
—  M e s t   l e s n a   dag b l a ð   á   Í s l a n d i * —1 7 3 .  t ö l u b l a ð  1 6 .  á r g a n g u r l a u g a r d a g u r   2 3 .  j ú l Í  2 0 1 6

Fréttablaððið/hanna

p l ú s   2  s é r b l ö ð   l  at v i n n a  l  F ó l k *Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Formaður þjóðhátíðarnefndar, formaður ÍBV 
og stofnandi Bleika fílsins vilja ekki þagga niður 

kynferðisbrot en viðurkenna að Eyjamenn fari í vörn 
við ljóta umræðu um Þjóðhátíð.  ➛16

Uppnám í Eyjum
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aðstæður í Nice
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samfélag „Þetta er verkefni sem ég 
gaf mér í afmælisgjöf þegar ég varð 
fimmtugur,“ segir Stefán Gíslason, 
hlaupari og formaður verkefnis-
stjórnar rammaáætlunar. Hann 
hyggst í dag ná markmiði sem hann 
setti sér á 50 ára afmælinu með því 
að hlaupa sitt fimmtugasta fjalla-
hlaup fyrir sextugt, 81 kílómetra 
leið úr Miðfirði yfir Arnarvatnsheiði 
og suður í Borgarfjörð. „Þegar ég 
varð fimmtugur fannst mér um tvo 
valkosti að ræða, hægfara afturför 
eða markvissa líkamsrækt og hæg-
fara afturför,“ segir Stefán og hlær en 
hann verður sextugur í mars.

Stefán segir upplifunina allt aðra 
á hlaupum en á öðrum ferðalögum 
um landið. „Þetta sameinaði áhuga 
á landfræði og sögu og grúski, að 
kynna sér leiðir yfir heiðar sem 
menn fóru í gamla daga. Á mörgum 
þessum leiðum hafa einhvern 
tímann orðið slys og sumt af þessu 
tengist skáldverkum. Það var til 
dæmis mjög magnað að fara um 
heiðar fyrir norðan Ísafjarðardjúp 
sem tengjast sögum Jóns Kalman,“ 
segir hann.

„Maður kynnist fólki öðruvísi en 
í vinnunni. Maður er að takast á við 
eitthvað með þeim á einhverri auðn 
þar sem gilda allt önnur lögmál en á 
parkettinu,“ segir Stefán enda hafi 
hann kynnst fjölda fólks á leiðinni.

Stefán vinnur að bók um hlaupin 
sem sem hann vonast til að verði 
öðrum hvatning til að stunda úti-
vist og jafnvel fara leiðirnar fimm-
tíu. „Þetta er allt saman þokkalega 

fært vel frísku fólki,“ segir hann. 
Leiðirnar eru allar lengri en níu kíló-
metrar og á milli tveggja byggðar-
laga eða staða sem honum þykja 
áhugaverðir.

Eftir hlaupið mun Stefán hafa 
hlaupið þúsund kílómetra í hlaup-
unum fimmtíu. Brottför úr Miðfirði 
er klukkan fimm að morgni og gert 
er ráð fyrir að hlaupið taki ríflega 
þrettán klukkustundir á leiðinni 
en Stefán mun hlaupa í tíu manna 
hópi.

Hann segir flest hlaupin hafa 
gengið stórslysalaust fyrir sig. 
„Maður hefur náttúrulega lent í alls 
konar rugli. Maður er að fara flestar 
þessar leiða í fyrsta sinn og hefur lent 
í vægum villum, smá vandræðum og 
kannski einu sinni í sjálfheldu.“

Til stendur að halda veislu Stefáni 
til heiðurs í Húsafelli eftir hlaupið. 
„Svo held ég bara áfram að hlaupa,“ 
segir hlauparinn. ingvar@frettabladid.is

Veður

Í dag er útlit fyrir hæglætisveður 
á landinu, skýjað og dálítil væta í 
flestum landshlutum. Hiti yfirleitt á 
bilinu 10 til 17 stig. sjá síðu 32

Fimm ár voru í gær liðin frá því að Anders Behring Breivik banaði 77 manns í árásum sínum í miðborg Óslóar og í Útey. Ungir jafnaðarmenn, sem er 
ungliðahreyfing Samfylkingarinnar, minntust hinna látnu við Minningarlundinn í Vatnsmýrinni síðdegis. Fréttablaðið/Hanna

Stefán á hlaupum á reykjaheiði upp úr Ólafsfirði í ágúst 2014. mynd/Sævar SkaptaSon 

Fer fimmtugasta 
fjallahlaupið á áratug
Stefán Gíslason hlaupari hyggst í dag ná markmiði sem hann setti sér við fimm-
tugsafmælið fyrir níu árum, að hlaupa fimmtíu fjallahlaup fyrir sextugt. Stefán 
vinnur að bók um hlaupin sem samtals ná yfir þúsund kílómetra leið.

Maður hefur 
náttúrulega lent í 

alls konar rugli. Maður er að 
fara flestar þessar leiða í 
fyrsta sinn og hefur lent í 
vægum villum, smá vand-
ræðum og kannski einu sinni 
sjálfheldu.
Stefán Gíslason, hlaupari og formaður 
verkefnisstjórnar rammaáætlunar

Léttar, lágværar og fyrirferðalitlar 
rafstöðvar fyrir sumarbústaðinn, 

ferðavagninn og húsbílinn.  

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Náttúra Marglyttur sem mikið 
voru á sveimi í Nauthólsvík í júní og 
byrjun júlí sjást ekki lengur. Starfs-
fólk Nauthólsvíkur segir að sjó-
sundsfólk hafi ekki tekið eftir þeim 
né brennt sig á þeim í tvær vikur. 
Tegundirnar sem voru í Nauthólsvík 
heita brennihvelja og bláglytta en 
brennihvelja er stærsta þekkta mar-
glyttutegundin. Fólk sem stundar sjó-
sund lenti oft illa í þeim og brenndi 
sig víða á líkamanum. Í júní þurfti 
að hringja á sjúkrabíl eftir að kona 
brenndi sig á marglyttu en hún fékk 
mikil ofnæmisviðbrögð. – ngy

Marglytturnar 
sjást ekki lengur

samfélag Íslendingar ætla í auknum 
mæli að ferðast til útlanda í sumarfrí-
inu á kostnað ferðalaga innanlands. 
Þetta kemur fram í nýrri könnun 
MMR. 

Þá kemur fram að ekki hafa fleiri 
sagst ætla að ferðast utanlands í sum-
arfríinu frá því að mælingar hófust í 
júní 2011.

Af þeim sem afstöðu tóku sögðust 
49,6 prósent ætla að ferðast utan-
lands í sumarfríinu og þar af sögðust 
14,4 prósent eingöngu ætla að ferðast 
utanlands. Til samanburðar sögðust 
35,2 prósent ætla að ferðast utan-
lands árið 2013 og þar af sagðist 7,1 
prósent eingöngu ætla að ferðast 
utanlands sama ár.

Þeim sem sögðust ætla að ferðast 
innanlands í sumarfríinu hefur 
fækkað frá því 2013 þegar 82,8 pró-
sent sögðust ætla að ferðast innan-
lands í sumarfríinu, borið saman við 
70,9 prósent nú. – ngy

Fleiri ætla til 
útlanda í frí 

Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru lík-
legri til að ferðast innanlands.

samgöNgur Vegagerðin hefur ákveð-
ið að banna vinstri beygju til norðurs 
af Hafnarvegi inn á Reykjanesbraut. 
Í gær var unnið að því að koma upp 
viðeigandi umferðarmerkjum og 
bráðabirgðahindrunum sem gera 
ökumönnum erfitt fyrir að taka 
vinstri beygjuna.

Banaslys varð á gatnamótunum í 
byrjun júlí en fyrirhugað var að beygj-
an yrði bönnuð frá Hafnarvegi. Eftir 
slysið hefur hópur fólks barist fyrir 
því að vinstri beygjan verði bönnuð.

Framtíðarfyrirkomulagi með 
banni á beygjunni verður komið 
upp samhliða gerð undirganga undir 
Reykjanesbraut sem hefst á næstunni. 
– ngy

Banna vinstri 
beygju frá 
Hafnarvegi

 Minntust hinna látnu
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VEBBESTRUD 3JA SÆTA SÓFI , 2 ARMSTÓLAR, 2 INNSKOTSBORÐ ÁSAMT SESSUM
Endingargott garðsett úr áli og handfléttuðu polyrattan efni.  Innskotsborð með borðplötu úr 
viðarlíki. Stærð á  stærra borði:  Ø73 og H43 sm.  Stærð á minna borði: Ø54 og H37 sm.  
Sófi stærð: 181 x 70 x 72 sm.  Stóll stærð: 75 x 70 x 72 sm.  
Vnr. 3777000

SÓFI + 2 BORÐ + 2 STÓLAR + SESSUR

VIÐHALDSFRÍTT

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

50.000
SPARIÐ

AF SETTI

KARLSHAMN GARÐHÚSGÖGN
Sett úr áli og sterku polyrattan efni. Flott borð, 3ja sæta sófi og 2 armstólar. Slitsterkar sessur og púðar 
með polyesteráklæði fylgja. Stærð á borði: B57 x L105 x H35 sm.   Stóll B75 x L71 x  H81 sm. 
Sófi B81 x L173 x H81 sm. 
Vnr. 3747500

VIÐHALDSFRÍTT
SÓFI + BORÐ + 2 STÓLAR + SESSUR

40.000
SPARIÐ

AF SETTI

STRIB BORÐ
Borðplata með viðarlíki og 
álgrind. Stærð: Ø120 x H73 sm. 
Litur: Grár. Vnr. 3745901

VIÐHALDSFRÍTT

KOSTA ARMSTÓLL
Góður stóll úr fléttuðu, 

veðurþolnu polyrattabefni. 
Vnr. 3746900

SKAGEN BORÐ
Stílhreint og fallegt borð úr svörtu áli með viðhaldsfrírri borðplötu 

úr viðarlíki.  Stærð: B90 x L150 sm. 
Vnr. 3771003

SAN 
FRANCISCO 

BORÐ
Borð úr ál 

og við. 
St. 89 x 89 sm.
Vnr. 46063002

GRENAA STÓLL
Vnr. 3770703

BLOKHUS BORÐ
Flott garðborð úr svörtu stáli með 

glerplötu úr hertu gleri. 
Vnr. 3770704

KERTEMINDE 
STILLANLEGUR 
STÓLL
Góður stóll úr 
gegnheilum harðvið 
með háu stillanlegu 
baki. Þolir íslenska 
veðráttu.
Vnr. 3758501

HALDEN SÓLSTÓLL
Traustur og nýtískulegur sólstóll úr stáli og sterkumstriga. 

Fæst í svörtu og bláu. 
Vnr. 3738500, 3738513, 3738516

ÚTSALA
   & ÖNNUR
         GÓÐ TILBOÐ

ÚTSALA
   & ÖNNUR
         GÓÐ TILBOÐ

ÚTSALA
   & ÖNNUR
         GÓÐ TILBOÐ

ÚTSALA
   & ÖNNUR
         GÓÐ TILBOÐ

GILDIR 23.07-03.08
www.rumfatalagerinn.is

AFSLÁTTUR

ALLAR
GARÐSESSUR

50-70%

AFSLÁTTUR
43%

AFSLÁTTUR
40% AFSLÁTTUR

20%

15.000
SPARIÐ

KRÓNUR

7.000
SPARIÐ

KRÓNUR

1.000
SPARIÐ

KRÓNUR 3.000
SPARIÐ

KRÓNUR

2.000
SPARIÐ

KRÓNUR

Sumarútsala 20-70%Sumarútsala 20-70%

NÚ ENN MEIRI  VERÐLÆKKUN!

FULLT VERÐ: 139.990

89.990
FULLT VERÐ: 129.990

89.990

FULLT VERÐ: 39.990

24.990

FULLT VERÐ: 16.990

9.990

FULLT VERÐ: 34.990

19.990
FULLT VERÐ: 24.990

14.990 FULLT VERÐ: 2.990

2.395

FULLT VERÐ: 3.795

2.795 FULLT VERÐ: 9.995

6.995

FULLT VERÐ: 7.995

5.995



Tölur vikunnar 24.07.2016-30.07.2016

535 
milljónum 
króna verður varið 
í uppbyggingu 
almenningssalerna 
í miðborginni 
samkvæmt nýrri 
skýrslu.

 aukning verður í olíunotkun á Íslandi 
fram til ársins 2050 samkvæmt nýrri 

eldsneytisspá Orkustofnunar.

37,3  
milljónir  
króna fékk Einar 
Sigurðsson, fyrr-
verandi forstjóri 
Mjólkursamsöl-
unnar, í starfsloka-
greiðslur.

1,7  
milljarðar 

20.000  
manns heimsækja Raufarhólshelli ár 
hvert, að mati fyrirtækisins  
Raufarhóls hf.

90  

hljómsveitir til-
kynntu að þær 

myndu hugsanlega 
ekki koma fram á  
Þjóðhátíð í Vest-

mannaeyjum.

króna var 
velta Íslenskra 
fjallaleiðsögu-
manna árið 
2015.

SJÓÐHEITi

SÓLARspretturinn
Ekki láta þetta framhjá þér fara! 

 Hefst á mánudaginn 25. júlí  
kl. 12:00 og stendur í sólarhing!  

21%
manns vilja komast 
á þing fyrir Pírata á 
höfuðborgarsvæðinu.

NEI!

fólk Jörðin Finnbogastaðir í Tré-
kyllisvík er til sölu, átta árum eftir 
að bóndinn byggði sér nýtt hús í 
kjölfar þess að gamli bærinn brann 
til kaldra kola.

„Ég verð hérna þangað til ég næ 
að selja,“ segir Guðmundur Magnús 
Þorsteinsson, eigandi Finnboga-
staða, sem nú stefnir að því að yfir-
gefa heimasveit sína í Árneshreppi.

Íbúðarhúsið á Finnbogastöðum 
gjöreyðilagðist í eldsvoða um miðj-
an júní 2008. Guðmundur hófst þá 
strax handa við að koma sér upp 
nýju húsi og naut þar aðstoðar 
margra sem tóku þátt í söfnun fyrir 
byggingunni. Sonur hans tók við 
sauðfjárbúskapnum á árinu 2010.

„Sonur minn er að hætta og ég er 
orðinn gamall og fer ekkert af stað 
aftur,“ segir Guðmundur sem orð-
inn er 73 ára. Þannig er útlit fyrir 
að 200 kinda fjárstofn á Finnboga-
stöðum verði skorinn niður eftir 
göngur í haust. „Það verður ef eng-
inn kaupandi verður og tekur við.“

Finnbogastaðir eru auglýstir 
til sölu fyrir 44 milljónir króna. 
Önnur bújörð í hinum fimmtíu 
íbúa Árneshreppi, Bær, er sömu-
leiðis á söluskrá. Eigendur Bæjar 
hafa einnig verið í sauðfjárbúskap, 
nú síðast með 400 kindur á vetrar-
fóðrum, en hyggjast bregða búi og 
flytja á brott – eins og Guðmundur 
og sonur hans.

Sveitungar Guðmundar, hjónin 
á Mel, lýsa því í samtali við Bænda-
blaðið að breytingar með nýjum 
búvörusamningi sem liggur fyrir 
Alþingi myndu valda þeim miklum 
erfiðleikum.

„Hann bætir náttúrlega 
ekkert en það er ekki þess 
vegna sem strákurinn 
hættir. Búið er of lítið 
og hann er einhleypur,“ 
svarar Guðmundur um 
áhrif búvörusamningsins 
á sölu Finnbogastaða. 
Aðspurður segir hann að 
spurst hafa verið fyrir um 
jörðina en að ekkert hafi 
enn orðið úr viðskiptum.

Guðmundur segir 
þróunina slæma en segir 
erfitt að snúa henni 
við. „Ég held að það sé 
orðið of seint bara. Það 
er farið að muna um 
hvern einstakling, við 
erum orðin svo fá.“

G u ð m u n d u r  e r 
sonur hjóna sem 
bjuggu á Finnboga-
stöðum og hefur búið 
þar bróðurpart ævinn-
ar. Hann segir ekkert 
ákveðið um  næsta 
dvalarstað. „Það er ómögulegt að 
segja, ég gæti farið austur á firði eða 
hvert sem er. Bara þangað sem nefið 
snýr.“ gar@frettabladid.is

Brá ekki búi þótt húsið brynni 
en stöðvar ekki tímans tönn
Átta árum eftir að byggt var nýtt íbúðarhús á Finnbogastöðum þegar gamli bærinn brann til grunna gefst 
eigandinn upp og selur jörðina. Ekki er lengur grundvöllur fyrir sauðfjárbúskapnum sem sonur hans tók 
við. Eigendur annarrar jarðar í sveitinni eru einnig að selja og bregða búi. Slæm þróun, segir gamli bóndinn.

Fréttablaðið sagði 10. júlí 
2008 frá söfnun vegna 
brunans á Finnboga-
stöðum.

Sonur minn er að 
hætta og ég er 

orðinn gamall og fer ekkert 
af stað aftur.
Guðmundur Magnús Þor-
steinsson, eigandi Finnboga-
staða í Árneshreppi

Um fimm hundruð hektara land og nýtt íbúðarhús fylgir Finnbogastöðum.
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Lilja Dögg Alfreðsdóttir
utanríkisráðherra 
segir brýnt fyrir 
Íslendinga að Evr-
ópa sé sterk. Hún 
segir niðurstöðu 
Brexit-kosning-
anna hafa komið 
mörgum á óvart en 
aðalmálið sé þó undirliggjandi 
þrýstingur og óánægja með sam-
bandið. Íslendingar þurfi að kjósa 
um það hvort þeir vilji ganga inn í 
sambandið áður en haldið verður 
áfram með aðildarviðræður.

Páley Borgþórsdóttir
lögreglustjóri í  
Vestmannaeyjum 
hyggst ekki greina 
fjölmiðlum jafn-
óðum frá fjölda 
tilkynntra kyn-
ferðisbrota komi 
þau upp á Þjóðhá-
tíð. Páley segir það gert 
til að tryggja rannsóknarhagsmuni 
og velferð brotaþola. Verklagið 
hefur sætt gagnrýni, meðal annars 
frá neyðarmóttöku og Stígamótum, 
auk þess sem nokkrar hljómsveitir 
höfðu ákveðið að spila ekki á hátíð-
inni en breyttu svo um stefnu í gær.

Jóhann Berg Guðmundsson
landsliðsmaður í knattspyrnu 
samdi við enska 
efstudeildarliðið 
Burnley. Hann 
segir drauminn 
hafa verið að 
spila í  ensku 
úrvaldsdeildinni 
og hafi hann því 
ræst með þessu. Jóhann mun mæta 
samherja sínum í landsliðinu, Gylfa 
Þór Sigurðssyni leikmanni Swansea 
City, í fyrsta leik.

Þrjú í fréttum 
Þjóðhátíð, 
Brexit og 
knattspyrna

Þýskaland Gríðarleg ringulreið 
ríkti eftir að skotið var á fólk í versl-
unarmiðstöðinni Olympia-Ein-
kaufs zentrum í München í Þýska-
landi í gær. 
   Að minnsta kosti níu féllu og fjöldi 
annarra særðist í skotárásinni sem 
átti sér stað um eftirmiðdaginn. Í 
kjölfarið tóku við umsvifamestu 
lögregluaðgerðir í München í ára-
tug. Internetið lá tímabundið niðri 
og almenningssamgöngur sömu-
leiðis fram eftir kvöldi. Þá ráðlagði 
lögreglan fólki að halda sig innan 
dyra. 

Öryggisviðbúnaður hefur verið 
mikill í München síðustu daga eftir 
að maður stakk fimm manns í lest 
í Bæjaralandi fyrr í vikunni. Yfir-
völd hafa varað við hættu á frekari 
árásum.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gær var ekki búið að finna árásar-
mennina, en óljóst er hvort um einn 
eða fleiri er að ræða. Þýska dag-
blaðið Süddeutsche Zeitung tísti 

um það í gærkvöldi að ekkert benti 
til þess að um íslamska árásarmenn 
væri að ræða og fréttaveitan Sky gaf 
sterklega í skyn að um væri að ræða 
hægri öfgamenn. Í gær voru fimm ár 
liðin frá árás Breiviks í Ósló og Útey 
í Noregi. – sg

Ótti og ringulreið eftir árás í München

Lokað var fyrir almenningssamgöngur í München í gærkvöldi í kjölfar árásarinnar. 
FréttabLaðIð/EPa

Internet og símasam-
band lá tímabundið niðri og 
lokað var fyrir almennings-
samgöngur í gærkvöldi.
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STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN PULSAR ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
LED dagljósabúnaður, NissanConnect upplýsingakerfi með 7" snertiskjá, íslenskt leiðsögukerfi 
og samþætting við snjallsíma fyrir Facebook og Google leit, Bluetooth handfrjáls síma- og 
hljómtækjabúnaður, leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum, bakkmyndavél, aðalljós með 
birtuskynjun, upplýsingatölva með 5" litaskjá, sjálfvirkur regnskynjari á rúðuþurrkum, tvískipt 
sjálfvirk loftkæling, 16" álfelgur, lykillaust aðgengi og ræsing.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

VISIA DÍSIL
EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.090.000 KR.

ACENTA DÍSIL
EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.390.000 KR.

NISSAN PULSAR

EINN BEST ÚTBÚNI BÍLLINN
Í SÍNUM FLOKKI
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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

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Ætlar að skipuleggja 
herinn á ný með hraði

Stjórnarkjör Neytendasamtakanna 
- auglýst eftir framboðum -

Stjórn Neytendasamtakanna skal skipuð 13 mönnum, þ.e. tólf stjórnar- 
mönnum auk formanns. Til að njóta kjörgengis þurfa frambjóðendur að 
vera 18 ára eða eldri og skuldlausir félagsmenn í samtökunum (hafa 
greitt félagsgjald fyrir árið 2016), en hægt er að skrá sig í samtökin á 
heimasíðu þeirra www.ns.is. Í lögum samtakanna segir:  
„Stjórn Neytendasamtakanna skal auglýsa eftir framboðum til formanns 
og stjórnar á heimasíðu samtakanna og í a.m.k. einum fjölmiðli fyrir  
1. ágúst það ár sem þing er haldið. Framboð skulu berast framkvæmda- 
stjóra Neytendasamtakanna eigi síðar en 15. ágúst sama ár.“

Í samræmi við þetta auglýsir stjórn Neytendasamtakanna eftir fram-
boðum til formanns og stjórnar Neytendasamtakanna fyrir næsta 
kjörtímabil (2016-2018) sem hefst frá og með þingi samtakanna sem fram 
fer í október nk., en kosning til stjórnar fer fram á þinginu. 

Framboð skal senda Hildigunni Hafsteinsdóttur, framkvæmdastjóra 
Neytendasamtakanna, á skrifstofu samtakanna Hverfisgötu 105, Rvk., 
(opnunartími er kl. 9:00-15:00 alla virka daga) eða í tölvupósti  
Hildigunnur@ns.is eigi síðar en hinn 15. ágúst 2016.  
 
Einnig er hægt að senda framboð í pósti og má póststimpill ekki vera 
dagsettur síðar en 15. ágúst 2016.

Reykjavík 20. júlí 2016 
Stjórn Neytendasamtakanna 

Viðskipti Fordæmalaust er að mat-
vöruverslanir á Íslandi hækki verð 
á ákveðnum tímum. Þetta segir 
Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna. „Þetta er 
nýlunda og við höfum að minnsta 
kosti ekki neitt dæmi um svona. Það 
hefur verið þannig að verslanir sem 
hafa til dæmis opið allan sólarhring-
inn hafa haft sama verð óháð tíma.“

Fréttablaðið greindi frá því í vik-
unni að verð hefði verið hækkað 
í þremur verslunum 10-11 eftir 
klukkan átta á kvöldin og á virkum 
dögum og allan sólarhringinn um 
helgar. Rafrænar verðmerkingar 
í hillum verslananna breytast á 
hverjum tíma. Þær verslanir sem 
um er að ræða eru í Austurstræti, 
á Laugavegi og á Barónsstíg. Árni 
Pétur Jónsson, forstjóri 10-11, segir 
ástæðu hækkunarinnar vera aukið 
álag og hækkun rekstrarkostnaðar 
verslana 10-11 í miðbænum.

Eigendur matvöruverslana sem 
eru í grennd við umræddar verslanir 
10-11 sjá ekki ástæðu til að hækka 
verð í verslunum sínum á kvöldin 
eða um helgar.

Jón Björnsson, forstjóri Festar, 
sem rekur Krónuna, segir að sama 
verð sé í öllum Krónuverslunum alls 
staðar á landinu þrátt fyrir misjafnt 
álag hverju sinni og hvar á landinu 
sem verslunin er. „Við erum heldur 
ekki með neinar verðhækkanir á 

kvöldin eða um helgar,“ segir Jón en 
það er ekki fyrirhugað hjá Krónunni 
að hækka verð á ákveðnum tímum. 
Jón segir að þó að álag sé meira á 
ákveðnum verslunum þá bætist það 
oftast upp með aukinni veltu.

„Það er alveg brjálað að gera hjá 
okkur enda er miðbærinn fullur 
af fólki. Við höfum ekki séð neina 
ástæðu til að hækka verð á kvöldin 
eða um helgar enda eykst salan 
þegar það er mikið að gera,“ segir 
Valdís Hrönn, verslunarstjóri Kram-
búðarinnar á Skólavörðustíg.

Thelma Sigtryggsdóttir, versl-
unarstjóri Kvosarinnar, tekur í sama 
streng. Kvosin er í nokkurra metra 
fjarlægð frá 10-11 í Austurstræti. 
„Það er mikið af ferðamönnum sem 
versla hérna en við viljum hafa allt 
sanngjarnt. Við höfum opið hvern 
einasta dag vikunnar og á kvöldin 
og höfum ekki séð neina þörf á því 
að hækka verð.“

Eggert Þór Kristófersson, for-
stjóri N1, segir ekki fyrirhugaðar 
breytingar á verði í verslunum fyrir-
tækisins á álagstíma. 
nadine@frettabladid.is

Verðhækkun verslana 
10-11 fordæmalaus
Fréttablaðið kannaði hvort fyrirhugað væri að hækka verð á kvöldin og um 
helgar hjá matvöruverslunum. Verð hjá 10-11 hefur hækkað á þeim tímum að 
meðaltali um 8%. Engir aðrir sem rætt var við ætla að fylgja fordæmi 10-11. 

Skógarbjörn, sem býr í dýragaði í Yongin suður af Seúl í Suður-Kóreu, kældi sig í vatni í gær. Mjög hlýtt er í 
Seúl þessa dagana og getur hitinn náð allt upp í 30 stig yfir miðjan daginn. Fréttablaðið/EPa

Við erum heldur 
ekki með neinar 

verðhækkanir á kvöldin eða 
um helgar.

Jón Björnsson,  
forstjóri Festar 

Bretland Efnahagssamdrátturinn í 
Bretlandi er nú hraðari og meiri en 
hann hefur verið síðan í apríl árið 
2009, þegar kreppan mikla var í 
algleymingi.

Þetta kemur fram í nýjustu rann-
sókn breska fjármálafyrirtækisins 
Markit, sem mánaðarlega kannar 
stöðu meira en 1.200 fyrirtækja í 
Bretlandi.

Breskir fjölmiðlar skýrðu frá 
þessu í gærmorgun og í kjölfarið féll 
breska pundið nokkuð hratt.

Ástæða samdráttarins er rakin 
beint til atkvæðagreiðslu um 
útgöngu úr Evrópusambandinu, 
sem haldin var 23. júní. Þar sam-
þykktu Bretar með 52 prósentum 
atkvæða að yfirgefa ESB.

Philip Hammond, fjármálaráð-
herra hinnar nýju ríkisstjórnar 
Ther esu May, segir að hugsanlega 
muni hann þurfa að „endurræsa“ 
breskt efnahagslíf í haust, þegar 
hann gerir þinginu grein fyrir stöð-
unni í efnahagsmálum landsins. – gb

Hammond segist geta 
endurræst efnahagslífið

tyrkland Recep Tayyip Erdogan, 
forseti Tyrklands, segir að tyrk-
neski herinn verði endurskipu-
lagður á mjög stuttum tíma. 

Herinn fái „ferskt blóð“, eins og 
hann orðar það, í staðinn fyrir þær 
þúsundir hermanna sem hafa verið 
fangelsaðar eða reknar.

Þetta sagði hann í viðtali við 
Reuters-fréttastofuna á fimmtu-
dagskvöld.

Ummælin hafa vakið ugg meðal 
forystumanna Evrópusambands-
ins, sem ítreka áskoranir sínar til 
Erdogans að virða mannréttindi.

„Við skorum á tyrknesk stjórn-
völd að virða réttarríkið, mann-
réttindi og grundvallarfrelsi, þar á 
meðal rétt allra þeirra einstaklinga 
sem hlut eiga að máli á að fá rétt-
lát réttarhöld,“ segir í yfirlýsingu 

frá Federicu Mogherini, utanríkis-
málafulltrúa Evrópusambandsins, 
og Johannes Hahn stækkunarstjóra 
þess. – gb

Philip Hammond, fjármálaráðherra nýju stjórnarinnar. Fréttablaðið/EPa

Erdogan tyrklandsforseti í hópi stuðn-
ingsmanna sinna, sem hafa fjölmennt 
út á götur undanfarna daga.
Fréttablaðið/EPa

 Í baði í hitanum

Það er mikið af 
ferðamönnum sem 

versla hérna en við viljum 
hafa allt sanngjarnt. 

Thelma Sigtryggsdóttir, verslunarstjóri 
Kvosarinnar
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Logi Bergmann

Ég skrifaði pistil um daginn um hálftóm glös – um 
hvernig okkur hættir til að búast alltaf við hinu 
versta og láta algjör smáatriði pirra okkur. Hann 

fékk fín viðbrögð og ég viðurkenni að ég var mjög 
glaður. Margir vinir mínir deildu honum og líka fullt 
af fólki sem ég þekki ekki neitt og lét falleg orð fylgja 
með. Það gladdi mitt litla hjarta.

Kallið mig plebba en mér finnst alltaf gaman þegar 
fólki líkar við mig og finnst ég geggjað skemmtilegur. 
Það er bara svo miklu notalegra. Enda reyni ég að 
vera ekki mjög leiðinlegur við fólk og finnst að það sé 
almennt miklu betra að vera bara léttur.

En svo voru aðrir sem voru fúlir og notuðu ekki alveg 
jafn falleg orð. Og þá kemur maður að þessari stöðu: 
Hvað á ég að gera í því? Á ég í alvöru að fara að rífast 
við fólk á netinu? Er gáfulegt að segja: „Nei, þú skilur 
ekki. Ég var ekki að meina að fólk sem ætti ekki fyrir 
mat mætti ekki hafa áhyggjur.“ Sennilega ekki.

En mig langar til að fara yfir nokkur ummæli sem 
birtust. Af hverju? Af því að ég get það og ég er í sumar-
fríi og valið stendur á milli þessa og pistils: steríótýpur 
á sólarströnd. Og af því að ég er í raun viðkvæmt blóm.

Ef Logi Bergmann Eiðsson er meðal okkar fremstu 
vísdómsbrekkna er fokið í flest skjól … narsissisti frá 
hexxxxxi.

Þetta er sennilega allt rétt. Skil samt ekki af hverju 
það er hægt að segja að ég sé vitleysingur og narsissisti 
en ekki skrifa helvíti. Var ekki orðið aðeins of seint í 
þessari setningu að verða kurteis?

Bla, bla. Um hvað er þessi pistill herra Bakari? Ég held 
að þú þurfir að ath. stafsetningu hjá þér. Þú getur bullað 
með Gísla vini þínum, mér að meinalausu. Slepptu 
athyglissýkinni á öðrum vettvangi.

Hér held ég að sé verið að vísa í útvarpsþáttinn Bak-
aríið sem ég er með á laugardagsmorgnum á Bylgjunni 
með Rúnari Frey (sem er vissulega Gíslason). Og já, ég 
er pottþétt athyglissjúkur. Haldið þið að ég sé í sjón-
varpinu út af vinnutímanum? En ég er eiginlega alveg 
viss um að það er engin stafsetningarvilla í pistlinum 

hjá mér (las hann þrisvar yfir).
Já, já, ekkert mál, lokum bara augunum höldum fyrir 

eyrun, þá verður nauðgunin miklu þægilegri.
Hér er ég ekki alveg viss um hvað ég eigi að segja. En 

ég er nokkuð viss að þessi hefur lagt aðeins of mikla 
merkingu í þetta. Já, eiginlega bara alltof mikla. Eða 
verið að lesa annan pistil.

Þetta,hljómar, eins,og,hann,sé, að,gera,grín, af,veik-
indum,annara,Engin,veit,hver,er,næstur,

Það var sko alls ekki meiningin. Það var bara notað 
sem dæmi um það hvernig við getum miklað hluti fyrir 
okkur. Og þó að það hafi verið gerð athugasemd við 
stafsetningu hjá mér (og ég ætti því ekki að gefa ráð 
um slíkt) þá er ég alveg viss um að þetta er ekki eðlileg 
kommusetning.

Og uppáhaldið mitt.
Logi Bergmann er ekki góður penni sem er merkilegt 

enda á hann langan feril að baki og er nú hampað tals-
vert …

Maður lifir ekki með fólki með því að fundastýra því. 
Maður bara sættir sig við að sumir leggja mikla rækt 
við neikvæðni sína. Alveg eins og ég lifi með því að Logi 
leggur mikla rækt við eigið rassgat og að tala niður þá 
sem ekki hafa verið jafn heppnir í lífinu – og átt jafn góða 
vini – og hann sjálfur …

Logi er einmitt erkitýpan fyrir andverðleika sem pirrar 
fólk svolítið.

Ég verð að viðurkenna að ég á í smá vandræðum 
með þetta. Sérstaklega þetta með að vera erkitýpa fyrir 
andverðleika. Ég er ekki alveg viss um að ég skilji þetta 
orðasamband en það getur varla þýtt neitt gott.

En hér – svo ég haldi áfram á sömu nótum og um 
daginn – á ég val. Ég get grátið í koddann yfir fólkinu og 
hugsað um fólkið sem finnst ég vera illa skrifandi ógeð 
sem gerir grín að veikindum annarra, hugsandi um 
mitt eigið rassgat dagana langa í minni óþolandi, staf-
setningarafneitandi athyglissýki. Eða ég get lesið aftur 
allt það fallega sem hitt fólkið sagði um mig.

Þið megið giska á hvort ég ætla að velja.

Athyglissjúk erkitýpa

Stundum heyrist að enginn munur sé á 
Íslandi og gerspilltum ríkjum í þriðja 
heiminum. Hér sé, líkt og þar, landlæg 
frændhygli og misbeiting opinbers valds. 
Þetta er rétt svo langt sem það nær. Benda 
má á mýmörg dæmi um klíkuskap og stór-

karlalega misneytingu opinbers valds á Íslandi.
Flestir hafa á tilfinningunni að íslensku dómsvaldi 

hafi stundum orðið illa á í messunni. Æ oftar birtast 
efasemdir um að dæmt sé eftir lögunum. En þótt 
framkvæmdarvald og dómstólar hér eigi misjafna 
daga verður að gæta sannmælis í samanburðinum.

Fólk sem þekkir harðstjórn í fátækum löndum 
veit að það er eðlismunur á spillingunni hér og þeim 
hörmungum sem viðgangast í skjóli siðlausra ein-
ræðisstjórna. Harðstjórar láta njósna um þegna sína, 
jafnvel inni á þeirra eigin heimilum, mútuþægni er 
landlæg, þeir siga lögreglu á stjórnarandstæðinga, 
hernum á almenning og beita dómsvaldi til að losa 
sig við þá sem sýna óæskilega hegðun. Þeir drepa 
fólk. Himinn og haf er milli stjórnarfars hér og 
ógnarstjórna í fjölda misspilltra landa nær og fjær.

Tyrkland er ekki þriðja heims ríki. Það á aðild að 
mörgum burðugustu lýðræðisstofnunum heims og 
skuldbindur sig samkvæmt því. Samt berast ömur-
legar fréttir af viðbrögðum stjórnvalda við meintri 
valdaránstilraun hersins, sem forsetinn segir hróð-
ugur að tekist hafi að brjóta á bak aftur – hvað sem 
er satt og hvað logið í þeim efnum.

Viðbrögð Erdogans forseta og æðstu stjórnvalda 
eru ofsafengin. Boðuð er lögleiðing dauðarefsingar 
með afturvirkum lagabálki til að ná fram réttlæti 
gagnvart þeim sem eru á lista yfir meint landráða-
fólk. Þúsundir og aftur þúsundir hafa verið reknar 
úr starfi fyrir skoðanir sínar. Nægilegt er að vera 
grunaður um stuðning við valdaránsmenn.

Ofstopinn í Tyrklandi er okkur sem betur fer 
framandi. Þó er hann þörf áminning um að mikið 
reynir á yfirvöld að halda stillingu á erfiðum tímum. 
Í skugga einhvers konar ringulreiðar má ekki dæma 
eftir annars konar reglum en giltu þegar atvikin áttu 
sér stað. Ákæruvaldi á ekki að beita til að slá á reiði 
fólks. Ekki má í skugga ástands, sem skapast vegna 
áfalla, fara á svig við mannréttindareglur. Þær eiga 
að gilda jafnt fyrir alla, hvað sem líður andúð og 
stílfimi háværra álitsgjafa, skoðunum mælskra ráð-
herra og óvinsældum sakborninga.

Mannréttindadómstóll Evrópu í Strassburg er 
með til athugunar nokkur kærumál gegn íslenska 
ríkinu. Við erum skuldbundin til að lúta reglum 
dómstólsins. Hann hefur sent innanríkisráðuneyt-
inu áleitnar spurningar sem varða grundvallar-
mannréttindi sakborninga í hrunmálum. Það er 
hollt aðhald.

Sennilega hefði stærstu afglöpum íslenska refsi-
kerfisins á seinni hluta síðustu aldar verið afstýrt 
ef dómstóllinn í Strassburg hefði verið kominn til 
sögunnar fyrir 40 árum. Samfélagið væri örugglega 
betra ef við hefðum verið laus við þann draug og 
sársaukann sem hann olli.

Aðhald að utan

 
VIÐ FLYTJUM ÞÉR

Fréttir Stöðvar 2, í opinni dagskrá alla daga vikunnar, alla daga ársins, kl. 18.30. FRÉTTASTOFA

FRÉTTIRNAR

ALLA DAGA VIKUNNAR Í OPINNI DAGSKRÁ KL. 18.30
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SKOÐUN

Ákæruvaldi á 
ekki að beita 
til að slá á 
reiði fólks. 
Ekki má í 
skugga 
ástands, sem 
skapast vegna 
áfalla, fara á 
svig við 
mannrétt-
indareglur.
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30%  
afsláttur

af öllum sófasettum

LAGERHREINSUN

20%  
afsláttur
af öllu frá IBF

LAGERHREINSUN

30%  
afsláttur

af öllum sólarhleðsluljósum

LAGERHREINSUN

30%  
afsláttur
af öllum sessum

LAGERHREINSUN



Nýjast

Fótbolti Damir Muminovic, mið-
vörður Breiðabliks, er leikmaður 
fyrri umferðar Pepsi-deildar karla 
í fótbolta en hann er efstur í ein-
kunnagjöf blaðsins. Blaðamenn 
Fréttablaðsins og Vísis gefa öllum 
leikmönnum einkunn frá 1-10 og 
er Damir með 6,73 í meðaleinkunn. 
Hann er rétt á undan fyrirliða sínum 
Oliver Sigurjónssyni sem er í öðru 
sæti með 6,67 og þriðji Blikinn, 
Andri Rafn Yeoman, er með 6,55.

„Þetta kemur mér aðeins á óvart. 
Mér finnst ég vera búinn að spila 
ágætlega en ég get gert miklu betur,“ 
segir Damir í viðtali við Fréttablað-
ið. „Ég er búinn að setja markið hátt 
fyrir sjálfan mig eftir síðasta ár.“

Múrað fyrir markið
Eins og í fyrra er Breiðablik aðeins 
búið að fá á sig átta mörk eftir ell-
efu umferðir. Liðið er nú í fjórða 
sæti með 19 stig, þremur stigum frá 
toppsætinu en á sama tíma í fyrra 
var það með 22 stig í þriðja sæti og 
tveimur stigum frá toppnum. Liðið 
er búið að skora fimm mörkum 
minna en á sama tíma í fyrra.

„Ég hef verið ánægður með varn-
arleikinn. Við getum gert betur 
fram á við. Það er fínt að fá Árna 
Vilhjálms inn núna. Hann er mjög 
góður eins og sást í síðasta leik þar 
sem hann lagði upp þrjú mörk. Það 
hefur kannski vantað upp á hjá 
okkur,“ segir Damir en Blikaliðið er 
aðeins búið að skora þrettán mörk.

Varnarleikur Blika í heild sinni 
hefur hlotið náð fyrir augum skríb-
enta Fréttablaðsins og Vísis því 

félagi hans í miðverðinum Elfar 
Freyr Helgason er einnig með yfir 
sex í meðaleinkunn sem og mark-
vörðurinn Gunnleifur Gunnleifs-
son. Þeir eru því miðverðirnir, 
markvörðurinn, varnarsinnaði 
miðjumaðurinn og besti pressuleik-
maðurinn, Andri Rafn, með yfir sex.

Elskar Gulla
Damir hefur áður viðurkennt að 
hafa ekki tekið fótboltann nægi-
lega alvarlega en hann tók sig vel í 
gegn þegar hann gekk í raðir Leiknis 
í 1. deildinni 2012. Gott tímabil þar 
fleytti honum til Ólafsvíkur í Pepsi-
deildinni en Ólafur Kristjánsson 
fékk hann svo til Breiðabliks 2014 
þar sem miðvörðurinn hefur 
blómstrað. Þrátt fyrir að spila mjög 
vel núna í eitt og hálft tímabil fær 
Damir ekki alltaf mesta lofið en það 
truflar hann ekkert.

„Alls ekki. Við erum lið. Þetta 
er liðsíþrótt. Umfjöllunin um mig 
hefur bara verið fín,“ segir Damir 
sem bætir við að Blikarnir stefni á 
titilinn og hafa það sem þarf til þess 
að vinna mótið.

„Ég held að fólk átti sig ekki á 
hversu góðan hóp við erum með. 
Við erum með virkilega góða leik-
menn, bæði unga og eldri þannig að 
við setjum stefnuna á titilinn.“

Elsti maður Pepsi-deildarinnar, 
Gunnleifur Gunnleifsson, stendur 
vaktina í marki Blika. Reynslan 
sem hann býr yfir gerir mikið fyrir 
Blikaliðið en hvað gerir hann svona 
sérstakan? „Fyrst og fremst hversu 
góður maður hann er. Hann er 
yndislegur maður og ég elska hann. 
Gulli er besti markvörður á Íslandi. 
Við vitum það og það gefur okkur 
auka kraft í leikjum.“ 

borgunarbikar kvenna undanúrslit 

Stjarnan - Breiðablik 2-3 
0-1 Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir (31.), 
0-2 Hallbera Guðný Gísladóttir (43.),  0-3 
Fanndís Friðriksdóttir (66.), 1-3 Anna Björk 
Kristjánsdóttir (74.), 2-3 Ana Cate (86.). 
Breiðablik mætir annaðhvort Þór/KA eða 
ÍBV í bikaúslitaleiknum en þau mætast í 
dag klukkan 12.30 á Þórsvelli á Akureyri. 

Sjö MEð VALLARMEt Í GæR  
Axel Bóasson úr Keili og Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir úr GR eru 
efst þegar keppni er hálfnuð á 
Íslandsmótinu í golfi á jaðarsvelli á 
Akureyri. Sjö jöfnuðu vallarmetið í 
gær, þar af fimm karlar. 

Ólafía Þórunn er með tveggja 
högga forskot á Valdísi Þóru jóns-
dóttur úr Leyni í kvennaflokki.  
Ólafía Þórunn lék á 68 höggum 
eða -3 og jafnaði vallarmetið en 
það gerði Signý Arnórsdóttir úr GK 
einnig.

Axel Bóasson úr Keili er með 
eins höggs forskot á þá Rúnar Arn-
órsson úr GK, Birgi Leif Hafþórs-
son úr GKG og Gísla Sveinbergsson 
úr GK. Axel Bóasson var einn af 
fjórum kylfingum sem jöfnuðu 
vallarmet Arons Snæs júlíussonar 
frá því á fimmudag. Hinir sem léku 
á 67 höggum voru þeir Rúnar Arn-
órsson, Arnór Ingi Finnbjörnsson, 
Gísli Sveinbergsson og Andri Már 
Óskarsson.

StRÁKARnIR Í UnDAnúRSLIt 
Íslenska 20 ára landsliðið í körfu-
bolta er komið í undanúrslit í 
B-deild EM eftir 40 stiga stórsigur 
á Georgíumönnum í gær, 94-54. 
Íslenska liðið mætir heima-
mönnum í Grikklandi í undanúr-
slitum keppninnar klukkan 15.45 
í dag. Kristinn Pálsson og Hjálmar 
Stefánsson voru stigahæstir með 
15 stig hvor, jón Axel Guðmunds-
son var með 13 stig og þeir Pétur 
Rúnar Birgisson og Kári jónsson 
skoruðu báðir 12 stig. 

FréttABlAðið/HAnnA

Tómas Þór  
Þórðarson
tom@frettabladid.is

Verið 
góður 

en vill gera 
Damir muminovic,  
miðvörður Breiðabliks, 
er besti leikmaður fyrri 
umferðar Pepsi-deildar 
karla samkvæmt ein-
kunnagjöf Fréttablaðs-
ins. Hann er ágætlega 
sáttur við gengið 
hingað til en segist eiga 
mikið inni.

betur
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SÓL Á SPOTTPRÍS

Frá kr.
67.495

Allt að
43.000 kr.
afsláttur á mann

Frá kr. 133.210 m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 133.210 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í herb.
Netverð á mann frá kr. 149.745 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.
10. ágúst í 7 nætur.

Iberostar Bouganville Playa

Allt að 30.000 kr. afsláttur á mann

TENERIFESALOU

Frá kr. 97.725 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 97.725 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í herb.
Netverð á mann frá kr. 123.845 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.
29. júlí í 7 nætur.

Regina Gran Hotel  

Allt að 40.000 kr. afsláttur á mann

Frá kr. 113.830 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 113.830 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í stúd.
Netverð á mann frá kr. 150.395 m.v. 2 
fullorðna í stúdíó.
11. ágúst í 11 nætur.

Aguamarina Aparthotel

Allt að 43.000 kr. afsláttur á mann

COSTA DEL SOL COSTA DEL SOL

Frá kr. 99.995 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 99.995 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í íb/h/st.
Netverð á mann frá kr. 129.995 m.v. 2 
fullorðna í íb/h/st.
11. ágúst í 11 nætur.

Stökktu

Allt að 25.000 kr. afsláttur á mann

Frá kr. 67.945 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 67.945 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 86.095 m.v. 2 
fullorðna í íbúð.
3. ágúst í 7 nætur.

Arena Suites Apartments

Allt að 30.000 kr. afsláttur á mann

TENERIFE

Frá kr. 90.805 m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 90.805 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í herb.
Netverð á mann frá kr. 113.007 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.
29. júlí í 7 nætur.

Hotel California Palace

Allt að 40.000 kr. afsláttur á mann

SALOU

KRÍT

Frá kr. 143.445 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 146.095 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í herbergi.
Netverð á mann frá kr. 178.195 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í herbergi.
18. ágúst í 11 nætur.

Sirios Village

Allt að 40.000 kr. afsláttur á mann

KRÍT

Frá kr. 99.695 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 99.695 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 124.995 m.v. 2 
fullorðna í íbúð.
18. ágúst í 11 nætur.

Omega Apartments

Allt að 40.000 kr. afsláttur á mann



Á morgun verður heldur betur 
stuð og stemning á Klambra
túni þegar barnahátíðin Kátt 
á Klambra fer fram en sann

kölluð karnivalstemning mun ríkja og 
fjölbreytt dagskrá verður í boði fyrir 
börn og fullorðna.

„Hugmyndin kviknaði á tónlist
arhátíðinni Secret Solstice í fyrra. 
Á sunnudeginum var sól, reggí og 
íslenskar hiphophljómsveitir. Ég fór 
með litlu stelpuna mína sem var ekki 
orðin tveggja ára og hún skemmti 
sér konunglega. Ég hitti vini mína 
sem voru með börnin sín líka og það 
myndaðist einhver svona fjölskyldu
stemning ef ekki hefði verið fyrir 
áfengið og sígaretturnar,“ segir Jóna 
Elísabet Ottesen sem skipuleggur 

hátíðina ásamt Valdísi Helgu Þor
geirsdóttur.

Jóna segir undirbúninginn hafa 
gengið stórvel og þær Valdís fundið 
fyrir því að stemning væri fyrir hátíð 
á borð við þessa, þar sem öll fjöl
skyldan gæti skemmt sér saman og 
fundið eitthvað við sitt hæfi.

„Ég fór líka að hugsa um þessi 
grænu svæði sem eru í borginni og 
hvað það væri oft hægt að nýta þau 
betur. Og einmitt þessi hugmynd að 

barnaskemmtanir þurfi ekki alltaf að 
vera þannig að Íþróttaálfurinn mæti, 
hoppukastalar, ís og einhver trylling
ur heldur að það sé líka hátíð þar sem 
foreldrarnir geta notið sín saman, hitt 
aðra foreldra og börnin þeirra þannig 
að þetta snúist ekki bara um að troða 
ís í börnin, hoppa aðeins og fara svo 
heim,“ segir Jóna en fjölbreytt dagskrá 
verður á morgun.

Meðal þess sem í boði verður á 
morgun er barnajóga, hiphopdans

sýning, barnadiskó, Frikki Dór og 
barnadiskó. Auk skemmtidagskrár
innar verða ýmsar uppákomur á 
svæðinu. Til dæmis húllafjör, tattú
bás, tombólumarkaður, sögustund 
og listasmiðjur á Kjarvalsstöðum. Þeir 
sem verða svangir geta keypt ýmsar 
veitingar á svæðinu.

Dagskráin hefst klukkan 14.00 og 
stendur til klukkan 17.00. Nánari 
upplýsingar má nálgast á Facebook
síðunni Kátt á Klambra. 

Allir kátir á Klambratúni
Hugmyndin að Kátt á Klambra kviknaði á Secret Solstice. Fjölbreytt dagskrá verður í boði fyrir alla fjölskylduna.

Það verður alls konar við að vera á Klambratúni í dag. Fréttablaðið/EyÞór

Farðu 
í Druslugönguna, þar sem 
þolendur kynferðisofbeld
is skila skömminni.

HorFðu 
á þáttaröðina 
Vinyl, fram
leidda af 
Martin Scors
ese á Stöð 2 
Maraþon.

Gyða Lóa  
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Hvað á að gera um helgina?

Hlustaðu 
á Retro Stefson – boð
skap þeirra og tón
listina!

Drusluþema 
Eg ætla að sjálfsögðu í 
Druslugönguna. Svo heim 
að kúra því ég græt alltaf 
svo mikið í göngunni að 
ég er alveg búin á því. Um 
kvöldið er ég síðan að halda 
karókíkvöld með drusluþema 
á Prikinu!

Ásdís maría söngkona

meðgöngujóga
Ótrúlegt en satt mun ég sækja 
minn fyrsta meðgöngujógatíma. 
Unnusta mín er langt gengin með 
okkar fyrsta barn og ekki seinna 
vænna að skella sér í einn para
tíma. Restin af helginni fer svo í 
hreiðurgerð en nú fara allir dagar í 
að undirbúa komu barnsins.

Frosti logason fjölmiðlamaður
Bætir Fyrir synDir
Ég ætla í Druslugönguna. Hvet alla 
til að mæta, oft var þörf en nú er 
nauðsyn! Kíki líka á hinn æðislega 
matarmarkað Krás í Fógetagarðin
um. Helgin er að öðru leyti helguð 
því að bæta fyrir syndir; vinna á 
villigróðri og ofsprottnu grasi í 
garðinum. Skömm að þessu.

Dagur B. eggertsson borgarstjóri

lestu
nýjasta tölublað 
Glamour. Tíska, 
hönnun og allt 
það nýjasta!
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CLEVELAND 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  Ljós- og dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd  
höfuðpúði. Stærð: 231 × 140 × 81 cm. 

 89.990 kr.   119.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

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

 149.990 kr.   189.990 kr. AFSLÁTTUR
20% ÚTSALAN

Sumar

afsláttur

í fullu fjöri

70%
Allt að

AFSLÁTTUR
60%
MOSAICO, LUCE OG  
PRISMA GLÖS FRÁ VIDIVI

AFSLÁTTUR
50%
ÖLL MATARSTELL
FRÁ RALPH LAUREN

AFSLÁTTUR

20%
ÖLL ÖNNUR 
SMÁVARA*

AFSLÁTTUR
30%

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

 179.990 kr.   239.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

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

 69.990 kr.    99.990 kr.

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

 59.990 kr.    89.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

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

 29.990 kr.   49.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

NEPTUN 
Borðstofustóll.  
Hvítur eða svartur.

 8.990 kr.   11.990 kr.

NEPTUN 
Borðstofustóll.  
Eik.

 10.990 kr.   14.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
26%

BELINA 
Borðstofustóll.  
Hvítur eða svartur.

 9.995 kr.   19.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

LEEDS 
Hægindastóll.  
Anna/Patch slitsterkt áklæði. 

 79.990 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

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

 29.990 kr.   39.980 kr.

AFSLÁTTUR
25%

CLEVELAND
Hægindastóll.
Ljós- og dökkgrátt áklæði.

 24.990 kr.   34.990 kr.

AFSLÁTTUR
28%

AFSLÁTTUR
27%

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

 99.990 kr.  
 139.990 kr.

AFSLÁTTUR
28%

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

 143.990 kr.   
 179.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

KENNEDY
Klassískt sófasett frá La-Z-Boy.  
Grátt og ljósgrátt slitsterkt áklæði.

Þriggja sæta: 196 x 100 x 97 cm. 

 119.994 kr.  199.990 kr.

 113.994 kr.   189.990 kr.
Tveggja sæta: 177 x 100 x 97 cm.

AFSLÁTTUR
40%

* IITTALA OG 
KÄHLER ERU EKKI 
Á AFSLÆTTI

MINO
Hægindastóll. Svart, brúnt 
PU-leður og grátt áklæði.

 39.990 kr.   54.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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afsláttur

í fullu fjöri

70%
Allt að

AFSLÁTTUR
60%
MOSAICO, LUCE OG  
PRISMA GLÖS FRÁ VIDIVI

AFSLÁTTUR
50%
ÖLL MATARSTELL
FRÁ RALPH LAUREN

AFSLÁTTUR

20%
ÖLL ÖNNUR 
SMÁVARA*

AFSLÁTTUR
30%

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

 179.990 kr.   239.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

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

 69.990 kr.    99.990 kr.

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

 59.990 kr.    89.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

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

 29.990 kr.   49.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

NEPTUN 
Borðstofustóll.  
Hvítur eða svartur.

 8.990 kr.   11.990 kr.

NEPTUN 
Borðstofustóll.  
Eik.

 10.990 kr.   14.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
26%

BELINA 
Borðstofustóll.  
Hvítur eða svartur.

 9.995 kr.   19.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

LEEDS 
Hægindastóll.  
Anna/Patch slitsterkt áklæði. 

 79.990 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

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

 29.990 kr.   39.980 kr.

AFSLÁTTUR
25%

CLEVELAND
Hægindastóll.
Ljós- og dökkgrátt áklæði.

 24.990 kr.   34.990 kr.

AFSLÁTTUR
28%

AFSLÁTTUR
27%

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

 99.990 kr.  
 139.990 kr.

AFSLÁTTUR
28%

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

 143.990 kr.   
 179.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

KENNEDY
Klassískt sófasett frá La-Z-Boy.  
Grátt og ljósgrátt slitsterkt áklæði.

Þriggja sæta: 196 x 100 x 97 cm. 

 119.994 kr.  199.990 kr.

 113.994 kr.   189.990 kr.
Tveggja sæta: 177 x 100 x 97 cm.

AFSLÁTTUR
40%

* IITTALA OG 
KÄHLER ERU EKKI 
Á AFSLÆTTI

MINO
Hægindastóll. Svart, brúnt 
PU-leður og grátt áklæði.

 39.990 kr.   54.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



101 
Á Þjóðhátíð

100 
gæslumenn  
eru að störfum þegar 
álagið er sem mest

14 
3 neyðar

flutningamenn

lögreglu
menn 2 

3 bráða
tæknar

hjúkrunar
fræðingar

læknir er á  
vöktum allar 
nætur  
í herjólfsdal

eftirlitsmynda 
vélar eru í dalnum 
sem vakta svæðið

Erla Björg Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

Íris, Jóhanna Ýr og Dóra segja að síðustu ár hafi orðið mikil vitundarvakning meðal Eyjamanna og forvarnir verið settar á oddinn. Aftur á móti megi alltaf gera betur og óska þær eftir stuðningi. FréttAblAðið/HAnnA

Síðustu vikuna hefur heilmikil 
atburðarás átt sér stað sem hófst 
á svari lögreglustjórans í Vest
mannaeyjum við fyrirspurn Frétta
blaðsins. Þar sagði hún að ekki 
yrði tilkynnt jafnóðum um fjölda 

kynferðisbrota í Vestmannaeyjum.
Ummælin hafa komið af stað heilmikilli 

umræðu þar sem Eyjamenn eru meðal annars 
sakaðir um þöggun um kynferðisofbeldi 
vegna gróðasjónarmiða og ímyndarhernaðar.

Lögreglustjórinn í Vestmanneyjum er 
sá sem veitir leyfi fyrir Þjóðhátíð. Íþrótta
félagið ÍBV heldur aftur á móti Þjóðhátíð, 
ekki bærinn og alls ekki lögreglan. 

Ekki sammála Páleyju 
Það er því við hæfi að setjast niður með 
tveimur forkólfum íþróttafélagsins, Dóru 
Björk Gunnarsdóttur og Írisi Róbertsdóttur, 
og fá að heyra þeirra sjónarmið auk stofnanda 
forvarnarhópsins Bleika fílsins, Jóhönnu Ýrar 
Jónsdóttur, sem berst gegn kynferðisofbeldi 
á Þjóðhátíð. Þetta eru allt Eyjakonur og fyrsta 
spurningin liggur beint við; Eru þær sammála 
lögreglustjóranum og verklagi hennar þegar 
kemur að kynferðisbrotum?

jóhanna Ýr: Nei, ég hefði óskað að hún 
hefði ekki gert þetta svona. En fyrst og 
fremst gagnrýni ég ríkislögreglustjóra og að 
það séu ekki til skýrar reglur um jafn graf
alvarlegt mál og kynferðisbrot. Ég stórefast 
um að lögreglustjórar megi hafa sinn hátt
inn á í morðmálum eða mannránum. 

Þetta mál sýnir enn eina ferðina brota
löm í samfélaginu okkar þegar kemur að 
kynferðisbrotum. En ég vil ekki að þetta 
sé öðruvísi í Vestmannaeyjum en annars 
staðar í landinu. Það á að fjalla á sama hátt 
um kynferðisbrot og önnur afbrot, svo þol
endur upplifi þau ekki sem einhvers konar 
öðruvísi afbrot. En umræðan hefur líka 
verið óvægin og á tímum ósanngjörn. Ég 
þekki Páleyju. Þetta er vönduð manneskja 
og hefur sinnt sínu starfi sem lögfræðingur 
brotaþola af mikilli natni. Það þarf líka 
að samræma þetta og mögulega rannsaka 
hvaða verklag henti best. Gera þetta af fag
mennsku. Ég hef nefnilega kynnt mér báðar 
hliðar og skil bæði sjónarmið. 

Dóra: Ég hef ekki forsendur til að meta 
hvaða verklag sé best en ég hef gagnrýnt 
ríkislögreglustjóra og lögreglustjóra fyrir 
að vera ekki með samræmt verklag. Það er 
verið að vitna í úrelta reglugerð frá árinu 
2002. Þessi umræða kom upp fyrir ári og 
fólk hefur haft ellefu mánuði til að sam
ræma verkferla.

íris: Mér finnst frábært að fréttamenn 
sýni þessum málaflokki áhuga en það er 
verra að allt sem við höfum sent frá okkur 
um forvarnir á Þjóðhátíð hefur verið klippt 
út, til dæmis forvarnarstarf Bleika fílsins. 

En það er aldrei í lagi að þegja um kyn
ferðisafbrot og það eiga ekki að gilda aðrar 
reglur í Vestmannaeyjum. Þetta hefur verið 
klaufalegt, allt í kringum þetta hefur verið 
ofsalega klaufalegt. Umræðan fór í algjört 
rugl, aftur.

Engin markaðsherferð í gangi 
Mikill hiti hefur verið í umræðunni og 
sumir vilja meina að það sé verið að komast 
hjá því að segja nauðgun og Þjóðhátíð í 
sömu setningu. Að hér sé um þöggun að 
ræða vegna markaðsherferðar fyrir Þjóð
hátíð og bæinn.

íris: Heldur þú í alvörunni að lögreglu
stjórinn í Vestmannaeyjum sé í markaðs
herferð fyrir Þjóðhátíð? Þetta hefur verið 
klaufalegt en það hefur líka legið þungt á 
henni. Við í félaginu höfum aldrei verið 
spurð hvort eða hvenær eigi að segja frá 
brotunum. En þetta er heldur ekki okkar. 
Við stjórnum þessu ekki.

Ekki rétt að hætta með Þjóðhátíð 
Af hverju hefur þjóðhátíðarnefnd aldrei 
gefið út að kynferðisbrot verði ekki liðin á 

hátíðinni með viðeigandi afleiðingum?
jóhanna Ýr: Ég yrði afar ósátt ef þjóðhá

tíðarnefnd myndi gefa út þá yfirlýsingu að 
ef kynferðisbrot verði framin verði hátíðin 
ekki haldin aftur. Svoleiðis getur leitt til 
þess að manneskja, sem er nauðgað, þegir. 
Markmið Bleika fílsins er ekki að fækka til
kynningum heldur fækka tilfellum.

Önnur hlið er menningararfur Þjóðhá
tíðar. Það eru svona 2030 ár síðan það varð 
vinsælt hjá fólki að koma á Þjóðhátíð en 
hátíðin hefur verið haldin í 140 ár. Þjóð
hátíðarnefnd hefur ekki rétt til að flauta 
þessa hátíð af. Henni fylgja siðir og venjur 
sem einkenna eyjuna.

íris: Venjulegt fólk heima er í uppnámi 
vegna þessarar umræðu. Ein eldri kona 
sagði við mig í morgun að hún hefði ekki 
sofið í nótt því hún er svo miður sín yfir 
því hvernig er talað um Þjóðhátíð. Fólkið 
heima er í losti.

En snýst þetta um ykkur?
íris: Þegar það er sagt: „Vestmannaey

ingar, nauðgið heima hjá ykkur,“ þá snýst 
þetta um okkur. Hvernig eigum við ekki að 
taka þetta til okkar?

Eyjamenn í vörn 
Má ekki tala um það sem gerist ljótt á 
Þjóðhátíð? Eru Eyjamenn í vörn?

jóhanna Ýr: Auðvitað eru þeir í vörn. 

Stingum ekki höfðinu í sandinn
Þrjár Eyjakonur sem koma annars vegar að skipulagi Þjóðhátíðar í Eyjum og hins vegar að forvörnum eru sammála 
um að það þurfi að opna samtalið um kynferðisafbrot og senda skýrari skilaboð um að þau líðist ekki á Þjóðhátíð. 
En þær eiga það líka sameiginlegt að hafa legið andvaka í alla nótt vegna áhyggja af umræðunni síðustu daga.

↣
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða og vildarverða er 23. júlí, til og með 25. júlí, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÁSTIR, ÖRLÖG & KILJUR

Villibráð
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Kakkalakkarnir
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Ástarsögur íslenskra kvenna
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.899.-

Smámyndasmiðurinn
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Næstum fullorðin
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Hin myrku djúp
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Ekkjan
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Konan í myrkrinu
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Leyndir gallar
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Ótrúleg saga Indverja sem hjólaði 
til Svíþjóðar á vit ástarinnar
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Vinkonur
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Ég fremur en þú
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Júl.

Metsölulisti
Eymundsson

1.



Hart tekist á um verklag 
lögreglu á Þjóðhátíð  
í Eyjum

Þriðjudagur 19. júlí
Elliði Vignisson  
bæjarstjóri  
í Vestmannaeyjum 
í hádegisfréttum Bylgjunnar

Er einhver þannig innrættur að 
hann haldi að hagsmunum kynferðis-
fórnarlamba sé fórnað fyrir hagsmuni 
Þjóðhátíðar sem haldin er af íþróttafélagi 
í Vestmannaeyjum? Ég einfaldlega trúi því 
ekki að nokkur beri slíkt á borð. Það er 
allt gert sem hægt er og allir verkferlar eru 
unnir með hagsmuni fórnarlamba og rann-
sóknarhagsmuni að leiðarljósi.

Við getum ekki, sem flytjendur og 
listamenn á þessari hátíð, komið fram 
vitandi það að einhverjir úr áhorfenda-
skaranum verði fyrir kynferðisofbeldi 
ef bæjaryfirvöld og lögreglustjórinn í 
Vestmannaeyjum hafa ekki gert allt sem í 
þeirra valdi stóð til að koma í veg fyrir það.

atburðarásin rakin á síðu 38

Fimmtudagur  21. júlí
unnsteinn manuel  
Stefánsson  
tónlistarmaður  
á vef Ríkisútvarpsins

Fimmtudagur 21. júlí
Hjalti jónsson,  
formaður áfallateymis  
á Þjóðhátíð  
í Bítínu

Það sem kom mér á óvart eru þessi 
tengsl við þöggun. Mér finnst sú umræða 
á mjög lágu plani. Það er verið að blanda 
saman hugtökum sem eiga ekki samleið. 
Það er ekki verið að tala um þöggun þótt 
þú sért að bíða með upplýsingar. Þöggun er 
ef þú veitir engar upplýsingar .

Þriðjudagur 19. júlí
guðrún jónsdóttir,  
talskona Stígamóta  
í Fréttablaðinu

Ég hef ekki breytt skoðun minni frá 
því í fyrra og segi enn þá að þetta verklag 
verndi ekki þolendur kynferðisofbeldis. 
Þessi framgangur er á skjön við það sem 
tíðkast í öðrum málum. Ég veit að flestir 
fagaðilar eru sammála um að það sé rétt að 
veita þessar upplýsingar.

FöStudagur 22. júlí
Páley Borgþórsdóttir,  
lögreglustjóri  
í Vestmannaeyjum 
á Vísi

Ég held að þetta sé misskilningur í 
gangi um að hérna sé þöggun. Eins og það 
eigi aldrei að veita þessar upplýsingar. Það 
verða veittar upplýsingar um þessi mál 
þegar það er tímabært.

En ÞEtta hEfur VErið klaufa-
lEgt, allt í kringuM ÞEtta
hEfur VErið ofsalEga klaufa-
lEgt. uMræðan fór í algjört
rugl, aftur. 
Íris Róbertsdóttir

Hvað er Bleiki fíllinn?
Nauðgun er glæpur sem 
enginn vill ræða en við 
vitum öll að á sér stað, 
líkt og bleiki fíllinn í 
stofunni. Þaðan er nafnið 
komið.

Farið var af stað með 
átakið 2012 með það að mark-
miði að fá fólk til að ræða saman og horfast í 
augu við þennan glæp.

Bleiki fíllinn vinnur í nánu samstarfi við 
þjóðhátíðarnefnd. 

Ég reyni að sitja allt þetta viðtal án þess 
að hljóma eins og ég sé í vörn. En auðvitað 
er ég í vörn. Ég er að berjast gegn kynferðis
ofbeldi en ég er Vestmannaeyingur. Ég hef 
upplifað Þjóðhátíð eins og Vestmanna
eyingur. 

Auðvitað eru Vestmannaeyingar í vörn 
þegar manneskja í fréttum er spurð hvað 
henni finnst um ríkislögreglustjóra og hún 
notar bara orðin Vestmannaeyingar, Vest
mannaeyjar og þjóðhátíðarnefnd en aldrei 
lögreglustjóri. Og svo sitja 4.200 heima og 
hlusta. Þarna er ein manneskja tekin í gegn 
í fjölmiðlum en í kjölfarið er ráðist á heilan 
hóp af fólki.

íris: Vestmannaeyingum finnst eins og 
það sé verið að ráðast á barnið sitt. Þess 
vegna erum við alltof mikið í vörn. Það er 
fámennur hópur sem rífst á samfélagsmiðl
unum og fer í varnargír þar. Flestir sem ég 
þekki eru þöglir. Mig langaði til að breiða 
yfir haus í gær, því mér finnst við ekki ráða 
við umræðuna og það heyrist ekki það sem 
við segjum.

dóra: Við höfum undanfarin ár reynt 
hvað sem við getum til að efla gæsluna, 
erum með eftirlitsmyndavélar, fundum með 
forvarnaraðilum og skoðum hvað við getum 
bætt. Það er fullur vilji til góðra verka.

Getum staðið okkur betur 
En eru skilaboðin ykkar nógu skýr?

íris: Örugglega ekki. Við erum ekki að 
standa okkur nógu vel í að koma skýrum 
skilaboðum á framfæri. Við getum staðið 
okkur miklu betur og við viljum bæta 
okkur. Öll ráð eru vel þegin enda er algjör
lega á oddinum að gestirnir okkar séu 
öruggir.

jóhanna Ýr: Við erum ekki að stinga 
höfðinu í sandinn. Upphaf Bleika fílsins er 
í druslugöngunni í Eyjum 2012. Þáverandi 
þjóðhátíðarnefnd hlustaði á þrumuræður 
um að það þyrfti að berjast gegn kynferðis
ofbeldi á Þjóðhátíð og forvarnarhópurinn 
var stofnaður í kjölfarið. Það hefur margt 
breyst á þessum fjórum árum.

Á fyrstu Þjóðhátíðinni þar sem ég var að 
rölta um og dreifa miðum í hvítu tjöldin, 
kemur sextug kona til mín og segir mér að 
hún hafi verið á ófáum Þjóðhátíðum og að 
auðvitað hafi hún alltaf vitað að kynferðis

afbrot séu framin. En að þetta árið hefði 
hópurinn sest niður við rjómatertuna og í 
fyrsta skipti rætt um nauðganir.

Við höfum líka lagt áherslu á að fólk láti 
sig aðra varða, sýni samkennd og spyrji fólk 
hvort allt sé í lagi ef því finnst eitthvað vera 
grunsamlegt. Gæslan tók eftir miklum mun 
því alls konar fólk var að koma til þeirra og 
benda þeim á aðra.

Gestir að passa upp á hver annan
dóra: Já, viðhorfið hefur breyst mikið meðal 
heimamanna og líka gesta. Ef par er að kela í 
brekkunni fær það varla frið því það er alltaf 
einhver að athuga hvort það sé ekki örugg
lega allt gert með samþykki. 

Ég veit líka um hjón sem gengu með 
unglingsdóttur sína á milli sín, sem var í 
annarlegu ástandi. Þau voru stoppuð þrisvar 
af gestum hátíðarinnar og spurð hver tengsl 
þeirra væri við þessa stúlku. Þetta eru góðar 
breytingar.

jóhanna Ýr: Aukin samkennd þýðir 
ekki að það sé verið að taka ábyrgðina af 
gerandanum. En við getum passað upp á 
hvert annað.

Og eruð þið ánægð með árangurinn?
dóra: Við erum ekki ánægð á meðan það 

eru framin brot. Það þarf að halda áfram 
góðum verkum.

En er hátíðin orðin of stór? Ráðið þið 
kannski ekki við þetta?

íris: Það voru þrjár nauðganir í miðbæ 
Reykjavíkur síðustu helgi. Eigum við að 
loka miðbænum? Við þurfum bara að taka 
höndum saman og berjast gegn þessu. Alls 
staðar á landinu.

dóra: Árið 2014 var stærsta hátíðin og 
ekkert kynferðisbrot tilkynnt. Það virðist 
ekki vera samsvörun þarna á milli.

Ykkur finnst þið sem sagt ráða við þennan 
fjölda?

dóra: Við getum ekki sagt það á meðan 
það eru glæpir. Ég bý líka á sex manna 
heimili og ég er ágætis verkstjóri en ég er alls 
ekki alltaf með stjórn á málunum. 

Lífið er bara þannig að maður hefur aldrei 
fulla stjórn. Ekki yfir fjölskyldunni sinni og 
ekki tíu þúsund manns.

jóhanna Ýr: Manneskjan er faktor þarna. 
Hún er óútreiknanleg.

dóra: En fólki er hent út úr dalnum ef það 

er ófriðsamlegt og það nokkuð mörgum 
á hverjum sólarhring. Böndin þeirra eru 
klippt og þeim hent út.

Eyjamenn líta á sig sem gestgjafa 
Í vikunni hótuðu tónlistarmenn að hætta við 
að koma fram og taka sterka afstöðu. Það 
fékk þjóðhátíðarnefnd til þess að senda frá 
sér tilkynningu um að hefja samvinnu við 
neyðarmóttökuna og Stígamót. Var ekki hægt 
að gera það fyrr?

dóra: Við erum með mjög vel mannað 
áfallateymi á okkar vegum. Við erum þess 
fullviss að það sé að vinna vel. En núna 
langar okkur að gera góða hátíð enn betri 
með því að fá leiðbeiningar frá fleirum.

jóhanna Ýr: Ég man að ég var svo hissa 
þegar ég heyrði af öllu þessu gæsluteymi 
og myndavélum og spurði af hverju er ekki 
búið að básúna þetta? Eigum við eitthvað 
að þurfa þess? var svarið. Kannski er þetta 
hroki? Eða barnaskapur? Ég veit það ekki.

Er þetta skömm?
dóra: Ég held þetta snúist ekki um 

skömm. Ég held frekar að í einfeldni okkar 
finnist okkur skrítið að fólk sjái ekki 
Þjóðhátíð með okkar augum. Allir Eyja
menn líta á sig sem gestgjafa enda hafa 
mjög margir á eyjunni hjálpað til við undir
búning meira og minna allan júlímánuð í 
sjálfboðaliðastarfi.

jóhanna Ýr: Og nú ræða heimamenn 
um að skreyta tjöldin sín með bleikum 
blöðrum og borðum til að taka enn betur 
þátt í forvarnarstarfi Bleika fílsins. Það er 
engin þöggun í gangi meðal Eyjamanna.

dóra: En við erum alltaf tilbúin að læra 
meira. Það eru margir mánuðir síðan við 
byrjuðum í undirbúningsvinnu. Við vorum 
ekkert að vakna í síðustu viku og fatta að að 
það væri að koma Þjóðhátíð. Umræðan er 
svolítið þannig, eins og við sitjum bara með 
hendur í skauti. En ræðum endilega málin. 

Eftir síðustu Þjóðhátíð var grimm 
umræða í fjölmiðlum en það hafði enginn 
samband við þjóðhátíðarnefnd til að ræða 
hvernig hefði gengið yfir helgina eða eftir 
helgina.

íris: Við erum til í meira samtal. Með 
öllum fjölmiðlum og Íslendingum í liði 
að berjast gegn kynferðisofbeldi. Þetta er 
vandi okkar allra.

En fyrst og frEMst gagnrýni
Ég ríkislögrEglustjóra og að
Það sÉu Ekki skýrar rEglur
uM jafn grafalVarlEgt Mál
og kynfErðisbrot.
Jóhanna Ýr Jónsdóttir

Ef par Er að kEla í brEkkunni 
fær Það Varla frið ÞVí Það 
Er alltaf EinhVEr að athuga 
hVort Það sÉ Ekki örugglEga 
allt gErt MEð saMÞykki. 
Dóra Björk Gunnarsdóttir

↣
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20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 30% - 20% - 30% - 40% - 50% - 20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 50% - 40% - 30% 

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN    ENN MEIRI VERÐLÆKKUN    ENN MEIRI VERÐLÆKKUN    ENN MEIRI VERÐLÆKKUN

LAGER
HREINSUN

w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
70%

á sumarvörum

Garðálfar 50% afsláttur  Útipottar 30% afsláttur  Birki í pottum 70% afsláttur
Garðplöntur, tré, runnar, fjölærar plöntur, rósir og sumarblóm 50% afsláttur

Bensín sláttuvélar 25% afsláttur  Rafmagnssláttuvélar 30% afsláttur
Garðverkfæri 30% afsláttur  Hekkklippur 35% afsláttur  Keðjusagir 35% afsláttur 

Úðarar og slönguhjól 35% afsláttur  Mosatætarar 35% afsláttur 
Garðhúsgögn 30% afsláttur  Tjaldstólar og tjaldborð 40-50% afsláttur  Sessur 40% afsláttur

Kælibox 40% afsláttur  Tjöld 40% afsláttur  Vindsæng og svefnpokar 40% afsláttur 
Vatnsbrúsar 40% afsláttur  Grilláhöld 30% afsláttur  Leikföng 40% afsláttur
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S jálfsagt hefði ég verið á 
Promenade des Anglais 
þar sem þessar hörmungar 
áttu sér stað ef okkur Oliv
ier, manninum mínum, 
hefði ekki verið boðið í 

siglingu af henni Önnu Charlottu, 
sænskri vinkonu okkar, svo við 
vorum að horfa á flugeldana úti á 
hafi þegar þetta gerðist,“ segir Berg
þór Bjarnason í Nice, um atburði 
fimmtudagsins í síðustu viku þegar 
truflaður maður keyrði trukk inn í 
mannfjölda.

„Það eru nokkur ár frá því að við 
fórum á strandgötuna á Bastillu
daginn, því Olivier er lítið fyrir 
flugelda og enn minna fyrir fólks
mergð en ég var búinn að tala um 
að mig langaði að fara núna. Einnig 
stóð til að bróðir hans yrði hér með 
kærustunni sinni, það hefði örugg
lega orðið til þess að við hefðum 
verið á svæðinu, en svo varð ekk
ert af því að þau kæmu. Í staðinn 
vorum við nokkur hundruð metra 
frá, á siglingu. Við vissum því ekkert 
um þessa atburði fyrr en komið var 
að landi, þá hringdi maður enskrar 
vinkonu okkar í okkur, hann var 
staddur á Englandi og sagði konu 
sína hafa flúið inn á veitingastað 
við ströndina í Nice, þar sem ein
hvers konar árás hefði verið gerð. 
Á heimleið mættum við vígbúinni 
lögreglu á Garibalditorgi, sem er 
nálægt höfninni, sem öskraði á fólk 
að drífa sig í burtu. Okkur virtist 
sem yfir stæði leit að einhverjum en 
seinna kom svo í ljós að maðurinn 
var einn að verki.“

Ástandið var algjörlega súrreal
ískt á götum borgarinnar, að sögn 
Bergþórs, líktist mjög hernaðar
ástandi. „Lögreglan var gjörsam
lega að fara yfir um. Við Olivier 
komumst í sporvagn enda var fyrsta 
hugsunin sú að fara heim og læsa 
dyrum og þegar þangað kom settum 
við strax skilaboð á Facebook um að 
við værum hólpnir, þar sem síminn 
var farinn að rauðglóa af skila
boðum og hringingum úr ýmsum 
áttum. Svo var kveikt á fréttastöðv
unum sem voru strax með beina 
útsendingu.“

Kökkur í hálsinum
Bergþór er verslunarstjóri hjá 
Michael Kors í stórverslun Galeries 
Layfayette við Massenatorg sem er 
skammt frá staðnum þar sem ill
virkið átti sér stað og þurfti að fara í 
vinnu strax um helgina. „Það er ekki 
þægilegt að vera á svo berskjölduðu 
svæði sem stórverslun er, þrátt fyrir 
aukið öryggiseftirlit. Ég hefði helst 
viljað vera í friði heima hjá mínum 
manni. Depurð er það orð sem 
helst lýsir líðan okkar og einhvern 
veginn er eins og kökkur í hálsinum. 

Mér finnst þó eins og ég hafi ekki 
enn getað greint þessa atburði og 
brugðist við, ólíkt því sem gerðist 
í nóvember, eftir árásirnar í París, 
þegar tárin runnu á hverju kvöldi 
yfir fréttunum. Nú hef ég varla 
horft á fréttir, það er einfaldlega of 
mikið.“

Óttinn í borginni leynir sér ekki 
að sögn Bergþórs. „Fólk er auð
vitað slegið. Svo tala allir í ferða
málabransanum og viðskiptalíf
inu um afbókanir og að hvergi sé 
hræða síðan á fimmtudagskvöld. Á 
mánudag sagði ég við Olivier að við 
skyldum fara út og fá okkur í glas og 
svo borða á einhverjum veitinga
stað, það væri ekki hægt að láta 
einhverja djöfla vinna svona auð
veldlega. Eðlilegt mannlíf verður að 
komast aftur í gang og ef enginn fer 
neitt eða eyðir einni einustu evru þá 
leggst allt í dvala.

Við höfum vanist því síðan á 
síðasta ári, þegar í tvígang voru 
gerðar árásir í Frakklandi, að vera 
á varðbergi en svo gleymist óttinn 
smám saman þangað til að eitthvað 
nýtt gerist eins og nú. Það er samt 
kannski kaldranalegt að segja það 
en oftast eftir svona atburði eins og 
urðu hér í Nice á þjóðhátíðardaginn 
er öryggið fullkomið því eftirlitið er 
svo mikið.“

Inntur eftir umfjöllun fjölmiðla 
um málið svarar Bergþór: „Ég verð 
að viðurkenna að ég hef ekki mikið 
fylgst með sjónvarpi þar sem ég 
hef ekki haft löngun til þess. Það er 
orðin hefð að allar fréttastöðvar séu 
með óendanlegar beinar útsend
ingar þegar eitthvað alvarlegt gerist 
og maður fær alveg yfirskammt af 
fréttum og algjört ógeð á því hvernig 
reynt er að bródera í beinni tímun
um saman þegar ekkert nýtt kemur 
fram. Svo er líka verið að spila inn 
á tilfinningasemi því hárfín lína er 
á milli þess að sýna í raun og veru 
það sem er að gerast og þess að nota 
hörmungar annarra til að laða að 
áhorfendur. Þess vegna finnst mér 
betra að hlusta á útvarp.“

Fólk er reitt
Þótt margir sameinist í sorginni í 
Nice þessa dagana finnur Bergþór 
líka fyrir aukinni spennu gagnvart 
minnihlutahópum eftir voðaverkið 
sem framið var. „Fólk hér syðra er 
blóðheitt og lætur oft ljót orð falla 
til annarra. Sá sem fer yfir götu á 
grænu ljósi er hundskammaður af 
bílstjóranum þegar hann verður 
næstum undir bíl og á fótum fjör að 
launa. Við því mátti búast að eitt
hvað yrði um svívirðingar í garð 
múslima eftir þessar hörmungar. 
Fólk er reitt og skilur ekki hvernig 
þetta getur gerst. Almenningur er 
líka orðinn langþreyttur á vandræð
um sem fylgja litlum hópi af afkom
endum innflytjenda, það er líkt og 
að önnur og þriðja kynslóð eigi í 
vandræðum með að finna sitt sjálf 
í eigin landi. Þar að baki er fjörutíu 

   Fólk er  
      auðvitað 
  slegið
Bergþór Bjarnason býr í Nice þar sem morð
óður maður ók yfir fjölda fólks fyrir rúmri 
viku er það naut flugeldasýningar á þjóð
hátíðardaginn. Bergþór var á báti utan við 
ströndina þegar ódæðið átti sér stað. Þegar 
hann kom í land mætti hann vígbúinni lög
reglu og breyttum aðstæðum í borginni.

Bergþór á strandgötunni Promenade des Anglais þar sem 84 týndu lífi, þar af tíu börn og unglingar. 

Það er einkennilegt að 
heyra að franska ríkið
ætli að auka 
loftárásir í írak og 
sýrlandi sem viðbröð 
við Þessum hörmulega 
atburði. verkefnin 
heimafyrir eru mörg 
og flókin og erfitt að 
sjá hvernig á að líma 
saman brotin svo fólk 
sé tilbúið til að búa 
saman í friði og ró.

ára sorgarsaga um hvernig sam
félaginu hefur mistekist að koma 
góðum gildum sínum til skila.“

Nú hyggst François Hollande 
Frakklandsforseti bregðast við 
þessu hryðjuverki með því að bæta 
í herflotann hjá sér. Ekki telur Berg
þór það kunna góðri lukku að stýra. 
„Ég held að það sé ekki til þess fallið 
að friða fólk og auka samstöðu með 
því að tala um hryðjuverk þegar 
einn maður, sem ekki er í jafnvægi, 
fremur fjöldamorð. Það er líka 

algjörlega fáránlegt að heyra Daesh 
lýsa ábyrgð atburðarins á hendur 
sér þegar sá sem framdi verknað
inn hafði, eftir því sem ég best veit, 
engin sambönd við þau samtök. Í 
ljósi þessa er það einkennilegt að 
heyra að franska ríkið ætli að auka 
loftárásir í Írak og Sýrlandi sem 
viðbrögð við þessum hörmulega 
atburði. Verkefnin heima fyrir eru 
mörg og flókin og erfitt að sjá hvern
ig á að líma saman brotin svo fólk sé 
tilbúið að búa saman í friði og ró.“

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

 
Mikilvægt að halda stillingu
„Þjóðernissinnar hafa um nokkurt skeið verið mjög áberandi í héraðinu Les 
Alpes Maritimes, þar sem Nice er. Í morgun (fimmtudaginn 21. júlí) voru 
viðtöl í útvarpinu við Nicebúa og hræðilegt kynþáttahatur kom þar fram.  
Þetta ódæðisverk hefur vissulega áhrif í þá veru en viti bornara fólk segir að 
óskastaða hjá hryðjuverkamönnum sé einmitt að sundra fólki og æsa það 
hvert gegn öðru, svo mikilvægt er að halda stillingu.“

Á myndinni er krans á Promenade des Anglais frá samtökum múslima í 
héraðinu Les Alpes Maritimes.

Hvort atburðirnir í Nice á þjóðhá
tíðardaginn breyti afstöðu fólks til 
innflytjendamála til lengri tíma segir 
Bergþór erfitt að spá um. „Þjóðernis
flokkurinn í Frakklandi hefur verið í 
uppgangi um nokkurt skeið en ég hef 
á tilfinningunni að það sé efnahags
kreppa sem veldur vanlíðan almenn
ings frekar en innflytjendur. Reyndar 
verða þeir fórnarlömb kreppunnar 
og það er hér eins og víðar einhvers 
konar „Trumpismi“ í gangi sem fellur 
vel í fólk þegar illa gengur.“
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fólk
kynningarblað

 Sífellt fleiri þurfa að 
gripa til ráðstafana gegn 
heyrnartapi.
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New Nordic hefur þróað bylting
arkennt fæðubótarefni með jurta
efnum sem unnin eru úr gingko 
biloba sem hjálpar til við að við
halda heyrn, berki franskra barr
trjáa sem hjálpa til við að viðhalda 
góðri háræðablóðrás og magnesí
um sem hjálpar til við að viðhalda 
eðlilegri starfsemi taugakerfisins 
svo sem boðflutningi, móttöku og 
úrvinnslu skynupplýsinga (tauga
boða). Fullorðnir einstaklingar á 
öllum aldri mega nota fæðubótar
efnið. Sífellt fleiri þurfa að gripa 
til ráðstafana gegn heyrnartapi 
sem getur hægt verulega á lífs
stílnum og minnkað gleðina í líf
inu. Það gera þeir með því að taka 
Vita EarTM fæðubótarefnið.

Ekki galdrar hEldur hrEin 
vísindi
Með rannsóknum á magnesíum
inntöku starfsmanna í flugher 
Bandaríkjanna sem eru stöðugt 
í miklum hávaða hafa vísinda
menn komist nær því að upp
götva leyndardóma magnesíums. Í 
innra eyranu eru þúsund
ir örsmárra hára sem 
tengjast skynfrumum. 
Vísindamenn hafa upp
götvað tengsl milli raf
vakajafnvægis (electro
lyte balance) og heyrn
ar. Rafvakaójafnvægi 
hefur neikvæð áhrif á 
getu skynfruma innra 
eyrans til að nema hljóð
bylgjur. Magnesíum er 
rafvaki og ef það skort
ir í fæðunni leiðir það til 
rafvakaójafnvægis í lík
amanum. Magnesíumið 
í Vita EarTM viðheldur 
eðlilegu jafnvægi raf
vaka í líkamanum.

skortir þig 
 magnEsíum?
Með aldrinum minnkar 
magnesíummagn líkam
ans vanalega. Geta lík
amans til að taka upp 

magnesíum úr fæðunni minnkar. 
Fæða okkar hefur sömuleiðis mikil 
áhrif á magnesíumbúskap líkam
ans. Til dæmis gengur fosfórsýra 
sem notuð er í marga gosdrykki á 
magnesíum í líkamanum. Neysla 
áfengis minnkar sömuleiðis magn
esíumupptöku líkamans.

Börkur Barrtrjáa og gingko
Auk magnesíums inniheldur Vita 
EarTM einnig náttúrulega blöndu 
af þykkni unnu úr berki barrtrjáa 
og gingko biloba. Bæði þessi nátt
úruefni hafa verið notuð um aldir 
sökum lífefnafræðilegrar virkni 
þeirra. Börkur ákveðinna barr
trjáa hjálpar til við að viðhalda 
góðri æðavirkni og blóðrás í hár
æðum. Lauf gingko biloba trésins 
hjálpa sömuleiðis við að viðhalda 
góðri blóðrás háræða sem og góðri 
heyrn.

stökktu á vagninn
Sífellt fleiri taka Vita Ear daglega. 
Þú getur líka notið ávinnings Vita 
Ear. Vita Ear fæst í apótekum, 
heilsubúðum og heilsuhillum stór
markaða um land allt og í vefversl
un Icecare, www.icecare.is.

FæðuBótarEFni Fyrir innra Eyra
Icecare kynnir Vita EarTM fæðubótarefnið er ætlað til að viðhalda heyrninni en 30% einstaklinga á aldrinum 45 ára og 
eldri upplifa einhvers konar óþægindi vegna heyrnar og/eða heyrnartap. Slíkt getur haft mikil áhrif á lífsgæði fólks. 

Auk magnesíums inniheldur Vita EarTM einnig náttúrulega blöndu af þykkni unnu 
úr berki barrtrjáa og gingko biloba.

„Ástandið versnaði jafnt og 
þétt. Mér fannst eins og ég 
væri með eyrnatappa. Verst var 
ástandið þegar margir voru að 
tala í einu. Það skapaði vanlíðan 
þegar ég var úti á meðal fólks. 
Ég var alltaf hrædd við að segja 
eitthvað sem ekki átti við,“ segir 
hin danska Marie.

hávaðasöm BarnaBörn
„Annað vandamál var suð í 
eyrum. Þetta hræðilega hljóð 
fylgdi mér oft, sérstaklega á 
nóttunni. Stundum var það 
óbærilegt. Tengdadóttir mín 
kom í heimsókn með barna-
börnin. Krakkarnir höfðu svo 

hátt að ég flúði um stund í 
næsta herbergi. Ég ákvað þá að 
prófa Tone töflurnar til að við-
halda eðlilegri heyrn.“

hEF tEkið glEði mína!
„Eftir að hafa tekið Vita Ear í 
sjö vikur var engu líkara en ein-
hver hefði fjarlægt eyrnatapp-
ana úr eyrunum. Ég hef tekið 
gleði mína að nýju. Ég get tekið 
virkan þátt í samræðum án þess 
að verða ringluð í hávaðanum 
og notið samvista við vini með 
manninum mínum. Ég nýt lífs-
ins. Ég tek enn Vita Ear á hverj-
um degi,“ segir Marie.

Fannst eins og ég væri með eyrnatappa

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

Maraþon
Sérblaðið „Maraþon“ kemur út 28. júlí 

Áhugasamir hafi samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími/Tel: +354 512-5429
jonivar@visir.is

Í þessu blaði er hægt að kaupa 
auglýsingar sem og kynningar.



„Uglan var starfrækt sem kaffi-
hús frá 2012–2014 í þrjú ár en svo 
tók ég mér frí í fyrra og núna. Í 
sumar hefur kvenfélagið í sveit-
inni slegið upp kaffihlaðborði um 
helgar og þær buðu mér að vera 
eina helgi. Og ég ákvað að slá til 
og rifja upp gamla takta núna um 
helgina.“ 

Einkenni Uglukaffihússins 
er að þar er unnið með efnivið 
úr héraði. „Við höfum alltaf lagt 
áherslu á að vera með eins mikið 
og við getum úr nánasta umhverfi 
en samt að blanda saman hefð-
bundnum íslenskum kræsingum 
við matargerðarlist heimsins. Ég 
hef lagt áherslu á að vera með ís-

lenskt hráefni og matarhefðir í 
fyrirrúmi, nota rabarbara mikið, 
er með pönnukökur í ýmsum bún-
ingi og krydda þetta með áhrifum 
frá enskri, grískri, franskri og ít-
alskri matargerð.“ 

Þar sem Uglan staldrar aðeins 
við í tvo daga að þessu sinni verð-
ur áherslan á brot af því besta sem 
var á matseðlinum. „Það sem var 
vinsælast í Uglunni á sínum tíma 
var svokallað rabarbarakraum, 
eða rabarbarabaka úr úrvals rab-
arbara úr dalnum. Svo var líka 
alltaf mjög vinsælt að fá sér hrá-
köku Uglunnar sem er mjög ein-
föld og ljúffeng. Svo verða pönnu-
kökurnar og svo bökum við brauð 

að franskri fyrirmynd, hálfsúr-
deigsbrauð sem er létt og gott og 
bragðmikið sem við berum fram 
með silungi og fleiru góðu úr þess-
um landshluta.“

Til drykkjarfanga má meðal 
annars telja kaffi og te. „ Vinsæl-
asta teið er úr jurtum sem tíndar 
eru hér í Fnjóskadalnum. Og svo 
fyrir þá sem vilja ekki kaffi, te 
eða heitt súkkulaði erum við með 
rabarbarasafa sem bæði börnum 
og fullorðnum finnst góður. 

Það hefur alltaf verið stefn-
an að hafa sem mest heimagert. 
Auðvitað þurfum við kaffi sem 
ræktað er í útlöndum og slíkt en 
að svo miklu leyti sem hægt er 

að nota hráefnið úr dalnum þá 
gerum við það.“

Uglukaffið er eins og áður sagði 
staðsett í Fnjóskadal, nánar til-
tekið í Skógaskóla. „Veitingasal-
urinn er gamla kennslustofan og 
hún er alveg óbreytt frá því þarna 
var skóli, með kortum og bókum 
og ýmsu sem minnir á gamla tíma 
og er skemmtileg upprifjun fyrir 
þau okkar sem muna þessa tíma og 
spennandi upplýsingar og fræðsla 
fyrir þau sem fæddust síðar og 
muna ekki þessa tíma, að sjá hvern-
ig skólar voru fyrir hálfri öld.“

Að lokum lét Valgerður okkur í 
té uppskrift að sínu vinsæla rabar-
barakraumi.

Fnjóskdælskar kræsingar 
Nú geta aðdáendur Uglunnar í Fnjóskadal tekið gleði sína en Uglan mun setjast á sínar gömlu slóðir að Skógum um 
helgina og veita vel bæði gestum og gangandi. Gestgjafinn á Uglukaffi er Valgerður H. Bjarnadóttir.

Við höfum alltaf 

lagt áherslu á að 

vera með eins mikið og 

við getum úr nánasta 

umhverfi en samt að 

blanda saman hefð-
bundnum íslenskum 

kræsingum við matar-
gerðarlist heimsins. 

Valgerður H. Bjarnadóttir

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. 

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

Valgerður H. Bjarnadóttir er gestgjafi í Uglukaffihúsinu um helgina og býður upp á 
veitingar sem byggja helst á hráefni úr Fnjóskadalnum. 

Rabarbarakraumkakan vinsæla, best 
volg með léttþeyttum rjóma. 

Jurtirnar í Fnjóskadal gegna fjölbreyttu hlutverki í matseld 
Uglunnar, til dæmis í gómsætt te sem rennur ljúflega niður. 

Brauðið sem gestir Uglunnar munu gæða sér á í dag og á 
morgun nýkomið úr ofninum. 

rabarbarakraum 
uglunnar
Í mylsnublönduna:

250 g kalt, (ósaltað) smjör, 
skorið í litla bita
100 g haframjöl 
300 g spelt eða hveiti
200 g fíngerður, hrár 
reyrsykur
ögn af salti

Í fyllinguna:
700 g rabarbari, snyrtur og 
skorinn í 2,5 cm  bita
2 msk. fíngerður, hrár 
reyrsykur, og meira til að 
strá ofan á
safi úr ½ sítrónu
klípa af ósöltuðu smjöri

1. Hitið ofninn í 180°C/Gas 4.

2. Setjið efnið í mylsnudeigið í 
stóra skál.

3. Nuddið smjörinu saman við 
hveitið, sykurinn og saltið. Lyftið 
blöndunni með fingrunum og látið 
hana detta aftur til að hún verði 
loftmikil og létt.

4. Setjið rabarbarann í smurt 
leirfat. Stráið á hann sykrinum, 
dreypið á hann sítrónusafanum og 

dreifið smjörbitunum jafnt ofan á.

5. Stráið mylsnublöndunni ofan á 
rabarbarann en þrýstð henni ekki 
niður. Stráið svolítið meiri reyr-
sykri ofan á. Setjið fatið í ofninn og 
bakið í 35-40 mínútur eða þar til 
kakan er gullin og safinn farinn að 
ólga úti við barmana á fatinu.

6. Berið kökuna fram með þeytt-
um rjóma úr íslenskum kúm.

Gleraugnaverslunin Eyesland 
5. hæð Glæsibæ  www.eyesland.is   S: 577-1015         

Létt og þægileg í veiðina
Veiðigleraugu með og án styrktarglugga

Kíktu við og mátaðu!
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Sem betur fer hef ég alltaf verið ófeimin við 
breytingar, hvort sem það er að skipta um 

húsnæði, breyta um háralit eða prófa nýjan fatastíl. 
Margrét Eir Hönnudóttir 

Þetta er þriðja sumarið sem Mar-
grét kemur fram á djasstónleik-
um Jómfrúarinnar. „Það hefur 
skapast löng og skemmtileg djass-
hefð á Jómfrúnni á sumrin. Lögin 
sem ég flyt í dag eru þekkt djass-
lög úr söngleikjum, lög eins og 
I get a kick out of you, Cheek to 
cheek og Can’t help lovin’ dat man 
sem allir kannast við. Það er allt-
af voðalega gaman að flytja þessi 
gömlu lög. Svo vonar maður að 
veðrið verði gott þar sem tónleik-
arnir verða utandyra,“ segir Mar-
grét sem hefur starfað sem söng- 
og leikkona í meira en tuttugu ár. 
Á veturna rekur hún söngskólann 
Meiriskóla og kennir fólki á öllum 
aldri sönglistina.

Margrét segir að gestir á djass-
tónleikunum séu flest fólk á aldr-
inum 40 plús. „Mér sýnist samt 
að unga fólkið sé að detta í þenn-
an heim líka. Það er svo gaman 
að ef fólk kemur einu sinni þá 
kemur það aftur. Það skapast svo 
skemmtileg stemming á svona tón-
leikum. Eigum við ekki að segja að 
það sé hipp og kúl að koma á Jóm-
frúna,“ segir hún. Með henni verða 
þeir Andrés Þór Gunnlaugsson gít-
arleikari, Jón Rafnsson sem leikur 
á kontrabassa og Scott McLemore 
á trommur.

Horft úr fyrir boxið
Þótt Margrét segist reyna að vera 
í sumarfríi þessa dagana er allt-
af eitthvað óvænt sem kemur upp 
á. Hún er mikið afmælisbarn og 
er farin að undirbúa daginn sem 
verður 1. ágúst, en þá verður hún 
44 ára. „Svo styttist í nýtt skóla-
ár og ýmislegt sem þarf að gera í 
skólanum. Ég vil vanda til verka 
og bjóða upp á gæðakennslu. Það 
hefur verið mikil ásókn í skól-
ann af fólki sem er komið yfir tví-
tugt. Oft er þetta fólk sem hefur 
látið sig lengi dreyma um að læra 
söng og lætur loks verða af því,“ 
segir hún. „Fólk sem vill horfa út 
fyrir boxið og gera eitthvað nýtt 
og spennandi. Það er mikilvægt að 
hrista aðeins upp í tilverunni. Það 
getur verið erfitt að standa uppi á 
sviði og syngja fyrir fullt af fólki. 
Þess vegna er gott að komast yfir 
þann kvíða og efla sjálfstraustið,“ 
segir Margrét.

Með ljósa lokka
Sjálf er hún óhrædd við að ögra 
sér og brydda upp á nýjungum. 
Ljósa hárið sem hún ber þessa dag-
ana ber þess vitni. „Ég á það til að 
hrista upp í tilverunni,“ segir hún 
og hlær. „Það er nauðsynlegt að sjá 
eitthvað nýtt í speglinum. Ég hef 
gert þetta einu sinni áður en það 
tók mig smá stund að þekkja þessa 
konu. Sem betur fer hef ég alltaf 
verið ófeimin við breytingar, hvort 
sem það er að skipta um húsnæði, 
breyta um háralit eða prófa nýjan 
fatastíl. Listamenn eiga að vera 
óhræddir við breytingar. Maður 
á ekki að lokast inni í þægilegu 
boxi,“ segir hún.

flottur túlkandi
Margrét var með vinsæla Lindu 
Ronstadt tónleika í Salnum í vetur 
og ætlar að halda því áfram í 
haust. „Ég verð í Salnum 7. októ-
ber og á Græna hattinum á Akur-
eyri 15. október. Þessir tónleikar 
eru mér hjartans mál því Linda 
er söngkona sem mér finnst vera 
svakalega flottur túlkandi og lögin 
hennar skipta mann máli. Þau 

segja alvöru sögur,“ segir Margrét 
en meðal eftirminnilegra laga með 
Lindu er Blue Bayou, It’s so easy 
og Don’t know much. „Ég fékk 
ótrúlega góð viðbrögð frá gestum 
sem kunnu vel að meta þessi lög. 
Þar fyrir utan fannst mér frábært 
að koma fram með sólóverkefni.“

óvænt ævintýri
Margrét segir að sumarið hafi 
verið skemmtilegt. Hún hefur 
sungið í brúðkaupum og afmæl-
um. Einnig fór hún til Siglufjarð-
ar með hljómsveit sinni, Thin 
Jim, þar sem var Þjóðlagahátíð. 
Með henni í bandinu er maður 
hennar, Jökull Jörgensen, bassa-

leikari, lagahöfundur og rakari. 
Hann rekur Hárskera almúgans 
á Laugaveginum. „Hann er mikið 
náttúrubarn og á það til að draga 
mig í alls kyns óvæntar ævintýra-
ferðir um landið. Annars finnst 
mér gott að eiga frídaga, banka 
upp á hjá vinum, fara í gönguferð-
ir, hjóla eða njóta þess að vera til. 
Hreyfingin viðheldur orkunni,“ 
segir Margrét sem var í léttu 
sumarskapi og naut góða veðurs-
ins. „Lífið er stutt svo það er eins 
gott að njóta,“ bætir hún við: „Svo 
þykir mér alltaf rómantískt þegar 
fer að dimma aftur og ég hlakka 
til þeirra áskorana sem koma með 
vetrinum.“ elin365.is

Gott að Hrista 
upp í tilverunni
Margrét Eir Hönnudóttir stígur á svið í bakgarði Jómfrúarinnar í dag 
og syngur djass úr söngleikjum sem flestir þekkja. Það er því góð 
ástæða til að fjölmenna í garðinn og rifja upp gömlu lögin með henni.

Krás götumarkaður verður opnað-
ur í Fógetagarðinum klukkan 13 í 
dag en þetta er í fimmta skipti sem 
hann er haldinn. Líkt og fyrri ár 
munu kokkar frá allri veitingaflór-
unni sameinast um að búa til götu-
mat undir berum himni. Að þessu 
sinni verður markaðurinn opinn á 
laugardögum og sunnudögum milli 
13 og 18 og stendur opinn fram yfir 
Menningarnótt. Gestir geta ýmist 
sest niður og notið matarins á staðn-
um eða tekið hann með sér heim.

Hugmyndasmiðir og verkefna-
stjórar götumarkaðarins eru þau 
Gerður Jónsdóttir og Ólafur Örn 
Ólafsson en götumatarhátíðin er 
unnin í samvinnu við Reykjavíkur-
borg og er hluti af verkefni borgar-
innar Torg í biðstöðu. Heildarútlit 
markaðarins er í höndum Baldurs 
Helga Snorrasonar arkitekts, Sveins 
Daða Einarssonar verkfræðinema, 
Snorra Þórðarsonar Reykdal hús-
gagnasmiðs og Jóns Helga Hólm-
geirssonar iðnhönnuðar en þeir 
fengu jafnframt Grapevine hönn-

unarverðlaunin 2014 sem bjartasta 
vonin fyrir útlit Krás-ar 2013.

Markmiðið með markaðinum er 
að sögn Gerðar og Ólafs fyrst og 
fremst að gera Reykjavík að enn 
skemmtilegri matarborg. „Þarna 
verður pláss fyrir alla og þarna 
ættu vinir, ömmur og afar, börn, 
kærustupör, einstaklingar, frænk-
ur og frændur að geta notið þess að 
vera saman og bragða góðan mat.“

Krás hefst í dag

Kokkar frá allri veitingaflórunni munu bjóða hinar ýmsu kræsingar. 

Ólafur Örn Ólafsson og Gerður Jóns-
dóttir  eru hugmyndasmiðir markaðarins.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Nýjar haustvörur  
streyma inn 

Hin ljóshærða Margrét verður í sumarskapi á Jómfrúnni í dag. MYND/EYÞÓR
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Ráðgjafi í bútækni
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í bútækniráðgjöf. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiðandi starf á sviði bútækni innan RML.
• Vinna við uppbyggingu sérþekkingar á sviði 
 bútækniráðgjafar í landbúnaði.
• Teikningar í CAD umhverfi á landbúnaðarbyggingum.
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við  
 aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. vinna við gerð og þróun líkana í excel.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á landbúnaðarbyggingum og  
 tæknivæðingu þeirra.
• Reynsla eða þekking á teikningum í CAD umhverfi.
• Réttindi til að leggja fram aðal- og séruppddrætti er  
 kostur en ekki skilyrði.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Umsóknarfrestur er til og með 12 ágúst. Nánari upplýsingar 
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri.

Ráðunautur í jarðrækt
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í jarðræktarráðgjöf.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þátttaka í ráðgjafateymi RML sem sinnir jarðræktarráðgjöf  
 í landbúnaði.
• Vinna við almennar jarðræktar- og áburðarleiðbeiningar.
• Ráðgjöf í jarðvinnslu, framræslu og tækni.
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við  
 aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. líkanagerð í excel 

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking eða framhaldsmenntun á sviði jarðræktar  
 og jarðvinnslu.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst. Nánari upplýsingar 
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri

Ráðunautur
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í alhliða ráðgjöf til bænda.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starf í ráðgjafateymi RML.
• Fjölbreytt ráðgjöf til kúabænda s.s. fóðuráætlanir,  
 kynbótaáætlanir, jarðræktarráðgjöf og ýmis verkefni  
 tengd sauðfjárrækt og hrossarækt
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við  
 aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. ráðgjöf til nautakjötsframleiðenda,  
 leiðbeiningar við skýrsluhald og nýsköpunarverkefni 

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking á sviði landbúnaðar og þá sérstaklega mjólkur-  
 og nautakjötsframleiðslu
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Æskileg staðsetning viðkomandi er í Húnavatnssýslum eða 
Skagafirði.

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst. Nánari upplýsingar 
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum.  
Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins www.rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.

Starfssvið
• Bókanir í ferðir
• Símsvörun og tölvupóstsamskipti
• Upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Rík þjónustulund og hæfni í mann legum
 samskiptum
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
 sem nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og
 rituðu máli er skilyrði
• Góð tölvufærni
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Hreint sakavottorð

Um hlutastarf er að ræða sem unnið er á
vöktum. Hentar námsmönnum vel.

Þjónustufulltrúi Leiðsögumaður
Starfssvið
• Leiðsögn í skipulögðum dags ferðum
 sem fyrirtækið býður upp á

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leiðsögu mannspróf eða önnur sam bæri leg
 menntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund og hæfni í mann  legum
 samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Hreint sakavottorð

Farið verður með allar um sókn ir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Tekið er við umsóknum á netfangið 
konrad@bustravel.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
hefur verið tekin um ráðningu.

www.bustravel.is
+354 511 2600

Störf í ferða þjónustu
Bustravel Iceland ehf. leitar að metnaðar-
fullum einstaklingum með ríka þjón ustu  lund. 
Eftirfarandi störf eru í boði.

Skartsamsetning
Jewelry assembly

Starfsmaður óskast í 100% starf við skartsamsetningu hjá ört 
vaxandi fyrirtæki í íslenskri hönnun staðsettu í Kópavogi. Stund-
vísi, vandvirkni, handlagni, nákvæmni og almenn góð framkoma 
skilyrði. Vinnutími er 8-16. Reyklaus vinnustaður.  Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir og/eða ferilsskrár 
óskast sendar á tölvupóstfangið laguzehf@gmail.com.  

We seek a full time committed employee to work in jewelry  
assembly   for our growing design company located in Kópavogur. 
Punctuality, care, dexterity, precision and general good conduct 
are firm requirements. Applicants should be able to speak Ice-
landic or at the very minimum good English. Working hours are 
08:00 - 16:00. Non-smoking workplace. The person hired will 
need to start work as soon as possible. Applications and/or CV 
should be sent to the email address laguzehf@gmail.com.
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BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Meiraprófsbílstjórar

BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikla og  
samviskusama bílstjóra með meirapróf.

 Við erum að leita að steypubílstjórum og efnisbílstjórum.

Starf steypubílstjóra felst í útkeyrslu á  
steypu til viðskiptavina. 

Starf efnisbílstjóra felst í keyrslu á efni frá námu og  
einnig á milli starfsstöðvar fyrirtækisins.

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á Hafþór 
Jóhannsson á netfangið sigurdur@bmvalla.is

 Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt, eru 
skipulagðir, stundvísir og handlagnir, ásamt því að vera 

kurteisir og búa yfir ríkri þjónustulund.

 Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2016.

TYRFINGSSON HF.

Bifvélavirki óskast
Tyrrngsson hf. óskar eftir bifvélavirkja 

eða vönum viðgerðamanni. 
Reynsla af viðgerðum stórra bíla og 

góð tölvukunnátta æskileg.

Umsóknir sendist á tiffi@gtbus.is

Ty r r n g s s o n  h f  |  Fo s s n e s  c  |  s :  8 9 7 - 5 9 7 6

Bílamálari óskast
Tyrrngsson hf. óskar eftir bílamálara. 

Við erum að leita að manni í 100% starf
á verkstæðið okkar á Selfossi. 

Öruggt og skemmtilegt starsfumhverr 
í ferðaþjónustunni á Íslandi.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Viltu vinna að fjölbreyttum og spennandi verkefnum á litlum vinnustað?

Verslunarstjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Vélaval er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu á vörum 
og tækjum til búrekstrar og 
þjónustu við bændur.  Vélaval 
leggur áherslu á að geta á 
öllum tímum boðið upp á 
góða vöru og þjónustu til 
viðskiptavina sinna. Helstu 
vöruflokkar fyrirtækisins eru 
fóður og fræ, innréttingar í fjós 
og fjárhús, vörur til viðhalds 
í útihúsum, girðingarefni, 
íhluti í heyvinnuvélar, 
verkfæri, baggaplast, skeifur, 
hreinlætisvörur og margt fleira. 
 
Vélaval er staðsett við þjóðveg 
1 í Varmahlíð, Skagafirði en 
viðskiptavinir þess eru um allt 
land. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3280 

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Staðgóð þekking á verslunarrekstri.
Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi.
Staðgóð þekking á þörfum landbúnaðarins, vörum, tækjum 
og þjónustu.
Góð þekking á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta.
Frumkvæði, jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.
Sjálfstæði og skipulagshæfni.

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

1. ágúst 

Helstu verkefni
Daglegur rekstur verslunar.
Innkaup og innkaupasamningar við innlenda og erlenda 
birgja.
Fjárhagslegt uppgjör verslunar.
Umsjón með starfsmannamálum.
Ábyrgð á heimasíðu.
Almenn sölustörf.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Við leitum að verslunarstjóra í Vélaval í Varmahlíð. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í fallegu umhverfi.  
Möguleiki á húsnæði í boði, í göngufjarlægð frá versluninni sjálfri. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Mannauðsstjóri

Traust og öflug tenging  

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2016.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tinni Kári Jóhannesson (tinni.johannesson@capacent.is) hjá Capacent.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði 

mannauðsmála kostur
• Víðtæk reynsla á sviði mannauðsmála
• Reynsla af breytingastjórnun
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og áhugi á að fylgjast með nýjungum á sviði 

mannauðsmála
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun mannauðsstefnu og stuðla að traustri 

fyrirtækjamenningu
• Ráðgjöf til stjórnenda í mannauðs- og kjaramálum
• Ábyrgð á launavinnslu og gerð launaáætlana
• Þátttaka í gerð kjarasamninga og samskipti við stéttarfélög
• Ráðningar og ráðningaferlar
• Fræðslu- og starfsþróunarmál

Um Landsnet

Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum 

uppbyggingu flutningskerfisins. Við 

sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð 

sem er í takt við samfélagið og höfum 

sett okkur það markmið að tryggja 

örugga afhendingu á raforku til 

framtíðar og að ná sátt um þær leiðir 

sem farnar verða. Við viljum taka 

tillit til þarfa samfélagsins á hverjum 

tíma og sýnum ábyrgð í umgengni 

við náttúruna. Við berum umhyggju 

hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan 

vinnustað með spennandi verkefnum. 

Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: 

samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Landsnet leitar að öflugum einstaklingi til að leiða mannauðsmál félagsins og taka 
þátt í uppbyggingu og þróun fyrirtækisins til framtíðar. Landsnet leggur áherslu á 
metnaðarfulla mannauðsstefnu, góða fyrirtækjamenningu og sterka liðsheild í umhverfi 
sem er í hraðri mótun.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Velferðarsvið

Forstöðumaður – Íbúðakjarni Þorláksgeisla

Þjónustumiðstöð árbæjar og graFarholts

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir forstöðumanni 
 til að stýra nýjum íbúðakjarna fyrir fatlaða í Þorláksgeisla.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi íbúðakjarnans.
• Hefur innsýn í heilsufar þjónustunotenda og yfirsýn yfir 

alla þá þjónustu sem þeir fá.
• Gerir starfs- og fjárhagsáætlun og ber ábyrgð á fram-

kvæmd þeirra. 
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri, innkaupum og bókhaldi 

íbúasjóða þar sem það á við.
• Ber ábyrgð á einkafjármunum íbúa samkæmt umboði.
• Stjórnar starfsmannamálum vinnustaðarins og ber ábyrgð 

á framkvæmd starfsmannastefnunnar, þ.m.t. ráðningum, 
vaktaáætlunum, orlofstöku, símenntun, handleiðslu og 
starfsþróunarsamtölum.

• Stýrir og ber ábyrgð á að þjálfun starfsfólks sé í samræmi 
við faglegar áherslur velferðarsviðs þannig að starfsfólk 
veiti sérhæfða þjónustu. 

• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur 
þjónustunotenda.

Hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 

heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda sem nýtist í starfi.
• Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum. 
• Reynsla af stjórnun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulags- 

hæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur 

Reykjavíkurborgar. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar  
og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 4111200 og  
tölvupósti solveig.reynisdottir@reykjavik.is

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar reykjavik.is/laus-storf

Íþróttakennari 

Grunnskóli Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða 
íþróttakennara til starfa næsta skólaár.

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulags-
   hæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 3. ágúst 2016 til skólastjóra 
Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ 
eða á netfangið hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram 
upplýsingar um menntun, réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903 
eða hilmara@gsnb.is.

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar 
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi. 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist 
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, 
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.
Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Keahótel ehf óska e�ir að ráða starfsfólk í fullt starf í 
bæði gestamóttöku og næturvörslu á Hótel Borg og 

Apótek Hótel.
Um er að ræða framtíðarstörf.

Starfssvið er m.a.: Bókanir, innritun, 
upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

 Unnið er e�ir vaktarfyrirkomulagi.

Við óskum e�ir starfskra�i sem hefur:

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
GESTAMÓTTÖKU

- Ríka þjónustulund

- Góða samskiptahæfni

- Mjög góða íslensku- og ensku-

   kunnáttu í töluðu og rituðu máli

- Góða almenna tölvukunnáttu

- Þekking á Navision kostur

- Sjálfstæði og metnaður til 

   að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð, vera reyklaus, 25 
ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.

 
Umsækjendur sendi starfsferilskrá á netfangið

rakel@keahotels.is 

Pósturinn leitar að sérfræðingi í fasteignadeild fyrirtækisins.

Starfssvið
• Stjórnun og eftirlit á framkvæmdum er snúa að 

fasteignum fyrirtækisins.
• Greining kostnaðar- og verkáætlana.
• Gerð tilboðsgagna.
• Eftirlit með ástandi fasteigna.

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði eða 

byggingarfræði.
• Reynsla af byggingareftirliti eða verkefnastjórnun.
• Skilyrði sambærileg og hjá byggingarstjóra.

Hæfniskröfur
• Góð samskipti og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og eftirfylgni verkefna. 
• Viðkomandi þarf að þekkja teikniforrit og frumdrög 

verkfræði- eða arkitektateikninga. 

Áhugasamir geta sótt um á umsokn.postur.is ásamt að 
senda inn starfsferilsskrá og mynd. Umsóknarfrestur er 
til 4. ágúst 2016. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Störf í Apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni  

eða afgreiðslufólk með reynslu af apóteksstörfum.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Vinnutími 9-18 virka daga.

Umsóknarfrestur er til 1.ágúst. 
Umsóknir  má senda á póstfangið gudni@lyfjaval.is

Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir að ráða fólk í ýmis störf í 
afgreiðslu í framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Uppl. í s. 555 0480

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ 
Skipulags- og byggingafulltrúi

Sérkennslustjóri á leikskóla
Deildarstjóri á leikskóla

Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Oddi óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu 
úr vörustjórnun ásamt markaðsmálum. Viðkomandi þarf að vera góður 
greinandi sem sér stóru myndina og greinir tækifæri til að auka árangur. 
Einnig að eiga auðvelt með að vinna í teymi og vera fylginn sér við að 
koma sínum áherslum á framfæri við sölustjóra og sölumenn.

Oddi er stærsti framleiðandi landsins á sviði umbúða úr pappír og plasti, ásamt því að veita atvinnulífinu fjölbreytta prentþjónustu. 
Viðskiptavinir Odda eru úr mörgum starfsgreinum einkum á sviði sjávarútvegs, matvælaframleiðslu, iðnaðar, verslunar, þjónustu 
og útgáfu. Oddi hefur um 240 starfsmenn á fjórum starfsstöðvum í Reykjavík og er velta fyrirtækisins liðlega 5 milljarðar króna. 
Oddi er jafnréttissinnaður vinnustaður sem leggur mikla áherslu á samspil mannauðs, samfélags og umhverfis.

Valka leitar að öflugum vélsmið 
eða stálsmið til að slást í hópinn

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið
•  Smíði og samsetning á tækjum sem 

Valka framleiðir
•  Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði 

innanlands og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Vélsmíði/stálsmíði eða sambærileg iðnmenntun
•  Reynsla af smíði úr ryðfríu stáli er æskileg
•  Reynsla af samsetningu er æskileg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Frumkvæði og metnaður
•  Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
•  Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

Valka ehf er vaxandi hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hug- og vélbúnaðarlausnum fyrir fiskvinnsluiðnaðinn. Valka leggur 
megináherslu á þróun nýrra lausna sem auka arðsemi fiskvinnslufyrirtækja. Verndun hugverkaréttinda er forgangsverkefni 
hjá Völku og hefur þegar verið sótt um fjölda einkaleyfa til verndar uppfinningum fyrirtækisins. Sjá www.valka.is.

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.isgæði, þjónusta, þekking

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is með starfsferilsskrá fyrir 2. ágúst. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pmt vantar einnig hörkuduglegan og reynslumikinn 
sölumann.

Viðkomandi þarf að hafa metnað til að læra nýja hluti 
og vera óhræddur við að sýna frumkvæði í störfum 
sínum.

Enskukunnátta og góðir samskiptahæfileikar ásamt  
tölvukunnáttu er nauðsynleg.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
SÖLUMAÐUR

Okkur hjá PMT vantar ákveðinn reynslubolta með 
söluhæfileika, stjórnunarreynslu og mikinn metnað 
til að leiða hóp sölumanna.

Viðkomandi þarf að hafa mjög gott vald á ensku, vera 
snillingur í mannlegum samskiptum og hafa brennandi 
áhuga á að læra á hinar ýmsu söluvörur okkar sem 
tengjast öllu til merkinga og pökkunar.

Sölustjóri  verður að geta gert áætlanir og er ábyrgur 
fyrir að þeim sé fylgt.

SÖLUSTJÓRI
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ÍÞRÓTTAFULLTRÚI 50 - 100%
Langar þig að hafa áhrif á  

ungmennastarf á Kjalarnesi?

Þá erum við að leita að þér.
Umsóknafrestur til 2. ágúst

Sjá nánar á http://umfk.is/v.asp?page=44&Article_ID=365&n=n

Bifreiðastjórar
ÍSAM ehf. leitar að bifreiðastjórum til  

útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu. 
Hæfniskröfur:
•	Meirapróf	
•	Góð	íslenskukunnátta	
•	Reynsla	af	sambærilegum	störfum	æskileg
•	Skipulögð	vinnubrögð	
•	Stundvísi	og	heiðarleiki
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum	

Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	fljótlega.	

Umsóknarfrestur er til 20 .ágúst nk.	Upplýsingar	um	starfið	
gefur	Birgir	Jónsson	dreifingarstjóri	í	síma	856	2712.	
Áhugasamir	umsækjendur	sendi	inn	umsókn	á	www.isam.is

ÍSAM er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, 
Ora, Frón og Kexsmiðjuna. Hjá ÍSAM starfa yfir 350 manns. 

Hlutastarf 
Gæðabakstur / Ömmubakstur auglýsir eftir 

morgunhressum einstaklingi í helgar-/ 
hlutastarf við áfyllingar í verslunum. 

Um er að ræða 2x helgar í mánuði (aðra hverja helgi) með 
möguleika á fleiri vöktum ef viðkomandi vill meiri vinnu. 
Viðkomandi    þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið: 
Áfyllingar í verslunum
Eftirlit með framstillingum í verslunum
Vinnutími er frá ca. 07:00 - 13:00 

Hæfniskröfur:
• Skrifa og tala íslensku
• Bílpróf
• Góð skipulagsfærni
• Stundvísi, reglusemi og sveigjanleiki
• Góð mannleg samskipti
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska
• Líkamlega hraust/hraustur

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 26. júlí 2016 á netfangið 
umsokn@gaedabakstur.is

ÍSLANDSLYFTUR
Óskum eftir uppsetningar eða verkamönnum, vönum 
eða viljugum til að læra að setja upp fólks og vörulyftur 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Laun samkvæmt sam-
komulagi. Skilyrði hreint sakavottorð. Uppl. í s. 860 7602 Helgi 
eða islandslyftur@islandslyftur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201607/998
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201607/997
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201607/996
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla Mosfellsumdæmis Mosfellsbær 201607/995
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201607/994
Geislafræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201607/993
Fagstjóri skráningar Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn Reykjavík 201607/992
Móttökuritari Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201607/991
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201607/990
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201607/989
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu Reykjavík 201607/988
Móttaka og símsvörun Menntamálastofnun Kópavogur 201607/987
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild 33A Reykjavík 201607/986
Landverðir Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201607/985
Starfsmaður í verslun Fangelsið á Litla Hrauni Eyrarbakki 201607/984

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Hæfniskröfur

Starfssvið

· Menntun og reynsla á sviði matreiðslu nauðsynleg
· Reynsla af stjórnunarstörfum
· Góð almenn tölvukunnátta

· Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar
· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
· Mjög góð samskiptahæfni

Framkvæmdastjóri

· Dagleg stjórnun og umsjón með rekstri
· Fagleg ábyrgð á starfsemi fyrirtækisins
· Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð

· Framkvæmd og eftirfylgni rekstrar- og �árhagsáætlana
· Starfsmannastjórnun og matreiðslustörf

Ráðlagður dagskammtur er 10 ára veitingaeldhús þar sem búinn er til �ölbreyttur
og hollur hádegismatur frá grunni fyrir starfsfólk fyrirtækja. Markmið fyrirtækisins
eru ferskleiki, �ölbreytni og fagmennska.

Ráðlagður dagskammtur ehf. óskar eftir að ráða matreiðslumann með haldbæra reynslu
og þekkingu á rekstri og stjórnun. Spennandi tækifæri fyrir réttan aðila til að taka virkan þátt
í áframhaldandi uppbyggingu og stefnumótun farsæls rekstrar. Um fullt starf er að ræða.

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Skipstjóri og yfirvélstjóri  
óskast á frystitogara

 
Reyktal þjónusta ehf. leitar að skipstjóra og yfirvélstjóra á  
frystitogarann ONTIKA (ex. Orri RE).  Góð enskukunnátta 
nauðsynleg.  Um er að ræða langtímastarf hjá traustu erlendu 
fyrirtæki.  Leitað er að skipstóra með ótakmörkuð réttindi á 
fiskiskip og æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af rækjuveiðum 
og skipstjórn. Vélstjórar þurfa að vera með með VFIII réttindi (á 
skip með minna en 3000 kW vélarafl) og reynslu af vélstjórn á 
togara.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: reyktal@reyktal.is.  

Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og  
Ólafur Óskarsson í síma 588-7666.

Reyktal þjónusta ehf. er umboðsaðili erlendra útgerða sem 
tengjast Eistasaltsríkjunum og Danmörku.  Aðallega er gert út á 
rækju í Barentshafi.

Starfsmaður Óskast
Vélsmiðja Suðurlands óskar 
eftir að ráða járnsmið/vélvirkja 
eða starfsmann vanan málmsmíði.
Erum staðsett á Selfossi
Framtíðarstarf í boði.

Umsóknir sendist á velsud@velsud.is

Á skrifstofu Hugvísindasviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf verkefnastjóra Íslensku- og 
menningardeildar. Verkefnastjóri er tengiliður milli deildar og stjórnsýslusviðs og sinnir margvíslegri  
þjónustu við nemendur og kennara, ásamt tilfallandi verkefnum.

Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf í metnaðarfullu umhverfi.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2016.

Sótt er um starfið á vefslóðinni: hi.is/laus_storf.

www.hi.is

VERKEFNASTJÓRI ÍSLENSKU- 
OG MENNINGARDEILDAR

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er

framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

Klár í kollinum?

Hæfniskröfur
 • Þjónustulund, dugnaður og jákvæðni
 • Áhugi á íþróttum og útivist
 • Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 4. ágúst.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
starfsmönnum í útilíf
Eru þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 
gera enn betur á morgun þínir styrkleikar? Þá 
gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum 
sölumönnum í fullt starf.
Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á
að selja vörur í útivistar-, skó- og sportdeild.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

 

 

 

Starfsmenn
í tiltektir á pöntunum

Óskum eftir að ráða 
starfsmenn í söludeild 

að taka til pantanir 
í verslanir og veitingahús.

Vinsamlega hafið samband í síma: 
Sófus gsm: 863 1938 

eða sendið okkur póst á: sofus@ali.is

47
01

#
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Íþróttafélagið Grótta óskar eftir starfsmönnum í íþrótta- 
hús Gróttu.

Grótta er staðsett á Seltjarnarnesi og innan vébanda 
þess eru fjórar deildir; fimleikadeild, handknattleiksdeild, 
knattspyrnudeild og kraftlyftingadeild. Íþróttahús Gróttu 
samanstendur af tveimur íþróttasölum, fimleikasal auk 
búnings- og fundarherbergja, skrifstofuaðstöðu og veislu-
sals.

Meginmarkmið Íþróttafélagsins Gróttu er að þjónusta alla 
félagsmenn á sem bestan hátt. Áhersla er lögð á árangurs- 
ríkt samstarf við þá fjölmörgu sem nýta sér þjónustu Gróttu 
dag hvern. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaður aðstoðar nemendur grunn- og leikskóla og 
iðkendur Íþróttafélagsins Gróttu í leik og starfi. Dagleg 
þrif á íþróttahúsinu, t.d. íþróttasölum, göngum, anddyri og 
búningsklefum.

Hæfniskröfur
• Áhugi á að vinna með börnum
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að vinna í hóp

Vinnutími er breytilegur eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson  
í síma 561-1133 og tölvupósti kari@grottasport.is.  
Nánari upplýsingar um Íþróttafélagið Gróttu er að finna á  
www.grottasport.is.

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016. Umsóknir ásamt  
ferilskrá skal senda á netfangið kari@grottasport.is. 

Starfsmenn  
í íþróttahús

Elskar þú kaffi?
Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?

Okkur vantar kröftuga og lífsglaða einstaklinga til starfa 
á kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík og Reykjanesbæ.

Verslunarstjóri Stapabraut, Reykjanesbæ
Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum kaffiunnanda 
í starf verslunarstjóra á kaffihúsið í Reykjanesbæ.
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri 
kaffihússins og starfsmönnum þess.
Leitað er að einstaklingi sem er kaffiunnandi, sjálfstæður 
í vinnubrögðum, hugmyndaríkur og lipur í samskiptum.  
Sambærileg starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Kaffibarþjónn Stapabraut, Reykjanesbæ
Við óskum eftir kaffibarþjóni í framtíðarstarf á kaffihúsið. 
Unnið er alla virka daga og annan hvorn laugardag. 
Starfið felst í framreiðslu á kaffidrykkjum, veitingum og 
sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.

Kaffibarþjónar Reykjavík
Við leitum að kaffibarþjónum í fullt starf og helgarstörf 
á kaffihúsin í Reykjavík í haust og vetur.
Starfið felst í sölu og framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum, úrvalskaffi og kaffivörum.

Við leitum að brosandi og kraftmiklum einstaklingum 
með áhuga á sölu og þjónustu og brennandi ástríðu
fyrir kaffi. Starfsmenn munu fá starfsþjálfun og kennslu 
í fagi kaffibarþjónsins.

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2016. 

Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá á 
heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf í boði.

Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma 420 2722

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við 
erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm 
og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast viðskiptavinum okkar 
traustum böndum. Við kaupum beint frá býli til að stuðla að þvi að við fáum besta kaffi sem 
völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

Ert þú
Smjattpatti ehf. sér um rekstur mötuneyta Tækniskólans sem eru  
3 talsins. Við erum að leita að aðstoðarmönnum/konum í 100 % 
dagvinnu. 

Starfið snýst meðal annars um undirbúning og afgreiðslu á 
hádegismat, samlokugerð, afgreiðslu á kassa og frágang.

• Vinnutími er frá 08:00 - 16:00 alla virka daga.
• Reynsla af eldhússtörfum æskileg.
• Íslenskukunnátta skilyrði
• Þarf að geta hafið störf um miðjan ágúst.

Sendið ferilskrá á kokkur77(hjá)gmail.com
Upplýsingar í síma 822-8577 (Heimir) eða 895-1605 (Ingunn)

?

MATREIÐSLU-
MAÐUR

VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

Veitingastaðurinn UNO
 leitar að lærðum matreiðslumanni

/vaktstjóra og öflugri aðstoð
í eldhúsi. Í boði eru framtíðarstörf 
fyrir þá sem hafa mikla ástríðu og 
metnað til að vinna við matreiðslu. 

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
uno@uno.is

Veitingastaðurinn UNO 

leitar að vönum vaktstjóra,
barþjónum og hressum þjónum í sal.

Í boði eru framtíðarstörf fyrir rétta 
fólkið sem hefur metnað og kraft til 

að gera frábæran stað enn betri.  

Vinsamlega sendið ferilskrá á 

uno@uno.is

ÞJÓNN
VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

 
RST Net ehf leitar að metnaðarfullum véliðnaðar-
mönnum og rafiðnaðarmönnum til starfa sem fyrst við 
uppsetningu, þjónustu og viðgerðir á vél- og rafbúnaði.  
Góð fagmennska, samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum nauðsynleg.  Kostur ef viðkomandi hefur 
reynslu af störfum í raforku- eða iðnaðarumhverfi. 

Áhugasamir sæki um á www.rst.is undir 
Starfsumsóknir eða með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kt@rst.is 

Okkur vantar 
eldhús hressa 
starfsmenn!
Viljum ráða matráða og aðstoðarfólk í 
leik- og grunnskóla í Hafnarfjarðarbæ. 
Um dagvinnu er að ræða.

Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, 
duglegur og geta unnið skipulega, vera 
íslenskumælandi og hafa hreint 
sakavottorð.

Áhugasamir sendið tölvupóst á 
starf@skolaaskur.is með ferilsskrá.  

Vatnagarðar 6 |104 Reykjavík |5800 630 
www.skolaaskur.is

Ertu mikið 
fyrir mat?
Veitingasvið ISS óskar eftir að ráða 
matráða og aðstoðarfólk í mötuneyti 
víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu.
Störfin eru frá 50 til 100% og unnin á 
tímabilinu 07.30 til 21.00.

Bílstjóra í fullt starf sem unnið er frá 
07.00 til 15.00 alla virka daga. 

Áhugasamir sendið tölvupóst á 
eldhus@iss.is.
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Tæknimaður hjá MULTIVAC

MULTIVAC á Íslandi selur og þjónustar MULTIVAC pökkunarvélar og aðrar vörur og vélar

fyrir íslenskan iðnað. Félagið er staðsett í Reykjavík og er dótturfélag MULTIVAC í

Þýskalandi, sem er leiðandi á sínu sviði og rekur m.a. 74 dótturfélög víðsvegar í heiminum.

Við leitum

Hæfniskröfur

Í boði er

Guðný Harðardóttir

að reynsluríkum og faglegum tæknimanni til að annast uppsetningu
tækja/véla auk þess að annast viðgerðarþjónustu fyrir viðskiptavini fyrirtækisins.

eru að umsækjendur séu iðnmenntaðir s.s. rafvirkjar, vélfræðingar eða
með sambærilega menntun. Marktæk reynsla af sambærilegum störfum og haldbær
þekking á umræddu sviði er skilyrði. Áhersla er lögð á fagmennsku í vinnubrögðum, styrk
í mannlegum samskiptum, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

áhugavert starf í afar traustu og metnaðarfullu starfsumhverfi. Um
framtíðarstarf er að ræða, en gengið verður frá ráðningu skv. nánara samkomulagi.
Fyrirtækið leggur til bifreið fyrir starfið. Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk.

hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031,
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir og
meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga gögn fyrirliggjandi hringi eða sendi
rafpóst og tilkynni þátttöku.

Marigot Ltd., is currently looking for analytical and process technologist in Reykjavik, Iceland

This position has been created following collaboration 
between Matis and Marigot Ltd.

Please submit your application electronically at Matis’s 
website

www.matis.is/english/employement/collaboration
Please contact Sinead Ryan, Product Development Manager, 
Marigot Ltd., for further information: sinead.ryan@marigot.ie

Main Characteristics
Develop a number of seaweed based products from labora-
tory to pilot plant and full commercial scale up.

The key Technical Lead for transitioning new products from 
prototype to full-scale production

Product Applications may include Seaweed Products 
suitable for Human and Animal Nutrition, Agriculture and 
Cosmetics

Throughout the development phase the A&P Technologist 
will have full use of laboratory facilities in Iceland and will 
be supported by a team of Experts.

Deadline Monday 8th August 

Qualifications, Skills and Experience 
• Degree or equivalent in Food Science and   

Technology.
• Experience of laboratory analysis such as HPLC’s, GC’s, 

spectrophotometers, NIR’s etc.
• Experience with Pilot Plant equipment for example 

milling, filtration, fermenters, heat exchangers, mixers 
and separation equipment.

• Project Management experience with a proven record 
of delivering results and achieving goals.

• Excellent knowledge of Food Science and Food 
Chemistry and demonstrable analytical and problem 
solving skills.

• Highly results focused, and with a strong attention to 
detail.

• Highly structured and systematic approach to deliver-
ingbusiness solutions.

• Excellent team player, able to develop strong relation-
ships with colleagues and peers.

• Able to work on own initiative and prioritize workload 
effectively.

Analytical and Process Technologist

M A R I G O T
IRELAND LTD

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Starfsmenn í tómstundaheimilið  
  Frístund
 
Garðaskóli
 • Matráður
 
Hofsstaðaskóli
 • Skólaliði
 • Umsjónarkennari
 
Leikskólinn Sunnuhvoll
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í sérkennslu

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Hugbúnaðarsérfræðingur 
/ forritari óskast.
Við óskum eftir reyndum forritara sem 
mun vinna að vefnum tix.is og 
bakendakerfi vefsins.

Hæfniskröfur:

- Reynsla af vefforritun, HTML/CSS/
  Javascript/Node

- Forritun í C#/MVC

- Forritun á MSSQL gagnagrunni

Við óskum eftir að ráða 
starfsmann í þjónustuver / 
móttöku á skrifstofu 
fyrirtækisins

Hæfniskröfur:

- Góð almenn tölvukunnátta (t.d. Word 
  og Excel)

- Grunnþekking á Photoshop

- Góða samskiptahæfni og ríka     
  þjónustulund

- Áhugi á menningu og listum

- Þekking á HTML / CSS er kostur

- Góð íslenskukunnátta í rituðu og     
  töluðu máli skilyrði.

Umsækjendur sendi ferliskrá ásamt 
mynd á netfangið oli@tix.is
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Bílaþvottastöðin Lindin ehf
Óskar eftir starfsmanni í fullt starf. Viðkomandi þarf að vera 
duglegur, stundvís, vandvirkur og með góða þjónustulund. 
Hreint sakavottorð og bílpróf skilyrði. Umsókn og ferilskrá 
sendist á robert@bilalindin.is

Blikksmiðir / Nemar óskast
Blikksmiðurinn. óskar eftir að blikksmiðum,  

mönnum vönum blikksmíði og/eða nema í blikksmíði.

Upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Jónsson 
gudmundur@blikk.is  / sími 824-7750

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólinn Austurkór

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi 

· Leikskólakennari  

Leikskólinn Marbakki

· Leikskólakennari  

· Leikskólakennari í hlutastarf

· Leikskólasérkennari  

Hörðuvallaskóli

· Forfallakennari 

· Stuðningsfulltrúi 

· Skólaliði

Lindaskóli

· Starfsmaður í dægradvöl 

Álfhólsskóli

· Deildarstjóri sérúrræða

Velferðasvið

· Starfsmaður óskast í búsetukjarna fyrir   
 fatlað fólk í Kópavogi

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

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is

Vinnumálastofnun

Deildarstjóri  
tölvudeildar

Verkefni og ábyrgð:
•	  Dagleg stjórnun tölvudeildar

•	  Þarfagreining vegna viðhalds og framþróunar 
tölvukerfa stofnunarinnar

•	  Verkefnastýring og eftirlit með  
aðkeyptri forritunarvinnu 

•	  Rekstur tölvukerfa

•	  Notendaþjónusta

Menntunarkröfur:
Tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun.

Hæfni- og færnikröfur:
•	  Góða þekkingu á uppsetningu og viðhaldi  

SQL gagnagrunna

•	  Þekking á HTML,  Lotus Notes og Navision.

•	  Starfsreynsla á sviði tölvumála.

•	  Góð þekking á Office vöndlinum.

•	  Þekking á uppsetningu stýrikerfa (Vista, Win7).

•	  Góð íslenskukunnátta, einkum ritmál.

•	  Góð enskukunnátta.

•	  Stjórnunarreynsla.

•	  Mikil samskipta- og samningahæfni.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is starfið er með númerið 
201607/967

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Margrét 
Gunnarsdóttir sviðsstjóri (margret.gunnarsdottir 
@vmst.is) og Vilmar Pétursson (vilmar.petursson 
@vmst.is)  mannauðsstjóri í síma 515-4800 .

Öllum umsóknum verður svarað þegar  
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða deildarstjóra tölvudeildar. Tölvudeildin er staðsett í Kringlunni 1,  
103 Reykjavík og þjónustar allar starfsstöðvar stofnunarinnar.  Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt  
með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.     

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri upplýsingatækni  og  rannsóknasviðs.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma leitar að Viðskiptastjóra (Field Brand Manager) fyrir Pfizer 

Hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða náttúruvísinda (t.d. lyfjafræði, 

hjúkrunarfræði, líffræði)
•   Reynsla af markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu heilbrigðisvara  

eða lyfja
•   Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður 

og tillögur
•   Áhugi og vilji til að vinna í spennandi og þverfaglegu teymi bæði á 

Íslandi og í samstarfi við Pfizer í Danmörku
•  Fagmennska og frumkvæði, jákvæðni og öguð vinnubrögð
•  Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
•   Mjög gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli 

er kostur

Starfssvið: 
•  Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
•   Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra, sem og innleiðing 

og eftirfylgni
•  Kynning og sala á lyfjum, gerð auglýsinga og markaðsefnis
•  Samstarf við heilbrigðisstarfsfólk 
•  Verkefnastýring og þátttaka í útboðum í samstarfi við Pfizer 
•  Markaðsgreining og áætlanagerð
•  Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis og erlendis
•  Samskipti við Pfizer í Danmörku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma (bessi@icepharma.is eða 821 8008). 
Umsóknir óskast sendar fyrir 5. ágúst á netfangið atvinna@icepharma.is merkt „Pfizer“ Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000. Markmið 
fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfið, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfizer hefur markaðsleyfi fyrir u.þ.b. 
80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 8%. 

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá fyrirtækinu 
starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og 
leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Starfsfólk vantar á veitingastað
Óskum eftir að ráða starfsfólk til afgreiðslu og þjónustu starfa 
í veitingastöðum okkar við Laugaveg og á Suðurlandsbraut.  
Vinnutími 9-16 og 16-23 - eða eftir samkomulagi. 

Viðkomandi þarf að vera stundvís, þjónustulipur og áreiðanlegur 
með hreint sakavottorð.

Fyrirspurnum og umsóknum óskast skilað á netfangið fob@fob.is 
ásamt ferilskrá fyrir 27. júlí n.k.

Vietnam Restaurant ehf.

ÍSLANDSLYFTUR
Óskum eftir uppsetningar eða verkamönnum, vönum 
eða viljugum til að læra að setja upp fólks og vörulyftur 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Laun samkvæmt sam-
komulagi. Skilyrði hreint sakavottorð. Uppl. í s. 860 7602 Helgi 
eða islandslyftur@islandslyftur.is

z er jákvætt, duglegt, skapandi og  
     með mikla þjónustulund 
z getur unnið um helgar og á kvöldin,  
     um 20–25 klukkustundir á viku 
z hefur reynslu af verslunarstörfum
z getur unnið sjálfstætt
z hefur áhuga á fatahönnun, fallegum 
     gjafavörum og finnskri hönnun 

 5 Umsókn og ferilskrá skal senda á:  
     info@finnskabudin.is

FINNSKA BÚÐIN
Kringlan, Bíógangur, 3. hæð

Við leitum að fólki sem:
FINNSKA BÚÐIN

leitar að starfsfólki 

í verslunina í  

Kringlunni

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Viltu vera  
með í að styrkja  
samstarf á Norður- 
Atlantssvæðinu?
Norræna Atlantssamstarfið leitar  
að ráðgjafa til að starfa á aðal- 
skrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum

Umsóknarfrestur: 15. ágúst 2016

Nánari upplýsingar um NORA og  
um starfið er á www.nora.fo Nordic Atlantic Cooperation

AUglýsiNg

Höfum til sölu  
notuð Hunnebeck  
Manto veggjamót

Allar helstu stærðir á flekum:
2,4 x 3m
1,2 x 3m
1,05 x 3m
0,9 x 3m
0,75 x 3m

0,65 x 3m0,55 x 3m
0,45 x 3m

Innhorn, úthorn, stillanleg horn ásamt öllum fylgihlutum.
Notaðar Doka Eurex 30 x 350 undirslátarstífur.

Upplýsingar gefa Guðjón 895-7673 og Jón 821-8182

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Velferðarsvið

Forstöðumaður – Íbúðakjarni Þorláksgeisla

Þjónustumiðstöð árbæjar og graFarholts

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir forstöðumanni 
 til að stýra nýjum íbúðakjarna fyrir fatlaða í Þorláksgeisla.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi íbúðakjarnans.
• Hefur innsýn í heilsufar þjónustunotenda og yfirsýn yfir 

alla þá þjónustu sem þeir fá.
• Gerir starfs- og fjárhagsáætlun og ber ábyrgð á fram-

kvæmd þeirra. 
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri, innkaupum og bókhaldi 

íbúasjóða þar sem það á við.
• Ber ábyrgð á einkafjármunum íbúa samkæmt umboði.
• Stjórnar starfsmannamálum vinnustaðarins og ber ábyrgð 

á framkvæmd starfsmannastefnunnar, þ.m.t. ráðningum, 
vaktaáætlunum, orlofstöku, símenntun, handleiðslu og 
starfsþróunarsamtölum.

• Stýrir og ber ábyrgð á að þjálfun starfsfólks sé í samræmi 
við faglegar áherslur velferðarsviðs þannig að starfsfólk 
veiti sérhæfða þjónustu. 

• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur 
þjónustunotenda.

Hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 

heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda sem nýtist í starfi.
• Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum. 
• Reynsla af stjórnun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulags- 

hæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur 

Reykjavíkurborgar. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar  
og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 4111200 og  
tölvupósti solveig.reynisdottir@reykjavik.is

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar reykjavik.is/laus-storf
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ÚTBOÐ
Skarðshlíð 1. áfangi

Útboðsgögn verða seld hjá umhver
s- og skipulags- 
þjónustu Hafnar�arðarbæjar, Norðurhellu 2, frá og með 
þriðjudegi 26. júlí 2016. Verð kr. 5.000.-

Tilboð verða opnuð á sama stað, mánudaginn 15. ágúst 
2016, kl. 11:00. 
 
Helstu magntölur eru:

Uppúrtekt úr götum og stéttum    1.870 m3
Hreinsun y
rborðs í núverandi götum   5.165 m2 
Upphækkun núverandi brunna        24 stk.
Upphækkun núverandi niðurfalla             30 stk.
Snjóbræðslulagnir      920 m
Lagnaskurðir fyrir veitur     450 m
Neðra burðarlag    1.240 m3
Efri burðarlög   5.950 m2
Malbikun      5.810 m2

Verklok eru 1. nóvember 2016

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð og 
lokafrágang núverandi gatna í Skarðshlíð 1. áfanga vegna 
breytts skipulags í hver
nu, ásamt breytingum á frá- 
veitulögnum, neysluvatnslögnum og lögnum veitna. 

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Óskast til leigu

Velferðarráðuneytið  
Húsnæði óskast til leigu

20392 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
skrifstofu húsnæði fyrir velferðarráðuneytið. Umsjónaraðili 
er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, á miðborgarsvæði höfuðborgarinnar eða næsta 
nágrenni þess, einnig um gott aðgengi og næg bílastæði. 

Húsrýmisþörf velferðarráðuneytisins er áætluð um 2.250 
fermetrar (brúttó) og er um hefðbundið skrifstofuhúsnæði 
að ræða. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður  
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 26. júlí 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20392 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 16. ágúst 2016 en svarfrestur 
er til og með 19. ágúst 2016. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðju-
daginn 23. ágúst 2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20392 – Leiga á húsnæði fyrir vel-
ferðarráðuneytið.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar um: 
•	Afhendingartíma	húsnæðis
•	Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu,	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	Húsgjöld
•	Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag
•	Önnur	atriði	eftir	tegund	verkefnis

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verktaki skal annast jarðvinnu vegna vatnslagna og 
upprifi eldri lagna. 

Starfsmenn Veitna munu sjá um lagningu kalda-
vatnslagna.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 27.07.2016 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2016-13 Hraunteigur endurnýjun veitulagna 
útgefnum í júlí 2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 11.08.2016 kl. 11:30

VEV-2016-13 23.07.2016

HRAUNTEIGUR 
ENDURNÝJUN VEITULAGNA  

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verkið felst í lagningu um 110 m langrar DN 
600 ductile safnæðar, um 300 m langra DN 400 
safnæða, auk þess að grafa skurð fyrir háspennus-
treng og lagningar lágspennustrengja frá 

VK-2 að VK-3 og V-K4 og byggingu borholuhúsa 
yfir holur VK-2, VK-3 og VK-4 í Vatnsendakrikum. 
Við borholuhús yfir VK-2 kemur sambyggð spen-
nistöð.

Verkið er unnið á brunnsvæði vatnsverndar í 
Vatnsendakrikum í Heiðmörk. 

Á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins 
er í gildi „Samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla 
innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reyk-
javíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, 
Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar“, http://
ssh.is/vatnsverndin. 

Markmið samþykktarinnar er að tryggja vernd-
un grunnvatns vatnsverndarsvæða höfuðbor-
garsvæðisins og skilgreinir hún ítarlega þær reglur 
sem ber að fylgja við mannvirkjagerð á vatnsvern-
darsvæðunum.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 27.07.2016 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgög-
num „VEV-2016-06- Virkjun VK-2 VK-3 og VK4 í 
Vatnsendakrikum útgefinn í júní  2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn11.08.2016 kl. 10:30.

VEV-2016-06 23.07.2016

VIRKJUN VK-2 VK-3 og VK-4  
Í VATNSENDAKRIKUM: 

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

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

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

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

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

Um er að ræða uppbyggingu á hluta niðurrennslisveitu fyrir 
skiljuvatn frá Nesjavallavirkjun, tengingu hennar við eldri 
lagnir í varmastöð virkjunarinnar, tengingu við borholur sem 
og tenginu lagna í dælustöð. Þá er um að ræða endurnýjun 
á núverandi frárennslislögnum fyrir skilju  og þéttivatn. 
Helstu stærðir lagna í verkinu eru DN100 til DN500 bæði í 
svörtu og ryðfríu stáli.

Hlutverk verktaka er að annast alla jarðvinnu, stálsmíði, 
pípulagnir, uppsetningu á búnaði, tengingar, prófanir og 
annað það sem þarf til þess að ljúka verkinu að fullu eins 
og það er skilgreint í útboðsgögnum. 

Útboðsverkefnið er nánar skilgreint í útboðsgögnum ONVK-
2016-19

Útboðsgögnin verður hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 27.07.2016 á vefsíðu OR http://www.or.is/
fjarmal/utbod#page7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf., að Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 09.08.2016, kl. 10:00.

ONVK-2016-19/ 23.07.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í 
útboðsverkefnið

NESJAVALLAVIRKJUN STÆKKUN 
NIÐURRENNSLISVEITU JARÐVINNA, 

LAGNIR OG STÁLSMÍÐI: 

Útboð
Skeiða og Gnúpverjahreppur óskar eftir  

tilboðum í sorphirðu í sveitarfélaginu 2016 – 2020.
Verkið felst í söfnun á óflokkuðum úrgangi í grátunnu í 240l 
tunnum     og endurvinnsluefni, í 660l tunnum, eins og pappír, 
bylgju pappa og pappa, minni málmhluti (t.d. niðursuðudósir, 
málmlok af glerkrukkum) og fernur auk plastumbúðir, s.s. plast
brúsa, plastdósir, plastpoka og plast með viðeigandi merkingum,  
nefnd græntunna við heimili bæði í þéttbýli og í dreifbýli og 
stofnanir í sveitarfélaginu. Grátunnu og græntunnuefni skal 
verktaki flytja til móttökustöðvar í Sorpu bs. Gufunesi í Reykja
vík. Komi til breytingar á afsetningu úrgangs á samningstíma 
skal semja um það sérstaklega. Verkkaupi mun útvega tunnur. 
Verkkaupi mun útvega tunnur fyrir söfnun við stofnanir sveitar
félagins eins og þarf, en gáma mun verkkaupi leigja af verktaka. 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru tvö gámasvæði, eitt í Brautar
holti og eitt við Árnes. Verktaki mun leigja verkkaupa alla gáma 
og losa þá en reiknað er með að gámar á grenndar stöðvum séu 
framhlaðningsgámar en krókgámar á gáma stöðvum.

Verktími er frá 1. október 2016 til 30. september 2020, þ.e. 4 ár. 
Samningurinn getur framlengst um 1 ár í senn í alls 2 ár ef báðir 
aðilar samþykkja. Grátt ílát undir óflokkaðan úrgang skal að 
jafnaði tæma á 3 vikna fresti. Græntunnu skal tæma á 6 vikna 
fresti, nema verkkaupi ákveði annað. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að breyta fyrirkomulagi 
söfnunar   , ílátum, tíðni tæminga, afsetningu úrgangsflokka og 
breyta öðru fyrirkomulagi á sorphirðu. Eins að fella niður verkliði.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást hjá Eflu Suðurlands, Selfossi við skráningu í síma 
4126900 eða með tölvupósti á netfang utbod.sudurland@efla.is .

Opnun tilboða er kl. 11:00 þann 25. ágúst 2016. Tilboð verða 
opnuð í skrifstofu Skeiða og Gnúpverjahrepps í Félagsheimilinu 
í Árnesi, 801 Selfossi.
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24. JÚLÍ KL.15:30-16:00
Vel skipulagt og fjölskylduvænt tvílyft parhús miðsvæðis á höfuð- 
borgarsvæðinu. Eignin er skráð 217.1 fm hjá FMR og að auki er 
manngengt háaloft yfir hluta eignar ca. 30 fm sem ekki er skráð í 
fermetratölu. Á síðasta ári var sett upp nýtt vandað eldhús í eign og 
skipt um gólfefni á efri hæð, lögð hitalögn í eldhús og stofurými.
Gróin garður og miklar verandir í kringum hús. Mögulegt að stúka 
af hluta neðri hæðar fyrir 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Sveinn Eyland lögg.fasteignasali 
s. 6900 820 á staðnum.

Sveinn 
Löggiltur fasteignasali.  

S. 512 4900

RAUÐAGERÐI 30 A – 108 RVK

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Svanabyggð á Flúðum

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Stórglæsilegt 85 fm sumarhús á lokuðu svæði við golfvöllinn. Heitur 
pottur og vatnsgufa. Stór verönd og skjólsæll garður. Laus strax með 
öllu innbúi. Tvö herbergi og gott svefnloft. Áhv. Hagstætt lán c.a. 
10 millj. Verð 19,8 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur 
Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.

Anton Karlsson
S: 771 8601

Markús G. 
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali 
S: 898 1233

Gunnlaugur A. 
Björnsson  
S: 617 5161

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.
50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.
Síðumúla 29

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

Costa Blanca Spánn
Allt fasteignir - sólareignir - Þorbjörn Pálsson löggiltur fasteignasali 
kynnir í samstarfi við Dunas del Mediterráneo. Glæsilegar fasteignir 
á Costa Blanca, Torrevieja, Orihuela Costa og Alicante.

Sérstakur sýningardagur úti á Costa Blanca laugardaginn 6. ágúst. 
Hafið samband sem fyrst í síma 898-1233. thorbjorn@alltfasteignir.is

Kostnaður við kaup:
Kaupandi fasteignar þarf að greiða virðisaukaskatt af uppgefnu kaup
verði til spænska ríksins við undirritun afsals. Almennt getur   kostnaður    
kaupanda við kaupin hlaupið í kringum 13%15% í heildarkostnað sem 
reiknast af kaupverði eignarinnar og greiðist við afsal. 

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Rótgróið bílaverkstæði í fullum rekstri sem hefur verið starfrækt síðan 
árið 1981 við góðan orðstýr.  Með fyrirtækinu fylgja öll nauðsynleg tæki 
og tól sem rekstrinum fylgja
HÚSNÆÐIÐ er 295,7 fm auk byggingaréttar fyrir 66 fermetra stækkun.

Verð á húsnæði og rekstri: 82.000.000 kr.
Verð á rekstri (Knastás ehf.): 26.000.000 kr.

Sigurður Tyrfingsson, löggiltur fasteignasali í síma  
545-0800 eða sigurdur@gardatorg.is.
Elka Guðmundsdóttir, nemi til löggildingar fasteignasala,   
í síma 863-8813 eða elka@gardatorg.is

Bílaverkstæðið Knastás ehf - Skemmuveg 4 KÓP

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Til sölu er veitingastaðurinn Gallery Pizza á Hvolsvelli.  Fyrirtækið 

hefur verið rekið í 25 ár og nýtur vinsælda í héraði og meðal 

ferðamanna.  Vetingastaðurinn sem er vel búinn tækjum, er 

rekinn í 214 fm húsnæði á góðum stað á Hvolsvelli, auk þess fylgir 

með einbýlishús, sem staðsett er við hliðina á veitingastaðnum.  

Mögulegt er að kaupa rekstur, tæki og húsnæði, eða að kaupa 

einungis rekstur og tæki og leigja húsnæðið.  

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028    gudmundur@fannberg.is
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Veitingahús á Hvolsvelli

Fasteignasala venjulega fólksins...

N
ýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 -  dom

usnova@
dom

usnova.is - w
w

w
.dom

usnova.is 

Klausturhólar lóð 31
Opið hús á laugardaginn 23. júlí kl. 14:00 - 15:00

Fallegur og vandaður heilsársbústaður í landi 
Klausturhóla í Grímsnesi á 1 ha. eignarlandi. 
Til afhendingar við kaupsamning. 
Mikill gróður á lóð, heitur pottur, rafmagnshlið. 

Verð
24.900.000 kr.

Sveinn G. Guðmundsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
 S: 899 8546 
sveinn@domusnova.is

Haukur Halldórsson
hdl, löggiltur fasteignasali
S: 5271717
haukur@domusnova.is
Ábyrgðarmaður Domusnova:

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

77,9 millj.Verð:

Bauganes

Miklaborg kynnir:  
Fallegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 
einbýlishús á góðum stað við Bauganes í 
Skerjafirðinum í Reykjavík.

185,1 fm

6 herbergja

Glæsileg endurgerð lóð

Nýlegt gróðurhús

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 24,8 millj.Verð:

Fallegur bústaður 83 m²,  
sólskáli 17 m² af heildarstærð

Einstök staðsetning í landi 
Nesja, í botnlanga

Ákvæði í leigusamning að 
framlengja samningnum

Bústaðurinn stendur hátt, sólar 
nýtur við frá morgni til kvölds

Kjarri vaxið land/Mikið útsýni 
Báta aðstaða við vatnið

Lækkað verð

Nesjar - Sumarhús 
Þingvallavatn



Kópavogsbraut 79
200 Kópavogur
Glæsileg eign

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 36.300.000

Verð: 41.900.000
Remax Fjörður Kynnir:  Rúmgóða og bjarta 4ja herbergja neðri sérhæð hæð skráð samkvæmt FMR
101,5 en er um 10fm stærri en skráning segir til um í góðu nýlegu fjórbýlishúsi við Kópavogsbraut 79.
Sér inngangur og stór viðarverönd með skjólveggjum og heittum potti. Frábær staðsettning og stutt í
skóla og leikskóla. Eign sem vert er að skoða. Allar nánari uppls gefur Páll Lögg,fasteignasali í síma
861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudagin 26 júli 18:30 og 19:00

861-9300

Blikahólar 2
111 Reykjavík
Falleg útsýnisíbúð

Stærð: 127,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 25.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Fallega 4ra herbergja 128 fm íbúð á annarri hæð við Blikahóla í Reykjavík. Stórbrotið útsýni yfir borgina
gerir þessa íbúð eftirsóknarverða. Íbúðin sjálf er 103 fm og bílskúrinn er 25 fm.
Húsið er í góðu ástandi og hefur austurhlið hússins verið klædd og búið er að skipta þar um glugga og
gler. Bílskúrshurðir hafa verið endurnýjaðar og eru þær rafdrifnar. Íbúðin skiptist í hol, stofu og
borðstofu, endurnýjað baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél, eldhús og 3 svefnherbergi.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25.7 kl 17:30 - 18:00

899 5209

Miðleiti 2
103 Reykjavik
Glæsileg eign

Stærð: 154,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 43.500.000

Verð: 47.900.000
Remax Fjörður kynnir: Bjarta og rúmgóða 4ja herbergja endaíbúð á annari hæð ásamt stæði í
bílgeymslu við Miðleiti 2. ATH aðeins 1 íbúð á hæð  í stigagangi. Eignin er skráð samkvæmt
fasteignamati 154,1 fm og þar af stæði í bílgeymslu 25,4 fm (skráð sem bílskúr)
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is
861-9300

Fjallakór 16
203 Kópavogur
Glæsileg einbýlishús með útsýni

Stærð: 307,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 80.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 135.000.000

RE/MAX Fjörður og Guðrún kynna:Glæsilegt og vandað, vel staðsett 307,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum rúmgóðum bílskúr  í Kópavogi. Búið er að gera litla íbúð með sér inngangi á neðri hæð sem
einnig er hægt að hafa sem hluti af húsinu. Húsið er teiknað af Gunnari Páli Kristinssyni arkitekt. Innréttingar
er allar sérsmíðaðar af Brúnás innréttingum. Instabus ljósa- og hitakerfi er í húsinu. Gegnheilt hnotuparket og
sandsteinn er á gólfum. Húsið stendur innst í  botnlanga á einstaklega fallegri  fullfrágenginni útsýnislóð með
heitum  potti  og  óskertu  útsýni  yfir  Kópavoginn,  borgina,  Akrafjallið,  Snæfellsjökul  og  Esjuna.  Stutt  í  ýmsa
þjónust  svo  sem  grunn-  og  leikskóla,  íþróttir  og  verslun.  Eign  í  algjörum  sérflokki  sem  býður  upp  á  ýmsa
möguleika. Eignin er laus til afhendingar strax.
Sjón er sögu ríkari.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðrún Þ. Helgadóttir nemi til löggildingar fasteignasala í síma 820-0490 eða á
gudrun@remax.is.  Vigdís  löggiltur  fast-eignasali  í  síma  414-4700.

Fjörður

Vigdís R.S.
Helgad.

Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25. júli, frá kl.17:30 til kl.18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Álftamýri 10
108 Reykjavík
Góð eign

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 22.050.000

Verð: 31.900.000
Opið hús næstkomandi Þriðjudag, 26 Júlí milli 17:30 og 18:00 Álftamýri 10. Páll Guðmundsson lögg,
fasteignasali tekur á móti gestum, sími 861-9300.Remax Fjörður Kynnir:  Rúmgóða og bjarta 3ja
herbergja íbúð á neðstu hæð skráð samkvæmt FMR 74,7 fm í góðu fjölbýlishúsi við Álftamýri 10.Húsið
var allt málað og sprunguviðgert 2009 og dren og skolp var endurnýjað 2013. Góð staðsetning og stutt
í alla þjónustu og verslun.Allar nánari uppls gefur Páll Lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða
pallb@remax.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 26 júli 17:30 og 18:00

861-9300

Hringbraut 48
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt eldra einbýlishús

Stærð: 146,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1930

Fasteignamat: 34.750.000

Verð: 53.900.000
Fallegt 146 fm einbýlishús á eftirsóttum stað í suðurbæ Hafnarfjarðar.
Húsið er á þremur hæðum og er að hluta til undir súð og því stærra að grunnfleti. Auk þess fylgir
eigninni útiskúr sem ekki er skráður inn í fermetratölu eignarinnar.  Að utan er húsið klætt með aluzinki
og á báðum hliðum eru fallegir kvistir. Fallega ræktuð lóð, verönd og sólpallur. Allur umgangur um
húsið og lóð ber vott um mikla snyrtimennsku. Útsýni er frá húsinu og er staðsetning einstaklega góð.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 26. júlí kl 17:30 - 18:30

899 5209

Grettisgata 71
101 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með svölum í 101

Stærð: 92,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1931

Fasteignamat: 30.200.000

Verð: 32.900.000
Rúmgóð 4ja herbergja íbúð með tveimur svefnherbergjum á þriðju hæð með norðursvölum. Stofa-og
borðstofa eru samliggjandi en hægt er að loka borðstofunni með tvöföldum frönskum hurðum og því
möguleiki á að gera þriðja herbergið. Baðherbergið er algjörlega endurnýjað með upphengdu salerni,
sturtuklefa og hvítri innréttingu. Þvottahús er innaf eldhúsi og þaðan er útgengi út á svalir. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Sérgeymsla er í sameign. Sameigninlegur bakgarður með þægilegu aðgengi að
Laugaveginum.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Gustavsdóttir
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25.júlí kl.17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

698-9470

Ásakór 3
203 Kópavogur
4ra h. á efstu hæð með bílskúr!

Stærð: 160,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 39.550.000

Verð: 43.900.000
4 herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð, ásamt bílskúr í fjölbýli að Ásakór 3 í Kópavogi. Íbúðin er laus til
afhendingar. Nýtt eikar rustikk parket og nýjar flísar á gólfum. Einnig nýflísalagt baðherbergi og íbúðin
öll nýmáluð. Sjálfvirkur hurðaopnari í anddyri, lyfta og öll þjónusta sem snýr að sameign aðkeypt.
Göngufæri er í leik- og grunnskóla, knattspyrnuhöll,  verslanir, Salalaug, Guðmundarlund o.fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánd. 25 júlí kl.18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

661-6056



BÍLAR &
FARARTÆKI

Fiat Ducato húsbíll - árgerð 1999 
- ekinn 123.000 km. Gott eintak 
og snyrtilega umgengin. Markísa, 
hjólagrind, sólarsella og nýir 
rafgeymar. Gott eintak sem fæst á 
góðu verði. Ásett 2.690.000 kr. Nánari 
upplýsingar gefur Bílás, Bílasala 
Akranes í síma 863 2622 / 431 2622

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Hobbý 540 árg 2006 
hjólhýsi á Laugarvatni góð 
verönd,geymsluskúr,ýmis áhöld geta 
fylgt, grillaðstaða, Verð 2.8 millj 
skipti möguleg, Tilboð nú 1,990 millj 
staðgreitt. raðn.120590.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.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.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

3 stk. MeIstarar
 RENAULT MASTER DCI100 L2H2 
nýskr. 2013, eknir +/-50 Þ.km, dísel, 6 
gíra. Verð 3mkr. + vsk. pr. stk. Raðnr. 
287318

sÁ flOttastI
 M.BENZ C 220d AVANTGARDE nýskr. 
09/2015, ekinn 8 Þ.km, 170 hö diesel, 
sjálfskiptur (7 gíra). Eins og nýr! 
TILBOÐSVERÐ 7.390.000 kr. Raðnr. 
255217

GríNVerð
 AUDI A6 2.0 TDI S-LINE nýskr. 
04/2014, ekinn 16 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur.Eins og nýr! TILBOÐSVERÐ 
6.990.000 kr. Raðnr. 254356

alVÖru pIkkI
 FORD F350 KING RANCH nýskr. 
01/2008, ekinn 135 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000 kr. Vill 
dýrari Discovery! Raðnr. 285615

alVÖru ferðabíll
 FORD FREETEC 688 TI 03/2007, 
ekinn 48 Þ.km, diesel, SJÁLFSKIPTUR, 
afturdrifinn, tvöfalt að aftan, stór 
geymsla ofl. Verð 7.990.000 kr. Raðnr. 
230164

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.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

Honda CR-V Elegance new, 6/2015, ek 
66 þús km, bensín, sjsk, tilboðsverð 
4.790 þús, er á staðnum, raðnr 
220536.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað 

laugardaga
www.100bilar.is

 bílar til sölu

tOyOta aVeNsIs 2003 - 
790.000 kr

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL árg. 
2003. Senon ljós, skyggðar rúður og 
fl. Ek.223.000. Vél upptekin í 84.000 
vegna galla af Toyota. Sjálfskiptur, 
bensín. Sumar- og vetrardekk á 
nöglum fylgja. Allt nýtt í bremsum. 
Hjólalegur framan. Ný smurður. Uppl. 
í síma 895 2000 Ásett verð 850.000. 
Bein sala

Til sölu Buggybíll árg 2016 ónotaður. 
Verð 2.6 mil Uppl. Ingi 8957922

Renault Master 2001, ekinn aðeins 
162 þús, diesel miðstöð. Smá 
innrétting sem húsbíll. Verð 690 þús. 
Upplýsingar í síma: 8920066

Dekurbíll - lítIð ekINN !
VW Polo 1,4 comfortline. 2010, tveir 
eigendur, ekin 51. þús km. 5 gíra, 
ný vetradekk fylgja, ný skoðaður, 
dekurbíll. verð. 1.580.000,- Uppl. í s. 
8223322

Renault Midlum 190.09 árg. ‘07 ekinn 
171.000, 6 gíra bsk 1.5 tonna Zepro 
lyfta, vel með farinn. Uppl. veitir 
Hannes í síma 892-3011

Nissan Qashqai árg. 2013 ekinn 
69 ÞKM. beinskiptur, dísel og enn í 
ábyrgð. Verð: 3.390.000 s: 625-7798

VW pOlO 2007 tIl sÖlu
VW Polo Comfortline 1,4 árg. 2007, 
ek. 124 þús. Sjálfskiptur, bensínvél, 
álfelgur, smurbók og skoðaður ‘17 án 
athugasemda. Vel með farinn bíll, 2 
eigendur frá upphafi. Verð 890 þús 
S:661 8799

TOYOTA YARIS 750Þús Árg 2007, ek 
173þús. Sk. 2017. Tilboð 750þús. S. 
6992227

Honda CRV Elegance Special Ed. Árg 
2010, ek 85 þ.km. Sjálfsk. Bensín. 
Næsta skoðun 2018. Toppeintak. V. 
3.200 þús. S. 898 3646

FORD - ESCAPE V6 All wheel drive Árg 
2008 Ekinn 123.000 km Nýskoðaður 
athugasemdalaust Nýtt í bremsum 
Toppeintak Verð 2.090.000-kr Uppl í 
síma 7792416

kaupuM bílINN ÞINN 
strax !!! Hærra 
uppítÖkuVerð

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur uppl. á Seldur.is og við 
sendum þér tilboð !!

Til sölu Skoda Oktavia 4x4 station 2,0 
bensín árg. 2005. Verð 750 þús. Uppl 
í s. 893-0561

Volvo XC90 árgerð 2005 til sölu,litur 
svartur 2,5 turbo bensín sjálfskiptur. 
Bíll í topp standi. Ek 223þ. Verð 1790þ 
Uppl s 660-5224

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

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.

Varahlutir
Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla

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.

ISO 9001:2008

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Save the Children á ÍslandiSave the Childe re



ÚTSALA
AFSLÁTTUR

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind 
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri.

50 70



 Bílar til sölu

Honda JAZZ nýsk.12/07 ek. 120 þús.
sjálfsk. einn eig. Kr. 990.þús 6695532

Til sölu Renault Kangoo 2005 Ný 
skoðaður án athugasemda, ný 
tímareim, nýjar bremsur o.fl. ekinn 
152.000. bíll í góðu standi! S:842-2535

 250-499 þús.

Peugeot Partner 5 manna. árg 2001.
Nýskoðaður.Ekinn 218þús.Smurbók.
Gott viðhald.Nýl tímareim,kúpling 
ofl.Toppgrind,dráttarkúla.Ryðlaus. 
Verðhugm 390þús.Uppls 8678797

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

land Cruiser óskast
Óska eftir lítið eknum Toyota Land 
cruiser VX dísel 2005-2007. Sími: 
6690110

 sendibílar

Til sölu Toyota Hiace 4x4 Turbo diesel, 
langur, 5 manna árg. 2007 ekinn 154 
þús km. Uppl. í s. 893-0561

 Húsbílar

 Vespur

Til sölu vespa 125 cc, árg 2011, 
bensín. Flott og í góðu standi. Verð 
250.000 eða tilboð s:7733900

 Fjórhjól

Eigum til nýtt Polaris Sportsman 
570 X2 fjórhjól með palli. Hjólið er 
torfæruskráð með rafmagnsstýri 
og mótorbremsu, og leysir af hólmi 
hið vinsæla 800 hjól frá sama 
framleiðanda. Hagkvæmt, lipurt og 
fjölhæft fjórhjól á hægstæðu verði. 
Hentar bæði sem vinnuþjarkur og 
frístundatæki. Verð: 2.290.000 m/vsk. 
Cobolt Verkstæði ehf Freyjunesi 6 
603 Akureyri 461-1500 www.cobolt.is 
cobolt@cobolt.is

 kerrur

Kerrur frá 144.900,- Evrópsk 
gæðaframleiðsla. Kynntu þér úrvalið á 
kerrur.is Dekkjahöllin sími 460 3000

 lyftarar

 Fellihýsi

Fellihjólhýsi TRAIL MANOR 2720 SL, 
2000, amerískt mjög rúmgot (27 fet 
uppsett) og hlaðið aukabúnaði, sjá 
augl.á WWW.bland.is (“fellihýsi”) og í 
s. 860 2130. Verðhugm. 650 þús.

Rockwood Freedom fellihýsi offroad 
árgerð 2010 m/fortjaldið. Skoðaður 
2018, lítið notaður og glæsilegur Vagn. 
Upplýsingar í símum: 8963127 og 
8943127

 Bátar

VaXtalaus lán
320 cm slöngubátar á aðeins 199.000 
kr vaxtalaus korta lán í boði til 12 
mánaða. Nánar á veidiportid.is eða S. 
552-9940 Veiðiportið grandagarði 3

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

Til sölu bátur 6 hö Johnson. Tvöfaldur 
botn, upphækkun fyrir sjóstöng. Vagn. 
Verð 395 þús. Upplýsingar í síma : 
8920066

Quiksilver 640 pilothouse 2007, 
Mercury 100 HP. Keyrður 165 tíma. 
Fullbúin bátur með vagni. Verð 3,9 m. 
Uppl í síma: 6952395

Til sölu 30 feta skemmtibátur árgerð 
1998 báturinn er allur sem nýr að 
innan sem utan. Vél Volvo Penta 
260hö ekin aðeins ríflega 800 tíma, 
vagn fylgir. Uppl. í s. 893-7900

Verð: 5.300.000,- án vsk

Doosan DX55
Árgerð: 2013 - Notkun: 1.469 vst.

Hraðtengi + 4 skóflur

Verð: 7.550.000,- án vsk

Komatsu PC130-8
Árgerð: 2011 - Notkun: 5.189 vst.

Hraðtengi + skófla

Verð: 3.500.000,- án vsk

Volvo EW70W
Árgerð: 2001

Skófla + gafflar + tiltskófla

Verð: 7.800.000,- án vsk

Scania R480
Árgerð: 2007 - Notkun: 313.000 km

ADR bíll

Verð stk: 950.000,- án vsk

2 stk Narko
Árgerð: 1999 & 2000

3 öxla flatvagnar

Verð: 2.600.000,- án vsk

Man 18.430
Árgerð: 2005

Notkun: 299.000 km

Kistumel 2 • 116 Reykjavík 
Sími 480 0444

vinnuvelar@vinnuvelar.is 

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

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

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

Allir velkomnir

Arnar Freyr, Tómas Tómasson, 
Eysteinn Eysteinsson og 
Birgir Jóhann Birgisson 
spila um helgina.

Danshljómsveit BJB

skemmtanir

Save the Children á Íslandi
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Þjónustuauglýsingar      Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga   arnarut@365.is  sigrunh@365.is

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

rafeindir@internet.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

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

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

til sölu Hjólbarðar

TecHkING 
VINNUVéLADekk

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

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

 Varahlutir

Vantar þig VARAHLUTI HRATT að 
utan? SKOÐAÐU ÞÁ!! ATH BÍLL 
KEMUR 1 ÁGÚST... VANTAR ÞIÐ 
VÉL EÐA ANNAÐ STÓRT AÐ UTAN 
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 788-8897 
Útvegum varahluti að utan á 2-10 
dögum, stórir eða litlir hlutir ekkert 
mál. Vélar, skiptingar, gírkassar, 
spíssar, mælaborð, loftbúðar, 
öryggisbelti, túrbínu, tölvuheilar 
eða bara bremsuklossar. Orginal eða 
aftermarket varahlutir, notaðir eða 
nýjir við getum reddað því. Endilega 
sendið fyrirspurnir á pantanir@
fastparts.is eða hringið í síma 788-
8897 (Íslenska) 784-2042 (Enska)

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Tek að mér þrif í heimahúsum, er 
vön. Meðmæli. Uppl. í s. 862 8233 / 
486 1951

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Garðyrkja

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.

 bókhald

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

 Málarar

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

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

SMIðIR

NÝSMíðI oG VIðHALD.
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

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

365.is      Sími 1817
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Til sölu er þetta vandaða heilsárstjald með álgrind.  Tjaldið sem er einungis rúmlega  
2ja mánaða gamalt er alls 360 fermetrar (10x36m) með 5 metra lofthæð.
Ásett verð er kr. 3.200.000. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur B. Jónsson hjá HEKLU í síma 825 5610.

RISATJALD til sölu

 Til sölu

CRAwfoRD LeSTUNARhúS
Til sölu 2 stk Crawford lestunarhús 
Verð 1,200,000 Uppl í 773-1630

VöRUkASSAR oG GÁMAR
Til sölu tveir vörukassar 20/feta 
einangraður gámur og opinn 20feta. 
Uppl í 773-1630

hURðARAMMAR  
Með GLeRI

Hurðarammar með gleri 2 stk 
hurðarammar með gleri Nýtt uppl 
773-1630

15,000 LíTRA RúSTfRíR 
TANkUR

15,000 lítra rústfrír tankur. upplýsingar 
í síma 895-8873. í góðu ástandi

“kRAp” pLASTGLöS Með 
RöRUM oG LokUM !!!

“Krap” plastglös með rörum og lokum 
5-10.000 stk nokkrir litir. Til sölu allur 
lagerinn eða hluti, þó ekki færri en 
100 stk í einu. Uppl í síma 895-8873

 Óskast keypt

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.

 Sjónvarp

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

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

HEIMILIÐ

 Barnavörur

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

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

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

Herb. til leigu sv. 105 í Skipholti. 
Upplýsingar í síma 690 0978

 húsnæði óskast

3JA MANNA fJöLSkyLDA 
Með GæLUDÝR

óskar eftir hentugu húsnæði frá 
1.september helst í Hafnarfirði 

en skoðum samt allt. Erum 
öll í fastri vinnu, erum skilvís, 

reglusöm,reykjum ekki, göngum 
vel um. Getum útvegað góð 

meðmæli og tryggingu. 

Upplýsingar í síma 8980364.

Óska eftir 2-3 herbergja íbúð. Er 
57 ára reglusöm með meðmæli. 
Greiðslugeta 120-160þ. S. 7768982

 fasteignir

TIL SöLU í BoRGARNeSI
Gott 86fm verslunarhúsnæði við 
Borgarbraut á besta stað. Laust. Verð 
8,5millj. Uppl. í s. 898 5187

 Sumarbústaðir

Til Sölu sumarhús til flutnings, 
staðsett á suðurlandi. Stærð 46m2 og 
10 m2 svefnloft. Nánari uppl. í síma 
844-9293

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VeITINGARhúS/BAR
 óskar eftir starfskrafti KVÖLD 

OG HELGARVAKTIR við afgreiðslu 
á bar. Helst vönu, aldur 25+. 
Íslensku kunnátta skilyrði. 

Umsóknir sendist á 
tjonusta@365.is

hÁRSNyRTIR
Óska eftir hársnyrti /sveini eða 
nema búin með 3ja árið á góða 
stofu á höfuðborgarsvæðinu frá 

01. ágúst
Upplýsingar í síma 698 7537

BAkARí / kAffIhúS
Starfskaraftur óskast í bakarí, 

afgreiðsla, smurbrauðs og 
súpugerð. Vinnutími 07-14 

og annan hvern lau. Íslensku 
kunnátta skilyrði og ekki yngri 

enn 35 ára. Framtíðarstarf.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@

sveinsbakari.is

Verktakafyrirtæki á Akureyri óskar eftir 
vönum járnabindingarmönnum. Símar: 
820-7060 / 840-0609 vaverktakar@
gmail.com

Menn vanir múrverki og flísalögnun 
óskast sem fyrst og nóg að gera í allan 
vetur. Uppl. í s. 860 3600 og 6966656.

LA CoLINA, BoRGARNeSI
Óskum eftir vönum pizzabakara. 
Upplýsingar í síma 863 8892

Leitum eftir dugmiklum starfskröftum 
á hjólbarðastöðvar Dekkjahallarinnar. 
18 ára aldurstakmark. Fyllið út 
umsókn á dekkjahollin.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is
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Íslenska skjaldamerkið 140x200
Nú 7.995 kr. Áður 15.990 kr.

Handklæði 70x140 / 10 litir 3 stærðir
Nú 2.093 kr.  Áður 2.990 kr.

Skautbúningasvuntan / Höfðingi svunta 
Nú 3.594 kr.  Áður 5.990 kr. 

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

SVUNTUR FRÁ 1.794 KR

25-60% AF ÖLLUM RÚMFÖTUM 30% AF ÖLLUM HANDKLÆÐUM

OKKAR STÆRSTA ÚTSALA FRÁ UPPHAFI

SENDUM FRÍTT ÚR VEFVERSLUN

Á undanförnum 3 árum höfum við unnið með Rauða krossinum við að safna notuðum flíkum. Þegar 
barnið þitt er vaxið upp úr sinni stærð hefur þú kost á að koma með flíkina og fá aðra með 20% afslætti. 

Sveitin mín 70x100
Nú 5.394 kr. Áður 8.990 kr.

40% AF ÖLLUM BARNARÚMFÖTUM

Fífa  140x200 
Nú 6.071 kr.  Áður 13.490 kr. 

ÚTSALA

ÍSLENSK
HÖNNUN

Nærföt - Tvílit 
Nú 1.145 kr.  Áður 2.290 kr. 

50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM

Peysa -  Íslensku sumarblómin
Nú 1.595 kr.  Áður 3.190 kr. 

50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM
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Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir og amma,

Kristín Halldórsdóttir
fyrrum þingkona Kvennalistans,

lést á Mörk hjúkrunarheimili 
fimmtudaginn 14. júlí.  

Minningarathöfn verður haldin í Lækningaminjasafninu á 
Seltjarnarnesi þriðjudaginn 26. júlí kl. 15.00.

Jónas Kristjánsson, Kristján Jónasson, Pálmi Jónasson, 
Pétur Jónasson, Halldóra Jónasdóttir og fjölskyldur.

Systir okkar, 
Olga Elísa Óskarsdóttir 

Lundberg 
lést þann 13. júlí sl. í Seattleborg  

   í Bandaríkjunum.

F.h. barna hennar og tengdasonar,

 April, Roberts, Önnu og Toms Penner, 
auk annarra aðstandenda,

Guðbjörg Óskarsdóttir
Dagmar Óskarsdóttir

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu  
og umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Þorsteinn Elísson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir, 

Jórunn Þóra Magnúsdóttir
 Miðgörðum, Grímsey, 

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 
mánudaginn 18. júlí síðastliðinn.

Minningarstund verður í Höfðakapellu á Akureyri 
mánudaginn 25. júlí kl. 11.00. Útför hennar fer fram frá 

Miðgarðakirkju í Grímsey miðvikudaginn 27. júlí kl. 13.00. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Miðgarðakirkju 

og Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri.

Hulda I. Einarsdóttir Halldór Jóhannsson
Þorgerður G. Einarsdóttir
Magnús G. Einarsson

barnabörn, barnabarnabörn
og Bjarni R. Magnússon.

Heittelskuð eiginkona, móðir og systir,
Ingibjörg Baldursdóttir

hjúkrunarfræðingur, 
Starhaga 16, Reykjavík,

lést 16. júlí. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni fimmtudaginn  

28. júlí kl. 15.00.

Frans Jezorski
Baldur, Kristín, Hanna og Björg Jezorski 

Jóhann Baldursson og Sigurður Baldursson

Ástkær bróðir okkar,
Flosi Magnússon 

Patreksfirði,
lést sunnudaginn 17. júlí.  

Útför mun fara fram í kyrrþey.

Aron Magnússon
Ingibjörg Magnúsdóttir

Anna Magnúsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurrós Gísladóttir
Sléttuvegi 15, 

áður Ásgarði 27,
lést miðvikudaginn 20. júlí sl.  

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
  miðvikudaginn 3. ágúst kl. 13.00.

Svava Björnsdóttir Sigurbjörn Björnsson
Eiður Björnsson María M. Guðmundsdóttir
Gísli Björnsson Anna D. Tryggvadóttir
Anna Björnsdóttir Róbert B. Agnarsson
Sigurrós B. Björnsdóttir Guðmundur K. Hallgrímsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjónin Jón Adolf Steinólfsson mynd-
höggvari og Karin Esther glerlistakona 
standa fyrir sýningunni Þinn heimur sem 
er í Perlunni út þennan mánuð. Þau fengu 
til liðs við sig þrjá aðra listamenn þetta 
árið, Finnboga, S. Kristinsson listmálara, 
Karl Gústaf Davíðsson, gull- og silfursmið, 
og Jóhann Dalberg Sverrisson mynd-
höggvara.

Þetta er í sjötta og síðasta sinn sem þau 
fá inni í Perlunni því þar eru breytingar fyr-
irhugaðar en sýningarnar hafa mælst vel 
fyrir, ekki síst meðal ferðamanna, enda er 
myndefnið byggt á íslenskri arfleifð á einn 
eða annan hátt.

„Við látum okkur dreyma um að komast 
inn í Hörpu með sýninguna næsta sumar,“ 
segir Karin brosandi. Jón Adolf tekur undir 
það og segir þau jafnan stefna hátt.

Karin Esther er hollensk en hefur búið 
átta ár á Íslandi. „Ég er frá Niðurlöndum,“ 
segir hún ákveðin og kveðst hafa kynnst 
Jóni Adolf á netinu, nánar tiltekið gegnum 
tölvuleik. „Þar hittist fólk alls staðar að úr 
heiminum, enskan er tungumálið og við 
spiluðum saman. Svo varð úr því hittingur 
og hér er ég!“

Jón Adolf er rótgróinn Kópavogsbúi sem 

byrjaði í útskurði 1986 þegar móðir hans 
gaf honum námskeið í þeirri list hjá Herði 
Flosasyni. „Mér þótti gaman að skera út og 
hafði það sem hobbý til að byrja með en 
síðan fór ég til Austurríkis á námskeið og 
þar breyttist hugsun mín í sambandi við 
listina. Ég var á þeim sama tíma að stofna 
fyrirtæki í kringum þrif og var kominn 
með fólk í vinnu en hætti í því þegar allt 
var á uppleið, flestum til mikillar undr-
unar. Einbeitti mér bara að útskurðinum 
og hafði alltaf meira og meira að gera í 
kringum hann, fór meðal annars að kenna 
í einkatímum. Mér fannst ég vera bestur, 
án þess að traðka annað fólk niður. Þannig 
kenni ég útskurð í dag, allir eiga að hafa þá 
tilfinningu að þeir séu bestir.“

Jón Adolf segir engin takmörk fyrir 
því hvað hægt sé að skera út og þess sjást 
glögg dæmi á sýningunni. Þar er allt frá 
fartölvum nútímans yfir í skúlptúra sem 
sækja fyrirmyndir í norræna goðafræði. 
Ég stoppa við einn slíkan. „Þetta verk tók 
fimmtán ár. Ég vissi aldrei hvað það yrði. 
Greip í það öðru hvoru og lagði það frá mér 
aftur en endaði á að tengja það norrænni 
goðafræði með því að þræða mína útgáfu 
af Miðgarðsorminum í gegnum það.“

Hann kveðst sækja mikið í norrænar 
hefðir, þar á meðal íslenskar. „Mig hefur 
aldrei vantað ímyndunarafl. Amma sagði 
mér svo margar sögur úr sveitinni, um álfa, 
tröll og allt mögulegt og sem krakki las ég 
allt sem ég náði í, ævintýri, ástarsögur og 
fróðleik, mamma átti stórt og mikið bóka-
safn.“

Fyrir sjö árum fór Jón Adolf til Ítalíu 
að læra að höggva í grjót og heillaðist af 
því. Síðan kveðst hann hafa unnið í hvort 
tveggja, grjót og timbur. Honum finnst 
nauðsynlegt að hafa húmor með í verk-
unum. „Á tímabili var ég meira á dekkri 
kantinum og eitthvað að predika en nú hef 
ég jákvæðnina að leiðarljósi, bæði í listinni 
og lífinu almennt. Það gefst miklu betur.“

Fljótlega eftir að Karin Esther kom til 
landsins fór hún að fást við gler, meðal 
annars að móta úr því skart og hún notar 
líka ösku og sand, hraun og hrafntinnu í 
sína listmuni. „Fólk er koma með steina 
úr sínum byggðarlögum,“ segir hún. „Til 
dæmis hafa Vestur-Íslendingar komið 
með steina til mín og beðið mig að búa 
til hálsmen úr þeim til að hafa eitthvað af 
fósturjörð forfeðranna með sér.“
gun@frettabladid.is

Sýna í Perlunni í síðasta sinn
Skúlptúrar úr tré og steini, málverk, silfurmunir og skart úr gleri og eldfjallaösku eru á 
sumarsýningunni Þinn heimur sem nú er haldin í Perlunni í sjötta og síðasta sinn.

Jón Adolf og Karin Esther kynntust gegnum tölvuleik sem þau spiluðu saman, þó ekki í trétölvum! FréttAblAðið/StEFán
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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

Ástkær móðir mín, 
Helga Ingvarsdóttir

Ægisíðu 84,
sem bráðkvödd varð þann 3. júlí sl.  

 í Bretlandi verður jarðsungin frá 
Neskirkju miðvikudaginn 27. júlí. 

Athöfnin hefst klukkan 13.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Elvar Sigurgeirsson

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og  
samúð vegna fráfalls elskulegrar 

móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

Hildar Einarsdóttur
Bolungarvík,

sem jarðsungin var frá Hólskirkju í Bolungarvík 9. júlí sl.

Einar Benediktsson María Guðmundsdóttir
Halldóra Benediktsdóttir Sören Pedersen
Bjarni Benediktsson Bjarnveig Eiríksdóttir
Ómar Benediktsson Guðrún Þorvaldsdóttir

ömmubörn og langömmubörn.

Kærar þakkir fyrir hlýjar kveðjur og 
vinarhug vegna fráfalls og útfarar

Þórnýjar Jónsdóttur
frá Reyni í Mýrdal.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
líknardeildar Landspítalands í Kópavogi 

fyrir einstaka velvild og umönnun.

Erla Pálsdóttir, Jón Sveinsson, Páll Jónsson, Sigríður 
Jakobsdóttir, Margrét Jónsdóttir, Sigurjón Árnason, 

Sigurlaug Jónsdóttir, Ólafur Helgason, Sveinn Jónsson, 
Jóna Svava Karlsdóttir, Jónatan Guðni Jónsson, 

Valgerður Guðjónsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, 
Jón E. Einarsson, Einar Jónsson, Ágústa Bárðardóttir, 

Guðbjörg Jónsdóttir og fjölskyldur.

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

Gísli Grétar Sigurjónsson
Naustahlein 12, Garðabæ,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
sunnudaginn 10. júlí. Útförin hefur farið 

fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Lidia Sigurjónsson
Jón Sigurjónsson

Gísli Gíslason
Ósk Anna Gísladóttir
Snorri Beck Gíslason

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna fráfalls 
eiginmanns míns, föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,  
Sigvalda Ármannssonar 
bónda Borgartúni, Þykkvabæ.

Jóna Katrín Guðnadóttir
Dagný Sigvaldadóttir
Guðni Sigvaldason Sigrún Þorsteinsdóttir
Sigurjóna Sigvaldadóttir Emil J. Ragnarsson
Margrét Á. Sigvaldadóttir Óskar E. Aðalsteinsson
Guðfinna B. Sigvaldadóttir Erlendur R. Guðjónsson
Eyþór Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jörundarholti 122, Akranesi,
varð bráðkvaddur mánudaginn 18. júlí.

Útför hans fer fram frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 26. júlí kl. 13.00.

Alma Garðarsdóttir,
Garðar Jónsson, Ólína I. Gunnarsdóttir,

Herdís Jónsdóttir, Sigurgeir R. Sigurðsson,
Ósk Jónsdóttir, Torfi S. Einarsson,

Guðmundur Þór Jónsson og afabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Hartmann Jónsson 

(Manni) 
 Hamraborg 14, Kópavogi, 

lést föstudaginn 15. júlí. Útför hans fer 
fram frá Digraneskirkju, þriðjudaginn 

26. júlí klukkan 13.00.

Áslaug Hartmannsdóttir Ingvar Stefánsson
Hrafnhildur Hartmannsdóttir Þorkell Svarfdal  
 Hilmarsson
Ástríður Hartmannsdóttir Ingólfur Jón Magnússon
Daníel Rafn Hartmannsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,  

Ingunn Jónsdóttir   
frá Þingeyri við Dýrafjörð,
lést á Hrafnistu í Reykjavík  

þriðjudaginn 12. júlí.   
Útför hennar fer fram frá Áskirkju  

í Reykjavík þriðjudaginn 26. júlí kl. 13.00. 
Starfsfólki Hrafnistu eru færðar sérstakar  

þakkir fyrir kærleiksríka umönnun.

Kristján J. Ágústsson Ástrún Jónsdóttir
Jóhannes Ágústsson Kristjana Ingvarsdóttir
Guðrún L. Ágústsdóttir Njörður M. Jónsson
Ágúst Ágústsson Björg H. Eysteinsdóttir
Arnbjörg Ágústsdóttir Ólafur Ólafsson
Jónas Ágústsson Rannveig Hjaltadóttir 
Kristjana Ágústsdóttir Guðmundur H. Jóhannsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ómar Ólafsson
Erluási 2, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum 11. júlí. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hins látna. Þökkum auðsýnda samúð.

Björg Aðalsteinsdóttir
Erna Snævar Ómarsdóttir Friðrik Ág. Ólafsson
Aðalsteinn Ómarsson Elínborg J. Ólafsdóttir
Sigurlaug M. Ómarsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð, vináttu og hlýhug vegna 

andláts og útfarar
Steinunnar Maríu 

Einarsdóttur
hjúkrunarfræðings, 

Ásakór 13, Kópavogi.
Við þökkum sérstaklega þeim fjölmörgu sem að 
aðhlynningu hennar komu, s.s. heimahlynningu,  

Karitas, lungnateymi, starfsmönnum 
krabbameinslækninga og líknardeildar.

Páll Einarsson
Sigrún Rósa Steinsdóttir
Sigrún Birgitte Pálsdóttir
Einar Pálsson Kristjana Jónsdóttir
Gunnar Þór Pálsson Chloë Malzac

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, 

Margrét Björg 
Þorsteinsdóttir

Gilsárstekk 5, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 

miðvikudaginn 6. júlí sl.  
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.  

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Markar  
fyrir einstaka umönnun, hlýhug og velvilja.

Steen Magnús Friðriksson Helene Westrin
Hanna Katrín Friðriksson Ragnhildur Sverrisdóttir
Knútur Þór Friðriksson Hanna Kristín Pétursdóttir

og ömmubörn.

„Það fá ekki allir að verða fimm-
tugir svo ég er full þakklætis,“ 
segir Erla Björk Örnólfsdóttir,“ 
rektor háskólans á Hólum, og er 
ósköp róleg yfir stórafmælinu í 
dag. „Ég held kannski einhvern 
tíma upp á það, er með litla og 
hófstillta hugmynd í bígerð en 
það mun taka tíma að láta verða 
af henni.“

Erla Björk er á ferðinni í Borgar-
firði þar sem hún er fædd og upp-
alin. „Ég er Borgfirðingur en fyrst 
og fremst er ég þó jarðarbúi,“ segir 
hún.

Rektorsstarfið á Hólum hefur 
verið í höndum Erlu Bjarkar síðan 
2012 en hvernig ver hún frístund-
unum? „Skemmtilegast finnst mér 
að labba þar sem það er svolítið á 
fótinn og njóta náttúrunnar hvort 
sem hún er íslensk eða annars 
staðar. Geri samt ekki nógu mikið 
af því en hundurinn sér um að ég 
viðri mig. Svo finnst mér gaman 
að prjóna, synda, elda og baka en 
hvort ég sé góður kokkur verður 
þú að spyrja aðra um.“

Engan kveðst hún eiga mak-
ann svo ekki get ég spurt hann! 
En verður hún ekki að eiga hest 
fyrst hún býr í Skagafirði? „Nei, 
ég á ekki hest sjálf en hef ofboðs-
lega gaman af að fara á hestbak, 
þá mér er boðið,“ segir hún og 
kveðst hafa notið þess í botn að 
vera á landsmótinu á Hólum um 
daginn, horfa á fallega hesta og 
eiga samveru með sínu fólki.
gun@frettabladid.is

Fyrst og fremst jarðarbúi
Erla Björk Örnólfsdóttir, rektor á Hólum, er fimmtug í dag og var í Borgarnesi að ná í ís 
þegar í hana náðist í síma. Hún ætlar þó ekki að halda neina stórveislu.

 Að ganga úti í náttúrunni, prjóna, synda, elda og baka er eftirlæti Erlu Bjarkar.
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Krossgáta

sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

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

VegLeg VerðLaun
Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist iðnaður sem 
tekið hefur mikinn kipp hér á landi síðustu misseri (14). Sendið lausnarorðið 
í síðasta lagi 28. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „23. júlí“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af kakka-
lökkunum eftir Jo nesbo 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Hallfríður 
Frímannsdóttir, reykjavík. 

Lausnarorð síðustu viku var
s i L F u r b u r k n i

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

þrautir skák  Gunnar Björnsson

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
1065
K2
ÁKG6
10652

Vestur
G87
D98
93
ÁKD93

Austur
K94
G10754
875
87Suður

ÁD32
Á63
D1042
G4

Vitlausum samningi refsað
Sveinn Rúnar Eiríksson og  Jón Ingþórsson stóðu sig vel á alþjóðlegu móti í Albena í 
Búlgaríu sem spilað var dagana 28. júní til 10. júlí. Sveinn Rúnar og Jón gerðu sér lítið 
fyrir og unnu sigur í upphitunartvímenningi fyrir aðal tvímenningsmótið. Í lok aðaltví-
menningskeppni spiluðu 14 efstu pörin til úrslita. Sveinn Rúnar og Jón komust í þann 
hóp og enduðu í 10. sæti. Síðan tóku þeir þátt í fjölmennri sveitakeppni og enduðu þar 
í 30. sæti. Spil dagsins er frá aðal tvímenningskeppninni. Andstæðingar þeirra enduðu 
í vitlausu og erfiðu geimi og Sveinn Rúnar og Jón refsuðu grimmilega fyrir það með 
nákvæmri vörn. Þeir sátu í AV og sáu norður vekja á einum tígli. Suður sagði 1 spaða og 
Sveinn Rúnar kom inn á 2 laufum á vesturhöndina. Norður gjafari og allir á hættu:

Tvö lauf voru pössuð yfir til suðurs 
sem gaf kröfusögn með 3 . Norður 
valdi 3  og suður lyfti því í fjóra 
spaða. Eins og lesendur sjá eru 3 
grönd betri samningur. Sveinn Rúnar 
spilaði í upphafi ÁK í laufi og þriðja 
laufinu. Jón trompaði vandað með 
spaðaníu (þó fjarkinn hefði dugað 
í þessu tilfelli) og tryggði þar með 
vörninni 2 slagi á tromplitinn. Að 
hnekkja 4  gaf AV 73 stig af 76 
mögulegum. Að spila 3 grönd í NS og 
fá 9 slagi hefði gefið 61 stig. Sex pör 
spiluðu 4  og fjórum þeirra tókst að 
standa þann samning.

Svartur á leik
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## L A U S N

F R A K K A K Ó N G S Á H S M
O R J A Í K U B B A S T E I K
R I M L A G L U G G I A M J Ð
V E R D E N Æ T U R G A M A N
I N N A N M A G R A N A A R Ð
T S Y K Í S Ó S U K Ö N N U M
N Y K U R S I N S T A L A Y
A A T N K R A U M F E N G I N N
R Ú N T A R N I R K A I E T
T A A A U K A R E F S I N G U

F L Ö K K U B A R N F F M N
A M Ð F N Æ L O N T V I N N A

U G G A G E I S L I A I I Ý
A R R A N K A S T L J Ó S S

H R E P P A S T R Á K M Y

A I L Í E Ó G E Ð F E

M A N N O R Ð S I N S I I

H B K K G A G N A R M

L R O K H V I Ð A N L M

E E F Ö A G L Æ P A S

Y L G E I S L A N N A T N

P Ð S D S K I N N D

A L A S K A A S P A A Ý Æ

Í A Ð P F É L A G S M

S K Ú M A S K O T S L E A

A T V R K J A R N A F

U M S A M I N N A R S G Á

A L F I Á S T V I N A

Þ R Ý S T I R Ð U T É A

A F O O R U L A G M

K R I N G U M S T Æ Ð U R L

K N A M U A Á H A L

A U G A S T E I N A R Ð A

R A T L A A G A L A U

S I L F U R B U R K N I

Lárétt 
1 Sækið kápu Loðvíks! (11)
11 Brotnar tré ef Eyvindur mætir í sparifötunum? (10)
12 Ljóri stafa finnst gjarna í steininum (11)
13 Grímuball frá miðnætti framundir morgun (10)
14 Fann útúrhoraðan horgemling (11) 
15 Tékkum á jukki í viðeigandi ílátum (10)
17 Sæki skinn Yrsu í óreiðu ævintýraskepnunnar (9)
18 Segir gróðann af suðunni sóðalegan (12)
19 Einn stafur fyrir snúninga og hringsólið hefst (9)
23 Lengja fangavist fyrir kjaftbrúk (12) 
27 Reköld eru víst fyrir krakka á flandri (10)
29 Snúa saman plastþræði (11)
32 Bjarmi af fiski ef bein er í blöðku (10)
33 Tímabil birtu má rekja til sterks lampa (9)
34 Meinarðu mósukóð eða mat fyrir mjálmandi ómegð? 

(12) 
35 Sá fjallkonubur við könnunarstörf suður í höfum (9)  
36 Völundur fólksins sameinar það? (10) 
40 Þjóðvegamorðin voru framin við vegatálmana (9)
41 Bífur álagaprins eru herramannsmatur (12)
42 „Þarna heyrðum við lagið Kynfangin með hljómsveitinni 

Rugl“ (9)

Lóðrétt 
1 Aur ber að hér fóru snuðrandi stúlkur (9)
2 Englavæng tel ég upprunninn milli Georgíu og Tyrklands 

(9) 
3 Kyrja rant um konu lítilla málalenginga (9) 
4 Hrollvekjandi hlið Suður-Þingeyjarsýslu (9)
5 Eitt fátækasta ríki heims hljóðar vegna nágrannakonu 

(11)
6 Lagði til bjórs þrátt fyrir leðurjakka (10)
7 Græði alltaf jafn mikið á þeim þessum (10)
8 Fór upp á björg um skarð (10)
9 Frægðarmenni í gleðskap í óravíddum eldhnatta (12) 
10 Staðsettu þetta bara út frá sigtinu (6)
16 Láta krónu duga fyrir kryddjurtina (7)
20 Sekra manna ráð gefur ordrur að utan (12) 
21 Tryggðu þér allar gæsir í boði, framboðið er ekki enda-

laust (9)
22 Hrekkjum sossa með belgjurtum (9)
24 Leita r skepnu sem felld var og verkuð í bjúgu (8)                                                                                                                                             
25 Ræð stöðu guðs af 3. hólfi slappra jórturdýra (11)
26 Móttaka hráefnis er það sem bókin snýst um (11)
28 Ég falsaði kvittunina í einhverju uppnámi (7)
30 Ég vil einfaldlega Darwin sem einn minna nánustu (9)
31 Krossgátumáni var greindur um leið og hann sleit sam-

vistum (9) 
37 Fer á kaf í poka (4)
38 Þessi  blóðþyrsti ormur er allur úr lagi genginn (4)
39 Flugur lögðu egg í puru (4)

Albert átti leik í Durjan í Bedrecen í 
Ungverjalandi 1992.

1...Bb5! 2. Dxb5 He1+! 3. Hxe1 
Dxb5+. Hvítur gaf. Ólympíuskákmót 
16 ára og yngri hófst í gær í Slóvakíu. 
Vignir Vatnar Stefánsson, tvíburarnir 
Bárður Örn og Björn Hólm, Hilmir 
Freyr og Svava Þorsteinsdóttir tefla í 
liði Íslands.
www.skak.is:  Nýjustu skákfrétt-
irnar.   

THE GREATEST 
SHOW IN  
ICELAND

STARRING  
BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR*

*NOT THE SINGER

LOKASÝNING  
Í KVÖLD!

   /thegreatestshow

midi.is

An insightful hour of over-the-top 
farce comedy into the somewhat 
bizarre Icelandic psyche.

–guidetoiceland.is
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ENDALAUS GSM
2.990 KR.

Endalaust sumar

Settu þig í samband og fáðu Endalausan GSM
1817 365.is

Ekki hafa áhyggjur af símnotkuninni í sumar!

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS OG 30 GB GAGNAMAGN*



ALLAR HELGAR 

365.is      Sími 1817

Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardags- 
og sunnudagsmorgnum á Stöð 2. 

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ

Bragi Halldórsson

209

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en þurfum að komast í 
gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við vonsvikinn, 
„við verðum of sein.“

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús? 

Margrét er tólf ára og er í 
skátafélaginu Haförnum í 
Reykjavík. En hvenær byrjaði 
hún í skátunum og af hverju?

„Ég byrjaði fyrir tveimur árum. 
Báðir foreldrar mínir voru í 
skátunum og mig hefur alltaf 
langað að vera skáti. Svo þegar 
ég loksins prófaði þótti mér það 
svona gaman!“

Hvað er það skemmtilegasta 
sem þú hefur gert þar? „Mér 
fannst rosalega gaman á Við-
eyjarmótinu. Þar var svo flott 
útsýni og hægt að veiða. Svo 
voru náttúrulega svo margir 
skátar þar.“

Heiða er tólf ára og er líka í Haf-
örnum og hún er búin að vera í 
skátunum í hálft ár. 

„Ég hafði prófað í smá stund að 
vera hjá skátafélagi Skjöldunga 
en flutti stuttu seinna. Ein-
hverju eftir að ég flutti lét ég svo 
verða af því að ganga í Haferni 
og sé ekki eftir því.“

Hvað er það skemmtilegasta 
sem þú hefur gert í skátunum? 
„Landsmótið sem er í gangi 
núna. Það er svo mikið af 
krökkum á svæðinu og svo 
margt að gera.“

Óskar Ingi er tíu ára og hann er 
að klára fyrsta árið sitt í skátafé-
laginu Fossbúum á Selfossi.

„Ég var mikið í frístunda-
klúbbnum í Kotinu þar sem 
Fossbúar eru líka til húsa. Þegar 
ég sá hvað Fossbúar gerðu 
mikið af skemmtilegum hlutum 
ákvað ég að taka þátt.“

Hvað er það skemmtilegasta 
sem þú hefur gert í skátunum? 
„Allar útilegur sem við förum 
í eru rosalega skemmtilegar. Í 
síðustu félagsútilegu fórum við 
upp að Fossá. Þetta landsmót 
er kannski það skemmtilegasta 
sem ég hef gert.“

Allar útilegur  
rosa skemmtilegar
Þema landsmóts skáta á Úlfljótsvatni er Leiðangurinn mikli enda má 
segja að hver dagur þar feli í sér leiðangur. Þau Margrét Arnarsdóttir, 
Heiða Gyðudóttir og Óskar Ingi Helgason eru á landsmótinu.

„Mig langaði alltaf að verða skáti,“ segir Margrét.

„Landsmótið er það skemmtilegasta sem ég hef gert með skátunum,“ segir Heiða.

„Þegar ég sá hvað Fossbúar gerðu mikið af skemmtilegum hlutum ákvað ég að 
taka þátt,“ segir Óskar Ingi.

Þátttakendur standa hlið við hlið 
nema einn sem stendur á móti 
þeim með bolta. Hann hugsar 
sér nafn á fjalli og nefnir fyrsta 
staf þess um leið og hann kastar 
boltanum til þess sem er lengst til 
vinstri. Sá giskar á fjall um leið og 
hann kastar boltanum til baka. Sé 
ágiskunin röng fær næsti maður 
boltann og þannig koll af kolli.

Ef enginn giskar rétt er byrjað 
á röðinni aftur og tveir fyrstu 

stafirnir nefndir. Þegar einhver 
giskar rétt kastar sjórnandinn 
boltanum í jörðina, kallar Hollý! og 
hleypur sem lengst áður en sá sem 
gat upp á nafninu nær boltanum og 
kallar Hú! Þá nemur stjórnandinn 
staðar og myndar körfu með hand-
leggjum. Sá sem er með boltann 
tekur þrjú stór skref og reynir að 
hitta í körfuna. Takist það verður 
hann næsti stjórnandi, annars sá 
sem er næstur í röðinni.

Leikur vikunnar 
Fjalla Hollý Hú

Hvaða bók lastu síðast og um hvað 
var hún? Ég las bókina Einhyrningurinn 
minn. Hún fjallar um hest sem breytist 
í einhyrning þegar eigandi hans fer með 
töfraþulu.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í 
uppáhaldi hjá þér? Harry Potter sem 
mamma las fyrir mig.

Hvernig eiga skemmtilegar bækur að 
vera? Þær eiga að vera um galdra, vera 
þykkar og stundum fyndnar.

Í hvaða skóla ert þú? Landakotsskóla.

Ferðu oft á bókasafnið? Ekki mjög oft 
en mig langar til að fara oftar.

Hver eru þín helstu áhugamál? Að 
teikna og lita og að fara í sund.

Ef þú myndir skrifa bók um hvað ætti 
hún að vera og hvað myndi hún heita? 
Ég skrifaði einu sinni sögu sem fjallaði 
um töfra og dýr. Hún hafði ekkert nafn.

Lestrarhestur vikunnar Sophie Magdalena

Vinningshafinn, Sophie Magdalena MacNeil, með bókina og við hlið hennar 
er systir hennar, Mía Celeste MacNeil.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

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

ALLT Á GRILLIÐ

ICELAND
ER MEÐ ALLT
Á GRILLIÐ

Þú færð allt fyrir góða grillveislu í Iceland

SÓSUR, SALÖT, SYKURPÚÐAR O.FL.SÓSUR, SALÖT, SYKURPÚÐA

Engihjalla. 

O FLAR OKURPÚÐA O.FL.AR O

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, EÚ l nd E



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

08.35
3,63m
20.55
3,90m

02.32
0,09m
14.41
0,16m

00.25
1,50m
13.03
1,42m

06.43
0,20m
18.57
0,35m

10.21 
1,96m
22.42 
2,19m

04.35
0,11m
16.39
0,21m

Flóð Fjara

Minnkandi 

91%

Sólarupprás:

04.06
Sólarlag: 

22.58

veðurspá Laugardagur

Í dag er útlit fyrir hæglætisveður á landinu, skýjað og dálítil væta í flestum 
landshlutum. Hiti yfirleitt á bilinu 10 til 17 stig.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Þessa leið!
Hann bíður 
eftir þér.

Heill og sæll, 
Günther! Ert 
þú alveg viss 
um að þetta 
sé það sem 

þú vilt?

Já! Ég er 
hundrað 
prózent 

vizz!

Farðu úr fötunum. Núna!

Ah. Sko þegar 
þú segir 

þetta þá fer 
ég aðeins að 

efast.

Blessaðir! Hvernig 
var í skólanum?

Frábært.
Engin eftiseta eða 

heimavinna fyrir helgina. Þú veist að þú ert að ala upp 
ungling þegar gæði dagsins eru 
dæmd út frá öllu því hræðilega 

sem kom EKKI fyrir.

Hvernig ætli lífið 
þitt spilist, Lóa?

Ætli þú kynnist rómantískum, 
blíðum og myndarlegum 

manni sem þú munt verða 
fullkomlega ástfangin af?

Úff, ég bara prumpa stanslaust. Við skulum 
vona það 

besta fyrir 
þína hönd.

ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

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

... allt sem þú þarft

Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Enski boltinn rúllar af stað 7. ágúst þar sem meistararnir í Leicester City taka á móti bikarmeisturunum í 
Manchester United í Góðgerðarskildinum á Wembley. Fyrsta umferð í ensku deildinni hefst 6 dögum síðar 
eða 13. ágúst.



Mér líst vel á þetta starf, ann-
ars hefði ég ekki sagt já við 
því,“ segir Páll Valsson rit-

höfundur sem sest í stól útgáfustjóra 
hjá  Bjarti um næstu mánaðamót. 
„Bókaforlagið Bjartur var stofnað 
af æskuvini mínum Snæbirni Arn-
grímssyni og mér hefur alltaf verið 
hlýtt til þess. Þar hafa menn ein-
beitt sér að góðum bókmenntum í 
gegnum tíðina og staðið sig vel. Mér 
sýnist ég taka við góðu búi.“

Páll var um margra ára skeið 
útgáfustjóri Máls og menningar 
en hefur frá árinu 2007 verið bók-
menntaráðunautur Forlagsins 
meðfram ritstörfum. Hefur honum 
kannski þótt erfitt að vera hinum 
megin við borðið og keppa við 
Bjart?

„Samkeppni í þessum bransa er 
nú þannig að allir róa í sömu átt. 
Þetta snýst um að gefa út góðar 
bækur, bæði íslenskar og þýddar, 
og öll samkeppni í því er af hinu 
góða. Markaðurinn er vitaskuld 
örsmár en metnaðarfull og öflug 
forlög hljóta að reyna að stækka 
hann, það er markmiðið að sífellt 

fleiri lesi góðar bækur.“
Eitt af því sem Páll hyggst beita sér 

fyrir hjá Bjarti er að gefa út í auknum 
mæli erlendar bækur í íslenskri þýð-
ingu eftir mikilvæga samtímahöf-
unda. „Það er áhyggjuefni að margt 
af því sem er skarplegast hugsað og 
skrifað í veröldinni kemur ekki út á 
íslenskri tungu. Mér finnst að þar 
hafi útgefendur aðeins gefið eftir 
og þurfi að taka sig á. Margir helstu 
höfundar okkar tíma koma ekki 
lengur út á íslensku. Ég tel að þetta 
komi niður á íslenskunni til lengri 
tíma. Tungumálið verður að þróast 
áfram og eflast og það gerist í glímu 
við það sem best er skrifað á öðrum 
tungum á hverjum tíma.“

Páll segir engan skort á þýð-
endum. „Við eigum bæði góða höf-
unda og góða þýðendur, oft eru það 
reyndar sömu persónurnar,“ segir 
hann, en reiknar ekki með að hafa 
mikinn tíma til að þýða sjálfur. „En 
ég mun halda áfram að skrifa því 
ég er með bækur í pípunum sem ég 
þarf að ljúka. Þær koma þó varla út 
á þessu ári en vonandi fljótlega, ef 
guð lofar.“ gun@frettabladid.is

Markmiðið að fleiri lesi góðar bækur
Páll Valsson, bókmenntafræðingur og rithöfundur, tekur senn við starfi útgáfustjóra bókaforlagsins 
Bjarts og lítur til þess verkefnis með bjartsýni í huga. Hann vill efla útgáfu á íslenskum þýðingum.

„Ég mun halda áfram 
að skrifa því ég er með 
bækur í pípunum sem 
ég þarf að ljúka. Þær 
koma þó varla út á 
þessu ári en vonandi 
fljótlega, ef Guð lofar,“ 
segir Páll.  
FrÉttablaðið/Hanna

Það er 
áHyggju

efni að margt  
af ÞVí sem er 
skarPlegast 
Hugsað og 
skrifað í Veröld-
inni kemur ekki 
út á íslenskri 
tungu.

ORKA NÁTTÚRUNNAR · Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Orka náttúrunnar framleiðir og 
selur rafmagn um allt land og sér 
höfuðborgarbúum fyrir heitu vatni. 
Við nýtum auðlindir af ábyrgð til að 
bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.
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Enn meira rafmagn 
í umferð í sumar

Orka náttúrunnar hefur opnað tvær hraðhleðslustöðvar á Akureyri. Stöðvarnar eru orðnar 13 talsins og 
er meðal annars að finna á höfuðborgarsvæðinu, í Borgarnesi, á Selfossi og í Reykjanesbæ. Straumurinn 
liggur svo sannarlega í vistvænni ferðamáta og ON er stolt af því að leggja sitt af mörkum í þessu 
hljóðláta samgönguátaki.

ON selur hreina og endurnýjanlega íslenska orku til heimila og fyrirtækja um allt land og nú ganga sífellt 
fleiri rafbílar fyrir orku náttúrunnar.

Fylltu á rafbílinn með Orku náttúrunnar
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur
 
hvar@frettabladid.is

23. júlí 2016
Tónleikar
Hvað?  Klank og DJ Óli Dóri
Hvenær?  13.00
Hvar?  Kaffitár í Safnahúsinu
Klank og DJ Óli Dóri munu spila 
á útisvæði Kaffitárs við Safna-
húsið, Hverfisgötu 15. DJ Óli Dóri 
byrjar dagskrána klukkan 13.00 
og djasssveitin Klank tekur svo við 
klukkan 14.30.

Hvað?  Druslukarókí
Hvenær?  21.00
Hvar?  Prikið Kaffihús
Í framhaldinu af druslugöngunni 
verður haldið druslukarókíkvöld 
á Prikinu. Þar fá gestir að velja sér 
lög og syngja á tilbúnu sviði fyrir 
framan áhorfendur.

Hvað?  Kælan mikla – útgáfupartí
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn
Hljómsveitin Kælan mikla er 
nýkomin úr Evróputúr og mun 
fá sína fyrstu breiðskífu í hend-
urnar á næstu dögum. Af því tilefni 
verður haldið heljarinar partí á 
Gauknum í kvöld þar sem nýja 
platan verður spiluð en hljóm-
sveitin Kuldaboli mun einnig 
koma fram. Frítt inn.

Kröfugöngur
Hvað?  Druslugangan 2016
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Í ár verður fimmta árlega Druslu-
gangan gengin frá Hallgrímskirkju 
niður á Austurvöll. Í ár er áhersla 
göngunnar á hvers konar forvarnir 
samfélagið þarf að koma með og 
hvað gerist eftir að þolandinn 
stígur fram eftir að hafa orðið 
fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í fyrra 
mættu um 15.000 manns en það er 
mikilvægt að sem flestir láti sjá sig 
til þess að sýna samstöðu.

Íþróttir
Hvað?  Strandhandboltamótið 2016

Hvenær?  09.00
Hvar?  Nauthólsvík
Íslandsmótið í strandhandbolta 
verður haldið í dag frá klukkan 
09.00 fram til 17.00. Allir vel-
komnir.

Myndlist
Hvað?  Myndlistarmarkaður LHÍ
Hvenær?  11.00
Hvar?  Kex Hostel
Myndlistarmarkaður nema í Lista-
háskóla Íslands verður haldinn í 
innri sal Kex Hostels í dag. Nem-
endur munu selja verk sín, bæði 
skólaverkefni og einnig verkefni 
sem gerð eru utan skóla. Ásamt 
myndlistinni verða nemendur 
einnig með föt til sölu sem þarfn-
ast nýrra eigenda.

Sunnudagur
24. júlí 2016
Samkomur
Hvað?  Hefðbundnar heyannir
Hvenær?  13.00

Hvar?  Árbæjarsafn
Á sunnudag verða amboðin tekin 
fram og ljár borinn í gras á Árbæj-
arsafninu. Gestir geta tekið virkan 
þátt í heyönnum eins og þær 
tíðkuðust hér áður fyrr, með þeim 
fyrirvara að veður haldist þurrt.

Hvað?  Náttúruleiðsögn og þjóðsögur
Hvenær?  13.30
Hvar?  Viðey
Á sunnudaginn verður áhugaverð 
náttúruganga um Viðey þar sem 
fjallað verður um jurtir, fugla, 
menn og huldufólk undir leiðsögn 
Bjarkar Bjarnadóttur, umhverfis- 
og þjóðfræðings. Spáð verður í 
jurtirnar, nöfn þeirra og athugað 
hvort þeim fylgi einhver hjátrú. 
Gangan er upplögð fyrir fullorðna 
sem og börn og ef fólk vill getur 
verið gaman að koma með jurta- 
og fuglabækur. Siglt verður frá 
Skarfabakka kl. 13.15. Það er frítt í 
gönguna sjálfa en greiða þarf fyrir 
ferjuna.

Hvað?  Kátt á Klambra
Hvenær?  14.00
Hvar?  Klambratún
Sannkölluð karnivalstemning á 
Klambratúni þegar barnahátíðin 
Kátt á Klambra verður haldin. Fullt 
af dansi, tónlist, kung fu-pöndum, 
andlitsmálningu og fleira.

Kælan mikla heldur útgáfutónleika á Gauknum kl. 21.00 í kvöld. Mynd/Eyþór

ANDRÉ RIEU
Í beinni í dag kl. 18

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

í Háskólabíói

- EMPIRE

Sýnd í 3-D og 2-D 
með íslensku og ensku tali

GHOSTBUSTERS 2, 5, 8, 10:30

THE INFILTRATOR 5, 8, 10:35

ÍSÖLD ÍSL.TAL 1:50, 3:50, 5:50

CENTRAL INTELLIGENCE 8

MIKE AND DAVE 10:25

FINDING DORY ÍSL.TAL 2

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 1:50

TILBOÐ KL 2

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

FJÖLSKYLDUPAKKINN
NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA smarabio.is
emidi.is
midi.is

Sýnd í
3-D og 2-D 

með íslensku 
og ensku tali

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

Góða skemmtun í bíó

enær
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Dómar standa frá 9:00 - 16:00
Miðaverð: 700 kr.  

Frítt fyrir börn 12 ára og yngri í fylgd með fullorðnum. 
 Nánar á www.hrfi.is

23.-24. júlí  
á túninu  

við Reiðhöllina í Víðidal

HUNDASÝNING
Hundaræktarfélags Íslands

Rúmlega 1200 hundar 
85 hundategundir 

10 dómarar frá 5 löndum 
Kynningarbásar



Laugardagur

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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

08.00 UL International Crown 
12.00 Golfing World  
12.50 RBC Canadian Open 
15.50 Golfing World  
16.40 Inside The PGA Tour  
17.00 RBC Canadian Open 
22.00 Scottish Open

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur 
08.00 Kalli á þakinu 
08.25 Lína langsokkur 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Ofurhundurinn Krypto 
09.25 Strumparnir 
09.47 Stóri og litli 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
12.00 Kalli á þakinu 
12.22 Lína langsokkur 
12.45 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Ofurhundurinn Krypto 
13.25 Strumparnir 
13.47 Stóri og litli 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Ævintýraferðin 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
16.00 Kalli á þakinu 
16.22 Lína langsokkur 
16.45 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Ofurhundurinn Krypto 
17.25 Strumparnir 
17.47 Stóri og litli 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Ævintýraferðin 
19.00 Flóttinn frá jörðu

07.00 KrakkaRÚV 
10.00 Undraveröld Gúnda 
10.10 Jessie 
10.30 Átök í uppeldinu 
11.10 Matador 
12.10 Á sömu torfu 
12.20 Íslendingar 
13.15 Ljósmyndari ársins 
13.45 Á sömu torfu 
14.00 Mótorsport 
14.30 Golfið 
15.00 Íslandsmótið í golfi 
18.00 Táknmálsfréttir 
18.10 KrakkaRÚV 
18.11 Hrúturinn Hreinn 
18.18 Hæ Sámur 
18.25 Heilabrot 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Áramótaskaup 2006 
20.45 The Wedding Planner 
22.30 Creation 
00.15 Ráðgátur Murdoch 
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

00.02 Prison Break 
00.45 Code Black 
01.27 The Bastard Executioner 
02.20 Penny Dreadful 
03.16 House of Lies 
03.44 Second Chance 
04.29 The Tonight Show 
05.11 The Late Late Show 
05.55 Pepsi MAX tónlist 
06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.25 Rules of Engagement 
08.50 King of Queens 
09.15 How I Met Your Mother 
09.40 Angel From Hell 
10.05 Rules of Engagement 
10.30 King of Queens 
10.55 How I Met Your Mother 
11.20 Dr. Phil 
12.00 Dr. Phil 
12.40 The Tonight Show 
13.20 The Tonight Show 
14.00 Korter í kvöldmat 
14.05 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
14.30 Chasing Life 
15.15 The Odd Couple 
15.40 The Royal Family 
16.05 The Office 
16.30 Playing House 
16.55 Darling Companion 
18.40 King of Queens 
19.05 How I Met Your Mother 
19.30 Life Unexpected 
20.15 Runaway Bride 
22.10 The Ghost Writer

07.00 Strumparnir 
07.25 Doddi litli og Eyrnastór 
07.40 Waybuloo 
08.00 Tommi og Jenni 
08.20 Doddi litli og Eyrnastór 
08.35 Stóri og Litli 
08.50 Grettir 
09.05 Ævintýraferðin 
09.20 Elías 
09.30 Ævintýri Tinna 
09.55 Loonatics Unleashed 
10.15 Ben 10 
10.40 Beware the Batman 
11.05 Víkingurinn Viggó
11.20 Ellen  Skemmtilegur spjall-
þáttur 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 
 Forrester-fjölskyldan er leiðandi 
í tískuheiminum en miklum vin-
sældum 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 
13.20 Bold and the Beautiful 
13.45 Little Big Shots 
14.30 Grantchester 
15.20 Grillsumarið mikla 
15.40 Feðgar á ferð
16.10 Besti vinur mannsins  Önnur 
syrpa þessara frábæru þátta þar 
sem við höldum áfram að kynnast 
þeim hundategundum sem til eru 
á landinu, heyrum um uppruna 
þeirra og eiginleika. Fylgjumst 
með hundunum í þeim aðstæðum 
sem þeir eru ræktaðir til og sjáum 
einnig hunda sem eru okkur mann-
inum til gagns og gamans. 
16.40 Ég og 70 mínútur 
17.10 Sjáðu 
17.40 ET Weekend 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.05 Lottó
19.10 Little Big Shots  Frá-
bærir skemmtiþættir þar sem 
litlar stjörnur fá að láta ljós sitt 
skína. Hér kemur fram hvert 
barnið á fætur öðru en öll eiga þau 
það sameiginlegt að vera gædd 
óvenjulegum og miklum hæfi-
leikum. Ellen DeGeneres er einn af 
höfundum þáttarins ásamt kynn-
inum góðkunna Steve Harvey.
19.55 Out of Africa 
22.30 Amy 
00.35 Bad Asses On The Bayou 
02.00 Godzilla 
04.00 Beyond the Lights 
05.55 ET Weekend

07.15 1. deildin 
08.55 Formúla 1 - Æfing 
10.00 International Champions 
Cup  
11.50 Formúla 1 - Tímataka 
13.35 NBA 
14.00 IAAF Diamond League  
16.00 Premier League World 
16.30 International Champions 
Cup  
18.35 International Champions 
Cup  
20.15 1. deildin 
21.55 International Champions 
Cup  
23.35 UFC Now  
00.25 IAAF Diamond League 

15.00 Who Do You Think You Are 
16.00 Hell's Kitchen 
16.40 Top 20 Funniest 
17.25 Baby Daddy 
17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Masterchef USA 
20.10 Ísland Got Talent 
21.10 Supernatural 
21.55 Boardwalk Empire 
22.50 Breakout Kings 
23.35 Bob's Burgers 
23.55 American Dad 
00.20 South Park 
00.45 Masterchef USA 
01.30 Ísland Got Talent 
02.30 Tónlist

09.20 Semi-Pro  Will Ferrell og 
Woody Harrelson eru drepfyndnir 
í þessari hressilegu gamanmynd 
um sjálfskipuðu goðsögnina Jackie 
Moon, eiganda, þjálfara og aðal-
leikmann ömurlegasta körfubolta-
liðs sem sögur fara af.
10.50 Groundhog Day 
12.30 Fed up 
14.05 All the Right Moves 
15.35 Semi-Pro 
17.15 Groundhog Day 
18.55 Fed up
20.30 All the Right Moves  Róman-
tísk kvikmynd frá árinu 1983. Þetta 
er ein af fyrstu myndum stór-
stjörnunnar Toms Cruise en hér fer 
hann með hlutverk ungs manns 
sem dreymir um að verða verk-
fræðingur. Faðir hans og bróðir eru 
báðir námuverkamenn og eina leið 
hans til að komast í háskóla er að fá 
skólastyrk út á hæfni sína í fótbolta.
22.00 Other Guys, The 
23.50 Mr. Nobody 
02.10 Sleeping Beauty 
03.50 The Other Guys

Svampur Sveinsson 
kl. 07.24, 11.24 og 15.24

Miðasala er hafin 
á Harpa.is, Tix.is 
og í miðasölu Hörpu

Stórtónleikar 
í Eldborg, 
laugardaginn 
17. september

Chris 
Norman
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Sunnudagur

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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

08.35 The Face of Love 
10.10 Eragon 
11.50 Dumb and Dumber To 
13.40 500 Days Of Summer 
15.15 The Face of Love 
16.50 Eragon
18.35 Dumb and Dumber To  Það 
eru liðin 20 ár síðan við kynntumst 
félögunum Harry Dunne og Lloyd 
Christmas. Nú leggja þeir upp í 
ferðalag til að hafa upp á dóttur 
Harrys og athuga hvort hún geti 
gefið honum annað nýrað úr sér. 
Eins og við er að búast þá er þetta 
skrautlegt ferðalag og ýmislegt 
sem kemur upp á á leiðinni. Með 
aðalhlutverk fara Jim Carrey og 
Jeff Daniels.
20.25 500 Days Of Summer 
22.00 The Maze Runner 
23.55 I Melt With You 
02.00 Dredd 
03.35 The Maze Runner

08.00 RBC Canadian Open 
13.00 UL International Crown 
17.00 RBC Canadian Open 
22.00 Marathon Classic

07.00 Ofurhundurinn Krypto 
07.25 Strumparnir 
07.47 Stóri og litli 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
10.00 Kalli á þakinu 
10.25 Lína langsokkur 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ofurhundurinn Krypto 
11.25 Strumparnir 
11.47 Stóri og litli 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Ævintýraferðin 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
14.00 Kalli á þakinu 
14.22 Lína langsokkur 
14.45 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Ofurhundurinn Krypto 
15.25 Strumparnir 
15.47 Stóri og litli 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Ævintýraferðin 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
18.00 Kalli á þakinu 
18.22 Lína langsokkur 
18.45 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Ljóti andarunginn og ég

07.00 KrakkaRÚV 
09.00 Disneystundin 
09.01 Fínni Kostur 
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.54 Alvinn og íkornarnir 
10.06 Chaplin 
10.10 Áramótaskaup 2006 
11.05 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
11.20 Orðbragð II 
11.50 Popppunktur 
12.55 Mótókross 
13.30 Íslandsmótið í golfi 
17.30 Á sömu torfu 
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 
19.45 Norðfjörður í 50 ár 
20.30 Hótel Tindastóll 
21.05 Indian Summers 
21.55 Íslenskt bíósumar: Óskabörn 
þjóðarinnar 
23.10 Útlendingur heima 
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

00.20 The Bourne Ultimatum 
02.15 Best Night Ever 
03.45 The Tonight Show 
04.25 The Late Late Show 
05.05 Pepsi MAX tónlist 
06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.25 King of Queens 
08.50 How I Met Your Mother 
09.15 Telenovela 
09.40 Cooper Barrett's Guide to 
Surviving Life 
10.05 Rules of Engagement 
10.30 King of Queens 
10.55 How I Met Your Mother 
11.20 Dr. Phil 
12.00 Dr. Phil 
12.40 Dr. Phil 
13.20 The Tonight Show 
14.00 Hairspray 
16.00 Life is Wild 
16.45 Parenthood 
17.25 Angel From Hell 
17.50 Top Chef 
18.35 Parks & Recreation 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
20.15 Chasing Life 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 American Gothic 
22.30 The Bastard Executioner 
23.15 Penny Dreadful

07.50 International Champions Cup 
09.30 IAAF Diamond League  
11.30 Formúla 1 - Keppni 
14.40 IAAF Diamond League  
16.50 Pepsí deildin  
19.00 Sumarmótin 
19.30 Pepsí deildin  
22.00 International Champions Cup  
23.40 Pepsí deildin  
01.30 International Champions Cup

15.20 Project Runway 
16.05 Last Man Standing 
16.30 Silicon Valley 
17.00 Cristela 
17.20 Selfie 
17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
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 
23.05 The Originals 
23.50 Fóstbræður 
00.20 Sjálfstætt fólk 
00.55 Um land allt 
01.15 Bob's Burgers 
01.40 American Dad 
02.05 South Park 
02.30 Tónlist

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Brúðubíllinn 
08.50 Kormákur 
09.05 Stóri og Litli 
09.20 Ævintýraferðin 
09.35 Zigby 
09.45 Kalli kanína og félagar 
10.10 Tommi og Jenni 
10.35 Ninja-skjaldbökurnar 
11.00 Teen Titans Go! 
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar  Fylgjumst nú 
með lífinu í Ramsey-götu en þar 
þurfa íbúar að takast á við ýmis 
stór mál eins og ástina, nágranna- 
og fjölskylduerjur, unglingaveik-
ina, gráa fiðringinn og mörg, mörg 
fleiri.
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.05 Nágrannar 
13.25 Nágrannar
13.50 Grand Designs Australia 
 Frábærir þættir þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endurbótum 
á heimilum þar sem oftar en ekki 
er horft til nútímahönnunar, orku-
nýtni og hvernig eigi að hámarka 
nýtingu á plássi og útsýni. Hér 
sjáum við fjölskyldur og einstakl-
inga leggja allt í sölurnar til þess 
að eignast sitt fullkomna drauma-
heimili.
14.45 The Big Bang Theory 
15.15 Save With Jamie 
16.10 Nettir Kettir 
17.00 Landnemarnir 
17.40 60 mínútur 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.10 Stelpurnar
19.30 Feðgar á ferð  Önnur þátta-
röð þessara frábæru þátta þar 
sem feðgarnir Magnús Hlynur og 
Fannar Freyr ferðast um landið 
sunnanvert og taka hús á skemmti-
legu 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 hæfi-
leika til þess að finna það besta í 
hversdagsleikanum.
19.55 Planet's Got Talent 
20.20 Grantchester 
21.10 Peaky Blinders 
22.10 X-Company 
22.55 60 mínútur 
23.40 Suits 
00.25 Mike & Molly
01.00 The Night Of  Hörkuspenn-
andi þættir frá HBO um mann 
sem kynnist konu og á með henni 
næturgaman. Daginn eftir finnst 
hún látin, hann er ákærður fyrir 
morðið á henni og upphefst flókin 
rannsókn á málinu.
01.55 The Night Shift 
02.35 Gotham 
03.20 Taps 
05.25 Rizzoli & Isles 
06.05 The X-Files

Dóra könnuður kl. 08.00, 
12.00 og 16.00

PEAKY BLINDERS

Fáðu þér áskrift á 365.is

FEÐGAR Á FERÐ

 

FRÁBÆRT
SUNNUDAGSKVÖLD

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

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.

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

 
PLANET´S GOT TALENT
Frábærir þættir fyrir alla fjöl-
skylduna þar sem sýnd verða 
eftirminnilegustu atriðin úr 
Got Talent þáttunum um víða 
veröld.

 
GRANTCHESTER
Spennandi þáttasería um 
prestinn Sidney Chambers og 
lögreglumanninn Geordie 
Keating sem rannsaka flókin 
sakamál í Grantchester á sjötta 
áratug síðustu aldar.

60 MÍNÚTUR
Frábær þáttur þar sem Lesley Stahl tekur einstakt og óborgan-
legt viðtal við forsetaframbjóðandann Donald Trump og 
varaforsetaefni hans Mike Pence en þetta er fyrsta og eina viðtal 
þeirra saman. Stórkostlegur fréttaskýringaþáttur sem enginn má 
missa af!

DONALD
TRUMP

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

LOKAÞÁTTUR
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harðviður með rásum Viðhalds lítið og sýruþolið. Enginn fúi, 
sveppa- og mygluþolið, springur ekki.

alheflað

23x146 mm, 3,6 m 
3.895 kr./stk.

0039510/14/20

19x90 mm 
815 kr./lm.

0039479

21x 145 mm 
9.347 kr./m2

1.395 kr./lm.           
0039481

27x117 mm 
4.391 kr./m2       535 kr./lm. 
Almennt verð: 4.879 kr./m2  /  595 kr./lm*

0053265

27x143 mm 
5.338 kr./m2

785 kr./lm.           
0053266

90x90 mm 
3.552 kr./lm.

0039484

BRÚNT, LJÓSGRÁTT 
EÐA DÖKKGRÁTT,

LERKI BANGKIRAI PLASTPALLAEFNI

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt landbyko.is REIKNAÐU ÚT EFNISMAGN

Í GIRÐINGUNA OG PALLINN Á BYKO.IS
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NÚ ER TÍMINN!
SKJÓLVEGGUR

OG PALLUR 

ÞÚ FÆRÐ 
ALLT EFNIÐ 
Í PALLINN OG 
SKJÓLVEGGINN 

Vinningshafar eru kynntir 
á Facebooksíðu BYKO á 
hverjum föstudegi frá 22. júlí.

1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI FYRIR 
50.000 KR. EÐA MEIRA Á TÍMABILINU 

 1. JÚNÍ - 19. ÁGÚST 2016.

2.  ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 
NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 

 www.byko.is/pallaleikur

3.  ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG GÆTIR UNNIÐ 
 VEGLEGA VINNINGA!

PALLALEIKUR 
BYKO

Vertu 
með!

timbur@byko.is

Fáðu verð í pallinn 
hjá okkur!

SKJÓLVEGGURINNPALLURINN GRIND OG UNDIRSTAÐA

0058324   27x95 mm.   1.890kr./m2    189kr./lm*

  Almennt verð: 2.150 kr./m2  /  215 kr./lm*

0058325   27x120 mm.   1.960 kr./m2    245kr./lm*  

0058326   27x145 mm.  2.178 kr./m2  325kr./lm*  

0058252  22x45 mm.   94kr./lm 

0059253   22x70 mm.   156kr./lm

0058254   22x95 mm.   166 kr./lm*  Almennt verð: 185 kr./lm.

0058255   22x120 mm.  247kr./lm

0058502   45x45 mm.   182kr./lm*       

0058504   45x95 mm.   271kr./lm*   Almennt verð: 295 kr./lm.

0058506   45x145 mm.   485kr./lm*     

0059954   95x95 mm.   629 kr./lm*   Almennt verð: 715 kr./lm.

GAGNVARIN FURA Klárum málið! VAXTALAUST LÁN

*4,5 m og styttra.

ÚTSÖLULOK
ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA

-20%

ÚTILEGUVÖRUR

FERÐATÖSKUR

   20% BOSCH RAFMAGNSVERKFÆRI    20% ÁLTRÖPPUR OG STIGAR  
  20% HÁÞRÝSTIDÆLUR    25% JÁRNHILLUR    30% INNI- OG ÚTILJÓS
  25% VINNUFATNAÐUR OG ÖRYGGISSKÓR    40% BLÓMAPOTTAR  
  30% BLÓM, TRÉ OG RUNNAR    40% LEIKFÖNG    30% GARÐHÚSGÖGN   
  30% TIMBURBLÓMAKASSAR    50% MARKÍSUR     20-40% ÁBURÐUR  
  20% BENSÍNSLÁTTUVÉLAR    25-50% RAFMAGNSSLÁTTUVÉLAR 
  30-40% REIÐHJÓL OG REIÐHJÓLAFYLGIHLUTIR    30% HEKKKLIPPUR,  

GREINAKURLARAR OG KEÐJUSAGIR    25-50% BENSÍNSLÁTTUORF  

MEIRI
LÆKKUN

RAFMAGNS-
SLÁTTUVÉL 
GC-EM 1030 1000 W.

7.497kr.
74830020                          
Almennt verð: 14.995 kr.STÓLL plast, hvítur,

samanbrjótanlegur.

2.997kr.
41615998                          
Almennt verð: 4.995 kr.

-40%

-30%
KERRA  
með loki, 180x120 cm.                

167.995kr.
79290202                
Almennt verð: 239.995 kr.

-40%

PARTÝTJÖLD

BLÁKRAFTUR, 
25 kg, einkorna

3.537kr.
55095160                          
Almennt verð: 5.895 kr.

BLÁKRAFTUR, 
alhliða áburður, 10 kg.

1.395kr.
55095039                          
Almennt verð: 2.325 kr.

-40%
-30%

Ö

-50%

MEIRI
LÆKKUN

FERÐAGAS-
GRILL 
TRAVELQ, 3,5 kW, 
2 brennarar, 
hamborgara fjöldi 
(10 cm): 18 stk.

52.496kr.
506600012                          
Almennt verð: 69.995 kr.

-25%
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Vinningshafar eru kynntir 
á Facebooksíðu BYKO á 
hverjum föstudegi frá 22. júlí.

1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI FYRIR 
50.000 KR. EÐA MEIRA Á TÍMABILINU 

 1. JÚNÍ - 19. ÁGÚST 2016.

2.  ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 
NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 

 www.byko.is/pallaleikur

3.  ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG GÆTIR UNNIÐ 
 VEGLEGA VINNINGA!

PALLALEIKUR 
BYKO

Vertu 
með!

timbur@byko.is

Fáðu verð í pallinn 
hjá okkur!

SKJÓLVEGGURINNPALLURINN GRIND OG UNDIRSTAÐA

0058324   27x95 mm.   1.890kr./m2    189kr./lm*

  Almennt verð: 2.150 kr./m2  /  215 kr./lm*

0058325   27x120 mm.   1.960 kr./m2    245kr./lm*  

0058326   27x145 mm.  2.178 kr./m2  325kr./lm*  

0058252  22x45 mm.   94kr./lm 

0059253   22x70 mm.   156kr./lm

0058254   22x95 mm.   166 kr./lm*  Almennt verð: 185 kr./lm.

0058255   22x120 mm.  247kr./lm

0058502   45x45 mm.   182kr./lm*       

0058504   45x95 mm.   271kr./lm*   Almennt verð: 295 kr./lm.

0058506   45x145 mm.   485kr./lm*     

0059954   95x95 mm.   629 kr./lm*   Almennt verð: 715 kr./lm.

GAGNVARIN FURA Klárum málið! VAXTALAUST LÁN

*4,5 m og styttra.

ÚTSÖLULOK
ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA

-20%

ÚTILEGUVÖRUR

FERÐATÖSKUR

   20% BOSCH RAFMAGNSVERKFÆRI    20% ÁLTRÖPPUR OG STIGAR  
  20% HÁÞRÝSTIDÆLUR    25% JÁRNHILLUR    30% INNI- OG ÚTILJÓS
  25% VINNUFATNAÐUR OG ÖRYGGISSKÓR    40% BLÓMAPOTTAR  
  30% BLÓM, TRÉ OG RUNNAR    40% LEIKFÖNG    30% GARÐHÚSGÖGN   
  30% TIMBURBLÓMAKASSAR    50% MARKÍSUR     20-40% ÁBURÐUR  
  20% BENSÍNSLÁTTUVÉLAR    25-50% RAFMAGNSSLÁTTUVÉLAR 
  30-40% REIÐHJÓL OG REIÐHJÓLAFYLGIHLUTIR    30% HEKKKLIPPUR,  

GREINAKURLARAR OG KEÐJUSAGIR    25-50% BENSÍNSLÁTTUORF  

MEIRI
LÆKKUN

RAFMAGNS-
SLÁTTUVÉL 
GC-EM 1030 1000 W.

7.497kr.
74830020                          
Almennt verð: 14.995 kr.STÓLL plast, hvítur,

samanbrjótanlegur.

2.997kr.
41615998                          
Almennt verð: 4.995 kr.

-40%

-30%
KERRA  
með loki, 180x120 cm.                

167.995kr.
79290202                
Almennt verð: 239.995 kr.

-40%

PARTÝTJÖLD

BLÁKRAFTUR, 
25 kg, einkorna

3.537kr.
55095160                          
Almennt verð: 5.895 kr.

BLÁKRAFTUR, 
alhliða áburður, 10 kg.

1.395kr.
55095039                          
Almennt verð: 2.325 kr.

-40%
-30%

Ö

-50%

MEIRI
LÆKKUN

FERÐAGAS-
GRILL 
TRAVELQ, 3,5 kW, 
2 brennarar, 
hamborgara fjöldi 
(10 cm): 18 stk.

52.496kr.
506600012                          
Almennt verð: 69.995 kr.

-25%



9. október 2015
Ólöf Nordal innan-
ríkisráðherra svarar 
Helga Hrafni og segir 
að 5 kynferðisbrot 
hafi verið tilkynnt til 

lögreglu á Þjóðhátíð það árið. 20. júlí 2016
Hljómsveitin Úlfur Úlfur sendir frá 
sér tilkynningu þar sem hún gagn-
rýnir meðal annars aðstandendur 
Þjóðhátíðar og lögreglustjórann í 
Vestmannaeyjum.

21. júlí 2016
Sjö hljómsveitir hætta við að spila á 
Þjóðhátíð þar sem meðlimir þeirra 
telja að Páley sé með ákvörðun 
sinni að þagga niður kynferðisbrot.

22. júlí 2016
Fundur fulltrúa listamanna með þjóð-
hátíðarnefnd og fulltrúa bæjaryfir-
valda. Ákveðið að grípa til táknrænna 
og raunverulegra aðgerða til að koma 
í veg fyrir nauðganir á útihátíðum. 
Hljómsveitirnar munu koma fram.

Unnsteinn Manuel Stefánsson 
talar máli tónlistarmanna 
sem ákváðu á fimmtudag að 

hætta við að spila á Þjóðhátíð vegna 
afstöðu Páleyjar Borgþórsdóttur, 
lögreglustjóra í Vestmannaeyjum, 
um kynferðisbrot.

Mikil ónægja er meðal margra 
yfir ákvörðun Páleyjar um að halda 
upplýsingum um fjölda kynferðis-
brota sem upp kunna að koma á 
Þjóðhátíð leyndum. Þessi vinnu-
brögð voru fyrst tilkynnt fyrir 
hátíðina í fyrra og hyggst lögreglu-
stjóri viðhalda því vinnulagi.

Sjö hljómsveitir og tónlistarmenn 
gáfu út að þeir myndu ekki spila á 
hátíðinni héldist ástandið óbreytt. 

Unnsteinn segir tónlistarmenn-
ina sem um ræðir hafi reynslu af 
því að spila á ótal hátíðum um allan 
heim og á engri þeirra hafi kynferð-
isafbrot verið liðin. Hér sé stórt 
vandamál á ferð sem verði að tala 
um og bregðast við.

„Við verðum að geta komið á svið 
með góðri samvisku. Við megum 
ekki líta á þetta sem stríð milli 
Eyjamanna og fólks í miðbænum. 
Umræðan hefur farið á það plan, 
vegna þess að fólk er hrætt við að 
taka þessa umræðu. Við áttum 
góðan fund með Elliða í gær. Það eru 
allir sammála um að gera sem best.

Áður en ég fór á Þjóðhátíð hafði 

ég fordóma fyrir hátíðinni, ég viður-
kenni það. Síðan fór ég 2012 og vá 
– þetta er stærsta hátíð á Íslandi, 
alvöru þjóðhátíð, þarna er fjöl-
skyldufólkað skemmta sér – og þá 
hurfu flestir fordómarnir hjá mér en 
það sat alltaf í mér að þessi umræða 
hefur aldrei verið tekin,“ segir Unn-
steinn.

Eftir fund fulltrúa listamanna, for-
manns þjóðhátíðarnefndar og full-
trúa bæjaryfirvalda var ákveðið að 
grípa til aðgerða til þess að koma í 
veg fyrir nauðganir á útihátíðum. 
Hrint verður af stað átaki gegn kyn-
ferðisofbeldi og settur saman starfs-
hópur. Óskað verður eftir fulltrúa 
frá Stígamótum í hópinn.

Í kjölfar þessa munu tónlistar-
mennirnir sem á fimmtudag ákváðu 
að draga sig úr hátíðarhöldunum 
koma fram á hátíðinni.

„Við getum ekki stýrt því hvernig 
lögreglan vinnur og við ætlum ekki 
að vera að halda henni í gíslingu. 
Það er áskorun frá okkur og Elliða 
að lögregluumdæmi í landinu sam-
ræmi verklag sitt varðandi upplýs-
ingaskyldu og finni út hver er besta 
leiðin til þess að fara að þessum 
málum,“ sagði Unnsteinn eftir fund-
inn. 

„Við fundum mikinn vilja frá Vest-
mannaeyjabæ og þjóðhátíðarnefnd 
til að gera betur.“ 

Starfshópurinn mun marka sér 
stefnu til næstu fimm ára og einnig 
munu listamenn, björgunarsveitir 
og aðrir gæsluaðilar taka þátt tákn-
rænni athöfn vegna átaksins. 

„Það er mesti sigurinn fyrir 
okkur að umræðan sé tekin en ekki 
þögguð niður,“ segir Unnsteinn að 
lokum. stefanthor@frettabladid.is

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

lífið í  
vikunni
17.07.16- 
23.07.16

HOMELINE
náttborð
Eik/hvítt – Fullt verð: 15.900

12.720 kr.

INFINITY
náttborð
Hvítt – Fullt verð: 13.900

9.900 kr.

SUPERNOVA
náttborð
Hvítt – Fullt verð: 29.900

17.940 kr.

Aðeins 24.430 kr.

Stílhreinn og fallegur 

hægindastóll. Ljós- og 

dökkdrátt slitsterkt 

áklæði.

Fullt verð: 34.900 kr.

RIO
hægindastóll

30%
AFSLÁTTUR

Aðeins 48.930 kr.

SILKEBORG
hægindastóll

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Dökkgrátt 

slitsterkt áklæði.

Einnig fáanlegur í leðri

Fullt verð: 69.900 kr.

30%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Sumar-
útsalan
nú á fjórum stöðum
Holtagörðum | Smáratorgi | Akureyri | Ísafirði

ALLT AÐ 

50%
AFSLÁTTUR

 

Hún verður farin kl. 
14.00 í dag og þar 
verður hægt að 

nálgast drusluvarn-
ing sem hannaður 
er af þeim Helgu 
Dögg Ólafsdóttur 
og Grétu Þorkels-
dóttur.

Drusluákall 
á varningi

15.000
manns gengu 
druslugönguna í 
fyrra. 

börn náttúrunnar Hafa komið víða við

Í kvöld mun sveitin 
halda útgáfutónleika 
á Gauknum í tilefni 
af fyrstu breiðskífu 
sinni sem kom út á 

dögunum.

Hljómsveitin Kælan mikla 
fór til 10 borga og keyrði 
3.000 km á tónleikaferðalagi 
sínu um Evrópu.

frumsýnir mynDbanD
Glowie fékk fjórar vinkonur sínar til 
liðs við sig þegar hún tók upp nýjasta 
tónlistarmyndbandið sitt við lagið 
No lie. Myndbandinu var leikstýrt af 
Sögu Sig en það 
hefur vakið 
mikla lukku, 
en frumsýn-
ingin fór fram 
í gærkvöldi.

Hætt við að hætta við
Unnsteinn Manuel talar máli tónlistarmanna sem drógu sig úr dag-
skrá Þjóðhátíðar vegna afstöðu lögreglustjórans í Eyjum til kynferð-
isbrota. Loforð um bót og betrun breyttu afstöðu tónlistarfólksins.

við megum ekki líta 
á þetta sem stríð 

milli eyjamanna og fólks í 
miðbænum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

29. júlí 2015  
Páley Borgþórsdóttir 
gefur út að hún ætli 
ekki að tilkynna 
fjölmiðlum um kyn-
ferðisbrot sem koma 
upp á Þjóðhátíð.

4. ágúst 2015
Eyrún Björg Jóns-
dóttir verkefnastjóri 
neyðarmóttöku 
kynferðisbrota á 
Landspítalanum í 

Fossvogi segir frá því að þrjár ungar 
konur hafi leitað þangað.

23. september 2015
Helgi Hrafn Gunnars-
son Pírati leggur fram 
fyrirspurn á Alþingi 
um hversu mörg 
kynferðisbrot hafi 

verið tilkynnt til lögregluyfirvalda í 
tengslum við Þjóðhátíð.

HelstU atriði Málsins Hingað til

2 3 .  j ú l í  2 0 1 6   l A U G A R D A G U R38 l í f i ð   ∙   f R É T T A B l A ð i ð

Jón Jónsson frumsýndi nýtt mynd-
band á dögunum þar sem hin eina 
sanna Edda Björgvinsdóttir fer 
með aðalhlutverkið. 
Þar bregður hún sér í 
gervi gamallar konu 
sem strýkur af elli-
heimilinu. Jón líkir 
myndbandinu við 
kvikmyndina Börn 
náttúrunnar ef 
það væri 
gaman-
mynd.





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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Í vikunni gengu fulltrúar 
skattstjóra ásamt lögreglu 
milli húsa og hræddu túrista. 
Já, því þrátt fyrir að ný lög 
heimili fólki að leigja hús

næði sitt í allt að 90 daga á ári án 
sérstakra leyfa þá taka þau lög ekki 
gildi fyrr en eftir áramót. Lögreglan 
tilkynnti að samskonar rassía 
myndi eiga sér stað í næstu viku.

Aukið frelsi virðist alltaf þurfa 
aðlögunartíma. Segjum að Alþingi 
samþykki einhvern tímann að 
hætta að refsa fólki fyrir að reykja 
gras. Lögreglan mun biðja um 
frest. „Þetta er svo stórt mál. Það 
eru svo margar reglur sem þarfnast 
breytinga, svo margir verkferlar 
sem þarf að endurskoða.“

Ef Alþingi fellst á þetta mun þá 
lögreglan, fram á seinustu stundu, 
ryðjast inn í vel valda kjallara 
Þingholtanna og handtaka freðið 
fólk þar sem það horfir á Áramóta
skaupið? Verður settur sérstakur 
mannskapur í það að eyðileggja 
atvinnu og ferðamöguleika, 
nokkurra einstaklinga til viðbótar, 
rétt áður en klukkan slær tólf á 
miðnætti?

Nú er ekki sagt að lögreglan 
eigi ekki að bregðast við ábend
ingum um ónæði eða skattsvik. 
En ákvörðun um að skera upp 
sérstaka herör gegn útleigu heima
gistingar rétt áður en hún verður 
lögleg segir okkur að sá frestur 
sem Alþingi gefur stofnunum til 
að laga sig að breyttum lögum er 
of rúmur.

Það hefði verið í lagi að gefa 
sýslumanni einn mánuð til að und
irbúa nýtt eyðublað um skráningu 
heimagistingar. En óþarfi er að 
gefa öðrum yfirvöldum hálft ár til 
að veifa hnefa sínum framan í fólk 
með handahófskenndum hætti í 
því skyni að sporna við athæfi sem 
Alþingi er búið að samþykkja að 
eigi að vera löglegt.

Valdið notar 
tímann

Dr. Eyþór 
Kristjánsson,
sjúkraþjálfari
Sérfræðingur 
í stoðkerfinu.

Skyndileg 
bak - og háls-
vandamál

S. 822-1575

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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