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Byggt við Bríetartún

Í dag verður allhvöss norðaustanátt
á Faxaflóasvæðinu, við Breiðafjörð, á
Vestfjörðum og Ströndum. Í ofanálag
mun rigna duglega á Vestfjarðakjálkanum. Sunnan- og austanlands verður
mun hægari vindur. Hiti 6 til 16 stig.
Sjá síðu 30

Frumvarpið er mikilvægur liður í því að
stjórnvöld geti fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs
fólks. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óháð stofnun á
vegum Alþingis

Ferðamál Um 67 þúsund Íslendingar fóru utan í júní síðastliðnum.
Þetta er met frá upphafi mælinga,
fyrra met var í júní árið 2007 en þá
fóru 54.800 Íslendingar utan.
Þetta kemur fram í tölum frá
Ferðamálastofu um brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli.
Í júnímánuði fóru margir Íslendingar til Frakklands til þess að fylgjast með afrekum íslenska karlalandliðsins á Evrópumótinu í fótbolta.
Hingað til lands heldur erlendum
ferðamönnum áfram að fjölga. 700
þúsund erlendir ferðamenn hafa
komið til landsins það sem af er ári.
Fjölgunin nemur 36,8 prósentum
á milli ára í júní og frá áramótum
nemur hún 35,8 prósentum. – kbg

67.000

Íslendingar fóru til útlanda
í júní.

Banaslys við beygju
sem stóð til að banna
Banaslys varð á fimmtudag við vinstri beygju inn á Reykjanesbraut. Yfirvöld tilkynntu síðasta sumar að banna ætti beygjuna. Íbúi í Höfnum segir gatnamótin
hafa verið til vandræða í mörg ár. Vegagerðin segir seinkun hafa orðið á verkinu.
Slys Banaslys varð á Reykjanesbraut á fimmtudag þegar vörubíll
tók vinstri beygju inn á Reykjanesbraut frá Hafnavegi. Bíllinn og bifhjól á suðurleið skullu saman og
ökumaður bifhjólsins, þriggja barna
faðir á fertugsaldri, lést.
Í ágúst í fyrra var tilkynnt um
framkvæmdir við hringtorg við
Stekk í Njarðvík og að vinstri beygja
yrði bönnuð frá Hafnavegi. Í stað
þess færi öll umferð til norðurs frá
Hafnavegi um hringtorgið. Enn
hefur vinstri beygjan þó ekki verið
bönnuð með fyrrgreindum afleiðingum.
Atli Már Jóhannsson, mótorhjólamaður og íbúi í Höfnum, segir
gatnamót hafa verið vandræðabörn
hjá Reykjanesbæ í mörg ár.
„Það voru fyrst gatnamótin fyrir
neðan Hafnaveg, en það er komið
hringtorg þar. Það stóð alltaf til að
færa Hafnaveg niður að hringtorginu, það kom tillaga um það en það
virðist ekkert vera að gerast í því,“
segir Atli.
„Það varð banaslys þarna í vetur
aðeins neðar. Það er mikið af fólki
sem þarf að labba yfir Reykjanesbraut til að sækja sér þjónustu. Það
er verið að tala um að setja undirgöng þarna. Það er skrítið að þetta
sé ekki gert í einum rykk,“ segir
hann. Atli bendir á að við Reykjanesbraut séu tvenn gatnamót í viðbót án hringtorgs, bæði í Keflavík.
Í svari frá Vegagerðinni segir að
ástæða þess að beygjan var ekki lögð
af hafi verið seinkun á verkinu fram
á harða vetur.
Eftir áramótin var svo farið að
vinna í undirbúningi þess að setja
undirgöng undir Reykjanesbraut
við Hafnaveginn. Það var ljóst að

✿ Slysstaður
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Innanríkisráðuneytið hefur
unnið drög að lagafrumvarpi um
stofnunina. Þetta kemur fram á vef
ráðuneytisins en þar segir að frumvarpið sé mikilvægur liður í því
að stjórnvöld geti fullgilt samning
Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks.
Íslensk stjórnvöld hafa verið
undir þrýstingi um að starfrækja
sjálfstæða mannréttindastofnun. Í
Noregi, Danmörku og Finnlandi eru
starfræktar sérstakar mannréttindastofnanir en í Svíþjóð eru nokkrum
umboðsmönnum falin afmörkuð
verkefni á þessu sviði. – ngy

Ferðamet frá
2007 slegið
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Mannréttindaskrifstofa
Íslands uppfyllir ekki
viðmið um tryggt fjármagn
frá ríkinu.

Mikil uppbygging er við Höfðatorg, sem er við Bríetartún, eins og sjá má á þessari mynd. Á þessum reit rísa tvö fjölbýlishús á tólf hæðum og skrifstofubygging á átta hæðum. Verktakafyrirtækið Eykt stendur fyrir framkvæmdum á reitnum sem mikill gangur er í. Fréttablaðið/Anton brink
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Mannréttindi Unnið er að stofnun
Mannréttindastofnunar Íslands sem
mun starfa óháð en á vegum Alþingis. Forsætisnefnd getur þó ýmist að
eigin frumkvæði eða samkvæmt
óskum þingmanna krafist skýrslna
um einstök mál er falla undir starfsemi Mannréttindastofnunar
Meginhlutverk stofnunarinnar
verður að efla og vernda mannréttindi á Íslandi eins og þau eru
skilgreind í stjórnarskrá, lögum,
alþjóðasamningum og öðrum
alþjóðlegum skuldbindingum.

Bifhjólið

Vörubílinn

Það stóð alltaf til að
færa Hafnaveg niður
að hringtorginu, það kom
tillaga um það en það virðist
ekkert vera að
gerast í því.
Atli Már Jóhannsson, íbúi í Höfnum

Áætlaður flutningur

þar þyrfti að setja framhjáhlaup
vegna þeirra framkvæmda og því
frestaðist á ný að leggja beygjuna af.
Stefnt er að því að undirgöngin
verði gerð í sumar. Ef verkinu aftur
á móti seinkar verði strax farið í að
banna vinstri beygjuna og sett upp
það sem þarf til þess, kantsteinar
og eyja. Hins vegar, ef farið verði í
framkvæmdir með framhjáhlaupinu, þá lokist á vinstri beygjuna.
saeunn@frettabladid.is

- 40%

- 50%

- 40%

- 30%

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

- 20%

- 30%

H L U T I A F BY G M A

- 30% - 40% - 50% - 20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 50% - 4
20%
30%
40%
50%
RJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BR
JÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁL
UÐ TILBOÐ -

Allt að 50% afsláttur

Trjáplöntur og runnar 50% afsláttur
Inni- og útimálning 25% afsláttur
Sumarblóm 20-40% afsláttur
Viðarvörn og pallaolía 20% afsláttur
Bensín sláttuvélar 20% afsláttur
Útipottar 30% afsláttur
Rafmagnssláttuvélar 25% afsláttur
Garðstyttur 30% afsláttur
Garðverkfæri 25% afsláttur
Garðálfar 30% afsláttur
Hekkklippur 30% afsláttur
Reiðhjól 30% afsláttur
Keðjusagir 30% afsláttur
Garðhúsgögn 25% afsláttur
Panill og vatnsklæðning 20-30% afsláttur
Ferðahúsgögn 25% afsláttur
Garðleikföng 30% afsláttur
Innihurðir 20-30% afsláttur
Álstigar og tröppur 25% afsláttur
Útiljós 25% afsláttur
Black & Decker
Búsáhöld Aida og Beka 20-25% afsláttur
rafmangsverkfæri 30% afsláttur
Skjólgirðingar 30% afsláttur
Heimilistæki valdar vörur á lækkuðu verði.
Hitachi rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
Harpa Sjöfn málning (Skútuvogur) 40% afsláttur
DeWalt rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
... og margt fleira!
Úðarar og slönguhjól 30% afsláttur
Handlaugar og blöndunartæki,
Garðstóll
Margarita
Trjáplöntur
valdar vörur allt að 40% afsláttur
Birki 40 stk
Slípimús
Black & Decker

Jotun
pallaolía 3 ltr.

afsláttur
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Byggjum á betra verði
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12-15
þúsund

28

Íslendingar þjást
á hverjum tíma af
þunglyndi að mati
landlæknis.

2 einkareknar
heilsugæslustöðv
ar verða opnaðar
á höfuðborgar
svæðinu. Tilboði í
þriðju stöðina var
hafnað.

þúsund krónur

á ári greiða íslensk heimili
fyrir kalt vatn sé miðað við
þrjá íbúa í 100 fm íbúð.

38 %
aukning

varð í sölu á nýjum fólksbílum fyrstu sex
mánuði ársins miðað við sama tíma í fyrra.

9. júlí 2016

10%
lækkun

um það bil má gera ráð
fyrir á verði á fatnaði frá
Bretlandi vegna lægra
gengis sterlingspundsins.

12 rútur

aka nú farþegum til og frá fjarstæð
um á Keflavíkurflugvelli. Þrír strætis
vagnar eru teknir á leigu þegar þörf
krefur
vegna
fjölda.

LAUGARDAGUR

4.095
manns

hafa fallið fyrir byssu
skotum bandarískra
lögreglumanna frá
árinu 2013, samkvæmt
samantekt á
vefnum
mappingpolice
violence.org.

Þrjú í fréttum
Pólitík, fótbolti
og sumarhús
Birgitta Jónsdóttir

þingmaður Pírata
sagðist vilja námskeið fyrir nýja
ráðherra og að
ráðherrar réðu
bestu mögulegu
fagmanneskju í
málaflokknum sem
hann ætlaði að leggja höfuðáherslu á. Nú líti út fyrir að ráðnir
séu flokksgæðingar. Birgitta kvaðst
líka vilja raunverulegan forseta
Alþingis sem væri forseti alls
Alþingis og setti stólinn fyrir
dyrnar þegar ríkisstjórnin valtaði
yfir þingið og kæmi með málin
alltof seint og illa unnin, þannig
að greiða þyrfti atkvæði blindandi
um mikilvæg mál.

Geir Þorsteinsson

formaður KSÍ
sagði vonir standa
til að íslenskir fótboltamenn yrðu
verðmætari eftir
árangur landsliðsins á EM.
Hann kvaðst sjá
fyrir sér mikla uppbyggingu í kringum Laugardalsvöll
á næstu árum takist að fá fjármagn
í verkefnið þar sem hótel, veitingastaðir eða verslanir verði byggðar
við stærri leikvang. Mannvirkin
yrðu þannig úr garði gerð að þau
skiluðu tekjum allt árið.

Sveinn Guðmundsson

formaður Landssambands
sumarhúsaeigenda
sagði frístundahús framlengingu af heimili
fólks. Þau væru
ekki fjárfesting
og þess vegna ætti
ekki að greiða tekjuskatt af söluhagnaði frístundahúsa.
Sveinn sagði sambandið ítrekað
hafa reynt að ná áheyrn stjórnvalda. Enginn fjármálaráðherra
hefði haft áhuga. Skattayfirvöld
hefðu hunsað erindi þeirra.

Íslandsstofa stendur nú fyrir herferð sem á að hafa jákvæð áhrif á ferðahegðun á landinu en á dögunum var gefið út myndband á netinu þar sem ferðamönnum er kennt
að aka um landið með öruggum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Miklar áhyggjur eru af akstri
ferðamanna á landsbyggðinni
Algengt að ferðamenn stöðvi bílinn skyndilega til að taka myndir. Vegagerðin skoðar staði fyrir útskot.

Ferðaþjónusta Mikið er um það
að ferðamenn á bílaleigubílum úti
á landi stöðvi bílinn skyndilega á
miðri götu eða úti í vegarkanti til
að taka myndir, skoða dýr á túnum
eða dást að norðurljósunum.
„Þetta þekkja allir leiðsögumenn
mjög vel. Ferðamennirnir á bílaleigubílunum stoppa ýmist á miðri
akbraut eða úti í kanti ef þeir sjá til
dæmis hesta, kýr eða kindur, til að
taka myndir,“ segir Kári Jónasson
leiðsögumaður.
Kári bætir því við að þetta sé
stórt vandamál á vegum landsins,
sérstaklega fyrir þær sakir að þessu
fylgir mikil hætta. „Þarna stoppa

þeir bara bílinn og gefa engin merki
eða neitt.“
G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir
að þeir hjá Vegagerðinni hafi miklar
áhyggjur af þessu.
„Við vitum alveg af þessu vandamáli en það er heilmikið um þetta.
Þess vegna erum við að láta taka út
staði sem mögulega væri hægt að
setja útskot á en það gæti hugsanlega dregið úr þessu,“ segir G. Pétur
og bætir við að þetta sé ekki einungis vandamál á sumrin. Á veturna
stöðvi menn bílana skyndilega
þegar þeir sjái glitta í norðurljósin.
Íslandsstofa, í samstarfi við

Ferðamennirnir á
bílaleigubílunum
stoppa ýmist á miðri akbraut
eða úti í kanti ef þeir sjá til
dæmis hesta, kýr eða kindur,
til að taka
myndir.
Kári Jónasson,
leiðsögumaður

ferðaþjónustufyrirtæki í landinu,
stendur nú fyrir herferð sem á að
hafa jákvæð áhrif á ferðahegðun á
landinu en á dögunum var gefið út
myndband á netinu með örnámskeiði um ferðaöryggi. Þar er farið í
gegnum það hvernig eigi að aka um
Ísland með öruggum hætti.
„Þetta er í raun kennslumyndband um það hvernig eigi að keyra
um landið. Þetta hefur nú þegar
fengið frábærar viðtökur frá fólki
sem ferðast um landið eða sem er
á leið til landsins,“ segir Daði Guðjónsson, verkefnastjóri á sviði ferðaþjónustu hjá Íslandsstofu.
nadine@frettabladid.is

Samstarf ESB og NATO verði nánara

Brjóstamiðstöðin
er opin í júlí
Allt sem viðkemur brjóstum er okkar mál.
Við tökum vel á móti þér.
Tímapantanir í síma
590 7000 eða netfang
mottaka@klinikin.is

Ármúla 9 · 108 Reykjavík · simi 590 7000

Pólland Ráðamenn Evrópusambandsins og Atlantshafsbandalagsins hafa ákveðið að styrkja hernaðarsamstarf þessara tveggja bandalaga.
Í sameiginlegri yfirlýsingu frá leiðtogafundi NATO í Póllandi segir að í
ljósi áskorana, sem Evrópu- og Atlantshafsríki standi nú frammi fyrir
vegna atburða í austri og suðri, þá
krefjist íbúar aðildarríkjanna þess að
brugðist verði við með því að tryggja
öryggi þeirra.
„Jafnvel þótt öryggismál okkar,
bæði inn á við og út á við, séu
nátengd þá er stundum engu líkara
en að ESB og NATO búi hvort á sinni
plánetunni, í staðinn fyrir að vera
með höfuðstöðvar sínar í sömu borginni,“ sagði Donald Tusk, forseti ráðherraráðs Evrópusambandsins, eftir
að hafa undirritað hina sameiginlegu
yfirlýsingu með Jean-Claude Juncker,
forseta framkvæmdastjórnar ESB, og
Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóra
NATO. – gb

Andrzej Duda, forsætisráðherra Póllands, ásamt Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóra NATO, við upphaf leiðtogafundarins í Varsjá í gær. Fréttablaðið/EPA
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Barist við veðuröflin

Guðni Th. Jóhannesson hefði haft
nauman sigur. Fréttablaðið/Anton Brink

Guðni hefði
sigrað Höllu í
annarri umferð

Samfélag Ef haldin hefði verið önnur
umferð í nýafstöðnum forsetakosningum þar sem valið hefði einungis
staðið milli Guðna Th. Jóhannessonar
og Höllu Tómasdóttur hefði Guðni
sigrað samkvæmt könnun MMR.
Naumlega þó því 52 prósent hefðu
kosið Guðna en 48 prósent Höllu.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá
MMR. Í könnuninni var spurt hvern
Íslendingar væru líklegastir til að
kjósa sem forseta ef haldin yrði önnur
umferð í forsetakosningum þar sem
valið stæði á milli tveggja efstu frambjóðendanna.
Talsverð umræða var um það í
tengslum við forsetakosningarnar að
það væri ákjósanlegt að hafa tvöfalt
kosningakerfi.
Mikilvægt væri fyrir forseta að
hafa meirihluta kjósenda að baki sér.
Könnunin var gerð dagana 27. júní
til 4. júlí 2016 og var heildarfjöldi
svarenda 924 einstaklingar, 18 ára og
eldri. – kbg

Fellibylurinn Nepartak gerði íbúum á Filippseyjum og víðar í sama heimshluta lífið leitt í gær. Til að mynda þurftu þúsundir í Tævan að flýja
heimili sín. Þessi sjómaður mátti hafa sig allan við þar sem hann stýrði bát sínum í brotsjó undan strönd höfuðborgarinnar Maníla. Fréttablaðið/EPA

Stofnun múslima varð
trúfélag fyrir mistök
Reykjavíkurborg gerði yfirlýsingu um að Stofnun múslima á Íslandi væri trúfélag fyrir mistök og dró hana svo til baka ári síðar. Borgarfulltrúi hefur heyrt að
yfirlýsingin hafi verið misnotuð til að fá fé að utan. Stofnunin vísar því á bug.

Amnesty International á Íslandi hefur ítrekað mótmælt pyndingum yfirvalda í
varðhaldi. Fréttablaðið/Andri Marinó

Sjötíu prósent kvenna beitt
kynferðisofbeldi af lögreglu
Mannréttindi Lögregluyfirvöld
beita kynferðisofbeldi sem pyndingaraðferð gegn konum í Mexíkó.
Þetta kemur fram í nýrri rannsókn
Amnesty International.
Rannsóknin sýnir að af 100 konum
sem rætt var við og höfðu sætt handtöku í Mexíkó greindu ríflega 70 prósent kvennanna frá kynferðisofbeldi
við handtöku eða á meðan þær voru
í haldi. Þrjátíu og þrjár konur sögðu
að sér hefði verið nauðgað.

Af þeim 66 konum sem kærðu
ofbeldið fékk aðeins þriðjungur mál
sín rannsökuð.
Í tilkynningu frá Amnesty segir
frá 26 ára konu, sem var nauðgað af
hópi sex lögreglumanna, gefið raflost í kynfæri, sætti kæfingu með
plastpoka og var höfði hennar dýft
í vatnsfötu með það að markmiði
að hún játaði aðild sína að glæpagengi. Enginn hefur verið dreginn
til ábyrgðar vegna málsins. – snæ

Fangar ánægðir með nýjar tölvur
Fangelsismál Afstaða, félag fanga á
Íslandi, gaf á dögunum Fangelsinu á
Akureyri þrjár nýjar tölvur.
Tölvurnar eiga að nýtast föngum
sem stunda fjarnám og eru þær í
skólastofu í fangelsinu.
„Það var mjög nauðsynlegt að
okkar mati að endurnýja tölvubúnaðinn þar sem sá búnaður sem
var fyrir var orðinn mjög gamall og í
raun ónothæfur,“ segir Guðmundur
Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu,
en með gjöfinni vill félagið hvetja

til náms. „Undanfarin tvö ár hefur
verið góð þátttaka í fjarnámi í fangelsinu og er til dæmis einn fangi að
klára stúdentspróf núna í sumar
eftir að hafa verið í fjarnámi í fangelsinu.“
Elva Karlsdóttir, aðalvarðstjóri
í Fangelsinu á Akureyri, fagnar
gjöfinni og segir að nýju tölvurnar
veki mikla lukku. Sérstaklega meðal
þeirra sem stunda nám en í augnablikinu er einn fangi í háskólanámi
og þrír í framhaldsnámi. – ngy

trúmál Reykjavíkurborg sendi frá
sér yfirlýsingu í nóvember á síðasta
ári þess efnis að Stofnun múslima
á Íslandi væri trúfélag. Það var gert
fyrir mistök. Yfirlýsingin var dregin
til baka með bréfi nú í lok júní. Bæði
skjölin voru undirrituð af starfsmönnum utanríkisráðuneytisins.
Upphaflega yfirlýsingin var gerð
af starfsmanni Reykjavíkurborgar að
beiðni Stofnunar múslima á Íslandi.
Yfirlýsingin var afturkölluð eftir að
leiðtogi Menningarseturs múslima,
Ahmad Sedeeq, krafðist útskýringa
á því hvers vegna stofnunin væri
yfirlýst trúfélag en stofnunin er ekki
skráð sem trúfélag á heimasíðu sýslumanns.
„Yfirlýsingin var einfaldlega röng
og þetta byggðist greinilega á misskilningi. Það hefur aldrei verið rétt
að stofnunin sé skráð trúfélag eins og
haldið var fram,“ segir Halldór Auðar
Svansson borgarfulltrúi en hann
þekkir vel til málsins. „Ég hef heyrt
að stofnunin hafi notað þessa yfirlýsingu til að þiggja fjármuni en get þó
alls ekki fullyrt það. Ef einhver hefur
verið að þiggja fjármuni á röngum
forsendum þá getum við ekki annað
gert en leiðrétt það,“ segir Halldór
og útskýrir að misskilningurinn hafi
líklega byggst á því að Menningarsetur múslima hafi verið staðsett í
húsnæði Stofnunarinnar þar til fyrir
um mánuði.
Trúfélög eru undanþegin fasteignaskatti samkvæmt lögum.
Halldór segir stofnunina ekki hafa
greitt gjöld af húsnæði sínu við
Skógarhlíð en það hafi hins vegar
ekki verið vegna yfirlýsingarinnar
heldur vegna þess að Menningarsetur múslima hafi leigt húsnæðið
þar til nú fyrir skömmu. Í dag greiði

stofnunin hins vegar
fasteignagjöldin eðli
málsins samkvæmt
þar sem trúfélag hafi
ekki lengur starfsemi
í húsinu.
Karim
Askari,
f ra m k væ m d a st j ó r i
Stofnunar múslima
á Íslandi, segist ekki
hafa fengið neina
yfirlýsingu um það að
mistök hafi orðið og
stendur fast við það
að stofnunin sé í raun
trúfélag. Aðspurður
hvort hann hafi
notað skjalið til að
fá fé að utan segir
Karim svo ekki vera,
en þekkt er að yfirvöld í Sádi-Arabíu
styrki trúfélög múslima víða um heim.
„Við vorum bara
að nota þetta skjal
til að sýna fólki
hérna á Íslandi að
við séum í raun trúfélag. Við erum
trúfélag og höfum verið alveg frá
byrjun,“ segir Karim og bætir við að
stofnunin greiði ekki fasteignagjöld.
nadine@frettabladid.is

Trúfélög múslima
Félag múslima á Íslandi og Menningarsetur múslima á Íslandi eru
einu skráðu trúfélög múslima á
landinu. Þetta kemur fram á lista
yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög á vefsíðu sýslumanns.
Stofnun múslima er ekki skráð
trúfélag.

Yfirlýsingin er frá nóvember 2015 en í
þessu bréfi frá 28. júní sl. er hún dregin
til baka. Bréfin eru bæði á ensku.

Ef einhver hefur
verið að þiggja
fjármuni á röngum forsendum þá getum við ekki
annað gert en
leiðrétt það.
Halldór Auðar
Svansson, borgarfulltrúi Pírata
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✿  Lækkun á gengi hlutabréfa fyrirtækja í
fasteignaviðskiptum frá Brexit-kosningum*

!
ð
r
ve

Land
Securities

-15%

Standard Life

-21%

Aberdeen Asset
Management

-9,5%

*Miðast við gengi hlutabréfa um eftirmiðdaginn í gær.

Legal and
General

-25%

M&G

-8%

Fasteignasjóðir
í miklum vanda
Gengi bréfa í breskum fyrirtækjum sem reka fasteignasjóði hefur lækkað um tugi prósenta frá Brexitkosningunum. Fjárfestum er meinað að taka út fé.
Viðskipti Fjárfestum hefur verið
bannað að taka út reiðufé vegna eigna
sinna í nokkrum breskum fasteignasjóðum í kjölfar niðurstöðu Brexitkosninganna. Hlutabréf í breskum
fyrirtækjum sem reka fasteignasjóði
og í helstu fasteignasjóðum Bretlands
hafa lækkað um allt að tuttugu prósent frá því að Bretar kusu að yfirgefa
Evrópusambandið. Ein aðalástæða
þess er óvissa fjárfesta um hlutverk
London sem fjármálamiðstöðvar utan
Evrópusambandsins.
Frá því að Mark Carney, bankastjóri
Englandsbanka, lýsti yfir áhyggjum
sínum vegna þess að áhrifa Brexit væri
nú þegar farið að gæta í efnahagslífinu
hafa nokkrir stórir breskir fasteignasjóðir tekið á það ráð að banna innlausnir.
Aviva og Standard Life höfðu þegar
bannað innlausnir þegar M&G,
stærsti fasteignasjóður Bretlands, tilkynnti áform um það. The Financial
Times greinir frá því að ekki hafi allir
sjóðir ákveðið að gera þetta. Forsvarsmenn Legal & General, sem rekur 2,5
milljarða punda fasteignasjóð, hafi til
dæmis lýst því yfir að þeir muni ekki
gera það.
Fjölmörg fyrirtæki hafa hins vegar
skorið niður verðmat fasteignasjóða
sinna. The Guardian greinir frá því að
Aberdeen Asset Management hafi tilkynnt á miðvikudaginn að viðskipti
yrðu stöðvuð í fasteignasjóði fyrirtækisins í sólarhring og virði sjóðsins
yrði lækkað um sautján prósent.

Rekstraraðilar óskast í
Sælkerahöll í Holtagörðum
Spennandi tækifæri í líflegu umhverfi
Vægi ferðaþjónustu hefur aukist í Holtagörðum
sem gegna nú hlutverki nýrrar samgöngumiðstöðvar með um 600 þúsund heimsóknum
ferðamanna á hverju ári. Reitir vinna að endurskipulagningu Holtagarða og fyrirhuga að setja
upp veitinga- og matarmarkað í bland við þann
rekstur og þjónustu sem fyrir er.
Auglýst er eftir rekstraraðilum til þátttöku í
uppbyggingu og rekstri á nýjum veitinga- og
matarmarkaði. Markaðurinn verður með básafyrirkomulagi þar sem 12 m² og stærri rými
eru í boði, með eða án bakrýma.

Einnig er leitað að rekstraraðilum með
sérvöru, ferðaþjónustu eða afþreyingu.
Umsóknarfrestur er til 1. september 2016.
Umsóknir og frekari upplýsingar á:
www.reitir.is/saelkeraholl.
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Atvinnuleysi mældist 3,1 prósent á Íslandi í vor. Fréttablaðið/Daníel

JÓNSSON & LE’MACKS

Sælkerahöllin verður í anda Torvehallerne og
Borough Market þar sem matur, menning og
umhverfi tvinnast saman í skemmtilegri upplifun
fyrir gesti og gangandi. Sælkerahöllinni er ætlað
að höfða bæði til ferðamanna og heimamanna
þar sem áhersla verður lögð á ferska, íslenska
matargerð, hráefni beint frá býli og sjávarfang
ýmist til að njóta á staðnum eða hafa með heim.

Legal & General tilkynnti svo um
tíu prósenta lækkun á fimmtudaginn
eftir fimm prósenta lækkun í síðustu
viku. Loks tilkynntu Foreign & Colonial og Kames einnig um fimm prósenta
lækkun á fimmtudaginn. Svipuð
gengislækkun átti sér stað í Bretlandi
árin 2007 til 2008 þegar verðmat var
leiðrétt um fjörutíu prósent.
Hlutabréf í breskum fyrirtækjum
sem reka fasteignasjóði hafa lækkað
um tíu til tuttugu prósent frá Brexitkosningunum fram að eftirmiðdeginum í gær og gengi hlutabréfa í Land
Securities, stærsta fasteignafélagi
Bretlands, höfðu lækkað um rúmlega
fimmtán prósent.
Það gæti komið til þess að verslunarmiðstöðvar, skrifstofuhúsnæði
og vöruhúsnæði fyrir allt að fimm
milljarða punda, jafnvirði tæplega
800 milljarða íslenskra króna, yrðu
seld út af þessum sveiflum. Mike
Prew, sérfræðingur hjá Jefferies, segir
í samtali við The Guardian, að þetta
gæti verið gert til að endurgreiða fjárfestum.
Sérfræðingar óttast að þessi þróun
gæti leitt til efnahagskreppu. Busi
ness Standard greinir frá því að Bill
Gross, sérfræðingur hjá Janus Capital, segi ástæðurnar minna á atburðarásina fyrir hrun Lehman Brothers
árið 2008. „Ef þessir fasteignasjóðir
eru bara ein vísbending, þá munu
kannski aðrir fylgja. Ég held að þetta
sé áhyggjuefni,“ segir Gross.

Fæstir án vinnu á Íslandi
Efnahagsmál Atvinnuleysi mælist
minnst meðal OECD-ríkja á Íslandi
og var 3,1 prósent í vor. Hlutfall starfandi mælist 75,7 prósent og er einnig
það hæsta meðal OECD-ríkja. Þetta
kemur fram í nýrri skýrslu OECD,
Employment Outlook 2016.
Í skýrslunni kemur fram að í maí
voru 39 milljónir manna án vinnu
innan OECD-ríkja sem er þremur
milljónum færri en í maí í fyrra, en
hins vegar sex milljónum fleiri en
fyrir efnahagskreppuna 2008.
Atvinnuleysi mælist mest í Grikklandi eða 24,2 prósent, og þar á eftir
á Spáni, 20,1 prósent.
Langtíma atvinnuleysi hefur færst

í aukana síðan fyrir kreppu og hefur
nú einn af hverjum þremur atvinnulausum innan OECD-ríkja verið án
atvinnu í meira en tólf mánuði. Þetta
er 55 prósentum hærra hlutfall en fyrir
kreppu.
Í skýrslunni kemur fram að þrátt
fyrir aukningu á vinnumarkaði hafi
OECD áhyggjur af launaþróun. Í
þremur fjórðu OECD-ríkja er atvinnuleysi enn 2 prósentum yfir atvinnuleysishlutfalli fyrir kreppu eða laun
fimm prósentum lægri en þau voru
fyrir kreppu. Óvíst er hvort laun muni
ná að hækka í takt við fyrri þróun, sérstaklega ef framleiðni heldur áfram að
vera lág. – sg

Ávöxtun sjóða Stefnis
Árleg nafnávöxtun

Sjóður

1 ár*

2 ár*

3 ár*

4 ár*

5 ár*

Árleg nafnávöxtun
frá stofnun*

Stefnir
Samval

Blandaðir sjóðir
Stefnir – Samval1
Stefnir – Eignastýringarsjóður

1

14,4%

18,5% 17,3% 16,4% 16,3%

11,6%

12,9%

20,6%

25,7% 22,5% 23,0% 21,2%

20

9,9% 10,0% 10,4%

ára

Íslensk hlutabréf
Stefnir – ÍS 151

1996 - 2016

Íslensk skuldabréf og innlán
Stefnir – Ríkisvíxlasjóður2

3,5%

3,5%

3,4%

3,3% 3,2%

9,3%

7,6%

5,0%

6,1% 6,8%

3,9%

5,7%

3,6%

4,0% 5,3%

2,6%

6,0%

3,7%

3,7% 5,5%

1,2%

4,6%

2,6%

2,9% 4,8%

Stefnir – Lausafjársjóður

5,7%

5,4%

5,5%

1

4,5%

Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður

2

Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur2
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð

2

2

1

Stefnir – Skuldabréfaval

5,4%
4,4%

Erlend hlutabréf **

KF – Global Value2
KMS – Global Equity2
Stefnir – Scandinavian Fund
Stefnir – Erlend hlutabréf

2

2

** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar

krónur. Gengi tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.
Vakin er sérstök athygli á því að sökum gjaldeyrishafta Seðlabankans er
ekki hægt að fjárfesta í íslenskum krónum í þessum sjóðum.

-14,5%

-1,2%

4,4%

6,7% 4,4%

-11,7%

1,6%

3,8%

6,8% 5,3%

-13,3%

-4,3%

2,7%

5,7% 2,6%

-16,4%

-2,8%

1,6%

4,0% 3,4%

* 1 ár: 30.06.2015 – 30.06.2016. 2 ár: 30.06.2014 – 30.06.2016. 3 ár: 30.06.2013 – 30.06.2016.
4 ár: 30.06.2012 – 30.06.2016. 5 ár: 30.06.2011 – 30.06.2016.
Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta.
Frekari upplýsingar um Stefni og sjóðina má finna á www.stefnir.is.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð
Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við
daglegan útreikning á gengi sjóðanna. Upplýsingar eru fengnar frá Arion banka hf.,
sem er vörslufyrirtæki sjóðanna, og frá upplýsingaveitu Bloomberg.

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000,
í næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir.
1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.
2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.
Vakin er sérstök athygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri
fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun
sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðina, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna
í útboðslýsingu og lykilupplýsingum þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.

SKOÐUN

10

s ko ð u n ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Gallsúr mjólk

9. júlí 2016

LAUGARDAGUR

Gunnar

M

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Forstjórinn
ber tvo hatta.
Hann er
talsmaður
einokunar og
fákeppni hjá
MS og svo
málsvari
viðskiptafrelsis í
hlutverki
stjórnarmanns
Samtaka
verslunar- og
þjónustu.

jólkursamsalan hefur verið
sektuð um 480 milljónir króna
vegna alvarlegrar misnotkunar á markaðsráðandi stöðu.
MS seldi hrámjólk til keppinautanna Mjólku og síðar Kú
á mun hærra verði en til MS, sem sagt sjálfs sín, og
Kaupfélags Skagfirðinga, samkvæmt niðurstöðu
Samkeppniseftirlitsins.
Sama stofnun sektaði MS um 370 milljónir
vegna sama máls fyrir tveimur árum en áfrýjunarnefnd samkeppnismála taldi að taka þyrfti málið
upp að nýju vegna nýrra gagna sem MS lagði fram.
Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins nú er að brot
MS hafi verið alvarlegri en áður var talið.
MS er sagt hafa viljað ýta Mjólku út af markaði
með yfirverðlagningu en Kaupfélag Skagfirðinga
tók Mjólku yfir árið 2009. Þá hafi mismununin
haldið áfram gagnvart Kú sem stofnuð var í
kjölfarið.
Í umsögn Samkeppniseftirlitsins frá 6. júní
síðastliðnum um frumvarp til laga um breytingu á
búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum segir
meðal annars, að frumvarpið þarfnist gagngerrar
endurskoðunar í því skyni að tryggja almannahagsmuni. Frumvarpið komi í veg fyrir eða
takmarki bann við misnotkun á markaðsráðandi
stöðu gagnvart afurðastöðvum í mjólkuriðnaði.
Jafnframt segir, að frumvarpið komi í veg fyrir að
minni vinnslu- eða afurðastöðvar eflist og dafni.
Þetta eru stór orð og vægast sagt stórfurðulegt
að Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur sem kennir sig
við víðsýni á grundvelli einstaklingsfrelsis og
atvinnufrelsis með hagsmuni allra stétta fyrir
augum, skuli taka þátt í því með samstarfsflokknum að festa hér í sessi enn frekar einokun
og fákeppni á þessum markaði næstu árin og
áratugina.
Ólafur M. Magnússon, framkvæmdastjóri
Mjólkurbúsins Kú, fagnar niðurstöðunni. Hann
fullyrðir í fréttum að Mjólkursamsalan hafi í raun
verið með þaulskipulagða aðför að keppinautum
sínum. Hann boðar skaðabótamál gegn MS, þar
sem farið verði fram á hundruð milljóna í bætur.
Forstjóri MS boðar áfrýjun á málinu, engir
sjóðir séu til í félaginu sem hægt er að ganga í til
að greiða svona sektir. Slíkar upphæðir kæmu
einungis úr vösum neytenda. Er það boðlegur
málflutningur?
Það virðist ekki vera að forsvarsmönnum MS
þyki neitt að því að okra á keppinautum og neytendum í skjóli stjórnvalda. Þeir svara fullum hálsi,
eins og þeirra er von og vísa.
Málatilbúnaður forráðamanna MS bætir
einungis olíu á eldinn. Forstjórinn ber tvo hatta.
Hann er talsmaður einokunar og fákeppni hjá
MS og svo málsvari viðskiptafrelsis í hlutverki
stjórnarmanns Samtaka verslunar- og þjónustu.
Er hægt að þjóna þessum ólíku herrum árekstralaust?

59,5%
íbúa á höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu
12–80 ára lesa Fréttablaðið daglega.*

Sá fjöldi myndi fara langt með að fylla sæti
Laugardalsvallar tíu sinnum.
Gallup, janúar–mars 2016

Allt sem þú þarft ...

Mín skoðun Logi Bergmann
Stoltið

Þ

egar ég gekk út af Stade de France á sunnudagskvöldið vissi ég að það hafði eitthvað stórkostlegt gerst. Við höfðum tapað fyrir Frökkum og
vorum úr leik. Draumur, sem hafði átt sér tæplega
tveggja ára aðdraganda, var á enda. En það var ekki
eins og það skipti í raun neinu máli. Við vorum á einhvern hátt búin að vinna. Klisjan um að við værum
þegar sigurvegarar var í raun ekki fjarri sanni. Ég hef
fylgst með íþróttum frá barnsaldri og vann meira að
segja við að fjalla um þær um árabil. Þetta hef ég aldrei
séð.
Þarna stóðum við, sennilega hátt í tólf þúsund
Íslendingar, með vot augu í rigningunni og klöppuðum fyrir liðinu okkar. Þetta var eins og hetjusena
í bíómynd. Allir farnir af vellinum, nema Íslendingar
sem gátu ekki fengið nóg og vildu ekki sleppa þessu
augnabliki.
Eftir leikinn, á leiðinni á lestarstöðina, var á engan
hátt hægt að sjá að við hefðum tapað leik. Það var
sungið, drukkið og farið yfir leikinn. Vissulega heldur
meira yfir seinni hálfleikinn, en það var ekki eins og
neinn væri reiður. Í mesta lagi: Það hefði verið gaman
að byrja aðeins betur.

Bláa hafið
Að vera í bláa hafinu, syngjandi og hrópandi var ótrúlega gefandi. Það gaf manni tilfinninguna að vera hluti
af einhvers konar heild. Maður upplifði sig sem skipaðan fulltrúa íslensku þjóðarinnar og á manni hvíldi
sú borgaralega skylda að öskra sig hásan. Syngjandi
sendiherra.
Við sameinuðumst um að lýsa því hvernig okkur
leið þegar Ragnar tæklaði Vardy, Hannes varði frá
Nani og Kolbeinn kom okkur yfir á móti Englendingum. Það er líka hressandi þegar maður áttar sig á
því að laun andstæðinga Íslendinga í þessum tveimur
síðustu leikjum, myndu standa undir öllum kostnaði
við rekstur Landspítalans. Það setur þetta í samhengi.

Draumurinn
Fótbolti náði að sameina okkur. Fótbolti sem er löðrandi
í spillingu og misrétti. Fótbolti sem hefur ákveðið að tvö
næstu heimsmeistaramót fari fram í Rússlandi og Katar.
En samt er fótbolti svo stórkostleg íþrótt. Uppspretta
spennu og gleði, sigra og sorgar.
Þetta ferðalag var eins og draumur. Fallegur draumur
sem við þorðum ekki alveg á trúa á. Margir hugsuðu bara:
Ég vona að við töpum ekki öllum leikjunum. Eða jafnvel:
Ég vona að við skorum að minnsta kosti mark. Fimm
leikjum síðar, tveimur sigrum og tveimur jafnteflum, eru
aðeins þrjú lið sem hafa skorað fleiri mörk en við. Við
áttum fleiri marktilraunir gegn Frökkum en allir fyrri andstæðingar þeirra á mótinu – samanlagt!
Þessir leikir vöktu nokkuð sem hefur lítið farið fyrir
síðustu ár. Það hefur þótt plebbalegt og dæmi um hallærislegan popúlisma: þjóðarstolt.
Við höfum ekki sameinast um neitt svo lengi. Eftir hrun
varð þjóðarstolt nánast eins og skammaryrði. Gjarnan
talað um þjóðarrembing ef einhver leyfði sér að nefna
að sennilega væri eitthvað sérstakt við þessa þjóð sem
hefði unnið ýmiss konar afrek – oft við erfiðar aðstæður.
Það eina sem við höfum komið okkur saman um er að
sundrast. Við höfum talað okkur niður og margir hafa
nánast litið á það sem þegnskyldu að tala um hvað Ísland
sé ömurlegt. Á stundum hefur maður nánast þurft að elta
uppi útlending til að heyra eitthvað fallegt um landið og
hvað Íslendingar séu nú merkileg þjóð.
Svo gerist þetta. Það þarf ekki annað en að horfa á
Arnarhól, þar sem allir voru þegar liðið kom heim. Eða
götur borgarinnar, þar sem enginn var þegar Ísland
spilaði. Við fundum eitthvað til að sameinast um. Það
er óháð stétt og stöðu. Óháð menntun og efnahag. Það
þurfti fótboltalandslið til að fá okkur í fyrsta sinn í langan
tíma til að viðurkenna að við erum stolt af því að vera
Íslendingar.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000,
ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
Lífið: Gyða Lóa Ólafsdóttir gydaloa@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

ÍSLANDSBANKI
VALINN BESTI BANKINN
FJÓRÐA ÁRIÐ Í RÖÐ
Við tókum ákvörðun:
að veita bestu bankaþjónstu
á Íslandi ár eftir ár svo þú
eigir auðveldara með að
taka þínar ákvarðanir

Tímaritið Euromoney valdi okkur besta bankann á Íslandi fjórða árið í röð.
Við erum þakklát fyrir þennan heiður sem er fyrst og fremst að þakka öflugri
liðsheild, frábæru starfsfólki og síðast – en ekki síst – bestu viðskiptavinum
á Íslandi sem hafa tekið virkan þátt í að móta með okkur þjónustuna.
Við þökkum viðskiptavinum og starfsfólki þennan frábæra árangur.

sport
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9. júlí 2016

Blikar tóku toppsætið af Stjörnunni

LA U G AR D A G U R

Pepsi-deild kvenna í fótbolta

KR - ÍBV

0-5

ÍA - Valur

0-1

Þór/KA - Selfoss

3-0

FH - Fylkir

1-2

Breiðablik - Stjarnan

1-0

Neðst
Selfoss
Fylkir
FH
KR
ÍA

9
7
7
6
1

0-1 Cloe Lacasse (4.), 0-2 Sigríður Lára
Garðarsdóttir (13.), 0-3 Rebekah Bass (40.),
0-4 Lacasse (80.), 0-5 Bass, víti (87.).

0-1 Margrét Lára Viðarsdóttir (10.).

1-0 Stephany Mayor (2.), 2-0 Mayor (24.), 3-0
Natalia Gómez Junco (85.).

0-1 Selja Ósk Snorradóttir (12.), 1-1 Ingibjörg Rún Óladóttir (45.), 1-2 Rut Kristjánsdóttir (61.).

1-0 Rakel Hönnudóttir (45.).

Efst
Breiðablik
Stjarnan
Valur
Þór/KA
ÍBV

17
16
14
11
9

Arna Stefanía bætti sig á
fyrsta stórmótinu sínu
Arna Stefanía Guðmundsdóttir
bætti sig og komst í undanúrslit á
sínu fyrsta stórmóti á EM í Amster
dam í gær þegar hún náði sjöunda
besta tímanum í undanrásum í 400
metra grindarhlaupi. Arna Stefanía
kom í mark á 57,14 sekúndum en
hún átti best áður 57,60 sekúndur.
Hún keppir í undanúrslitum í dag.
Mikilvægt markBlikar fagna Rakel Hönnudóttur eftir að hún skoraði gegn Stjörnunni í Pepsi-deild kvenna í gær. Það reyndist eina mark leiksins og
Breiðablik vann Stjörnuna því 1-0 í þriðja deildarleik liðanna í röð. Með sigrinum komust Blikar á topp deildarinnar. fréttablaðið/hanna

Fyrsti svona EM-dagur í 58 ár
Tvær íslenskar konur keppa til úrslita á EM í frjálsum í dag. Ísland hefur ekki átt tvo keppendur í sér úrslitum á sama degi á EM síðan í Stokkhólmi 1958. „Stór dagur fyrir frjálsar á Íslandi,“ segir Freyr, formaður FRÍ.
Frjálsar íþróttir Tvær íslenskar
frjálsíþróttakonur tryggðu sér
sæti í úrslitum í sínum greinum
á fimmtudaginn og keppa þær í
úrslitum í dag. Það er langt í frá að
vera viðburður á EM að Ísland eigi
tvo keppendur í úrslitum hvað þá á
sama degi. 9. júlí 2016 er því þegar
orðinn sögulegur í íslensku frjáls
íþróttasögunni.
Ásdís Hjálmsdóttir keppir til
úrslita í spjótkasti klukkan 16.45
en Aníta Hinriksdóttir keppir til
úrslita í 800 metra hlaupi klukkan
19.40. Í millitíðinni keppir Arna
Stefanía Guðmundsdóttir í und
anúrslitum í 400 metra grindar
hlaupi (klukkan 18.20).

Eiga heima á stóra sviðinu
„Þetta sýnir bara í hvaða stöðu þær
eru þessar stelpur. Íslendingar í
frjálsum, eins og í fótboltanum, eiga
heima á stóra sviðinu. Þær sýna það
þessar stelpur,“ segir Freyr Ólafs
son, formaður FRÍ. En við hverju
má búast í dag? „Okkar væntingar
stóðu til þess að þær kæmust á
þennan stað sem þær eru komnar á
núna. Ásdís var tíunda inn og Aníta
var fjórða inn. Auðvitað væri það
sem við yrðum mjög sátt við. Hver
einasta þjóð lætur sig náttúrulega
dreyma um medalíu,“ segir Freyr.
„Þetta er stór dagur fyrir frjálsar
á Íslandi og góð upphitun á Ólym
píuári. Það er svolítið skemmtilegt
að hafa svona stórt mót mánuði
fyrir leika,“ segir Freyr um tíma
setninguna, en bæði Ásdís og
Aníta eru á leiðinni á ÓL í Ríó.
Þetta er í fyrsta sinn sem Aníta
keppir til úrslita á stórmóti full

Aníta Hinriksdóttir keppir kl. 19.40 í kvöld. fréttablaðið/EPA

orðinna en Ásdís hefur komist einu
sinni áður í úrslit, en það var fyrir
sex árum. Ásdís Hjálmsdóttir er að
setja nýtt íslenskt met, með því að
keppa á sínu fimmta Evrópumóti.

Önnur veröld
„Aníta hefur staðið sig vel á ung
lingastórmótunum en þetta er
harðara þegar komið er upp í full
orðinsflokk. Þetta er önnur veröld
og hún stendur sig vel í henni.
Þetta var stressandi í gær (fyrradag)
því tölfræðin var ekki Ásdísi í hag,
að vera áttunda eftir fyrri riðil. Það
var svolítið sérstakt að það voru
bara tvær sem köstuðu lengra. Það
var mjög gott fyrir hana að vera
réttu megin núna,“ segir Freyr en
Ásdís var búin að enda í þrettánda
sæti á tveimur EM í röð en tólf
efstu komast í úrslit.
Ísland átti síðast tvo íþrótta
menn í úrslitum á sama degi á

Úrslitin ráðast á morgun
Portúgal og Frakkland mætast
í úrslitaleik EM 2016 á Stade de
France annað kvöld. Cristiano
Ronaldo fær þarna kjörið tækifæri
til að vinna sitt fyrsta stórmót með
portúgalska landsliðinu og styrkja
þar með stöðu sína sem einn
af bestu leikmönnum fótbolta
sögunnar. Ronaldo hefur skorað
þrjú mörk á EM 2016 en sá eini
sem hefur gert fleiri er Frakkinn
Antoine Griezmann sem verður
portúgölsku vörninni eflaust
óþægur ljár í þúfu í úrslitaleiknum.
Frakkar hafa unnið tvö síðustu
stórmót sem þeir hafa haldið, EM
1984 og HM 1998, og vilja eflaust
bæta þriðja heima
titlinum við annað
kvöld. Frakkar
hafa tvisvar
sinnum áður
orðið Evrópu
meistarar (1984 og
2000) en Portú
galar aldrei.

Ásdís Hjálmsdóttir keppir kl. 16.45 i dag. Fréttablaðið/Pjetur

EM í frjálsum fyrir 22 árum eða
á EM í Helsinki 1994. Dagurinn
var 13. ágúst 1994 og þá keppti
Pétur Guðmundsson í tólf manna
úrslitum í kúluvarpi og Martha
Ernstsdóttir í 21 manns úrslitum í
tíu þúsund metra hlaupi. Martha
er einmitt frænka Anítu Hinriks
dóttur sem keppir í dag.
Pétur þurfti að vinna sér sæti í
úrslitum og náði þá besta kastinu
í undankeppninni en Martha var
komin í úrslitahlaupið um leið og
hún náði lágmarkinu á EM. Kast
Péturs í undankeppninni hefði
dugað á pall en hann náði sér ekki
eins vel á strik í úrslitunum.

23. ágúst 1958
Það þarf aftur á móti að fara aftur
um 58 ár til að finna sams konar
stöðu og íslenskar frjálsar eru í
í dag. EM í Stokkhólmi 1958 var
nefnilega síðasta Evrópumótið þar

sem tveir íslenskir keppendur, sem
höfðu unnið sér sæti í úrslitum í
undankeppni á mótinu, kepptu til
úrslita á sama degi. Sá dagur var
23. ágúst 1958 og keppendurnir
voru Vilhjálmur Einarsson í þrí
stökki og Gunnar Huseby í kúlu
varpi.
Vilhjálmur Einarsson varð þret
tándi í undankeppninni en stökk
108 sentímetrum lengra í úrslitum
þrístökksins og tryggði sér brons
verðlaun. Gunnar Huseby hafði
unnið gull í kúluvarpinu á Evrópu
mótunum 1946 og 1950 en hann
var þarna orðinn 34 ára gamall
og varð að sætta sig við 17. sætið í
úrslitunum 1958.
Síðan hafa 22 íslenskir frjáls
íþróttamenn keppt til úrslita
en enginn þeirra í sérúrslitum á
sama degi. Það er því stór stund á
Ólympíuleikvanginum í Amster
dam í dag. ooj@frettabladid.is

Í dag

11.50 F1 tímataka, SilverstoneSport
13.00 Wimbledon-mótið, einliðaSport 2
leikur kvenna úrslit
15.30 FH - Víkingur R.Sport
02.00 UFC 200 Cormier-Silva Sport
14.00 Huginn - Leiknir R. Seyðisfj.v.
16.00 FH - Víkingur R.
Kaplakriki
16.00 Grindavík-Þór Ak.Grindavík

Á morgun

11.30 F1 á Silverstone
Sport
13.00 Wimbledon-mótið, einliðaSport 2
leikur karla úrslit
15.30 KR - Víkingur Ó.Sport
22.00 SumarmessanSport
16.00 KR - Víkingur Ó.

KR-völlur

WWW.NISSAN.IS

NISSAN X-TRAIL

ENNEMM / SÍA /

N M 7 5 4 8 5 N i s s *Miðað
a n X t rvið
a i luppgefnar
5 x 3 8 m atölur
i bframleiðanda
n a n a r a r a um
l
eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

RÚMGÓÐUR OG SPARNEYTINN SPORTJEPPI
FÁANLEGUR 7 SÆTA

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum,
t.a.m. ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI.
Hann tekur við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum
bílsins og miðlar þeim til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu
sem gerist. Kerfin láta ökumann vita þegar eitthvað óvænt
steðjar að sem valdið getur hættu.

NISSAN X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL

ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Verð: 5.390.000 kr.

Verð: 5.790.000 kr.

Eyðsla 5,1 l /100 km*

Eyðsla 5,3 l /100 km*

ACENTA 360° myndavélakerfi, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur,
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerfi: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.ﬂ.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

360° MYNDAVÉLATÆKNI

NISSAN CONNECT

ÖRYGGISHJÚPUR

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

KIRUNA

U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt áklæði.
Stærð: 301 × 200 × 78 cm

179.990 kr. 239.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

Hornsófi með tungu. Hægri eða vinsti. Grátt áklæði.
Stærð: 308 x 140/203 x 81 cm

149.990 kr. 189.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

Kiruna

Kiruna

69.990 kr. 99.990 kr.

59.990 kr. 89.990 kr.

Þriggja sæta sófi.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 227 × 90 × 78 cm.

40%
AFSLÁTTUR

DELTA

Eldhúsborð. Eik/hvítt.
Stærð: 100 x 100 H: 74 cm

29.990 kr. 49.990 kr.

Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Ljós- og dökkgrátt
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd
höfuðpúði. Stærð: 231 × 140 × 81 cm.

Tveggja sæta sófi.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 162 × 90 × 78 cm.

89.990 kr. 119.990 kr.

25%

50%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

NEPTUN

BELINA

Borðstofustóll.
Hvítur eða svartur.

Borðstofustóll.
Hvítur eða svartur.

9.995 kr. 19.990 kr.

8.990 kr. 11.990 kr.

26%
AFSLÁTTUR

NEPTUN

Borðstofustóll.
Eik.

10.990 kr. 14.990 kr.
ÖLL SMÁVARA
FRÁ IVV

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

30%

BASTLUKTIR
FRÁ BROSTE

ÖLL MATARSTELL
FRÁ RALPH LAUREN

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

30%
10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

AFSLÁTTUR

MOSAICO, LUCE OG
PRISMA GLÖS FRÁ VIDIVI

40%

Reykjavík
Bíldshöfði 20

25%

50%

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Sumar

ÚTSALAN
í fullu fjöri

LEEDS

33%
AFSLÁTTUR

Hægindastóll.
Anna/Patch slitsterkt áklæði.

79.990 kr. 119.990 kr.

60%
Allt að

afsláttur

HARROW

Hægindastóll. Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.

26%
AFSLÁTTUR

Stóll

Skammel

109.990 kr. 49.990 kr.
149.990 kr. 69.990 kr.

PASO DOBLE

Tungusófi. Hægri eða vinstri
tunga. Grátt eða brúnt
slitsterkt áklæði.
Stærð: 305 × 100/150 × 95 cm

35%

240.490 kr.
369.990 kr.

AFSLÁTTUR

SALLY

25%
AFSLÁTTUR

Hægindastóll PU-leður
Litir: Brandy, brúnn og svartur.

29.990 kr. 39.980 kr.

28% 20%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

PINNACLE

Brúnt, dökkbrúnt eða
vínrautt leður á
slitflötum.
Stærð:
84 × 90 × 100 cm

28%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

ADAM

Ljósbrúnt, grátt og rautt slitsterkt áklæði.
Stærð: 82 × 98 × 104 cm

99.990 kr.
139.990 kr.

143.990 kr.
179.990 kr.

Hægindastóll.
Ljós- og dökkgrátt áklæði.

24.990 kr. 34.990 kr.

helgin
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Feðginin Jóhanna Engilráð og Hrafn bregða á leik með taflmenn í stærra lagi. Á uppskeruhátíðinni verður einmitt hægt að prófa þetta stóra tafl sem sést í bakgrunni.

LAUGARDAGUR

Fréttablaðið/Eyþór

Erum fyrst og fremst að gleðjast saman
Skákfélagið Hrókurinn heldur uppskeruhátíð í dag þar sem verður nóg um að vera. Skákmeistarar tefla við gesti, boðið verður upp á
vöfflur, bókamarkað og harmóníkuleik svo eitthvað sé nefnt. Hróksliðar hafa farið í yfir 50 ferðir til Grænlands á undanförnum árum.
Viktoría
Hermannsdóttir

viktoria@frettabladid.is

V

ið erum að fagna góðum
árangri að undanförnu og
leggja drög að næstu verkefnum. Við erum fyrst og fremst að
gleðjast, koma saman og bjóða alla
velkomna að koma og kynna sér
starfs Hróksins á Íslandi og í Græn-

landi,“ segir Hrafn Jökulsson, forseti
skákfélagsins Hróksins. Hrókurinn
býður til uppskeruhátíðar í dag. Þar
verður tafl og tónlist, bókamarkaður, myndasýning frá Grænlandi
og vöfflur á boðstólum. Linda Guðmundsdóttir frá Finnbogastöðum
í Trékyllisvík leikur á harmóníku,
Valdimar Tómasson stýrir bókamarkaði og skákmeistarar tefla við
gesti og gangandi.

Frá árinu 2003 hafa Hróksliðar
farið í yfir 50 ferðir til Grænlands að
útbreiða skák og vináttu. Þeir hafa
einnig staðið fyrir fatasöfnun fyrir
grænlensk börn og unglinga auk þess
sem nýlega var farið að safna fötum
fyrir heimilislausa í Nuuk. „Það var
nýlega stofnað athvarf fyrir heimilislausa í Nuuk sem Íslendingurinn
Guðmundur Þorsteinsson veitir forstöðu. Við heimsóttum það í maí

og eignuðumst þar góða vini. Við
sendum fyrstu sendinguna af fatnaði
þangað í gær.“
Það er nóg um að vera hjá Hróknum og á hátíðinni verða komandi
verkefni einnig kynnt. „Það er
mikið fram undan af skákhátíðum
og skemmtilegheitum víða á Grænlandi enda flýgur Flugfélag Íslands
núna til fimm staða á Grænlandi.
Flugfélagið hefur staðið þétt við

bakið á okkur frá upphafi ásamt
fleiri góðum,“ segir Hrafn. „Svo
erum við líka bara að fagna þessum
góða árangri og fara yfir verkefnin
okkar hér heima. Verkefnin eru öll
í anda slagorðs Hróksins og skákhreyfingarinnar: Við erum ein fjölskylda.“
Uppskeruhátíðin fer fram milli
klukkan 14 og 16 í Pakkhúsi Hróksins, Geirsgötu 11, í dag.

Um helgina

Gaddakylfan

Lestu

bókina Löður
daganna eftir
franska rithöfundinn Boris
Vian sem kom
nýlega út í íslenskri þýðingu.

Sagan sem ekki má segja

er ævisaga með meiru - í kiljuformi
„Merkilegur atburður varð fyrir utan Hafnarhúsið
rétt fyrir fyrsta fund nýskipaðrar Rannsóknarnefndar
sjóslysa (1991). Formaður nefndarinnar hafði hringt
og sagt að hann ætlaði að koma vel tímanlega og ræða
við framkvæmdastjórann um ýmis atriði. ............
Kristján S. Guðmundsson segir sögu sína sem
meðal annars spannar 37 ára starf á sjó og
15 ára starf að rannsóknum sjóslysa.

Farðu

í húllafjör í Hljómskálagarðinum
frá klukkan 13-15 í dag. Húlladúllan
stendur fyrir viðburðinum þar sem
allir geta lært réttu húllataktana.

Hérna segir hann hispurslaust frá ýmsu sem hann hefur upplifað á langri starfsævi.

Vefverslunin

Taramy.is

nánari upplýsingar í s:6992355

Hlustaðu

á fyrstu plötu Reykjavíkurdætra sem
kom út í vikunni og ber nafnið RVK
DTR.

Horfðu

á úrslitaleik EM á sunnudag þar sem
Frakkland og Portúgal keppa um
Evrópumeistaratitilinn.

Glæsilegur

Hyundai Tucson

* Viðmiðunartölur

framleiðanda um eldsney tisnotkun í blönduðum akstri.

E N N E M M / S Í A / N M 7 6 2 8 1 H y u n d a i Tu c s o n a l m e n n j ú l í 5 x 3 8

Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur, bensín eða dísil.

Eigum bíla til afgreiðslu strax!
Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið
fjórhjóladrif og sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði
Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson - verð frá 4.790.000 kr.
Hyundai Tucson / Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar,
175 hestöfl, eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16
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Bandarískt þjóðfélag í uppnámi

Lögreglan í New York handtók fjölda fólks í mótmælunum á fimmtudag. NordicPhotos/Getty

Fjöldi fólks hefur safnast saman í stórborgum í Bandaríkjunum undanfarna daga til þess að mótmæla ofbeldi
lögreglunnar gegn hörundsdökkum. Í Dallas í Texas voru svo fimm lögreglumenn myrtir á fimmtudagskvöld.
Guðsteinn
Bjarnason

gudsteinn@frettabladid.is

Ólöf Skaftadóttir

B

olof@frettabladid.is

andarískt þjóðfélag
logar vegna framferðis
hvítra lögreglumanna
gagnvart svörtum
almenningi. Í hvert
sinn sem fréttir berast
af því að svartur maður hafi látið
lífið eftir að hafa orðið á vegi lögreglumanna, þá magnast fjandskapurinn í garð lögreglunnar.
Þúsundir manna safnast reglulega saman í borgum landsins til
að minna lögregluna á að líf svartra
skipta máli. Í hverjum mánuði
halda samt tugir manna áfram að
falla fyrir skotum úr byssum lögreglumanna.
Í fyrrakvöld gerðist það svo að
fimm lögreglumenn voru myrtir í
Dallas, skammt frá þeim stað þar
sem John F. Kennedy forseti var
myrtur árið 1963. Sjö lögreglumenn
að auki særðust, sumir alvarlega, en
árásarmennirnir voru fjórir. Þrír
þeirra eru í haldi lögreglunnar en sá
fjórði lést þegar lögreglan sprengdi
sprengju sem hann var með á sér.
Þetta gerðist þegar þúsundir
manna voru úti á götum að taka
þátt í friðsamlegum mótmælum
gegn lögregluofbeldi. Árásarmennirnir biðu þangað til mótmælendurnir voru komnir fram hjá og
réðust þá á lögregluna, sem stóð á
verði.

Mótmælaganga í New York-borg á fimmtudag. Fólk gekk saman frá Union Square-garði að lestarstöðinni Grand Central til þess að mótmæla morðum lögreglumanna á
þremur hörundsdökkum mönnum á tveimur sólarhringum. NordicPhotos/Getty

Black lives matter
er alþjóðleg hreyfing
sem spratt upp úr
samfélagi þeldökkra
í Bandaríkjunum og
beitir sér gegn ofbeldi
gegn blökkumönnum.

✿  566 manns hafa látið lífið af völdum lögreglumanna
í Bandaríkjunum það sem af er þessu ári.

0,56

af hverri milljón íbúa
10 Asíu- eða Kyrrahafseyjamenn

3,23

af hverri milljón íbúa
136 þeldökkir

3,4

1,59

1,41

40

af hverri milljón íbúa
13 amerískir frumbyggjar
(indjánar)

af hverri milljón íbúa
279 hvítir

af hverri milljón íbúa
88 spænskumælandi

Aðrir/óþekkt

DEKA PRO ÚTIMÁLNING
I
Á MÚRBÚÐARVERÐ

15%

AFSLÁTT
UR

DEKA PRO útimálning, 10 lítrar

6.367

áður kr. 7.490
4 lítrar kr. 3.396 áður kr. 3.995

DEKA þakmálning, 10 lítrar

12.695

15%

AFSLÁTT
UR

ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni. 2,7 l.

4.390

ODEN þekjandi viðarvörn
1 líter, A stofn

1.781

áður kr. 2.095
(afsl. af öllum pakkningastærðum)

DEKA SÍLAN vatnsfæla 5 lítrar

6.590

MALARTVATT Paint Wash

1.195

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

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

20

h elg i n ∙ F R É T T A B L A ð i ð

✿ Líklegast að svartir séu drepnir af lögreglunni

3x

liklegra að svartir
séu drepnir af lögreglunni en hvítir.

Svartir

Hvítir
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✿ Enginn tekur ábyrgð

30% 97%

mála af þessu tagi í fyrra enduðu með því að
enginn lögreglumaður var sóttur til saka.

svartra fórnarlamba voru óvopnuð
í fyrra. 19% hvítra
fórnarlamba voru
óvopnuð.

Óvopnaðir
(30%)

Vopnaðir/ekki
vitað (70%)

Enginn sóttur til saka

Lögreglumenn kærðir

Lögreglumenn dæmdir

Þessu verður að linna
„Þessu verður að linna, þessum illdeilum milli lögreglunnar okkar og
almennings,“ sagði David Brown,
lögreglustjóri í Dallas, við fjölmiðla
í gær og dró enga fjöður yfir það
að lögreglan er ekki vel liðin þessa
dagana. „Flesta daga finnum við
ekki fyrir miklum stuðningi.“
Yfirmenn lögreglunnar í Dallas
hafa reyndar lagt á það mikla
áherslu undanfarið, meiri en víða
annars staðar í Bandaríkjunum,
að breyta vinnubrögðum sínum
og hugarfari til að draga úr líkum á
ástæðulausu ofbeldi.
Brown lögregluforingi óskaði eindregið eftir því að almenningur tæki
sér nú stöðu með lögreglunni: „Við
þurfum ykkar stuðning til að geta
verndað ykkur gegn mönnum á
borð við þessa, sem frömdu þennan
hörmulega verknað.“
Ekkert sem réttlætir
Barack Obama Bandaríkjaforseti
flutti í gærmorgun stutt ávarp í tilefni þessara atburða, þar sem hann
er staddur í Póllandi á leiðtogafundi
NATO.
„Ég tel mig tala fyrir hvern einasta
Bandaríkjamann þegar ég segi að
þessir atburðir veki með okkur andstyggð og að við stöndum öll saman
með fólkinu og lögregludeildinni í
Dallas,“ sagði Obama. „Það er ekkert sem réttlætir árásir af þessu tagi
eða ofbeldi hvers konar gegn lögreglunni.“
Daginn áður hafði hann samt einnig ávarpað fjölmiðla, þá nýkominn til
Póllands, en í það skiptið var tilefni
ávarpsins atburðirnir í Louisiana og
Minnesota fyrr í vikunni, þar sem
hvítir lögreglumenn höfðu drepið
þeldökka menn, gjörsamlega að
ástæðulausu eftir því sem best varð
séð af myndböndum.
Þessi dráp urðu til þess að þúsundir
Bandaríkjamanna flykktust út á götur
í mörgum stærstu borgum landsins
til að mótmæla lögregluofbeldi gegn
þeldökku fólki.
„Við höfum of oft séð harmleiki af
þessu tagi,“ sagði Obama þá, og bætti
því við að skotárásir af þessu tagi
hlytu að valda öllum Bandaríkjamönnum óhug.
Ekki einangruð atvik
„Þetta eru nefnilega ekki einangruð
atvik. Þau eru einkenni á víðtækara
kynþáttamisræmi í löggæslukerfinu
okkar.“
Hann hrósaði samt lögreglunni
almennt fyrir góð og mikilvæg störf
í þágu þjóðarinnar, og í gær minnti
hann aftur á þær fórnir sem lögreglan
færir í daglegum störfum sínum.
Hann minnti jafnframt á hina
hörðu andstöðu, sem allar tilraunir
til að herða skotvopnalöggjöf landsins hafa mætt af hálfu Repúblikanaflokksins og hinna fjársterku samtaka
skotvopnaeigenda:
„Við vitum að þegar fólk er vopnað

Mótmælendur í Los Angeles stöðva umferð og dansa á bílum nálægt The Triple S Food Mart þar sem hinn hörundsdökki Alton Sterling var skotinn af lögreglumanni á
þriðjudag. NordicPhotos/Getty

Af 2,3 milljónum manna
sem sitja í fangelsi í
Bandaríkjunum er
1 milljón blökkumenn.

58%

fanga í Bandaríkjunum

eru þeldökkir og
spænskumælandi, þó
að þessir minnihlutahópar séu aðeins um
fjórðungur allra íbúa
í Bandaríkjunum.

öflugum vopnum, þá gerir það illu
heilli árásir af þessu tagi enn banvænni og sorglegri, og á næstu dögum
munum við þurfa að skoða þennan
raunveruleika líka.“

Þjóðfélag í uppnámi
Bandarískt þjóðfélag er tvímælalaust
í uppnámi vegna þessara atburða,
bæði þeir sem ekki eru hvítir á hörund og þykir látlaust að sér vegið, en
ekki síður hinir sem nú sjá hugsanlega fram á harðari átök.
Enn er þó allt óljóst um framhaldið.
Forsetakosningarnar, sem verða
haldnar í nóvember næstkomandi,
verða að öllum líkindum með þeim
skrautlegri í sögunni og alveg eins líklegt að bæði lögreglumorðin í Dallas
og kynþáttafordómar hvítra lögreglumanna muni setja svip sinn á hana.
Væntanleg forsetaefni beggja stóru
flokkanna, þau Hillary Clinton og
Donald Trump, hafa bæði frestað
framboðsfundum sínum vegna
atburða vikunnar.
Bæði hörmuðu þau og fordæmdu
lögreglumorðin í Dallas og sögðu
hug sinn vera hjá fjölskyldum hinna
látnu.
Trump sendi síðan frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagði: „Við verðum
að endurheimta lög og reglu. Við
verðum að endurreisa trú almennings hér á að geta verið öruggur á
heimilum sínum og á götum úti.“

Frægir láta sig málið varða
Serena Williams Tennisstjarnan sagði einfaldlega: Við þetta þarf
ég að vakna. Hvenær verður eitthvað gert? Hvenær verður eitthvað
gert í raun og veru?

Beyoncé Knowles Söngkonan birti yfirlýsingu þar sem hún hvatti
fólk til þess að krefjast breytinga. Hún sagði að stríðinu gegn lituðu
fólki og öðrum minnihlutahópum yrði að linna. Ótti væri ekki afsökun. Hatur myndi ekki sigra.
Jay Z Rapparinn og eiginmaður Beyoncé gaf út lag í vikunni og
yfirlýsingu um leið. Þar segist hann sorgmæddur og vonsvikinn út í
heimalandið. Samfélagið ætti að vera komið lengra.

PIZZUVEISLA!
Kauptu 5 pizzur að eigin vali en borgaðu fyrir 4.
Gildir um allar pizzur

THIN & CRISPY OG DEEP PAN
PIZZUR

899

Fyrir

399

kr.
stk.

kr.
stk.

CHICAGO TOWN TAKEAWAY
PIZZUR

af öllum pizzum

599

kr.
stk.

ICELAND
STONE BAKED

Verð
frá

799

kr.
stk.

399

kr.
Pk.

CHICAGO TOWN PIZZUR
2 Í PAKKA

ICELAND
STUFFED CRUST

599

kr.
stk.

ICELAND
WOOD FIRED

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

22

h e lg i n ∙ F R É T TA B L A ð i ð

9. júlí 2016

LAUGARDAGUR

Frumkvöðlar
framtíðarinnar

Sæunn
Gísladóttir

S

saeunn@frettabladid.is

tartup Reykjavik fer fram
í fimmta sinn um þessar
mundir. Tíu fyrirtæki hafa
tekið þátt ár hvert og hafa
því fjörutíu fyrirtæki nú
þegar farið í gegnum ferlið, og tíu
ný bætast við í sumar. Af þeim eru

57,5 prósent enn starfandi í dag og
fleiri sem eru lítið virk.
Í ár sóttu 250 fyrirtæki um að
taka þátt. Með þátttöku í Startup
Reykjavík fá félögin aðstöðu í tíu
vikur sem þau deila með hinum
teymunum sem taka þátt. Einnig
njóta þau leiðsagnar fjölda reyndra
leiðbeinenda sem deila sinni þekkingu og reynslu. Að auki fjárfestir
Arion banki í félögunum sem taka
þátt í Startup Reykjavík fyrir 2,4

milljónir króna gegn sex prósenta
eignarhlut.
Fyrirtækin sem taka þátt að þessu
sinni eru mjög fjölbreytt, tvö eru að
þróa tölvuleik, eitt er að framleiða
súkkulaði og enn annað að framleiða næringu fyrir stofnfrumur til
að flýta fyrir þróun á stofnfrumumeðferðum. Fréttablaðið kynnti
sér starfsemi þeirra fyrirtækja sem
kynntu sig á PopUp & Pitch-kvöldinu á fimmtudaginn.

Hágæða gjafasúkkulaði og
konfekt framleitt af Verzlingum

Y

ngsta teymið í Startup Reykjavík að þessu sinni er teymið
á bak við Moon Chocolate.
Það eru þau Lára Borg Lárusdóttir,
Sveinn Ólafur Lúðvíksson, Áshildur
Friðriksdóttir, Jórunn María Þorsteinsdóttir og Unnur Svala Vilhjálmsdóttir. Öll útskrifuðust þau
frá Verzlunarskóla Íslands í vor.
Teymið kynntist í frumkvöðlaáfanga í skólanum og var Moon
Chocolate valið fyrirtæki ársins
2016 í samkeppni ungra frumkvöðla,
Junior Achievement, á Íslandi.
Fyrirtækið framleiðir hágæðasúkkulaði sem er búið til frá grunni.
„Þetta er hágæða gjafasúkkulaði,
við erum að einblína á hönnun
vörunnar með skemmtilegu útliti.
Við viljum að þetta grípi augað,“ Lára
Borg. Hún bætir við að hugað sé að
siðferði við innkaup. „Við ætlum að
fara meira út í konfekt, trufflur og
páskaegg og aðrar árstíðabundnar
vörur, við ætlum ekki bara að vera
með súkkulaðistykki,“ segir Áshildur
Friðriksdóttir.
„Við erum núna að reyna að koma
framleiðslunni af stað, finna vélar,
við vorum að finna húsnæði, og við
erum að fá leyfi,“ segir Áshildur. „Við
gerðum þetta fyrst hjá Ommnomm
og fengum aðstöðu þar, nú þurfum
við okkar eigin.“
Teymið er að hugsa fyrst um
íslenska markaðinn en hyggur svo á
útflutning.

Airbnb fyrir glósur

Í

hverjum einasta bekk er einhver
snillingur sem býr til æðislegar
glósur og markmiðið er að einhverju leyti að gera þessa manneskju
að rokkstjörnu.“ Þetta segir Helgi
Þorsteinsson, en hann ásamt Snæbirni Hersi Snæbjarnarsyni og Erwin
Szudrawski standa að baki fyrirtækinu Noted. Noted er vettvangur fyrir
stúdenta til að deila glósum og námsefni sín á milli.
„Þetta byggir á því að það er rosa
mikill vilji hjá nemum að fá glósur
og þeir sem eru að glósa fá oftar en
ekki ekkert fyrir það og ef það er
gert þá er það voða óskipulagt. Við
ætlum að búa til vettvang þar sem
þeir sem eru góðir að glósa búa til
prófíl um sig og hlaða inn glósunum
sínum og fólk getur gerst áskrifandi á
glósurnar þeirra og þeir fá greitt fyrir
það. Þetta er eins konar Airbnb fyrir
glósur,“ segir Helgi.
„Í mörgum tilfellum er þetta
nemandi sem hefur mikið fram að
færa og getur kennt samnemendum
sínum mjög mikið þannig að það
eru allir bættir á því að viðkomandi

App sem er
vettvangur fyrir
stúdenta til að deila
glósum og námsefni
sín á milli.
láti glósurnar sínar og fái eitthvað í
staðinn,“ segir Helgi.
„Markmiðið er að appið verði tilbúið í lok Startup Reykjavík. Í haust
verði búið að prófa vöruna og að
þetta verði orðin nokkuð góð vara.
Við ætlum svo líka að vera búin að
ráða fullt af góðum glósurum þá.“
Teymið mun svo vinna áfram hjá
fyrirtækinu í haust.
Teymið hefur góða reynslu af
vörunni. Þeir settu frumgerð í loftið
fyrir síðustu jólapróf sem var svo
vinsæl að síðan fór niður. Helgi vill
hvetja alla sem eiga glósur að prófa
að setja þær inn. „Aðrir gætu nýtt sér
þær og þú gætir fengið einhverjar
tekjur.“

Stefnt er að framleiðslu á Moon Chocolate í ágúst. Fréttablaðið/Eyþór

Framleiðir
hágæða súkku
laði sem er búið til frá
grunni.
Þau er sammála um að umhverfið
hjá Startup Reykjavík sé mjög örvandi fyrir fyrirtækið. „Þau eru með
ómetanlega reynslu sem við erum

ekki með og þau eru að miðla henni
til okkar,“ segir Lára Borg.
Stefnt er að framleiðslu í ágúst
og mun teymið vera í fullri vinnu
hjá fyrirtækinu í haust. Nú eru þau
í leit að fjárfestum. „Það verður fjárfestadagur í lok ágúst og við munum
þá flytja kynningu fyrir þá,“ segir
Áshildur.
Viðtökur hafa verið jákvæðar fyrir
hugmyndinni. „Það eru allir mjög
spenntir að smakka,“ segir Sveinn.

Hugmyndin kom uppi á jökli

V

ið erum í raun og veru að gera
fólki kleift að upplifa hraunrennsli í alvörunni,“ segir
Ragnhildur Ágústsdóttir sem ásamt
manni sínum Júlíusi Inga Jónssyni
stendur að baki Lava Show. Um er
að ræða magnaða sýningu þar sem
alvöru bráðið hraun rennur inn í
sýningarsal og yfir ís með tilheyrandi sjónarspili.
„Sýningarsal fullum af fólki gefst
kostur á að sjá hraun renna, heyra
í því, finna lyktina af því og finna
hitann sem stafar af því,“ segir Ragnhildur. Markhópurinn eru ferðamenn
sem hafa áhuga á íslenskri náttúru.
Ragnhildur bendir á að líkurnar á því
að þeir hitti á eldgos hér á landi séu
mjög litlar. „Þetta verður ekki bara
einhvers konar fræðisýning. Þetta
á að vera upplifun. Þetta er hljóð og
mynd og söguþráður til að ýta undir
þessi hughrif sem fólk verður fyrir.“
Ragnhildur og Júlíus voru saman
í viðskiptafræði í Háskólanum í
Reykjavík og hafa alltaf átt þann
draum að stofna fyrirtæki saman.
„Við fengum tækifæri til að fara upp
að gosinu í Eyjafjallajökli og þá hugsuðum við hvernig væri ef hægt væri
að gera öllum kleift að upplifa þetta,
þá vaknaði þessi hugmynd,“ segir
Ragnhildur.
„Við erum ótrúlega ánægð með
Startup Reykjavík því þar gefst okkur
tækifæri til að hitta ótrúlega margt

Noted byggir á hugmyndinni að mikill vilji sé fyrir góðum glósum. Fréttablaðið/Eyþór

Teymið á bak við Strivo á það sameiginlegt að hafa áhuga á heilsu og líkamsrækt.
Fréttablaðið/Eyþór

Auðveldar samskipti
fyrir einkaþjálfara

Ó
Ragnhildur og Júlíus eru hjón sem hefur alltaf dreymt um að stofna fyrirtæki
saman. Fréttablaðið/Eyþór

Mögnuð sýning
þar sem alvöru
bráðið hraun rennur
inn í sýningarsal og
yfir ís með tilheyrandi
sjónarspili.

fólk sem hefur af mikilli reynslu og
þekkingu að miðla og mögulega fjárfesta sem hafa áhuga á að koma inn í
þetta. Markmiðið í sumar er annars
vegar að komast sem lengst með
hönnun sýningarinnar og fjármögnun
verkefnisins. Við erum að vonast til
þess að geta keyrt þetta í gang í lok
sumars þannig að við getum byrjað
einhvern tímann í vetur eða í vor,“
segir Ragnhildur.

mar Yamak, Patrekur Maron
Magnússon, Tómas Óli Garðarsson, Franz Jónas Arnar
Arnarson og Kristján Einarsson
mynda teymið að baki Strivo. Strivo
veitir þjálfurum og einkaþjálfurum
tækifæri til að selja þjónustu sína á
nýju og áhugaverðu sniði.
Allir í teyminu eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á heilsu og
líkamsrækt. Fyrirtækið er að framleiða vefsíðu og síðar app sem gerir
einkaþjálfurum eða þjálfurum kleift
að setja inn allar upplýsingar sem þeir
vilja veita sínum kúnnum. „Í stað þess
að vera með blað frá þjálfaranum um
hvað þú átt að gera ertu með app í
símanum,“ segir Ómar. „Við leggjum
áherslu á grunninn fyrst, síðan förum
við að byggja inn í forritið.
Við byrjuðum með markmiðasetningarkerfi. Það kerfi er tilbúið og er á
netinu en við ákváðum að taka smá
stefnubreytingu og einbeita okkur að
einkaþjálfurum.“
Teymið er með tengingu við fullt af
einkaþjálfurum og er með hóp sem

Veitir þjálfurum/
einkaþjálfurum
tækifæri til að selja
þjónustu sína á nýju
og áhugaverðu sniði.
getur prófað síðuna. „Á næstunni
viljum við gefa út það sem við getum
sýnt þjálfurum og leyfa þeim að prufa,
en síðan verður varan líklega tilbúin
í lok ágúst. Appið kemur svo í framhaldinu,“ segir Ómar.
„Við erum að fara að fókusera á
fjárfesta eftir prógrammið, svo erum
við að horfa til Tækniþróunarsjóðs
og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins,“
segir Patrekur. Teymið ætlar að einbeita sér að markaðssetningu og
þróun vörunnar í haust samhliða
áframhaldandi námi.

visir.is Lengri útgáfa af greininni

er á Vísi

fólk
Kynningarblað
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Mæla heils hugar
með Bio-Kult
ICECARE KYNNIR Bio-Kult er öflug blanda vinveittra gerla sem
styrkja þarmaflóruna. Guðbjörg Gísladóttir finnur stórkostlegan mun á
sér eftir að hún hóf notkun Bio-Kult Candéa. Mæðgurnar Margrét
Alice og Íris mæla með bæði Bio-Kult Original og Bio-Kult Candéa.
Guðbjörg Gísladóttir hefur góða
reynslu af notkun Bio-Kult Candéa og finnur mun á sér eftir að
hún fór að nota það. „Eftir að ég
komst á ákveðinn aldur fór ég að
finna í auknum mæli fyrir óþægindum vegna breytinga í slímhúðinni en eftir að ég byrjaði að nota
Bio-Kult Candéa fann ég stórkostlegan mun á mér. Í gegnum tíðina
hef ég einnig glímt við alls konar
vandamál tengd ójafnvægi í flóru
líkamans og finn ég að Bio Kult
Candeá virkar rosalega vel fyrir
mig,“ segir Guðbjörg.

Heldur einkennum niðri
Margrét Alice Birgisdóttir heilsumarkþjálfi mælir með því við viðskiptavini sína að þeir fái meltingu
sína góða. „Mér finnst sérstaklega
mikilvægt að meltingarfærin starfi
eins og þau eiga að gera. Ef
bakteríuflóra líkamans er í ójafnvægi
starfar hann ekki
eins og hann á að
gera. Bio-Kult hefur
reynst afar vel til að
bæta starfsemi meltingarinnar,“ segir
Margrét. ,,Ég mæli
heils hugar með BioKult, bæði Candéa
með hvítlauk og
grapeseed ext ract
til að halda einkennum niðri og með BioKult Original til að
viðhalda batanum,
báðar tegundir hafa
reynst mér vel.“
Dóttir Margrétar,
Íris Ásmundardóttir,
er á fullu í framhaldsskólanámi og
æfir ballett í rúmlega

tuttugu klukkustundir á viku
ásamt því að vinna sem aðstoðarkennari í ballett hjá þeim sem
eru að taka fyrstu sporin. „Þegar
ég lærði að stærsti hluti ónæmiskerfisins væri í meltingarfærunum
ákvað ég að gera eins og ég gæti til
að stuðla að eðlilegri meltingu og
jafnvægi. Ég ætla mér langt í ballettinum og mér hefur undanfarin
tvö ár hlotnast sá heiður að fá að
stunda nám við sumarskóla Boston
Ballet ásamt því að hafa tekið tíma
bæði í Steps á Broadway og í London. Ég tek Bio-Kult Candéa á hverjum degi samhliða heilsusamlegu
mataræði og er sjaldan þreytt og
hlakka nær undantekningarlaust til
að takast á við verkefni dagsins.“

Bio-kult fyrir alla
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkjanna er öflug blanda af vinveittum
gerlum ásamt hvítlauk og grape
seed extract. Bio-Kult Candéa-
hylkin stuðla að eðlilegu flórujafnvægi og eðlilegri meltingu. Vinna
meðal annars á brjóstsviða, húðvandamálum og roða í húð. BioKult Original er einnig öflug
blanda af vinveittum gerlum sem
styrkja þarmaflóruna. Bio-Kult
hentar öllum vel, einnig barnshafandi konum, mjólkandi mæðrum
og börnum. Fólk með mjólkur- og
sojaóþol má nota vörurnar. Mælt er
með Bio-Kult í bókinni Meltingar
vegurinn og geðheilsa eftir dr. Nat
asha Campbell-McBride.

Guðbjörg er ánægð með Bio-Kult Candéa. MYND/ANTON BRINK

Margrét Alice mælir bæði með Bio-Kult
Candéa og Bio-Kult Original.

Írisi finnst Bio-Kult gera sér gott samhliða heilsusamlegu mataræði.

MYND/ERNIR

MYND/ANTON BRINK

Eftir að ég byrjaði að nota Bio-Kult Candéa
fann ég stórkostlegan mun á mér. Í gegnum
tíðina hef ég einnig glímt við alls konar vandamál
tengd ójafnvægi í flóru líkamans og finn ég að Bio
Kult Candéa virkar rosalega vel fyrir mig.

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á
heimasíðu IceCare, www.icecare.is

Matur í ferðalagið

Sérblaðið „Matur í ferðalagið“ kemur út 20. júlí.
í þessu blaði er hægt að kaupa
auglýsingar sem og kynningar.

Áhugasamir hafi samband við:
Jón Ívar Vilhelmsson
Sími/tel: +354 512-5429
jonivar@visir.is

Guðbjörg Gísladóttir
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Eina konan í karlaheimi
Klara Bjartmarz hefur starfað hjá KSÍ í 22 ár, þar af eitt ár sem framkvæmdastjóri. Það voru annasamir dagar hjá henni
með landsliðinu í Frakklandi en nú taka við ný ævintýri. Kajakróður er áhugamál Klöru auk fótboltans og útiveru.
Klara tók sér frí þessa viku eftir
törnina í Frakklandi. Hún ætlar
að mæta til vinnu aftur á mánu
dag. Lengra verður fríið ekki að
sinni enda nóg að gera við und
irbúning leikja á næstunni. „Það
var frábært að vera í Frakklandi
en alltaf gott að koma heim,“ segir
Klara og bætir við að auðvitað
hefðu samt allir viljað klára mótið
og vera áfram í Frakklandi. Klara
hafði yfirumsjón með öllu starfinu
í kringum Evrópumótið. „Maður
þurfti að fylgjast með að allt virk
aði eins og það átti að gera auk
þess að styðja starfsmenn svo þeir
gætu sinnt sínu starfi sem best.
Þetta var yfirgripsmikið starf og
fjölbreytt. Dagarnir voru teknir
snemma. Við enduðum hvern dag
með fundi kl. 21.45 til að skipu
leggja næsta dag. Hvert tækifæri
var notað til að spyrja hvað við
gætum gert betur og þá sér
staklega hvað við gætum
gert betur fyrir
næsta leik. Þá
þurfti að skipu
leggja ferða
lög á milli
og
staða
þess hátt
ar. Starfs
menn gáfu
daglega
skýrslu um
hvað væri
fram undan,
til dæmis ör
yggisstjóri og
fjölmiðlafulltrúi
svo eitthvað sé
nefnt,“ útskýrir Klara.
„Það var að mörgu að hyggja
í þessu ferli.“

Gott að vera í Annecy

Það er ekki bara fótbolti í lífi Klöru. Eitt af áhugamálum hennar er kajakróður. Hér er hún á siglingu við Grundartanga.
Fréttablaðið/HANNA

NÝR TÍMI ALLA VIRKA DAGA KL. 19:10

Fótbolti er vissulega karlaheimur
en í Annecy voru allir
með áhersluna á sitt starf
án þess að það væri
kyngreint, hvort sem það
voru leikmenn, sjúkraþjálfarar, nuddarar eða
aðrir.
Klara Bjartmarz

Klara segir að þrátt fyrir að hóp
urinn hefði viljað halda áfram
í keppninni þá tók líka á að vera
saman á hótelinu í svona langan
tíma. „Við unnum náið saman og
reyndum að passa upp á að starfs
menn fengju einhverja hvíld á
milli, þótt ekki væri nema að labba
í bæinn til að kaupa ís, slaka á og
skipta um umhverfi. Okkur fannst
þó alltaf þegar við komum á hótel
ið í Annecy að við værum komin
heim. Þetta var frábært hótel þar
sem ávallt var tekið vel á móti
okkur. Við leigðum allt hótelið og
það passaði einstaklega vel fyrir
þennan hóp. Á hótelinu var allt
sem við þurftum á að halda. Hót
elstarfsmenn reyndust okkur vel
og við sjáum ekki eftir því að hafa
valið þennan stað.“
Þegar Klara er spurð hvort
þetta hafi ekki verið mikill karla
heimur, svarar hún. „Í mínum
huga er þetta fyrst og fremst
íþróttafólk. Ég er búin að ferðast
með ýmsum landsliðum í tuttugu
ár og hef aldrei upplifað mig í ein
hverjum karlaheimi. Fótbolti er
vissulega karlaheimur en í Ann
ecy voru allir með áhersluna á
sitt starf án þess að það væri kyn
greint, hvort sem það voru leik
menn, sjúkraþjálfarar, nuddarar
eða aðrir,“ segir Klara sem var
eina konan í tæplega 50 manna
hópi.

Góður lærdómur
Klara segir að hópurinn ætli að
hittast fljótlega og fara yfir alla
framkvæmdina við Evrópukeppn
ina. „Hvað gerðum við vel og hvað
getum við gert betur? Öll þessi
SPJALLÞÁTTADROTTNINGIN ELLEN
365.is Sími 1817

Fólk er kynningarblað sem
býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

reynsla mun nýtast okkur vel hér
heima. Þetta var góður lærdómur,“
segir hún.
Mikill áhugi hefur verið hjá er
lendum fjölmiðlum á Íslandi, allt
frá því að vitað var að landslið
ið myndi keppa á Evrópumótinu.
„Fjölmiðlamenn frá Rússlandi,
Bandaríkjunum og allt þar á milli
hafa komið hingað til lands. Þeir
hafa heimsótt íslensk félög um
landið. Þessi athygli er mjög mikil
og miklu meiri en við áttum von
á. Umræða um okkur hefur verið
ákaflega jákvæð og skemmtileg,“
segir Klara.
Þótt Ísland hafi fallið úr keppn
inni er EM ekki lokið fyrr en á
morgun. Klara sem er mikill aðdá
andi fótbolta ætlar að fylgjast með
þótt hún verði ekki límd við sjón
varpið. Hún vonast til að Frakk
land verði Evrópumeistari. „Þeir
spila frábæran fótbolta,“
segir hún. „En nú er
kominn tími til að
njóta íslenska
sumarsins.
Ég ætla að
fara í ka
jakróður
á Arnar
stapa á
Snæfells
nesi um
helgina.
Á mánu
dag verð
ur síða n
Það var mikil vinna á
bak við þátttöku landsliðsins á EM. Tæplega 50
manns unnu mikið og gott starf með
Klöru Bjartmarz í fararbroddi.
MYND/VILHELM

spýtt í lófana varðandi íslenskt
mótahald og koma krafti í það
aftur. Framundan er Íslands- og
bikarmót í öllum aldursflokkum,“
segir Klara sem spilaði með Vík
ingi á yngri árum. „Það var reynd
ar ekki boðið upp á kvennabolta þá
fyrir ungar stelpur en ég byrjaði
um leið og færi gafst.“

Kajak og útilega
Eitt af aðaláhugamálum Klöru er
kajakróður. Hún reynir að kom
ast í róður sem oftast. Mér finnst
líka ótrúlega skemmtilegt að fara
í útilegu með tjald. Flest mín sum
arfrí fara í róður,“ segir Klara en
hún og kona hennar, Þóra Atladótt
ir, eiga tvo hunda sem eru Golden
Retriever og Spaniel. „Útivist og
íþróttir eiga hug minn. Ég ferðast
mikið til útlanda í sambandi við
starfið og finnst gott að njóta Ís
lands í fríum.“
Klara segir að margt sé að ger
ast hjá knattspyrnumönnum á næst
unni. „Við stefnum á að minnsta
kosti eina úrslitakeppni næsta
sumar, vonandi verða þær tvær. Ég
er mjög stolt af árangri íslenskra
knattspyrnumanna og -kvenna í
heild. Við erum að gera frábæra
hluti í boltanum. Þetta hefur áhrif
á yngri leikmenn og þar hefur orðið
mikil fjölgun hjá félögunum. Fram
tíðin er því björt,“ segir Klara sem
var gríðarlega ánægð með heim
komu landsliðsins og móttökur
landsmanna. „Það var ótrúlegt að
finna þennan hlýhug. Stuðningur
inn við liðið hér heima var stórkost
legur.“ elin@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn
efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera Einarsdóttir,
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447,
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
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Skylda að fikta og prófa
Aukið tæknilæsi er mikilvægt og mun styðja nýsköpun og þjálfa börn í lausnamiðaðri nálgun. Í dag verður opnað tækniog tilraunaverkstæði þar sem krökkum og foreldrum gefst kostur á að kynnast forritun, tækni og tækjanotkun.
Öllum krökkum og fjölskyldum
þeirra er boðið á opið tækni- og
tilraunaverkstæði í dag á Borgarbókasafninu í Grófinni í Reykjavík. Þar munu leiðbeinendur frá
Kóder aðstoða gesti við að prófa
sig áfram með og læra um Raspberry Pi-tölvur, Minecraft-forritun og Scratch, sem er einfalt forritunarmál sem hentar yngstu
börnunum vel að sögn Ástu Þallar Gylfadóttur, verkefnastjóra nýsköpunar og þróunar hjá Borgarbókasafni Menningarhúsum,
sem skipuleggur viðburðinn í
samstarfi við Soffíu Ingibjargar,
kennslustjóra Kóder.
Ásta Þöll segir markmið tilraunaverkstæðisins að skapa vettvang fyrir krakka og fjölskyldur
til að koma og kynnast forritun á
skemmtilegan hátt án þess endilega að skuldbinda sig með lengra
námskeiði. „Við viljum nálgast
tæknina með forvitni og leik, þar
sem börn og foreldrar eru saman
um að kynnast og prófa sig áfram.
Hlutverk bókasafna er í mikilli
þróun og ekki síst sem skapandi
rými þar sem almenningur getur
kynnst nýjungum og bætt við sig
þekkingu.“

Prófa sig áfram
Ásta segir hugmyndafræðina í
anda svokallaðra „makerspaces“
og „gerðu það sjálfur“ menningar (e. do it yourself culture) sem
þekkist víða um heim. „Þessi hug-

myndafræði hefur í auknum mæli
færst inn á bókasöfn og menningarhús erlendis. Tæknilæsi er ákaflega mikilvæg færni fyrir bæði
börn og fullorðna en margir hafa
kannski sjaldan tækifæri til að
prófa sig áfram, kynnast nýjungum og fá leiðsögn. Tilraunaverkstæðið er einmitt staðurinn fyrir
slíkt, þar sem við ætlum ekki að
kenna ákveðið námsefni heldur
leyfa börnum að fikta, prófa sig
áfram og kynnast alls kyns forritum og tækni. Leikur með tæknina
dregur úr hræðslu og vanmáttarkennd gagnvart tækni en á tilraunaverkstæði er engin krafa um
kunnáttu en hins vegar skylda að
fikta og prófa eitthvað nýtt!“
Að sögn Soffíu verður dagskráin í grófum dráttum þannig uppbyggð að leiðbeinendur frá Kóder
koma með Raspberry Pi-tölvur
með litlum skjáum og munu aðstoða gesti og gangandi við að
prófa sig áfram með smáverkefnum. „Meðal þess sem verður skoðað er forritið Skratch, sem hentar mjög vel til að læra grundvallaratriði í hugsun forritunar, auk
þess sem Python-forritunarmálið verður notað í Minecraft-forritun. Raspberry Pi-tölvur eru örlitlar en öflugar tölvur á stærð við
kreditkort, þar sem einnig er hægt
að leika með og tengja rafrásir og
LED-ljós á einfaldan máta.“
Kóder eru hugsjónasamtök sem
hafa það markmið að miðla forrit-

Ásta Þöll Gylfadóttir (t.v.) og Soffía Ingibjargar skipuleggja opna tækni- og tilraunarverkstæðið. MYND/EYÞÓR

un til sem flestra og halda bæði
námskeið sjálf og inni í skólum,
auk þess að þjálfa kennara til að
nýta forritun í eigin starfi.

Mikilvæg færni
Það er mikilvægt í dag að börn,
og um leið foreldrar þeirra, fái að
kynnast forritun, einfaldri hönnunarhugsun og leikjagerð sem
ýtir undir skapandi hugsun og
er valdeflandi að sögn Ástu Þallar. „Börn eru nú þegar fljót að

tileinka sér nýja tækni, og aukið
tæknilæsi er mikilvæg færni til
framtíðar sem mun styðja nýsköpun og þjálfa börn í lausnarmiðaðri nálgun. En til þess að
börn nýti tækni og forritun í leik
og skapandi lausnum þá er ekki
síður mikilvægt að kynna foreldra
fyrir möguleikunum og virkja þá.
Fullorðnir geta að sjálfsögðu líka
tileinkað sér nýja færni og þurfa
ekki að vera sérfræðingar í forritun til þess að geta stutt og hvatt

krakkana sína til að læra og prófa
sig áfram.“
Tækni og tilraunaverkstæðið
er haldið í dag laugardag, 9. júlí,
á 1. hæð í Borgarbókasafni Menningarhúsinu í Grófinni, Tryggvagötu 15 í Reykjavík. Leiðbeinendur Kóder verða á staðnum frá kl.
14-16. Nánari upplýsingar um viðburðinn má nálgast á heimasíðu
Borgarbókasafnsins og á Face
book-síðu Borgarbókasafnsins
Grófinni. starri@365.is

EINNIG ALLA VIRKA DAGA
Á STÖÐ 3

KL. 19:25

Dagskrá Hvanneyrarhátíðarinnar er fjölbreytt og skemmtileg. Mynd/Pjetur

Hvanneyrarhátíð í dag

NÝTT Á STÖÐ 2 MARAÞON

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

HORFÐU Á HEILU ÞÁTTARAÐIRNAR ÞEGAR ÞÉR HENTAR

365.is Sími 1817

STÖÐ 2 MARAÞON FYLGIR VÖLDUM SJÓNVARPSPÖKKUM 365.

Hvanneyrarhátíðin fer fram í
dag frá klukkan 13 til 17. Heimamenn taka vel á móti gestum með fjölbreyttri dagskrá
sem hentar allri fjölskyldunni.
Dagskrárliðir eru fjölmargi r. D a n sh ó pu r inn Sporið dansar við Frúargarðinn, leiðsögn
ver ð u r u m
Yndisgarða,
Hvanneyrarbúið verður með opið
fjós, húsdýr með
ungviði verða
á
staðnum
og sýndur verður klaufskurður. Einn
af
vinsælustu viðburðunum er innkoma Fornbílafjelags Borgarfjarðar sem stillir bifreiðum sínum upp
ungum sem öldnum til gamans.
Markaður verður í íþróttahúsinu
og Erfðalindasetur Íslands verður með upplýsingar um íslensku
húsdýrin og leggur til geitamjólk
frá Háafelli sem notuð verður í
sérlagað geitalatté sem selt verður í kaffihúsinu Skemmunni.
Sett verður upp sýning á gömlu

skólaspjöldum Bændaskólans í
skólastofum Gamla skóla ásamt
myndum frá skólasögu Hvanneyrar sem á sér nærri 130 ára sögu.
Skemmtidagskrá verður á víð og
dreif um svæðið. Þar má nefna
kerruferðir fyrir börn, keppni
í p ön nu kök u bakstri, leitina að nál í heyst a k k i , ratleik fyrir
börn og andlitsmálun,
leiktæki og
þrautabraut
við grunnskólann.
Frír aðgangur verður að Landbúnaðarsafni Íslands og ætla konurnar sem standa að Ullarselinu að sýna listir sínar á tröppum
safnsins. Þá mun Bjarni Guðmundsson, forstöðumaður Landbúnaðarsafnsins, lesa upp úr nýrri
bók sinni, Konur breyttu búháttum
– saga Mjólkurskólans á Hvanneyri og á Hvítárvöllum, og ætlar
Rjómabúið á Erpsstöðum að taka
þátt í hátíðinni í ár með kynningu
og sölu á vörum sínum.

Nánari upplýsingar á Facebook.

VIÐ VILJUM ÓSKA
LANDSLIÐINU
TIL HAMINGJU
MEÐ FRÁBÆRAN
ÁRANGUR Á
EM2016.
FÓTBOLTI HEFUR ALDREI VERIÐ
EINS STÓR HÉR Á LANDI, ÞÖKK
SÉ STRÁKUNUM OKKAR!

nazar.is · 519 2777
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NÝTT OG
BETRA APP
Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið hvar
og hvenær sem er.
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í símann eða spjaldtölvuna.

Manarola er næstminnst af þorpunum fimm í Cinque Terre.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

Þau Eyjólfur, Haukur, Gurrý og Margrét í Riomaggiore eftir
að hafa gengið frá Manarola.

„Ítalía er einstaklega falleg, eiginlega með sinn stíl, og gaman
að keyra, ganga og skoða þar,“ segir Gurrý.

Porto Venere er fallegur og litríkur bær.

Gengið í ítölsku
ævintýralandi
Göngur, fallegt umhverfi og siglingar einkenndu Ítalíuferð Guðríðar
Guðjónsdóttur, íþróttakennara og þjálfara. Hún gekk um fjallaþorpin
fimm í Cinque Terre ásamt eiginmanni sínum og góðum vinum.
Hin kunna handknattleikskona
Guðríður Guðjónsdóttir er nýlega komin heim úr ferð til Ítalíu
þar sem hún gekk um fjallaþorpin
fimm í þjóðgarðinum Cinque Terre.
Þorpin heita Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola og Riomaggiore. Einnig var farið í fleiri þorp
í kringum þjóðgarðinn, og má þar
nefna, Levanto og Porto Venere.
Gurrý, eins og hún er jafnan kölluð, hefur gengið reglulega undanfarin þrjú ár en hún er í gönguhóp
með nokkrum vinkonum sínum úr
handboltanum í Fram og ganga
þær saman einu sinni í viku. „Þar
var ein sem var lengi búin að tala
um að fara til Cinque Terre, og
hún stakk upp á því að við myndum skella okkur í þessa ferð. Við
vorum þrjár úr hópnum sem ákváðum að fara og bjóða eiginmönnunum með,“ útskýrir Gurrý.

Upp og niður aftur
Hún segir Ítalíuferðina vera eina
bestu ferð og frí sem hún hefur
farið í. „Þarna er svo ótrúlega fallegt landslag og við vorum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt.
Ganga, skoða fallega staði, borða
góðan mat, slaka á seinni partinn á ströndinni eða við sundlaugina og skemmta okkur með góðu

fólki. Hópurinn sem var átján
manns var alveg einstaklega hress
og skemmtilegur og var elsti þátttakandinn 77 ára gömul kona, sem
gekk með okkur eins og herforingi.
Í bæjunum í Cinque Terre var einmitt mikið um eldra fólk og fannst
okkur það sérstakt vegna þess að
þorpin eru byggð í svo miklum
halla að það er alltaf eins og verið
sé að ganga upp bratta stiga og
svo niður aftur. Ef gengið er upp
þá þarf að fara aftur niður, það er
hvergi jafnslétta,“ segir Gurrý og
brosir.

Borgir sem komu á óvart
Hópurinn sem Gurrý og félagar
gengu með fór heim eftir vikudvöl
á Ítalíu en þau Haukur, eiginmaður
hennar, og vinahjón þeirra framlengdu ferðina um átta daga og
fóru þau til smábæjarins Marina
Di Massa og gistu þar í nokkrar
nætur. „Við héldum áfram að ganga
á milli þorpanna, leiðir sem við
höfðum ekki farið með hópnum og
fórum í dagsferðir bæði til Pisa og
Flórens, sem eru alveg ótrúlega fallegar borgir og komu okkur mjög
á óvart. Skakki turninn í Pisa og
umhverfið þar í kring er algerlega
yndislegt og aðaltorgið og dómkirkjan í Flórens ótrúlega flott.“

Yndislegt við Como-vatn
Síðustu daga ferðarinnar dvöldu
þau við Como-vatn og segir Gurrý
það vera með fallegri stöðum sem
hún hefur komið á. „Það var bara
yndislegt að vera þarna, litlir
smábæir í kringum vatnið, bátar
að sigla á vatninu og svo há fjöll
allt í kring. Við héldum að sjálfsögðu áfram að ganga og skoða
eins og við vorum búin að vera að
gera. Sigldum á milli þorpanna,
fórum út og gengum og skoðuðum.
Síðasta daginn ætluðum við svo í
létta göngu um bæinn sem við gistum í, Menaggio. Sú ganga endaði
að sjálfsögðu í alvöru göngu og
gengum við upp að stað sem heitir
Sass Corbee, sem er í rúmlega sex
hundruð metra hæð. Við gengum
upp meðfram lítilli á, og það var
bara eins og við værum að ganga
í einhverju ævintýri. Þegar við
vorum að nálgast leiðarenda birtist lítill yndislegur veitingastaður,
sem við að sjálfsögðu stoppuðum á
og fengum okkur næringu í fljótandi og föstu formi. Við vissum
hverju við áttum von á í þorpunum, en þessi ganga kom svo sannarlega skemmtilega á óvart og
var algerlega frábær,“ lýsir hún
ánægð.
liljabjork@365.is

smáauglýsingar
atvinna
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
Sölufulltrúar
er opinn
alla virka
daga
frá 8-17
512
5426
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Viltu vinna á skemmtilegum vinnustað?

Gjaldkeri

Rafiðnaðarsamband Íslands auglýsir laust starf gjaldkera ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum. Í boði er fjölbreytt starf og
gott vinnuumhverfi.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Hefðbundin gjaldkerastörf.
Umsjón með styrktar- og sjúkrasjóði RSÍ og aðildarfélaga.
Símsvörun og móttaka.
Upplýsingagjöf til félagsmanna og samstarfsmanna.
Umsjón með styrktar- og sjúkrasjóði.
Samskipti við félagsmenn.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra og
skrifstofustjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.
Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum.
Lipurð í samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
Frumkvæði og sjálfstæði.
Jákvæðni og góð þjónustulund.
Góð almenn tölvukunnátta, þekking á DK hugbúnaði og
Frímanni kostur.
Þekking á starfsemi stéttarfélaga kostur.

20. júlí
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Rafiðnaðarsamband Íslands er
landssamband stéttarfélaga
rafiðnaðarmanna.
RSÍ var stofnað árið 1970 af 400
félagsmönnum.
Í dag er heildarfjöldi
félagsmanna um 5.000 sem
skiptast í 9 aðildarfélög.
Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

Capacent — leiðir til árangurs

Meniga vantar öfluga forritara og prófara til að skapa netbanka
framtíðarinnar
Meniga óskar eftir að ráða öfluga og reynslumikla hugbúnaðarsérfræðinga og prófara í spennandi hugbúnaðarverkefni. Þú yrðir
hluti af gríðarlega skemmtilegu og öflugu hugbúnaðarteymi og fengir tækifæri til að vinna náið með mörgum af stærstu og
framsæknustu bönkum heims að því að skapa netbankalausnir framtíðarinnar.
Við lofum góðum launum, spennandi og krefjandi hugbúnaðarverkefnum, góðu vinnuumhverfi og skemmtilegum vinnustað.

Forritarar í innleiðingarteymi
Sem hugbúnaðarsérfræðingur í innleiðingarteymi ert þú í leiðandi hlutverki við að aðlaga hugbúnað Meniga að netbankalausnum
viðskiptavina fyrirtækisins um allan heim. Æskileg menntun og reynsla: Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, tölvunarfræði,
tækni- eða verkfræði og a.m.k. 3 ára reynsla af forritun.

Hugbúnaðarprófarar
Sem sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum ert þú í leiðandi hlutverki við að tryggja gæði hugbúnaðar fyrirtækisins sem m.a. felur
í sér sjálfvirkar prófanir, álagsprófanir og öryggisprófanir. Æskileg menntun og reynsla: Háskólamenntun á sviði kerfisfræði,
tölvunarfræði, tækni- eða verkfræði og a.m.k. 3 ára reynsla af prófunum í hugbúnaðargerð. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu
af forritun og sjálfvirkum prófunum.
Meniga er leiðandi í heiminum í þróun hugbúnaðarlausna fyrir netbanka. Hugbúnaður Meniga er notaður af meira en 35 milljónum
netbankanotenda í 17 löndum. Starfsmenn Meniga eru um 90 á Íslandi, í Bretlandi og Svíþjóð.
Umsóknir með starfsferilskrá skal senda á netfangið atvinna@meniga.is. Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Örn Ásgeirsson,
tæknistjóri Meniga, asgeir@meniga.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Meniga - Smáratorgi 3, 201 Kópavogi - www.meniga.com
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365 óskar eftir flottu fólki

Fréttamaður
á Vísi
Vísir er annar af mest lesnu fréttavefjum
landsins og fer stöðugt vaxandi. Við erum að
leita að metnaðarfullri og hressri manneskju á
skemmtilegan vinnustað. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf ekki síðar en 1. september.

Umsækjandi þarf að hafa:
• góða þekkingu á íslensku samfélagi
• brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar

umsóknarfrestur er til og með 30. júlí en
umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á
kolbeinntumi@365.is.

• gott vald á íslenskri tungu og geta skrifað
góðan texta
• sjálfstæð vinnubrögð og geta unnið undir álagi

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Öllum umsóknum verður svarað.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.

Allrahanda GL ehf. er öflugt íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Starfsemi þess felst einkum í skipulögðum dagsferðum fyrir erlenda ferðamenn
en á þessu ári býður Gray Line Iceland yfir 70 skipulagðar skoðunarferðir og eru starfsmenn þess yfir 260 í föstu starfi. Árið 2015 var velta fyrirtækisins
rúmlega 3,5 milljarðar króna og flutti það yfir 580 þúsund ferðamenn í eigin ferðum.
Fyrirtækið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki og starfar undir nafni Gray Line Iceland. Fyrirtækið hefur verið aðili að Gray Line
Worldwide frá árinu 2005, sem eru stærstu samtök heims á sviði skoðunar- og pakkaferða, og er margverðlaunað fyrir árangur sinn innan samtakanna.
Gray Line Iceland starfrækir einn yngsta flota hópferðabíla á landinu, alls 75 bíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Fyrirtækið er aðili að Vakanum, gæða- og
umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar þar sem markmiðið er að efla gæði og umhverfisvitund í rekstrinum jafnframt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð.
Gray Line Iceland kappkostar að veita ferðafólki góða og persónulega þjónustu.

Forstjóri Gray Line Iceland
Gray Line Iceland leitar að öflugum forstjóra. Fyrirtækið hefur verið í fararbroddi íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja
og hlutverk forstjóra er að leiða fyrirtækið áfram á spennandi tímum í samstarfi við stjórn og eigendur fyrirtækisins.
Í boði er krefjandi stjórnunarstarf með skemmtilegum og áhugaverðum verkefnum.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Dagleg stjórnun og rekstur
• Skipulag og stefnumótun
• Greiningar og skýrslugerð

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á og reynsla af
rekstri og stjórnun
• Fjármálalæsi
• Leiðtogahæfni
• Frumkvæði, metnaður og
sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí nk.

Umsókn þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Hard Rock opnar á Íslandi í haust og við leitum að toppfólki í toppstöður.
Ef þú vilt vera hluti af þessu magnaða kombakki er um að gera að sækja um.
Við hjá Hard Rock tökum okkur aldrei of alvarlega. Hins vegar tökum við upplifun viðskiptavina okkar mjög
alvarlega og þess vegna viljum við sífellt bæta okkur. Þea kallar á mikla vinnu og því erum við að leita að
hörðum nöglum með hjarta úr gulli. Hefur þú það sem til þarf?

FRAMKVÆMDASTJÓRI

VEITINGASTJÓRI

YFIRKOKKUR

Það mun mikið mæða á framkvæmdastjóranum enda leiðir hann glæsilegan hóp
starfsfólks á Hard Rock. Sá sem hlýtur
starfið þarf að hafa ýmislegt til brunns að
bera; vinna vel undir pressu, vera næmur á
umhverfið, góður mannþekkjari og frábær
leiðtogi sem go er að leita til.

Veitingastjórinn er sá sem kann að halda
bestu og floustu partíin. Go skipulag,
yfirsýn og drífandi áhrif á aðra eru
nauðsynlegir kostir veitingastjóra.
Svo fylgir það auðvitað djobbinu að
vera skemmtileg og úrræðagóð týpa.

Hjarta Hard Rock er eldhúsið og við leitum
að toppmanneskju til að bera hitann og
þungann af því sem þar fer fram. Ef þú
hefur ástríðu fyrir eldamennsku og finnst
frábært að gleðja aðra með góðum mat, þá
erum við að leita að þér.

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
og fjárhagslegri afkomu
• Umsjón með starfsmannamálum
• Ábyrgð á að unnið sé í samræmi við
stefnu Hard Rock Cafe
• Þátttaka og forysta í teymisvinnu
• Samskipti og samstarf við ýmsa aðila

• Fagleg ábyrgð á þjónustu og samskiptum
við viðskiptavini
• Ábyrgð á starfsmönnum í sal og vaktstjórn
• Ábyrgð á uppgjöri í lok dags
• Samstarf og samvinna við aðra stjórnendur

•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Reynsla af stjórnun
• Menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi
samskiptafærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð almenn tölvukunnátta

•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldgóð reynsla af rekstri, stjórnun og
starfsmannamálum
• Góður rekstrarskilningur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Leiðtogahæfileikar, faglegur metnaður,
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar, metnaður til að
veita framúrskarandi þjónustu og álagsþol
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Daglegur rekstur eldhúss
Þjálfun og dagleg stjórnun starfsmanna
Ábyrgð á faglegum vinnuferlum í eldhúsi
Yfirumsjón með matseðli og vöruinnkaupum
Samstarf og samvinna við aðra stjórnendur

Sveinspróf í matreiðslu er skilyrði
Meistarapróf í matreiðslu er kostur
Reynsla af stjórnun eldhúsa
Þjónustulund, góðir samskiptahæfileikar og
hæfni til að vinna undir álagi
• Hugmyndaauðgi, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Skipulögð og öguð vinnubrögð

Frekari upplýsingar veita Auður Bjarnadóir audur.bjarnadoir@capacent.is og Katrín Egilsdóir katrin.egilsdoir@capacent.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí. Sækið um á www.capacent.is/radningar/storf/
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Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að
landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega
varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur
reynslu á sviði rekstrar, fjármála og uppgjörs og er tilbúinn til að takast á við umfangsmikil verkefni í krefjandi og
breytilegu umhverfi. Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdastjórn Íbúðalánasjóðs og heyrir starfið beint undir forstjóra.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

• Ábyrgð á daglegum rekstri og
uppgjöri Íbúðalánasjóðs
• Ársuppgjör og samstarf við
endurskoðendur
• Áætlanagerð, greining afkomu
og eftirfylgni rekstrar
• Ábyrgð á mánaðarlegum
rekstraruppgjörum og
stjórnendaupplýsingum
• Ábyrgð á rekstri upplýsingatækni

• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða
sambærileg menntun
• Löggilding í endurskoðun er kostur
• Haldbær reynsla af fjármálum, uppgjöri og
rekstri fyrirtækja
• Reynsla af upplýsingatæknirekstri
• Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð
• Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí nk.
Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning
ríkisins við viðkomandi stéttafélag. Umsóknir gilda í 6 mánuði en öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin.

Áhugaverð stjórnendastörf hjá
PCC BakkiSilicon
Viltu búa og starfa í návígi við ægifagra náttúru? PCC BakkiSilicon tekur til starfa á Bakka við Húsavík síðla árs 2017. Þegar er farið að huga að fyrstu
ráðningum fyrir þetta spennandi verkefni. Kísilverið verður búið nýjustu tækni til framleiðslu og verður eitt tæknivæddasta kísilver í heiminum í dag.
Umhverfis- og öryggismál verða sett á oddinn og skipa mjög mikilvægan sess.
Hjá PCC BakkiSilicon verður unnið eftir jafnréttisáætlun og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.

Framkvæmdastjóri viðskiptasviðs
Viðkomandi ber ábyrgð á fjármálum fyrirtækisins, stjórnar öllum innkaupum, rekstri þjónustusamninga við birgja ásamt sölu afurða.
Framkvæmdastjórinn er hluti af framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yfirumsjón með bókhaldi og gerð ársreikninga
Skýrslu- og áætlanagerð
Launakeyrslur
Gerð greiðsluáætlana og eftirlit með kostnaði
Innkaupa- og birgðastýring í samvinnu við önnur svið fyrirtækisins
Hagræðing í rekstri og endurskoðun verkferla
Innra eftirlit og samskipti við endurskoðendur
Þátttaka í sölu
Rekstur þjónustusamninga

Háskólapróf á sviði fjármála, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
Reynsla og þekking á reikningsskilum
Reynsla sem fjármálastjóri
Þekking á innkaupum stórra eða meðalstórra fyrirtækja
Lausnamiðuð hugsun og geta til að greina aðalatriði frá aukaatriðum
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góðir samskiptahæfileikar og drifkraftur
Frumkvæði og öguð vinnubrögð
Þekking á Microsoft Dynamics eða svipuðu kerfi kostur

Framleiðslustjóri
PCC BakkiSilicon leitar að reyndum aðila með góða reynslu af framleiðslustjórnun. Hlutverk viðkomandi er að hafa umsjón og eftirlit með framleiðslunni og
starfar viðkomandi jafnframt sem staðgengill framkvæmdastjóra. Við leitum að aðila sem er framsýnn og hefur tileinkað sér verkfæri LEAN í framleiðsluferlinu.
Áhugi og áhersla á heilsu, öryggis og umhverfismál er mjög mikilvægt í þessu starfi. Viðkomandi verður með töluverð mannaforráð og þarf að búa yfir afburða
samskiptafærni og hæfni til að fá aðra með sér til góðra verka.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Menntun í verkfræði, málmfræði eða sambærilegu
Lágmark 5 ára reynsla frá sambærilegum iðnaði
Góð reynsla af því að hafa mannaforráð
Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu
Reynsla af HSEQ (heilsa, öryggi, umhverfi og gæði) í iðnaðarumhverfi
Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á stöðugum umbótum
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði og framsýni
Afburða samskiptahæfileikar
Auga fyrir tækifærum og gagnrýnin hugsun
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Eftirlit og umsjón með framleiðsluferlinu
Gerð framleiðsluáætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra
5S og LEAN í samvinnu við verk- og vaktstjóra
Stöðugar umbætur og úrvinnsla vandamála
Kostnaðareftirlit og lágmörkun á sóun
Ábyrgð á HSEQ reglum í framleiðsludeild
Áhættugreiningar starfa og verklýsingar

Mannauðsstjóri
PCC BakkiSilicon leitar að öflugum einstaklingi í stöðu mannauðsstjóra. Hlutverk viðkomandi er að hanna og styðja við mannauðs- og heilsustefnu í samræmi við
stefnu fyrirtækisins, markmið og áætlanir í samráði við stjórnendur. Hann veitir starfsfólki ráðgjöf og stuðning og stýrir fjölbreyttum verkefnum þvert á fyrirtækið.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf á sviði mannauðsstjórnunar og kostur ef líka heilbrigðismenntun
Yfirgripsmikil þekking og reynsla af stjórnun mannauðsmála
Reynsla af heilbrigðismálum og heilsuvernd
Reynsla af stefnumótun og innleiðingu mannauðsstefnu
Reynsla af fræðslu og þjálfun starfsmanna
Reynsla af vinnuréttar- og kjaramálum
Sjálfstæði í vinnubrögðum og afburðahæfni í samskiptum
Þekking á árangursmælikvörðum
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni
Ráðgjöf og þjónusta við starfsmenn og stjórnendur
Umsjón með heilsuvernd starfsmanna
Ábyrgð á gerð starfslýsinga og starfssamninga
Ráðningar og móttaka nýrra starfsmanna
Umsjón og þróun starfsmannahandbókar
Umsjón með fræðslumálum

lind@talent.is

Umsókn óskast fyllt út á www.talent.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

bryndis@talent.is

Umsjón með störfunum hefur
Lind Einarsdóttir, lind@talent.is
og í síma 552-1600.

www.talent.is | talent@talent.is

Umsóknarfrestur er
til og með 24. júlí nk.
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Sölumaður hjá HEKLU
í Reykjanesbæ

STARFSKRAFTUR ÓSKAST Á
LAGERINN OKKAR Á KORPUTORGI

HEKLA Reykjanesbæ leitar að kraftmiklum og hæfileikaríkum sölumanni.

Leitum að jákvæðum og
þjónustulunduðum einstaklingi.
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Sölumaður bifreiða
Starfssvið
• Sala nýrra og notaðra bíla.
• Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla.
• Öflun nýrra viðskiptavina.

Rúmlega 140 manns
starfa hjá HEKLU hf.
en félagið er leiðandi
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við nýjar
og notaðar bifreiðar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum.
• Reynsla og þekking á sölu bifreiða.
• Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi söluhæfileikar.
• Metnaður og áhugi til að takast á við spennandi verkefni.

Nánari upplýsingar veitir
Örn lagerstjóri
á netfanginu orn@rfl.is

Félagið er með umboð
fyrir Volkswagen, Audi,
Skoda og Mitsubishi
og annast þjónustu við
þessar tegundir.

Upplýsingar veitir Sigurður P. Sigmundsson, rekstrarstjóri HEKLU í Reykjanesbæ,
í síma 864 6766.
Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2016

Höfuðstöðvar HEKLU eru
við Laugaveg 170-174 í
Reykjavík.
www.rumfatalagerinn.is

VIÐ EIGUM LAUS SÆTI

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

ERT ÞÚ GÓÐUR BÍLSTJÓRI? ÞÁ ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR.

Starfssvið

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari í 6. bekk

• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtækisins.

Leikskólinn Akrar

Menntunar- & hæfniskröfur

•
•

Leikskólakennari
Starfsmaður í sérkennslu

Leikskólinn Kirkjuból
•

Leikskólakennari

Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
•
•

Álftaneslaug – eftirlit og ræsting
Íþróttamiðstöðin Sjálandi – eftirlit
og ræsting

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferðabíla
er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Enskukunnátta.
• Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og
sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir
Þór Bínó Friðriksson
á netfanginu bino@re.is.
Tekið er á móti umsóknum
rafrænt á jobs.re.is ásamt
ferilskrá og mynd.
Við hvetjum konur jafnt
sem karla til að sækja um.

UMSÓKNARFRESTUR
TIL 22. JÚLÍ 2016

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL

EMS 582904

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

UMHVERFISFLOKKUN

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga
á matreiðslu, vera skipulagður og hafa
góða hæfileika í mannlegum samskiptum.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
gisli@worldclass.is

• Sérkennsla.
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi.
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna
nemenda með sérþarfir

• Menntun í sérkennslufræðum eða reynsla af kennslu
nemenda með sérþarfir.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast
börn og unglinga.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Skriflegum umsóknum skal skilað til aðstoðarskólastjóra
ásamt ferilskrá fyrir 18. júlí 2016.
Klettagörðum 12 • 104 Reykjavík •

100% starf í vaktarvinna

Helstu verkefni:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is

G A R Ð ATO R G I 7
SÍMI 525 8500
GARDABAER.IS

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús.

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða sérkennara í
fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2016.

Hæfniskröfur:

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um 300 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu
og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland.
Hjá okkur starfar metnaðarfullt
starfsfólk sem leggur sig fram við
að veita framúrskarandi þjónustu.

Sérkennari

580 5400 • main@re.is • www.re.is • www.flybus.is

Sveitarfélagið Árborg auglýsir
afleysingastöðu hjá Félagsþjónustu
Árborgar til eins árs.
Um er að ræða 100% stöðu frá 1. september 2016

Vegna ört vaxandi starfsemi
auglýsir Arnarlax HF eftirfarandi
störf laus til umsóknar:

Í starfinu felst m.a. vinna vegna:
• Barnaverndarmála
• Félagslegrar ráðgjafar í einstaklings-og fjölskyldumálum

• Vélstjóra með réttindi VSIII fyrir 750 kW eða minna
á brunnbát félagsins.

Menntun og hæfniskröfur:
• Krafist er menntunar á sviði félagsráðgjafar
• Reynsla á sviði félagsþjónustu æskileg og barnavernd.
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

• Starfsfólk á þjónustubáta Arnarlax 24m eða 12m
skipstjórnarréttindi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og
Launanefndar sveitarfélaga. Starfið hæfir jafnt körlum sem konum.

• Matráður: Í boði er fjölbreytt starf í eldhúsi og mun
viðkomandi sinna eldamennsku, frágangi, þrifum,
þvotti og ýmsum öðrum tilfallandi verkefnum.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist skriflega til Félagsþjónustu Árborgar,
Austurvegi 2, 800 Selfossi eða á netfangið anny@arborg.is eigi
síðar en 26. júlí 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anný Ingimarsdóttir, félagsráðgjafi /verkefnisstjóri anny@arborg.is eða í síma 480-1900.

• Þrif í vinnslusal:Viðkomandi sinnir þrifum í
vinnslusal eftir vinnslu.

Umsóknafrestur til 21.júlí
Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar á
anna@arnarlax.is eða samband í síma 4560100

| Atvinna |
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Skógasafn er opið árið um kring og tekur árlega á móti 70.000 gestum af ýmsu þjóðerni. Skógar eru fjölsóttur
ferðamannastaður á Suðurlandi í 150 km fjarlægð frá Reykjavík. Auk Skógasafns eru í Skógum nokkur hótel og
veitingastaðir sem eru opnir allt árið. Náttúran umhverfis Skóga er rómuð fyrir fegurð og má þar m.a. nefna Skógafoss,
Fimmvörðuháls og Dyrhólaey. Auk þess er þar fjöldi fallegra gönguleiða.

Skógasafn óskar eftir að ráða tvo starfsmenn í heilsársstarf
Safnleiðsögumaður
Starfið felst í leiðsögn ferðamannahópa um safnið og
almennum skrifstofu- og safnstörfum utan háannatímans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf/leiðsögumannspróf eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Góð kunnátta í ensku, þýsku og einu Norðurlandamáli
– kunnátta í frönsku æskileg
• Góð íslenskukunnátta og tölvufærni
• Þekking og áhugi á íslenskum þjóðháttum og sögu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður í gestamóttöku
og ræstingum
Starfið felst í móttöku gesta, afgreiðslu í minjagripaverslun og kaffihúsi safnsins og ræstingu safnhúsa.

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí nk.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi störf á
góðum vinnustað.
Samkeppnishæf laun í boði og húsnæði á
góðum kjörum fylgir starfinu. Um er að ræða
framtíðarstörf og þurfa umsækjendur að geta
hafið störf fljótlega.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

SPENNANDI STÖRF FYRIR BÍLAFÓLK!
ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI Í ÞJÓNUSTUVER

BIFVÉLAVIRKJAR / VÉLVIRKJAR

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða heiðarlegan, þjónustulipran og samviskusaman einstakling í starf þjónusturáðgjafa í þjónustuveri fólksbílaverkstæðis.

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða færa vél- eða bifvélavirkja til starfa á
atvinnubílaverkstæði og fólksbílaverkstæði. Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu
til þjónustu og viðgerða á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum í húsnæði Öskju við
Krókháls í Reykjavík.

Sérstaklega er leitað eftir starfskröftum sem hafa áhuga á að vinna hjá ungu
og metnaðargjörnu fyrirtæki þar sem mikið er lagt upp úr góðum starfsanda
og vilja starfsfólks til að veita framúrskarandi þjónustu.

Ábyrgð og verkefni
•
•
•
•
•

Símsvörun, móttaka og bókanir viðskiptavina
Undirbúningur verkbeiðna og gerð kostnaðaráætlana
Reikningagerð, verðtilboð og verkáætlanagerð
Utanumhald verkbeiðna og upplýsingagjöf um framgang verka
Önnur tilfallandi verkefni

Virk þjálfun og endurmenntun starfsmanna á sér stað samkvæmt gæðastöðlum
birgja sem eru þeir fremstu í heiminum í dag. Starfsmenn starfa eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum framleiðenda.

Ábyrgð og verkefni
• Öll almenn viðhalds- og viðgerðavinna
• Meðhöndlun bilanagreininga
• Miðlun þekkingar til samstarfsfélaga

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi er æskileg
Tæknimenntun og/eða tæknilegur áhugi er kostur
Góð tölvukunnátta er skilyrði
Góð íslensku- og enskukunnátta
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Mikil skipulagshæfni, stundvísi og nákvæmni í vinnubrögðum

Vinnutími er að jafnaði kl. 8–18 alla virka daga. Konur jafnt sem karlar eru hvött
til að sækja um. Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja, sveinspróf er kostur
Gilt bílpróf, meirapróf er kostur
Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
Almenn tölvukunnátta
Enskukunnátta
Áhugi á þróun í starfi sem og vilji til að kynna sér tækninýjungar

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17 og föstudaga frá
kl. 8–16. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí
Umsóknir skal fylla út á www.askja.is. Öllum umsóknum verður svarað.
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Nesfiskur ehf. óskar eftir að ráða viðgerðamann
fyrir Baader vélar (Baadermann)
í frystihús sitt í Garði
Nánari upplýsingar gefur Ingibergur
í síma 892-2956
Umsóknir skal senda á theodor@nesfiskur.is
eigi síðar en 24.júlí 2016

Dvalar- og hjúkrunarheimilið

Silfurtún
Hjúkrunarforstjóri

Staða hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins
Silfurtúns í Búðardal er laus til umsóknar.
Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunarfræði og
reynslu af stjórnun.
Hjúkrunarforstjóri Silfurtúns stjórnar daglegri starfsemi
heimilisins, sér um hjúkrun, innkaup og mannauðsmál.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í VÖRUHÚSI
Samkaup hf. leitar af áhugasömum, jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi í starf þjónustufulltrúa í
vöruhúsi. Um er að ræða fjölbreytt og lifandi skrifstofustarf á skemmtilegum vinnustað, staðsett á
skrifstofu félagsins í Reykjanesbæ.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk.
Senda skal umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
sveitarstjori@dalir.is
þar sem einnig er hægt að óska eftir nánari upplýsingum

HELSTU VERKEFNI

· Eftirlit með sölupöntunum verslana
· Eftirlit með dreifingum til verslana
· Framkvæmd pantana

· Tollskýrslugerð
· Samskipti við verslanir, birgja og flutningsaðila
· Önnur vöruhúsatengd verkefni

Um er að ræða framtíðarstarf.
Samkaup reka 47 verslanir víðsvegar um landið. Þær spanna allt frá lágvöruverðsverslunum til
þægindaverslana. Helstu verslanamerki Samkaupa eru Nettó, Samkaup Úrval, Samkaup Strax og
Krambúð. Starfsmenn félagsins eru um 900 talsins.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Falur J. Harðarson starfsmannastjóri.
Umsóknir berist fyrir 18. júlí á netfangið umsokn@samkaup.is

MÚRBÚÐIN LEITAR
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar að ráða í eftirtalin störf:
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.

Reynsla, metnaður, samsviskusemi og
þjónustulund.

Góð laun í boði fyrir rétta einstaklinga.
Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
á netfangið: sala@murbudin.is
Öllum umsóknum svarað.

Viltu vinna í
Debenhams?

ÖRYGGIS- OG UMHVERFISFULLTRÚAR
Jarðboranir leita að öflugum aðilum til að sinna starfi öryggis- og
umhverfisfulltrúa við borframkvæmdir.
Um er að ræða krefjandi og spennandi störf á framkvæmdasvæðum
við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.

Hlutverk öryggis- og umhverfisfulltrúa:
• Fylgja eftir að verklag og vinnubrögð sé í samræmi við
gæða-, umhverfis- og öryggisstefnur Jarðborana
• Framkvæmd á úttektum, vinna við áhættumat, skýrslugerð ofl.
• Vera leiðandi og hvetjandi í öryggis- og umhverfismálum á borstað
• Vinna með starfsmönnum í að fyrirbyggja að slys verði á fólki eða
tjón á búnaði

STÖRF VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Jarðboranir hf. leita að öflugu fólki til starfa við borframkvæmdir hér
á landi og erlendis. Um er að ræða krefjandi og spennandi störf við
djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.
Reynsla af störfum við borframkvæmdir er æskileg en þó ekki skilyrði.
Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru mikill kostur.

Reynsla af störfum við öryggis-, umhverfis- og gæðamál er æskileg
Reynsla af störfum við verklegar framkvæmdir
Góð almenn tölvukunnátta
Gott vald á íslensku og ensku
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til að starfa í hópi

Öryggis- og umhverfisfulltrúi vinnur náið með stjórnendum á borstað
sem og Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra Jarðborana.

Hæfniskröfur:
Rík þjónustulund
Metnaður og stundvísi

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Okkur vantar
starfsmann

Upplýsingar um störfin veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is. Sækja skal um störfin á
www.jardboranir.is fyrir 18. júlí næstkomandi.
Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem
sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota
hátæknibora og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari
upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Jákvæðni
Reynsla af sölustörfum er kostur
en ekki nauðsynleg
Umsóknir berist til debenhams@debenhams.is

Smáralind

m
Sæktu u
í dag

BÓKARI Í BÍLALEIGU

Forstöðumaður
í dægradvöl
við Hörðuvallaskóla

Í REYKJAVÍK

Brimborg leitar að bókara fyrir bílaleiguna Thrifty Car
Rental. Við leitum að metnaðarfullum og drífandi
einstakling með jákvætt hugarfar og smitandi metnað
sem hefur reynslu af bókhaldsvinnu og/eða rekstri og
viðskiptamenntun.
Stutt lýsing á starfi:
• Útskrift reikninga og afstemmingar
• Samskipti við erlenda söluaðila og aðra viðskiptavini
• Eftirlit með tekju- og söluskýrslum
• Tjónainnheimta
• Eftirfylgni með daglegu uppgjöri
• Aðstoð við þjálfun og þróun ferla og ýmis önnur
skrifstofustörf
Hæfniskröfur:
• Reynsla af almennri bókhaldsvinnu og/eða af rekstri
• Stúdentspróf, framhaldsmenntun á sviði viðskipta
eða ferðamála er kostur
• Nákvæmni og tölugleggni og geta unnið skipulega
• Hafa góða þekkingu á notkun Dynamics NAV/AX
eða sambærilegum kerfum auk góðrar Excel kunnáttu
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Gilt bílpróf
Vinnutími alla virka daga (sveigjanlegur vinnutími)

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og hefur því starfað í 10 ár undir einkunnarorðunum „það er
gaman í skólanum“. Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi.
Hörðuvallaskóli er einn fjölmennasti grunnskóli landsins.
Í dægradvöl skólans er gert ráð fyrir ríflega 300 nemendum á komandi skólaári. Þar er unnið metnaðarfullt
starf þar sem áhersla er lögð á að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni sem byggja að miklu leyti á vali
barnanna.
Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði tómstunda- og/eða uppeldisfræða er skilyrði
Reynsla af stjórnun og af starfi með börnum og ungmennum
Einlægur áhugi á að vinna með börnum
Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður
Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Stundvísi og áreiðanleiki

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2016
Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða 847 8812. Einnig má senda fyrirspurnir á
netfangið agustj@kopavogur.is
Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Nánari upplýsingar um starfið má finna
á www.brimborg.is (laus störf)
Umsóknarfrestur er til 23. júlí 2016
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Smáraskóli: Umsjónarkennari á elsta stig
Salaskóli: Stærðfræðikennari
Kópavogsskóli: Umsjónarkennari yngra stigs
Hörðuvallaskóli:

· Heimilisfræðikennari
· Umsjónarkennari í 3. Bekk
· Umsjónarkennari í 6. Bekk
· Forstöðumaður dægradvalar
Álfhólsskóli:

· Sérkennari í sérdeild fyrir einhverfa
· Námsráðgjafi
· Skólaliði
Leikskólinn Núpur: Deildarstjóri
Leikskólinn Kópahvoll: Deildarstjóri
Leikskólann Efstahjalla: Leikskólakennari
Leikskólinn Urðarhóll:

· Leikskólakennari í sérkennslu
· Leikskólakennari
· Aðstoðarmatráður

Þjónustufulltrúi í útflutningsdeild Jóna Transport
Við leitum að öflugum og ábyrgum einstaklingi í framtíðarstarf.
Jónar Transport er kraftmikill og fjörlegur vinnustaður. Starfsmenn eru um 40 talsins.
Mikil áhersla er lögð á jákvæð og góð samskipti. Ert þú þessi „Jón“ sem við leitum að?
Helstu verkefni
• Þjónusta og aðstoð við viðskiptavini
• Skráning sendinga og útgáfa farmbréfa
• Dagleg samskipti við innlenda og erlenda
samstarfsaðila og tollyfirvöld
• Þátttaka í tilboðsgerð og við kostnaðarog tekjueftirlit

Sundlaug Kópavogs:

· Baðvörður
· Laugarvarsla

Hæfniskröfur og reynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða
reynsla af sambærilegu starfi
• Reynsla af tollskjalagerð er kostur
• Góð enskukunnátta er skilyrði
• Reynsla af flutningastarfsemi er mikill kostur
• Góð tölvukunnátta er skilyrði, kunnátta í
Navision, Concorde er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund
og hæfileiki til þess að vinna undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og
nánari upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Samskipa www.samskip.is
Nánari upplýsingar veitir Egill Örn Einarsson, deildarstjóri útflutningsdeildar, egill@jonar.is

Snyrtivöruheildssala
leitar eftir samviskusömu
og áreiðanlegu starfsfólki

SPENNANDI STARF
TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FRAMTÍÐAR STARFSMANN Á SKRIFSTOFU.

TREX er eitt stærsta rútufyrirtæki landsins, með áratuga reynslu í þjónustu við hópa, jafnt innlenda sem erlenda.
TREX varð til við samruna Hópferðamiðstöðvarinnar og Vestfjarðarleiðar. Nafnið er stytting á „travel experiences“
og þykir gefa góða mynd af starfsemi fyrirtækisins.
FLOTASTJÓRI
Helstu verkefni
• Stýring á bílaflota fyrirtækisins
í hin ýmsu verkefni
• Samskipti við viðskiptavini
• Tilboðsgerð
• Símsvörun
• Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur
• Reynsla eða menntun í ferðaþjónustu kostur
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Kunnátta í öðrum tungumálum kostur
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
• Þekking á landafræði Íslands mikill kostur
• Nákvæm og öguð vinnubrögð

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi
í tölvupósti fyrir 17. júlí 2016 á Björgu Dan: bjorg@trex.is.
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.
Viðkomandi þarf helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg
samskipti.
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.
Vinsamlegast sendið umsóknir á sgunnbj@simnet.is merktar
,,Bílstjóri-0906“

AÞ-ÞRIF LEITAR AÐ
ÖFLUGUM VERKSTJÓRA
Viðkomandi þarf að búa yfir:
■ Heiðarleika og frumkvæði
■ Þjónustulund og metnaði
■ Sjálfstæðum vinnubrögðum
■ Framúrskarandi færni í samskiptum
Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði ásamt reynslu
af ræstingum. Verður að vera íslensku- og/eða
enskumælandi. Krefjandi starf í fjölþjóðlegu
umhverfi.
Áhugasamir sendi umsókn á ath-thrif@ath-thrif.is

FAGMENNSKA
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík
TEL: +354 587 6000 info@trex.is
www.trex.is

SPENNANDI
FRAMTÍÐARSTÖRF
Í BREIDDINNI
MERKINGARSTJÓRI
STARFSSVIÐ

Um fjölbreytt starf er að ræða sem felur í sér umsjón með merkingum og verðmerkingum
fyrir verslanir BYKO. Einnig að halda utan um vaktaplan verslunar, vinnufatnað og
aðgangskort, samskipti við starfsfólk og önnur tilfallandi skrifstofustörf. Merkingarstjóri
vinnur náið með stjórnendum verslunar í Breidd og markaðssviði fyrirtækisins.

HÆFNISKRÖFUR

Góð almenn tölvukunnátta er æskileg auk þess sem þekking á Indesign umbrotsforritinu er
kostur. Góð færni í íslensku er mikilvæg.

AFGREIÐSLUGJALDKERAR
STARFSSVIÐ

Við leitum að duglegum og hressum einstaklingum í afgreiðslu á kassa í verslun okkar.
Um er að ræða skemmtilegt starf á góðum vinnustað.
Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður. Við hvetjum konur jafnt sem karla, 18 ára eða eldri, til að
sækja um. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson,
rekstrarstjóri BYKO, runar@byko.is

Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 17. júlí

MÖRK
H J Ú K R U N A R H E IM ILI

Hjúkrunardeildarstjóri
óskast til starfa
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunardeildarstjóra á 31 manna deild. Við leitum að jákvæðum einstaklingi
sem hefur góða stjórnunar- og samskiptahæfileika.
Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörunarrétt
heimilismanna og þátttöku þeirra. EDEN hugmyndafræðin er
höfð að leiðarljósi í starfinu http://www.edeniceland.org
Nánari upplýsingar um starfið og launakjör gefur:
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri,
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is sími 560-1700

Betra bak auglýsir eftir
söluráðg jöfum í fullt starf
og hlutastörf um helgar.
• Ef þú ert eldri en 20 ára,
• ert góður sölumaður,
• ert góður í mannlegum
samskiptum,
• ert stundvís og heiðarlegur,
• vilt vinna á líflegum og
skemmtilegum vinnustað.
Sendu þá umsókn á netfangið
betrabak@betrabak.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg
fylgigögn. Hreint sakavottorð er
skilyrði.

byko.is

Er verið að leita að þér?

Öllum umsóknum verður svarað.
www.betrabak.is

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is
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Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir,
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

ÍSTAK leitar að metnaðarfullu og duglegu fólki sem hefur áhuga á framtíðarstörfum hjá
öflugu verktakafyrirtæki. Ístak býður upp á gott og öruggt starfsumhverfi.

VERKSTJÓRAR
Vegna aukinna umsvifa leitar Ístak að öflugum verkstjórum. Gerð er krafa um viðeigandi
menntun og réttindi, reynslu af verkstjórn og lipurð í mannlegum samskiptum.

TÆKJASTJÓRNENDUR OG BÍLSTJÓRAR
Tækjastjórnendur og bílstjórar óskast í fjölbreytt verkefni á höfuðborgarsvæðinu, Blönduósi
og Suðurnesjum. Mögulegt er að vinna í úthöldum. Meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi auk
reynslu af svipuðum störfum er skilyrði
Nánari upplýsingar fást hjá mannauðsdeild Ístaks á netfanginu mannaudur@istak.is.
Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

TRÉSMIÐIR – GRÆNLAND
Reyndir smiðir óskast til starfa við verkefni í Nuuk. Starfsmenn vinna í úthöldum og er séð
fyrir fæði og húsnæði.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Sérfræðingur hjá Eignaumsjón
Eignaumsjón er framsækið nýsköpunarfyrirtæki sem byggir á hugbúnaðarlausnum og þjónar eigendum fasteigna. Félagið annast umsjón
húsfélaga og rekstur fasteigna, sem og rekstrarfélaga um fasteignir auk leiguumsjónar, sjá nánar www.eignaumsjon.is. Félagið er ört vaxandi
og sinnir í dag umsjón um átta þúsund eigna. Félagið er nýflutt í endurgert húsnæði að Suðurlandsbraut 30 og starfar þar við mjög góðar
aðstæður.

Óskum eftir að ráða sérfræðing á fjármálasvið Eignaumsjónar hf.
Helstu verkefni eru:
* Stýring fjármuna viðskiptavina félagsins og greiðslustýring reikninga þeirra í samvinnu við fjármálastjóra.
* Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir auk samskipta við birgja þeirra.
* Umsjón með endurgreiðslum á VSK fyrir viðskiptavini félagsins.
* Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra.
* Önnur fjölbreytileg dagleg störf er falla til hverju sinni.
Æskilegt er að umsækjendur séu menntaðir á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða með sambærilega menntun. Marktæk reynsla af sambærilegu er skilyrði. Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í
mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Ábendingahnappinn
má
Ábendingahnappinn
má
Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

finna á www.barnaheill.is
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Al-Verk er framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með megináherslu á framkvæmda- og verkfræðiráðgjöf. Fyrirtækið er í dag stjórnunarráðgjafi við eina stærstu
byggingaframkvæmd á höfuðbogarsvæðinu og hefur innan sinna raða kraftmikið, vel
menntað og metnaðarfullt starfsfólk með langa reynslu.
Al-verk hefur yfirumsjón með framkvæmdum, og sinnir verkefnis- og byggingastjórn.
Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda, virðisgreiningu og hönnun.

Aðstoðamanneskja óskast
Á stofu sérfræðitannlæknis á höfuðbogarsvæðinu.
Í boði er 50 – 80% starf. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi ferilskrá á box@frett.is merkt
„Aðstoð“ fyrir 15. júlí.

Framkvæmdaeftirlit/Verkefnastjórn
Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkþáttastýring

• Háskólapróf í byggingatæknifræði,
byggingafræði eða byggingaverkfræði

• Framkvæmdaeftirlit

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur

• Kostnaðargát/eftirlit

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Kostnaðargreiningar
• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum
• Gerð verkáætlana
• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu
máli, ásamt góðri enskukunnáttu og
kunnáttu í einu norðurlandamáli

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2016. Umsóknum um starfið þarf að fylgja
kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á adalgeir@alverk.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Tímabundin staða skipulags- og byggingarfulltrúa
Dalabyggðar er laus til umsóknar.
Ráðið verður í starfið í 8 – 12 mánuði eftir samkomulagi.
Umsækjendur skulu uppfylla kröfur sem gerðar eru til
skipulags- og byggingarfulltrúa skv. lögum um mannvirki og
skipulagslögum.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Dalabyggðar gegnir sama
hlutverki
í
Reykhólahreppi,
Árneshreppi
og
Karldrananeshreppi en er með starfsaðstöðu í Búðardal.
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk.
Senda skal umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
sveitarstjori@dalir.is
þar sem einnig er hægt að óska eftir nánari upplýsingum

Nánari upplýsingar veita: Aðalgeir Hólmsteinsson (adalgeir@alverk.is)
og Halldór Karlsson (halldor@alverk.is).

Starfatorg.is

Vantar starfsmann á verkstæði

Starf

Stofnun

Fulltrúi
Skipulagsstofnun
Sjúkraliði eða félagsliði
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Rannsóknarmaður, lyfja-/efnafr. Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið
Embætti prests í Laugarnesi
Biskupsembættið
Embætti prests í Grafarvogi
Biskupsembættið
Eftirlitsmaður í vinnuvéladeild
Vinnueftirlitið
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Teymisstjóri í heimahjúkrun
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Umsjónarmaður fasteigna/tækja Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Forstöðumaður Vigdísarstofnunar Háskóli Íslands
Lögreglufulltrúi
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Doktorsnemi
Háskóli Íslands, menntavísindasvið
Hópstjóri ofanflóða
Veðurstofa Íslands
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Aðstoðardeildarstjóri
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Deildarstjóri - sjúkradeild
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari
Landspítali, göngudeild Kleppi
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Nýdoktor í efnagreiningatækni
Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur
Doktorsnemi í lífefnagreiningu
Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur
Doktorsnemi í efnaskiptaranns.
Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur
Verkefnastjóri
Háskóli Íslands, hugvísindasvið
Stærðfræðikennari
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Bifreiðastjórar óskast
Bifreiðastjórar með rútupróf óskast
til starfa hjá Ferðaþjónustu fatlaðra
í Kópavogi.

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Suðurland
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Vestm.eyjar
Vestm.eyjar
Reykjavík
Þórshöfn
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201607/949
201607/948
201607/947
201607/946
201607/945
201607/944
201607/943
201607/942
201607/941
201607/940
201607/939
201607/938
201607/937
201607/936
201607/935
201607/934
201607/933
201607/932
201607/931
201607/930
201607/929
201607/928
201607/927

Tækifæri í byggingaiðnaði
Til sölu vel rekið fyritæki með fjögur hús í byggingu
ásamt krana, mótum og ýmsum búnaði.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á netfangið: krikar@simnet.is

Mjög góð laun í boði.
Save the Children á Íslandi

Uppl. í s. 550 4700 á skrifstofutíma eða
senda umsóknir á: ferd@simnet.is

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.
Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum
og verkstæðisvinnu.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2016.
Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Innkaupastjóri
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða
innkaupastjóra til starfa.
Verklýsing innkaupastjóra:
Erlend samskipti og umsjón með innkaupum.
Umsjón með flutningi á vörum til landsins.
Tollaútreikningar og frágangur skjala og skráning.
Samskipti við erlenda og innlenda birgja.
Upplýsingar um umsækjenda, menntun og starfsferil
óskast sendar á netfangið sht@verslun.is
Frekari upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 5400
Góð málakunnátta og reynsla við sambærilegt starf.
Verslunartækni er 25 ára gamalt fyrirtæki sem er leiðandi
á markaðnum í sölu á kælum og innréttingum í verslanir,
vöruhús/vörulagera, einnig tækjum fyrir matvinnslu
og veitingastaði, stóreldhús, hótel og mötuneyti.
Um er að ræða fyrsta flokks vörumerki sem mörg hafa
áratuga reynslu hér á landi.

4645#

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Northern Light Inn & Max’s Restaurant
FRAMTÍÐARSTÖRF
Veitingastjóri

Ertu þjónn eða með mikla reynslu af þjónastörfum? Hefur þú áhuga á að reka með
okkur veitingastað? Við leitum að aðila með reynslu til að takast á við spennandi
starf á vaxandi veitingastað. Ef þú telur þig vera manneskjuna sem við leitum að,
ekki hika við að hafa samband.

gestamóttaka

Ertu jákvæð og sjálfstæð manneskja sem hefur áhuga á mannlegum samskiptum?
Við leitum að fólki í gestamóttöku okkar. Samskipti við gesti, ferðaskrifstofur og
almennar fyrirspurnir. Unnið er á 2-2-3 vöktum og vinnutími er frá 07:00 til 19:00.

Hæfniskröfur

Við viljum jákvætt, duglegt og metnaðarfullt starfsfólk. Fólk sem hefur gaman
af lífinu og vill vinna í góðum hópi. Góð enskukunnátta er skilyrði, nauðsynlegt
er að vera með bílpróf og svo þarf allt hitt líka að passa. Ef þetta á við þig, þá ert
þú líklega okkur að skapi.
Northern Light Inn hefur verið í eigu fjölskyldunnar í 34 ár, eða frá 1983.
Við erum staðsett 1 km frá Bláa Lóninu og rekum í dag 32 herbergja hótel og veitingastað. Kíktu endilega á vefsíðu okkar www.nli.is til að fræðast meira um okkur.
Ef þú hefur áhuga að sækja um, sendu þá ferilskrá á fridrik@nli.is fyrir 17 júlí nk.

Northern Light Inn • Max’s Restaurant • www.nli.is

Skemmtigarðurinn Grafarvogi
leitar að öflugum vaktstjóra

Viltu vinna með okkur?

LYFJAFRÆÐINGUR ÓSKAST

Vegna vaxandi umfangs leitum við í Skemmtigarðinum

Grafarvogisem
að nýjum
snillingum
í hópinn
okkar.
Eiginleikarnir
vaktstjórinn
þarf að
hafa eru:

• Dugnaður ogsem
ákveðni
Eiginleikarnir
snillingurinn þarf að hafa eru:
Frumkvæðiogog
sköpunargleði
•• Dugnaður
ákveðni
• Heiðarleiki og samskiptahæfileikar
•• Frumkvæði
og sköpunargleði
Brennandi áhugi að vinna með fólki
•• Heiðarleiki
og
samskiptahæfileikar
Kostur ef viðkomandi
hefur reynslu í veitingageiranum
•• Brennandi
áhugiæskileg
að vinna með fólki
Enskukunnátta
25 ára aldurstakmark
•• Mikilvægast
af öllu er að vera HRESS !!
• 20 ára aldurstakmark

TIL FRAMTÍÐARSTARFA Í APÓTEKUM OKKAR
Starfssvið:

Um er að bæði hluta og fullt starf. Viðkomandi þarf að
vera tilbúin að vinna kvöld og helgarvinnu.

Í starfinu felst fagleg ábyrgð á afgreiðslu

Um er að bæði hluta og fullt starf. Viðkomandi þarf að vera
Senduað
okkur
segðu okkur af hverju þú ert
tilbúin
vinnaferilskrá
kvöld ogoghelgarvinnu.
tilvalinn í hópinn okkar.
Sendu okkur ferilskrá og segðu okkur af hverju þú ert tilvalinn í
Sendistokkar.
á tölvupóst
hópinn
Sendistinfo@skemmtigardur.is
á tölvupóst info@skemmtigardur.is
Umsóknarfrestur er
ertil
til24.
15. maí
júlí
Umsóknarfrestur

lyfja samkvæmt lögum og reglugerðum um
lyfsölu.
Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði og gilt
starfsleyfi, brennandi áhuga á þjónustu, ert
jákvæður og opinn einstaklingur, þá gætum
við verið að leita að þér.

www.lyfogheilsa.is

Byggingarstjóri/verkstjóri og vanir bygginga
verkamenn  Mjög góð laun
Leitum að reyndum aðila til að stýra verkefni við byggingarframkvæmdir.
Við leitum að aðila með góða reynslu af því að stýra byggingarfram
kvæmdum. Áætlað er að verkinu ljúki eftir 46 mánuði.
Einnig óskum við eftir vönum mönnum í tímabundið byggingarverk
efni með möguleika á framtíðarráðningu. Bæði faglærðir iðnaðarmenn
og reynslumiklir byggingarverkamenn koma til greina.
Um er að ræða spennandi verkefni miðsvæðis í Reykjavík. Verkefnið er í
eigu traustra aðila og heita þeir góðum launum fyrir öfluga starfsmenn.
Umsjón með störfunum hefur Lind Einarsdóttir,
lind@talent.is og í síma 552-1600.

Ekki hika við að hafa samband
og fá nánari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er
til 18. júlí.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist
á starf@lyfogheilsa.is

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað
sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Hjólaskófla og fleiri tæki
Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að kaupa
hjólaskóflu, trjákurlara og sanddreifara til nota fyrir stöðina.

lind@talent.is bryndis@talent.is

Útboðsgögn eru afhent í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu,
Geislagötu 9, Akureyri. Hægt er að fá útboðsgögn send með tölvupósti
og skal þá senda beiðni um það á tölvupóstfangið karlg@akureyri.is.
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 26. júlí kl. 13:00.

www.talent.is | talent@talent.is

Umsóknarfrestur er
til og með 17. júlí nk
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Fljótsdalshérað
Óskað eftir tilboði í flotbryggjur
staðsettar á Fljótsdalshéraði
Umhverfis- og framkvæmdanefnd óskar hér með eftir tilboði í
þrjár flotbryggjur.
Flotbryggjurnar þrjár eru af steyptu gerðinni.
Tvær eru á landi en sú þriðja er í notkun við Lagarfljótið.

ONV 2014/04 / 26.06.2014

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Útboð

• Gylfaflöt - Bæjarflöt Gatnagerð og lagnir,
útboð nr. 13764.
• Rammasamningur um kaup á ritföngum
og skrifstofuvörum,
EES útboð nr. 13767.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Óskum eftir 3-4
herbergja íbúðum
í miðbæ Reykjavíkur
í langtímaleigu (3-5 ár).
...
Fyrirtækið býður: Öruggar leigutekjur, smærra
tilfallandi viðhald, minna slit á íbúð, meðmæli.
Hafið samband: leiga@icelandsummer.com

Stærð: 3 metrar á breidd og 9,85 metrar á lengd hver um sig.
Ein þeirra þarfnast viðgerðar.

Innkaupadeild

Hægt er að fá sendar myndir af flotbryggjunum með því að

ICELANDSUMMER.IS

senda tölvupóst á netfangið vifill@egilsstadir.is með
yfirskriftinni: „ 201605162 – Óskað eftir myndum“

ONIK-2016-17/
ONV 2014/04 /09.07.2016
26.06.2014

Fljótsdalshérað 6.7.2016
Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs

Útboð
Orkuveita Reykjavíkur fyrir hönd
Orku náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

ÚTBOÐ
Uppbygging og rekstur
ljósleiðarakerfis
Sveitarfélagið Rangárþing eystra stendur að lagningu ljósleiðara
kerfis innan sveitarfélagsins og er áformað að fyrsti áfangi verði
lagður á þessu ári.
Sveitarfélagið óskar eftir tilboðum frá fjarskiptafélögum um hugsan
lega þátttöku slíkra félaga í uppbyggingu og rekstri ljósleiðara
kerfis, í samræmi við Útboðsgögn 201602 „Uppbygging og rekstur
ljósleiðarakerfis.“ Væntanlegir bjóðendur geta óskað eftir að fá
útboðsgögn þessi afhent frá og með 11. júlí 2016, með því að senda
tölvupóst á netfangið bygg@hvolsvollur.is og óska þess að fá
gögnin send.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi
16, 860 Hvolsvelli, fimmtudaginn 21. júlí n.k., kl. 11:00
F.h. Rangárþings eystra,
Anton Kári Halldórsson,
byggingarfulltrúi.

Auglýsing um próf til
endurskoðunarstarfa
Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur,
er fyrirhugað að halda próf til löggildingar til endur
skoðunarstarfa í október 2016 sem hér segir:
Fyrri hluti mánudaginn 10. október
Seinni hluti miðvikudaginn 12. október
Prófin hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.
Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009
um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.
Próftökugjald er kr. 350.000.
Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir þriðjudaginn
9. ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni próf
nefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 Kópavogi.
Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, heim
ilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé skil
yrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008. Próftakar fá
þá sendan reikning fyrir prófgjaldinu sem ber að greiða fyrir
1. september nk.
Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok
ágúst nk.
Reykjavík 9. júlí 2016.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Loka fyrir Nesjavelli
Óskað er eftir tilboðum í gufustjórnloka sem notast eiga við
Nesjavallavirkjun.
Afhendingarskilmáli DDP Nesjavellir.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2016-17 Isolation, check
and control valves“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
mánudeginum 11.07.2016 á vefsíðu OR https://www.or.is/
fjarmal/utbod#page-7016
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 09.08.2016 kl.
10:30.

ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700
2700 ·· www.on.is
www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda áá utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

Þeistareykjavirkjun
Útboð nr. 20229
Borholulokar

ICELAND

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í borholuloka samkvæmt
útboðsgögnum nr. 20229.
Verkið felst í útvegun á eftirfarandi:
• 2 stk. 10“ Class 900 borholulokum
(e: Expanding Gate Valves)
• 6 stk. 10“ Class 1500 borholulokum
(e: Expanding Gate Valves)
Afhending lokanna skal fara fram eigi síðar en 15. júní 2017.
Hluta afhending er einnig heimil samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20229.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 16. ágúst 2016
þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ NR. 20376
DYNJANDI ARNARFIRÐI

ÚTBOÐ NR. 20375
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
FRIÐLANDIÐ
VIÐ GULLFOSS

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisstofnunar, óskar
í eftirfarandi
eftir tilboðum
í framkvæmdir við ljósbúnað:
gerð bílastæða og göngu-

NÝR STÁLSTIGI MILLI EFRI OG
Þjóðleikhússins
óska eftir tilboðum
NEÐRI ÚTSÝNISSVÆÐA

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup
fyrir hönd
BÍLASTÆÐI
OG GÖNGUSTÍGAR

stíga við fossinn Dynjanda í Arnarfirði.
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Framkvæmdir
Hreyfiljós Wash
felast í gerð bætts aðgengis ferðamanna að
ORKA NÁTTÚRUNNAR
• svæðinu
Fastljós
Wash
lúta
að gerð
göngustíga
og stækkunar og fjölgun
Bæjarhálsi og
1, 110
Reykjavík
· Sími
591 2700 · www.on.is
• bílastæða
Upphengjur
fyrir
Allar fyrirspurnir
vegna
útboðs skaldvalar
senda ásem
utbod@or.is
bæði
tilofangreint
skemmri
og lengri áningar.

Helstuverður
magntölur
eru:aðila um viðskipti þessi.
Samið
við einn
Uppgröftur og tilflutningur á efni
2.800 m³
Aðfluttupplýsingar
grúsarfylling
1.860 m³
Nánari
má finna í útboðsgögnum, sem verða
Hellulagnirá vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
540 m²
aðgengileg
Malbik á bílastæðum
1.520 m²
miðvikudaginn
18. nóvember nk.
Malbik á göngustígum
430 m²
Mulningur
í göngustíga
Tilboðum
skal
skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 965 m²
Burðarhæfar
grasgrindur
á bílastæðum
455 m²
Reykjavík
þar sem
þau verða
opnuð 22. desember 2015,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2016.
Útboðsgögnin
aðgengileg á vef Ríkiskaupa
Borgartúni 7c,verða
105 Reykjavík
www.rikiskaup.is
Sími 530 1400 frá og með þriðjudeginum 12. júlí 2016.
Tilboðin
verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 26. júlí
www.rikiskaup.is
2016 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup fyrir hönd

í eftirfarandi ljósbúnað:

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisstofnunar, óskar
eftir tilboðum í smíði og uppsetningu á nýjum stálstiga milli
• Hreyfiljós Spot/Profile
efri og neðri útsýnissvæða á Gullfossi.
• Hreyfiljós Wash
• Framkvæmdir
Fastljós Washfelast í útvegum efnis og smíði og uppsetn• ingu
Upphengjur
ofangreint
á nýjumfyrir
stálstiga
milli efri og neðri útsýnissvæða á friðlandinu við Gullfoss. Nýi stiginn kemur í stað eldri stiga sem
verðurverður
fjarlægður.
Þegar
er um
búiðviðskipti
að komaþessi.
fyrir steyptum
Samið
við einn
aðila
undirstöðum sem stálundirstöður stigans festast í.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
Helstu magntölur eru:
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
Galvaniserað stál
8.000 kg
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
Galvaniseruð þrep
192 stk
Riðfrí handrið
183 m
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Lerkiklæðning á palla
120 m²
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
Málun áherslumerkinga
342 m
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2016.
Útboðsgögnin
Borgartúni 7c,verða
105 aðgengileg
Reykjavík á vef Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
frá
og
með þriðjudeginum 12. júlí 2016. TilSími 530 1400
boðin
verða
opnuð
hjá
Ríkiskaupum
þriðjudaginn 26. júlí 2016
www.rikiskaup.is
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10.júlí kl.13:00-15:00

Grandavegur 42
Einstaklega glæsilegar
2ja til 4ra herbergja íbúðir með
rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum
til viðbótar við skráða fermetra íbúðar.

Nýbyggingavíkur !
Reykj
í Vesturbæ

• Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
• Lyfta í hverjum stigagangi
• Vönduð AEG tæki í eldhús

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,
ísskápur og frystir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum
Svalalokanir
Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
2ja til 4ra herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
Einkasala

Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum en nú
hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða byggingum.
Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar Reykjavíkur
við sjávarsíðuna þar sem stutt er í alla helstu þjónustu
og iðandi mannlíf miðbæjar Reykjavíkur.
Nánari upplýsingar veita:

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is 5697000

MIKLABORG

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Páll Þórólfsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

569 7000
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Hólavallagata 13 – við landakotstún

VAGNHÖFÐI 9 – REYKJAVÍK

Glæsileg 180 fm. efri hæð ásamt 20 fm. bílskúr í virðulegu steinhúsi í rólegu og fallegu umhverfi við Landakotstún.
Sala fasteigna frá
Húsið teiknaði Hörður Bjarnason fyrrv. húsameistari ríkisins. Lofthæð er 2,75 m. Útsýni er til allra átta. Tvennar

Vel staðsett 1123,2 fm iðnaðarhúsæði við Vagnhöfða í Reykjavík. Húsið stendur á 1.200 fm
. www.eignamidlun.is
. Grensásvegi
. 108 Reykjavík
588 9090
iðnaðar
og athafnalóð og er á tveimur
hæðum auk11
kjallara.
Í dag er eigninni skipt upp í þrjá hluta. Malbikuð bílastæði að sunnanverðu.
Góð lofthæð að hluta, eða 4,5 - 6 metrar og c.a. 3 metrar í kjallara.

svalir. Glæsilegar og bjartar stofur. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innan. Parket á gólfum. Sér hjónasvíta með
baðherbergi og svölum. Eldhús, baðherbergi og snyrtingar endurnýjuð. Tvö baðherbergi eru á hæðinni. Í kjallara
er 16 fm. bjart herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu og aðgangi að snyrtingu. Það sem einkennir eignina er mikil
lofthæð, öll rými sérlega rúmgóð og fallegt útsýni. Endurnýjað rafmagn og skólplögn. Garðurinn nýlega stand
settur og viðhaldsléttur. Þak nýlega málað. Glæsileg eign á rólegum stað í aðlaðandi umhverfi og aðeins í um
5 mínútna göngufæri við miðbæinn.

Nánari upplýsingar veitir:
Sala fasteigna frá

Verð kr. 89,9 millj.

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali
sími 895 8321

Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
Upplýsingar
um
aðstoðarm. fast.s.

eignina veitir
Bárður H. Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Ekki hika við að hringja erum ávallt við símann.

Valhöll fasteignasala
Síðumúla 27
Sími: 588-4477

Bárður
Tryggvason,
sölustjóri
s: 896-5221

535-1000
BORGARTÚNI 30 / 105 REYKJAVÍK
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

Þorlákur Ómar Einarsson
LÖ G G I LT U R FA ST E I G N A S A LI

ALLTAF

VIÐ HÖNDINA
EINAR S. VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314
einar@stakfell.is

Látraströnd 7

Fjölskylduvænt einbýlishús

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

•

www.101.is

•

101@101.is
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• www.101.is • 101@101.is
Fax 511
3909
Tjarnargata
4 • 101 Reykjavík
Sími 511 3101• •Sími
Tjarnargata
4 • 101•Reykjavík
511
3101
• www.101.is
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Stórholt 14 – 105 Reykjavík
PIÐ

O

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 m2
Íbúðarhúsið er 195,7 m2
Bílskúr 47,1m2
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14m2
Fallegur garður
Hiti í innkeyrslu
Verð:

89,4 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -
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Þú getur alltaf nálgast Fréttablaðið á
þægilegan og fljótlegan hátt. Blaðið er
einnig aðgengilegt í heild sinni á Vísi og
í Fréttablaðs-appinu fyrir snjallsíma
og spjaldtölvur.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 9. JÚLÍ KL 14:30 – 15:00. ALLIR VELKOMNIR.

Frábær eign auðvelt til útleigu, hægt að leigja út sem 4 stök
herbergi með aðg. að eldhúsi og snyrtingu. Öll herbergin rúmgóð. Frábær staðsetning við miðbæinn! Rúmgóð íbúð skráð
skv. FMR 80,6 fm, með herb. í kjallara sem auðvelt er að leigja
út, aðg. að baðherb. og eldhúsaðst. Sér inngangur í kjallaraherb. Frekari upplýsignar veitir Sigrún sölufulltrúi í námi til
lögg. s: 857-2267 eða sigrun@101.is V: 32,5 millj.
Traust og góð þjónusta í 13 ár

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

TÆKNIN GETUR VERIÐ RUGLANDI

KORTABÓK
KLIKKAR ALDREI

Kortabækur Máls og menningar
eru sniðnar að þörfum fróðleiksfúsra ferðamanna, en auk nýrra
landakorta innihalda þær margvíslegar upplýsingar sem nýtast
vel á ferðalögum.
„Treysti algjörlega á GPS
og villtist til Sigló.“
„Noel villtist enn og aftur.“
„GPS stríðir fleiri ferðamönnum
en Noel: Ætluðu í Þórsmörk en
enduðu í grillveislu hjá Þór.“
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Smækkuð mynd af Big Ben í London. Lundúna-augað stendur þar skammt frá.

Hægt er að sigla um á legóbát.

9. júlí 2016

LAUGARDAGUR

Það er eitthvað við allra hæfi í Legolandi. Jafnt þau yngstu sem eldri.

Herða öryggið í Legolandi
Það hefur verið vinsælt hjá Íslendingnum að heimsækja Legoland í Billund í Danmörku. Nú hafa forráðamenn Legolands
ákveðið að herða mjög öryggiskröfur við innganginn í garðinn. Það er gert í öryggisskyni fyrir gesti sem koma í garðinn.
Þeir sem ætla í Legoland í sumar
þurfa að vera viðbúnir öryggisog vopnaleit við innganginn, ekki
ósvipaðri og er á flugvöllum. Það er
vegna nýrra hertra öryggisreglna,
að gestir taki ekki ólögleg vopn
með sér í garðinn. Fjölgað hefur
verið vörðum og þeir hafa leyfi til
að skoða í töskur og annan farangur gesta.
Fyrirtækið Merlin Entertainments, eigandi Legolands, hefur
gefið út yfirlýsingu þessa efnis.
Christian Woller, framkvæmdastjóri Legolands, segir að með
þessum hertu öryggisreglum
sé verið að tryggja öryggi allra

gesta. „Við viljum að gestir okkar
viti að þeir séu öruggir í garðinum,“ segir hann við netsíðu Jyllands Posten. „Þetta er þó ekki af
því að við höfum einhverjar fregnir
af hryðjuverkum. Við gerum þetta
eingöngu til að auka öryggi gesta.“
Christian segir að gestir hafi
verið jákvæðir gagnvart þessum
breytingum. „Við höfum bara fengið jákvæð viðbrögð en öryggisgæslan var efld 16. júní. Erlendir gestir eru vanir mikilli öryggisgæslu,
það eru helst Danir sem furða sig
á þessu og halda jafnvel að drottningin sé í heimsókn. Þegar málin
eru útskýrð er fólk jákvætt.“

Víða í skemmtigörðum í heiminum hefur öryggisgæsla verið hert,
eingöngu til þess að öryggi gesta sé
gætt í hvívetna. Á það hefur verið
bent að Legoland sé fyrsti garðurinn í Danmörku með svo öfluga
öryggisgæslu. Hún sé til dæmis
ekki til staðar í Tívolí í Kaupmannahöfn, Faarup Sommerland
og öðrum slíkum görðum hvað sem
síðar verður.
Þess má geta að boðið er upp á
beint flug frá Íslandi til Billund.
Bæði er hægt að fá gistingu í garðinum og nálægt honum, til dæmis
er hægt að leigja sumarhús í nágrenninu.

Legoland í Billund hefur stækkað mikið á undanförnum árum.
Á heimasíðunni má sjá að lögð er
áhersla á að fjölskyldan gisti á
svæðinu enda sé einn dagur ekki
nægjanlegur til að upplifa allt sem
garðurinn hefur upp á bjóða. Boðið
er upp á ný og spennandi ævintýri
á hverjum degi í garðinum. Bent er
á að oft eru tilboð í gangi sem hægt
er að kynna sér á heimasíðunni.
Nýlega var tilkynnt að Merlin Entertainments hygðist opna
risastórt Legoland rétt utan við
New York. Hugsanlega verður það stærsta Legoland í heimi.
Legoland er meðal tíu verðmæt-

ustu vörumerkja á Norðurlöndum. Búist er við að nýtt Legoland
í Bandaríkjunum muni laða að
meira en tvær milljónir gesta á ári.
Garðurinn á að verða tilbúinn 20192020. Á svæðinu verður meðal annars hótel með 250 herbergjum. Um
500 starfsmenn verða ráðnir til að
byggja garðinn auk 300 í hlutastörf.
Legoland hefur verið starfrækt í
Billund frá árinu 1968. Nýrri garðar eru í Windsor á Englandi, Günz
burg í Þýskalandi, í Kaliforníu í
Bandaríkjunum og einn í Malasíu. Árið 2005 seldi Lego-garðana
til breska fyrirtækisins Merlin
Entertainments Group.

STOFA
ICELANDIC
TOURIST
BOARD

Ert þú í fErðaþjónustu?
Hver sá sem skipuleggur í atvinnuskyni samsettaferð, viðburð eða afþreyingu
þarf ferðaskipuleggjenda- eða ferðaskrifstofuleyfi frá ferðamálastofu.

Nú eru uppi kenningar um að Frelsisstyttan sé gerð eftir karlmanni en ekki konu.

Frelsisstyttan
ekki kona?
Það sem einkum greinir ferðaskipuleggjanda frá ferðaskrifstofu er að viðburður, ferð,
sýning eða annað sem ferðaskipuleggjandi annast, má ekki taka lengri tíma en sólarhring.

PORT hönnun

M.ö.o. um leið og t.d. gisting bætist við þarf söluaðilinn að hafa ferðaskrifstofuleyfi.
Nánari upplýsingar á www.ferdamalastofa.is/leyfi

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500

Frelsisstyttan í New York er ein
þekktasta stytta heims og sóttu
um 4,3 milljónir ferðamanna hana
heim á Frelsiseyju (e. Liberty Is
land) á síðasta ári. Nú er komin upp
umdeild kenning um styttuna sem
kölluð er Lady Liberty; að fyrirmyndin sé í raun karlmaður. Á vef
ferðasíðunnar Lonely Planet eru
ferðamenn hvattir til að virða andlit styttunnar gaumgæfilega fyrir
sér en Elizabeth Mitchell, höfundur bókarinnar Liberty’s Torch:
The Great Adventure to Build the
Statue of Liberty, er sögð trúa því
að franski myndhöggvarinn sem

gerði styttuna hafi notað veikan
bróður sinn sem fyrirmynd hennar.
Höfundurinn viðraði þessa
skoðun sína fyrst í heimildarmynd sem sýnd var á Discoverystöðinni í síðustu viku. Þar vísaði
hún á bug þeirri útbreiddu kenningu að myndhöggvarinn Frede
ric Auguste Bartholdi hafi byggt
útlit Frelsisstyttunnar á móður
sinni. „Þegar ég horfi á ljósmynd
af bróður hans sé ég að andlitsbyggingin er nánast sú sama og á
styttunni. Beinar augabrúnirnar,
þrýstnar varir og þjakaður svipurinn,“ segir Micthell.

Sumar dekkjatilboð
Stærðir og Tegundir
14” Dekk
175/65R14 GoodRide SP06 Sumardekk
175/65R14 Westlake RP28 Fuelsaver Comfort Sumardekk
185/65R14 GoodRide SP06 Sumardekk
185/65R14 Westlake RP28 Fuelsaver Comfort Sumardekk

FULLT VERÐ 4STK TILBOÐSVERÐ 4STK
40,000
48,000
44,000
52,000

kr.
kr.
kr.
kr.

32,000
38,000
35,000
42,000

kr.
kr.
kr.
kr.

15” Dekk
185/60R15 GoodRide SP06 Sumardekk
185/60R15 Westlake RP28 Fuelsaver Comfort Sumardekk
185/65R15 GoodRide SP06 Sumardekk
185/65R15 Westlake RP28 Fuelsaver Comfort Sumardekk
195/65R15 GoodRide SP06 Sumardekk
195/65R15 Westlake RP28 Fuelsaver Comfort Sumardekk
205/70R15 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
205/70R15 Westlake Mud Terrain Alhliða Jeppadekk SL366
235/75R15 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
235/75R15 Westlake Mud Terrain Alhliða Jeppadekk SL366
31X10,50R15 GoodRide SL309 All Purpose Alhliða Jeppadekk
31x10,50R15 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
31X10,50R15 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386
31X10,50R15 Westlake Mud Terrain Alhliða Jeppadekk SL366
32X11,50R15 Westlake Mud Terrain Alhliða Jeppadekk SL366
33X12,50R15 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386

48,000
56,000
48,000
56,000
50,040
56,000
80,000
108,000
108,000
108,000
108,000
140,000
168,000
148,000
168,000
192,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

38,000
45,000
38,000
45,000
40,000
45,000
64,000
86,000
86,000
86,000
86,000
112,000
134,000
118,000
134,000
154,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

16” Dekk
205/55R16
205/55R16
215/70R16
225/70R16
235/70R16
235/75R16
245/70R16
245/75R16
245/75R16
255/70R16
265/75R16
265/75R16
285/75R16
285/75R16
285/75R16
305/70R16

GoodRide SP06 Sumardekk
Westlake RP28 Fuelsaver Comfort Sumardekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Mud Terrain Alhliða Jeppadekk SL366
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake Mud Terrain Alhliða Jeppadekk SL366
GoodRide SL309 All Purpose Alhliða Jeppadekk
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386
Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk

54,000
68,000
96,000
100,000
112,000
112,000
124,000
140,000
148,000
132,000
148,000
152,000
136,000
180,000
204,000
192,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

43,000
54,000
77,000
80,000
90,000
90,000
99,000
112,000
118,000
106,000
118,000
122,000
109,000
144,000
163,000
154,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

17” Dekk
235/65R17 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
245/65R17 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
265/70R17 GoodRide SL309 All Purpose Alhliða Jeppadekk
265/65R17 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
265/70R17 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
265/70R17 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386
285/70R17 GoodRide SL309 All Purpose Alhliða Jeppadekk
285/70R17 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
285/70R17 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386
315/70R17 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
35X12,50R17 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386
37X12,50R17 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386

116,000
128,000
108,000
140,000
148,000
184,000
140,000
204,000
216,000
224,000
248,000
260,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

93,000
102,000
86,000
112,000
118,000
147,000
112,000
163,000
173,000
179,000
198,000
208,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

18” Dekk
275/65R18 GoodRide SL309 All Purpose Alhliða Jeppadekk
275/65R18 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
275/65R18 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386
35X12,50R18 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386

136,000
184,000
200,000
296,000

kr.
kr.
kr.
kr.

109,000
147,000
160,000
237,000

kr.
kr.
kr.
kr.

20” Dekk
305/55R20 Westlake Carbon Radial AT SL369 Alhliða Jeppadekk
35X12,50R20 Westlake MUD LEGEND Jeppadekk SL386

224,000 kr.
280,000 kr.

179,000 kr.
224,000 kr.

Hægt er að sjá allar stærðirnar
og verðlista á vefsíðuni okkar

dekkverk.is

SKEM

MT
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Dreifðu greiðlsunni eða
borgaðu eftir 14 daga

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

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

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

Bensín/Metan bíll M.BENZ Sprinter
Árgerð 2011, ek 210 Þ.KM, Verð aðeins
1.990.000 .190 km keyrsla kosta 3.700.
kr þegar metan er notað.Útborgun frá
390.þ.kr. Netbilar.is sími 588-5300

VW New beetle basicline 8vi. Árgerð
2006, ekinn 128 Þ.KM, . Tilboðsverð!
890þús! Rnr.214004. www.netbilar.is
588-5300

TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2008,
ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5
gírar. Verð 990.000. Tilboð 850.000
Rnr.143897.

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

AÐEINS EITT HÚS EFTIR!

15 MANNA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

FORD ECONOLINE E350 SUPER
DUTY. Árgerð 2009,ek.aðeins 109.
þús km,bensín,sjálfskiptur. Með
hópferðaskráningu,einn eigandi,
góð þjónusta hjá Brimborg. Verð
4.950.000. Rnr.128108. S:562-1717 og
847-4747.

MAZDA 6 h/disel. Árgerð 2006, ekinn
216 Þ.KM, dísel, beinskiptur. Verð
1.090.000. Rnr.110649.Möguleiki á allt
að 1.000.000.- visa eða kennitölu láni.
Netbilar.is sími : 588-5300

Glænýtt hjólhýsi á kynningarverði
aðeins 1.990þ. NIEWIADOW N126
m/ klósetti. Truma miðstöð, ísskápur
o.fl. Aðeins 1 stk. eftir til sýnis og sölu
hjá Bílalíf bílasölu, Kletthálsi 2, s:5621717. Rnr.352458

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

Save the Children á Íslandi

PEUGEOT 308 1600. Árgerð
2008, ekinn 87 Þ.km. Sjálfskiptur.
Tilboðsverð! 1.090þús. Rnr.112655.
www.netbilar.is s: 588-5300

FORD Fusion trend. Árgerð 2008, ekinn
120 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 750.000.
Rnr.113723.Útborgun frá 150.000.þ afb
ca 19.000.- Netbilar.is sími 588-5300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi,
201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

LEXUS Rx450hybrid. Árgerð 2011,
ekinn 46 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Rnr.442993.

Bílabúð Benna ehf.
Vagnhöfði 23,
Sími: 590 2000
www.benni.is

Funahöfði 1 | 110 Reykjavík | Sími 567 4840 | www.bilo.is | bilo@bilo.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Nýr Bíll
MMC PAJERO INSTYLE 7 MANNA.
Árg.2016,dísel,sjálfskiptur. Okkar
verð 9.790.000.- Sambærilegur bíll
í umboði kostar kr.10.290.000.Skoðum skipti á ódýrari. www.bilalif.
is.Rnr.127942. Er á staðnum,tilbúinn
til afhendingar. Bílalíf Bílasala S:5621717.

Komdu í BÍLÓ!

M.BENZ C 220d AVANTGARDE

Mjög vel útbúinn, stórglæsilegur bíll!
Þú finnur bílinn á bilo.is

Varahlutir

nýskr. 09/2015, ekinn 8 Þ.km, 170 hö diesel, sjálfskiptur (7 gíra). Íslenskt leiðsögukerfi, led ljós framan og aftan ofl. Bíllinn er eins og nýr!
Tilboðsverð 7.390.000 kr. Raðnr. 255217

Auglýstir bílar eru á staðnum

Skráðu bílinn á bilo.is

Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla

ISO 9001:2008

Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla, nýja, endurbyggða og notaða, undirvagnshluti, tennur, skera, bolta, olíuverk,
spíssa, mótor-og skiptinga varahluti, stjórntölvur, nýjar og endurbyggðar. Hafið samband við sölumenn Vinnuvéla og við leysum málið.

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf • Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • vinnuvelar@vinnuvelar.is

www.vinnuvelar.is

Vinnuvélar bjóða nú jarðvegsþjöppur og valtara frá Tékkneska
framleiðandanum NTC. Hér er um að ræða vandaða og vel hannaða
vinnuþjarka, knúna HATZ diesel- eða Honda GXR bensínmótorum.
Eigum á lager ýmsar stærðir til afgreiðslu strax.

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf • Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • vinnuvelar@vinnuvelar.is

www.vinnuvelar.is

| SMÁAUGLÝSINGAR |
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Vörubílar

Til sölu M Benz 240 E mjög gott
eintak. Ný dekk, ný skoðaður. Verð
750.000 S: 770-5144

KIA Sportage crdi. Árgerð 2005, ekinn
178 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.290.000. Rnr.141336.

A-Liner classic sofa bed, 2013, nýtt
og ónotað, ásett verð 2690 þús, raðnr
100008

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað
laugardaga
www.100bilar.is

Suzuki Grand Vitara árg. 2011 ek.
58km. Leðurklæddur með topplúgu.
Góður bíll, einn eigandi. Ásett verð
3,190M. Uppl. í s. 6974567

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015,
ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.750.000. Rnr.280147.

Hjólhýsi

Til sölu MAN

Til sölu MAN 8x2/hl4 árg 06 ekinn
155 þús með 100 tonnmetra palfinger
krana og jib bíllinn er með glussa
framdrif sími 8925855

Til sölu Mercedes Bens Actros 1851
dráttarbifreið árg.2007 og malarvagn
Schmitz Gotha 3-Achs árg 2012
með segli. Verð 7,6 millj. +vsk. Uppl.
vadvik@vadvik.com & sími 8214625.

Húsbílar

SUZUKI GRAND VITARA Verð:
2.500.000 Ekinn: 30.000 Raðnúmer:
25933 http://www.sjalfsalinn.is/

Til sölu MAN

Man 35-403 8x6 árg 98 eki 275
þús með 6 metra sturtupalli og 36
tonnmetra fassa krana árg 05 6 í
glussa. S. 8925855

Til sölu

Vel með farið Caravelair Osiris
480 hjólhýsi árgerð 2007, pallur og
verkfæraskúr ásamt stórri leigulóð
á besta stað í hjólhýsabyggðinni á
Laugarvatni. Verð 2,9 milljónir. Uppl.
821 7513

Lyftarar

Til sölu volvo

Volvo 160 ekin 9500 tíma vel búin
vél rototilt,2 skóflur og smurkerfi. S.
8925855

Fellihýsi

Bræðslan - Þjóðhátíð Eistnaflug

BMW X5 4,8i sport. Árgerð 2007,
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.210656.

11

Til sölu eðalvagn - Chevy Van 1989
Nýskoðaður - topp bíll - 7 manna rúm Ásett verð 500 Þ. Uppl. 892-6370
Torfi.

Bátar
MERCEDES-BENZ E 220 CDI . Árgerð
2015, ekinn 6 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 8.990.000. Rnr.280029.

BMW X3 Verð: 3.200.000 Ekinn:
134.000 Raðnúmer: 25940 http://
www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

Mótorhjól

Bílar til sölu
MERCEDES-BENZ GL 350 bluetec
4matic. Árgerð 2012, ekinn 26 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.990.000.
Rnr.141559.

Ford F350 - King Ranch árg. 2008 ek.
75 þús. Verð 4,5 millj. Uppl. í síma
866-4736

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014,
ekinn 83 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.390.000. Rnr.280109. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

Til sölu Toyota Corolla árg ‘98, ek. 274
þús, vantar smá lagfæringu, gangfær.
Tilboð óskast. S. 864 1895

Husaberg FE 450 árg ‘13, ekið
115 tíma. Hjólið er eins og nýtt í
toppstandi. Recluse kúpling. Verð
1.250.000,- Áhugasamir hafið
samband í s. 897-2337 (Sveinn)

Til sölu 31 feta bátur,vél yanmar 125
hö ganghraði 11 til 12 mílur,tilvalið
fyrir 2 fjöldskyldur td,svefnpláss
fyrir 4 til 5.Til greina kemur að
taka seljanlegan bíl uppí hluta
kaupverðs,Uppl :8643336 Jón

til sölu

Vinnuvélar

Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.

Til sölu 1996 Honda Goldwing 1500
Ekið 75þ m. Mikið af aukahlutum (ljós
ofl.) Verð 1.500.000 kr. eða tilboð
Uppl í s. 822 7336

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

Til sölu cat 444e

CAT 444e árg 07 ekin 4100 tíma
glussa hraðtengi að framan og aftan
power slide að aftan. S. 892 5855

Þjónustuauglýsingar
LOK Á HEITA POTTA

Sími 550 9800



www.tjaldaleiga.is

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 fjardarbolstrun@gmail.com

Dáleiðsla

Hætta að reykja, betri svefn,
léttast/þyngjast, og láta sér líða
betur á margan annan máta.

• Einangrunarlok
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við
www.fjardarbolstrun.is

Sími 512 5407

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

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

Alla fimmtudaga og laugardaga
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Bátar

Rafvirkjun

Ökukennsla

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

ATVINNA

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

Heimavík

Silunganet, flotnet, sökknet.
Silunganet, flotnet, sökknet. Nýju
sjóbleikjunetin komin. Heimavík
Höfðabakka 1, S. 555 6090 www.
heimavik.is

Kajakar

Loftorka Reykjavík

Óskar eftir vönum bílstjórum á
vörubíl og trailer.
Upplýsingar í síma 565 0875
eða 892 0525

Barnavörur

Óska eftir starfskrafti í garðvinnu,
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst með
reynslu. Uppl. í síma 616 1569.

Atvinna í boði

KEYPT
& SELT

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

SMIÐIR/MÓTAMENN

Vinna í boði fyrir fríska mótamenn í
stórt afmarkað verkefni. Helst samhelt
team, þó ekki skilyrði. Þurfa að geta
unnið sjálfstætt. Upplýsingar gefur
Jón í síma 8943343 og í netfang: jon@
jonogsalvar.is

Apartment K

Leitar af starfsmanni í
móttökustarf með frábæra
þjónustulund í krefjandi og
skemmtilegt starf. Ensku
kunnátta skilyrði. Ef þú heldur að
þetta sé eitthvað fyrir þig sendu
okkur þá ferilskrá á
sales@apartmentk.is eða
jobs@apartmentk.is

Til sölu

Sjó kajak til sölu m/svuntu, ár og
flutningsbogum á bíl og þurrgalli frá
Ellingsen. Ónotað. Verð f. pakkann 320
þús. Uppl. í s. 844 8200

Hjólbarðar
Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

HÚSNÆÐI

Ísbúðin Herdís

óskar eftir starfsfólki. Áhugasamir
sendi umsókn á: isbudinherdis@gmail.
com

Atvinna óskast

Apartment K is looking for a
receptionist/ greeter to join
our team. It must be confident
and professional, have strong
customer service skills and be
able to work as a team player.
Fluent english required. It
this sounds interesting to you
please send your cv to sales@
apartmentk.is or
jobs@apartmentk.is

PROVENTUS
starfsmannaþjónusta
Útvegum starfsmenn til
fjölbreytilegra starfa um lengri
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma
775-7373 eða sendið fyrirspurn
á netfangið
proventus@proventus.is

TILKYNNINGAR

Bílaleiga

Frábær dekkjatilboð

Húsnæði í boði

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

Til leigu 285 fm
iðnaðarbil í Reykjavík

ÞJÓNUSTA

285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

í miðbæ reykjavíkur óskar
eftir öflugum starfsmönnum í
bílaþvott og önnur tilfallandi
verkefni.
Áhugasamir sendi upplýsingar á
oskar@procar.is

Einkamál

Leitum eftir dugmiklum starfskröftum á
hjólbarðastöðvar Dekkjahallarinnar. 18
ára aldurstakmark. Umsóknareyðublöð
á www.dekkjahollin.is

Símadömur 908 1666

Við erum mjög heitar, langar til að
heyra í þér. 100% trúnaður.

fasteignir

Garðyrkja
Leigjendur, takið eftir!

SMIÐIR
Nýsmíði og viðhald.

Óskast keypt

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald. Erum farnir
að taka niður tímapantanir f.
sólpallasmíði f. sumarið 2016.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi
og 663 3955 Ragnar

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Garðaumsjón

Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga.
Almenn garðvinna. Halldór
garðyrkjumaður. S: 6981215

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

Málarar
Regnbogalitir

Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir.
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta.
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska.
S.891 9890 malarar@simnet.is
Inni og útimálun - fagmennska og
vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð
og gerðu verðsamanb. S:8587531
Pétur.

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

Húsaviðhald
Tröppuviðgerðir

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

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

Til leigu 3ja - 4ja herb, íbúð í
lyftublokk. Langtímaleiga. Bílastæði í
bílakjallara fylgir. Uppl. í s. 893 9777

Húsnæði óskast
Miðaldra skrifsstofumaður, reyklaus
og reglusamur óskar eftir herbergi
með aðgangi að baði og eldhúsi
á Höfuðborgarsvæðinu helst
fyrir miðjan ágúst eða fyrr. Uppl.
Sigurbjörn, s: 867-3707
Óska eftir herbergjum eða íbúð fyrir
starfsfólk á stór RVK svæðinu. Tryggar
greiðslur. Uppl. í s. 897 1995 Sigurður.

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

Spásíminn 908 5666

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

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.

Par á besta aldri óskar eftir
einstaklingsíbúð á höfuðborgarsv. til
leigu. Skilvísar greiðslur, meðmæli og
reglusemi. Uppl. s: 8661555, Sigurður

Til bygginga
40-50 stk innihurðar m/körmum.
I-bitar og stálstoðir fyrir plötuuppslátt,
vinnuskúr og fl. Upplýsingar í s:
7725607

Geymsluhúsnæði

Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð
Húsið skiptið í 127,6 fm hæð
og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð
Bókaðu skoðun
Hilmar Jónasson
Húsið er timbur, byggt á staðnum
aðstm. fasteignasala
en kjallari er staðsteyptur
sími: 695 9500
Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum með
hilmar@miklaborg.is
skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór
heitur SPA pottur
Gunnar Helgi Einarsson
Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð á
löggiltur fasteignasali
þessu fallega svæði
sími: 615 6181
Verð:

gunnarhelgi@miklaborg.is

SUMARTILBOÐ

54,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

á geymsluplássi. Sækjum og sendum.
geymslulausnir.is s:615-5005

skemmtanir

EM

Brekkur 10
Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn

- með þér alla leið -

Klausturhólar 28

I
INN

E

ÍB

EM í beinni!

Úrslitaleikur á sunnudag
kl. 19:00

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór, Rúnar Vilbergs,
Björgvin Gísla og Siggi Árna
spila í kvöld.
ir
Allir

mn
velko

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Bókaðu skoðun

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is
Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

Húsið er 57,0 fm að stærð
Eignarland 1,0 hektari
Útsýni, kjarrlendi
Tengiréttur við hitaveitu
að Hæðargarði
Húsið upphitað með rafmagni
Vel við haldið hús

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð:

16,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

11. júlí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

11. júlí 18:00 – 18:30

10. júlí 14:00 – 16:00

Dalsel 8

Blikahólar 12

Vatnsendahlíð 34

109 REYJAVÍK

111 REYKJAVÍK

311 BORGARFJÖRÐUR

STÆRÐ: 109,2 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Góð 4ra herbergja íbúð með stæði í lokaðri
bílageymslu. 3 góð svefnherbergi, rúmgóð stofa, yfirbyggðar svalir. Þvottahús innan íbúðar.
Hús klætt að utan.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

31.500.000

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 137,2 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Góð 4ra herbergja íbúð á annari hæð með
stórum bílskúr. Þrjú svefnherb. Sameign mjög
snyrtileg. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Laus
fljótlega.
Heyrumst

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

ÞYKKVABÆ OG ÁSAHREPPI

SUMARHÚS

HERB:

Heyrumst

Ólafur 822 8283

18.900.000

Löggiltur fasteignasali

Kelduhvammur 9
SÉRHÆÐ

4

Heyrumst

OPIÐ HÚS

3

44.900.000

11. júlí 17:30 – 18:00

Þorrasalir 11
201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 112 fm

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð á fyrstu hæð.
Falleg eign á frábærum stað sem vert er að
skoða!
Heyrumst

Gunnar 699 3702

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Góð íbúð í á 5 hæð við golfvöll GKG, eikar
innréttingar, rúwmlega 20 fm svalir með leyfi til
lokunar, útsýni yfir hluta golfvallarins og Esjan
blasir við. Stæði í bílageymslu.
Heyrumst

31.900.000

Kristján 696 1122

Sölufulltrúi

39.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Heiðargerði 26

11. júlí 18:30 – 19:00

Kópavogsbrún 1

190 VOGUM

200 KÓPAVOGUR
EINBÝLI

HERB:

4

Sérlega glæsilegt, vel hannað og gott einbylishús á
tveimur hæðum í grónu hverfi. Aðeins einn eigandi frá
upphafi. Áhugasamir hafið samband og bókið skoðun í
síma 696-0707

Stefán 892 9966
Sölufultrúi

HERB:

Sölufulltrúi

105 REYKJAVÍK

Heyrumst

SÉRHÆÐ

Gunnar 699 3702

Vífilsgata 5

STÆRÐ: 198 fm

11. júlí 18:30 – 19:00

STÆRÐ: 90,9 fm

40.900.000

11. júlí 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 56,9 fm

45.000.000

Mjög falleg og vel skipulögð sérhæð í glæsilegu húsi í
miðbæ Reykjavíkur. Eignin er á jarðhæð. 295 cm lofthæð.
Fallegar 250 cm innihurðir. Hiti í gólfi. Innbyggt bose
hátalarkerfi fylgir ásamt ísskáp og uppþvottavél.

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Heyrumst

Venni 699 7372

101 REYKJAVÍK
HERB:

Virkilega góð 4 herbergja sérhæð með rúmgóðum
bílskúr. Sér inngangur, 2-3 svefnherb., stór stofa með
suðursvölum, endurnýjað eldhús og bað. Stór bílskúr.
Sérhæð á eftirsóttum stað.

Heyrumst

JARÐIR

Frakkastígur 14

220 HAFNARFJÖRÐUR

Ólafur 822 8283

STÆRÐ: 160 hekt.

Í einkasölu ca 160 hektara land. Um er að ræða jarðirnar
Melur 1 og 2 ásamt hluta jarðarinnar Skinnar, í Þykkvabæ
í Rangárþingi ytra og að hluta til í Ásahreppi. Melur 1 er
skráð lögbýli. Jarðirnar verða eingöngu seldar í heilu lagi.

Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

10. júlí 17:00 – 17:30

STÆRÐ: 155,5 fm

4

Virkilega góður bústaður við Skorradalsvatn með
útsýni yfir vatnið. 3 svefnherbergi, stofa og eldhús, gott
baðherbergi. Stór verönd og útigeymsla. Góður bústaður
á þessum eftirsótta stað í Skorradal.

31.900.000

Ólafur 822 8283

STÆRÐ: 52,2 fm

Melur 1 og 2 og hluti Skinnar

47.300.000

STÆRÐ: 130,2 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Glæsileg íbúð í fjögurra íbúða húsi sem var byggt árið 2013. Eikar innréttingar og granit á borði
í eldhúsi og á baði. Stórar svalir sem eru lokaðar
að hluta, stæði í bílageymslu.
Heyrumst

Kristján 696 1122
Löggiltur fasteignasali

37.950.000

tímamót

24
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Ítalir vinna heimsmeistaramótið í fótbolta í fjórða sinn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

María Lilja Halldórsdóttir
frá Einarsstöðum í Núpasveit,
Lindasíðu 4, Akureyri,

lést þriðjudaginn 5. júlí. Útför hennar fer
fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn
12. júlí kl. 13.30.
Eyrún Magnúsdóttir
Magnús H. Baldursson
Særún Magnúsdóttir
Oddbjörn Magnússon
Ásdís Ármannsdóttir
Arnrún Magnúsdóttir
Friðrik V.
Inga María, Bergdís Ósk, Katla Rún, Magnús Viljar,
Haraldur Logi, Karen Ösp, Axel F., Daníel Smári,
Álfheiður Agla og Markús Hreinn

Innilegt þakklæti fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna fráfalls
eiginkonu minnar, móður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Guðfinnu Karlsdóttur
(Doddu)

sem lést 7. júní síðastliðinn.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar, Kópavogi,
fyrir hlýhug og umönnun.
Geir Kristjánsson
Sólrún Geirsdóttir
Sigurður Helgi Helgason
Róbert Geir Geirsson
Sigríður Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Yndislega móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Einn sögulegasti úrslitaleikur heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu fór fram þennan dag á Ólympíuleikvanginum í Berlín árið
2006. Þar mættust tvö evrópsk stórveldi, Ítalía og Frakkland, en
bæði liðin eiga ríka sögu og knattspyrnuhefð.
Leikurinn var gífurlega spennandi frá fyrstu mínútu en Frakkar
voru fyrri til að skora og skoraði Zinedine Zidane fyrir Frakka úr
vítaspyrnu á sjöundu mínútu leiksins. Einn mesti óvinur Zidanes,
Marco Materazzi, varnarmaður Ítala, jafnaði leikinn á nítjándu
mínútu leiksins en þeir tveir áttu eftir að eiga náin samskipti síðar í
leiknum.
Eftir níutíu mínútna leik var enn jafnt og því tók við æsispennandi
framlenging. Í framlengingunni áttu þeir Zidane og Materazzi orðaskipti sem enduðu með því að Zidane skallaði Materazzi í bringuna
og uppskar rautt spjald. Atvikið er fremur sorglegt þar sem leikurinn
var sá síðasti sem Zidane lék á knattspyrnuferli sínum.
Staðan var enn eitt mark gegn einu eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni tók því við. Í henni nýttu Ítalir allar sínar spyrnur en
Frakkinn David Trezeguet klúðraði sinni spyrnu og unnu Ítalir því
leikinn og fögnuðu sínum fjórða heimsmeistaratitli.

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

Anton Hafþór Pálsson
Erlutjörn 1, Njarðvík,

lést á Landspítalanum þann 30. júní.
Útför fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju
þann 11. júlí 2016 kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélag Suðurnesja.

Eiðs Jónssonar

frá Gauksstöðum á Skaga, til heimilis
að Heiðarbrún 2, Stokkseyri.
Sérstakar þakkir til Íslenska
gámafélagsins og Kvenfélags Stokkseyrar.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Hulda Rúnarsdóttir

Þökkum öllum þeim er sýndu
okkur samúð og hlýhug við
andlát okkar ástkæra

Sigrún Laxdal

Sigrún Ása Sturludóttir
Þór Gunnarsson
Embla Þórsdóttir
Klaus Andreasson
Sturla Þórsson
Guðlaug Ýr Þórsdóttir
Askur, Ísabella Ýr og Baldur Klausbörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna andláts
og útfarar okkar ástkæra

Brimhildur Jónsdóttir
Jón Þór Antonsson
Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir
Páll Antonsson
Dagbjört Vilhjálmsdóttir
Ríkharður Örn Antonsson
barnabörn og barnabarnabörn.

málvísindamaður,
lést á Dvalarheimilinu Grund
mánudaginn 5. júlí.
Útförin verður auglýst síðar.

Hér má sjá Zidane skalla Marco Materazzi í bringuna en það er talið
eftirminnilegasta atvik mótsins.

Guðjóns Guðjónssonar
Eiginmaður minn, ástvinur
og faðir okkar,

Friðrik Kristjánsson
fv. framkvæmdastjóri,
Sunnuvegi 29, Reykjavík,

verslunarstjóra, Ásholti 2.

Fyrir hönd aðstandenda,
Auður Ellertsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 4. júlí sl.
Bergljót Ingólfsdóttir
Vala Friðriksdóttir
Friðrik Friðriksson
Kristján Friðriksson
Kolbrún Friðriksdóttir
Bergljót Friðriksdóttir

Okkar ástkæra

Eygló H. Halldórsdóttir
lést á Hrafnistu, Reykjavík, 28. júní sl.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskapellu
þriðjudaginn 19. júlí kl. 15.00.
Starfsfólki á deild F-3 á Hrafnistu eru færðar bestu
þakkir fyrir góða umönnun.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Aðstandendur.

Margrét Björg
Þorsteinsdóttir

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

áður til heimilis að Gilsárstekk 5,
Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk, miðvikudaginn 6. júlí sl.
Steen Magnús Friðriksson
Helene Westrin
Hanna Katrín Friðriksson
Ragnhildur Sverrisdóttir
Knútur Þór Friðriksson
Hanna Kristín Pétursdóttir
og ömmubörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og
umhyggju að leiðarljósi
og af faglegum metnaði.

Útfararstofa kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Laugarnesvegi 114,

lést 2. júlí.
Útförin fer fram frá Áskirkju þann
18. júlí kl. 13. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á líknarfélög.
Fyrir hönd aðstandenda,
Magnús Reynisson

Ellert Ingason

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Hjartkær frænka okkar,

Guðlaug Karlsdóttir

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

Björn Bjarnarson
Byggðarholti 43,

lést 16. júní. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey. Þökkum auðsýnda samúð.
Sigríður Stefánsdóttir

Bryndís Bjarnarson
Stefanía Bjarnarson
Páll Hinrik Þórisson
Birna Bjarnarson
Hallbjörn R. Hallbjörnsson
Steinunn Björnsd. Bjarnarson Karl Eiríksson
Stefán Bjarnarson
Steinunn Birna Magnúsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Bragi Þorsteinsson
verkfræðingur,

lést laugardaginn 25. júní.
Útför hans fer fram frá Neskirkju
þriðjudaginn 12. júlí kl. 15.00.
Helga Bragadóttir
Jóhann Sigurjónsson
Halldóra Bragadóttir
Árni B. Björnsson
Sveinn Bragason
Unnur Styrkársdóttir
barnabörn og langafadrengur.

Glæsilegar fasteignir til sölu
Við tökum vel á móti ykkur í opin hús
Frjóakur 5

Stærð: 358,6 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

210 Garðabær

Senter

Opið
Hús

Senter

Senter

Opið hús laugardaginn 9. júlí 15:00 - 15:30

Verð: Tilboð óskast

Einstaklega glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á tveimur hæðum í Garðabæ. Sjö herbergi - þrjár stofur og fjögur svefnherbergi.
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Lækjarberg
221 Hafnarfirði

Opið hús þriðjudaginn
12. júlí 18:00 - 18:30

Stærð: 228,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Opið
Hús

Senter
RE/MAX SENTER KYNNIR:

Glæsilegt einbýlishús á vinsælum stað
í Setberginu í Hafnarfirði.
Fimm herbergi - tvær stofur
og þrjú svefnherbergi
Húsið er virkilega vandað
og vel viðhaldið.

Verð: 85.000.000
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Vatnsstígur 15
101 Reykjavík

Opið hús laugardaginn
9. júlí 16:00 - 16:30

Stærð: 135,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Opið
Hús

Senter

RE/MAX SENTER KYNNIR:
Vönduð íbúð á fyrstu hæð við Vatnsstíg
með stæði í bílageymslu ásamt 10,5 fm
sérgeymslu í kjallara. Sér þvottahús innan
íbúðar. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi og
stofu. Hjónaherbergið er rúmgott með sér
baðherbergi einnig er útgengt á svalir.
Eldhús opið inní stofu og er eikarparket
á gólfi, baðherbergin er tvö annað með
sturtu og hornbaðkari.

Verð: 64.900.000
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is
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Krossgáta
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Lárétt
1 Hitti fúla karluglu eða frænda hans af sjónum (13)
10 Fínlegar súlur fornar láta ekki hross (8)
11 Sé haftamenn svartholanna (13)
13 Aldur eyðimarka ræðst af önd (8)
14 Gól þessara tilteknu skepna er flestu góli hærra
(11)
15 Þykist fullur ákafa ef mér er boðið á keppni (8)
16 Klöguandvarp fyrir þá sem ég elska (9)
17 Músíkantinn frá Miklagarði ákvarðar hljómmagnið (11)
18 Er þetta sú sem lemur miðtaugakerfið áfram? (9)
22 Heil mega ekki vamm sitt vita (7)
24 Heimili í öngstræti og veggur eftir því (12)
27 Hljómsveitir frá Múla voru með dillur (9)
30
Rafmagnsdreki dregur úr reki dreka (12)
245
32 Sú blóðsíubleika sótt var banvæn forðum (9)
33 Úrslitastaupið reynir á efnafræðinemann (10)
34 Allir á tánum út af greinum sólans (11)
35 Hers í rotnu rugli/rísa hindarblóm (10)
36 Hús hinna lélegu ljóða eru smá og brún og grá (9)
37 Átti sjö dagana sæla í ofgnótt og óreglu (10)
38 Lít litþrota galgopa leita ákveðinna sprota (9)
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Lóðrétt
1 Að lækna hluta mixtúru dugar ekki langt (11)
2 Sérgrein risanna í verksmiðjubransanum (11)
3 Myrk mannafæla fékk vaðmál eftir afa sinn
heitinn (9)
4 Tónlistarsamtíningur mun afvegaleiða rekstur (9)
5 Sæki alltumvefjandi trúarruglið í lind áanna (9)
6 Læt Borða-Brand um meindýrin (9)
7 Vopnuð skötuhjú bítast um borðbúnað (8)
8 Er það brenglun að maður leiti krása eftir kynlíf?
(10)
9 Er jarðyrkjan þá bara eins og frystihúsadjobbið?
(12)
12 Stækka hosur ef hinar skyldu bregðast (9)
19 Hin djarfa drepur niður fæti hvar Fransmenn
gengu forðum (12)
20 Finnst að ákveðnar týpur ættu að sjá um
ákveðnar athafnir (11)
21 Vældi þá fyrrverandi frú og dró ekkert undan (11)
22 Rosa stór og sterkur er með hótanir (11)
23 Græjur rindilsins minna á tiltekin pyntingartól
(11)
25 Treyja óþokka er meginhluti undirstöðu (10)
26 Víst eru þeir bitrir, en kannski fastir fyrir líka? (10)
28 Kalla úthverf innhverf (9)
29 Óskhyggju ilmandi runni/órar og vatnanna
munni (9)
31 Krýning eða uppskerutíð illgresis? Þar liggur
efinn (8)
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Lausnarorð síðustu viku var
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Vegleg verðlaun

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi eintak af Vélmennaárásinni
eftir Ævar Þór Benediktsson frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var María H. Þorsteinsdóttir, Reykjavík.

Lausnarorð
##
L A U
S reitunum
N
Ef
bókstöfunum
í skyggðu
er raðað rétt saman birtist nokkuð sem
búið er að lofa kjósendum (14) Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 14. júlí
L E I Ð I N D A S K A R F
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „9. júlí“.
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HAUST OG VERTUR

PLANTIO GOLF - ALLT INNIFALIÐ
OG ÓTAKMARKAÐ GOLF
AFSLÁTTUR MEÐ ÞVÍ AÐ NOTA KÓÐANN
UUGOLF FYRIR 30. JÚLÍ OG FERÐIN
ER ÞÍN Á BETRA VERÐI
NÁNAR Á UU.IS

Frábært tækifæri
fyrir þá sem hafa áhuga
á íslenskri hönnun
Til sölu er eitt af þekktari íslenskum vörumerkjum í
kvenfatnaði. Um er að ræða 15 ára gamalt merki sem
hefur verið framleitt hér á landi í öll þessi ár.
Varan er seld bæði á netinu og í verslunum.
Frábært tækifæri til þess að setja inn í annan rekstur
eða til þess að starfa sjálstætt og halda áfram með
eitt af vinsælustu merkjum landsins.
Áhugasamir sendi e-mail á tiska2008@gmail.com
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9763
sagði
pass
og
sögnum
lauk
í
einu
grandi
sem
S T R A U M A K K E R I
94
austur sagði. Útlitið var ekkert sérlega bjart
Á76 A
fyrir M
vörnina í þessari
R
A legu enRSveinn Rúnar
N Ý
beitti áhrifaríkri blekkingu sem villti um fyrir
Vestur
Austur
sagnhafa. Sveinn Rúnar og Jón byrjuðu á að
108
952
taka 4 fyrstu slagina á spaða og sagnhafi henti
KG854
Á2
laufi báðum megin í spaðann. Jón átti fjórða
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Friðrik Ólafsson (2.377) átti leik gegn
R NJenkins
A (1.855)
G U
L A
Richard
í lokaumferð
HM skáksveita 50 ára og eldri.
16...f3! (miklu sterkara en 17...Rxc3
18. Dd4 Rxb1 19. Bxb7) 17. Bxf3
Rxc3 18. Bxb7 Rxd1 18. Hxd1
Dh4! og svartur vann skömmu síðar.
Kröftulega teflt hjá Friðriki.
www.skak.is: Uppskeruhátíð
Hróksins í dag.
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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.
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Keflavík
Reykjavík
Akureyri

Bókaðu núna

airportexpress.is
Daglegar brottfarir til 30. september 2016
Tímatafla
AH300

Verð

Keflavík – Akureyri

AH301

Akureyri – Keflavík

Keflavík

17:00

Akureyri

23:15

Reykjavík

17:45

Varmahlíð

00:25

Borgarnes

18:45

Blönduós

01:05

Staðarskáli

19:50

Staðarskáli

02:00

Blönduós

21:00

Borgarnes

03:10

Varmahlíð

21:40

Reykjavík

04:10

Akureyri

23:00

Keflavík

05:00

Fullorðnir (18+)

Frá/Til

Reykjavík

Reykjavík

Frá/Til

Keflavík

2.100 kr

Borgarnes

2.500 kr.

4.500 kr

Staðarskáli

5.000 kr.

7.000 kr

Blönduós

7.000 kr.

9.000 kr

Varmahlíð

8.000 kr.

10.000 kr

Akureyri

9.000 kr.

11.000 kr

WIFI um borð
Hallanleg sæti
Lengra bil á milli sæta
Færanleg sæti
Salerni um borð
Frítt fyrir 11 ára og yngri
50% afsláttur fyrir 12–17 ára

Öll verð með 11% virðisaukaskatti

aðeins

2.100 kr

Brottfarir tengdar öllu áætlunarflugi til og frá Keflavíkurflugvelli.
Brottfarir frá Holtagörðum og Mjódd í Reykjavík.

Reykjavík
Keflavík

Nánari upplýsingar
Tel. +354 540 1313 | iceland@grayline.is | grayline.is |airportexpress.is
2006-035

28

h e lg i n ∙ F R É T TA B L A ð i ð

9. júlí 2016

LAUGARDAGUR

207
Bragi Halldórsson

Kata las leiðbeiningablaðið fyrir næstu þraut. „Hvaða tveir
kubbar, frá A til G, passa utan á bláa kubbinn svo þeir myndi
saman ferhyrning.“ „Ég myndi nú segja enginn,“ bætti hún
við. „Ég get ekki séð að neinn þeirra passi.“ Lísaloppa velti
þrautinni fyrir sér nokkra stund. „Jú, ég held að einhverjir
þeirra passi,“ sagði hún svo. „Þessi blái liggur bara á hliðinni,
sjálfsagt til að gera þrautina erfiðari.“ „Það er svo sem
auðvitað, gera hana erfiðari,“ sagði Kata og dæsti. „Jæja, þá
þurfum við bara að velta honum á hliðina í huganum og sjá
hverjir af hinum kubbunum passa sitthvorumegin á hann.“
Getur þú hjálpað Kötu og Lísuloppu að finna hvaða tveir
kubbar passa utan á bláa kubbinn svo úr verði ferhyrningur?

Sóley æfir bæði fimleika og sund. Hún er á leikskólanum Dvergheimum. Fréttablaðið/hanna

Æfir sig að kafa í sundi

Sóleyju finnst skemmtilegt að fara í fjöru- og strætóferðir. Hún er á
leiðinni í sumarfrí til Krítar þar sem hún ætlar að æfa sundtökin.
A

B

D

E

F

G

Svar: dé og eff

Hvað heitir leikskólinn þinn?
Fífuborg. Og veistu hvað deildin
mín heitir? Dvergheimar!

Leikurinn:

Í grænni lautu

Skemmtilegur leikur sem margir kannast við.
Allir nema einn mynda hring og
einn af þeim er með hring í hendinni. Einn liggur á grúfu í miðjunni
á meðan hinir syngja vísuna
sem fylgir hér með. Þegar laginu
lýkur setja allir hendurnar út með
kreppta hnefa og sá sem var í
miðjunni á að reyna finna hringinn
með því að slá á hendurnar.

Nafn og aldur:
Sóley Helga Sigfríðardóttir,
þriggja ára og alveg að verða
fjögurra ára.

Farið er eftir þessari vísu:

Í grænni lautu þar geymi ég 		
hringinn,
sem mér var gefinn
og hvar er hann nú?
Sem mér var gefinn
og hvar er hann nú?

ALLAR HELGAR

Hvað finnst þér skemmtilegast að
gera á leikskólanum?
Allt.

Hvað ætlar þú að gera í sumarfríinu þínu?
Fara í sund og fara í kaf milljón
sinnum. Ég ætla að fara til Krítar
og fara í sund þar.
Hver eru áhugamál þín?
Allt, að fara í fjöruferðir, fara í
strætóferðir. Svo auðvitað að
hjóla og synda og að lita og límmiðar og klippa út.

Hvað er uppáhaldsdýrið þitt?
Þau eru rosalega mörg; fíll, ljón,
tígrisdýr, páfagaukur, fuglar,
gíraffi og apar og froskar.
Ertu að æfa eitthvað?
Ég er ekki að æfa eitthvað núna
í sumar en ég var í fimleikum og
sundi í fyrra. Ég ætla bæði í fimleika og sund aftur.

Lestrarhestur vikunnar Ástrós Halla
Í hvaða skóla ertu Ástrós Halla?
Ég er í Hólabrekkuskóla og fer í
5. bekk í haust.
Hvaða bók lastu síðast og um
hvað var hún? Ég las bókina Judy
Moody verður fræg. Hún er um
stelpu sem langar að verða fræg
og fá mynd af sér í blöðunum.
Henni tekst það með því að gera
góðverk.
Hvernig bækur þykir þér
skemmtilegast að lesa? Bækur
sem eru spennandi, fyndnar og
skemmtilegar.
Manstu eftir fyrstu uppáhaldsbókinni? Það var Rauðhetta.
Ef þú myndir skrifa bók, um hvað
væri hún? Ég myndi skrifa bók um
12-13 ára strák og stelpu og segja
frá öllu því sem þau gera.

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ
Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardagsog sunnudagsmorgnum á Stöð 2.
365.is Sími 1817

Ferðu oft á bókasafnið? Frekar
oft því ég er ekki lengi að lesa og
kem þá til að skila bókum og taka
nýjar. Stundum kem ég líka bara
til að slaka á og lesa og líka ef mér
leiðist.

Ástrós Halla fékk í vinning bókina Vélmennaárásin eftir Ævar Þór Benediktsson
vísindamann.

Hver eru helstu áhugamálin
þín? Að spila á hljóðfæri. Ég æfi á
franskt horn. Svo finnst mér mjög
gaman að synda en ég æfi sund.

Það er líka gaman að fara út að
skokka með mömmu.

Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til sumarlesturs á meðal barna.
Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða og setja í pott
sem dregið er úr vikulega. Lestrarhestur vikunnar hlýtur bók að launum.

Fæst ekki á Eiðistorgi né í Holtagörðum.

HEITUR POTTUR

LAY-Z-SPA VEGAS
129.999KR
- 220-240volt, 2050W í 20°C.
- 196x61cm uppblásinn (fyrir 4 fullorðna).
- 848 lítra (80%).
- Vatnsflæði 1,438 ltr/klst.
- Snögghitunarkerfi um 1,5-2°C/klst.
- Max hiti 40°C.
- CE og GS vottaður.

- DVD leiðbeiningar fylgja pottinum.
- Rafrænt stjórnborð.
- Auðveldur í uppsetningu.
- Lay-Z nuddkerfi.
- Innbyggð vatnshreinsisía.
- Flothylki fyrir klór.
- Lok fylgir pottinum.
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veður

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

Akureyri
01.36
07.46
1,42m
0,28m
14.19
20.02
1,34m
0,47m

Heimurinn

LAUGARDAGUR

Reykjavík

Fjara

Reykjavík
09.48
03.35
3,34m
0,42m
10.05
15.48
3,51m
0,59m

Í dag verður allhvöss norðaustanátt á Faxaflóasvæðinu, við Breiðafjörð, á
Vestfjörðum og Ströndum. Varasamt getur verið að vera á ferðinni á þessum
slóðum á húsbílum eða með hjólhýsi. Í ofanálag mun rigna duglega á Vestfjarðakjálkanum. Sunnan- og austanlands verður mun hægari vindur, en
einhver væta mun gera vart við sig. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast á höfuðborgarsvæðinu.

9. júlí 2016

Ísafjörður
05.45
11.46
1,79m
0,31m
17.53
23.54
0,44m
1,98m

Ísafjörður

Akureyri

Tunglstaða

Vaxandi

Egilsstaðir

18%

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

03.24
Sólarlag:

23.38
Tilraunakennd ópera sem fer að
mestum hluta fram í myrkri

Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Hittu mig í auztasta
hluta kirkjugarðarins!
En hvar nákvæmlega?
Hvílík vitleyza.
Hér er niðamyrkur!

Hmm?
Kannzki þetta
zé hér?

Það hefði nú
alveg verið hægt
að gefa manni
örlitla vízbendingu!

Og krípí!

Gelgjan
Glugginn inni í herberginu
mínu var orðinn svo skrýtinn
og sjúskaður eitthvað.
Sástu það?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Svo bara tók ég þetta og sletti smá
á hann, þurkkaði það í burtu með
gömlum stuttermabol og núna er hann
eins og nýr! Tandurhreinn!

Barnalán
Heimsfrumsýning

22. júlí
www.midi.is

Hannes! Gettu hvað
mamma gerði! Hún skráði mig
sem fyrirsætu á
barnafatasýningunni í
Kringlunni um helgina!

OG ÞÚ ERT AÐ
UPPGÖTVA HVERNIG
Að uppgötva
ÞETTA VIRKAR Í
FYRSTA SKIPTI? það sem hefur

lengi verið vitað er
viss uppgötvun í
sjálfu sér.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þú? Fyrirsæta? Þeir hljóta að vera
mjöööög örvæntingarfullir.

Hljómar eins og
sýning á fríkum frekar
heldur en fötum ef þú
spyrð mig!

Gæti verið...
hún skráði þig
nefnilega líka.

Frá kr.

63.795

m/hálft fæði innfalið

Allt að

68.000 kr.
afsláttur á mann

SÓL Á SPOTTPRÍS
SALOU

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

ENNEMM / SIA • NM76189

Allt að 40.000 kr. afsláttur á mann

ALBIR

COSTA DEL SOL

KRÍT

Allt að 35.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 40.000 kr. afsláttur

Allt að 45.000 kr. afsláttur á mann

Regina Gran Hotel

Hotel Kaktus Albir

Hotel CHC Galini Sea View

Aguamarina Aparthotel

Frá kr. 74.745 m/hálft fæði innifalið

Frá kr. 173.775 m/hálft fæði innifalið

Frá kr. 127.770 m/allt innifalið

Frá kr. 88.995 m/ekkert fæði innifalið

Netverð á mann frá kr. 74.745 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í herb.
Netverð á mann frá kr. 97.795 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Netverð á mann frá kr. 173.775 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Netverð á mann frá kr. 127.770 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í fjölsk.herb.
Netverð á mann frá kr. 159.595 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Netverð á mann frá kr. 88.995 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 114.095 m.v. 2
fullorðna í stúdíói.

18. júlí í 11 nætur.

21. júlí í 11 nætur.

17. júlí í 14 nætur.

15. júlí í 7 nætur.

COSTA DEL SOL

Allt að 33.000 kr. afsláttur á mann

TENERIFE

Allt að 35.000 kr. afsláttur á mann

MALLORCA

KRÍT

Allt að 30.000 kr. afsláttur

Allt að 68.000 kr. afsláttur á mann

Stökktu

Arena Suites

Ola Tomir Aparthotel

Helios Apartments

Frá kr. 84.995 m/ekkert fæði innifalið

Frá kr. 69.995 m/ekkert fæði innifalið

Frá kr. 63.795 m/hálft fæði innfalið

Frá kr. 103.845 m/ekkert fæði innifalið

Netverð á mann frá kr. 84.995 m.v. 2 + 1 í
íbúð/herbergi/stúdíói.
Netverð á mann frá kr. 99.995 m.v. 2
fullorðna í íbúð/herbergi/stúdíói.

Netverð á mann frá kr. 69.995 m.v. 3
fullorðna í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 89.995 m.v. 2
fullorðna í íbúð.

Netverð á mann frá kr. 63.795 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í herb.
Netverð á mann frá kr. 79.995 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Netverð á mann frá kr. 103.845 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 133.395 m.v. 2
fullorðna í íbúð.

21. júlí í 11 nætur.

23. Júlí í 11 nætur.

26. júlí í 7 nætur.

28. júlí í 11 nætur.
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Frá leikstjóranum Steven Spielberg
Stórkostleg ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna

Alexander
Skarsgaard

Margot
Robbie

LAUGARDAGUR

Samuel L.
Jackson

Christoph
Waltz

Mark Rylance
Ruby Barnhill
Ólafur Darri

Miðasala og nánari upplýsingar

“E.T.
E.T. fyrir nýja
ja kynslóð
kynslóð”

 
THE TELEGRAPH

VARIETY

7.2

71%

7.1


E.W.

FRÍTT
INN


VARIETY

Sýnd með íslensku og ensku tali
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

FORSÝNINGAR
UM HELGINA

TILBOÐ KL 2

FORSÝNING

enær
- EMPIRE

LAUGARÁSBÍÓ
- ROGEREBERT.COM

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Sýningartímar

ÍSÖLD 2D ÍSL.TAL - FORSÝNING

2

ÍSÖLD 3D ÍSL.TAL - FORSÝNING

4

MIKE AND DAVE

3:50, 6, 8, 10:10

INDEPENDENCE DAY 2

8, 10:30

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL

1:50, 3:50, 5:50

CENTRAL INTELLIGENCE

10:30

WARCRAFT 2D

8

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL

1:50, 5:50

Góða skemmtun í bíó


NEW YORK TIMES

THE BFG
KL. 12:30 - 2 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 1
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 2D
KL. 3:20
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 3D
KL. 6:35
THE LEGEND OF TARZAN 3D
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
THE LEGEND OF TARZAN 2D
THE LEGEND OF TARZAN 2D VIP KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ME BEFORE YOU
KL. 9
KL. 8 - 10:20
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
KL. 4:20
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 3D
KL. 8 - 10:40
THE CONJURING 2
KL. 4:30
TMNT 2 2D
KRINGLUNNI

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 3D

NÚMERUÐ SÆTI

THE BFG
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 2D
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 3D
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
CENTRAL INTELLIGENCE
THE CONJURING 2

KL. 1 - 3:10 - 5:30 - 8 - 10:30

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

KL. 5:40 - 10:20
KL. 5:40 - 8
KL. 8
KL. 1 - 3:20
KL. 1 - 3:20

KL. 3:20
KL. 5:30 - 8
KL. 1 - 3:10 - 10:20
KL. 1 - 3:20 - 5:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30


TIME OUT LONDON

EMILIA C
CLARKE
SAM C
CLAFLIN

KL. 7:40 - 10:20
KEFLAVÍK

KL. 1 - 3:30 - 6 - 10:20
KL. 8:30 - 11

KL. 1

KL. 8 - 10:30
KL. 5:30

Forsýnd um helgina

KL. 3

AKUREYRI

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

SPARBÍÓ

KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8
KL. 8 - 10:30
KL. 10:30
KL. 5:40
KL. 1 - 3:20

MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur &
sunnudagur
hvar@frettablaðið.is

9. júlí 2016
Tónlist

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 1:50
SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 1:50

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Hvað? Kaleo
Hvenær? 20.00
Hvar? Gamla bíó
Strákarnir í Kaleo eru búnir að
fara sigurför um heiminn en eru
blessunarlega ekki orðnir of stórir
fyrir okkur Íslendinga – þeir mæta
því galvaskir í Gamla bíó og gefa
okkur fólkinu heima smá smakk af
því sem þeir hafa verið að brugga á
ferðalögum.
Hvað? Indian summer
Hvenær? 22.00
Hvar? Café Rosenberg
Tónleikar til styrktar Vinum Indlands. Fram koma Hljómsveitin
EVA, Fabúla, Árný Árnadóttir og
Jóhanna Jakobsdóttir uppistandari. Miðaverð 3.500 krónur. Miðar
seldir við innganginn.
Hvað? Teitur Magnússon og dj Óli Dóri
Hvenær? 13.00
Hvar? Kaffitár, Safnahúsið Hverfisgötu
Teitur Magnússon spilar fyrir gesti
og gangandi á útisvæði Kaffitárs við
Safnahúsið. Klukkan 15.00 tekur
plötusnúðurinn Óli Dóri við og
heldur laugardagsstuðinu gangandi.

Sunnudagur 10. júlí 2016
Tónlist
Hvað? Systkinatónleikar í Hannesarholti
Hvenær? 16.00
Hvar? Hannesarholt
Þau Kristín og Guðfinnur eru
systkini og syngja bæði alveg eins
og englar. Af því tilefni ætla þau að
halda tónleika í Hannesarholti þar
sem þau munu meðal annars frumflytja dúett eftir Petter Ekman sem
hann samdi við ljóðið Fimm börn
eftir Jakobínu Sigurðardóttur. Tónleikarnir í dag eru aukatónleikar
því að það seldist upp á laugardaginn og því mikilvægt að tryggja sér
miða en verðið er 2.000 krónur.
Hvað? Óperugala um sumar

Strákarnir í Kaleo gera hlé á sigurför sinni um heiminn og spila á laugardagskvöldið. Fréttablaðið/Stefán

Hvenær? 16.00
Hvar? Kaldalónssalur Hörpu
Tónleikaröð sem hefst í dag og í
henni verður farið yfir sögu óperuflutnings á Íslandi í tónum og tali.
Flytjendur eru Lilja Guðmundsdóttir sópran, Sigríður Ósk Kristjánsdóttir mezzósópran, Egill Árni
Pálsson tenór, Kristján Jóhannesson baritón og Matthildur Anna
Gísladóttir píanóleikari. Miðaverð
er frá 4.900 krónum.

Hvað? Jóga og gongslökun í Viðey
Hvenær? 13.30
Hvar? Viðey
Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir
leiðir fólk í göngutúr um Viðey og
mun síðan láta fólk gera einhverjar
skemmtilegar jógaæfingar undir
berum himni. Hrikalega kósý leið
til að eyða sunnudeginum.

Hvað? Harmóníkutríótónleikar ítríó
Hvenær? 14.00
Hvar? Norðurljósasalur Hörpu
Þau Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir, Jón Þorsteinn Reynisson,
og Jónas Ásgeir Ásgeirsson skipa
tríóið ítríó. Öll eru þau nemendur
í Konunglega danska tónlistarháskólanum og læra þar hjá Geir
Draugsvoll. Miðaverð 1.500 krónur.

Hvað? Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
Hvenær? 14.00
Hvar? Íþróttahúsið Siglufirði
Lokatónleikar Þjóðlagahátíðarinnar fara fram í dag. Sinfóníuhljómsveit unga fólksins spilar íslenska
svítu eftir Misti Þorkelsdóttur og
1. sinfóníu Gustavs Mahlers undir
stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Þess
má geta að þessir tónleikar verða
endurteknir í Langholtskirkju
þriðjudaginn 12. júlí.

Viðburðir
Hvað? Vestanvindar
Hvenær? 17.00
Hvar? Edinborgarhúsið Ísafirði
Torfi Tulinius segir frá hvernig ástalífi var háttað á Vestfjörðum á miðöldum og notast við heimildir úr
Íslendingasögum og samtímasögum
eins og Sturlungu. Það er frítt inn.

Hátíðir

Hvað? LungA
Hvenær? 17.00
Hvar? Seyðisfjörður
LungA hefst í dag og byrjar opnunarhátíðin á slaginu 17.00. Þarna
verða listasmiðjur alla vikuna fram
að næstu helgi þar sem smiðjurnar
sýna afrakstur sinn og hátíðinni
lýkur síðan með tónleikum og
dansiballi.
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Laugardagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Tommi og Jenni
08.05 Doddi litli og Eyrnastór
08.20 Stóri og Litli
08.30 Grettir
08.45 Gulla og grænjaxlarnir
08.55 Elías
09.05 Víkingurinn Viggó
09.20 Ævintýraferðin
09.30 Ben 10
09.55 Ævintýri Tinna
10.20 Loonatics Unleashed
10.40 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Beware the Batman
11.20 Ellen S kemmtilegur spjallþáttur með hinni einu og sönnu
Ellen DeGeneres sem fær til sín
góða gesti og slær á létta strengi.
Þættirnir eru með þeim vinælustu
í sinni röð um allan heim enda
hefur Ellen einstakt lag á gestum
sínum og nær að skapa einstakt
andrúmsloft í salnum sem skilar
sér beint til áhorfenda sem sitja
heima í stofu.
12.00 Bold and the Beautiful F
 orrester-fjölskyldan er leiðandi í
tískuheiminum en með miklum
vinsældum fylgir líka mikil ábyrgð
og pressa á að standa sig. Endalaus valdabarátta og erjur utan
sem innan fyrirtækisins setja
stundum mark sitt á starfsemina
og ekki hjálpa flóknu fjölskyldutengslin til.
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Britain's Got Talent
14.50 Britain's Got Talent
15.15 Grillsumarið mikla
15.40 Besti vinur mannsins
16.10 Feðgar á ferð
16.40 Ég og 70 mínútur
17.10 Sjáðu
17.40 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Little Big Shots Frábærir
skemmtiþættir þar sem litlar
stjörnur fá að láta ljós sitt skína.
Hér sýnir hvert barnið á fætur
öðru listir sínar en öll eiga þau
það sameiginlegt að vera gædd
óvenjulegum og miklum hæfileikum. Ellen DeGeneres er ein
af höfundum þáttarins ásamt
kynninum góðkunna Steve
Harvey.
19.55 Cheaper By The Dozen 2
21.25 True Story
23.05 Generation Um...
00.40 Fifty Shades of Grey D ramatísk bíómynd frá árinu 2015 sem
fjallar um bókmenntafræðinemann Anastasia Steele, en líf hennar
umbreytist þegar hún hittir auðmanninn Christian Grey.
02.45 Jack Ryan. Shadow Recruit
04.30 Courage under Fire

14.55 Who Do You Think You Are
15.55 Hell's Kitchen
16.35 Top 20 Funniest
17.20 Baby Daddy
17.40 Raising Hope
18.05 The Big Bang Theory
18.25 Modern Family
18.50 Fóstbræður
19.25 Masterchef USA
20.10 Britain's Got Talent
21.15 Britain's Got Talent
21.40 Supernatural
22.25 Sons of Anarchy
23.45 Boardwalk Empire
00.35 Bob's Burgers
01.00 American Dad
01.20 Out There
01.45 Masterchef USA
02.25 Tónlist

07.35 The Golden Compass
09.30 Tammy
11.10 Big Daddy
12.45 Silver Linings Playbook
14.45 The Golden Compass
16.40 Tammy
18.20 Big Daddy
19.55 Silver Linings Playbook
22.00 Ricki and the Flash G amanmynd frá árinu 2015 með Meryl
Streep í aðalhlutverki. Hún leikur
tónlistarkonuna og rokkarann
Ricki sem fórnaði öllu fyrir frama
sinn í tónlistinni og drauminn um
frægð og frama. Hún sýpur hins
vegar seyðið af því að hafa glatað
trausti barna sinna enda ekki verið
þeim sú móðir sem þau hefðu
óskað sér að hún væri. Þegar Ricki
fréttir af persónulegum erfiðleikum dóttur sinnar, Julie, sem
er að ganga í gegnum erfiðan
skilnað, ákveður hún að gera það
eina rétta í stöðunni og halda á
heimaslóðirnar. En aðkoma Rickiar
að málunum á heldur betur eftir að
hrista upp í öllum sem tengjast því
– ekki síst henni sjálfri.
23.45 Beautiful and Twisted
01.15 The Railway Man
03.10 Ricki and the Flash

sport
07.15 1. deildin
08.55 Formúla 1 - Æfing
10.00 Pepsí deild kvenna
11.50 Formúla 1 - Tímataka
14.00 Goals of the Season
14.55 Sumarmessan
15.30 Pepsí deildin
17.55 Pepsí deild kvenna
19.40 Sumarmessan
20.15 Pepsí deildin
22.05 UFC Now
22.55 Wimbledon Tennis
02.00 UFC Live Events

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveins
07.49 Lalli
07.55 UKI
08.00 Kalli á þakinu
08.25 Latibær
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ofurhundurinn Krypto
09.25 Strumparnir
09.47 Stóri og litli
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.47 Ævintýraferðin
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveins
11.49 Lalli
11.55 UKI
12.00 Kalli á þakinu
12.22 Latibær
12.45 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ofurhundurinn Krypto
13.25 Strumparnir
13.47 Stóri og litli
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.47 Ævintýraferðin
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveins
15.49 Lalli
15.55 UKI
16.00 Kalli á þakinu
16.22 Latibær
16.45 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ofurhundurinn Krypto
17.25 Strumparnir
17.47 Stóri og litli
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.47 Ævintýraferðin
19.00 Börnin í Ólátagarði

Svampur Sveinsson
kl. 07.24, 11.24 og 15.24

golfStöðin
11.35 Inside The PGA Tour
12.00 Cambria Portland Classic
14.30 Scottish Open
18.40 Inside The PGA Tour
19.05 PGA Special. Coming Home
(Nicklaus Show)
19.50 Golfing World
20.40 Scottish Open

RúV
07.00 KrakkaRÚV
009.02 Babar og vinir hans
09.27 Skógargengið
09.38 Uss-Uss!
09.49 Hrói Höttur
10.00 Undraveröld Gúnda
10.10 Jessie
10.30 Miðjarðarhafseyjakrásir
Ottolenghis – Sardinía
11.15 Matador
12.05 Golfið
12.35 Átök í uppeldinu
13.15 Marina Abramovic - Listamaðurinn er hér
15.00 Landakort
15.05 Mandela, faðir minn og ég
16.00 Mótorsport .
16.35 Táknmálsfréttir
16.45 EM í frjálsum íþróttum
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.45 Veður
19.55 Áramótaskaup 2000
20.55 Ósnertanlegir
22.45 Devils Dust – Seinni hluti
00.10 Lewis
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
00.38 Penny Dreadful
01.33 House of Lies
02.00 Zoo
02.41 Second Chance
03.28 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.11 The Late Late Show with
James Corden
04.51 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist
10.30 Rules of Engagement
10.52 King of Queens
11.14 How I Met Your Mother
11.36 Angel From Hell
11.57 King of Queens
12.20 The Biggest Loser - Ísland
13.32 Korter í kvöldmat
13.38 Blue Crush
15.20 Turner & Hooch
16.57 I Now Pronounce You Chuck
And Larry
18.49 Black-ish
19.11 King of Queens
19.34 Life Unexpected
20.16 Keeping Mum
22.00 The November Man
23.46 The Bourne Identity

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

ENDAL AUST
Á

T
E
N
1.000 KR.

AKKA
FYLGIR SPORTP

365*

YFIR 1.300 BEINAR
ÚTSENDINGAR Á ÁRI

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, hliðarrásir, Eurosport, Extreme Sport, Motors TV, Sky News, NBA TV, MUTV, LFC TV og Chelsea TV.

Sportpakkinn er svo sannarlega einn með öllu fyrir fólk sem hefur áhuga á íþróttum. Fótbolti, körfubolti,
ruðningur, bardagaíþróttir, handbolti, frjálsar og margt annað sem fær hjartað til að slá örar.
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma 1817.
*Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is.

365.is Sími 1817

Samsetning sjónvarpspakka getur breyst án fyrirvara.

besta sætið
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LAUGARDAGUR

Sunnudagur

FEÐGAR Á FERÐ

Stórskemmtilegir og áhugaverðir alíslenskir þættir þar sem
feðgarnir Magnús Hlynur og Fannar Freyr ferðast um landið
sunnanvert og heilsa upp á skemmtilegt og athyglisvert fólk.

FRÁBÆRT

SUNNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

NÝT0T0

KLIR0M1IÐ:NÆTTI
EFT

THE NIGHT OF

Hörkuspennandi þættir um mann sem á stutt næturgaman með
ungri konu og daginn eftir finnst hún látin. Hann er ákærður
fyrir morðið á henni og upphefst flókin rannsókn á málinu.
Þátturinn er endursýndur á mánudagskvöldið.

BRITAIN´S GOT TALENT

Frábær skemmtiþáttur fyrir alla
fjölskylduna þar sem fólk sýnir
listir sínar og Simon Cowell
dæmir eins og honum einum er
lagið.

PEAKY BLINDERS

Stórgóðir og vandaðir þættir
sem gerast í Birmingham á
Englandi árið 1919 og fjalla um
harðsvírað glæpagengi sem
ræður þar ríkjum.

RÍUR Á
FYRRI SE ÞON
MARA

X-COMPANY

Hörkuspennandi þættir um hóp
njósnara í seinni heimsstyrjöldinni sem allir hafa sérstaka
hæfileika sem nýtast í stríðinu
og ferðast hvert þangað sem
þeirra er þörf.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Brúðubíllinn
08.00 Waybuloo
08.20 Kormákur
08.35 Doddi litli og Eyrnastór
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.05 Zigby
09.15 Stóri og Litli
09.30 Ævintýraferðin
09.45 Tommi og Jenni
10.10 Kalli kanína og félagar
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
11.00 Teen Titans Go!
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.50 Grand Designs Australia
14.50 Nettir Kettir
15.40 Mannshvörf á Íslandi
16.10 Two and a Half Men
16.35 Landnemarnir
17.10 60 mínútur
18.00 Any Given Wednesday
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Stelpurnar
19.30 Feðgar á ferð Ö nnur þáttaröð þessara frábæru þátta þar
sem feðgarnir Magnús Hlynur og
Fannar Freyr ferðast um landið
sunnanvert og taka hús á skemmtilegu fólki sem á það sameiginlegt
að hafa einstaklega jákvæða sýn
á lífið. Eins og þeim einum er lagið
ná feðgarnir alltaf að líta á björtu
hliðarnar og hafa sérstaka hæfileika til þess að draga það besta
fram í hversdagsleikanum.
19.55 Britain's Got Talent
21.50 Peaky Blinders (4.6) Þriðja
syrpan af þessum vönduðu
þáttum sem gerast í Birmingham
á Englandi árið 1919 og fjallar um
harðsvírað glæpagengi sem ræður
þar ríkjum en það er glæpaforinginn Thomas Shelby sem fer þar
fremstur í flokki.
22.50 X-Company (8.10) Önnur
syrpan af þessum hörkuspennandi
þáttum um hóp ungra njósnara í
seinni heimsstyrjöldinni sem allir
eru með sérstaka hæfileika sem
nýtast í stríðinu og ferðast hvert
þangað sem þeirra er þörf. Í hverri
hættuför leggja þau lífið að veði
fyrir málstaðinn.
23.35 60 mínútur
00.20 The Night Shift
01.00 The Night Of
02.15 Outlander M agnaðir og
sjóðheitir þættir sem fjalla um
hjúkrunarkonuna Claire sem tók
þá ákvörðun í síðustu þáttaröð
að fara ekki til baka til síns tíma
og dvelja heldur með rómantíska
eldhuganum sínum, Jamie, en þau
féllu fyrir hvort öðru þrátt fyrir
mikið mótlæti. Eftir nauman flótta
undan illvirkjanum Jack Randall
liggja leiðir þeirra tímabundið til
Parísar þar sem þau áforma að
breyta gangi sögunnar en yfirvofandi er blóðug sjálfstæðisbarátta
Skota gegn Bretaveldi.
03.15 Rizzoli & Isles
03.55 Gotham
04.45 The X-Files
05.30 Stelpurnar

15.25 Project Runway
16.10 Last Man Standing
16.30 Silicon Valley
17.00 Cristela
17.20 Clipped
17.45 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory N íunda
þáttaröðin um félagana Leonard
og Sheldon sem eru afburðasnjallir
eðlisfræðingar sem vita nákvæmlega hvernig alheimurinn virkar.
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 Sjálfstætt fólk
20.00 Um land allt
20.20 Bob's Burgers
20.45 American Dad
21.10 South Park
21.35 Cold Case
22.20 Réttur
23.10 The Originals
23.50 Fóstbræður
00.20 Sjálfstætt fólk
00.55 Um land allt
01.15 Bob's Burgers
01.35 American Dad
02.00 South Park
02.20 Tónlist

09.00 American Graffiti
10.50 Sassy Pants
12.20 Austin Powers. The Spy Who
Shagged Me
13.55 Just Married
15.30 American Graffiti
17.20 Sassy Pants
18.50 Austin Powers. The Spy Who
Shagged Me O
 furnjósnarinn Austin
Powers er mættur aftur á svæðið.
Dr. Evil ferðast með tímavél til
ársins 1969 og hyggst stöðva
Austin Powers í eitt skipti fyrir öll
með því að stela kynorku hans.
Austin þarf að fara aftur í tímann
til að endurheimta kynorkuna
og nýtur dyggrar aðstoðar kynbombunnar Felicity Shagwell. Það
má heldur ekki gleyma að minnast
á smávaxna eftirgerð Dr. Evils,
Mini-Me, og hinn magnaða Skota
Fat Bastard, sem setja svip sinn á
myndina.
20.25 Just Married
22.00 Mission. Impossible II (Sérsveitin 2) Mögnuð hasarmynd með
Tom Cruise og Thandie Newton í
aðalhlutverki. Sérsveitarmaðurinn
Ethan Hunt er kominn aftur á stjá
og fær nú sitt erfiðasta verkefni til
þessa. Spurnir hafa borist af lífshættulegu efni og yfirvöld mega
ekki til þess hugsa að það komist í
rangar hendur.
00.05 Walk of Shame
01.40 The Quiet Ones
03.20 Mission. Impossible II

sport
08.25 Wimbledon Tennis
11.30 Formúla 1 - Keppni
14.35 Season Highlights
15.30 KR - Víkingur Ólafsvík
17.55 NBA. Bballography. Auerbach
18.20 FH - Víkingur Reykjavík
20.10 KR - Víkingur Ólafsvík
22.00 Sumarmessan
22.50 Wimbledon Tennis

krakkaStöðin
07.00 Ofurhundurinn Krypto
07.25 Strumparnir
07.47 Stóri og litli
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveins
09.49 Lalli
09.55 UKI
10.00 Kalli á þakinu
10.25 Latibær
10.48 Hvellur keppnisbíll
11.00 Ofurhundurinn Krypto
11.25 Strumparnir
11.47 Stóri og litli
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
12.47 Ævintýraferðin
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveins
13.49 Lalli
13.55 UKI
14.00 Kalli á þakinu
14.22 Latibær
14.45 Hvellur keppnisbíll
15.00 Ofurhundurinn Krypto
15.25 Strumparnir
15.47 Stóri og litli
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
16.47 Ævintýraferðin
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveins
17.49 Lalli
17.55 UKI
18.00 Kalli á þakinu
18.22 Latibær
18.45 Hvellur keppnisbíll
19.00 Gnómeó og Júlía

08.00
12.00
16.00
Könnuðurinn
Dóra

golfStöðin
11.50 Cambria Portland Classic
14.30 Scottish Open
18.40 Inside The PGA Tour
19.05 PGA Tour 2016. Delivering a
Decade of Champions
19.30 Scottish Open

RúV
07.00 KrakkaRÚV
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló magnaða
09.54 Alvinn og íkornarnir
10.10 Áramótaskaup 2000
11.05 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
11.20 Íslendingar
12.10 Popppunktur
13.15 Veröld Ginu
13.45 Zoran þjálfari og afrísku
tígrarnir
15.00 EM í frjálsum íþróttum
17.05 Mótókross
17.40 Landakort
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævintýri Berta og Árna
18.00 Stundin okkar
18.25 Grænkeramatur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
20.30 Hótel Tindastóll
21.05 Indian Summers
21.55 Íslenskt bíósumar: Land og
synir
23.25 Vitnin
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
10.00 Rules of Engagement
10.25 King of Queens
10.50 How I Met Your Mother
11.15 Black-ish
11.40 The Biggest Loser - Ísland
12.35 Junior
14.30 Top Gear
15.45 Vexed
16.35 Life is Wild
17.20 Parenthood
18.00 EM 2016 svítan. Úrslitaleikur
18.50 Úrslitaleikur á EM 2016
21.30 American Gothic
22.15 The Bastard Executioner
23.00 Penny Dreadful
23.45 Limitless
00.30 Heroes Reborn
01.15 American Gothic
02.00 The Bastard Executioner
02.45 Penny Dreadful
03.30 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

NÚ ER TÍMINN!
SKJÓLVEGGUR
OG PALLUR

!
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l
K lið!
má
ÞÚ FÆRÐ ALLT
EFNIÐ Í PALLINN
OG SKJÓLVEGGINN

VAXTALAUST
LÁN

GAGNVARIN FURA

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Sjá nánar um vaxtalaus lán á byko.is.

PALLURINN
0058324

27x95 mm.

0058325

27x120 mm.

SKJÓLVEGGURINN

2.150

1.960
27x145 mm. 2.178

0058326

215 kr./lm*

0058252

22x45 mm.

kr./m2

245 kr./lm*

0059253

22x70 mm.

kr./m2

325 kr./lm*

0058254

22x95 mm.

*4,5 m og styttra.

0058255

22x120 mm.

kr./m2

LERKI

94
156
195
247

GRIND OG UNDIRSTAÐA
0058502

45x45 mm.

kr./lm

0058504

45x95 mm.

kr./lm*

0058506

45x145 mm.

kr./lm

harðviður með rásum

359

kr./lm.

0053254

27x117 mm

4.879
595 kr./lm.
0053265

kr./m2

5.338
785 kr./lm.
0053266

byko.is

kr./m2

19x90 mm 21x 145 mm

815

kr./lm.

0039479

9.347

1.395 kr./lm.
0039481

kr./lm*

Viðhaldslítið og sýruþolið. Enginn fúi,
sveppa- og mygluþolið, springur ekki.
BRÚNT, LJÓSGRÁTT
EÐA DÖKKGRÁTT,

27x143 mm

kr./lm*

PLASTPALLAEFNI

Hægsprottið Síberíulerki,
gagnvarið af náttúrunnar hendi.

21x95 mm

kr./lm*

kr./lm

BANGKIRAI

alheflað

182
295
485

kr./m2

90x90 mm

3.552
0039484

kr./lm.

23x146 mm, 3,6 m

3.895

kr./stk.

0039510/14/20

REIKNAÐU ÚT EFNISMAGN

Í GIRÐINGUNA OG PALLINN Á BYKO.IS

VIÐARVÖRN OG
ÚTIMÁLNING
ÚTIMÁLNING,
vatnsþynnanleg akrýlplastmálning fyrir múr og
steinsteypta fleti þar sem
krafist er lútarþols, mikils
veðrunarþols og rakagegnstreymis, 10 l.

GIRÐINGAEINING
Viola bein, 80x200 cm.

GIRÐINGAEINING
Salvia Espale, 90x180 cm.

4.995

9.995

9.875kr.

kr.

kr.

0291444

0291397

86647583
Almennt verð: 13.165 kr.

Auðvelda!ðu
verkið

-19%
GIRÐINGAEINING
massíf,
180x180 cm.

4.475kr.

15.995

kr.

0291378
Almennt verð: 15.995 kr.

BLÓMAKER
gagnvarin fura,
27,5x43x50 cm.

ÞAKMÁLNING
Þol hefur mikið veðrunarþol og er einkum ætlað til
notkunar á bárujárnsþök
og aðra málmfleti utanhúss þar sem mikið mæðir
á og óskað er hálfgljáandi
áferðar. 4 l. margir litir.

GIRÐINGAEINING
Salvia Espale
180x180 cm.

12.995kr.

-33%

86790040
Almennt verð: 25.965 kr.

0291412

-25%

-30%

3.497

kr.

0291460

Almennt verð: 4.995 kr.

PALLAOLÍA
glær/gyllt, 4 l.

BLÓMAKER
gagnvarin fura,
32,5x56x65 cm.

-30%

4.476

kr.

0291462

Almennt verð: 6.395 kr.

-25%

STIKLUR
30x30 cm, 10 stk.

4.935

kr.

1.871kr.

80602501/2
Almennt verð: 2.495 kr.

0291479

ÚTIMÁLNING
Akrýl, 2,7 l.

5.265kr.
80604627-30

GARÐBEKKUR
tvegg ja sæta.

GARÐBORÐ
gagnvarin fura, 154x177x71 cm.

0291473
Almennt verð: 29.995 kr.

0291451
Almennt verð: 15.995 kr.

-25% 22.497kr.

12.995kr.
SORPTUNNUGEYMSLA
Tvöföld:

39.995

Akrýl, 9 l.

12.995kr.

-19%

80604609-12

RÚLLA
OG BAKKI
25 cm.

-18%

995kr.
84100160

kr.

SANDKASSI
með sætum,
150x150 cm.

11.247

kr.

0291468
Almennt verð: 14.995 kr.

-25%

0291700
Almennt verð: 48.995 kr.

Einföld

19.995 -19%
kr.

0291701
Almennt verð: 24.595 kr.

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

RÚLLA
OG SKAFT
25 cm.

1.995kr.
84100150

Lífið
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Hver er þessi
?
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Hugtakið basic bitch hefur verið áberandi
seinasta árið. Það hefur þó verið erfitt að
negla niður hverjir nákvæmlega eru „basic
bitches“ en Fréttablaðið hefur kafað í málið
til þess að fræða lesendur um staðaltýpuna.
Gunnhildur
Jónsdóttir

gunnhildur@frettabladid.is

Í

grófum dráttum má nota hugtakið um ungt fólk – stelpur
og stráka sem klæða sig í öll
trend sem eru í gangi í augnablikinu og kaupa það sama
og flestir aðrir í kringum þau.
Helstu dæmi um „basic bitches“ hér
á landi eru þau sem kaupa sér Adidas Stan Smith-skó eða svarta Vansskó, ganga um í stórum bomberjakka og eru annað hvort með Ralph
Lauren eða North Face-derhúfu á
höfðinu. Buxnatískan getur þó verið
frekar mismunandi en algengast
er að sjá „basic bitch“ í þröngum
svörtum gallabuxum, helst rifnum.
Þrátt fyrir að þessi ákveðna týpa
hafi ekki fengið fallegasta heitið,
„basic bitch“, þá þýðir það samt ekki

eitthvað neikvætt. „Basic bitch“
er ein heiðarlegasta týpan hér
á landi. Eins og við vitum öll þá
er ekki eins mikið úrval af fataverslunum hér á landi eins og
gengur og gerist í nágrannalöndunum. Því er ekkert skrítið við
það að fólk detti í það munstur
að kaupa sér eins föt og allir
aðrir eiga ef þeim finnst þau flott,
enda er það hið eina sem skiptir
máli.
Það er mikilvægt að hafa í huga
að engin ein „basic bitch“ uppfyllir
öll skilyrðin sem talin eru hér upp
á síðunni. Margir tengja við að
minnsta kosti eitt eða tvö atriði.
Þannig er mál með vexti að allir
eru „basic bitch“ á einn eða annan
hátt. Við erum öll mismunandi og
ólík, en samt sem áður svo ótrúlega
svipuð.

„Basic bitch“ týpurnar eru jafn misjafnar og þær eru
margar. Því er erfitt að segja til um nákvæmlega hvar hægt sé að nálgast hinn
hefðbundna „basic bitch“ klæðnað.
Það er þó óhætt að segja að helstu
verslanirnar þar sem hægt er að
kaupa einkennisfatnaðinn eru
Húrra Reykjavík, Topshop,
Black & Basic og Spúútnik.

North Face eða
Ralph Lauren
derhúfa

Ræktin

Þú veist af því ef „basic bitch“ er dugleg í ræktinni.
Það fer einfaldlega ekki á milli mála. Sama hvort
það eru Snapchat-skilaboð eða Instagram-myndir
þá er ekki hægt að segja að búið sé að fara í
ræktina án þess að láta umheiminn vita af því.
Þetta er auðvitað allt af hinu góða og getur verið
ágætis hvatning fyrir aðra.

Instagram

Förðun

Oftar en ekki eru „basic bitches“ búnar að
fara á förðunarnámskeið í MOOD Make
up School eða Reykjavík Make up School.
Strax eftir að hafa fengið diplómuna í
hendurnar er mjög mikilvægt að koma sér
upp förðunar-instagramaðgangi. Það er
óhætt að segja að það verður seint skortur
á förðunarfræðingum næstu árin.

Djammar á Prikinu

Það er nauðsynlegt að eiga einn stóran
bomber-jakka úr Spúútnik svo hægt
sé að mæta á Prikið um helgar. Á
þeim skemmtistað má finna aragrúa
af mismunandi týpum og auðvitað
er „basic bitch“ ein af þeim. Prikið
hefur verið í tísku seinustu árin og
því er nauðsynlegt að láta sjá sig
þar, rétt eins og var með B5 fyrir
nokkrum árum.

Hundafilterinn
á Snapchat

Hvítir strigaskór frá Vans
eða Adidas

Fastar
fléttur

bomberjakki

Hvað gerir basic bitch?

Instagramið hjá „basic bitch“ getur
verið mjög fjölbreytt. Rauði þráðurinn er þó alltaf „selfies“. Til þess að
halda smá lífi á Instagram-síðunni
er einnig mikilvægt að deila afslöpp
uðum myndum af múnderingu
dagsins. Það er mjög mikilvægt að
horfa ekki of mikið í myndavélina
á myndunum og helst líta út fyrir
að vera að gera eitthvað annað.

Það eru
margir sem líta
upp til Kylie þegar
kemur að fatavali
en hún gæti flokkast sem “basic
bitch“

LAUGARDAGUR

Hver eru einkennismerki Basic Bitch?

Hvar verslar Basic Bitch?

Stór

9. júlí 2016

Símahulstur
með selfie-ljósi

Dior-sólgleraugu

Flauels „choker“

Work með
Rihönnu
er uppáhalds
lagið

Þröngar
rifnar
gallabuxur
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I
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ÚTSALA
-60 - 40 -20
GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR.

OPNUNARTÍMAR:

10-23 ALLA DAGA - AÐFANGADAGUR 10-14
JÓLADAGUR OG ANNAR Í JÓLUM - LOKAÐ
WWW.FACEBOOK.COM/SPORTSDIRECTISLAND
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Lífið í
vikunni
03.07.1609.07.16

LAUGARDAGUR

Kardashian-systur
tryggja sér Gyðjuúr

Upplifun sumarnótta í
miðbænum fönguð

Gipsy Kings kemur
aftur til Íslands

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, hönnuður Gyðju Collection
er í skýjunum um
þessar mundir
eftir að hafa selt
Kylie Jenner
og Khloe Kardashian úr sem
hún hannaði.

Listakonan Hallgerður Hallgrímsdóttir myndaði fólk á leiðinni heim
úr miðborginni eftir að börum
var lokað sumrin 2013 og 2014.
Afraksturinn
sýnir hún á
ljósmyndasýningunni
Morgni
og á
rafmagnskössum í
miðbænum.

Eftir að hafa suðað um það nánast
í heil tuttugu ár snýr sveitin góðkunna aftur til Íslands og spilar á
tónleikum í Hörpu. Sveitin er hvað
þekktust fyrir smellinn Bamboleo.

ungfrú EM er alls ekki
af baki dottin

Arna Ýr, ungfrú EM, er himinlifandi
með titilinn og svo sannarlega ekki
af baki dottin þrátt fyrir að karlalandsliðið hafi lokið þátttöku í EM
því hún hefur nóg að gera.

Sumarútsalan

9. júlí 2016

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

nú á fjórum stöðum
Holtagörðum | Smáratorgi | Akureyri | Ísafirði

30%
AFSLÁTTUR

RIO
hægindastóll
Stílhreinn og fallegur
hægindastóll. Ljós- og
dökkdrátt slitsterkt
áklæði.
Fullt verð: 34.900 kr.

Aðeins 24.430 kr.
SILKEBORG
hægindastóll

30%

Stillanlegur hægindastóll.
með skemli. Dökkgrátt
slitsterkt áklæði.
Einnig fáanlegur í leðri

H&M opnar á Íslandi
Sögur um komu sænska fatarisans hafa reglulega kviknað en hafa
fram til þessa verið stórlega ýktar. Nú hafa leigusamningar verið
undirritaðir og verslanir verða opnaðar í Smáralind og á Hafnartorgi
árin 2017 og 2018. Þá standa yfir viðræður um að opna í Kringlunni.

AFSLÁTTUR

M

Fullt verð: 69.900 kr.

argir Íslendingar hoppuðu sjálfsagt hæð sína í
gær þegar tilkynnt var um
komu sænska fatarisans H&M til
landsins en opnaðar verða verslanir
í Smáralind og á Hafnartorgi.
Búðirnar verða opnaðar árin 2017
og 2018 en í gær undirrituðu Reginn
hf. og dótturfélag þess, eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., leigusamninga um húsnæði undir verslanirnar. Einnig standa yfir viðræður um
að opna H&M verslun í Kringlunni.
Ástæða fyrir vinsældum verslunarinnar er lágt vöruverð, nýjar flíkur
koma mjög reglulega í verslanir og
hönnuðum fyrirtækisins þykir takast ágætlega til við að hanna smart
og klæðilegar flíkur.
Ást landans á versluninni er mikil
og töluvert hefur verið grínast með
verslunarferðir Íslendinga til landa
þar sem fatarisinn er með útibú og
sumir segja að það skipti ekki máli
hvar þú sért ert staddur, ef stigið er
inn í fyrrnefnda sænska fatabúð er

Aðeins 48.930 kr.

INFINITY
náttborð

HOMELINE
náttborð

SUPERNOVA
náttborð

Hvítt – Fullt verð: 13.900

Eik/hvítt – Fullt verð: 15.900

Hvítt – Fullt verð: 29.900

9.900 kr.

12.720 kr.

17.940 kr.

Holtagörðum, 512 6800
Smáratorgi, 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Sænski fatarisinn er á leiðinni til landsins. Nordicphotos/Getty

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is

1947

er árið sem
fyrsta H&M
búðin var
opnuð í Väster
ås í Svíþjóð.

Yfir

4.000
H&M búðir eru
til í 62 landi.

Af hverju er svona ódýrt í H&M?
Flestir eru ánægðir með hvað fötin
í H&M og öðrum svipuðum fata
búðum eru ódýr. En þrátt fyrir að
verðmiðinn sýni lágt verð að okkar
mati, þá er annað fólk sem geldur
þess hinum megin á hnettinum.
Það eru verksmiðjur í löndum á
borð við Bangladess og Srí Lanka
sem framleiða megnið af fötunum
sem seld eru í H&M en þar eru litlar
sem engar reglugerðir um lágmarks
laun og öryggi á vinnustöðum.
Dæmi eru um að starfsfólk í fata
verksmiðjum sem H&M og aðrar

gefið að þú rekst á samlanda með
fangið fullt af flíkum.
Nokkrum sinnum hafa sprottið
upp sögur þess efnis að búðin sé á
leiðinni til landsins og þær fréttir
jafnan vakið mikil viðbrögð en þær
hafa ekki verið á rökum reistar fram
til þessa. Fyrirtækið hefur einnig

132.000
manneskjur
vinna hjá
fyrirtækinu.

verslanir hafa viðskipti við, borgi
starfsmönnum sínum innan við
1.000 kr. á viku. Öryggismálin í
þessum verksmiðjum hafa einnig
verið í brennidepli en í nokkrum
verksmiðjum H&M eru engir
brunaútgangar og fyrir tveimur
árum var ein verksmiðja þeirra í svo
lélegu húsi að það féll saman og
yfir 1.000 fórust. Þegar slíkt og því
líkt gerist lofa stóru fyrirtækin því
að þau muni ráðast á vandann en
hingað til hefur lítið orðið úr fram
kvæmdum.

verið duglegt að fara í samstarf við
ýmis þekkt tískuhús og hefur verið
erfitt að komast yfir góssið þar sem
slíkar flíkur eru oftast eftirsóttar. Í ár
er samstarfið við Kenzo, en sem dæmi
um fyrra samstarf má nefna Balmain,
Vercsace, Lanvin og Alexander Wang.
gydaloa@frettabladid.is
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H&M búðir
eru í Bandaríkj
unum.

Dótturfyrirtæki eru
verslanirnar Monki,
Weekday, Cheap
Monday, COS og & Other
Stories en allar þessar
verslanir hafa einnig
verið vinsælar í utan
landsferðum landans.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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

Með Helgu systur á róló?
Hoppaðu upp í Polo!

VW Polo frá aðeins

2.490.000 kr.

Það er sama hvert tilefnið er, það verður alltaf meira spennandi með Volkswagen Polo.
Hann hefur þennan eiginleika að keyra þig áfram með hvað sem þér dettur í hug. Gefðu hugarfluginu
lausan tauminn og hoppaðu upp í Polo. Ævintýrin bíða þín.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Jóhanns Óla
Eiðssonar

Þjóðfylkingin
Á dögunum hlotnaðist mér sá
heiður að vera samþykktur í hóp
Íslensku þjóðfylkingarinnar á
Facebook. Aðeins fáir útvaldir fá
inngöngu í hópinn. Til að mynda
hafði mér verið hafnað þrisvar
áður en ég var að endingu samþykktur.
Umrædd fylking hyggur á framboð í komandi alþingiskosningum
og er afar forvitnileg. Fylkingin
stendur til að mynda fyrir einstaklingsfrelsi og takmörkun
ríkisafskipta. Á sama tíma vilja
flokksmenn að Landsbankinn
verði í eigu ríkisins, búrkur verði
bannaðar á Íslandi og þeir hafna
trúarbrögðum sem „eru andstæð
stjórnarskrá“.
Umræður í hópi flokksins eru
afar líflegar enda flokksmenn
algerlega lausir við rétttrúnað þann
sem vomir yfir samfélaginu. Til
dæmis eru þeir sannfærðir um að í
auknum straumi flóttamanna felist
syndaflóðið síðara og aðeins árvökul augu þeirra geta forðað íslenskri
menningu frá tortímingu. Hvatvís
stökk ég á bak Rósinants, keyrði
hann sporum og hirti ekki um
köll míns innri Sansjós. Ótrauður
benti ég á að áðurnefnt syndaflóð,
á fyrsta ársfjórðungi, hefði talið 25
manns. Aðrir flóttamenn lentu á
óhagganlegum varnargarði í formi
Útlendingastofnunar.
Vettvangsferð mín varð að
sneypuför þegar mér var hent
öfugum úr hópnum og meinað að
koma þangað aftur. Sem dyggur
hlustandi þáttarins Línan er laus,
á Útvarpi Sögu, komu viðbrögðin
ekki á óvart. Það verður áhugavert
að sjá hvernig Íslensku þjóðfylkingunni farnast í kosningunum.
Sjálfur er ég spenntastur fyrir því
að sjá hvort fyrrgreind taktík, að
vísa óákveðnum kjósendum frá
hópnum, muni bera ávöxt. Líkurnar á því að atkvæði mitt endi
hjá flokknum minnkuðu í það
minnsta til muna við þá aðgerð.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Endalaust

NET
1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

