvæmi
Rapparinn Zebra Catz mun spila í kvöld í afmæli umboðsmanns síns
sem haldið er í Gamla bíói. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er um
einkasamkvæmi að ræða en þar eru heimsfræg nöfn á gestalistanum.
Ásamt rapparanum mun tónlistarkonan Azelea Banks troða upp og að
öllum líkindum okkar eigin Björk. Gestir samkvæmisins verða samkvæmt
heimildum blaðsins samkvæmisljónið og partípinninn Lindsay Lohan
sem mun eflaust mála miðbæinn
rauðan og leikarinn Ian Somerhalder en hann er þekktur fyrir hlutverk sitt í þáttaröðunum Lost og The
Vampire Diaries.

jakkalúkkið,“ segir tónlistarmaðurinn en auk þess ætlar hann að
taka upp nýjasta tónlistarmyndband sitt hér en hann er þekktur
fyrir einkennandi og áhrifamikil
tónlistarmyndbönd.
„Ég hlakka mikið til að drekka
í mig menninguna hérna, hér er

ótrúlegur fjöldi af frábærum
listamönnum sem ég hlakka til
að kynnast og hanga með.“
Zebra Katz mun koma fram á
tónleikum á skemmtistaðnum
Húrra næsta föstudagskvöld
ásamt Gísla Pálma og einvala liði
plötusnúða.
baldvin@365.is

Grettir hlaupabuxur
Léttar hlaupabuxur sem anda
vel. Herra- og dömusnið.
9.800 kr.

Grettir bolir
Einstaklega góð öndun.
Herra- og dömusnið.
Frá 6.900 kr.

La Sportiva Helios
hlaupaskór
Léttir hlaupaskór sem eru
hannaðir fyrir hlaup í grófu
undirlagi á slóða og götu.
23.900 kr.

Hlauptu eins og
þú getur!
HLAUPADAGAR HJÁ 66°NORÐUR
11.–14. JÚLÍ

La Sportiva Bushido
hlaupaskór
Tæknilegir skór fyrir fjallahlaup, innan og utan slóða.
26.500
26.5
26
.5
500 kr.
kr.

Íslenskar aðstæður kalla á vandaðan fatnað
í hlaupið. Í verslun okkar í Faxafeni verður boðið
upp á sérfræðiráðgjöf um val á La Sportiva
hlaupaskóm og hlaupafatnaði 66°NORÐUR
kl. 12-16 á laugardag.

66north.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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Steinunn Ása
Þorvaldsdóttir
Þáttastýra og rekur
kaffihúsið GÆS
ALDUR 30 ára
Steinunn hefur vakið verðskuldaða athygli
fyrir vasklega framgöngu sína. Hún stýrði
meðal annarra sjónvarpsþáttunum Með
okkar augum á RÚV auk þess sem hún
opnar ásamt vinum sínum kaffihúsið GÆS
á nýjan leik. Kaffihúsið var upphaflega í
Tjarnarbíói en verður fært um set í sumar.

„Steinunn Ása er einhver einlægasta
og duglegasta manneskja sem ég hef
hitt. Ekki möguleiki að heillast ekki af
þeim súper-persónutöfrum
sem hún býr yfir. Það
er eiginlega fáránlegt
að það sé ekki búið að
klóna þessa konu.“
Björg Magnúsdóttir,
vinkona

„Steinunn er dugnaðarforkur. Hún er
opin og á mjög auðvelt með að kynnast fólki. Hún elskar að vera í
sviðsljósinu, svo mikið að
mér finnst stundum nóg
um. En fyrst og fremst
yndisleg manneskja og
góð systir.“
Óskar Hrafn
Þorvaldsson, bróðir

„Steinunn Ása býr yfir dýrmætum
hæfileikum sem ég dáist að og læri af
alla daga. Þrautseigja og elja tróna þar
efst, myndi ég segja. Svo er hún líka
mikil tilfinningavera eins og
ég – svo við förum gjarnan á mjög gott trúnó
þegar við hittumst.“
Diljá Ámundadóttir,
vinkona

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN
AÐGANG AÐ
TÓNLISTINNI
Í ÖLLUM
HERBERGJUM
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