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FRÍTT

Vill standa vörð  
um Strandir  

Hvalárvirkjun 
snertir alla  

þjóðina. 
➛ 20

Samsung snjallúr  
á fantagóðu verði þegar þú kaupir  

Samsung Galaxy S8 síma.
Gear S3

19.990 kr.
Fullt verð: 59.990 kr.

Samsung snjallúr  Samsung snjallúr  
Gear Fit 2

4.990 kr.
Fullt verð: 29.990 kr.

siminn.is/sumarvorur

Við öllu búin
Stærsta ferðahelgi ársins er gengin 
í garð. Björgunarsveitirnar standa 
vaktina sem endranær. Þær biðla til 
landsmanna að fara varlega. ➛16 

Rafbílavæðingin
Orðum þurfa að 
fylgja gjörðir.  
➛6

Ólafía Þórunn
Nærmynd 
af fremsta 
kylfingi 
landsins. 
➛22

www.lyfja.is

Opið alla verslunarmannahelgina
frá kl. 8–24 í Lyfju Lágmúla og Smáratorgi

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Veður

Í dag er spáð hægum vindi eða haf-
golu. Eitthvað lætur sólin sjá sig, en 
áfram eru líkur á skúrum, einkum 
síðdegis til landsins. SJÁ SÍÐU 30

Veður Fyllt á við Norðlingaholt

VIÐSKIPTI Hvorki forsvarsmenn verk-
takafyrirtækisins Íslenskra aðalverk-
taka (ÍAV) né kísilvers United Silicon 
í Helguvík vilja tjá sig um hvort kísil-
verið sé búið að greiða ÍAV rúman 
einn milljarð króna í samræmi við 
niðurstöðu gerðardóms. Fresturinn 
til þess að ganga frá greiðslunni rann 
út á fimmtudag.

Fréttablaðið hefur ekki fengið 
staðfest hvort ÍAV hafi borist greiðsla. 
Er málið sagt á afar viðkvæmu stigi.

Þriggja manna gerðardómur 
komst að þeirri niðurstöðu að United 
Silicon þyrfti að greiða ÍAV rúman 
einn milljarð króna vegna ógreiddra 
reikninga. Upphafleg krafa ÍAV 
hljóðaði upp á rúma tvo milljarða 
auk dráttarvaxta, en þar af námu 
reikningar vegna framkvæmda við 
verksmiðjuna 1,1 milljarði króna. 
ÍAV var aðalverktaki kísilversins, en 
starfsmenn þess lögðu niður störf í 
Helguvík í júlí í fyrra. – kij

Vilja ekki tjá sig 
um greiðsluna

Kísilver United Silicon í Helguvík. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

5.–18. OKTÓBER

THAILAND
13 daga ferð á framandi slóðir, sem hentar 
fjölskyldum með börn. MIKIÐ INNIFALIÐ.

FRÁ 299.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

NÁNAR Á UU.IS

KJARAMÁL „Þetta er að mínu mati 
dapurleg þróun. Álag á verslunar-
menn er mjög mikið. Þetta eru langir 
vinnudagar. Grunnhugmyndin upp-
runalega árið 1894 var frídagur versl-
unarmanna. Mér hefur alltaf fundist 
sárt að horfa upp á það hve margir 
eru að vinna á þessum degi sem ættu 
að vera í fríi,“ segir Ragnar Þór Ing-
ólfsson, formaður VR.

Á mánudaginn rennur upp frídag-
ur verslunarmanna og er þessi helgi 
stærsta ferðahelgi ársins. Sökum 
anna hjá verslunum eru margir versl-
unarmenn við störf um helgina og á 
mánudag.

Ragnar vill reyna að finna ein-
hverjar lausnir svo verslunarfólk fái 
eitthvert frí og einhverja hvíld gegn 
vinnu á þessum degi. Hann segist 
ætla að reyna að koma með hug-
myndir í þá áttina fyrir næstu kjara-
samninga.

„Miðað við breyttar aðstæður á 
smásölumarkaði og kröfuna um að 
komast í búð öllum stundum velti 
ég fyrir mér hvort hægt sé að finna 
leiðir til að fólk ávinni sér auka frí-
dag fyrir vinnu á þessum degi. Að 
það fái einhvers konar frí á móti,“ 
segir Ragnar.

„Mér finnst vera skylda okkar hjá 
VR að leita allra leiða til að fara aftur í 
grunninn og reyna að koma með ein-

hverjar hugmyndir fyrir næstu kjara-
samninga til þess fyrst og fremst að 
tryggja að fólk fái frí sitt, annaðhvort 
mánudaginn eftir eða sem viðbót við 
aðra orlofsdaga.

Fleiri hugmyndir eru vel þegnar af 
því að við erum að þróast í þá átt að 
smásöluverslun er að breytast alveg 
gríðarlega og við þurfum auðvitað 
líka að þróa okkur. Það eru hlutir 

sem hafa verið einhverjar hefðir fyrir 
en eru barn síns tíma þegar lengra 
sækir. Þessi frídagur hefur þróast 
mjög mikið. Þróast í að verða stærsta 
ferðahátíð ársins með tilheyrandi 
hátíðahöldum,“ segir Ragnar.

Aðrir formenn hafa þreifað fyrir 
sér með svona hugmyndum og vill 
Ragnar Þór halda þeim á lofti.
saeunn@frettabladid.is 

Vill að verslunarmenn 
hætti að vinna á frídegi
Formaður VR telur 
það sorglega þróun 
hve margir verslunar-
menn vinna á frídegi 
verslunar manna. Hann 
vill reyna að finna lausn-
ir til að verslunarfólk fái 
frí og segist ætla að koma 
með hugmyndir fyrir 
næstu kjarasamninga.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, vill veita auka frídag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Akureyrar 
hefur samþykkt að veita hálfrar millj-
óna króna styrk vegna aukins við-
búnaðar á tjaldsvæðum bæjarins nú 
um verslunarmannahelgina.

Þá verður skipaður fulltrúi bæjar-
ins til samráðs og samstarfs um 
framkvæmd gæslunnar. Styrkurinn 
er sagður háður því skilyrði að kalla 
þurfi til aukamannskap vegna aukins 
viðbúnaðar. – gar

Hálf milljón í 
styrk fyrir gæslu

SAMFÉLAG Ólafur Arnarson, fyrr-
verandi formaður Neytendasam-
takanna, hefur verið ráðinn ráðgjafi 
stjórnar Samtaka fiskframleiðenda 
og útflutningsfyrirtækja (SFÚ).

Rétt tæpur mánuður er liðinn frá 
því að Ólafur sagði af sér sem for-
maður Neytendasamtakanna eftir 
ágreining innan stjórnar samtak-
anna. Stjórnin lýsti yfir vantrausti á 
hann þar sem hún taldi hann hafa 
farið óvarlega með fé. Hann sagði 
af sér 10. júlí síðastliðinn en fyrsta 
frétt sem hann er skráður fyrir og 
birtist á heimasíðu SFÚ var 18. júlí.
– jóe

Ólafur kominn  
í nýtt starf 

Ólafur Arnarson 
er nú ráðgjafi 
stjórnar SFÚ

 Þyrstir ferðalangar kíktu við í Norðlingaholti á leið sinni út úr bænum en í hverfinu eru tvær bensínstöðvar en engin verslun. Yfir 15 þúsund 
bílar fóru um Sandskeið og 13 þúsund keyrðu fram hjá Kjalarnesi í gær á leið sinni í langa helgi. ÁTVR gerði ráð fyrir að um 800 þúsund lítrar af 
áfengi myndu seljast um helgina. Þorstinn var því víða í gær, bæði í bensíntönkum og hjá landsmönnum eins og sjá má.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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husa.is

DeWalt 
verkfæri

25%
afsláttur

ATH! DeWalt veltisög 
er á 15% afslætti

Öll Hitachi 
verkfæri

25%
afsláttur

ENN MEIRI AFSLÁTTUR
Öll sumarblóm og trjáplöntur

50%
afsláttur

Byggjum á betra verði

ENN MEIRI AFSLÁTTUR

í vefverslun husa.isFrí heimsending

EF VERSLAÐ ER FYRIR 5.990 KR. EÐA MEIRA
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ATH! DeWalt veltisög 
er á 15% afslætti

MSpa uppblásnir 
rafmagns nuddpottar. 

Fánlegir 4-6 manna.
Verð frá 

66.895kr

Byggjum á betra verði

66.895kr66.895kr

• 4 manna
• 180 x 70cm
• 118 nuddstútar
• Þyngd 22 kg (tómur).
• Hitar í 42 C°
Vnr. 8089100

PVC 
dúklok 
fylgir

Sumarútsölunni lýkur um helgina - Síðustu dagar

Afgreiðslutími um 
Verslunarmannahelgina

Laugardagur 5. ágúst 
Hefðbundin afgreiðslutími

Lokað í vestmannaeyjum

Sunnudagur 6. ágúst
Opið í Skútuvogi frá kl 11:00 - 17:00

Aðrar verslanir eru lokaðar.

Mánudagurinn 7. ágúst

Allar verslanir lokaðar

Sjá aðra afgreiðslutíma á 
www.husa.is

Öll JOTUN inni- og útimálning
pallaolía og viðarvörn.
BLÖNDUM ALLA LITI.

25%
afslátturafsláttur

 og útimálning

afsláttur



Björt Ólafsdóttir
umhverfis- og auð-
lindaráðherra
vakti athygli 
þegar ljósmynd 
af henni þar 
sem hún sat fyrir 
í þingsal í kjól frá 
tískuvörumerkinu Galvan London 
birtist á samfélagsmiðlum. Hún 
braut ekki reglur Alþingis með 
þessu en segist hafa sýnt dóm-
greindarleysi.

Aðalheiður Héðinsdóttir
stjórnarformaður 
Kaffitárs
greindi frá því 
að stjórnendur 
Kaffitárs hefðu 
aftur kært Isavia 
til úrskurðar-
nefndar um upp-
lýsingamál vegna synjunar ríkis-
fyrirtækisins á að afhenda gögn um 
forval fyrirtækisins vegna útleigu á 
veitingarými í Leifsstöð sem lauk í 
september 2014.

Haniye Malekym
flóttamaður frá Afganistan 
hélt upp á tólf 
ára afmæli sitt í 
vikunni þrátt 
fyrir að afmælis-
dagur hennar sé í 
október. Ástæða 
þess er að hún vildi 
halda upp á afmælið 
sitt hér á landi en vísa á henni og 
föður hennar úr landi á næstunni. 
Töluverður fjöldi mætti í afmælið 
og fékk Haniye afmæliskveðju frá 
forseta Íslands. Hún hefur búið hér 
á landi með föður sínum frá því í 
desember og hefur eignast fjölda 
vina sem mættu til veislunnar.

Þrjú í fréttum 
Kjólamynd, 
kæra og 
snemmbúin 
afmælisveisla

 AÐALFUNDUR   
KRÝSUVÍKURSAMTAKANNA

Aðalfundur Krýsuvíkursamtakanna, verður haldinn  
í Guðríðarkirkju, þriðjudaginn 22.  ágúst 2017 kl. 17.00.

Dagskrá : 
1. Formaður setur fund og skipar fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Skýrsla rekstrarstjórnar
4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram
5. Fyrirspurnir og umræður um reikninga og skýrslur
6. Önnur mál 

Stjórnin

46% 
verður eignar-
hlutur lífeyris-
sjóða í HS orku 
eftir samkomu-
lag milli ORK og 
Magma Energy

244 
milljónum evra námu 
tekjur Marels á öðrum 
fjórðungi ársins

160 
þúsund norskum laxa-
seiðum var sleppt í sjó 
við Gileyri á Tálknafirði 
árið 2002.

11 
milljarða tilboði 
Blackstone í 30 
prósenta hlut í Bláa 
lóninu var hafnað. 
Fulltrúar lífeyrissjóða 
beittu neitunarvaldi.

600 
krónur mun kosta að 
leggja venjulegum fólks-
bíl í Vatnajökulsþjóðgarði.

37% 
lækkun hefur 

orðið á bréfum 
í Icelandair 

Group eftir að 
félagið birti 

svarta afkomu-
viðvörun í 

febrúar. 440 
staði á að tengja við 
heitt vatn í Kjósinni. 
Vinnan gengur vel að 
sögn veitustjórans.

TÖLUR VIKUNNAR 30.07.2017 – 5.08.2017

SAMFÉLAG  Skútan Amelia Rose mun 
sigla sína jómfrúarferð í kvöld. „Við 
erum að plana laugardagsferðir hér 
í kringum Reykjavíkurhöfnina og 
þetta er jómfrúarferðin,“ segir Val-
þór Ólason sem sér um markaðsmál 
í kringum skútuna.

Jómfrúarferðin hefst með diskó-
balli. „Dabbi Diskó verður að spila í 
kvöld. Siglt er í um fjörutíu mínútur 
og svo er tveggja tíma kokteill um 
borð og léttar veitingar, svo siglum 
við inn í höfnina og þá er smá flug-
eldasýning í höfninni rétt fyrir mið-
nætti. Síðan leggjum við fyrir utan 
Bryggjuna Brugghús og förum þar 
inn,“ segir Valþór.

„Við erum að byrja að markaðssetja 
bátinn og þetta er hluti af því,“ segir 
Valþór. En báturinn mun geta boðið 
ferðir fyrir ferðamenn eða íslensk 
fyrirtæki svo eitthvað sé nefnt.

Amelia Rose er í raun frægur bátur 
en Hollywood myndin In the blink 
of an eye sem kom út árið 2009 og 

skartar Eric Roberts í aðalhlutverki 
var tekin upp í skútunni og gerist 
stór hluti myndarinnar á henni.

„Þetta er 108 feta skúta á þremur 
hæðum með tíu tveggja manna 
káetum, þetta er fljótandi hótel,“ 
segir Valþór. Verið að gera káeturnar 
upp og því byrjað á að bjóða upp á 
viðburði í efri hlutanum. Ljóst er að 

möguleikar eru þó til að nýta skút-
una í lengri ferðir kringum landið 
þar sem boðið er upp á gistingu.

Ekki er búið að negla niður hversu 
oft ferðir verða í boði „Við ætlum að 
láta landið stjórna því, hvernig þetta 
verður sótt og annað,“ segir Valþór.
saeunn@frettabladid.is 

Partískúta siglir jómfrúarferð

Skútan sem er 108 fet liggur nú í Reykjavíkurhöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/LAUFEY

SAMGÖNGUR Ein umferðarþyngsta 
helgi ársins hófst í gær. Umferðin 
gekk stórslysalaust fyrir sig en betur 
fór en á horfðist í fyrstu í fjórum til-
fellum.

Fólksbíll og olíuflutningabif-
reið skullu saman skammt frá Sól-
heimasandi í gærmorgun og þá varð 
árekstur norðan við Hvalfjarðargöng 
skömmu eftir hádegi. Á þriðja tím-

anum valt bíll við Hvolsvöll og undir 
kvöld valt bíll í Hestfirði á Vestfjörð-
um. Engin alvarleg slys urðu á fólki.

Siglingar á Akranesinu til Vest-
mannaeyja gengu mjög vel í gær.
„Þetta er bara draumur í dós,“ sagði 
Guðmundur Haraldsson, skipstjóri 
á Akranesi, þegar Fréttablaðið náði 
til af honum í gær. Þá var skipið að 
fara í þriðju ferð sína. Guðmundur 

tók þrjátíu manns í fyrstu ferð og 
bjóst við svipuðu í framhaldinu.

Akranesið er eitt umtalaðasta fley 
vikunnar eftir að Samgöngustofa 
hafnaði beiðni Eimskips um að fá 
að sigla skipinu milli lands og Eyja 
um helgina. Eins og kunnugt er sneri 
ráðherra samgöngumála ákvörðun-
inni við. Guðmundur skilur ekkert 
í afstöðu Samgöngustofu. „Skipið 

sigldi hérna yfir hafið frá Noregi og 
gekk bara ljómandi vel og hefur siglt 
frá Akranesi til Reykjavíkur án vand-
ræða,“ segir hann.

Ráðgert er að Akranes sigli tvær 
ferðir í dag, tvær á morgun og níu á 
mánudaginn. Siglingar skipsins eru 
viðbót við siglingar Herjólfs sem 
siglir venju samkvæmt um helgina. 
johannoli@frettabladid.is

Umferðin gekk að mestu vel
Margir voru á flakki vegna verslunarmannahelgarinnar og komust flestir klakklaust á áfangastað. Fjögur 
umferðarslys voru tilkynnt til Neyðarlínunnar í gær. Umtalaðasta ferja landsins sigldi á milli nýrra staða.

Lögreglan athugar hraðann á ökumönnum í nágrenni 
Flúða þar sem búist er við allt að tíu þúsund manns. 
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓHANN

Lögreglan er með öflugt umferðareftirlit á landinu, meðal annars með aðstoð Landhelgisgæslunnar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓHANN

Samgönguráðherra stígur hér á land af Akranesferj-
unni sem kom til Vestmannaeyja í gær. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 8. ágúst 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 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

MAGNAÐUR JUSSI!

Ágúst

Stúlkan á undan
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 3.899.-

Hvít fiðrildi
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 3.899.-

Camille
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð: 3.899.

Stormarnir og stillan
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 3.899.-

VILDARVERÐ:

3.100.-
Verð:

3.899.-

„Jussi spilar sem fyrr af listfengi á marga strengi. 
Norrænn krimmi af bestu gerð.“ 

Jyllands-Posten

„Afætur er fyrst og fremst spennusaga en 
einnig satíra; ég hef sjaldan eða aldrei lesið glæpa- 

sögu sem hefur kætt mig jafn mikið.“ 
Krimifan

„Jussi skrifar af fítonskrafti og enginn stendur 
honum á sporði í þeirri list að flétta 

alla söguþræðina saman.“ 
Dagbladens Bureau



Klaki til að kæla

Súmötrutígur í dýragarði í Rómarborg gæðir sér á klaka til að kæla sig niður. Hitabylgja gengur nú yfir suðurhluta Evrópu og Balkanskagann. Í gær 
mældist hiti hæst 45°C. Íbúar voru hvattir til að halda sig innandyra til að forðast hitann. Þrátt fyrir það var hann nánast óbærilegur.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SAMGÖNGUR Hvergi er skynsam-
legra að umbreyta bílaflotanum en 
á Íslandi, segir Bjarni Már Júlíusson, 
framkvæmdastjóri Orku náttúr-
unnar. „Við erum með 100 prósent 
endurnýtanlega orku og 70-80 pró-
sent af þjóðinni býr á afmörkuðum 
stað sem hentar vel fyrir rafbílavæð-
ingu,“ bætir hann við.

Björt Ólafsdóttir umhverfisráð-
herra sagði fyrr í vikunni að vænta 
mætti að búið yrði að rafbílavæða 
íslenska bílaflotann árið 2030. Bjarni 
segir að það gerist ekki af sjálfu sér. 
Til þess að árangur náist í þessum 
efnum þurfi stjórnvöld að stuðla að 
uppbyggingu hraðhleðslustöðva á 
landsbyggðinni.

„Í þessum þéttbýliskjörnum getur 
þetta komið í staðinn fyrir bensín-
stöðvar. En fólk kaupir sér ekki bíla 
af því að hleðslustöðvar eru ekki úti 
á landi. Og þetta er ekki úti á landi af 
því að það er enginn bisness í þessu,“ 
segir Bjarni.

Hann segir að stjórnvöld þurfi því 
að láta gjörðir fylgja orðum og tryggja 
að meira fé verði varið úr orkusjóði 
til að byggja upp innviðina í landinu 
fyrir rafbíla. Tölur bendi til þess að 
hið opinbera hafi innheimt 1,9 millj-
arða með gjöldum af bensíni og olíu 
í fyrra. Á sama tíma hafi orkusjóður 
varið tæplega 11 prósentum eða 200 
milljónum í uppbyggingu rafhleðslu-
stöðva. Hlutfallið þurfi að vera hærra. 

„Það á bara að taka ákveðin pró-
sent af þessum koltvísýringsskatti á 
jarðefnaeldsneyti og nýta það í þessi 
orkuskipti,“ segir hann.

Özur Lárusson, framkvæmdastjóri 
Bílgreinasambandsins, segir það 
borðleggjandi að ekki náist að skipta 

út núverandi bílaflota fyrir rafbíla og 
metanbíla þótt þróunin sé hröð. „Ef 
þú horfir á meðalaldur fólksbíla hér 
á landi þá er hann liðlega tólf ár og 
það er þá fullt af bílum sem eru eldri 

en það. Það eru heilmikil verðmæti 
fólgin í þessum flota og fólk er ekki 
tilbúið til að henda sínum bílum,“ 
segir Özur.

Hann segir raforkubílana líka vera 
mikla áskorun fyrir ferðaþjónustuna. 
„Nú er ég nýkominn af hálendinu. 
Hvernig á að leysa það? Nú eru veg-
irnir fyrst og fremst fyrir jeppa og ég 
er ekki farinn að sjá að það sé hægt að 
setja hleðslustöðvar þar,“ segir Özur.
Þeir Özur og Bjarni eru þó sammála 
um að þróunin varðandi rafbílavæð-
inguna sé mjög hröð. Bjarni bendir á 
að það sé hægt að starfrækja rafknúna 
strætisvagna og rútur. Strætó hafi nú 
þegar pantað fimm bíla. „Þeir komast 
að vísu styttra en það er allt hægt. Það 
þarf bara að setja meiri kraft í þetta,“ 
segir Bjarni. jonhakon@frettablaðið.is

Langskynsamlegast að 
breyta bílaflotanum  
Ísland er kjörinn staður til þess að umbreyta bílaflotanum í rafbíla. Stjórnvöld 
þurfa hins vegar að taka virkan þátt og byggja upp innviði fyrir nýju bílana. Nú 
þegar eru fimm rafknúnir strætisvagnar á leið til landsins og rúta er komin.

Framkvæmdastjóri ON segir að hægt sé að starfrækja hleðslustöðvar í þétt-
býli. Ríkið þurfi hins vegar að koma að uppbyggingu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Með sextán stöðvar

Orka náttúrunnar er dótturfélag 
Orkuveitu Reykjavíkur sem fram-
leiðir og selur rafmagn. Fyrirtæk-
ið hóf þróunarverkefni árið 2014 
með uppsetningu á hlöðum fyrir 
rafbíla. Nú þegar hafa verið settar 
upp sextán hlöður og segir Bjarni 
Már Júlíusson að hann vonist til 
þess að búið verði að koma upp 
hleðslustöðvum um allan hring-
veginn fyrir árslok.

LANDBÚNAÐUR Samkeppniseftirlitið 
telur að hugmyndir sláturleyfishafa 
um að standa saman að útflutningi 
kindakjöts séu til þess fallnar að 
raska samkeppni með afar alvar-
legum hætti. Með slíku samstarfi 
yrðu sköpuð skilyrði til þess að verð 
til íslenskra neytenda hækki og valdi 
þeim þar með tjóni.

Markaðsráð kindakjöts sótti um 
undanþágubeiðni frá samkeppnis-
lögum vegna umrædds samstarfs. 
Þeirri beiðni hafnaði Samkeppnis-
eftirlitið, eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær.

Eftirlitið segir í bréfi til Markaðs-
ráðsins að í hugmyndum ráðsins 
felist að sláturleyfishafar komi sér 
saman um að takmarka framboð af 
lambakjöti sem fer á markað hér á 
landi með því að skuldbinda sig til 
þess að flytja árlega út samtals 35 
prósent af framleiddu lambakjöti. 
Slíkt samstillt átak um að draga úr 
framboði myndi fyrst og fremst leiða 

til hærra verðs á kjöti fyrir íslenska 
neytendur, að mati Samkeppniseftir-
litsins.

Eftirlitið bendir auk þess á að und-
irbúningi málsins af hálfu Markaðs-
ráðs hafi verið verulega ábótavant. 
Þannig hafi ráðið til dæmis ekki lagt 
neitt mat á hvaða áhrif aðgerðirnar 
hefðu á verð til neytenda. – kij

Myndi leiða til hækkunar

Samkeppniseftirlitið hafnaði undan-
þágubeiðni Markaðsráðs kindakjöt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Verslun 10-11 á Akureyri 
verður lokað í haust. Í stað hennar 
verður verslun Iceland opnuð og 
verslunarrýmið stækkað. Þetta 
segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri 
Basko, í samtali við Fréttablaðið. 
Basko er eignarhaldsfélag sem 
rekur báðar verslanir ásamt Dunk-rekur báðar verslanir ásamt Dunk-rekur báðar verslanir ásamt Dunk
in Donuts. „Ég hugsa að það verði 
ekki fyrr en í október eða nóvem-
ber,“ segir Árni Pétur um nánari 
tímasetningar á breytingunum. 
Verslun 10-11 í Glæsibæ var á dög-
unum breytt í Iceland. – jhh

Iceland opnar 
í stærra rými

BANDARÍKIN  Frá því að Donald 
Trump Bandaríkjaforseti sór emb-
ættiseið í janúar hefur gengi Banda-
ríkjadals lækkað verulega. Á mið-
vikudaginn náði dollarinn fimmtán 
mánaða lægð samtímis því að Dow 
Jones hlutabréfavísitalan 
náði methæð.

CNN greinir frá því 
að gengi Bandaríkja-
dals hafi hækkað frá 
því að Trump var kosinn 
og þar til hann tók við 
embætti og náð meðal 
annars 14 ára hæð þegar 
útlit var fyrir að Trump 
myndi lækka fyrirtækja-
skatta og ýta undir 
hagvöxt. Búist var við 
að Trump og banda-
ríska þingið myndu 
hafa þau áhrif að

bandaríski seðlabankinn hækkaði 
stýrivexti hraðar en áður.

Trump hefur hins vegar ekki náð 
mörgum stefnumálum sínum í gegn 
á fyrstu sex mánuðum í embætti. 
Einnig hefur hagvöxtur í Evrópu 

haft neikvæð áhrif á þróun gengis 
Bandaríkjadals. Dollaravísitalan 
þar sem dollarinn er borinn 

saman við aðrar helstu mynt-saman við aðrar helstu mynt-saman við aðrar helstu mynt
ir heimsins hefur lækkað um 
tíu prósent síðan í byrjun 

janúar. Gengið hefur lækk-janúar. Gengið hefur lækk-janúar. Gengið hefur lækk
að í hverjum mánuði 

fimm mánuði 
í  r ö ð  o g 

hefur slíkt 
ekki gerst 
s í ð a n 
á r i ð 
2011. 
– sg

Dollarinn tekið dýfu í 
forsetatíð Donalds Trump

VIÐSKIPTI Kanadíska orkufélagið 
Alterra Power hefur lækkað afkomu-
spá sína í kjölfar þess að fjárfesta-
sjóðurinn ORK, sem er að mestu í 
eigu íslenskra lífeyrissjóða, tók yfir 
12,7 prósenta hlut félagsins í HS 
Orku. Stjórnendur félagsins gera nú 
ráð fyrir að tekjur þess  verði 4,5 pró-
sentum lægri en áður var búist við, 
eða 86,5 milljónir dala, og 8,5 pró-
sentum lægri á næsta ári.

Þá býst Alterra við því að EBITDA-
hagnaður, afkoma fyrir fjármagns-
liði, skatta og afskriftir, verði fjórum 
prósentum lægri á þessu ári en áður 
var gert ráð fyrir, eða 47,2 milljónir 
dala, og rúmlega átta prósentum 
lægri á næsta ári. Eftir áðurnefnda 
yfirtöku ORK á Alterra 53,9 prósenta 
hlut í HS Orku, en íslenskir lífeyris-
sjóðir, í gegnum ORK og félagið Jarð-
varma, eiga 46,1 prósent. – kij

Alterra lækkar 
afkomuspá sína
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∙ Kaldi BBQ
∙ Kaldi rótarbjórs BBQ

Fulleldaðir, þarf aðeins að hita, 
2 tegundir af sósumKJÚKLINGAVÆNGIR

Tilbúnir á grillið eða í ofninn
KJÚKLINGAVÆNGIR
Tilbúnir á grillið eða í ofninn
KJÚKLINGAVÆNGIR
Tilbúnir á grillið eða í ofninn

719 kr/kg
fullt verð 899

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

SMASH STYLE HAMBORGARAR

2X100 G

2X120 G

509kr/pk
verð áður 599

594kr/pk
verð áður 699

Steinbakað súrdeigsbrauð
Aldargömul frönsk uppskrift. Ekkert ger. Langtíma hefun.

Nýjung

799 kr/stk

NýjungNýjungNýjungNýjungNýjung

Nú einnig 
með kúmen

Beanfield snakk
Hrikalega góðar bauna- og hrísflögur.

Beanfield snakkBeanfield snakk

299 kr/stk

VEGAN

Haagen Dazs íspinnar
3 tegundir af íspinnum.

Haagen Dazs íspinnar

Nýtt í Hagkaup

299 kr/pk

Nýtt í Hagkaup

Hagkaup salöt
Kartöflusalat með beikoni og Hrásalat

Cedar´s hummus
Gómsætur og bráðhollur hágæða hummus.

Cedar´s hummus

449 kr/stk

549 kr/stk

Sósur Hagkaups
Hambó#1, Hambó#2, Benni#1, Benni#2,  

Sinpip, Kokteil og Spicy Majo.

Sósur HagkaupsSósur Hagkaups
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BBQ og Rótarbjórsósa



DÚBAÍ Lögreglan í Dúbaí opnaði í 
gær götur í kringum Kyndilinn, eitt 
hæsta hús í heimi. Götum þar var 
lokað eftir að eldur braust út aðfara-
nótt föstudagsins og var íbúunum 
vísað burt úr húsinu.

Bandaríska ABC fréttastofan segir 
að enginn hafi slasast alvarlega í 
eldsvoðanum. Þó fengu nokkrir 
aðhlynningu vegna reykeitrunar. 
Eldurinn braust út klukkan eitt að 
staðartíma og var það í annað sinn 
á innan við þremur árum sem eldur 
brýst út. Ekki þykir fullvíst um orsök 
eldsins en klæðning hússins þykir 
eldfim.

Eldurinn teygði sig upp 40 hæðir 
hússins á einni hlið þess og tók 
slökkvistarfið rúma tvo klukkutíma. 
Klukkan hálf fjögur var tilkynnt að 
slökkviliðsmenn hefðu náð tökum 
á eldinum.

Þegar eldur kviknaði í Kyndlinum í 
febrúar 2015 varð heldur ekki mann-
skaði. Miklar skemmdir urðu þó og 
var enn þá verið að gera við þegar 
eldurinn blossaði upp í fyrrinótt. 
Í báðum tilfellum vöknuðu íbúar 
við brunaboða og starfsfólk hússins 
bankaði á dyr til þess að tryggja að 
fólk yfirgæfi húsið.

Eldur hefur komið upp í fjölda 
skýjakljúfa í Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum undanfarin ár. Þar 
á meðal í 63 hæða hóteli í Dúbaí að 
kvöldi nýárs árið 2016. Hótelgestir 
sluppu allir án teljandi meiðsla. Á 
fimmtudagskvöld kviknaði líka í 

hótelbyggingu og tók nokkra tíma 
að slökkva eldinn.

Fyrr á þessu ári voru samþykktar 
reglur í Dúbaí um að skipta ætti 
út eldfimri klæðningu fyrir betri 
klæðingu. Yfirvöld telja að minnst 
30 þúsund byggingar í furstadæm-

unum séu með slíka klæðningu.
Þótt reglurnar hafi tekið gildi er 

óljóst hvernig yfirvöld eiga að fram-
fylgja þeim og neyða eigendur til að 
skipta um eldfimu klæðninguna á 
húsum sínum og setja aðra öruggari. 
jonhakon@frettabladid.is 

Eldur rakinn til klæðningar
Eldur braust út í einu hæsta húsi heims í Dúbaí, aðfaranótt föstudagsins. Eldfim klæðning hússins er talin 
vera ein orsök eldsvoðans. Íbúum var vísað frá heimilum sínum og götum í nágrenninu var lokað.

Þetta er í annað sinn á innan við þremur árum sem eldur brýst út í húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fyrr á þessu ári voru 
samþykktar reglur í Dúbaí 
um að skipta ætti út eldfimri 
klæðningu fyrir betri klæð-
ingu. 

DANMÖRK Mikill vöxtur hefur 
verið í rekstri Legoland-garðanna 
á fyrstu sex mánuðum ársins. Nýr 
skemmtigarður var opnaður og 
eldri skemmtigarðar hafa vaxið og 
dafnað. Þetta sýnir nýr árshluta-
reikningur Merlin Entertainments 
Group, eiganda Legoland, sem vísað 
er í á vef Danmarks Radio.

„Heimsóknum hefur fjölgað í alla 
garðana okkar,“ segir í tilkynningu 
með árshlutareikningnum. Við 
nutum góðs af sterkum páskum, 
góðum vörum og tekjum af mynd-
inni The Lego Batman Movie,“ segir 
í tilkynningunni.

Nýr Lego-skemmtigarður var 
opnaður í Japan í apríl. Nú þegar 
hafa milljón manns heimsótt garð-
inn og meira en 70 þúsund árskort 
verið seld.

Rekstrarhagnaður af Lego-
skemmtigörðunum nam 700 millj-
ónum danskra króna á fyrri hluta 
ársins. Það jafngildir átta milljörð-
um íslenskra. Það er aukning um 
29 prósent frá fyrra ári. Til stendur 
að halda áfram að færa út kvíarnar 
og verða tveir nýir skemmtigarðar 
opnaðir fyrir árið 2020. – jhh

Legoland færir 
út kvíarnar

Legoland í Malasíu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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LEIKURINN OKKAR

Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands.

ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

Potturinn stefnir í 44 milljónir Í DAG

Það syngur í pottinum um
verslunarmannahelgina

MILLJÓNIR
4444



ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson  FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
AÐSTOÐARRITSTJÓRAR: Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.  
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSN 1670-3871   FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000,   
ritstjorn@frettabladid.is  ÞRÓUNARSTJÓRI: Tinni Sveinsson tinni@365.is  HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is  MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   MENNING: Magnús Guðmundsson   
magnus@frettabladid.is  LÍFIÐ: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Fyrirgefning-
in er vissulega 
stór og 
mikilvægur 
þáttur í okkar 
samfélags-
gerð. Hana 
öðlast þeir 
sem til 
alvarlegra 
saka hafa 
unnið ein-
ungis með því 
að breyta 
hegðun sinni 
og taka upp 
nýja siði.

Mín skoðun Logi Bergmann

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

allar upplýsingar 
á www.icecare.is

Sokkinn kostnaður er allur kostnaður sem fallið 
hefur til vegna kaupa á vöru eða þjónustu sem 
ekki er hægt að selja aftur og ekki er hægt að 

nýta til annars en upphaflega var ætlað. Slíkur 
kostnaður ætti ekki að hafa áhrif á ákvarðanir í 
framtíðinni.“

Þetta er grunnurinn að skilgreiningu á hugtakinu 
sokkinn kostnaður, samkvæmt Vísindavef Háskóla 
Íslands. Þetta er það sem borgarfulltrúa Fram-
sóknarflokksins finnst um að börn hælisleit-
enda skuli fá kennslu í skólum Reykjavíkur-
borgar. Það sé algjörlega óvíst hvort þau fái 
leyfi til að vera hér til frambúðar og því ætti 
bara að setja þau í sérstakan skóla svo þau 
trufli nú ekki kennslu íslensku barnanna. Og 
kosti svona mikið.

Þessi hugmynd hefur, að sögn hennar, 
skotið upp kollinum. Hún reyndar segir ekki 
hvar henni skaut upp og miðað við viðbrögð-
in virðist ekki mikill hljómgrunnur fyrir 
henni, þótt hún gefi í skyn að sumir kennarar 
séu henni sammála. En það er ekkert grín 
þegar kjörinn fulltrúi lætur svona út úr sér. 
Um börn.

Nú ætla ég að leyfa mér að vera það sem hún 
kallar „andstæðingur opinnar umræðu“ og vera 
ósammála henni. Gæti verið að börnin okkar hefðu 
gott af því að kynnast börnum úr öðrum menning-
arheimi? Er ekki líklegt að þau gætu lært ýmislegt 
af því sem þau myndu annars ekki gera. Það myndi 
jafnvel gera þau víðsýnni og ólíklegri til að láta 
svona út úr sér. Ég hallast að því.

Hvað með hin börnin?
Hvað með fötluð börn eða veik? Eða bara vitlausu 
börnin og óþekku sem stela athygli frá hinum? Hvað 
ræður því í raun hvaða börn fá að fara í „skólana 
okkar“? Ég er bara ekki viss um að þessi tiltekni 

borgarfulltrúi sé best til þess fallinn að ákveða hvað sé 
best að gera í þessum málum. Frekar en svo mörgum 
öðrum.

Það er ótrúlegt að heyra þetta og líka að heyra 
hlustendur á þessari útvarpsstöð þarna kinka kolli yfir 
þessu. Eins og það sé bara fullkomlega eðlilegt að taka 
fólk í neyð og setja það bara eitthvert annað. Svo það 
trufli okkur ekki og sé ekki fyrir.

Ótti og andúð
Það sem ég óttast er að nú eigi að leika sama 
leikinn í borginni og gert var í síðustu kosn-
ingum. Spila inn á ótta við útlendinga sem 
komi hingað og spilli menntun barna okkar, 
taki frá okkur vinnuna og lifi eins og blómi í 
eggi í félagslega kerfinu. Af hverju ætti ekki 
að gera þetta? Þetta gekk þokkalega í síðustu 
borgarstjórnarkosningum og líka hjá Trump. 
Freistingin er fyrir hendi, að rækta atkvæði í 
jarðvegi ótta og andúðar.

Það er sem betur fer ýmislegt sem bendir 
til þess að við höfum lært eitthvað síðustu ár. 
Viðbrögð annarra Framsóknarmanna benda 
til þess. Ungir Framsóknarmenn hafa mótmælt 

þessu og líka hinn borgarfulltrúi flokksins og ýmsir 
framámenn í flokknum. Það er gott. Það er nefnilega 
mín reynsla að Framsóknarmenn séu yfirleitt ágætis 
fólk.

Fyrir tuttugu árum eða svo gerði ég fréttir og þætti 
um flóttamenn sem komu hingað til lands úr sárri neyð. 
Það gleður mig alltaf jafn mikið þegar ég hitti einhverja 
úr þessum hópi. Nánast undantekningarlaust hafa þeir 
spjarað sig. Það hefði ekki gerst nema þeir hefðu fengið 
góðar móttökur og fengið að vera fullgildir þátttak-
endur í samfélaginu – og ganga í skólana okkar.

Ef ég ætti að nota hugtakið „sokkinn kostnaður“ um 
eitthvað þá væri það um borgarfulltrúann sem lét þetta 
út úr sér og skoðanasystkin hennar.

Sokkinn kostnaður

Það er 
nefnilega 
mín reynsla 
að Fram-
sóknar-
menn séu 
yfirleitt 
ágætis fólk.

Nú er komið á daginn að Bjarni Bene-
diktsson var ekki starfandi innan-
ríkisráðherra þegar skrifað var upp 
á ákvörðun um að veita Robert 
Downey, margdæmdum kynferðis-
afbrotamanni, uppreist æru.

Upp á ákvörðunina skrifaði Ólöf Nordal heitin, 
þáverandi innanríkisráðherra. Líklega hefur Bjarni 
viljað hlífa Ólöfu og minningu hennar við því upp-
námi sem málið olli.

Það er röng nálgun að láta þetta mál snúast um 
persónur og leikendur. Verkferlar í ráðuneytum, eins 
og þegar glímt er við mál sem varða uppreist æru, 
snúast um lög og reglur, venjur og hefðir. Tilgangur-
inn er að binda hendur þeirra sem með völd fara 
hverju sinni og koma í veg fyrir geðþóttaákvarðanir.

Ekkert hefur komið fram sem bendir til að Ólöf 
Nordal hafi ekki tekið sína ákvörðun í samræmi 
við gildandi lög og þær venjur sem skapast hafa um 
mál af þessu tagi. Þó verður ekki fram hjá því horft 
að það væri meira í anda nútímastjórnsýslu að gefa 
upp nöfn einstaklinganna tveggja, sem mæltu með 
beiðni Roberts Downey. Það mun þó ekki hafa verið 
gert í sambærilegum málum hingað til.

Auðvitað orkar tvímælis að veita manni á borð við 
Robert Downey uppreist æru. Stór hópur fólks, bæði 
fórnarlömbin sjálf og aðstandendur þeirra, eiga um 
sárt að binda vegna misgjörða hans. Og einhvern 
veginn verður málið allt dularfyllra vegna þess að 
maðurinn hefur skipt um nafn. Það býður – með 
réttu eða röngu – heim grunsemdum um að hann 
vilji flýja fortíð sína. Robert Downey hét áður Róbert 
Árni Hreiðarsson og var þekktur maður í samfélag-
inu.

Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra hefur 
boðað breytingar á reglum um uppreist æru og 
hyggst leggja fram frumvarp á þingi í haust. Hún 
hefur velt því upp hvort stjórnvöld eigi yfir höfuð að 
veita uppreist æru.

Sambærilegt mál kom upp ekki alls fyrir löngu 
þegar fjallað var um hvort Atla Helgasyni, sem 
dæmdur var fyrir morð og afplánaði sinn dóm, lög-
mannsréttindi að nýju. Í það skiptið leystist málið 
sjálft þegar Atli dró umsókn sína til baka í kjölfar 
háværra mótmæla.

Athyglisvert er í því samhengi að hugsa til þess 
hvaða þýðingu hugtakið uppreist æru hefur. Vissu-
lega felst í því ákvörðun af hálfu hins opinbera um 
sakaruppgjöf. Úti í samfélaginu hefur slíkt hins vegar 
lítið að segja. Ekkert opinbert vald getur breytt sögu 
einstaklinganna og afmáð misgjörðir þeirra.

Fyrirgefningin er vissulega stór og mikilvægur 
þáttur í okkar samfélagsgerð. Hana öðlast þeir sem 
til alvarlegra saka hafa unnið einungis með því 
að breyta hegðun sinni og taka upp nýja siði. Við 
þekkjum sem betur fer mörg dæmi um fyrrverandi 
sakamenn, sem samfélagið hefur tekið í sátt. Stimpill 
frá ráðuneyti hefur þar sáralítið að segja.

Lög og venjur
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

ÚTSALAN
Sumar

afsláttur60%Allt að
enn meiri afsláttur

LÝKUR Í DAG



Stórstjörnurnar í City léku sér að West Ham í Laugardalnum

Magnaðir leikmenn Manchester City  Leroy Sane fagnar með liðsfélögum sínum í Manchester City sem vann sannfærandi og auðveldan sigur á 
West Ham á Laugardalsvelli í gær. Þetta var síðasti æfingaleikur liðanna áður en nýtt tímabil hefst í ensku úrvalsdeildinni en fá lið líta betur út en 
þeir bláklæddu frá Manchester þessa stundina. Gabriel Jesus, Sergio Agüero og Raheem Sterling skoruðu mörk City í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

FÓTBOLTI „Ég hef lýst því mörgum 
sinnum eftir EM í fyrra að ferðalag 
mitt með íslenska landsliðinu var afar 
sérstakt. Það eru því sterkar tilfinn-
ingar að vera kominn loksins aftur á 
Laugardalsvöll.“

Þetta sagði Lars Lagerbäck, fyrr-
verandi landsliðsþjálfari Íslands, og 
þjóðhetja í augum margra eftir afrek 
íslenska karlalandsliðsins á EM í 
Frakklandi síðasta sumar, þar sem 
strákarnir okkar fóru alla leið í fjórð-
ungsúrslit eins og alheimur veit.

„Þetta ferðalag mitt með íslenska 
landsliðinu er án nokkurs vafa það 
besta á mínum ferli. Ekki bara út 
af árangrinum heldur líka vegna 
íslensku þjóðarinnar, leikmannanna 
og allra þeirra sem ég kynntist hér.“

Lagerbäck gaf út að hann ætlaði að 
láta af störfum sem aðalþjálfari eftir 

að samningur hans við KSÍ rann út. 
Það entist ekki lengi. Eftir stutta dvöl 
sem ráðgjafi sænska landsliðsins réði 
hann sig sem landsliðsþjálfari Noregs.

„Já, það var svolítið galið af mér. Ég 
þekki yfirmann norska sambandsins 
[Nils Johan Semb] og hann lagði hart 
að mér. Ég veit ekki hvað það var, 
kannski einhver forvitni, en ég ákvað 
að taka slaginn.“

Lifir með væntingunum
Árangur Íslands á EM í Frakklandi 
vakti heimsathygli og Lagerbäck fór 
ekki á mis við hana. „Ég er minntur á 
það hvert sem ég kem í Evrópu og um 
allan heim. Allir vilja tala um íslenska 
landsliðið,“ segir hann. En skyldu 
Norðmenn ekki hafa þær væntingar 
að hann fari með norska landsliðið í 
sömu hæðir og það íslenska?

„Það kann að vera. Væntingarnar í 
Noregi eru miklar og þeir þrá að kom-
ast í lokakeppni stórmóts með liðið 
sitt. Maður reynir bara að lifa með 
þeim væntingum og ég get bara gert 
mitt besta, eins og ég reyndi alltaf að 
gera þegar ég var með íslenska liðið,“ 
segir hann.

Fyrstu ár Lagerbäcks á Íslandi 
mótaði hann kjarna leikmanna sem 
hann notaði til að byggja upp sterkt 
lið. Það vill hann gera nú með norska 
liðið en segir að það muni taka tíma. 
Hann nýtur þess þó að fylgjast með 
íslenska liðinu spila eftir að hann 
kvaddi strákana að lokinni Frakk-
landsförinni í fyrra.

„Ég hef séð alla leikina í sjónvarpi 
og þykir mikið til um hvað þeir eru 
að gera. Ég vona að ég geti gert það 
sama með Noreg – það er aldrei að 
vita.“

Svo erfitt að vinna Ísland
Heimir Hallgrímsson hefur náð frá-
bærum árangri með íslenska liðið 
eftir að hann tók alfarið við þjálfun 
liðsins. Ísland er ásamt Króatíu efst í 
sínum riðli í undankeppni HM eftir 
frækinn sigur á Króötum í Laugar-
dalnum í júní.

„Það var frábært,“ sagði Lagerbäck 
og brosti. „Strákarnir voru mjög 
skipulagðir og það sýndi sig í þess-
um leik hversu erfitt það er að vinna 
Ísland. Króatarnir lögðu mikið á 
sig og náðu varla að skapa sér færi 
undir lokin, þegar þeir lögðu allt í 
sölurnar.“

Og fagnaði hann þegar Hörður 
Björgvin skoraði sigurmarkið gegn 
Króatíu?

„Já, að sjálfsögðu. Mér þykir afar 
vænt um Ísland, rétt eins og Noreg 
og Svíþjóð líka. Þessir leikmenn eru 
í miklum metum hjá mér. Ég fagna 
alltaf með Íslandi.“

HM-draumurinn raunhæfur
Hann á enn eftir að sjá landsliðið 
spila í eigin persónu eftir að hann 
hætti en hann ætlar að bæta úr því 
við fyrsta tækifæri. „Ég var svo vit-
laus að ráða mig í annað starf,“ sagði 
hann og hló. „Planið var að mæta á 
alla heimaleiki í Laugardalnum. Ég 
kem um leið og ég get.“

Lagerbäck telur enn fremur að 
Ísland eigi raunhæfan möguleika á 
að komast á HM í Rússlandi. „Sér-
staklega ef leikmenn fá nóg að spila 
með sínum liðum í haust og eru við 
góða heilsu. En eins og við vitum öll 
þá skilur oft mjög lítið á milli í fót-
bolta. En möguleikarnir eru án nokk-
urs vafa góðir.“ eirikur@frettabladid.is

Ég fagna með íslenska liðinu
Lars Lagerbäck kom í stutta heimsókn til Íslands í tengslum við Super Match á Laugardalsvelli í gær. Hann 
segist sakna landsins og þykir miður að hafa ekki séð leik með íslenska landsliðinu eftir að hann hætti.

Í dag
11.00 Opna breska Golfstöðin  
13.55 Fulham - Norwich Sport  
15.50 KA - FH Sport 2  
16.00 WGC: Bridgestone Sport 4  
16.25 Tottenham - Juve Sport3 
16.05 Liverpool - Ath. Bilbao Sport  
16.25 Aston Villa - Hull Sport 5  

 
Pepsi-deild karla 

16.00 KA - FH Akureyrarvöllur 

Á morgun
11.00 Opna breska Golfstöðin  
12.50 Arsenal - Chelsea Sport  
15.25 Bolton - Leeds Sport  
16.00 WGC: Bridgestone Sport 4

SKOLLASKRIÐA Á FYRSTU HOL-
UNUM FÓR ALVEG MEÐ ÞETTA  
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
komst ekki í gegnum niðurskurð-
inni á Opna breska meistaramót-
inu í golfi í gær. Ólafía lék annan 
hringinn á 75 höggum endaði því 
á sex höggum yfir pari. Hún hefði 
þurft að spila á sjö færri höggum til 
þess að ná niðurskurðinum. 

Ólafía vissi að hún þyrfti að spila 
mjög vel í gær til að eiga möguleika 
en sú von dó snemma eftir að hún 
fékk fjóra fugla í röð á fyrstu fimm 
holunum. Ólafía Þórunn er bæði 
fyrsti íslenski kylfingurinn sem 
keppir á risamóti og á Opna breska 
en enginn Íslendingur hefur enn 
komist í gegn niðurskurðinn á 
risamóti í golfi. Næst á dagskrá 
hjá Ólafíu er góðgerðargolfmót til 
styrktar Barna-
spítala Hringsins 
á Leirdalsvelli 
hjá Golfklúbbi 
Kópavogs og 
Garðabæjar.  
Mótið fer 
fram á 
þriðju-
daginn og 
þar mætir 
Ólafía 
ásamt fleiri 
spilurum í 
LPGA-móta-
röðinni. 

FH FER NÆST TIL PORTÚGAL 
FH-ingar drógust í gær á móti 
Braga í lokaumferð forkeppni 
Evrópudeildarinnar en þeir gátu 
líka mætt Salzburg, Midtjylland, 
Athletic Bilbao eða Everton. 

Fyrri leikur gegn portúgalska 
liðinu verður leikinn á Íslandi 
fimmtudaginn 17. ágúst. Seinni 
viðureignin fer síðan fram í Portú-
gal fimmtudaginn 24. ágúst. 

Everton slapp við Hafnarfjarðar-
liðið en lendir á móti Hajduk Split 
frá Króatíu. Í forkeppni Meistara-
deildarinnar hafði Liverpool ekki 
heppnina með sér því lærisveinar 
Jürgens Klopp lentu á móti Hoffen-
heim frá Þýskalandi. 

Lars Lagerbäck kom á Laugardalsvöll 
í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Missti Heimi á Þjóðhátíð

Heimir Hallgrímsson og Lars Lagerbäck mynduðu öflugt þjálfarateymi 
hjá íslenska landsliðinu á sínum tíma. Þeir urðu líka góðir vinir og halda 
enn góðu sambandi.

„Já, við spjöllum reglulega. Við sendum SMS eftir hvern leik og tölum 
svo líka í síma nokkrum dögum síðar. Í raun eftir hvern leik og á milli 
leikja líka,“ segir Lagerbäck um samskipti sín við Heimí í dag.

Lagerbäck var í stuttri heimsókn á Íslandi vegna leiks Manchester City 
og West Ham á Laugardalsvelli 
í gær en Heimir Hallgrímsson 
átti ekki heimangengt. Hann 
er í Vestmannaeyjum, sinni 
heimabyggð, á Þjóðhátíð.

„Það er synd að þessi leikur 
stangist á við veisluna í Vest-
mannaeyjum en ég hitti hann 
bara næst þegar ég kem til 
Íslands.“

ENN OG AFTUR GULL HJÁ MO 
Mo Farah vann í gær sitt tíunda 
gull á annaðhvort HM 
eða Ólympíuleik-
um þegar hann 
kom fyrstur í 
mark eftir æsi-
legan endasprett 
í tíu þúsund 
metra hlaupi á HM 
í frjálsum í heima-
borg hans, Lundúnum í Bretlandi. 
Farah hefur unnið tvöfalt í fimm 
og tíu þúsund metra hlaupum á 
öllum stórmótum síðan á ÓL 2012, 
sem fór fram á sama leikvangi og 
keppni gærdagsins. Hann kom í 
mark á 26:49,51 mínútum eftir æsi-
legan endasprett, við gríðarlegan 
fögnuð heimamanna í stúkunni. 
Usain Bolt mun svo í kvöld freista 
þess að vinna gull í 100 m hlaupi 
sem verður hans síðasta á ferl-
inum.
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499 
kr.
stk.

Kartö�usalat, 400 g

ALLA HELGINA
nánar á kronan.is

OPIÐ

299 
kr.
pk.

Driscolls jarðarber, 250 g

149 
kr.
pk.

Gestus snakk, 175 g

Tilboðin gilda til 7. ágúst. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Ítölskmarinering
New York
marinering

Hvítlauks-marinering

1499 
kr.
kg

Lúxus grísakótilettur, úrval marineringa, Spánn

Gott
verð!

Ódýrt
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KJARNAFÆÐI GRÍSALUNDIR
NEW YORK.

1.874 KR
KG

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

-40%

-50%

m
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n 
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f

Tilboðin gilda 3. - 7. ágúst 2017
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Ísafjörður · Egilsstaðir · Selfoss

-21%

LAMBA SIRLOINSNEIÐAR
GRILL. KJÖTSEL.

1.499 KR
KG

ÁÐUR: 1.898 KR/KG

-20%

-20% -25%

-40%

X-TRA KAFFI
400 GR.

319 KR
PK

ÁÐUR: 399 KR/PK

-20%

SUN WARRIOR PROTEIN BAR
BLÁBERJA/KANEL
/KÓKOS/SÖLT KARAMELLA

199 KR
STK

Líæ�r 
	��r

   �ábæ� �rð

EMERGE
ORKUDRYKKUR 250ML

69 KR
STK

ÁÐUR: 89 KR/STK

COOP SÚKKULAÐI 64% 
CARAMEL & SJÁVARSALT

199 KR
STK

ÁÐUR: 249 KR/STK

-20%-22%

FREYJA SMÁDRAUMUR
KASSAR 180 GR.

279 KR
PK

ÁÐUR: 349 KR/PK

MARS
CLASSIC 51 GR.

69 KR
STK

ÁÐUR: 99 KR/STK

SNICKERS
SINGLE 50 GR.

69 KR
STK

ÁÐUR: 99 KR/STK

MARS 4PK
SNACKSIZE 135.2 GR.

179 KR
PK

ÁÐUR: 289 KR/PK

NESTLE KIT KAT
4 FINGER 41,5 GR.

69 KR
STK

ÁÐUR: 85 KR/STK

VÍNBER RAUÐ
USA

449 KR
KG

ÁÐUR: 898 KR/KG

-30% FREYJA RÍSKUBBAR
KASSAR 170 GR.

296 KR
PK

ÁÐUR: 369 KR/PK

FREYJA HRÍSPOKI 
FLÓÐ. 200 GR.

299 KR
STK

ÁÐUR:  398 KR/STK

FREYJA RÍSKUBBAR 
M. KARAMELLU

279 KR
PK

ÁÐUR:  349 KR/PK

-25%

-40%

COOP LAXABITAR
2PK 250 GR.

599 KR
PK

ÁÐUR: 998 KR/PK

COOP PIZZA
M. PEPPERONI 350 GR.

359 KR
PK

ÁÐUR: 399 KR/STK

COOP PIZZA
M. SKINKU OG OST 340 GR.

359 KR
PK

ÁÐUR: 399 KR/STK

EXTRA 3PK
COOL BREEZE/PEPPERMINT BLUE
SPEARMINT/STRAWBERRIES

139 KR
PK

ÁÐUR: 199 KR/PK

-40%
X-TRA FLÖGUR
SOURCREAM/SALT
 300 GR.

239 KR
PK

ÁÐUR: 298 KR/PK

X-TRA FLÖGUR
SOURCREAM/SALT
 300 GR.

239
ÁÐUR: 298 KR/PK

X-TRA FLÖGUR
SOURCREAM/SALT
 300 GR.

239
ÁÐUR: 298 KR/PK

-20%

X-TRA FLÖGUR
SOURCREAM/SALT

KR
PK

ÁÐUR: 298 KR/PKÁÐUR: 298 KR/PK

-20%

-30%

-40%

M. SKINKU OG OST 340 GR.

-30%

Opnunartími 
frídag verslunarmanna
Borgarnes   09.00-20.00 

Búðakór 10.00 - 21.00 

Egilsstaðir 09.00-20.00

Glerártorgi LOKAÐ 

Grandi LOKAÐ 

Grindavík LOKAÐ 

Hafnarfirði 10.00 - 21.00 

Hrísalundi 10.00 - 21.00 

Húsavík LOKAÐ 

Höfn 09.00-20.00 

Iðavellir 10.00 - 21.00

Ísafjörður 10.00 - 19.00 

Krossmóa LOKAÐ 

Mjódd LOKAÐ 

Salavegi 10.00 - 21.00 

Selfossi 10.00 - 21.00

KJÚKLINGABRINGUR
DANSKAR 900 GR. FROSIÐ.

1.184 KR
PK

KENGÚRU FILLE
FROSIÐ

2.399 KR
KG

ÁÐUR: 3.998 KR/KG

KENGÚRU FILLE

-21%

FOLALDASTEIK
Í SÍTRÓNUSMJÖRI

1.998 KR
KG

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

BOCUSE D’OR
LAMBALÆRI GRAND CRU

2.684 KR
KG

ÁÐUR: 3.398 KR/KG

COOP LAXABITAR
SÍTRÓNU/PIPAR

539 KR
PK

ÁÐUR: 898 KR/PK

BOCUSE D’OR
HÁTÍÐAR LAMBALÆRI

1.690 KR
KG

ÁÐUR: 1.798 KR/KG

ÝSUBITAR
1 KG. ICE FRESH.

1.189 KR
KG

ÁÐUR: 1.698 KR/KG

-30%
-20%

GRILLLEGGIR 
MARINERAÐIR 2 Í PAKKA

1.057 KR
KG

ÁÐUR: 1.761 KR/KG

SVÍNASNITSEL Í RASPI
FERSKT.

1.899 KR
KG

ÁÐUR: 2.374 KR/KG

-20%

EXTRA 
MATARMIKIL LOKA
SÉRGERÐ FYRIR VERSLÓ!

898 KR
STK

T���ð í �rð��ið!

 - �t ��r �rð��ið - �t ��r �rð��ið

-50%
V�� öð�ví � 
��aðu K�gú�!

GRÍSAHNAKKI
KRYDDUÐ PAPRIKA, 
KÓRÍANDER, CHILI OG KARRÍ

1.149 KR
KG

ÁÐUR: 2.298 KR/KG



V��ó - �t ��r �rð��ið

KJARNAFÆÐI GRÍSALUNDIR
NEW YORK.

1.874 KR
KG

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

KJARNAFÆÐI GRÍSALUNDIR

-40%

-50%

m
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n 
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Tilboðin gilda 3. - 7. ágúst 2017
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Ísafjörður · Egilsstaðir · Selfoss

-21%

LAMBA SIRLOINSNEIÐAR
GRILL. KJÖTSEL.

1.499 KR
KG

ÁÐUR: 1.898 KR/KG

-20%

-20% -25%

-40%

X-TRA KAFFI
400 GR.

319 KR
PK

ÁÐUR: 399 KR/PK

-20%

SUN WARRIOR PROTEIN BAR
BLÁBERJA/KANEL
/KÓKOS/SÖLT KARAMELLA

199 KR
STK

Líæ�r 
	��r

   �ábæ� �rð

EMERGE
ORKUDRYKKUR 250ML

69 KR
STK

ÁÐUR: 89 KR/STK

COOP SÚKKULAÐI 64% 
CARAMEL & SJÁVARSALT

199 KR
STK

ÁÐUR: 249 KR/STK

COOP SÚKKULAÐI 64% 

-20%-22%

FREYJA SMÁDRAUMUR
KASSAR 180 GR.

279 KR
PK

ÁÐUR: 349 KR/PK

MARS
CLASSIC 51 GR.

69 KR
STK

ÁÐUR: 99 KR/STK

SNICKERS
SINGLE 50 GR.

69 KR
STK

ÁÐUR: 99 KR/STK

MARS 4PK
SNACKSIZE 135.2 GR.

179 KR
PK

ÁÐUR: 289 KR/PK

NESTLE KIT KAT
4 FINGER 41,5 GR.

69 KR
STK

ÁÐUR: 85 KR/STK

VÍNBER RAUÐ
USA

449 KR
KG

ÁÐUR: 898 KR/KG

SNICKERS
SINGLE 50 GR.

-30% FREYJA RÍSKUBBAR
KASSAR 170 GR.

296 KR
PK

ÁÐUR: 369 KR/PK

FREYJA HRÍSPOKI 
FLÓÐ. 200 GR.

299 KR
STK

ÁÐUR:  398 KR/STK

FREYJA RÍSKUBBAR 
M. KARAMELLU

279 KR
PK

ÁÐUR:  349 KR/PK

FREYJA HRÍSPOKI 

-25%

COOP LAXABITAR
2PK 250 GR.

599 KR
PK

ÁÐUR: 998 KR/PK

COOP PIZZA
M. PEPPERONI 350 GR.

359 KR
PK

ÁÐUR: 399 KR/STK

COOP PIZZA
M. SKINKU OG OST 340 GR.

359 KR
PK

ÁÐUR: 399 KR/STK

EXTRA 3PK
COOL BREEZE/PEPPERMINT BLUE
SPEARMINT/STRAWBERRIES

139 KR
PK

ÁÐUR: 199 KR/PK

-40%
X-TRA FLÖGUR
SOURCREAM/SALT
 300 GR.

239 KR
PK

ÁÐUR: 298 KR/PK

-20%

MARS 4PK

-30%

179
ÁÐUR: 289 KR/PKÁÐUR: 289 KR/PK-40%

-30%

Opnunartími 
frídag verslunarmanna
Borgarnes   09.00-20.00 

Búðakór 10.00 - 21.00 

Egilsstaðir 09.00-20.00

Glerártorgi LOKAÐ 

Grandi LOKAÐ 

Grindavík LOKAÐ 

Hafnarfirði 10.00 - 21.00 

Hrísalundi 10.00 - 21.00 

Húsavík LOKAÐ 

Höfn 09.00-20.00 

Iðavellir 10.00 - 21.00

Ísafjörður 10.00 - 19.00 

Krossmóa LOKAÐ 

Mjódd LOKAÐ 

Salavegi 10.00 - 21.00 

Selfossi 10.00 - 21.00

KJÚKLINGABRINGUR
DANSKAR 900 GR. FROSIÐ.

1.184 KR
PK

KENGÚRU FILLE
FROSIÐ

2.399 KR
KG

ÁÐUR: 3.998 KR/KG

-21%

FOLALDASTEIK
Í SÍTRÓNUSMJÖRI

1.998 KR
KG

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

BOCUSE D’OR
LAMBALÆRI GRAND CRU

2.684 KR
KG

ÁÐUR: 3.398 KR/KG

COOP LAXABITAR
SÍTRÓNU/PIPAR

539 KR
PK

ÁÐUR: 898 KR/PK

BOCUSE D’OR
HÁTÍÐAR LAMBALÆRI

1.690 KR
KG

ÁÐUR: 1.798 KR/KG

ÝSUBITAR
1 KG. ICE FRESH.

1.189 KR
KG

ÁÐUR: 1.698 KR/KG

-30% FREYJA SMÁDRAUMURFREYJA SMÁDRAUMUR FREYJA RÍSKUBBARFREYJA RÍSKUBBAR

-20%

GRILLLEGGIR 
MARINERAÐIR 2 Í PAKKA

1.057 KR
KG

ÁÐUR: 1.761 KR/KG

SVÍNASNITSEL Í RASPI
FERSKT.

1.899 KR
KG

ÁÐUR: 2.374 KR/KG

-20%

EXTRA 
MATARMIKIL LOKA
SÉRGERÐ FYRIR VERSLÓ!

898 KR
STK

T���ð í �rð��ið!

-50%
V�� öð�ví � 
��aðu K�gú�!

GRÍSAHNAKKI
KRYDDUÐ PAPRIKA, 
KÓRÍANDER, CHILI OG KARRÍ

1.149 KR
KG

ÁÐUR: 2.298 KR/KG



V ið fengum létta upp-
hafsrigningu, svona 
rétt til að væta grasið 
hjá okkur á torginu, 
en annars verður 
sól og blíða það sem 

eftir er. Hér verður fatamarkaður 
í dag og svo myndlistar- og grafík-
markaður á morgun hér á Inni-
púkatorginu. Annars snýst þetta 
mest allt um að vera inni að hlusta 
á góða tónlist með aðgang að geggj-
uðum bar og vera ekkert að sullast 
úti á landi – sú sjálfsskaðahegðun 
er okkur hér á Innipúkanum alveg 
óskiljanleg. Það að fara út á land 
eitthvað að drullumallast með allri 
þjóðinni, þegar allir eru úti á 
landi – að kjósa þá að fara, 
það skilur Innipúkinn illa,“ 
segir Ásgeir Guðmundsson, 
einn aðstandenda Inni-
púkans, en þar verður 
boðið upp á metnaðarfulla 
dagskrá í ár, eins og fyrri ár, 
fyrir þá sem ætla sér ekki 
að fara út úr bænum í 
eitthvert „drullumall“. 
Einnig verður í 
boði útisvæði 
– Innipúka-
torgið – og 
þar verður 
dagskráin 
ö l l u m 
opin.

„ V i ð 
mælum 
m e ð 
því  a ð 

Hrokafullur en góðhjartaður
Innipúkinn er á sínum stað um verslunarmannahelgina og hefur verið griðastaður fyrir þá sem ekki kæra sig um að 
yfirgefa borgina í heil sextán ár. Auk tónleika á Húrra og Gauknum verður boðið upp á dagskrá á Innipúkatorginu.

Innipúkinn er  fyrir þá sem ætla ekki að vera að drullumallast úti á landi, segir Ásgeir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

Sturla Atlas strákarnir verða að sjálfsögðu á svæðinu.

Amabadama er eitt af ótal nöfnum sem koma fram á hátíðinni.

ÞAÐ ER GAMAN AÐ SEGJA
FRÁ ÞVÍ AÐ ÞAÐ ERU JÖFN
KYNJAHLUTFÖLL HJÁ 
OKKUR. ÞAÐ KOM NÚ BARA
AF NÁTTÚRUNNAR HENDI 
OG ER EKKI EITTHVAÐ SEM 

ÞURFTI AÐ SKIPU-
LEGGJA EÐA  VINNA 
SÉRSTAKLEGA Í,
ÞANNIG BARA ER 

ÞETTA

fólk haldi sig bara í bænum, komi 
hingað og fari á almennilega tón-
listarhátíð þar sem bæði konur 
og karlar koma fram. Það virðist 
vera vandamálum bundið fyrir 
útihátíðir landsins að bóka til sín 
kvenlistamenn, það er alveg ótrú-
legt. Það er gaman að segja frá því 
að það eru jöfn kynjahlutföll hjá 
okkur. Það kom nú bara af nátt-
úrunnar hendi og er ekki eitthvað 
sem þurfti að skipuleggja eða vinna 
sérstaklega í, þannig bara er þetta. 
Þegar við Innipúkamenn förum 
að hugsa hvað er skemmtilegast 
og hvernig getum við búið til fjöl-
breytta dagskrá sem mun sprengja 
alla skala og búa til skemmtilega 
helgi lendir það bara þannig að 
það eru jöfn kynjahlutföll. Og sam-
hliða því myndast miklu skemmti-
legri stemming þar sem allir eiga 
sitt pláss. 

Þó Innipúkinn sé í grunninn 
hrokafullur er hann góðhjartaður 
og vill öllum vel og þess vegna 
mælir hann með því að fólk sé ekki 
eitthvað að sullast út á land,“ segir 
Ásgeir. Og hana nú.

Stærstu nöfn hátíðarinnar í ár 
eru meðal annars Sturla Atlas, Rott-
weiler hundar, Sigga Beinteins og 
Babies – sem Ásgeir er vandræðalega 
spenntur fyrir – og FM Belfast. Jón 
Jónsson fær líka pláss en hann hefur 
ekki fengið inni á mörgum tónlistar-
hátíðum og Ásgeir fullyrðir að Jón sé 
gríðarlega spenntur. Það er ljóst að 
á Innipúkanum verður eitthvað fyrir 
alla. stefanthor@frettabladid.is

Jón Jónsson er gríðarspenntur.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-

Viðskiptavinir
athugið að allar verslanir

eru opnar um helgina  
en lokaðar nk. mánudag
á frídegi verslunarmanna

athugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanirathugið að allar verslanir

Njótum
helgarinnar 
...og komum heil heim



Guðni Th. Jóhannesson,
forseti Íslands

„Björgunarsveitir landsins hafa fyrir 
löngu sannað gildi sitt,“ segir forseti 
Íslands, Guðni Th. Jóhannesson.

„Það vita þeir best sem lent hafa í 
voða eða vá.“

Forsetinn segir að við værum í 
vanda stödd án björgunarsveitanna. 
„Útivist til fjalla væri mun meira 
hættuspil en ella og sömuleiðis 
ýmis störf til sjávar og sveita. Auk 
þess sýna félagar sveitanna í verki 
almennt mikilvægi samstöðu og 
fórnfýsi, metnaðar og fagmennsku. 
Samstaða og samhugur er forsenda 
öflugs samfélags.“

Leitin að Birnu Brjánsdóttur í janúar síðastliðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta er alltaf þess virði. Það er 
aldrei hægt að segja að eitthvað 
hafi verið tímasóun, alveg sama 
hvað maður er að gera. Þó að 
maður hafi leitað allt höfuðborgar-
svæðið að manneskju sem finnst 
utan þess, er maður samt búinn að 

sinna því hlutverki að útiloka rosa 
mikið svæði,“ segir Unnar Már 
Sigurbjörnsson björgunarsveitar-
meðlimur. Hann hefur mest verið 
í bílaflokki, leitartækniflokki og í 
drónahópnum.

Unnar segir menn aldrei vita 
nákvæmlega út í hvað er verið að 
fara og útköll geti breyst á síðustu 
stundu. „Í leitinni að Birnu Brjáns-
dóttir var ég til dæmis á leið að 

leita að henni, en svo þurftum við 
skyndilega að fara upp á Helgafell 
að sækja þar mann sem var slas-
aður,“ segir hann.

„Það sem björgunarsveitir byggja 
á er þessi gríðarlega samheldni og 
það gildir einu hvaðan fólk er af 
landinu. Það koma allir saman og 
vinna það verk sem verið er að leit-
ast eftir að vinna. Það gera það allir 
af heilum hug og eftir bestu getu 
og það er það sem gildir. Þá skiptir 
engu máli hvort sveitin er stór eða 
örsmá, það er þessi samheldni sem 
stendur upp úr hjá mér.“

Verkið alltaf  
þess virði

Fórnfýsi, metnaður og samstaða
Björgunarsveitirnar vinna óeigingjarnt starf, launalaust, alla daga ársins. Forseti Íslands segir sveitirnar fyrir löngu 
hafa sannað gildi sitt. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir lögregluna ekki geta án björgunarsveita verið.

Hafa sannað gildið

Unnar Már Sigurbjörnsson, hjá 
Hjálparsveit skáta í Reykjavík 

síðan 2011

Að sögn reynds björgunarsveitarmanns byggja sveitirnar á samheldni. Annar segir starfið enga kvöð, þetta sé áhugamálið og fólk hafi ánægju af starfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1.055 
VAR HEILDARFJÖLDI 
ÚTKALLA (2016)

2,71 
MEÐALFJÖLDI ÚTKALLA Á
BJÖRGUNARMENN (2016)

jan. feb. mars apríl maí júní júlí ágúst sept. okt. nóv. des.

250

200

150

100

50

0

✿  Alvarleiki aðgerða (2016)

� F1 Alvarlegt slys
� F2 Leit eða minni slys
� F3 Önnur verkefni
� F4 Þjónustuverkefni
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„Þetta er bara áhugamálið. Þetta er 
engin skuldbinding því maður hefur 
ánægju af þessu. Það er ekki hægt að 
segja að þetta sé einhver kvöð eða 
slíkt. Svo velurðu í hvert sinn hvort 
þú mætir eða ekki, þér ber ekki að 
mæta þó að komi útkall. Þannig að 
þetta fellur vel með venjulegu lífi hjá 
fólki,“ segir Ólafur.

Hann er í svæðisstjórn björg-
unarsveita og kennir meðal annars 
á dróna. Drónar komu inn í björg-
unarsveitir landsins fyrir um tveimur 
árum og þó þeir hafi ekki hingað til 
verið mjög afgerandi í starfinu eru 
miklir möguleikar í notkun þeirra að 

mati Ólafs.
Ólafur segir eitt eftirminnilegasta 

í starfinu hafa verið sumarið 2010 
þegar hann var á hálendisvakt við 
Sprengisand og bjargaði manni í 
sjálfheldu í jökulá. „Það var fyrsta og 
eftirminnilegasta aðgerðin sem ég hef 
tekið þátt í. Það fór allt saman vel, en 
það voru mjög krappar kringum-
stæður, sérstaklega fyrir þann sem 
stóð í ánni.“

Ólafur hvetur fólk til að gerast með-
limir björgunarsveitar. „Ég vil benda 
fólki á að þetta er frábær kostur til að 
gefa af sér til samfélagsins og láta gott 
af sér leiða.“

Engin kvöð

„Björgunarsveitir eru afar mikil-
vægur samstarfsaðili lögreglunnar 
í landinu. Hvort sem um er að ræða 
leit að fólki, björgunarstörf, spor-
leit, óveður, snjóflóðaleit, eftirlit á 
hálendinu eða aðgerðir til að tryggja 
öryggi almennings, svo eitthvað sé 
nefnt, þá eru björgunarsveitirnar 
ómissandi hvar sem borið er niður.

Björgunarsveitarfólk er reiðubúið 
til samstarfs allan sólarhringinn, í 
sjálfboðavinnu, og tilbúið að hlaupa 
frá sínum daglegu verkefnum án 
þess að fá endurgjald. Þau hafa yfir 
að ráða tækjabúnaði sem þau hafa 

aflað með styrkveitingum og þátt-
töku almennings og gera þannig 
mögulegar aðgerðir sem lögreglan 
gæti ein og sér ekki sinnt.

Björgunarsveitarfólk býr yfir 
dýrmætri reynslu og þekkingu og 
fjöldi sjálfboðaliða er slíkur að með 
atbeina þeirra er unnt að bregðast 
við verkefnum sem annars væri ekki 
mannafli til að sinna.

Þá eru ótaldar slysavarnadeildirn-
ar sem hlúa að viðbragðsaðilunum 
með kærleika, hlýju og fórnfýsi og 
sinna einnig óeigingjörnu starfi 
allan sólarhringinn.

Með nýrri aðgerðastjórnstöð höf-
uðborgarsvæðisins er komin stór-
bætt aðstaða við stjórnun aðgerða 
og þar eru björgunarsveitir, ásamt 
Rauða krossinum, slökkviliði höf-
uðborgarsvæðis og öðrum aðilum, 
loks komin með vettvang sem allir 
geta nýtt til að mæta þeim áskor-
unum sem viðbragðsaðilar sinna 
daglega.

Skilaboð lögreglu til björgunar-
sveita eru einföld: Þakka ykkur fyrir 
ómetanlegt og óeigingjarnt framlag 
í þágu öryggis borgaranna og þeirra 
sem sækja okkur heim.“

Vill þakka fyrir

18%

12%

14%

13%

14%

12%

17%
Sun

Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

✿  Útköll eftir vikudögum 
(2016)

Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lög-
reglustjóri á höfuðborgarsvæðinuÓlafur Jón Jónsson, drónasérfræð-

ingur í björgunarsveitinni frá 2009

Í marsmánuði kom Björgunar-
sveitin Pálínu Ásbjörnsdóttur lög-
fræðingi til bjargar þegar hundur 
hennar, Kvika, féll í gjá sem snjór 
var yfir nálægt Búrfellsgjá.

„Við fengum lögregluna fyrst með 

útbúnað eins og þeir ætluðu að 
reyna að bjarga þessu sjálfir en þeir 
kölluðu svo út björgunarsveitina. 
Þetta var alveg ótrúlegt, alveg ótrú-
lega magnað,“ segir Pálína.

Hundurinn var í gjánni í tvo tíma. 
„Mest af þessum tveimur tímum fór 
í bið og þeir voru enga stund að ná 
henni upp. Við hugsuðum að þetta 
væri nú bara hundur og þá var svo 
skemmtilegt þegar þeir í björgunar-
sveitinni sögðu að þetta væri ekki 
bara hundur heldur fjölskyldumeð-
limur. Þeir voru allir hundafólk og 
þótti sjálfsagt að ná hundinum 
upp,“ segir hún.

Pálínu var sagt að þetta væri 
þriðji hundurinn sem björgunar-
sveitin hefði bjargað upp úr gjá á 
svæðinu. „Þetta vakti okkur upp í 
vor, þetta er viðvörun um að vera 
ekki með börn laus eða dýr á svæð-
inu, maður sá fyrir sér að börn gætu 
auðveldalega fallið þarna niður,“ 
segir Pálína.

Ekki bara hundur

Þann 6. nóvember á síðasta ári 
kom björgunarsveitin bóndanum 
Reimari Sigurjónssyni frá Felli í 
Bakkafirði til bjargar þegar hann 
lenti í sjálfheldu við fossinn Míganda 
í 200 metra hæð.

„Ég var að elta kind sem heitir 
Snara í Gunnólfsvíkurfjalli. Ég ætlaði 
að vera snöggur að ná í hana en úr 
varð tólf eða þrettán tíma bið á syllu á 
fjallinu. Ég hringdi sjálfur í Neyðarlín-
una og bar upp vandræði mín, svo var 
ég með talstöð líka og í sambandi við 
konu neðar í firðinum,“ segir Reimar.

Frá Húsavík og Akureyri og að 
sunnan komu sérhæfðir kletta-
björgunarmenn, ásamt fjölmennu 
björgunarliði Reimari til bjargar. 
Hann var í sjálfheldu í samtals 

um 15 klukkustundir. Björgunar-
sveitarmenn þurftu að síga niður 
að Reimari og fylgja honum niður af 
fjallinu. Reimar segir ómetanlegt að 
eiga björgunarsveitina að þegar fólk 
lendir í svona aðstæðum.

Hann segir að þetta sé í fyrsta og 
eina skiptið sem björgunarsveitin 
hefur komið honum til bjargar. 
Reimar hafði tvo hunda með sér 
sem veittu honum félagsskap og 
héldu á honum hita. Aðstæður voru 
leitarmönnum erfiðar á svæðinu og 
myrkur einnig.

Í kjölfar björgunar færðu Reimar 
og Dagrún Þórisdóttir, kona hans, 
Björgunarsveitinni Hafliða björg-
unarlaun og komu á framfæri ein-
lægum þökkum.

Bjargað úr sjálfheldu

ÞAÐ FÓR ALLT SAMAN 
VEL, EN ÞAÐ VORU MJÖG 
KRAPPAR KRINGUMSTÆÐ-
UR, SÉRSTAKLEGA FYRIR 
ÞANN SEM STÓÐ Í ÁNNI.

Pálína Ásbjörnsdóttir lögfræðingur 
er þakklát björgunarsveitunum

Frá björgun hunds Pálínu, Kviku. 

Reimar Sigurjónsson bóndi er 
þakklátur björgunarsveitum
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Þótt Elín Agla Briem sé 
ekki uppalin í Árnes-
hreppi kann hún vel að 
meta umhverfið þar og 
mannlífið og fegurðina 
sem felst í hvoru tveggja. 

Hún flutti þangað með dóttur sína, 
Jóhönnu Engilráð Hrafnsdóttur, 
árið 2014 en bjó að reynslu þriggja 
ára búsetu þar nokkrum árum fyrr er 
hún var þar skólastjóri.

„Nú titla ég mig þjóðmenningar-
bónda,“ segir Agla og útskýrir hvern-
ig það kom til. „Ég rakst á mann á 
netinu sem heitir Stephen Jenkinson 
sem stofnaði skóla á sveitabæ sínum 
í Ottawadal í Kanada. Hann hafði 
unnið í mörg ár við að sitja á dánar-
beði fólks og fannst hann sjá menn-
ingarstraumana í Norður-Ameríku 
birtast þar, fór að rannsaka þá, hætti 
í dauðabransanum og stofnaði þenn-
an skóla. Ég hlustaði á hann gegnum 
tölvuna og heyrði þar strax tón sem 
mér fannst fanga það sem ég var að 
hugsa en náði ekki almennilega utan 
um. Þannig að ég skrifaði honum og 
spurði hvort þessi skóli gæti mögu-
lega tengst lífsbaráttu jaðarsam-
félaga eins og Árneshrepps. Hann 
svaraði mér um hæl og sagðist ekki 
ræða mikilvæg málefni í tölvupósti, 
best væri að ég kæmi bara í skólann 
(orphanwisdom.com). Ég var komin 
þangað út þremur vikum seinna og 
skráði mig. Þetta var tveggja ára nám 
með mætingu tvisvar á ári og eftir 
fyrstu lotuna var eins og hulu væri 
svipt frá augum mínum, og ég sá að 
ég gat alveg flutt aftur í Árneshrepp 
þó það sé ríkjandi skoðun í dag að 
slíkt sé ekki hægt. Ég veit að marga 
langar að flytja á slíka staði en upp 
rís veggur af rökum á móti þeim.

Þegar við Jóhanna fluttum norður 
var bíllinn minn bilaður og ég átti 
ekki marga þúsundkalla, var ekki 
með von um vinnu og átti ekkert 
framtíðarhúsnæði en svo varð þetta 
ekki flóknara en það að ég fékk far 
með föðursystur Jóhönnu í sveitina 
og þannig fluttum við. Það eina sem 
Árneshreppur þarf, til að líf þar við-
haldist og sú góða menning sem þar 
þrífst, er fólk sem vill búa þar.“

Alltaf tími fyrir kaffi og spjall
Nú voru þær mæðgur að koma frá 
Vancouver í Kanada. „Við Jóhanna 
vorum í bátataxa og fórum fram hjá 
háhýsum og risasnekkjum og leið-
sögumaðurinn sagði: „Alls staðar þar 
sem fólk er með útsýni yfir hafið er 
rosalega dýrt að búa. Í þessum háu 
byggingum kostar ein tveggja her-
bergja íbúð um 500 milljónir í fjöl-
býli. Það eru mikil auðæfi sem safn-
ast saman á svona staði.“ Ég hugsaði: 
Já, ég á enga peninga en ég hef sjóinn 
fyrir augunum alltaf og tignarleg fjöll 
í ofanálag.“

En hvernig gengur henni að lifa 
af? Er hún fjárbóndi eins og flestir í 
sveitinni? „Gulli, nágranni minn á 
Steinsstöðum, gaf mér kind síðasta 
haust. Hún heitir Örlög. Ég þorði 
loksins að stíga það skref að eignast 
kind, það er gríðarleg ábyrgð fólgin í 
því og binding við staðinn. Jóhanna 
á nokkrar kindur, til dæmis Heims-
kringlu! Ég hafði aldrei áhyggjur af 
að við mundum ekki hafa eitthvað 
að bíta og brenna því annað mundi 
enginn láta viðgangast. En ég fór í að 
gera heimasíðu fyrir hreppinn og 
ýmis smástörf og í fyrrasumar fékk 
ég starf sem löndunarstjóri og vann 
með aldursforsetanum í hreppnum, 
Gunnsteini Gíslasyni, sem hefur 
sinnt því í áratugi. Það er mikill heið-
ur að vera með honum á bryggjunni 
því hann er ekkert hættur, sér um 
alla ísframleiðslu enn þá og er alltaf 
eitthvað að sýsla. Ef Gunnsteinn er 
ekki á kaupfélagsplaninu þá er eitt-
hvað að. Bryggjan er alvörustaður og 
þar sér maður verðmætin verða til. 
Hetjur hafsins fara út klukkan fjögur 
á morgnana og koma til baka með 
nokkur hundruð kíló hver, meðan 
á strandveiðunum stendur.“ Hún 
segir mörg störf falla á herðar hvers 
og eins í fámennu samfélagi og allir 
séu í miklum önnum. „Samt er alltaf 
tími fyrir kaffi og spjall og að borða 

góðan mat þannig að forgangsröðin 
er rétt,“ bætir hún við brosandi.

Kaupfélag Steingrímsfjarðar er 
með útibú á Drangsnesi og í Norð-
urfirði en Agla segir það hafa verið 
gefið út í vor að báðum þessum úti-

búum yrði lokað, jafnvel nú á haust-
dögum því reksturinn gengi ekki sem 
skyldi. Slíkt sé stórmál. Ekki nóg með 
það, nýlega fékk hún tölvupóst um 
að enginn grunnskóli yrði í hreppn-
um í vetur, því þrjú börn af fimm 

væru að flytja í burtu. „Svipuð staða 
kom upp í fyrrasumar. Þá var alger 
óvissa um skólahald hér í Árnes-
hreppi og það olli okkur Jóhönnu 
áhyggjum því hvorug okkar vill búa 
annars staðar. En þá gerðu örlögin 

eitthvað þannig að það fluttu þrjú 
börn norður og það fjórða bættist 
við um áramót. Nú eru þau að fara í 
burtu en við Vigdís Gríms og Hrefna 
Þorvaldsdóttir ætlum að reka skól-
ann í vetur og þar verða tvær stúlkur, 
en við munum vinna með fólkinu í 
grunnskólanum á Tálknafirði og 
kíkja reglulega yfir til þess og það til 
okkar.“

Agla kveðst hafa alist upp í borg-
inni þar sem öll þjónusta er við 
höndina, ruslið er sótt, göturnar 
ruddar og heilsugæslan er í hverfinu. 
Suma grunnþætti vanti fyrir norðan, 
til dæmis það að bæta veginn á eðli-
legan hátt. „Stjórnkerfið er þann-
ig upp byggt að hagkvæmnin skal 
ávallt trompa allt annað og því er 
ekki hægt að setja peninga í svona 
fámenna staði. Við eigum víst bara 
öll að þjappa okkur saman, helst 
á svona þrjá staði á landinu,“ segir 
hún. „Það er erfitt þegar fólk er orðið 
að einhverri tölu, þá er hætt að vera 
einhver helgi yfir lífinu – eins og einn 
sé ekki bara einn og lífið dýrmætt í 
sjálfu sér. Þegar fólk býr afskekkt 
veltur eigin velferð á velferð heildar-
innar og það er miklu meiri lífsfyll-
ing í að vinna út frá þeim gildum en 
eltast stöðugt við eigin persónulega 
drauma. Best er þó þegar þetta fer 
saman. Þetta er það sem ég er að 
læra. Það er alger synd og skömm 
ef við sem þjóð missum þessi smáu 
samfélög því þar lifir vitundarmenn-
ingin um að vera bundinn öðrum 
sterkum böndum, ég kalla það 
þorpsvitund og það er mikill harmur 
í því ef hún hverfur. Því er ég að æfa 
mig í að halda áfram þó að útlitið sé 
svart.“

Kærustu vinir með virkjun
Nú berst talið að hinum nýju nátt-
úruverndarsamtökum Rjúkandi. „Við 
erum nokkur sem stóðum að stofnun 
samtakanna, mikið til sama fólkið og 
stóð að tveggja daga málþingi í lok 
júní vegna hinna fyrirhuguðu virkj-
unarframkvæmda í Hvalá, Rjúkandi 
og Eyvindarfjarðará. Áhrifasvæði 
virkjunarinnar er gríðarlega stórt 
og skerðir ósnortin víðerni Vest-
fjarða mjög mikið. Það var í einlægni 
þannig að við vildum heyra um kosti 
þessarar virkjunar. Þetta mál hefur 
verið svolítið óskýrt enda er allt lög-
formlega ferlið gríðarlega flókið og 
okkur fannst virkileg þörf á að ræða 
það opinberlega, fengum fyrirtæki, 
stofnanir og samtök til að reifa málin 
fyrri daginn, þar með talinn virkj-
unaraðilann og seinni daginn voru 
það einstaklingar sem töluðu. Allt 
var sent út á fésbókinni og þar er það 
enn þá, síðan heitir Arfleifð Árnes-
hrepps. Þarna mættu 80-100 manns 
og það voru tvö þúsund að horfa á 
beinu útsendinguna. Það er greinilega 
áhugi á málinu, fólk vill kynna sér það 
og taka upplýsta afstöðu til þess. Þó 
innan við 50 séu skráðir í hreppnum 
þá snertir þetta mál alla þjóðina og 
við erum hluti af mun stærri heimi. 
Eftir málþingið voru svo samtökin 
Rjúkandi stofnuð, hefðbundin nátt-
úruverndarsamtök sem vinna að því 
að upplýsa fólk, fylgjast með ferlinu 
og gæta þess að ekki sé gengið of 
harkalega fram gegn náttúrunni og 
menningarminjum í hreppnum.“

Er hún ekki hrædd um að málið 

             
„Bryggjan er alvörustaður og þar sér maður verðmætin verða til. Hetjur hafsins fara út klukkan fjögur á morgnana og 
koma til baka með nokkur hundruð kíló hver, meðan á strandveiðunum stendur.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Virkjunarmálið 
          snertir djúpar 
 tilfinningar
Elín Agla Briem er löndunarstjóri í Norðurfirði. Hún setur stórt 
spurningarmerki við fyrirhugaðar virkjunarframkvæmdir á Strönd-
um og er meðal þeirra sem vilja standa vörð um náttúru svæðisins. 
Nú er hún nýkomin frá vesturströnd Kanada þar sem Ross Beaty, 
aðaleigandi HS Orku, býr á undurfagurri og óspilltri eyju.

AÐ HAFA URÐARTIND INN-
RAMMAÐAN SEM ÚTSÝNI 
ÚR KLÓSETTGLUGGANUM 
OG STUNDUM SEL Á
STEINI FYRIR AUGUNUM 
ÞEGAR ÉG ER AÐ VASKA 
UPP VIÐ ELDHÚSGLUGG-
ANN ER ALGERLEGA
EINSTAKT OG ÓMETAN-
LEGT.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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skipti íbúunum í tvær fylkingar? „Jú, 
svona virkjunarmál eru eldfim og ég 
held að almennt sé óhætt að segja 
að það sé sundrung hjá þjóðinni í 
sambandi við stóriðju og virkjanir, 
þar eru uppi mismunandi skoð-
anir. Þessi mál snerta við taug sem 
liggur djúpt og viðbrögð geta orðið 
hatrömm. Þetta er í fyrsta skipti 
sem ég bý í sveit þar sem svona mál 
kemur upp og mín fyrstu viðbrögð 
voru ákveðinn ótti um að nú yrði 
klofningur og það yrði ekki hægt að 
búa hér. Málið snertir djúpar tilfinn-
ingar og því verður ekki breytt þó 
íbúarnir séu fáir. Ég hef þó séð, eftir 
því sem vikurnar líða, að það er ekki 
þannig. Ég er á móti þessari virkjun 
og hef margar ástæður fyrir því en 
sumir af mínum kærustu vinum eru 
meðmæltir virkjun og það breytir 
því ekki að við búum hér saman og 
erum vinir og nágrannar og ég er 
mjög þakklát fyrir að upplifa það. 
Það gefur mér sannfæringu fyrir því 
að við séum að gera eitthvað rétt.

Það besta fyrir virkjunaraðila er 
að það komi upp klofningur því þá 
fer fólk að rífast innbyrðis og það 
er miklu auðveldara fyrir hann að 
koma sínum málum fram í sundruðu 
samfélagi en sterku. Þetta er ekkert 
útkljáð og auðvitað er erfitt að standa 
gegn peningaöflunum sem þarna eru 
að verki. Þar hafa menn heldur ekki 
í sér heiðarleikann sem heimamenn 
hafa því þegar stórfyrirtækin sendu 
út fréttatilkynningar eftir málþingið 
sögðu þau að meirihlutinn hefði 
verið með framkvæmdunum, sem 
er helber lygi og svo hnýttu þau við 
„það er aðallega aðkomufólk sem er á 
móti“, sem er ekki rétt heldur. Þarna 
er hægt að segja ósatt í þágu þess 
að fá sitt fram, það finnst mér mjög 
alvarlegt.“

Að hugsa um að bjóða Beaty í 
kaffi
Þær Jóhanna voru sem sagt að koma 
frá vesturströnd Kanada. „Við vorum 
þar á lítilli og afar fagurri eyju utan 
við Vancouver sem heitir Salt Spring 
Island og á næstu eyju, Bowen Is-
land, býr Ross Beaty, stærsti eigandi 
í HS Orku. Hann er á bak við þessar 
virkjunarhugmyndir í Árneshreppi 
sem munu hafa gríðarleg áhrif, ekki 

bara á náttúru þar heldur líka á sam-
félagið og menninguna og hvernig 
sagan verður skrifuð. Þetta sýnir 
hvað heimurinn er orðinn samtvinn-
aður. Ross Beaty á í HS Orku gegnum 
kanadíska orkufyrirtækið Alterra 
Power sem hann er líka stjórnarfor-
maður í og HS Orka á stærstan hlut 
í Vesturverki sem er að berjast fyrir 
virkjuninni í Hvalá. Þannig er Vestur-
verk í raun handbendi Ross Beaty. Ég 
fór aðeins að kynna mér hann úti í 
Kanada, meðal annars gegnum viðtal 
sem ég las við hann. Hann er millj-
arðamæringur, var með námur úti 
um allan heim, í Afríku, Suður-Amer-
íku og víðar, en breytti sinni stefnu 
og fór í vatns- og jarðvarmavirkjanir 
og ber það alltaf á borð að hann sé 
að framleiða umhverfisvæna orku. Ég 
hef ekki séð hann tjá sig um í hvað sú 
orka fari, eins og það skipti ekki máli, 
það megi bara halda áfram að ná í 
það sem kallað er græn orka og setja 
hana í mengandi stóriðju. En sjálfur 
býr hann sem sagt á einstaklega fag-
urri eyju þar sem náttúran er óspillt 
sem er auðvitað gríðarlega verðmætt. 
Ég var alvarlega að hugsa um að kíkja 
yfir til hans, bjóða honum í kaffi og 
segja honum frá lífinu í Árneshreppi. 
En svo hafði ég engan tíma fyrir það 
í ferðinni en geri það kannski næst 
þegar ég á leið þarna um, eða sendi 
honum bara bréf.

Ross Beaty sagðist vera með virkj-
anaáform úti um allan heim og það 
væru enn óvirkjaðar ár í British Col-
umbia sem eyjan hans tilheyrir en 
þar væri orðið dálítið erfitt um vik, 
bæði væri svo sterkur frumbyggja-
réttur að þvælast fyrir og náttúru-
verndarsamtök. Hann sér greinilega 
ekki að það sé neinn frumbyggja-
réttur hér, kannski hefur hann heyrt 
að það sé auðvelt að fara fram gegn 
náttúrunni hér á Íslandi og fá ódýra 
orku. Þetta er það sem er að knýja 
þetta mál áfram, gríðarlegir hags-
munir erlendra einkaaðila.

Það er talað um að Hvalárvirkjun 
muni framleiða 55 megavött, en allt 
er mjög óljóst enn þá. Þetta er spilað 
þannig að allt sé fyrir afhendingar-
öryggi Vestfjarða gert, þó er ekkert 
uppi á borðinu með það og svo er 
þetta miklu meiri orka en þarf í það. 
Margir hafa bent á að HS Orku vanti 

rafmagn til að setja í hinar mengandi 
verksmiðjur í Helguvík og sé að fara 
að lenda í dagsektum, þetta sé bara 
þeirra leið til að ná í orku, þó aldrei 
sé hægt að rekja það beint, því þeir 
selja hana bara inn á landskerfið. Ég 
vildi að þeir töluðu hreint út um hvers 
vegna þeir vilji gera þetta en auðvitað 
snýst það um peninga og hagnað. 
Ross Beaty segir fyrirtæki sitt munu 
lifa í árhundruð og allt snúist um að 
hámarka hagnað hluthafanna. Það 
borgi sig að bæta alltaf við og gera 
meira og meira, til að lækka stofn-
kostnaðinn, þá verði arðurinn verð-
mætari. Svona er þetta byggt upp.“

Agla segir höfðingjana í HS Orku 
búna að kasta ljósleiðara sem agni til 
íbúa Árneshrepps. „Það er svo auð-
velt að koma og segja: „Heyrðu, við 
skulum redda ljósleiðara og hvað 
viljið þið meira? Klæðningu á skóla-
húsið?“ Það er eitt af samfélagsverk-
efnunum sem þeir vilja taka þátt í. 
Þá er heimafólk í erfiðri stöðu og ég 
skil alveg fólk sem kaupir þetta, þó ég 
sé ekki sammála því. Byggðastefna á 
Íslandi er bara stóriðjustefna því með 
henni geta stórfyrirtæki farið inn í 
sveitarfélög og lofað gulli og græn-

um skógum. Ef samfélag er sterkt og 
heilbrigt þá er þjónustustigið í lagi 
og þegar gylliboðin koma geta íbú-
arnir sagt: Bíddu, nei, þarna er bara 
verið að ganga gegn náttúrunni en 
ekki verið að hugsa um samfélagið. 
En þegar búðin er að fara, það þarf 
að byggja upp veg og skólahaldið er 
í óvissu þá er eðlilegt að komi upp 
panikk – og það er hættan. Auðvitað 
er snúið þegar þessu er stillt upp 
svona. Því getur verið erfitt að fara á 
móti svona framkvæmdum, þá getur 
maður verið sakaður um að vera á 
móti framförum, jafnvel á móti þessu 
litla samfélagi og hreinlega ásakaður 
um að vilja leggja það af, ekkert er þó 
meira fjarri mér.“

Eina sem vantar er ástin
Jóhanna er átta ára og hefur fylgst 
með samtali okkar um leið og hún 
dundar sér við að skrifa með falleg-
um dráttum á stóra pappírsörk. Hún 
er dóttir Hrafns Jökulssonar og á ekki 
langt að sækja skriftarhæfileikana.

Nú vil ég vita eitthvað um róman-
tíkina í Árneshreppi og spyr Öglu: Átti 
Hrafn heima í Árneshreppi þegar þú 
fórst þangað fyrst? „Nei, hann bara 

spurði hvort ég vildi giftast sér á 
Traf algar eða í Trékyllisvík. Það er 
fræg saga og ótrúlega góð, það skiptir 
ekki máli hvort ég er í henni eða ekki. 
Það sem mig vantar kannski helst í 
Árneshreppi núna er ástin. Róman-
tíska ástin. En ég hef oft sagt það og 
trúi því einlæglega að með brúð-
kaupi okkar Hrafns hafi ég í leiðinni 
gifst öllu samfélaginu og það er viss 
rómantík í umhverfinu og því lífi sem 
þar er lifað. Mér leiðist aldrei þar og 
ég er aldrei einmana. Að hafa Urðar-
tind innrammaðan sem útsýni úr 
klósettglugganum og stundum sel á 
steini fyrir augunum þegar ég er að 
vaska upp við eldhúsgluggann er 
algerlega einstakt og ómetanlegt. 
Svo er stöðugt stuð með Jóhönnu 
Engilráð og skemmtilegt að upp-
götva heiminn og Árneshrepp með 
henni. Hún er auðvitað líka hjá 
pabba sínum í Vesturbæ Reykjavíkur 
stundum og þekkir orðið alls konar 
húsasund sem hægt er að stytta sér 
leið í gegnum þar. Jóhanna er eins og 
selurinn, hún á tvo heima.“

„Það er erfitt þegar fólk er orðið að einhverri tölu, þá er hætt að vera einhver 
helgi yfir lífinu – eins og einn sé ekki bara einn og lífið dýrmætt í sjálfu sér.“

 „Svo er stöðugt stuð með Jóhönnu Engilráð og skemmtilegt að uppgötva heiminn og Árneshrepp með henni,“ segir Agla. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GULLI, NÁGRANNI MINN Á 
STEINSSTÖÐUM, GAF MÉR
KIND SÍÐASTA HAUST. 
HÚN HEITIR ÖRLÖG. ÉG 
ÞORÐI LOKSINS AÐ STÍGA 
ÞAÐ SKREF AÐ EIGNAST 
KIND, ÞAÐ ER GRÍÐARLEG 
ÁBYRGÐ FÓLGIN Í ÞVÍ OG 
BINDING VIÐ STAÐINN.
JÓHANNA Á NOKKRAR 
KINDUR, TIL DÆMIS 
HEIMSKRINGLU!
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Ólafía Þórunn Krist-
insdóttir, fremsti insdóttir, fremsti insdóttir
kylfingur landsins, 
elskar að leika við 
litlu frændsystkin sín 
við hvert tækifæri 
og setur fjölskylduna 
ávallt í fyrsta sæti. 
Hún stundar hug-
leiðslu, er áhyggju-
laus og hefur ekki 
látið frægðina breyta 
sér á minnsta hátt. 
Þannig lýsa ætt-Þannig lýsa ætt-Þannig lýsa ætt
ingjar og vinir Ólafíu 
Þannig lýsa ætt
ingjar og vinir Ólafíu 
Þannig lýsa ætt

Þórunni.

    Jarðbundin 
fjölskyldukona

Eiríkur Stefán  
Ásgeirsson
eirikur@365.is

Kylfingurinn Ólafía Kylfingurinn Ólafía KÞórunn KristinsdóttKÞórunn KristinsdóttK -
ir stendur í ströngu K ir stendur í ströngu Kþessa dagana en í Kþessa dagana en í Kvikunni varð hún Kvikunni varð hún Kfyrsti ÍslendingurKfyrsti ÍslendingurK -

inn sem keppir á Opna breska 
meistaramótinu í golfi. Hún hefur 
reyndar verið dugleg við að brjóta 
niður múra fyrir íslenska kylfinga 
undanfarið ár en seint á síðasta ári 
tryggði hún sér fullan þátttökurétt 
á bandarísku mótaröðinni í golfi, 
þeirri sterkustu í heimi.

Ólafía Þórunn verður 25 ára þann 
15. október næstkomandi en hún 
helgaði sér golfíþróttinni alfarið 
eftir að hún útskrifaðist úr Wake 
Forest háskólanum í Bandaríkj-
unum árið 2014 eftir fjögurra ára 
nám. Hún hélt utan aðeins átján 
ára, yngri en flest íslenskt íþrótta-
fólk sem heldur utan í nám á skóla-
styrk.

Foreldrar hennar eru Kristinn 
J. Gíslason og Elísabet Erlends-
dóttir. Ólafía á tvo eldri bræður 
sem báðir hafa spilað golf, Kristin 
og Alfreð Brynjar. Hún á einnig 
tvær eldri systur, Elínborgu og Lóu 
Kristínu. Ólafía ólst upp í Reykjavík 
og spilaði golf í Golfklúbbi Reykja-
víkur áður en hún hélt utan til 
náms. Unnusti hennar er Thomas 
Bojanowski en þau eiga heimili í 
Koblenz í Þýskalandi.

Hún er þrefaldur Íslandsmeistari 
í golfi og fyrsta konan til að vinna 
Íslandsmót á lægra skori en Íslands-
meistari karla, en það gerði hún á 
Jaðarsvelli á Akureyri í fyrra. Hún er 
nú rétt fyrir utan hóp 100 efstu kylf-nú rétt fyrir utan hóp 100 efstu kylf-nú rétt fyrir utan hóp 100 efstu kylf
inga peningalista LPGA-mótaraðar-
innar en hún þarf að vera í þeim 
hópi í lok tímabilsins til að endur-
nýja þátttökurétt sinn í mótinu.

Ekki til dómharka í henni
„Ólafía er alltaf ótrú-

lega hress. Hún er 
mest peppandi 
manneskja sem ég 
þekki,“ segir Lilja 
Zohra, æskuvinkona 

Ólafíu Þórunnar. Þær 
kynntust í Ingunnar-

skóla í Grafarholti í átt-
unda bekk og hafa haldið 

vinskapnum síðan. „Við hittumst í næstum 
hvert skipti sem hún kemur til landsins og 
hún passar alltaf vel upp á að láta mann vita 
þegar eitthvað stórt gerist í lífinu, hvort sem 
það tengist golfinu eða ekki.“

Lilja segir að þær hafi verið rólegir ungling-
ar, en það hafi verið stutt í grínið. „Við vorum 
nú aðallega úti í fótbolta og að búa til mynd-
bönd af okkur. Það var alltaf mjög gaman hjá 
okkur og mikið hlegið.“

Hún segir að einn helsti styrkleiki Ólafíu sé 
hversu góð hún er við allt og alla í kringum 

sig. „Það er ekki til dómharka í henni og sig. „Það er ekki til dómharka í henni og 
það er eitthvað til að dást að, nú til dags. það er eitthvað til að dást að, nú til dags. 
Hún er líka ekki hrædd við að hlæja að sjálfri Hún er líka ekki hrædd við að hlæja að sjálfri 
sér en rífur aldrei aðra niður. Hún er einfald-sér en rífur aldrei aðra niður. Hún er einfald-
lega alltaf hress.“lega alltaf hress.“

Einlægni Ólafíu skín í Einlægni Ólafíu skín í 
gegn í öllum viðtölum gegn í öllum viðtölum 
sem eru tekin við sem eru tekin við 
hana og Lilja segir hana og Lilja segir 
að hún hafi raun að hún hafi raun 
ekki breyst síðan í ekki breyst síðan í 
áttunda bekk. „Hún áttunda bekk. „Hún 
er nákvæmlega eins er nákvæmlega eins 
og þegar ég kynntist og þegar ég kynntist 
henni,“ leggur Lilja henni,“ leggur Lilja 
áherslu á. „Kannski er áherslu á. „Kannski er 
eini munurinn að hún er eini munurinn að hún er 
með mun meira sjálfs-með mun meira sjálfs-
traust. Það skín af henni. En það er ekki að traust. Það skín af henni. En það er ekki að 
finna hroka í henni, eins og maður býst við af finna hroka í henni, eins og maður býst við af 
fólki sem nær langt. Ólafía er jarðbundin, það fólki sem nær langt. Ólafía er jarðbundin, það 
er best að lýsa henni þannig.“er best að lýsa henni þannig.“

Mömmustelpa og elskar að baka
Silvia Seidenfaden er 

mágkona Ólafíu og 
kynntist henni þegar 
hún var fjórtán ára 
gömul. Þær eru 
miklar vinkonur í 

dag en það fyrsta 
sem Silvia nefnir er 

hversu barngóð Ólafía 
Þórunn er.

„Það mikilvægasta sem hún gerir þegar hún 
kemur til Íslands er að hitta litlu frændsystk-
inin sín en bræður hennar eiga fimm börn. 
Það er líka algengt að hún biðji um að fá ný-
legar myndir af börnunum fyrir stór mót hjá 
henni,“ segir Silvia.

Hún segir einnig að Ólafía hafi gaman af 
því að vera í eldhúsinu, sérstaklega þegar 
kemur að bakstri. „Þegar hún kemur heim er 
byrjað á því að fara beint heim, baka köku og 
fá frændsystkinin í heimsókn. Hún er mjög 

uppátækjasöm og afar nösk á að uppátækjasöm og afar nösk á að 
finna skemmtilega leiki fyrir þau.“finna skemmtilega leiki fyrir þau.“

Silvia bætir við að Ólafía hafi Silvia bætir við að Ólafía hafi 
ávallt verið staðföst og sjálfri sér ávallt verið staðföst og sjálfri sér 
trú. „Velgengnin hefur ekki breytt trú. „Velgengnin hefur ekki breytt 
henni neitt. Hún er ekkert að spá í henni neitt. Hún er ekkert að spá í 
frægð eða neitt slíkt. Hún nýtir sér frægð eða neitt slíkt. Hún nýtir sér 
hins vegar stuðning íslensku þjóðar-hins vegar stuðning íslensku þjóðar-
innar mjög vel og notar þetta sérkenni, að innar mjög vel og notar þetta sérkenni, að 
vera Íslendingur, til að einkenna sig á vera Íslendingur, til að einkenna sig á 
mótaröðinni. Hún er afar þakklát mótaröðinni. Hún er afar þakklát 
fyrir þennan mikla stuðning sem fyrir þennan mikla stuðning sem 
hún hefur fengið.“hún hefur fengið.“

Ólafía er einnig mikil Ólafía er einnig mikil 
mömmustelpa, að sögn Sil-mömmustelpa, að sögn Sil-
viu. „Hún vill helst íslenskan viu. „Hún vill helst íslenskan 
fisk að borða sem mamma fisk að borða sem mamma 
eldar. Henni líður alltaf best eldar. Henni líður alltaf best 
þegar mamma er með henni á þegar mamma er með henni á 
golfmótum, svo hún geti eldað golfmótum, svo hún geti eldað 
fyrir hana og smurt nestið.“fyrir hana og smurt nestið.“

Ólafía lifir í núinu
Thomas Bojanowski er 

unnusti Ólafíu en þau 
hafa verið í sambandi 
í hálft sjötta ár. Þau 
kynntust í Wake 
Forest háskólanum 

í Bandaríkjunum, þar 
sem þau voru bæði við 

nám. Thomas er þýskur 
en er nýútskrifaður úr MBA-

námi í Háskólanum í Reykjavík.
„Ég held að ég hafi eytt meiri tíma á Íslandi 

síðustu árin en hún,“ segir hann í léttum dúr. 
Tomas lýsir Ólafíu sem manneskju sem auð-
velt er að umgangast og áhyggjulausri.

„Sem er gott því ég er þýskur og finnst gott 
að gera áætlanir fram í tímann. Hún tekur 

hins vegar öllu með mikilli yfirvegun og ró hins vegar öllu með mikilli yfirvegun og ró 
og er laus við að taka með sér áhyggjur inn og er laus við að taka með sér áhyggjur inn 
í næsta dag. Hún nær að lifa í núinu sem er í næsta dag. Hún nær að lifa í núinu sem er 
mikill kostur fyrir hana sem íþróttamann.“mikill kostur fyrir hana sem íþróttamann.“

Thomas segir að fyrir utan íþróttina sé fjölThomas segir að fyrir utan íþróttina sé fjöl-
skyldan í fyrsta sætinu. Litlu frændsystkinin skyldan í fyrsta sætinu. Litlu frændsystkinin 
hennar og litla frænka hans í Þýskalandi eigi hennar og litla frænka hans í Þýskalandi eigi 
hug hennar allan í heimsóknum. „Fjölskyldan hug hennar allan í heimsóknum. „Fjölskyldan 
er númer eitt. En hún grípur í gítar og les líka. er númer eitt. En hún grípur í gítar og les líka. 
Svo stundar hún oft hugleiðslu, ekki aðeins Svo stundar hún oft hugleiðslu, ekki aðeins 
fyrir golfið heldur líka lífið almennt.“fyrir golfið heldur líka lífið almennt.“

Thomas rekur sitt eigið fyrirtæki og fær Thomas rekur sitt eigið fyrirtæki og fær 
því tækifæri til að ferðast með Ólafíu hvert því tækifæri til að ferðast með Ólafíu hvert 
sem hún fer. „Það eru mikil forréttindi að sem hún fer. „Það eru mikil forréttindi að 
geta unnið hvar sem er og nýtist okkur mjög geta unnið hvar sem er og nýtist okkur mjög 
vel. Ég geri ráð fyrir því að ferðast áfram með vel. Ég geri ráð fyrir því að ferðast áfram með 
henni út árið.“henni út árið.“

HÚN VILL HELST ÍSLENSKAN FISK AÐ BORÐA SEM 
MAMMA ELDAR. HENNI LÍÐUR ALLTAF BEST ÞEGAR 
MAMMA ER MEÐ HENNI Á GOLFMÓTUM.

HÚN ER NÁKVÆMLEGA EINS OG ÞEGAR ÉG KYNNTIST HENNI.
KANNSKI ER EINI MUNURINN AÐ HÚN ER MEÐ MEIRA
SJÁLFSTRAUST. ÞAÐ SKÍN AF HENNI.

HÚN TEKUR ÖLLU MEÐ MIKILLI YFIRVEGUN OG RÓ OG ER 
LAUS VIÐ AÐ TAKA MEÐ SÉR ÁHYGGJUR INN Í NÆSTA DAG.
HÚN NÆR AÐ LIFA Í NÚINU SEM ER MIKILL KOSTUR.

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
Fædd 15. október 1992. 

Foreldrar: Kristinn Jósep Gíslason 
og Elísabet Erlendsdóttir. 

Útskrifaðist úr Wake Forest há-
skólanum í Bandaríkjunum árið 
2014. Starfar nú sem atvinnu-
kylfingur á LPGA-mótaröðinni.
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Þegar Katrín Sif var 22 
ára gömul ákvað hún að 
ferðast til 200 landa fyrir 
þrítugt. Í dag er hún rúm-
lega þrítug og 208 lönd 
eru komin á listann.
helgin  ➛4

Hafdís Huld hefur fundið leið til að sameina fjölskyldulíf í sveitinni tónlistarferli í útlöndum. 

Leyfðu þér litla drauma
Hafdís Huld Þrastardóttir söngkona er nýkomin heim úr tónleikaferð til Kína 
og nýbúin að gefa út plötu. Hún leikur efni af nýju plötunni á Picnic tónleikum 
í Norræna húsinu klukkan þrjú á sunnudaginn.  ➛2

SKRÁÐU ÞIG 
Á 365.IS

SUMARLEIÐIN

ENDALAUST TAL OG SMS 
FYRIR AÐEINS



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Nýja platan heitir Dare to Dream Small, eða Leyfðu þér litla drauma, en titillinn vísar í að vera sátt við lífið eins og það er hverju sinni. 

Fjórða platan mín, Dare to 
Dream Small, sem á íslensku 
gæti útlagst Leyfðu þér litla 

drauma, kom út núna á föstudaginn 
og ég fór í tónleikaferð um Bretland 
í apríl til að kynna hana,“ segir Haf-
dís Huld. „Fyrir mig er að koma til 
Bretlands eins og að koma heim því 
ég bjó þar svo lengi og á trygga fylgj-
endur sem þekka mig og húmorinn 
minn. Við spiluðum í gömlum 
kirkjum og menningarhúsum, mest 
lög af nýju plötunni og það var bara 
æðislegt. Síðan lá leiðin til Kína þar 
sem ég var að kynna efni af þremur 
fyrstu plötunum mínum því nýja 
platan kemur ekki út þar fyrr en á 
næsta ári. Það gekk mjög vel og ég 
reikna með að fara meira til Asíu á 
næstunni.“

Hafdís Huld flutti til Íslands fyrir 
sjö árum og býr nú í Mosfellsdal 
ásamt manni sínum Alisdair Wright, 
dóttur þeirra, hundi, ketti, kanínu og 
varphænum. Við tók það krefjandi 
verkefni að samræma fjölskyldulíf 
á Íslandi tónlistarferli í útlöndum. 
„Ég eignaðist dóttur mína 2012 og 
þá breyttist (auðvitað) ótrúlega 
margt. Ég var áður að halda allt að 
200 tónleika á ári um allan heim en 
það gengur auðvitað ekki þegar þú 

ert með barn. Stelpan mín var mjög 
óvær fyrstu árin og ég var mest í því 
að afboða tónleika og ekki viss hvort 
ég gæti haldið áfram í tónlistinni. 
Titill nýju plötunnar, Dare to Dream 
Small, vísar í það að fagna litlu hlut-
unum og ekki vera að bíða eftir því 
að aðstæður verði fullkomnar, finna 
lausnir þegar lífið breytist. Með 
aukinni notkun samfélagsmiðla 
er eins og það sé vaxandi pressa í 
samfélaginu að vera alltaf að toppa 
sjálfan sig, að hlaupa lengra, elda 
flottari mat og vinna meira, þannig 
að á þessari plötu ákvað ég að vinna 
út frá hugmyndinni að vera sáttur 
við sitt. Þetta er allt spurning um 
hvernig maður ákveður að sjá hlut-
ina, á erfiðu tímabili sá ég ekki fram 
á að geta látið tónlistarferilinn og 
móðurhlutverkið ganga upp saman, 
en í dag er ég orðin mjög æfð í að 
forgangsraða, velja og hafna. Tón-
leikaferðirnar eru bara aðeins meira 

batterí núna, maðurinn minn spilar 
með mér og við förum þess vegna 
alltaf öll saman, með eina ömmu 
á hliðarlínunni. Það er auðvitað 
allt þyngra í vöfum og kallar á mun 
meira skipulag en ég búin að aðlaga 
tónlistarferilinn lífi mínu í dag. Lífið 
breytist og þá breytist maður sjálfur 
og þá breytist tónlistin líka.“

Hafdís hefur ekki spilað hérna 
heima í langan tíma en er að undir-
búa tónleikaferð um Ísland í haust. 
„Og svo bauðst mér að halda tón-
leika í Picnic tónleikaröð Norræna 
hússins á sunnudaginn klukkan 
þrjú sem er fyrirtaks upphitun fyrir 
tónleikaferðina. Tónleikarnir verða 
haldnir í gróðurhúsi fyrir utan Nor-
ræna húsið og þar getur fólk bara 
fengið sér kaffi og köku og slappað 
af og hlustað. Þar langar mig að spila 
sem mest af nýju plötunni en svo fær 
auðvitað eitt og eitt af þessum eldri 
lögum að fljóta með.“

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Í gróðurhúsinu í Mosfellsdal má hlúa að bæði grænmeti og draumum. 

365.IS1817MARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRI
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun á sviði 
viðskipta-/hagfræði, eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í 
starfi

 » Haldgóð reynsla af 
verðbréfamarkaði

 » Próf í verðbréfaviðskiptum 
er skilyrði

 » Frumkvæði og drifkraftur

 » Öguð vinnubrögð og hæfni 
til að leiða hóp

 » Framúrskarandi samskiptafærni

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita 
Kristín Erla Jóhanns dóttir, 
forstöðumaður Eignastýringar, 
í kristin.e.johannsdottir@
landsbankinn.is eða í síma 820 
6595 og Bergþóra Sigurðardóttir 
starfsþróunarstjóri í bergthora.
sigurdardottir@landsbankinn.is 
eða í síma 410 7907. 

Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra 
Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu bankans, en deildin annast ráðgjöf til 

viðskiptavina um �árfestingar í verðbréfum og lífeyrissparnaði. 
Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta tilheyrir sviði Markaða en á sviðinu er 
að auki fyrirtækjaráðgjöf, eignastýring, einkabankaþjónusta og öll 

þjónusta sem snýr að sölu og miðlun verðbréfa. 

Deildarstjóri Verðbréfa-  
og lífeyrisþjónustu

Helstu verkefni
 » Yfirumsjón með starfsemi Yfirumsjón með starfsemi Yfirumsjón með starf
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjafar

 » Ábyrgð á þjónustu og ráðgjöf til 
viðskiptavina á sviði verðviðskiptavina á sviði verðviðskipta bréfa-
viðskipta og lífeyrissparnaðar

 » Að tryggja hámarksgæði 
og áreiðanleika í þjónustu 
deildarinnar

 » Ýmis tilfallandi verkefni á sviði 
eignastýringar

Umsókn merkt Deildarstjóri Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu fyllist út á vef bankans. Deildarstjóri Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu fyllist út á vef bankans. Deildarstjóri Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst næstkomandi.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðs-
stjóri, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

 Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar   
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM STJÓRNANDA Í STARF FORSTÖÐUMANNS ÞJÓNUSTU- OG 
SAMSKIPTADEILDAR. 
 

 Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar hefur yfirumsjón með samskiptum og upplýsingamiðlun fyrir 
Mosfellsbæ. Hann hefur yfirumsjón með stjórnsýslu bæjarins. Hann ber ábyrgð á upplýsingagjöf, samhæfingu 
upplýsingarmiðlunar sem og ímyndar- og kynningarmálum og tekur þátt í stefnumótandi ákvörðunum og 
eftirfylgni því tengt. Hann tekur að sér verkefnastjórn og utanumhald ýmissa verkefna sem til falla á fag- og 
stoðsviðum bæjarins. Helstu málaflokkar undir stjórn hans eru kynningar-, menningar- og þjónustumál, 
skjalavarsla og almenn stjórnsýsla.  
 

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar heyrir beint undir bæjarstjóra. Mosfellsbær er öflugt og 
framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í 
daglegu starfi.  
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði, 

framhaldsmenntun æskileg 
 Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og 

skipulagningu viðburða er skilyrði 
 Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á helstu 

forritum er skilyrði   
 Góð íslenskukunnátta og færni í ræðu og riti auk 

reynslu af miðlun upplýsinga  

 

 Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum  

 Þekking á skjalavistunar- og vefumsjónarkerfi er 
æskileg  

 Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu er 
æskileg  

 Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum 
sveitarfélaga er æskileg 
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stjóri, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 
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upplýsingarmiðlunar sem og ímyndar- og kynningarmálum og tekur þátt í stefnumótandi ákvörðunum og 
eftirfylgni því tengt. Hann tekur að sér verkefnastjórn og utanumhald ýmissa verkefna sem til falla á fag- og 
stoðsviðum bæjarins. Helstu málaflokkar undir stjórn hans eru kynningar-, menningar- og þjónustumál, 
skjalavarsla og almenn stjórnsýsla.  
 

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar heyrir beint undir bæjarstjóra. Mosfellsbær er öflugt og 
framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í 
daglegu starfi.  
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði, 

framhaldsmenntun æskileg 
 Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og 

skipulagningu viðburða er skilyrði 
 Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á helstu 

forritum er skilyrði   
 Góð íslenskukunnátta og færni í ræðu og riti auk 

reynslu af miðlun upplýsinga  

 

 Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum  

 Þekking á skjalavistunar- og vefumsjónarkerfi er 
æskileg  

 Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu er 
æskileg  

 Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum 
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MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM STJÓRNANDA Í STARF FORSTÖÐUMANNS ÞJÓNUSTU- 
OG SAMSKIPTADEILDAR.

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar hefur yfirumsjón með samskiptum og upplýsingamiðlun 
fyrir Mosfellsbæ. Hann hefur yfirumsjón með stjórnsýslu bæjarins. Hann ber ábyrgð á upplýsingagjöf, 
samhæfingu upplýsingarmiðlunar sem og ímyndar- og kynningarmálum og tekur þátt í stefnumótandi 
ákvörðunum og eftirfylgni því tengt. Hann tekur að sér verkefnastjórn og utanumhald ýmissa verkefna 
sem til falla á fag- og stoðsviðum bæjarins. Helstu málaflokkar undir stjórn hans eru kynningar-,  
menningar- og þjónustumál, skjalavarsla og almenn stjórnsýsla. 

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar heyrir beint undir bæjarstjóra. Mosfellsbær er öflugt og 
framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfs-
manna í daglegu starfi. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði,  
 framhaldsmenntun æskileg
• Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og  
 skipulagningu viðburða er skilyrði
• Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á  
 helstu forritum er skilyrði  
• Góð íslenskukunnátta og færni í ræðu og riti  
 auk reynslu af miðlun upplýsinga 

• Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði  
 í vinnubrögðum 
• Þekking á skjalavistunar- og vefumsjónarkerfi  
 er æskileg 
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu  
 er æskileg 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum  
 sveitarfélaga er æskileg

Skjalastjóri óskast

Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun 
og menningu. Rannís styður þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum 
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs, en hlutverk Rannís 
er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd Vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Stofnunin 
leggur áherslu á samstarf stjórnvalda og hagsmunaaðila.
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir skjalastjóra í 50% starf. Starfið felur í sér umsjón með skjalastjórnunarkerfi og 
skjalastjórnunarstefnu Rannís, þjónustu við starfsfólk stofnunarinnar, miðlun þekkingar og fræðslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði skjalastjórnunar og/eða haldbær reynsla á sviði skjalastjórnunar
l Þekking á GoPro.net eða sambærilegu kerfi áskilin
l Skipulögð og öguð vinnubrögð og færni til að tjá sig í ræðu og riti
l Góð íslenskukunnátta
l Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
l Góð samskiptafærni áskilin
l Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
l Samviskusemi og metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu

Upplýsingar um starfið veitir Herdís Þorgrímsdóttir, sviðstjóri rekstrarsviðs, 
herdis.thorgrimsdottir@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til klukkan 16 fimmtudaginn 10. ágúst 2017

Umsækjendur sækja um starfið í gegnum heimasíðu Rannís: 
www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ undir tenglinum: Skjalastjóri. 
Þar er einnig að finna nánari upplýsingar um starfið.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Deildarstjóri á eldra stigi
 • Leikskólakennari
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 
Akrar
 • Leikskólakennari
 
Bæjarból
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í eldhúsi
 
Jónshús – 
félagsmiðstöð fyrir eldri borgara
 • Starfsmaður – 50% starf

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Hæfniskröfur:

Almenn tölvukunnátta

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 15. ágúst 2017

Starfsmaður í 
afgreiðslu

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
starfsmanni í afgreiðslu í fullt starf á 
skoðunarstöð fyrirtækisins í Borgartúni.



HULDA
ÆTLAR 
AÐ VERÐA 
ROKKARI

SKÓLA- OG
FRÍSTUNDASVIÐ

LANGAR ÞIG AÐ VINNA 
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ 

REYKJAVÍKURBORGAR

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar e�ir fólki 
til starfa við �ölbreytt störf með börnum og unglingum. 
Undir skóla- og frístundasvið heyra:

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR
 

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs
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Hjá AGR Dynamics starfar öflugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun, þjónustu og ráðgjöf í
vörustjórnun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og krefjandi verkefni.

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 14. ágúst.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000.  Fullum trúnaði heitið.

SQL sérfræðingur
Greining og úrlausn verkefna með T-SQL forritun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Viðkomandi mun taka þátt í þróun viðskiptalausna AGR með áherslu á gagnagrunnsenda
Þekking og reynsla af Microsoft SQL forritun
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun er skilyrði

AGR Dynamics     -     Smáratorg 3     -    200 Kópavogur     -     s:  512 1000     -     www.agrdynamics.is

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað 
eigin lausnir til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, 
Bretlandi og í Danmörku starfa 50 manns sem þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

Tæknilegir ráðgjafar

Tæknilegur ráðgjafi
Stjórnun verkefna fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina AGR
Greining og úrlausn á flóknum verkefnum tengdum vörustýringu og áætlunargerð
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Þekking og reynsla af Microsoft SQL forritun er kostur
Háskólapróf á sviði verkfræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er skilyrði

SUNDKENNARI –
SUNDÞJÁLFARI ÓSKAST

Sunddeild Fjölnis óskar eftir sundkennara eða sund þjálfara 
til þess að starfa við Sundskóla Fjölnis í samvinnu við  
Sunddeild Fjölnis og yfirþjálfara.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundi og þjálfara-
störfum og sé jafnvel með menntun í íþróttafræði.   
Starfið felst í yfirumsjón með yngstu sundhópum félagsins.

Nánari upplýsingar veitir, Ragnar Friðbjarnarson,  
yfirþjálfari (raggifri@gmail.com) s: 864-0773.
Umsóknir með menntun og starfsreynslu skal senda á 
netfangið sunddeildfjolnis@gmail.com 

HJÓLARAR! 
VILJIÐ ÞIÐ TAKA RÆKTINA Í VINNUNNI?
Fréttablaðið óskar eftir hjólreiðafólki til að 
dreifa blaðinu í verslanir og veitingahús í miðbæ 
Reykjavíkur.  

Vinnutíminn er frá 8:00 til 12:00, 
mánudaga til laugardaga.

Fréttablaðið leggur til hjól.

Umsóknir vinsamlegast sendist á
starf@frettabladid.is

Loftorka Reykjavík
óskar eftir verkamönnum  
til jarðvinnuframkvæmda.

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 
hjá Friðrik í sm 892 0525

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

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

• PRENTARI
• BÓKBINDARI/VÉLAMAÐUR 

Leitað er eftir duglegum, nákvæmum og handlögnum 
einstaklingum til starfa hjá Prentmet ehf, Lynghálsi 1.  

Þjálfun í boði fyrir rétta aðila.
Nánari upplýsingar veita framkvæmdastjóri mannauðs-

mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601, og 
framleiðslustjóri, gummiosk@prentmet.is, s. 856 0603.

Atvinnuumsókn er á 
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst n.k. 
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á 

heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.   
Lögð er rík  áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

STARFSFÓLK ÓSKAST  
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

heildarlausnir í prentun
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STARFSMAÐUR MEÐ YFIRBURÐA 
ÞJÓNUSTULUND ÓSKAST Í SÖLUDEILD 

HÆFNISKRÖFUR: 
- YFIRBURÐAR ÞJÓNSTULUND 
- VILJI TIL AÐ FARA FRAM ÚR  
VÆNTINGUM VIÐSKIPTAVINA 

- SKIPULAGSHÆFILEIKAR OG STUNDVÍSI 
- ALMENN TÖLVUKUNNÁTTA 

VINNUTÍMI: 9-18 VIRKA DAGA OG  
ANNAN HVERN LAUGARDAG 11-15

EGILL ÁRNASON ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI 
Á SÍNU SVIÐI. GÆÐI OG KRÖFUR ER 

AÐALSMERKI FYRIRTÆKISINS. 

UMSÓKNIR ÓSKAST SENDAR Á 
AE@EGILLARNASON.IS

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Patreksfjörður 201708/1251
Þjónustufulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201708/1250
Skjalastjóri Tryggingastofnun Reykjavík 201708/1249
Sérfræðingur í endurhæfingart. Tryggingastofnun Reykjavík 201708/1248
Starfsmaður á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201708/1247
Flutningastarfsmaður Landspítali Reykjavík 201708/1246
Deildarritari á bráðadeild Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201708/1245
Félagsráðgjafi Vinnumálastofnun Reykjavík 201708/1244
Verslunarstjóri Vínbúðin, ÁTVR Húsavík 201708/1243
Landvörður Umhverfisstofnun Landið 201707/1242
Framkvæmdastjóri Dómstólasýslan Reykjavík 201707/1241
Geislafræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201707/1240
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Húsavík 201707/1239
Vaktstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201707/1238
Aðstoðardeildarstjórar Landspítali, sýklafræðideild Reykjavík 201707/1181
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201706/1097

Responsibilities
• Manage, coach and support a multi-functional, global sales team.
• Drive rigorous sales execution to achieve global sales targets and  
 margins for the industry.  
• Provide strategic leadership and alignment of all regional   
 sales, product sales and their associated tasks, including sales   
 engineering, support and project functions. 
• Direct, plan and implement policies, objectives and activities to   
 ensure operational efficiency, maximum returns on investments   
 and peak productivity.
• Build and maintain relationships with key customers with on-site  
 visits and pro-active communication on a regular basis. 
• Represent the company, when necessary, in negotiations with   
 customers to secure the most effective contract terms for the   
 company.

Role
The Sales Director is the strategic and operational leader of the Marel Fish international sales team. The position requires experience with 
complex deals of significant scope and size, the ability to build and manage daily sales, drive sales results with consultative selling and strong 
selling methodologies while managing sales costs and team planning. The role requires a forward-thinking sales leader with experience in 
leading people, motivating teams and planning and executing sales strategy. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun 
og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar star�. Þess 
vegna viljum við ráða til okkur ö�ugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. 
Starfsumhver�ð er �ölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslí�ð gott, lögð er áhersla á heilsue�ingu starfsfólks m.a. með 
góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

SALES DIRECTOR
MAREL FISH

Marel is seeking a new Sales Director for the Fish industry. The Sales Director reports directly to 
the Managing Director of Fish and is a part of the global Fish industry management team. The 
primary location is either in Iceland or Denmark. The role requires extensive international travel. 

Qualifications
• A university degree (e.g. engineering, business administration or  
 related field).
• Management experience, including a minimum of 5 years in a   
 senior management position in an international, innovative and   
 technical environment.
• In depth knowledge of the fish industry and a strong network in  
 same is a necessity.
• Strong negotiation skills, experience in working in a multicultural  
 environment and an understanding of strategic negotiations with  
 people of different cultures.
• Leadership and coaching skills.
• Excellent command of spoken and written English, other languages  
 skills are an advantage.

Contact information
For more information please contact Dagmar Viðarsdóttir, HR manager after August 13th, tel. 825-8234. Please submit your application no later 
than August 20th, 2017.  Applications are accepted exclusively through the Marel website, marel.com/jobs.



AÐSTOÐARMAÐUR SVIÐSSTJÓRA
Hafnar�arðarbær óskar eftir að ráða aðstoðarmann sviðsstjóra fræðslu- 
og frístundarþjónustu. Mikilvægt er að viðkomandi ha� mjög góða 
skipulags- og greiningarhæfni og brennandi áhuga á mannauðsmálum 
og stjórnsýslu.

Helstu verkefni
· Stýrir almennum rekstri skrifstofu sviðsstjóra og tekur þátt í stjórnun 

· Er samhæ�ngaraðili sem hefur y�rsýn y�r stjórnsýslu sviðsins og styður við 

eftirlits- og þjónustuhlutverk þess

· Tekur þátt í undirbúningi funda fræðsluráðs og ritar fundi sviðsstjóra

· Umsjón með rannsóknum, greiningum og tölfræðiúrvinnslu 

· Umsjón með upplýsinga- og kynningarmálum í samráði við samskiptastjóra

· Kemur að mannauðsmálum í samvinnu við mannauðsstjóra og sviðsstjóra

· Sinnir sérverkefnum í umboði sviðsstjóra

Nánari upplýsingar veitir Fanney D. Halldórsdóttir, sviðsstjóri: fanney@hafnar�ordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnar�arðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um star�ð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Leik- eða grunnskólakennaramenntun eða önnur 

uppeldisfræðileg menntun

· Stjórnunarnám s.s mannauðsstjórnun, stjórnun 

menntastofnanna eða opinber stjórnsýsla

· Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum

· Samskipta- og samstarfshæfni

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og góð 

skipulagshæfni

· Góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti

· Almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.

585 5500
hafnar�ordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

3 störf laus til umsóknar  
- Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum - Reykjavík

Líffræðingur, lífeindafræðingur 

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líffræðings eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á bakteríu-, sníkjudýra-  
 og meinafræðisviði.

Hæfniskröfur:
• Líffræðingur, lífeindafræðingur eða önnur  
 sambærileg menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi  að geta hafið störf 
sem fyrst. Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilrauna-
stöðvarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Vala Friðriksdóttir  
(sími 5855100, netfang valaf@hi.is). 
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmda stjóra Keldna 
fyrir fyrir 15.08.2017 (netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Sérhæfður rannsóknamaður

Á bóluefnadeild Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meina-
fræði að Keldum er laust til umsóknar starf sérhæfs 
rannsóknamanns. 

Starfssvið:
• Vinna við bóluefnisframleiðslu
• Aðstoð við blóðtökur
• Ætagerð fyrir sýklaræktanir og vinna henni tengd
• Glasaþvottur og undirbúningur áhalda 
• Önnur almenn rannsóknastörf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun
• Reynsla af rannsóknastörfum er æskileg
• Tölvukunnátta 

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi að geta hafið störf 
sem fyrst. Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilrauna-
stöðvarinnar.

Keldna og eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja  
um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Vala Friðriksdóttir  
(sími 5855100, netfang valaf@hi.is).  
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmda stjóra Keldna  
fyrir fyrir 15.08.2017 (netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Líf- eða lífeindafræðingur

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líf- eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á sviði sameindalíffræði;  
 greiningar smitsjúkdóma í fiski.

Hæfniskröfur:
• Líffræði, lífeindafræði eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða 80-100% starf og þarf umsækjandi  að geta 
hafið störf sem fyrst. Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi 
Tilraunastöðvarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Árni Kristmundsson  
(sími 5855100, netfang arnik@hi.is).  
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmda stjóra Keldna  
fyrir 15.8.2017  
(netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.  
Við ráðningu í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af  
jafnréttisstefnu Keldna.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og læknisfræði dýra og manna. 
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

Landvarsla

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Vegna aukinna fjárveitinga til landvörslu á árinu 2017 auglýsir 
Umhverfisstofnun eftir landvörðum í tímabundin störf á 
eftir talin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Sunnanverða 
Vest firði, Mývatnssveit, Austurland, Suðurland (m.a. Friðland 
að Fjalla baki, Gullfoss og Geysi, Dyrhólaey, Skógafoss og 
fleiri svæði), Reykjavík og Reykjanes.

STARFSTÍMABIL
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyt i legur eftir svæðum frá september og allt til áramóta á 
ein stökum svæðum.

HELSTU VERKEFNI
Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu 
brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. 
Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, 
umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita 
upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, 
sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera 
viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir 
sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða 
hafi gild skyndihjálparréttindi. 

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um störfin, svæðin, starfstímabil og 
hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.
is. Sótt er um störfin með því að fylla út raf rænt eyðublað 
sem er að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017. Í umsókn 
þarf að koma fram hvaða svæði er verið að sækja um eða 
forgangs röðun umsækjanda.

Starfsmaður á lager / útkeyrsla
 
Fyrirtæki á sviði innflutnings á tækjum og búnaði fyrir  
veitingahús og matvælaiðnað óskar eftir að ráða starfsmann 
á lager sem og útkeyrslu.
 
Leitað er að einstaklingi með reynslu af sambærilegum  
störfum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 

Umskóknir óskast sendar á: asgeir@geiriehf.is

Bíldshöfði 16  |  Sími 511-2030  |  www.geiriehf.is

www.rumfatalagerinn.is

SÖLUMAÐUR
SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í HÚSGAGNADEILD 

OKKAR Á SMÁRATORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi í húsgagnadeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

Áhugasamir ha�ð samband við
Smára 842-8065 

smari.hauksson@r�.is

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2017

Áhugasamir ha�ð samband við

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2017

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�. 
Góð árangurstengd laun  
í boði fyrir réttan aðila. 
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Sérfræðingur á 
fjármálasviði
 
Við leitum að talnaglöggum sérfræðingi til starfa á 
fjármálasviði Vodafone. Viðkomandi mun starfa í hópi 
sérfræðinga í fjármálum og koma að ýmsum verkefnum 
sem viðkemur daglegum störfum hagdeildar.

Starfssvið:
· Greining á lykiltölum og frávikum í rekstri.
· Uppstilling á skýrslum og uppgjörsgögnum 
· Aðkoma að áætlanagerð og framlegðargreiningum 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf
 

Vodafone
Við tengjum þig

VILTU GANGA TIL LIÐS  
VIÐ FYRIRTÆKI Í SÓKN?
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VÉLVIRKI /STÁLSMIÐUR
Starfssvið:
• Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
• Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði bæði innanlands 

sem og erlendis

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

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, hannar 
og framleiðir vél- og hugbúnað fyrir fiskvinnslu. 

Hjá Völku eru marg breytileg störf í boði þar sem hugvit, 
þekking og kunn átta starfs manna gegna lykil hlut verki. 

Leitað er að öflugum einstaklingi í hópinn okkar sem er 
nákvæmur í vinnubrögðum með frumkvæði og metnað. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Róbert Hafsteinsson, 
framleiðslustjóri í síma 898 6090 eða á robert@valka.is

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst nk.  Umsóknir skal senda 
á netfangið robert@valka.is

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15 ágúst.

Ertu söngfugl?
Nýstofnaður kvennakór auglýsir eftir áhugasömum  
kórkonum. Fyrsta verkefni kórsins er þátttaka í árlegum 
jólatónleikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrihugaðir eru í byrjun desember. Tónleikarnir fara 
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík, þar sem kórinn kemur fram 
ásamt einvala liði einsöngvara og hljómsveit.

Til að byrja með er um tímabundið verkefni að ræða en 
með möguleika á áframhaldandi starfi.

Æfingar verða í Tónlistarskóla Mosfellsbæjar á miðviku-
dagskvöldum undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er  
ráð fyrir að æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst  frá kl. 18:30

Allar nánari upplýsingar veitir stjórn kórsins.
Hægt er að hafa samband í gegnum 
netfangið:korconcordia@gmail.com 
eða á facebook síðu kórsins.
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www.
reykjavik.is/

störf

Nánari 
upplýsingar

Árbæjarlaug
óskar eftir starfsmönnum í laugarvörslu ásamt 
baðvörslu á kvennaböðum. 

Breiðholtslaug 
óskar eftir starfsmönnum í laugarvörslu 
ásamt baðvörslu.

Viltu vinna með okkur?
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar leitar að 
starfsmönnum í sundlaugarnar til að vinna við laugar, 
baðvörslu og vaktstjórn

Breiðholtslaug 
óskar eftir vaktstjóra.

Grafarvogslaug
Grafarvoglaug óskar eftir starfsmönnum í laugarvörslu 
ásamt baðvörslu á karlaböðum.

Laugarnar í Reykjavík

Sundlaugarnar eru tilvalinn starfsvettvangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og 
skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því að umgangast og þjónusta viðskiptavini. 
Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta-og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti 
veitt viðskiptavinum sínum fyrsta flokks þjónustu.  ÍTR leggur áherslu á jafnrétti, 
starfsþróun og vellíðan starfsfólks.

Í þjónustu sundlauga birtist mjög vel sá þáttur í menningu borgarbúa sem við tengjum við heilbrigða lífshætti og þau náttúrugæði 
sem fólgin eru í heitu vatni og nýtingu jarðvarma. Mikið er lagt upp úr öryggi sundgesta og nýtur starfsfólk reglubundinnar þjálfunar 
og fræðslu um öryggismál. Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir 7 sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu. 
Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.reykjavik.is/storf þar sem einnig er sótt um.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  
er laus staða umsjónarkennara. 

Í skólanum eru um 660 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað  
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu 
allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og Kennara-
sambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og á 
vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2017.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is. 

Skólastjóri

www.rumfatalagerinn.is

ÓSKUM EFTIR
STARFSFÓLKI

Leitum að jákvæðu og þjónustulunduðu fólki til að
starfa með okkur. Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

- SÖLUMAÐUR Í HÚSGAGNADEILD
- STARFSMAÐUR Í VEFNAÐARVÖRUDEILD

- HELGARSTARFSMENN

Áhugasamir ha�ð samband við
Hall í gegnum netfangið

verslun.grandi@r�.is

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017

Áhugasamir ha�ð samband við

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�.

Matráður & leiðbeinandi. 
Undraland, lítill leikskóli í Kópavogi, óskar eftir áhuga- 

sömum, jákvæðum og sjálfstæðum matráð frá 10. ágúst. 
Vinnutími 9.30-13.30. Einnig vantar áhugasaman, jákvæðan 

og duglegan leiðbeinanda í 100% starf frá 10. ágúst.  
Íslenskumælandi skilyrði. 

Allar upplýsingar í s. 899 8654 Sonja/ 862 3029 Bryndís.

Leikskólinn UNDRALAND ehf 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið Kópavogs 
auglýsir eftir ráðgjafa í málefnum fatlaðs fólks

Laus er til umsóknar staða ráðgjafa í málefnum fatlaðs fólks. Markmið þjónustu við fatlað fólk hjá 
Kópavogsbæ er að veita persónulegan stuðning og einstaklingsmiðaða aðstoð.  

Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 50% framtíðarstarf í dagvinnu. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Móttaka og úrvinnsla umsókna
•	 Ráðgjöf við einstaklinga og foreldra  
•	 Mat á þjónustuþörf einstaklinga 
•	 Úttektir vegna  stuðningsforeldra 
•	 Er tengill við forstöðumenn starfsstöðva
•	 Kemur að áætlanagerð um uppbyggingu og þróun  
 nýrra úrræða

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga . 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að 
leitað sé upplýsinga af sakaskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir deildarstjóri í síma 441-0000 eða með 
tölvupósti, gudlaugo@kopavogur.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um starfið. 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða þroskaþjálfa- 
 menntun  
•	 Reynsla af starfi með fötluðu fólki og fjölskyldum 
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•	 Reynsla af teymisvinnu
•	 Lipurð í samskiptum og lausnamiðuð hugsun

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.

Starf við sölu og framleiðslu ferða:

Ferðaráðgjafi

T R A V E L

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða ensku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Áhugasamir sendi inn umsókn á
daniel@adtravel.is
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Stykkishólmsbær auglýsir  
eftir þroskaþjálfa í 100% stöðu

Um er að ræða 80% stöðu í Grunnskólanum í Stykkishólmi 
og 20% stöðu í Leikskólanum í Stykkishólmi

Helstu verkefni
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna  
 nemenda með sérþarfir

Hæfniskröfur
• Menntun í þroskaþjálfafræðum 
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu annað hvort af  
 uppeldis- og kennslustörfum í leikskóla eða grunnskóla 
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast  
 börn og unglinga.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.

Laun og starfskjör eru samkvæmt Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veita Berglind Axelsdóttir skólastjóri í 
síma 433 8178/895-3828 eða á netfangið grunnskoli@stykk.
is og Sigrún Þórsteinsdóttir á netfangið stykkisholmur@
stykkisholmur.is
Skriflegum umsóknum skal skilað á annað hvort 
leikskoli@stykkisholmur.is eða grunnskoli@stykk.is fyrir 
10. ágúst 2017 

Sérfræðingur í 
viðskiptagreind
 
Vodafone hefur náð góðum árangri í uppbyggingu á margþættu og 
fjölbreyttu viðskiptagreindarumhverfi og núna leitum við að sérfræðingi 
í teymið okkar. Við viljum fá starfsmann sem hefur brennandi áhuga á 
viðskiptagreind og skilning á rekstri fyrirtækja.
 
Starfssvið:
– Þróun á viðskiptagreindarumhverfi Vodafone
– Gagnagreining með notkun OLAP, Tableau og annarra verkfæra
– Ýmis önnur tilfallandi verkefni á sviði viðskiptagreindar
 
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf
 

Vodafone
Við tengjum þig

Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 31. ágúst næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík
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Sími 5 100 600  >>  www.timon.is

Umsóknir sendist á job@trackwell.is til og með 16. ágúst

Helstu verkefni
 >>  Ráðgjöf og greining á þörfum viðskiptavina
 >>  Reikniregluforritun til útreikninga launa
 >>  Samskipti við viðskiptavini og úrvinnsla þjónustubeiðna
 >>  Þátttaka í innleiðingum og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur
>>  Reynsla eða menntun í forritun er nauðsynleg, þekking á Python er kostur
>>  Nákvæmni, góð þjónustulund og lipurð í samskiptum
>>  Áhugi á mannauðsmálum fyrirtækja
>>  Háskólanám sem nýtist í starfi

Trackwell leitar að áhugasömum liðsmanni í Tímon teymið okkar 
sem sér um ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini Tímon

Tímon ráðgjafi

Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, leitar að röskum 
og jákvæðum starfsmanni í framtíðarstarf þjónustufulltrúa 
á starfsstöð í Reykjavík.
 
Stutt lýsing á starfi:

· Afhending bíla til erlendra sem innlendra viðskiptavina og 
 móttaka við leiguskil

· Samskipti við innlenda sem erlenda söluaðila

· Upplýsingagjöf, sala þjónustu og skráning bókana

 Hæfniskröfur:
· Stúdentspróf og/eða reynsla af sambærilegu starfi

· Hæfni í tölvunotkun

· Gilt bílpróf

· Framúrskarandi þjónustulund

· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 
Unnið er á vöktum frá 07:00-17:00 (2,2,3).
Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.brimborg.is 
(laus störf)
 
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2017.

Þjónustufulltrúi 
í Bílaleigu 
í REYKJAVÍK

FRAMTÍÐARSTARF

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður á Efstahjalla

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Þoskaþjálfi á Efstahjalla

· Leikskólakennari á Læk

· Sérkennari á Læk

Grunnskólar

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Skólaliðar í Salaskóla

· Skólaliðar í Lindaskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennari á miðstig í    
 Vatnsendaskóla

· Grunnskólakennari í Salaskóla

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í íbúðarkjarna 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.

  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðs-
stjóri, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

 Launafulltrúi í mannauðsdeild   
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ LAUNAFULLTRÚA Í MANNAUÐSDEILD 
 
Launafulltrúi mannauðsdeildar annast launavinnslu og framkvæmd kjarasamninga í samráði við 
deildarstjóra launadeildar og mannauðsstjóra. Jafnframt aðstoðar launafulltrúi og vinnur að 
sérverkefnum mannauðsdeildar að beiðni mannauðsstjóra. Launafulltrúi starfar náið með 
forstöðumönnum stofnana, og vinnur að undirbúningi launaáætlana með deildarstjóra. Hann annast 
einnig úrvinnslu upplýsinga úr launabókhaldi, svarar fyrirspurnum og sinnir ýmsum öðrum tilfallandi 
verkefnum. 
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.   
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Stúdentspróf skilyrði, viðbótarmenntun 

æskileg 
 Reynsla af launavinnslu er æskileg 
 Framúrskarandi tölvukunnátta og 

þekking á helstu forritum er skilyrði  
 Metnaður og sjálfstæði í starfi 

 
 Mjög góð færni í notkun á excel er 

skilyrði 
 Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum og rík þjónustulund er 
skilyrði 

 Samviskusemi, tölugleggni og vandvirkni 
í vinnubrögðum 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólar Kópavogs

Langar þig til að vinna með framsæknum 
leikskólum?

Leikskólar  Kópavogs bjóða starfsmönnum 
og börnum skapandi og ánægjulegt starfs-
umhverfi, þar sem áherslan er á menntun, 
mannauð, öryggi, samvinnu og gæði.

Áhersla er lögð á heilseflingu í leikskólum 
í samræmi við lýðheilsustefnu Kópavogs. 
Fjölbreytt sí- og endurmenntun er í boði 
fyrir starfsmenn leikskólanna.

Kynntu þér laus störf í leikskólum Kópavogs.
Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

KYNNINGARSTJÓRI 
Við leitum að öflugum einstaklingi í starf 
kynningarstjóra Listahátíðar í Reykjavík. 
Starfið felst í umsjón með kynningarmálum og 
markaðssetningu hátíðarinnar, þar með talið 
umsjón með heimasíðu, samfélagsmiðlum, 
textagerð ofl.
 
Starfið krefst hugmyndaauðgi, mikillar 
skipulagshæfni og sjálfstæðra vinnubragða.  
Mjög gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og 
riti er skilyrði auk fyrri reynslu af markaðssetningu 
menningarviðburða.
 
Starfið er til eins árs og starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.
 
Umsóknir sendist á netfangið  
artfest@artfest.is merktar  
STARFSUMSÓKN – KYNNINGARSTJÓRI fyrir  
18. ágúst, 2017. Öllum umsóknum verður svarað.

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess 
að sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni eru falin hverju sinni. Nánari upplýsingar um Tryggingastofnun má nálgast á www.tr.is.

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri í síma 560 4400.
Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Umsókn með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fyllt 
út á starfatorgi.is. Umsóknarfrestur er til og með 21.08.2017

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Ábyrgð og umsjón með þróun 
skjalastefnu, verklags við 
skjalastjórnun og rafræns 
skjalastjórnunarker�s

• Stýrir teymi sem hefur umsjón með 
skjalavörslu

• Umsjón með frágangi skjalasafns og 
eftirfylgni með skjalaskráningu 

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur 
og starfsmenn

• Umsjón með fræðslu um skjalamál

Menntunar og hæfniskröfur:

• Háskólapróf á sviði bókasafns- og upplýsingafræða

• Þekking og starfsreynsla af skjalaker�nu ONE

• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði

• Reynsla af innleiðingu skjalastjórnunarker�s er kostur

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og nákvæmni 
í star�

• Góð leiðtoga- og samskiptahæfni og rík þjónustulund

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
Norðurlandamál er kostur

Tryggingastofnun óskar eftir að ráða skjalastjóra í fullt starf. Skjalastjóri leiðir uppbyggingu og 
þróun skjalamála ásamt því að stýra teymi í skjalamálum. Í boði er áhugavert og krefjandi starf 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptafærni og fagmennsku.

Skjalastjóri hjá Tryggingastofnun
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Vinnumálastofnun

Félagsráðgjafar á 
höfuðborgarsvæðinu

 Helstu verkefni:
•  Ráðgjöf og vinnumiðlun við fjölbreyttan hóp  

atvinnuleitenda með skerta starfsgetu

•  Ráðgjöf við náms- og starfsval fyrir sama hóp

•  Skráningar og upplýsingamiðlun

•  Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið

•  Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki

•  Koma á og viðhalda tengslum við ólíka  
samstarfs- og hagsmunaaðila

•  Eftirfylgd í samræmi við óskir og þarfir atvinnuleitenda

Menntunar- og hæfnikröfur:

•  Starfsréttindi í félagsráðgjöf

•  Þekking og reynsla af starfi með fólki  
með skerta starfsgetu

•  Reynsla af vinnumiðlun er æskileg

•  Samskipta- og skipulagshæfni

•  Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg

Þjónustuskrifstofa Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða  
félagsráðgjafa í ráðgjöf og vinnumiðlun fyrir atvinnuleitendur með skerta starfsgetu. Ráðgjafi þjónustar 
atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi og fjölga tækifærum á 
vinnumarkaði fyrir atvinnuleitendur með skerta starfsgetu.  Í starfi sínu þarf ráðgjafi að geta beitt jölbreyttum 
aðferðum og myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.
 
Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að  vera tilbúinn  
að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017.  

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is. 
Starfið er með númerið 201708/1244.
 
Laun eru samkvæmt stofnanasamningi 
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita: Hrafnhildur Tómasdóttir 
sviðsstjóri ráðgjafar og vinnumiðlunarsviðs  
og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í síma  
515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin:  
hrafnhildur.tomasdottir@vmst.is  
vilmar.petursson@vmst.is  

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Byggjum á betra verði

Sölumenn óskast í lagnadeild í nýrri 
og glæsilegri Fagmannaverslun 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi
Ábyrgðarsvið
Sala og þjónusta við viðskiptavini í 
lagnadeild. Tiltekt pantana og önnur 
tilfallandi störf.

Hæfniskröfur
• Þekking á lagnaefni og fittings

• Góð íslenskukunnátta

• Samskiptahæfni

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 19.ágúst  
í netfangið atvinna@husa.is
Æskilegt að viðkomandi  sé 20 ára
eða eldri  og geti hafið störf 
sem fyrst. 

Húsasmiðjuna einkennir góður 
starfsandi og gott og öruggt 
starfsumhverfi

Framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar
Stjórn dómstólasýslunnar auglýsir eftir framkvæmdastjóra. Dómstólasýslan tekur til starfa 1. janúar 
2018 á grundvelli laga um dómstóla nr. 50/2016. Dómstólasýslan annast sameiginlega stjórnsýslu 
dómstólanna og fer framkvæmdastjóri með daglega stjórn hennar í umboði stjórnar. Skipað er í  
embættið til fimm ára frá 1. október 2017. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017.  
Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist með rafrænum hætti á netfangið  
domstolasyslan@domstolar.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar skipað  
hefur verið í embættið.

Nánari upplýsingar veita: 
Benedikt Bogason, bboga@simnet.is eða  
Kristín Haraldsdóttir, kristinhar@internet.is.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri dómstólasýslunnar.
• Undirbúningur og eftirfylgd stefnu og ákvarðana 

stjórnar. 
• Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgd.
• Starfsmannamál.
• Skipulagning símenntunar dómara og annarra 
 starfsmanna.
• Upplýsinga- og tæknimál.

Hæfniskröfur:
• Embættispróf eða grunnnám ásamt meistaraprófi 
 í lögum. 
• Stjórnunarhæfileikar með áherslu á frumkvæði, 
 samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð og 
 metnaður til að ná árangri í starfi.  
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að tjá sig 
 í ræðu og riti.
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og um störf 

dómstóla.
• Tölvufærni og þekking á sviði upplýsinga- og 

tæknimála.

Dómstólasýslan

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

SUNDKENNARI –
SUNDÞJÁLFARI ÓSKAST

Sunddeild Fjölnis óskar eftir sundkennara eða sund þjálfara 
til þess að starfa við Sundskóla Fjölnis í samvinnu við  
Sunddeild Fjölnis og yfirþjálfara.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundi og þjálfara-
störfum og sé jafnvel með menntun í íþróttafræði.   
Starfið felst í yfirumsjón með yngstu sundhópum félagsins.

Nánari upplýsingar veitir, Ragnar Friðbjarnarson,  
yfirþjálfari (raggifri@gmail.com) s: 864-0773.
Umsóknir með menntun og starfsreynslu skal senda á 
netfangið sunddeildfjolnis@gmail.com 

Loftorka Reykjavík
óskar eftir verkamönnum  
til jarðvinnuframkvæmda.

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 
hjá Friðrik í sm 892 0525

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

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

• PRENTARI
• BÓKBINDARI/VÉLAMAÐUR 

Leitað er eftir duglegum, nákvæmum og handlögnum 
einstaklingum til starfa hjá Prentmet ehf, Lynghálsi 1.  

Þjálfun í boði fyrir rétta aðila.
Nánari upplýsingar veita framkvæmdastjóri mannauðs-

mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601, og 
framleiðslustjóri, gummiosk@prentmet.is, s. 856 0603.

Atvinnuumsókn er á 
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst n.k. 
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á 

heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.   
Lögð er rík  áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

STARFSFÓLK ÓSKAST  
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

heildarlausnir í prentun



www.tskoli.is

Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi kennslugrein,
sbr. lög nr. 87/2008, og hreint sakavottorð eru skilyrði ráðningar. 

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2017. Umsóknir berist til 
Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara thp@tskoli.is. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Vissir þú að það eru engir vöðvar í 
fingrunum?*
Tækniskólinn leitar að líffræðikennara.

* Þuríður Þorbjarnardóttir. „Eru vöðvar í fingrum?“ Vísindavefurinn, 3. apríl 2013. Sótt 3. ágúst 2017. 
http://visindavefur.is/svar.php?id=63547.
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ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Í starfinu felst afgreiðsla til viðskiptavina, dagleg 
umhirða og þrif stöðvarinnar. Móttaka og leiðsögn til  
viðskiptavina, mat á stærð og eðli farma auk aðstoðar  
við flokkun. Einnig felst í starfinu innheimta á gjaldi  
vegna gjaldskylds úrgangs, móttaka á skilagjalds-
skyldum umbúðum og greiðslu fyrir þær, auk  
annars sem tilheyra starfinu.

Um vaktavinnu er að ræða og er starfshlutfall um 85%.  
Reynsla af afgreiðslu- og þjónustustörfum er kostur.

Leitað er að hraustum einstaklingum sem hafa  
hæfni í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund.  
Áhugi og/eða þekking á umhverfismálum og gott vald 
á íslensku er kostur.

Vinsamlega sækið um á www.sorpa.is/storf.
Umsóknarfrestur er til 14. ágúst 2017.
Upplýsingar um umsóknir veitir Ragna I. Halldórsdóttir  
í gegnum rafpóstinn ragna.halldorsdottir@sorpa.is.

Í starfinu felst vinna á stórum vinnuvélum, tilfærsla  
og flutningur á förmum og flokkun á gólfi. Viðkomandi 
þarf að sjá um þrif og umhirðu á vélum.

Um vaktavinnu er að ræða á dagvinnutíma  
og er starfshlutfall 100%. 

Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi  
á gröfu og hjólaskóflu.

Góði hirðirinn óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf. 
Starfið felur í sér aðstoð við viðskiptavini, afgreiðslu  
á kassa, uppstillingu í verslun, gámalosun, þrif og 
almenna lagervinnu.

Unnið er á tvískiptum vöktum, kl. 8:00–16:00  
og kl. 10:00–18:00. Laugardagsvinna 11:30–16:00,  
1–2 laugardaga í mánuði.

Starfsmaður á endurvinnslustöð Vélamaður í móttöku- og flokkunarstöð Starfsmaður í Góða hirðinum

SORPA óskar eftir góðu fólki

Landvarsla

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Vegna aukinna fjárveitinga til landvörslu á árinu 2017 auglýsir 
Umhverfisstofnun eftir landvörðum í tímabundin störf á 
eftir talin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Sunnanverða 
Vest firði, Mývatnssveit, Austurland, Suðurland (m.a. Friðland 
að Fjallabaki, Gullfoss og Geysi, Dyrhólaey, Skógafoss og 
fleiri svæði), Reykjavík og Reykjanes.

STARFSTÍMABIL
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyt i legur eftir svæðum frá september og allt til áramóta á 
ein stökum svæðum.

HELSTU VERKEFNI
Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu 
brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. 
Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, 
umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita 
upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, 
sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera 
viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir 
sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða 
hafi gild skyndihjálparréttindi. 

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um störfin, svæðin, starfstímabil og 
hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.
is. Sótt er um störfin með því að fylla út rafrænt eyðublað 
sem er að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017. Í umsókn 
þarf að koma fram hvaða svæði er verið að sækja um eða 
forgangs röðun umsækjanda.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
  • Skóla 
  • Íþróttahópa
  • Tónlistarhópa
  • Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í samstarfi 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

  • Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
  • Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
  • Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

  • Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 25. ágúst 2017

 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 4. október.
Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 4. október 2017 teljast ekki styrkhæf.

Í ár leggur stjórn NATA sérstaka áherslu á umsóknir sem tengjast sjálfbærri ferðamennsku.

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

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

 
Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15 ágúst.

Ertu söngfugl?
Nýstofnaður kvennakór auglýsir eftir áhugasömum  
kórkonum. Fyrsta verkefni kórsins er þátttaka í árlegum 
jólatónleikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrihugaðir eru í byrjun desember. Tónleikarnir fara 
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík, þar sem kórinn kemur fram 
ásamt einvala liði einsöngvara og hljómsveit.

Til að byrja með er um tímabundið verkefni að ræða en 
með möguleika á áframhaldandi starfi.

Æfingar verða í Tónlistarskóla Mosfellsbæjar á miðviku- 
dagskvöldum undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er  
ráð fyrir að æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst  frá kl. 18:30

Allar nánari upplýsingar veitir stjórn kórsins.
Hægt er að hafa samband í gegnum 
netfangið:korconcordia@gmail.com 
eða á facebook síðu kórsins.



Bílar 
Farartæki

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 Xl 1000 varadero 
tilboðsverð. Árgerð 2009, ekinn 33 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.250.000. 
Rnr.250612

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.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

 Bílar til sölu

GOLFBÍLL TIL SÖLU.
Nýinnfluttur,mjög vel með farinn 
GOLF BUGGY EZGO 2011 Verð 
650.000 Upplýsingar í síma 896 
0218

HÓPFERÐABÍLAR - 
SKÓLABÍLAR

MB. 37 farþega grindarbíll. MB. Setra 
49 farþega. MB. Sprinter 3 stk. 2002-
2008 Uppl. í síma: 8597610

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Húsbílar

Húsbill til sölu. Hobby toskana 650 
ár.2008 ek.57000 km. Vel útbúin 
bíll.Einn eigandi. Ásett verð 9,5 
milljónir. Uppl. Í síma 8979675 eða 
gwsrefansson@gmail.com.

 Vinnuvélar

Carter smágrafa til sölu Smágrafa 
1,9 tonn með Perkins motor, með 
fylgir 2 auka skóflur og hraðskiptir á 
skóflum Verð 2.700.000 Upplýsingar 
í síma 824 2243 Eiður eða eidur@
staltech.is

 Bátar
Til sölu bátur smíðaður úr áli. 5,8 
m að lengd og mjög stöðugur. Er 
með Yanmar dísel utanborðsmótor. 
Upplýsingar í síma 693-5909.

Til sölu 4 manna Viking 
björgunarbátur. Upplýsingar í síma 
693-5909

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

GARÐAUMSJÓN
Garðvinna, sláttur klippingar ofl. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

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

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

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

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

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

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

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

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

AUSTURLENSKUR 
VEITINGASTAÐUR TIL SÖLU

Austurlenskur veitingastaður í 
skeifan til sölu rekstur eða með 
húsnæði uppl á tomas6911@gmail.
com

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast

110 REYKJAVÍK

ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT
Einstæður faðir með tvö börn 

í skóla í 110 óskar eftir 2-3ja 
herbergja íbúð í Hraunbæ eða 

Ártúnsholti á sanngjörnu verði. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Nánari uppl. í síma 824 1485

Vantar hús, raðhús eða annað 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu 
eða sirka 1.klst ökuradíus frá 
borginni. Mikil greiðslugeta 
fyrirfram og trygging. Tómas, Sími: 
699-6762

 Atvinnuhúsnæði
Er að leita af Atvinnuhúsnæði til 
leigu vottað eldhús er kostur, skoða 
möguleika á að samnýta rými. Uppl. 
S. 694 1281

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði
Hressan starfskraft vantar á daginn 
alla virka daga frá 11 - 13:00 í 
afgreiðslu, helgar frá 18:00 - 20:00. 
Pizza King í Skipholti 70. Uppl. í s: 
864 7318

Plettac vinnupallar til sölu. 
Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni.  

 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Unnur Gunnlaugsdóttir fékk 
fyrst sveppasýkingu fyrir 
fjórtán árum og fékk í kjöl-

farið síendurtekin óþægindi. „Ég 
hef prófað allt til að losna við 
candida sveppinn, 
allt frá grasa-
lækningum til 
lyfseðilsskyldra 
lyfja til að losna 
við þennan 
ófögnuð en ekk-ófögnuð en ekk-ófögnuð en ekk
ert hefur virkað. 
Ég minnkaði 
líka mjög neyslu 
á einföldum 
kolvetnum en 
það hafði ekkert 
að segja. Tíma-
bilið í kringum 
blæðingar var 
algjör hryllingur, 
stanslaus sviði 
og vanlíðan, ég 
var orðin mjög 
þunglynd,“ segir 
Unnur.

Hún segir líf sitt 
hafa tekið mikl-
um breytingum 
eftir að hún fór að 
taka inn Bio Cult 
Candéa hylkin. 
„Ég er algjörlega 
laus við sviða og 
kláða og önnur óþægindi 
sem fylgja candida sveppnum. Að 

auki get ég loksins farið í sund og 
nýt þess að fara í sund reglulega 
með börnunum mínum, þvílíkur 
munur.

Ég mun hiklaust halda áfram að 

nota Bio Kult Candéa og mæli með 
Bio Kult Candéa hylkjunum.“

Bio Kult Candéa hylkin henta 
vel fyrir alla, einnig fyrir barnshaf-vel fyrir alla, einnig fyrir barnshaf-vel fyrir alla, einnig fyrir barnshaf
andi konur, mjólkandi mæður og 
börn. Þau fást í öllum apótekum, 
heilsuverslunum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

Bio Kult Candéa er öflug blanda 
af vinveittum gerlum, hvítlauk 
og grape seed extract. Það virkar 
sem öflug vörn gegn candida 
sveppnum í meltingarvegi kvenna 
og karla. Candida í meltingar-
vegi getur lýst sér á mismunandi 

hátt og komið fram með 
ólíkum hætti. Einkenni candida 
sveppsins geta meðal annars 
verið munnangur, fæðuóþol, 
pirringur, skapsveiflur, 
þreyta, meltingartruflanir, 
brjóstsviði, verkir í liðum, 
mígreni og alls kyns húð-
vandamál.

Bio Kult Candéa er 
öflug vörn gegn candida 
sveppnum á viðkvæðum 
svæðum hjá konum. 

Bio Kult Candéa
hylkin fást í öllum 
apótekum, heilsu-
verslunum og 
heilsuhillum stór-
markaðanna.

LÍFIÐ TÓK MIKLUM BREYTINGUM
Bio Kult Candéa hylkin veita öfluga vörn gegn candida sveppnum í meltingarvegi. Unnur Gunnlaugsdóttir segir 
notkun hylkjanna það eina sem hafi virkað í baráttu hennar við síendurtekin meltingaróþægindi.

Þegar lífinu er lifað til fulls er 
auðvelt að finna fyrir því og 
það sést á fólki. Dagsdaglega 

leiðir fólk almennt ekki hugann 
að lifrinni. Hún gegnir þó mikil-
vægu hlutverki varðandi efna-
skipti og niðurbrot á fitu. Of mikið 
af kolvetnum, of mikið áfengi og 
feitur matur veldur miklu álagi á 
starfsemi lifrarinnar og gallsins. 
Matur, sem neytt er nú á dögum, 
inniheldur meira af kolvetnum en 
matur sem forfeður okkar neyttu. 
„Við erum ekki vön þeim. Of stór 
skammtur af kolvetnum miðað 
við prótein gerir lifrinni erfitt að 
viðhalda eðlilegum efnaskiptum
og niðurbroti á fitu. Sem betur 
fer eru það ekki einungis prótein 
sem geta örvað lifrarstarfsemina,“ 
útskýrir Ólöf Rún Tryggvadóttir, 
framkvæmdastjóri.

Active Liver inniheldur náttúru-
legu jurtirnar túrmerik og svartan 
pipar. Einnig ætiþistil og mjólkur-
þistil sem eru þekktir 
fyrir að stuðla að eðlilegri 
starfsemi lifrarinnar og 
gallsins. Einnig inni-
heldur Active Liver kólín 
sem stuðlar að eðlilegum 
fituefnaskiptum, við-
heldur eðlilegri starfsemi 
lifrarinnar og stuðlar að 
eðlilegum efnaskiptum 
að því er varðar amínó-
sýruna hómósystein.

Góður árangur
Jóna Hjálmarsdóttir 
hefur notað Active Liver 
í nokkra mánuði með 
góðum árangri. „Ég ákvað 
að prófa Active Liver eftir 
að ég sá að það er úr nátt-
úrulegum efnum og ég hef 
fulla trú á að náttúruefnin 
í vörunni stuðli að eðli-
legri lifrarstarfsemi. Ég er 

sjúkraliði að mennt og er með-
vituð um líkamsstarfsemina og 
veit að fita getur safnast á lifrina, 
þess vegna vildi ég prófa.“

Hún segist fljótt hafa fundið 
mun á sér. „Ég fékk fljótlega aukna 
orku og mér finnst auðveldara 
að halda mér í réttri þyngd, enda 
inniheldur Active Liver kólín sem 
stuðlar að eðlilegum fituefna-
skiptum. Ég er í vinnu þar sem ég 
þarf að vera mikið á ferðinni, ég er 
í góðu formi, og hef trú á að Active 
Liver virki fyrir mig. Einnig finn 
ég mikinn mun á húðinni, hún 
ljómar meira og er mýkri. Ég er 
mjög ánægð með árangurinn og 
mæli með Active Liver fyrir fólk 
sem hugsar um að halda melting-
unni góðri,“ segir Jóna. Starfsemi 
lifrarinnar hefur mikið að segja um 
líkamlegt heilbrigði og hefur lifrin 
mikla þýðingu fyrir efnaskiptin. 

Heilbrigð melting 
með Active Liver 

Active Liver virkar vel fyrir Jónu.

Unnur segir notkun á Bio Kult Candéa hylkjunum hafa breytt lífi sínu. Hún er 
laus við síendurtekin óþægindi af candida sem hrjáðu hana áður í mörg ár. 

Amínósýrur, Rósepli, Cactus extract, 
öflug blanda af B-vítamínum og Magnesíum.  

Virkar vel gegn þynnku

2 töflur fyrir fyrsta drykk
2 töflur fyrir svefn 

Fæst í apótekum og heilsuhillum verslana

www.icecare.is

Morgundagurinn 
verður betri með 
After Party 

Náttúruleg lausn við timburmönnum 
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Það eru sjálfsagt fáir, ef ein-
hverjir, Íslendingar sem hafa 
ferðast jafnvíða og Katrín Sif 

Einarsdóttir. Aðeins 22 ára gömul 
setti hún sér það markmið að 
ferðast til 200 landa áður en hún 
yrði þrítug. Í dag er hún orðin þrí-
tug og löndin orðin 208 samkvæmt 

talningu hennar en hún telur einnig 
lönd sem ekki eru skilgreind sem 
sjálfstæð ríki, t.d. Grænland, Skot-
land, Færeyjar og Taívan.

Katrín Sif fæddist á Íslandi en ólst 
upp í Kanada. „Ég byrjaði að ferðast 
ein þegar ég var 18 ára en stundaði 
þó mikla útiveru sem barn og ungl-
ingur. Til 21 árs aldurs ferðaðist ég 
mest til Suður-Ameríku og Asíu. Sem 
dæmi má nefna að þegar ég var 19 
ára bjó ég um fjögurra mánaða skeið 
á skipi sem sigldi kringum heiminn. 

Ferðin hófst í Mexíkó og þaðan 
sigldum við yfir Kyrrahafið gegnum 
Asíu og Afríku, þaðan til Evrópu og 
svo yfir Atlantshafið til Flórída.“

Þrátt fyrir mikil ferðalög hefur 
Katrín Sif lokið tveimur BA-
gráðum, í heimspeki og frönsku, 
og hefur lokið tveimur meistara-
gráðum, í umhverfis- og auðlinda-
fræði og í íslensku. „Þess á milli hef 
ég unnið á veitingastöðum, bæði 
heima og erlendis, og starfað við 
skriftir milli ferðalaga. Ég sé mig 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Sér hamingjuna  
í litlu hlutunum
Þegar Katrín Sif var 22 ára gömul ákvað hún að ferðast til 
200 landa fyrir þrítugt. Í dag er hún rúmlega þrítug og 208 
lönd eru komin á listann. Fram undan eru heimsóknir til 
fáfarinna eyja í Kyrrahafi og til Mið-Asíu og Mið-Afríku.

Á hestbaki á 
fallegri strönd 
á Antígvaeyju, 
sem liggur á 
mörkum Karíba-
hafs og Atlants-
hafsins.

samt mest sem hestakonu og starfa 
sem fararstjóri yfir sumartímann á 
hálendi Íslands auk þess starfa ég 
stundum sem smalakona á haustin 
fyrir austan og norðan.“

Þakklát fyrir öryggið heima
Í sumar fór hún til Kirgistan og 
Kasakstan og fór m.a. í átta daga 
hestaferð í Kirgistan. „Í haust 
langar mig að ferðast um Evrópu 
og læra um vínframleiðslu. Seinna 
í vetur stefni ég á nokkrar eyjar í 
Kyrrahafinu sem afar erfitt er að 
ferðast til, t.d. Wallis og Futuna auk 
Tokelau. Á næsta ári langar mig 
hins vegar til að eyða nokkrum 
mánuðum í Mið-Afríku og læra smá 
arabísku. Einnig stefni ég á ferðalög 
til Mið-Asíu og nokkurra lýðvelda 
sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum 
og læra smá rússnesku.“

Eftir öll árin og fjölda landa er 
erfitt fyrir hana að benda á ein-
hverja áfangastaði sem standa 
upp úr. „Árið 2016 heimsótti ég 
þó Norður-Kóreu og Afganistan 
sem komu bæði mjög á óvart. Það 
var mjög öruggt að ferðast um í 
Norður-Kóreu, landið var hreint og 
bauð upp á miklu fleiri spennandi 
staði en ég átti von á. Auðvitað 
leið mér alltaf eins og það væri 
verið að fylgjast með mér þann-
ig að ég var aldrei viss um hvort 
ég væri að upplifa raunverulega 
Norður-Kóreu eða eitthvert leikrit. 
Afganistan er mjög fallegt land þar 
sem landsmenn eru mjög vingjarn-
legir og gestrisnir. Líkt og með 
nágranna þeirra í Pakistan hafa 
hryðjuverk og stríð gert það að 

verkum að það er mjög stressandi 
að ferðast á þessum slóðum. Við 
slíkar aðstæður verð ég svo þakklát 
fyrir þann frið og öryggi sem ríkir 
heima á Íslandi.“

Lært mikið á flakkinu
Eftir að hafa ferðast um heiminn 
rúmlega helming ævi sinnar 
segist Katrín Sif hafa lært mikið um 
hvernig fólk hagar sér og á í sam-
skiptum sín á milli. „Ég hef lært að 
vera mjög umburðarlynd, þolin-
móð og skilningsrík eftir því sem 
ég kynnist öðrum tungumálum, 
trúarbrögðum og ólíkum menn-
ingarheimum. Einnig hef ég lært að 
sjá hamingjuna í litlu hlutunum og 
að lifa einföldu lífi með átta kílóa 
bakpoka á bakinu stóran hluta árs. 
Þessi lífsstíll hefur kennt mér að 
vera ánægð með það sem ég hef 
hverju sinni. Þó er það þannig að 
sama hversu mikið ég ferðast, alltaf 
finn ég nýja og nýja spennandi 
áfangastaði.“

Þrátt fyrir að njóta þess að vera 
á ferðalagi fær hún stundum heim-
þrá. „Ég elska Ísland alltaf meira í 
hvert skipti sem ég kem til baka og 
út af ólíkum ástæðum. Samt tekst 
mér alltaf að kvarta yfir veðrinu! Ef 
það væri aðeins heitara hér, minni 
vindur og bjartari vetur myndi 
ég örugglega dvelja lengur hér á 
hverju ári.“

Fylgjast má með ferðalögum Katr-
ínar Sifjar á bloggi hennar, nomadic-
cosmopolitan.com, og á Instagram 
(nomadic_cosmo politan).

Katrín Sif í 
God’s Window, 
sem er einn af 
hápunktum 
Suður-Afríku. 
Útsýnið þar er 
stórkostlegt.

Í heimsókn á eyjunni Mayotte sem er í Kómoreyjaklasanum í Indlandshafi, á 
milli Madagaskar og Mósambík. 

ALLT Á EINUM STAð

H Ó T E L R E K S T U R

SÍÐUMÚLI 1 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 788-2070 & 787-2070 | HOTELREKSTUR@HOTELREKSTUR.IS

SÆNGURVERASETT

RÚMÁBREIÐUR BORÐDÚKAR

SÁPUR SLOPPAR OG INNISKÓRHÓTELVÖRUR

LÖK HLÍFÐARDÝNUR

HANDKLÆÐI
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HEIMSFRUMSÝNING
Á SAMA TÍMA OG Í USA

SUNNUDAGSNÓTT
KL. 01:00

ENDURSÝNING
MÁNUDAG



Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför okkar 

ástkæru móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Þóru Guðrúnar Stefánsdóttur 
Dalbraut 20. 

Þóra Ólafsdóttir 
Stefán Ólafsson Ingunn Magnúsdóttir
Kolbrún Ólafsdóttir Magnús Sigurðsson
Sigrún Ólafsdóttir Fjalar Kristjánsson
Sólrún Ólafsdóttir Gunnar Sigmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir okkar,
Sigrún Karólína Pálsdóttir 

(Lilla) 
lést föstudaginn 28. júlí. Jarðsungið 

verður frá Ytri-Njarðvíkurkirkju 
�mmtudaginn 10. ágúst kl. 13.00. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Pálsdóttir

Lo�ur Pálsson
Sigurbjörn Pálsson

Þórir Pálsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
amma og langamma, 

Lilja Gunnarsdóttir 
Birkihvammi 21, Kópavogi, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
miðvikudaginn 2. ágúst. Útförin fer 

fram frá Digraneskirkju föstudaginn 11. ágúst klukkan 11.

Sigurjón Antonsson 
Anton Smári Sigurjónsson 
Andri Snær Sigurjónsson
Stefán Friðleifsson
Hildur Friðleifsdóttir
barnabörn og langömmubarn.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðannaÚtfararstofa kirkjugarðanna

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Við erum til staðar Við erum til staðar Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  
okkur að haldaokkur að haldaokkur að halda

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.     

Guðmundur Baldvinsson,Guðmundur Baldvinsson,Guðmundur Baldvinsson,
umsjón útfaraumsjón útfara

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Halldóra Sigurgeirsdóttir
Hrólfsskálamel 8, Seltjarnarnesi,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi 29. júlí. Útförin fer fram frá 
Seltjarnarneskirkju, þriðjudaginn

      8. ágúst kl. 15.00. Sérstakar þakkir til
   starfsfólks líknardeildar LSH í Kópavogi 

og Karitas heimahjúkrunar fyrir alúð 
og umhyggju.

Reynir Erlingsson
Ingilaug Erlingsdóttir Jóhann Kjartansson
Rúnar Erlingsson

Innilegar þakkir til allra 
sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför 

Ólafs Guðmundssonar
 Árbæ , Ísa�rði. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 
Hjúkrunarheimilinu Eyri, fyrir góða 

umönnun og hlýhug.

                                              Auður Valdimarsdóttir og �ölskylda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jensína Jensdóttir
Grænuhlíð 8, Reykjavík,

lést á Landspítala Fossvogi laugar-
daginn 29. júlí. Útförin fer fram frá 

Bústaðakirkju þriðjudaginn 8. ágúst 
    kl. 13.00. Sérstakar þakkir til starfsfólks 

deildar A6 á Landspítala.

Sigfús A. Gunnarsson Kristín Sigurgeirsdóttir 
Borghildur Gunnarsdóttir
Jens Þór Gunnarsson Viktoria Ann 

barnabörn og barnabarnabörn.
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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

Gætir þú hringt aðeins seinna. 
Ég er að pakka fyrir Vest-
mannaeyjaferð en get talað 
við þig á leiðinni til skips,“ 
segir Sveppi þegar ég falast 

eftir afmælisviðtali. Hann er á háheið-
inni þegar ég slæ á þráðinn aftur og segir 
þar kjöraðstæður fyrir viðtal. Kveðst 
vera með hluta af fjölskyldunni í bílnum. 
„Ég er kominn með ungling, það verður 
að ferja hann til Eyja en peyjunum var 
skutlað upp í bústað til ömmu og afa. 
Þeir hafa það miklu betra þar.“

Þó Sveppi sé landsþekktur skemmti-
kraftur segist hann ekki ætla að 
skemmta neinum nema sjálfum sér 
í þessari ferð. Hann fer á Þjóðhátíð á 
margra ára fresti. „Ég fór síðast 2007, 
áður fór ég 2000 og þar áður 1993.“ En 
ætlar hann ekki að halda upp á fertugs-
afmælið? „Það verður nú eitthvað voða 
rólegt. Við verðum hjá vinafólki í Eyjum 
og það er aldrei að vita nema maður rífi 
tappann úr einni rauðri og borði góðan 
mat. Ég er enginn voðalegur afmælis-
strákur sko. Held þó alltaf aðeins upp á 
afmælið, býð einhverjum í mat og svona, 
bara til að fagna því að tíminn er að líða. 
Svo verður konan mín fertug í nóvem-
ber, þá höldum við kannski partí.“

Sveppi er þekktur fyrir fíflagang og 
býst við að halda honum áfram þó í 
gamalli þulu um aldur mannsins standi 
„fertugur fullþroskaður“. „Ég hræðist 
aldurinn voða lítið, mér finnst bara 
gaman að verða fertugur. Svo á ég vin 
sem er fimmtugur og hann er ágætur og 
alveg hress. Það er stundum gott að eiga 
eldri vini, þá sér maður hvernig þetta 
verður. Ég er að fara til Íbísa að fagna 
fimmtugsafmælinu hans bráðum sem 
segir mér að það sé miklu meira stuð að 
verða fimmtugur.“

Önnur utanlandsferð er í kortunum 
því Sveppi elskar Rolling Stones og fer 
reglulega að hlusta á þá. „Þegar Stones 
ákveður að fara í tónleikaferðalag þá 
reynum við Ingvar bróðir alltaf að fara 
á stjá. Stones eru í Evróputúr og við 
þurfum bara að skjótast til Stokkhólms 
í október og sjá þá þar. Það verður 
geggjað.“

Nú er Sveppi beðinn að gera grein 
fyrir fjölskyldunni. „Unglingurinn hún 
Þórdís Katla verður fjórtán ára núna 
í ágúst.  Bergur Ingi er tíu ára og svo er 
einn stubbur fimm ára sem heitir Arn-
aldur Flóki. Konan heitir Íris Ösp og er 
Bergþórsdóttir. Hún er fín. (Í lægri tón) 
Maður segir nú ekkert ljótt um hana 
meðan hún situr við hliðina á manni, 

maður verður að halda henni góðri!“
Sveppi heldur áfram akstrinum því 

hann þarf að ná austur í Landeyjahöfn 
áður en skipið leggur úr höfn. „Ég óska 
honum til hamingju með afmælið og 
kveðst búa til smá greinarstúf um hann. 
„Það er gott,“ svarar hann. „Þá getur 
mamma klippt eitthvað út og sett á 
ísskápinn.“ gun@frettabladid.is

Gott að eiga eldri vini
Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, er fertugur í dag. Hann tekur því létt og 
hræðist aldurinn voða lítið enda á hann fimmtugan vin sem er ágætur og alveg hress.

Sveppi afslappaður þó að hann verði að fara að keyra af stað í veg fyrir Herjólf.
FRÉTTABLAÐIÐ/LAUFEY



Ástkær systir okkar, 
Arna Hrönn Pálsdóttir 

Þorláksgeisla 1, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans   

3. ágúst sl. Útför verður auglýst síðar. 
Þeim sem vildu minnast hennar er 

vinsamlega bent á Ljósið, stuðningsfélag 
fyrir krabbameinsgreinda, rnr. 0130-26-410520,  

kt. 590406-0740. Hugheilar þakkir færum við starfsfólki 
líknardeildar fyrir einstaka umönnun og hlýja nærveru.

Gunnlaug Dröfn Pálsdóttir Þyrnir Hálfdanarson
Ragnheiður Líney Pálsdóttir
Snorri Karl Pálsson Jóna Magnea Hansen

og systkinabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, a� og langa�,

Guðjón Petersen
fyrrv. framkvæmdastjóri 
Almannavarna ríkisins, 

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk  
síðastliðinn miðvikudag, 2. ágúst. 
       Útförin verður auglýst síðar.

Lilja Benediktsdóttir
Ragnhildur Guðjónsdóttir Hjálmar Jónsson
Lárus Petersen Sigrún Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, a� og sonur,
Guðni Magnússon

húsasmiður, 
  Seiðakvísl 4,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 
laugardaginn 29. júlí. Útförin fer fram frá 

Fossvogskirkju �mmtudaginn 10. ágúst klukkan 15.00.

Alma Bergsveinsdóttir
Janus Freyr Guðnason Nanna Ýr Arnardóttir
Magnús Már Guðnason Þórunn Sigurðardóttir
Kári Guðnason Sigurrós B. Sigvaldadóttir

barnabörn
Margrét Magnúsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórunn Ólafsdóttir 
frá Hellulandi, 

lést mánudaginn 31. júlí á 
Dvalarheimili aldraðra Sauðárkróki. 

Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju 
                                             miðvikudaginn 16. ágúst kl. 14.00.

                                             Börn, tengdabörn og �ölskyldur.

Bróðir minn og frændi okkar, 
Elías Ólafur Guðmundsson 

fyrrverandi eigandi Nylonhúðunar, 
lést á Landspítalanum Fossvogi 

�mmtudaginn 3. ágúst. 

Bryndís Guðmundsdóttir 
Sesselja Svansdóttir 
Kristín Svansdóttir 
Tryggvi Svansson 

og frændfólk. 

Elsku mamma okkar,  
tengdamamma og amma, 

Sigríður Sigurðardóttir 

lést á líknardeild Landspítala 
sunnudaginn 30. júlí.  

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
föstudaginn 11. ágúst kl. 13. 

Fjölskyldan vill þakka starfsfólki líknardeildar  
fyrir einstaka alúð og umhyggju. 

Birna Helgadóttir Rögnvaldur Sæmundsson 
Tryggvi Helgason Ásta Katrín Hannesdóttir 
Halla Helgadóttir Snorri Sigurðarson 
Kristbjörn Helgason Inga María Leifsdóttir 
og barnabörnin Sæmundur, Sölvi, Kári, Auður Halla,  
Egill Smári, Yrsa, Styrmir, Ragna, Þórdís, Helgi Týr, 
Júlía Helga, Jakob Leifur og Jóel Benedikt

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, 
a� og langa�, 

Lárus Sigurgeirsson
húsgagnasmíðameistari, 

Fálkagötu 30,  
síðast til heimilis á  

Hrafnistu í Reykjavík,
lést þriðjudaginn 1. ágúst. Útför hans fer fram frá 

Fossvogskirkju þann 17. ágúst kl. 11.00.

Gunnar Lárusson Erna Reynisdóttir
Lilja Hrönn Gunnarsdóttir
Bryndís Gunnarsdóttir Mikael Páll Pálsson
Ingvi Brynjar Ingvason

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför ástkærrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður 

og ömmu,
Ingibjargar Ringsted

viðskiptafræðings,
sem jarðsungin var frá Akureyrarkirkju 1. ágúst sl. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar 

á Akureyri, göngudeildar FSA og deildar B6 á 
Landspítalanum í Fossvogi fyrir ómetanlegt starf  

og umönnun.

Valmundur Pétur Árnason
Baldvin Ringsted Svandís Jóhannsdóttir
Árni Már Valmundarson Kolbrún Gígja Gunnarsdóttir
Pétur Örn Valmundarson Hlín Ólafsdóttir
Stefán Ernir Valmundarson  Ragnheiður Emilía Auðunsdóttir

barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og a�,

Kristján Jóhann Ólafsson
húsgagnabólstrari,

sem lést á heimili sínu þann 26. júlí 
síðastliðinn, verður jarðsunginn frá 

kirkju Óháða safnaðarins, 
                                            þriðjudaginn 8. ágúst kl. 13.00.

Jórunn Anna Sigurjónsdóttir 
Anna Hlíf Reynisdóttir Jón B. Sveinsson
Ólafur Kristjánsson
Sigurjón Ívarsson Ásta G. Björnsdóttir
Fríða Kristjánsdóttir Ragnar Reynisson

barnabörn og barnabarnabörn.
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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.

Ég átti heima í Grund í Súðavík 
þegar við réðumst í að stofna 
Ungmennafélagið Geisla sum-
arið 1977. Var búinn að læra 

félagsmálafræði í Samvinnuskólanum á 
Bifröst og vildi nýta það til að koma ein-
hverju skemmtilegu í framkvæmd með 
áhugasömu fólki í minni heimabyggð,“ 
segir Egill Heiðar Gíslason, starfsmaður 
hjá Íbúðalánasjóði, sem var fyrsti for-
maður Geisla.

„Það var mikill áhugi á fótbolta í Súða-
vík á þessum tíma, við höfðum aðstöðu á 
40 metra þýfðu túni og allir aldurshópar 
af báðum kynjum æfðu þar. Fyrsta verk-
efni hins nýja félags var því að berjast 

fyrir almennilegum íþróttavelli. Svo var 
áhugi fyrir skák, borðtennis og síðan 
voru spilavist, jólatrésskemmtanir og 
fleira á dagskránni. Starfsemin þróaðist í 
allar áttir. Við héldum Geislahátíðir inni 

í Álftafjarðarbotni, þar var farið í göngu-
ferðir, veitt og buslað í Seljalandsánni, 
sungið og dansað. Þetta voru skemmti-
legar stundir.“

Stofnfélagar voru 37 af báðum kynj-
um, flestir innan við fertugt, að sögn 
Egils Heiðars sem segir félagið hafa elst 
vel og hafa verið haldið uppi af öflugu 
fólki. Hann segir Geisla hafa látið sig 
varða umhverfisvernd og marga hluti í 
heimabyggð og verið kjölfesta og lyfti-
stöng í félagslífinu.

Afmælisdagskráin hefst klukkan 14 í 
Samkomuhúsi Súðavíkur og þar verður 
dansað fram á rauðanótt.
gun@frettabladid.is

Fertugur Geisli í Súðavík
Ungmennafélagið Geisli í Súðavík heldur fertugsafmælisgleði um helgina, samhliða 
gönguhátíð á staðnum. Egill Heiðar Gíslason veit allt um félagið.

Egill Heiðar gekk á Bardaga við Álftafjörð í fyrradag, ásamt Önnu Lind Ragnarsdóttur, sem var einn af stofnfélögum Geisla þegar hún 
var 13 ára gömul og síðar formaður.  MYND/MAGNEA GÍSLADÓTTIR

Við héldum Geislahá-
tíðir inni í Álftafjarðar-

botni, þar var farið í gönguferðir, 
veitt og buslað í Seljalandsánni, 
sungið og dansað. Þetta voru 
skemmtilegar stundir.



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu 
reitunum er raðað rétt saman birtist nokkuð sem 
skortur er á. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 
10. ágúst næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is 
merkt „5. ágúst“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni Uggur 
og andstyggð í Las Vegas eftir 
Hunter S. Thompson frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Páll 
Helgason, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
P E N I N G A Þ V Æ T T I

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.
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ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
74
ÁKG107653
G
87

Vestur
Á103
2
D875
ÁDG103

Austur
DG98
D98
Á10932
2

Suður
K652
4
K64
K9654

DRAMATÍK
Margir bridgespilarar kannast við Spingold-keppnina sem háð er í Bandaríkjunum eða Kanada. Þar keppa margar 
af sterkustu sveitum heims. Um síðustu helgi spiluðu sterkar sveitir Lavazza (Norberto Bocchi, Antonio Sementa, 
Agustin Nicolas Madala, , Alejandro Bianchedi, Giorgio Duboin, Dennis Cilleborg Bilde) og Diamond (John Di-
amond, Brian Platnick, Boye Brogeland and Espen Lindqvist) til úrslita. Eftir tvær lotur af fjórum (15 spila lotur) 
voru ekki mikil tilþrif og sveit Diamond var með 12 impa forystu (65-53). Þá fór allt í háaloft. Sveit Lavazza vann 
yfirburðasigur í þriðju lotu með 56 impum gegn 3 og flestir héldu að það væri bara formsatriði að ljúka leiknum, 
enda forystan 41 impi og sveit Lavazza talin ein sterkasta sveit heims. Meðlimir Diamond voru ekki í uppgjafarhug 
og unnu stórsigur í fjórðu lotunni 53-7 og leikinn með 5 impa mun (121-116). Þetta var spil í síðustu lotu í leiknum. 
Suður var gjafari og allir á hættu:

Eftir pass frá Duboin í suður 
opnaði Diamond á einum tígli 
í vestur. Bilde stökk í 4  og 
Platnick doblaði. Diamond 
sagði 4 grönd til að benda 
á lauf einnig og Platnick 5  
sem var auðvelt að standa. 
Samningurinn var 4  2 niður 
á hinu borðinu og sveit Di-
amond græddi 9 impa. Austur 
(Bocchi) valdi að blanda sér 
ekki í sagnir eftir laufopnun 
vesturs og stökk norðurs 
(Lindqvist) í 4 .

Skák  Gunnar Björnsson

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

Semenjuk átti leik gegn Seres-
veski í Sovétríkjunum árið 
1972.
Hvítur á leik
1. Hxh7+! Kg8 2. Hh8+! Kg7 
3. Dxf4 Rxf4 4. Hxb8 Rxd3 
5. axb4 1-0. Magnus Carlsen 
vann Karjakin og var efstur 
eftir tvær umferðir á Sinque-
field-mótinu ásamt Caruana 
og Vachier-Lagrave. Teflt 
verður um helgina. 

www.skak.is:  Sinquefield-
mótið

LÁRÉTT 
1 Frjáls en þó fastur en þó ekki 

mjög (11)
11 Útbúum nýjar kollur fyrir þær 

sem skemmdust (10)
12 Hertaka landið undir vígvell-

inum (11)
13 Skollaskarinn er burkni, mel-

gresið ekki (10)
14 Þau gista nú samt, þótt þau 

skammist og rugli (7) 
15 Vel vinnuráðgjafa úr hópi 

hinna sérfróðu (12)
16 Lærði spil af víkingi, það er 

blanda af þjófi og manna (9)
20 Velgi það sem varma lýtur (9)
25 Hnúkurinn angar einsog blóm-

ið nafni hans (12)
26 Mæti og tala og tala um eðluna 

(7)
27 Ji, súkkat! segir sú gigtveika í 

uppnámi (8)
29 Held ég skjótist í þennan 

róður, skotferðin getur beðið 
(13) 

30 Erfið flaska við ómjúkt svell (8)
32 Eitt par sá bílana með brotnu 

ljósin (8)
33 Sparkaði þeim sem þekkir 

garminn (7)
35 Sjótímabil mótast af veðri (7)
39 Fanga flatfisk (7)
43 Ansvíti er tvöfalt víti vont (7)
44 Braggi mun brjóta (6)
45 Tilbúningstæki fyrir hrað-

lyginn (7)
46 Norðurstefna bendir til suð-

rænu (9)
47 Ræðum sæmd og sekt og tryll-

um fisk (6)  
48 Af tommustokkum og tíma-

mótum (7)

LÓÐRÉTT 
1 Teygðar tommur og framlengd fet (15)
2 Má gefa krakka gums í krukku fyrir hálf-

sársskoðun? (11)
3 Af sviðnum lindum (7)
4 Óreynd elska hinn sem var að andast (7)
5 Stinnir hræra í þeirri sem næst er miðju 

(7)
6 Kvað ég ní við skán og skít (7)
7 Á leiðinni niður mundi ég eftir sósugums-

inu (8)
8 Tel ákvæðið um broddstaf auka sukkið (8) 
9 Vigta hálkubana fyrir götur og leiktæki (8)
10 Dimma nær dalbotni sveitar sem enginn 

sér (8)
17 Hver hefur kraft til að klára? Jú, Akur-

eyrarlið! (7)
18 Varla einn rómverskur, og þá bara sá 

minnsti (8)
19 1. sæti: Leikrit sem heitir Klukka (9)
20 Hafði hnúða og hópa, en ekki hneslu (9)
21 Riðum eftir þursabit en höldum bítinu 

(8)
22 Kallaður Smjörvi, enda alltaf aðeins í‘ðí 

(8)
23 Sæki ýtuna fyrir vin, þetta er þannig verk 

(8)
24 Leita stærstu hundanna meðal litlu titt-

anna (6)
28 Rannsaka flótta þröngu pilsanna (10)
31 Sníð loka til að loka buxnabúð (8)
34 Ruglast á stækkandi kaunum (6) 
36 Það er ekkert gott við þessa vísbendingu 

(6)
37 Syngur að skilnaði (6) 
38 Ein æð fyrir margar í rafeindaheila (6)
40 Smá saltmengun og Tesla fer út af spor-

inu (5)
41 Lyktum af þessum greinum (5)
42 Hvað segir fólk um fjarskiptafyrirtæki? 

(5)
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Framhjóladri�nn, dísil, 1,6 l, sjálfskiptur.
Eldsneytisnotkun 5,1 l/100 km* 

 NISSAN X-TRAIL
Verð frá: 4.690.000 kr.

Style krómpakkiGlugga- og húddhlíf Heilsársdekk Losanlegur krókurMotta í skott

490.000 kr.
KAUPAUKI FYLGIR NÝJUM X-TRAIL

SUMARTILBOÐ
Nissan X-Trail er einstaklega rúmgóður og þekktur fyrir 
glæsilegt útlit og ríkulegan búnað. 

Nissan X-Trail
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

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
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Lestrarhestur vikunnar
Baldur Logi Freysson

Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til 
sumarlesturs meðal barna. Á bókasafninu skrifa þau nafn á áhuga-
verðri bók sem þau hafa lesið á bókarkjöl ásamt nafni, aldri og síma-
númeri. Í hverri viku fær einn heppinn þátttakandi bók að gjöf og í lok 
sumarsins er veittur einn veglegur vinningur.

KRAKKAR

Hvað er skemmtilegast við 
bækur? Að lesa þær auðvitað!

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? Ég las fræðslubók 
um himingeiminn sem heitir ein-
mitt Geimurinn.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi hjá þér? Já, það 
var Baldur borar í nefið sem er 
mjög fyndin bók.

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegastar? Geimbækur.

Í hvaða skóla gengur þú? Hlíða-
skóla. Ég er að fara að byrja í 2. 
bekk í haust.

Ferðu oft á bókasafnið? Já, 
nokkuð oft.

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Nú að lesa bækur auðvitað!

Baldur Logi, sex  ára, hlakkar til að 
lesa um Skúla skelfi.

Arngrímur Stefánsson er einn af 
fjölmörgum krökkum sem hefja 
sína grunnskólagöngu í haust en 
í sumar hefur hann haft í ýmsu að 
snúast enda fádæma kraftmikill og 
hress strákur. Arngrímur segist vera 
fimm ára gamall en að hann verði 
sex ára þann 18. september og að 
hann sé farinn að hlakka mikið til.

En hvað er Arngrímur búinn 
að vera að gera í sumar? Ég fór í 
sumarbústað rétt hjá Egilsstöðum 
og líka til Akureyrar þar sem við 
fórum í sund. 

Arngrímur á tvo eldri bræður, þá 
Eirík og Bjart, svo það er oft mikið 
fjör. En eru þeir ekki búnir að 
skemmta sér vel í sumar? Jú, það 
er búið að vera mjög gaman. Það var  
samt skemmtilegast að fara til Egils-
staða og í sund á Akureyri. En svo 
horfði ég líka svona milljón sinnum 
á Svamp Sveinsson númer tvö sem 
er uppáhaldsmyndin mín af því að 
hún er svo rosalega skemmtileg.

Arngrímur æfir stundum fótbolta 
með Þrótti og hann ætlar að vera 
duglegur að æfa næsta vetur. Ég er 
mjög góður í fótbolta og uppáhalds 
fótboltamaðurinn minn er Pelé af 

því að hann er svo rosalega góður 
í fótbolta. Þess vegna reyni ég líka 
að gera eins og Pelé. Hann er bestur.

En ertu mikið fyrir að hreyfa þig 
og æfa fótbolta úti í garði? Já, ég 
er oft að æfa mig. Ég er líka kominn 
með six-pack vegna þess að ég er 
að æfa fótbolta og ég æfi mig mjög 
mikið.

En ertu ekki að fara að byrja í skól-
anum í haust? Jú, og ég er búinn að 
fá mjög flotta skólatösku. Í skól-
anum ætla ég að læra stærðfræði, 
læra að lesa og skrifa og vera úti í 
frímínútunum. Ég hlakka mikið til, 
alveg sérstaklega að leika mér í frí-
mínútunum. – mg

 Pelé er 
Arngrímur Stefánsson sýnir ljósmyndara hvernig hann og Pelé gera þetta. 
FRÉTTABLAÐIÐ/LAUFEY

bestur og ég 
er með 
 six-pack

Á, ÉG ER OFT AÐ ÆFA 
MIG. ÉG ER LÍKA 

KOMINN MEÐ SIX-PACK VEGNA 
ÞESS AÐ ÉG ER AÐ ÆFA FÓT-
BOLTA OG ÉG ÆFI MIG MJÖG 
MIKIÐ.

Júlía: Pabbi, eru ánamaðkar góðir á 
bragðið?
Pabbi: Nei, Emilía mín. Af hverju 
spyrðu?
Júlía: Vegna þess að þú varst að 
borða einn í salatinu úr garðinum.

Sigga: Hvernig gengur með bókina 
sem þú varst að skrifa um sjálf-
styrkingu og hugrekki?
Palli: Bara vel. En ég hef bara ekki 
þorað með hana til útgefanda enn 
þá.

Gunnar þrammaði fram og aftur 
um gólfið á meðan hann blés í 
trompetinn. Að lokum gafst ná-
granninn upp, bankaði hjá honum 
og sagði: „Þessi hávaði er alveg 
óþolandi.“ „Fyrirgefðu,“ svaraði 
Gunnar, fór úr skónum og hélt 
áfram að spila á trompettinn á 
sokkunum.

Regína: „Þjónn! Ég ætla að fá salt-
fisk.“
Viltu portúgalskan eða íslenskan?
Regína: „Það skiptir engu máli, ég 
ætla ekki að tala við hann.“

Brandarar

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
261

„Allt í lagi,“ sagði Kata. 
„Svo við ætlum að fara á 
Langanes. Norðurleiðina 
eða suðurleiðina?“ 
Róbert sperrti sig. 
„Hvora leiðina 
sem er, ég þekki 
fjöllin eins 
og handar-
bakið á mér. 

Getur þú 
hjálpað  Róberti að finna tólf bæjarnöfn í þessu stafarugli? Athugið að nöfnin  geta verið skrifuð  bæði lóðrétt, lárétt  og á ská.

?
?

?

„Heyrðu mig nú,“ sagði 
Kata byrst. „Ég er sko alls 
ekki að fara að klöngrast 
yfir fjöll og firnindi. Við 
keyrum og komum við 
í öllum bæjum þar sem 
eru sjoppur.“ Róbert var 
ekki hress með þetta. „Ég 

er líka viss um að 
þú gætir ekki 

nefnt tólf 

bæjarnöfn á landinu þótt 
þú ættir lífið að leysa,“ 
bætti hún við ákveðin. 
„Og að auki munt þú 
örugglega lenda langt af 
leið eins og á Ísafirði eða 
Vestmannaeyjum.“ Ró-
bert rétti úr sér rogginn: 
„Treystu mér, ég þekki 
þetta allt.“ Kata rang-
hvolfdi í sér augunum. 

Hún taldi sig nú 
vita betur.



Taktu þátt á frettabladid.is/sumarleikur



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Í dag er spáð hægum vindi eða hafgolu. Eitthvað lætur sólin sjá sig, en áfram 
eru líkur á skúrum, einkum síðdegis til landsins. Hiti um eða rétt yfir 15 stig 
þar sem best lætur.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Áhugamál: ræktin, 
útivist, sólböð, 

zumbajóga, 
framandi matur og 

frönsk        vín

Ég í 
hnot-
skurn!

Lygar, þvæla og mynd 
af Chippendale dans-

ara. Hvað ætlarðu 
að gera ef konur vilja 

hitta þig?

Lýta-
aðgerð 

og 
sturluð 
þjálfun í 

viku.

Vá, eins og venju-
lega hefurðu 

hugsað út í allt! Svo 
sannar-

lega!

Finnst þér lifrar-
pylsa með sinnepi 
og sýrðum gúrkum 

góð?

Já!
Gott,  

þú mátt fá mína. Ég ætla ekki 
að borða 

þetta!

Þú veist að ég þoli 
ekki rúgbrauð. Ah, já.

Ég náði ekki að lesa 
bloggið þitt í dag.

Ég setti 
ekkert inn  

á það.

Af hverju ekki? Ertu búin 
með allar hugmyndirnar?

Nei, ég er bara í 
fríi, þetta er svo 

tímafrekt.

Auk þess er 
Solla að hóta 
að kæra mig.

Mér fannst  
þessar baðmyndir 

svo krúttlegar!

-50%
��kt � ��-50%
��kt � ��

VÍNBER RAUÐ
USA

449 KR
KG

ÁÐUR: 898 KR/KG

Snyrtistofan Ha�lik

OKKAR SÉRSVIÐ ER 
Háræðaslitsmeðferðir
HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098

5 .  Á G Ú S T  2 0 1 7   L A U G A R D A G U R30 F R É T T A B L A Ð I Ð



Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

5. ÁGÚST 2017

Tónlist
Hvað?  II / Adam Buffington, Zach 
Rowden
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
II fyrir kontrabassa og tónlistar-
mann. Höfundur: Adam Buffing-
ton. Kontrabassi, hljóð & hreyfing-
ar: Zach Rowden. Frumflutningur 
á Íslandi. Miðaverð 2.000 krónur.

Hvað?  Útihátið í bænum
Hvenær?  22.00
Hvar?  Spot, Kópavogi
Greifarnir og Siggi Hlö halda 
árlega Útihátíð sína á SPOT í Kópa-
vogi um verslunarmannahelgina 
og er þetta í 8. sinn sem sú hátíð 
fer fram. Hátíðin hentar vel þeim 
sem komast ekki úr bænum um 
helgina. Greifarnir með alla sína 
slagara í bland við aðra klassík og 
svo spilar Siggi Hlö öll hin lögin 
sem allir elska.

Viðburðir
Hvað?  Draumar og fyrirboðar í vest-
firskum Íslendingasögum
Hvenær?  16.00
Hvar?  Kómedíuleikhúsinu, Ísafirði
Margrét K. Sverrisdóttir ræðir 
hlutverk hins yfirnáttúrulega í 
þremur Íslendingasögum sem 
gerast á Vestfjörðum.

Hvað?  Hæglætishátíð í Havarí
Hvenær?  11.00
Hvar?  Havarí, Berufirði
Allt að gerast í Havarí um versló – í 
dag og kvöld er það jógaganga, 
rófukast, kvöldvaka með varðeld 
og svo verður barinn opnaður.

Hvað?  Hryllingskvöld – I Know What 
You Did Last Summer
Hvenær?  22.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu

Unglingahryllingurinn I Know 
What You Did Last Summer 
eftir handritshöfundinn Kevin 
William son (Scream) með ungl-
ingastjörnunum Jennifer Love 
Hewitt, Sarah Michelle Gellar, 
Ryan Philippe og Freddie Prinze Jr 
verður sýndur á sérstöku hryllings-
kvöldi í Bíói Paradís.

Sunnudagur
6. ÁGÚST 2017

Tónlist
Hvað?  Buffington & Rowden
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Adam Buffington & Zach Rowden 
nýta segulbönd, hljóðfæri, fundna 
hluti, spunann og leikhúsið í því 
skyni að rannsaka eðlileikann og 
fáránleikann.

Hvað?  Leikhúsperlur um versl-
unarmannahelgina – Stofutónleikar 
Gljúfrasteins
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gljúfrasteinn
Elmar Gilbertsson tenór, Guðrún 
Ingimarsdóttir sópran og Anna 
Guðný Guðmundsdóttir píanó-
leikari standa fyrir tónleikum 
með yfirskriftinni Leikhúsperlur 
á stofutónleikum Gljúfrasteins 
á sunnudaginn. Á dagskrá tón-
leikanna eru lög úr leikverkum 

eftir Halldór Laxness og Jónas 
Árnason ásamt erlendum 
lögum úr leikverkum eftir 
Oscar Hammerstein og 
Stephen Sondheim. 
Á meðal lagahöf-
unda eru Atli Heimir 
Sveinsson, Jón 
Ásgeirsson, Jón Múli 
Árnason og Leonard 
Bernstein. Miðaverð er 
2.000 krónur.

Hvað?  Pikknikk tónleikar – Hafdís 
Huld
Hvenær?  15.00
Hvar?  Norræna húsinu
Hafdís Huld spilar.

Hvað?  200.000 naglbítar
Hvenær?  23.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Rokktríóið hefur haft hægt um sig 
síðustu misseri. En djúpt undir 
eggsléttu yfirborðinu hefur nagl-
bíturinn verið brýndur og hvattur 
og er nú orðinn hvass. 200.000 
naglbítar sendu fyrir stuttu frá sér 
nýtt lag og ný plata er í vinnslu 
sem verður gefin út í haust, barma-
full af hágæða melódísku rokki. Á 
Græna hattinum ætla strákarnir 
að spila nýtt efni og áður óflutt 
sem og sígilda Nagl bíta slagara og 
lofa að ekkert verður gefið eftir og 
allt skilið eftir á sviðinu.

Viðburðir
Hvað?  Hæglætishátíð í Havarí
Hvenær?  12.00
Hvar?  Havarí, Berufirði

Allt að gerast í Havarí um versló – í 
dag og kvöld er það Jónas Sig, 

Prins Póló, Borko og Benni 
Hemm Hemm sem taka 

hæglætið hátíðlega 
og flytja tólf klukku-
stunda tónleika til-
einkaða hafinu.

Siggi Hlö spilar plötur á Spot á laugardaginn. Kannski akkúrat þessar plötur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Leikhúsperlur verða í aðalhlutverki á tónleikum í Gljúfrasteini á sunndaginn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mánudagur
7. ÁGÚST 2017

Tónlist
Hvað? Mánudjass
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Mánudjassinn er á sínum stað fyrir 
fárveika verslunarmannahelgar-
djammara jafnt sem okkur hin.

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSLENSKT TAL

ÁLFABAKKA
DUNKIRK KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
DUNKIRK VIP KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
FUN MOM DINNER KL. 7 - 8 - 10:20
THE BLEEDER KL. 8
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 2 - 3 - 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 2 - 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 3D KL. 3 - 5
ALL EYEZ ON ME KL. 10
THE HOUSE KL. 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3:20 - 5:40
WONDER WOMAN 2D KL. 10

DUNKIRK                                 KL. 3:30 - 5:40 - 8 - 9 - 10:20
THE BLEEDER KL. 5:50 - 8 - 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 3 - 5:50
THE HOUSE KL. 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3:30
WONDER WOMAN 2D KL. 3 - 6
BAYWATCH KL. 10

EGILSHÖLL
DUNKIRK KL. 3:40 - 6 - 8:20 - 10:40
FUN MOM DINNER KL. 6 - 8 - 10
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 1:40 - 2 - 4 - 6
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 1:40 - 3:50
BAYWATCH KL. 10:40
PIRATES 2D KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

DUNKIRK KL. 5:40 - 8 - 10:20
FUN MOM DINNER KL. 8
THE BLEEDER KL. 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 2 - 4 - 6
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3:20

AKUREYRI DUNKIRK KL. 8
FUN MOM DINNER KL. 8
THE BLEEDER KL. 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 4 - 6
VALERIAN 3D KL. 10:20
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 4 - 6

KEFLAVÍK

Sýnd með íslensku tali í 2D og 3D

Frá leikstjóra The Dark Knight þríleiksins, Inception og Interstellar

93%93%93%

94%

VARIETY
�����

TOTAL FILM
�����

EMPIRE
�����

ENTERTAINMENT WEEKLY
�����

THE HOLLYWOOD REPORTER
�����

Frábær teknimynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku tali.

����
THE GUARDIAN

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Frábær grínmynd

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

SÝND KL. 2, 4, 7, 10

SÝND KL. 2, 6, 8, 10

ÍSL. 2D KL. 2, 4, 6SÝND KL. 8 SÝND SUNNUDAG KL. 10

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

FORSÝNING LAUGARDAG KL. 10

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Sing Street   18:00, 20:00
The Midwife 17:30
Heima  18:00
Who’s Afraid of Virginia Woolf - National Theatre  20:00
Ég Man Þig    20:00
I Know What You Did Last Summer   22:00
Hjartasteinn  22:15

 
 

Prins Póló stendur fyrir 
Hæglætishátíð í Berufirði um 

helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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ÉG HELD AÐ ÞETTA 
MEGI REKJA TIL 

ALLRAR OKKAR STERKU 
SAGNAHEFÐAR OG HVAÐ ÞAÐ ER 
MIKIÐ SUNGIÐ Í LEIKSKÓLUM 
OG SKÓLUM. 

Þetta sprakk út þegar 
aðsetrið varð alfarið 
í Hörpu en það var 
síðasta árið sem Pétur 
Grétarsson sá um hátíð-
ina,“ segir Sunna Gunn-

laugsdóttir, sem ásamt Leifi Gunn-
arssyni sér um Jazzhátíð Reykjavíkur 
sem hefst á miðvikudaginn í næstu 
viku og stendur fram til sunnudags, 
en þetta er í þriðja skiptið sem þau 
eru saman með þetta skemmtilega 
verkefni. „Þessi breyting sem Pétur 
stóð fyrir vakti mikla lukku, ekki 
síst vegna þess að það skapast svo 
skemmtileg stemning þegar allir við-
burðirnir eru á sama stað, því þá er 
fólk að mætast og spjalla um allt það 
skemmtilega sem það er að upplifa 
á hátíðinni.“

Sunna segir að fjörið byrji á mið-
vikudaginn með hinni gríðarlega 
vinsælu og skemmtilegu djass-
göngu. „Við höfum reyndar þurft 
að flytja gönguna inn síðustu tvö ár 
vegna slæmrar veðurspár en núna 
erum við búin að senda veðurguð-
unum gott súkkulaði og vonum að 
það dugi til þess að við getum verið 
úti. Gangan fer af stað klukkan fimm 
frá Lucky Records með Samúel Jón 
Samúelsson í broddi fylkingar niður 
Laugaveginn, beygir svo við Ing-
ólfsstræti og fer yfir Arnarhólinn 
niður að Hörpu. Annars er aldrei 
að vita með þessa djassista í hvaða 
átt þeir fara og það er það sem er 
svo skemmtilegt við þetta,“ segir 
Sunna létt í bragði og bætir við að 
það sé meðbyr með djassi á Íslandi 
og gróskan mikil. „Það er líka mik-
ill áhugi erlendis frá á íslenskum 

djassi og við Leifur finnum líka fyrir 
miklum áhuga erlendra gesta á því 
að koma og spila á Jazzhátíð Reykja-
víkur.“

Sunna bendir á að það sé líka tals-
vert um samstarfsverkefni íslenskra 
og erlendra djasstónlistarmanna. 
„Það er mjög skemmtilegt, skapar 
fleiri tækifæri fyrir alla og býr til 
meiri breidd í tónlistina. Hátíðin 
hefur lengi verið vettvangur alþjóð-
legra samstarfsverkefna og í ár eru 
á meðal samstarfsaðila íslenskra 
listamanna tónlistarmenn frá Þýska-
landi, Svíþjóð, Danmörku, Finn-
landi, Sviss, Bandaríkjunum, Túnis, 
Kósóvó og Ísrael. Þar má nefna 
Ara Braga Kárason með alþjóðlega 
kvart ettinn sinn Melismetiq, Sölvi 
Kolbeinsson mætir með ferska spil-
ara frá Berlín, Sigurður Flosason tefl-
ir fram einu albesta píanótríói Svía, 
Sigmar Þór Matthíasson býður til 
sín spilurum frá Túnis og Kósóvó og 
Björn Thoroddsen fær til sín sænska 
rafbassaleikarann Mikael Berglund. 
Þannig að innan þessa samstarfs-
hluta er mjög margt spennandi að 
gerast.“

Sunna segir að það sé eitt af því 
skemmtilegasta við djassinn hvern-
ig tónlistarmennirnir í svona verk-
efnum koma með sitt að borðinu 
en hvað er þá íslenskt í þessu sam-
hengi? „Almennt séð erum við með 
mjög lagrænan djass, mikla lýrik 
undirliggjandi og síðast en ekki síst 
sterka frásagnareiginleika í tónlist-
inni. Ég held að þetta megi rekja til 
allrar okkar sterku sagnahefðar og 
hvað það er mikið sungið í leikskól-
um og skólum. Enda les maður oft í 
dómum um íslenskan og norrænan 
djass að þetta séu sterk einkenni; 
þessi laglína, ákveðin melankólía 
og svo söguþráður.“

Lagrænn, lýrískur 
og með sterka 
frásagnareiginleika
Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á miðviku-
daginn og Sunna Gunnlaugsdóttir, annar 
skipuleggjenda hátíðarinnar, segir að þar 
verði mikið um skemmtilegheit allt frá 
upphafsgöngunni til lokatónleikanna.

Það er ekki á hverjum degi 
sem gefst tækifæri til þess að 
sjá einhverja snjöllustu leik-

konu samtímans takast á við eitt 
magnaðasta kvenhlutverk leikbók-
mennta síðustu aldar. En með bein-
um útsendingum frá The National 
Theater í London yfir í Bíó Paradís 
við Hverfisgötu er það hins vegar 
raunin. Í kvöld og annað kvöld, sem 
og um næstu helgi, verða beinar 
útsendingar í Bíói Paradís frá magn-
aðri uppfærslu breska þjóðleikhúss-
ins á Who’s Afraid of Virginia Woolf? 
eftir leikskáldið Edward Albee.

Ása Baldursdóttir hjá Bíói Paradís 
segir að þau séu komin í formlegt 
samstarf við breska þjóðleikhúsið 
um samstarf um aðgang að beinum 
útsendingum frá leikhúsinu. „Þetta 
er rosalega skemmtilegt, að vera 
komin með þetta frábæra leikhús í 
bíó hérna heima á Íslandi og sýning-

in er algjörlega frábær. Imelda Staun-
ton sem er þarna í aðalhlutverki 
hefur fengið frábæra dóma, þetta 
þykir vera mikill leiksigur. Staunton 
hefur vissulega leikið í fjölmörgum 
uppfærslum hjá þessu húsi og í 
fjölda kvik- og sjónvarpsmynda en 
það er gaman að því að yngra fólkið 
þekkir hana úr Harry Potter en aðrir 
kannski úr öðru eins og Vera Drake 
og fleiru. Þetta er alvöru stjarna.

Það eru líka fleiri fínir leikarar 
þarna eins og til dæmis Conleth 
Hill sem margir þekkja úr Game of 
Thrones og svo eru hlutverk ungu 
hjónanna í höndum Lukes Tread-
away og Imogen Poots en þau eru 
bæði rísandi stjörnur í bresku leik-
húsi og kvikmyndum.“

Ása segir að hún hafi fengið að 
sjá smá prufu af útsendingunni í 
vikunni. „Ég fékk bókstaflega gæsa-
húð um mig alla – þetta er algjörlega 

frábær sýning og einstök reynsla að 
sjá þessa leikara brillera í þessum 
hlutverkum. Ég þekki þetta verk 
algjörlega en frammistaða Imeldu 
Staunton þarna á sviðinu er með 
slíkum ólíkindum að það gleymist 
allt og manni finnst maður aldrei 
hafa séð þetta áður.

Það er því einstakt tækifæri falið 
í því fyrir íslenska leikhús-, kvik-
myndaáhugamenn og -konur að 
koma í Bíó Paradís í kvöld eða annað 
kvöld klukkan átta. Þeir sem eru 
ekki í bænum þurfa heldur ekki að 
örvænta því við endurtökum leikinn 
næstu helgi.“  magnus@frettabladid.is

Ég fékk bókstaflega gæsahúð um mig alla

Sunna að kíkja á djassinn í Lucky Records, þaðan sem djassgangan fer á miðvikudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/LAUFEY

Fred Hersch mætir með sitt margrómaða tríó á Jazzhátíð Reykjavíkur.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Imelda Staunton í hlutverki sínu í Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Ása Baldursdótt-
ir, dagskrárstjóri 
hjá Bíó Paradís

Sunna segir að ein allra skærasta 
stjarna hátíðarinnar í ár sé banda-
ríski píanistinn Fred Hersch ásamt 
tríói sínu skipuðu John Hebert á 
kontrabassa og Eric McPherson á 
trommur. „Þeir verða í Norðurljósa-
sal á laugardagskvöldið og Hersch er 
risastjarna, ég held að ég muni rétt 
að hann hafi fengið tíu Grammy 
verðlaun á sínum ferli. Hersch er 

einn af þeim tónlistarmönnum sem 
hafa alltaf verið að kanna landamæri 
djassins en eru samt alltaf með rætur 
mjög djúpt í hefðinni og hann spilar 
mikið af standördum með sínu 
dásamlega tríói. Þetta verða tónleik-
ar sem enginn má missa ef en að auki 
þá verður Hersch í listamannaspjalli 
á laugardeginum þar sem hann talar 
meðal annars um reynslu sína af því 
að vera samkynhneigður og HIV-
smitaður tónlistarmaður. Það má 
benda á að það kostar ekkert inn á 
listamannaspjallið sem verður mjög 
forvitnilegt.“

Sunna segir að vissulega sé margt 
fleira spennandi sem mætti segja 
frá sem er á dagskrá hátíðarinnar en 
vill að lokum benda á að fyrir áhuga-
sama er hagkvæmast að tryggja sér 
hátíðarpassa. „Þá getur maður séð og 
heyrt allt sem þar fer fram auk þess 
sem það tryggir sæti á besta stað í 
Eldborg á laugardeginum en þar 
verða númeruð sæti. Svo er líka hægt 
að fá dagpassa sem gildir í einn dag 
í senn og að auki eru líka ókeypis 
viðburðir sem fólk getur kynnt sér 
nánar á heimasíðunni okkar,“ segir 
Sunna að lokum og bætir við að til-
hlökkunin sé orðin mikil svo ekki sé 
meira sagt.
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OPIÐ ALLA 
VERSLUNARMANNAHELGINA

LÍKA  Á MÁNUDAG 
FRÁ KL. 11-17

Dásamleg deild samfélagsins

DAGSKRÁ ACT ALONE 2017
10. ágúst, fimmtudagur:
Kl. 19.00 Fiskismakk og upphafs-
stef Act alone.
Kl. 20.00 Fjallkonan. Frumsýning 
á alíslenskum einleik.
Kl. 22.00 Gísli á Uppsölum. Ein-
lægur og áhrifamikill einleikur.
Kl. 23.15 Góðfúslegt leyfi til 
sígarettukaupa.
*Sumarróló

11. ágúst, föstudagur
Kl. 16.00-18.00 Málþing: Atvinnu-
tækifæri listamanna utan höfuð-
borgarinnar.
Kl. 19.30 Hún pabbi. Einstakur 
einleikur.
Kl. 21.00 Ferðasaga Guðríðar/ The 
Saga of Gudridur.
Kl. 22.30 Ólöf Arnalds. Einstakir 
tónleikar.
Kl. 23.45 Uppistand með Þor-

steini Guðmundssyni.

12. ágúst, laugardagur 
Kl. 13.00 Íslenski fíllinn. Einleikin 
barnasýning.
Kl. 14.00-16.00 Einstakur mark-
aður. Act alone bolir, bækur og 
fleira einleikið til sölu.
Kl. 14.15 Basketball Jones. Ein-
stakt götusprell.
Kl. 15.15 Búkolla og brúðu-
meistarastund.
Kl. 16.00 Útvarps einleikir í 
heimahúsum. Þrjú heimili þrír 
einleikir.*
Túngata 10 (Djúpið), Túngata 12 
(Ausa Steinberg), Túngata (Kvöld-
stund með Ódó)
Kl. 19.00 Maður sem heitir Ove.
Kl. 21.00 Kok. Kristín Eiríksdóttir 
skáld les úr samnefndu verki.
Kl. 22.30 Kvöldstund með Eyfa.

Ég hef verið að skrifa þetta leik-
rit í tvö ár, nú er ég loksins 
orðin ánægð með það,“ segir 

leikkonan og leikstjórinn Hera 
Fjord sem frumflytur verkið Fjall-
konuna í upphafi Act alone ein-
leikjahátíðarinnar á Suðureyri á 
fimmtudaginn, 10. ágúst. „Þetta er 
einleikur og fjallar um langalang-
ömmu mína, Kristínu Dahlstedt, ég 
leik bæði hana og sjálfa mig. Sýn-
ingin er samtal okkar á milli, ég er 
að kynnast henni og hennar lífi og 
um leið að reyna að finna út hvað 
ég hafi fengið frá henni og hvort 
áskoranir sem hún var að glíma við 
séu eitthvað í ætt við mínar. Þann-
ig brúa ég kynslóðabilið svo fólk á 
öllum aldri finni samhljóm.“

Kristín Dahlstedt fæddist árið 
1876 að Botni í Dýrafirði og fór 18 
ára til Danmerkur þar sem hún lærði 
matseld og veitingarekstur. „Langa-
langamma var frumkvöðull,“ segir 
Hera. „Þegar hún kom frá Dan-
mörku 1905 ákvað hún að opna sitt 
eigið veitinga- og gistiheimili við 
Laugaveginn, Fjallkonuna, þó hún 
væri kasólétt og ógift. Var búin að 
kynnast veitingahúsamenningunni 
úti í Kaupmannahöfn og bara kýldi 
á þetta.“

Barnsfaðirinn vildi giftast Kristínu 
og fá hana með sér vestur til Flat-
eyrar þar sem hún yrði húsmóðir 
en það var ekki í takt við það sem 

hún sá fyrir sér, að sögn Heru. „Þó 
hún væri Vestfirðingur fannst henni 
tækifærin vera í Reykjavík, vildi vera 
sjálfstæð og standa á eigin fótum. 
Langafi var eitt af þremur börnum 
hennar, þau eignaðist hún öll í lausa-
leik, giftist svo manni seinna sem gaf 
henni Dahlstedt-nafnið og þau tóku 
eina dóttur í fóstur.“

Opnaði Fjallkonuna kasólétt og ógift 1905
Einleikjahátíðin Act alone verður haldin í 14. sinn dagana 10. til 12. ágúst á Suðureyri og dagskráin er 
venju fremur vegleg, 18 viðburðir og frítt á alla. Hera Fjord fer fyrst á svið með eigið verk, Fjallkonuna.

„Mér finnst mikilvægt að segja sögu kvenna sem voru svona miklar fyrir-
myndir,“ segir Hera um langalangömmu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

FÓLK VAR EKKI SÁTT 
VIÐ AÐ KONA VÆRI EIN 

Í REKSTRI Á ÞESSUM TÍMA, 
EMBÆTTISMENN GÓNDU Á 
HANA: ÆTLAR ÞÚ AÐ TAKA LÁN? 
ÆTLAR ÞÚ AÐ OPNA REIKNING 
HÉR? HVAR ER MAÐURINN ÞINN?

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Hera telur langalangömmu sína 
hafa breytt veitingahúsamenn-
ingunni í borginni í átt til þess sem 
við þekkjum í dag. „Hún bryddaði 
upp á nýjungum eins og tónlist á 
kvöldin, bauð upp á buff og egg 
að dönskum hætti í kaffihúsinu, 
notaði fyrstu gasvélina, flutti inn 
fyrsta grammófóninn og sjálfspil-
andi píanó. En það gekk á ýmsu, 
stundum þurfti að vísa gestum frá 
vegna aðsóknar en hún fór líka í 
gjaldþrot og lenti meira að segja 
í fangaklefa. Fólk var ekki sátt við 
að kona væri ein í rekstri á þess-

um tíma, embættismenn góndu á 
hana: Ætlar þú að taka lán? Ætlar 
þú að opna reikning hér? Hvar er 
maðurinn þinn? En hún stóð með 
sjálfri sér. Var í raun mjög mikil 
nútímakona og ekki að spyrja 
neinn hvað hún mætti. Virðist ekki 
einu sinni hafa hugleitt það. Mér 
finnst mikilvægt að segja sögur 
kvenna sem eru svona miklar fyrir-
myndir og halda minningu þeirra 
á lofti,“ segir Hera og mælir með að 
allir verði mættir vestur á Suður-
eyri á fimmtudaginn svo þeir missi 
ekki af neinu.
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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

STÖÐ 2 SPORT

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Stóri og litli 
08.00 Með afa 
08.10 Nilli Hólmgeirsson 
08.25 K3 
08.35 Tindur 
08.45 Mæja bý�uga 
09.00 Víkingurinn Viggó 
09.15 Pingu 
09.20 Tommi og Jenni 
09.45 Loonatics Unleashed 
10.05 Ævintýri Tinna 
10.30 Beware the Batman 
10.55 Ninja-skjaldbökurnar 
11.20 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.20 Bold and the Beautiful 
12.40 Bold and the Beautiful 
13.00 Bold and the Beautiful 
13.20 Bold and the Beautiful 
13.45 Friends 
14.10 Friends 
14.30 Grey's Anatomy 
15.15 Grey's Anatomy 
15.55 Grand Designs 
16.45 Brother vs. Brother 
17.30 Blokk 925 Nýir og skemmti-
legir þættir í umsjón Sindra 
Sindrasonar. Í þáttunum er sýnt 
fram á hvaða leiðir ungt fólk 
getur farið til að eignast eigin 
heimili án þess að þurfa að borga 
�mm eða sex hundruð þúsund 
krónur á fermetrann. Um leið 
munu tvö teymi taka hvort sína 
íbúðina í gegn frá a til ö á ódýran, 
spennandi og fallegan hátt. 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest 2 
19.55 Tumbledown 
21.35 Sacri¡ce 
23.10 Search Party Gamanmynd 
frá 2014 sem �allar um þrjá félaga 
sem lenda í mesta ævintýri lífs 
síns þegar einn þeirra er rændur 
í Mexíkó og biður hina tvo um að 
koma og hjálpa sér út úr klípunni. 
00.40 Burnt Gamanmynd með 
dramatísku íva� frá 2015 með 
Bradley Cooper og Siennu Miller 
ásamt �eiri þekktum leikurum. 
Matreiðslumaðurinn Adam 
Jones var í frábærum málum, en 
klúðraði því öllu. Hann var kokkur 
á tveggja Michelinstjörnu veit-
ingastað en á sama tíma var hann 
með skel�lega ósiði sem komu 
honum í koll. Hann var alræmdur 
í franska veitingabransanum og 
óútreiknanlegur, og hugsaði bara 
um það eitt að gera stórkostlega 
sælkerarétti. Nú er hann kominn 
til London, búinn að bæta ráð sig, 
og vill fá eina Michelinstjörnu í 
viðbót og eigin veitingastað, og 
þarf aðstoð þeirrar allra bestu við 
það, hinnar fögru Helene. 
02.20 Ted 2 
04.10 Bleeding Heart 
05.35 Getting On 
06.05 Friends

16.40 One Born Every Minute 
17.25 New Girl 
17.50 Raising Hope 
18.10 Baby Daddy 
18.35 Mike & Molly 
18.55 Curb Your Enthusiasm 
19.30 Modern Family 
19.50 The Amazing Race. All Stars 
20.40 Baby Daddy 
21.00 Fresh O¨ The Boat 
21.25 NCIS Los Angeles 
22.10 The Capones 
22.30 The Mentalist 
23.15 Bob's Burgers 
23.35 American Dad 
00.00 Curb Your Enthusiasm 
00.30 Modern Family 
00.55 The Amazing Race. All Stars 
01.35 Baby Daddy 
02.00 Tónlist

08.50 Maggie's Plan 
10.30 Beethoven's 2nd 
12.00 A Cinderella Story. If the 
Shoe Fits 
13.35 Mamma Mia! 
15.25 Maggie's Plan 
17.05 Beethoven's 2nd 
18.35 A Cinderella Story. If the 
Shoe Fits 
20.10 Mamma Mia! Ein vin-
sælasta dans- og söngvamynd 
síðari ára með Amöndu Seyfried, 
Meryl Streep og Pierce Brosnan í 
aðalhlutverkum. Myndin gerist á 
Grikklandi þar sem Sophie ætlar 
að halda draumabrúðkaup sitt en 
langar að hafa uppi á föður sínum 
fyrir daginn stóra. E¡ir að hafa 
laumast í dagbók móður sinnar 
uppgötvar hún að faðir hennar 
er einn af þremur fyrrverandi 
elskhugum hennar. Til að komast 
að sannleikanum ákveður hún að 
bjóða þeim öllum í brúðkaupið 
án vitundar móður sinnar. 
22.00 The Lobster 
00.00 Town, The 
02.05 Exodus. Gods and Kings 
04.35 The Lobster

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Ofurgroddi 
07.15 Lundaklettur 
07.22 Ólivía 
07.33 Friðþjófur Forvitni 
07.56 Símon 
08.01 Molang 
08.04 Kúlugúbbarnir 
08.27 Hvolpasveit 
08.50 Hrói Höttur 
09.02 Skógargengið 
09.14 Alvinn og íkornarnir 
09.26 Litli prinsinn 
09.45 Landakort 
10.00 HM í frjálsum íþróttum 
12.35 Jónsi og riddarareglan 
14.10 Popp- og rokksaga Íslands 
15.10 Beach Boys: Pet Sounds 
16.10 Jóhanna af Örk 
17.15 Mótorsport 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 HM í frjálsum íþróttum 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.40 Veður 
19.55 Áfram veginn 
20.40 HM í frjálsum íþróttum 
20.50 Ævintýri undrabarnsins T. 
S. Spivet 
22.35 White Palace 
00.15 Leaving Las Vegas 
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Odd Mom Out 
10.15 Parks & Recreation 
10.35 The Great Indoors 
11.00 The Voice USA 
12.30 The Biggest Loser 
13.15 The Bachelorette 
14.45 The Bachelorette 
15.35 Friends with Bene¡ts 
16.00 Rules of Engagement 
16.25 The Odd Couple 
16.50 King of Queens 
17.15 Jennifer Falls 
17.40 How I Met Your Mother 
18.05 The Voice Ísland 
19.05 Friends With Better Lives 
19.30 Glee 
20.15 Lí¡ð er yndislegt 
21.45 London Has Fallen 
23.25 Margin Call

18.00 WGC. Bridgestone Invita-
tional 
22.00 Inside the PGA Tour 2017

06.45 Sunderland - Derby 
08.25 Super Match. Man. City - 
West Ham 
10.05 Manchester United - Sam-
pdoria 
12.15 Sunderland - Derby 
13.55 Fulham - Norwich 
16.05 Liverpool - Athletic Bilbao 
18.15 Super Match. Man. City - 
West Ham 
19.55 KA - FH 
21.35 Community Shield - Pre-
view Show 
22.50 Tottenham Hotspur - Juven-
tus 
00.30 Liverpool - Athletic Bilbao

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.00 Lína langsokkur 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Víkingurinn Viggó 
09.11 Zigby 
09.25 Stóri og Litli 
09.38 Ljóti andarunginn og ég 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.00 Lína langsokkur 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Víkingurinn Viggó 
13.11 Zigby 
13.25 Stóri og Litli 
13.38 Ljóti andarunginn og ég 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.00 Lína langsokkur 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Víkingurinn Viggó 
17.11 Zigby 
17.25 Stóri og Litli 
17.38 Ljóti andarunginn og ég 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Skósveinarnir

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og  18.47
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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

STÖÐ 2 SPORT

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Ævintýraferðin 
07.55 Grettir 
08.10 Mæja bý uga 
08.25 Kormákur 
08.35 Blíða og Blær 
09.00 Pingu 
09.05 Tommi og Jenni 
09.30 Kalli kanína og félagar 
09.55 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
10.05 Lína langsokkur 
10.30 Lukku láki 
10.55 Ninja-skjaldbökurnar 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.40 Friends 
14.05 Friends 
14.25 The Big Bang Theory 
14.45 Masterchef USA 
15.30 Hugh's War on Waste 
16.40 Út um víðan völl Nýir og 
skemmtilegir þættir með Loga 
Bergmann. Það er sagt að hvergi 
kynnist menn jafn vel og á golf-
vellinum. Logi reynir að kynnast 
gestum sínum með því að leika 
með þeim 18 holur af gol� á 
skemmtilegum völlum. Lí�egt og 
skemmtilegt spjall í bland við golf-
keppni. 
17.15 Feðgar á ferð Þriðja syrpa 
þessara frábæru þátta þar sem 
feðgarnir Magnús Hlynur og Fannar 
Freyr ferðast um landið sunnan-
vert og taka hús á skemmtilegu 
fólki sem á það sameiginlegt að 
hafa einstaklega jákvæða sýn á 
lí�ð. Eins og þeim einum er lagið ná 
feðgarnir alltaf að líta á björtu hlið-
arnar og hafa sérstaka hæ�leika til 
þess að draga það besta fram úr 
hversdagsleikanum. 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Kindergarten Cop 2 
20.50 Apollo 13 
23.15 Brekkusöngur 2017 Bein 
útsending frá brekkusöngnum á 
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ing-
ólfur Þórarinsson stýrir �öldasöng 
sem á sér enga hliðstæðu. 
00.30 Modern Family 
01.00 Game of Thrones Sjöunda 
þáttaröðin um hið magnaða valda-
ta� og blóðugu valdabaráttu sjö 
konungs�ölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná y�rráðum y�r 
hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne. 
01.50 60 Minutes 
02.35 Vice 
03.05 Suits 
03.45 Person of Interest 
04.30 Babylon A.D.

15.55 Mayday 
16.35 Last Man Standing 
17.00 Two and a Half Men 
17.20 The Goldbergs 
17.45 Raising Hope 
18.05 New Girl 
18.30 Mike & Molly 
18.55 Curb Your Enthusiasm 
19.25 Modern Family 
19.50 Bob's Burgers 
20.15 American Dad 
20.35 South Park 
21.00 The Newsroom 
22.00 Band of Brothers 
23.10 Grimm 
23.55 Curb Your Enthusiasm 
00.25 Modern Family 
00.50 Bob's Burgers 
01.15 Tónlist

08.35 Kramer vs. Kramer 
10.20 Yogi Bear 
11.40 The Little Rascals Save The 
Day 
13.20 Ghostbusters 
15.15 Kramer vs. Kramer 
17.00 Yogi Bear 
18.25 The Little Rascals Save The 
Day 
20.05 Ghostbusters 
22.00 Con¨rmation Frábær sann-
söguleg mynd frá árinu 2016 með 
Kerry Washington í aðalhlutverki. 
Anita Hill kærði Clarence Thomas 
fyrir kynferðislega áreitni árið 
1991. Réttarhöldin höfðu vægast 
sagt söguleg og magnþrungin áhrif 
á menningu og stjórnmálasögu 
landsins. 
23.50 State of Play 
01.55 In the Blood 
03.40 Con¨rmation

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Nellý og Nóra 
07.15 Sara og önd 
07.22 Klingjur 
07.34 Hæ Sámur 
07.41 Begga og Fress 
07.53 Póló 
07.59 Kúlugúbbarnir 
08.22 Úmísúmí 
08.45 Babar 
09.08 Söguhúsið 
09.15 Mói 
09.26 Millý spyr 
09.33 Drekar 
09.55 Vísindahorn Ævars 
10.00 HM í frjálsum íþróttum 
12.55 Íþróttaafrek sögunnar 
13.25 Íþróttaafrek sögunnar 
13.55 Eldhugar íþróttanna 
14.20 Landakort 
14.30 Danmörk - Holland 
17.15 Landakort 
17.20 Stundin okkar 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 HM í frjálsum íþróttum 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Góður staður 
19.55 Fólkið mitt og  eiri dýr 
20.45 HM í frjálsum íþróttum 
20.55 Á hestbaki til Hollands 
21.25 Ástin er hinn fullkomni 
glæpur 
23.15 Kynlífsfræðingarnir 
00.15 Vammlaus 
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 The McCarthys 
10.15 Speechless 
10.35 The O°ce 
11.00 The Voice USA 
11.45 Survivor 
12.30 Your Home in Their Hands 
13.20 Katherine Mills. Mind 
Games 
14.15 Superstore 
14.40 Million Dollar Listing 
15.25 No Tomorrow 
16.10 Rules of Engagement 
16.35 The Odd Couple 
17.00 King of Queens 
17.25 Jennifer Falls 
17.50 How I Met Your Mother 
18.15 The Biggest Loser - Ísland 
19.05 Friends with Bene¨ts 
19.30 This is Us 
20.15 Afmælistónleikar Stefáns 
Hilmarssonar 
21.45 Born on the Fourth of July

11.05 Inside the PGA Tour 2017 
18.30 WGC. Bridgestone Invita-
tional 
22.00 Gol¨ng World 2017

07.15 KA - FH 
08.55 Tottenham Hotspur - Juven-
tus 
10.35 Liverpool - Athletic Bilbao 
12.15 Community Shield - Pre-
view Show 
12.45 Arsenal - Chelsea 
15.00 1 á 1 
15.25 Bolton - Leeds 
17.30 KA - FH 
19.10 Premier League World 
19.35 Arsenal - Chelsea 
21.15 Bolton - Leeds 
22.55 UFC Fight Night. Weidman 
vs Gastelum

 

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

 

Bein útsending frá árlegum brekkusöng á Þjóðhátíð í Vest-
mannaeyjum í opinni dagskrá. Ingó veðurguð verður á sínum stað 
til að stýra fjöldasöng með stæl og Árni Johnsen mætir á staðinn 
til að leiða þjóðsönginn okkar.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
SUNNUDAGUR

Í opinnidagskrá
BREKKUSÖNGUR 2017

CURB YOUR 
ENTHUSIASM

Larry, Ted og Jeff leita að 
nýjum kokki á veitingastaðinn 
þeirra og Larry grunar konuna 
sína um að vera skotna í 
öðrum manni. 

KINDERGARTEN COP 2
John Kimble er harðsnúin lögga og töffari af guðs náð sem 
hefur verið á hælunum á umsvifamesta eiturlyfjasalanum í 
bænum í mörg ár. En hvað varð til þess að hann gerðist 
leikskólakennari? Gamansöm spennumynd með Dolph 
Lundgren í aðalhlutverki.

Sannsöguleg mynd um Anitu 
Hill sem árið 1991 ákærði 
Clarence Thomas, háttsettan 
dómara, fyrir kynferðislega 
áreitni.

CONFIRMATION

APOLLO 13
Árið er 1970 og þegar Apollo 
13 var skotið á loft var ferðinni 
heitið til tunglsins. En hvað fór 
úrskeiðis? Ævintýraleg 
spennumynd með Tom Hanks í 
aðalhlutverki.

07.00 Víkingurinn Viggó 
07.11 Zigby 
07.25 Stóri og Litli 
07.38 Ljóti andarunginn og ég 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.00 Lína langsokkur 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Víkingurinn Viggó 
11.11 Zigby 
11.25 Stóri og Litli 
11.38 Ljóti andarunginn og ég 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.00 Lína langsokkur 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Víkingurinn Viggó 
15.11 Zigby 
15.25 Stóri og Litli 
15.38 Ljóti andarunginn og ég 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.00 Lína langsokkur 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Töfrahúsið

Dóra könnuður 
kl. 08.00, 12.00 
og 16.00
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Mánudagur

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

STÖÐ 2 SPORT

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

07.00 The Simpsons
07.25 The Little Engine That Could
08.45 Curious George 3. Back to 
the Jungle
10.05 The Flintstones & WWE. 
Stone Age Smackdown
10.55 Land Before Time. Journey 
to the Brave
12.15 The Middle
12.35 2 Broke Girls
13.00 Drop Dead Diva
13.45 Margra barna mæður 
Vandaður íslenskur þáttur þar 
sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir hittir konur sem 
eignast hafa �eiri börn en gengur 
og gerist í dag, fylgist með heim-
ilislí�nu og forvitnast um hvernig 
hlutirnir ganga fyrir sig á stórum 
heimilum.
14.15 The X-Factor US
14.55 The X-Factor US
16.20 The X-Factor US
17.00 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.10 DC Super Hero Girls. Hero 
Of The Year Skemmtileg og 
spennandi teiknimynd um hóp 
ofurhetja sem eru að undir-
búa hina árlegu ofurhetjuhátíð 
í skólanum þegar illt a� ber að 
garði og setur allt í uppnám. Þá er 
það undir þeim Wonder Woman, 
Batgirl og Bumnlebee komið að 
bjarga málunum.
20.25 Suits
21.10 Game of Thrones Sjöunda 
þáttaröðin um hið magnaða 
valdata� og blóðugu valda-
baráttu sjö konungs�ölskyldna 
í Westeros en allar vilja þær ná 
y�rráðum y�r hinu eina sanna 
konungssæti, The Iron Throne.
22.00 Vice  Ferskur fréttaþáttur 
frá HBO þar sem rýnt er ofan í 
kjölinn á ýmsum hitamálum um 
víða veröld.
22.30 Bernard and Doris
00.10 Veep Sjötta syrpan ef 
þessum bráðfyndnu og marg-
verðlaunuðu gamanþáttum. Julia 
Louis-Dreyfus er hér í hlutverki 
þingmanns sem ratar í starf vara-
forseta Bandaríkjanna.
00.40 Better Call Saul
01.30 Empire
02.15 Bones
03.00 Murder in the First
03.40 Battle Creek Glæpaþættir 
með gamansömu íva� með 
Josh Duhamel og Dean Winters í 
aðalhlutverkum. Þættirnir �alla 
um tvo afar ólíka rannsóknarlög-
reglumenn sem hafa mismunandi 
skoðun á nákvæmlega öllu. Á 
einhvern undarlegan hátt ná þeir 
þó saman í star� og vinna að því 
að uppræta glæpi á götum Battle 
Creek.
04.25 Lucifer
05.05 The Listener
05.50 The Middle

17.15 Raising Hope
17.40 New Girl
18.05 Mike and Molly
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.30 Stelpurnar
19.55 Who Do You Think You Are?
20.40 Grimm
21.25 The Originals
22.10 The Sopranos
23.05 Sleepy Hollow
23.50 Modern Family
00.15 Curb Your Enthusiasm
00.45 Stelpurnar
01.10 Who Do You Think You Are?
01.55 Grimm
02.40 Tónlist

09.10 Pixels
10.55 Paper Towns
12.45 Girl Asleep
14.00 The Nutty Professor
15.35 Pixels
17.20 Paper Towns
19.10 Girl Asleep
20.25 The Nutty Professor
22.05 Sex and the City Geysi-
vinsæl bíómynd byggð á sam-
nefndum sjónvarpsþáttum. Í 
myndinni tökum við upp þráðinn 
þar sem frá var hor�ð í þáttunum. 
Carrie Bradshaw er loksins að 
fara að ganga í það heilaga með 
Mr. Big. En að sjálfsögðu mun sú 
langþráða hjónavígsla ekki ganga 
auðveldlega.
00.25 Django Unchained Stór-
brotin Óskarsverðlaunamynd 
sem Quentin Tarantino leik-
stýrir með Jamie Foxx, Christoph 
Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry 
Washington og Samuel L. Jackson 
í aðalhlutverkum. Myndin gerist 
í suðurríkjum Bandaríkjanna 
skömmu áður en þrælastríðið 
braust út. Þýski læknirinn og 
mannaveiðarinn dr. King Schultz 
er á höttunum e©ir hinum morð-
óðu Brittles-bræðrum þegar hann 
hittir þrælinn Django og fær hann 
til að aðstoða sig við leitina gegn 
loforði um frelsi. En samstarf 
þeirra er rétt að byrja. Myndin 
hlaut tvenn Óskarsverðlaun.
03.05 Ask the Dust
05.00 Sex and the City

08.00 KrakkaRÚV
10.30 Eskil og Trinídad
12.10 Young Sherlock Holmes
13.55 Fleiri siðareglur í Downton 
Abbey
14.50 Sumartónleikar í Schön-
brunn 2017
16.30 KrakkaRÚV
16.31 Háværa ljónið Urri
16.41 Undraveröld Gúnda
16.53 Skógargengið
17.04 Róbert bangsi
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 HM í frjálsum íþróttum
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Fiskidagstónleikar á Dalvík 
2016
21.45 HM í frjálsum íþróttum: 
Samantekt
22.00 Spilaborg
22.50 Mótorsport
23.20 Vitni
00.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Life Unexpected
09.50 Crazy Ex-Girlfriend
10.35 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
14.40 Doubt
15.25 The Great Indoors
15.50 Royal Pains
16.35 King of Queens
17.00 Jennifer Falls
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Late Late Show
19.50 Superstore
20.15 Million Dollar Listing
21.00 APB
21.45 Taken
22.30 Nurse Jackie
23.00 The Tonight Show
23.40 The Late Late Show

08.00 WGC. Bridgestone Invita-
tional
14.00 Gol°ng World 
18.50 Inside the PGA Tour
19.15 WGC. Bridgestone Invita-
tional

07.00 Arsenal - Chelsea
08.40 Bolton - Leeds
10.20 Fulham - Norwich
12.00 Bolton - Leeds
13.40 Norðurálsmótið
14.15 N1 mótið
14.55 Símamótið
15.30 Tottenham Hotspur - Ju-
ventus
17.10 Arsenal - Chelsea
18.50 Haukar - Þór
22.10 Pepsímörkin 
23.40 UFC - Sérstakir þættir
00.05 Formúla E - Montreal II

Sjöunda serían um magnað valdatafl og blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja þær ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti, The Iron Throne.

GAME OF THRONES

SUITS
Sjöunda serían um lífið á 
lögfræðistofu í New York þar 
sem ólíkir starfsmenn hennar 
eru þaulreyndir þegar kemur 
að lausn erfiðra mála.
 

 

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

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

DC SUPER HERO GIRLS:
HERO OF THE YEAR

Skemmtileg og spennandi 
teiknimynd um hóp ofurhetja 
sem eru að undirbúa hina 
árlegu ofurhetjuhátíð í 
skólanum þegar illt afl ber að 
garði.

VICE
Ferskur og áhugaverður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.

BERNARD AND DORIS
Áhrifamikil og sannsöguleg mynd um tóbakserfingjann Doris 
Duke og samband hennar við samkynhneigða einkaþjóninn 
Bernard en það vakti mikla athygli þegar hún ákvað að arfleiða 
hann að miklum auði hennar.

07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Kormákur
08.11 Zigby
08.25 Stóri og Litli
08.38 Brunabílarnir
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Kormákur
12.12 Zigby
12.26 Stóri og Litli
12.39 Brunabílarnir
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Kormákur
16.12 Zigby
16.26 Stóri og Litli
16.39 Brunabílarnir
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
19.00 Skoppa og Skrítla í bíó

Könnuðurinn 
Dóra kl. 09.00, 
13.00 og 17.00
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BREKKUSÖNGUR 
Í BEINNI!

Þjóðhátíð 2017

365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL. 23:15

365.is      Sími 1817
365.IS1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is      Sími 1817
MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is      Sími 1817
MARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

Við ætlum að taka Þjóðhátíðarstemninguna alla leið um verslunarmannahelgina og verðum 
með brekkusönginn í beinni á Stöð 2, Bylgjunni og Vísi. Njóttu töfra Þjóðhátíðar 
með okkur og taktu lagið með Ingó Veðurguð og öllum glöðu gestunum í Eyjum.



-20%-20%

BÍLKERRA
240x147x31cm,  
burðargeta 550kg,  
hámarksþyngd 750kg.          

191.996kr.
79290205                       
Almennt verð: 239.995 kr. 

BÍLKERRA
210x120x37cm, 
burðargeta 550kg. 
hámarksþyngd 750kg.          

175.996kr.
79290124
Almennt verð: 219.995 kr. 

550kg

NÚ ER TÍMINN!
ÞÚ FÆRÐ ALLT EFNIÐ Í PALLINN  
OG SKJÓLVEGGINN HJÁ OKKUR 

Fáðu v�ð í pallinn 
hjá okk�!

0058324   27x95 mm.   2.040 kr./m2    204 kr./lm*

0058325   27x120 mm.   1.864 kr./m2    233 kr./lm*  

0058326   27x145 mm.  2.070 kr./m2  309 kr./lm*  

0058252  22x45 mm.   89kr./lm 

0059253   22x70 mm.   148kr./lm

0058254   22x95 mm.   176kr./lm*  

0058255   22x120 mm.  235kr./lm

0058502   45x45 mm.   173kr./lm*       

0058504   45x95 mm.   280kr./lm*   

0058506   45x145 mm.   461kr./lm*     

0059954   95x95 mm.   679kr./lm* 

GAGNVARIN FURA

PALLURINN

SKJÓLVEGGURINN

GRIND OG UNDIRSTAÐA

*4,5 m og styttra.

GASGRILL
BARON 490 18,5 Kw, 
brennarakerfi úr ryðfríu 
stáli, 2,7 kW hliðar-
brennari, 4,4 kW 
aftari grillteinsbrennari.

89.995kr.
50657488                                               
Almennt verð: 105.895 kr.   

HÁÞRÝSTIDÆLA
AQT 33-11 110 bör           

11.995kr.
74810231                     
Almennt verð: 14.995 kr.  

-20%

-25%
PENSILL
XPERT, 100 mm,  
hægt að setja á skaft           

1.295kr.
84155577   

MÁLNINGARFATA
12 l.         

595kr.
58761012

ÚTIMÁLNING
Steintex, hvítt, 4 l.            

7.265kr.
86647540   

-23%-25%

MÁLUM OG 
VERJUM

 PALLA-
LEIKUR  
BYKO

V�tu með!
1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI FYRIR 

50.000 KR. EÐA MEIRA Á TÍMABILINU 
 1. MAÍ - 17. ÁGÚST 2017.
2.  ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 

NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 
 www.byko.is/pallaleikur
3.  ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG  GÆTIR 
 UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!Vinningshafar eru kynntir 

á Facebooksíðu BYKO  
á hverjum föstudegi til 18. ágúst. FJÖLDI FRÁBÆRRA VINNINGA

ÍSLENSK 
FRAMLEIÐSLA

GASGRILL
Crown Cart 310, 8,8 kW.        

44.995kr.
50657516                     
Almennt verð: 59.995 kr.  

GASGRILL
GRILLPRO 24025, 7,3 
kW, 2 brennarar, eldunar-
svæði 51x29 cm.     

22.995kr.
50657522                     
Almennt verð: 29.995 kr.  

55 ára1962-2017

RAFHLÖÐUVÉL
GSR 18-2-li. 2x1,5 Ah ra�löður. 
Kemur í L-BOXX tösku             

25.995kr.
748740990                       
Almennt verð: 34.995 kr.  
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KJÖRVARI 12  
Pallaolía, margir litir. 4 l.

3.835kr
86363040 

KJÖRVARI 14  
Gagnsæ viðarvörn, 
gagnsær. 4 l.

3.995kr
86332040 

Fyrir pallinn

Fyrir skjólvegginn

Q2200 ferðagasgrill, 1 ryðfrír brennari, 
3,51 kW/h. Grillflötur er 39 x 54 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, svart lok.

39.995kr.
50650005 
Almennt verð: 42.995 kr.

TRAVELQ PRO ferðagasgrill, 
2 ryðfríir brennarar, 4,1 kW/h. 
Grillflötur er 37 x 54 cm. 
Grillgrindur úr pottjárni. Hitamælir 
í loki. Rafstýrður uppkveikjurofi, 
svart lok. Virkar vel í vindi.

33.745kr.
506600016 
Almennt verð: 44.995kr.
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8,8 
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4 brennarar
11,4 
kw

+2 -25%

Viðskiptavinir athugið
VERSLANIR OKKAR ERU  

LOKAÐAR MÁNUDAGINN  
7. ÁGÚST.

OPIÐ ER SUNNUDAGINN 6. ÁGÚST Í  
VERSLUNUM BREIDD OG GRANDA 11-17 

LEIGUMARKAÐUR BREIDD ER LOKAÐUR

Góða skemmtun um  
verslunarmannahelgina!

timbur@byko.is
REIKNAÐU ÚT  
EFNISKOSTNAÐ  
Á BYKO.IS

550kg
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Ys og 
þys út af 
pilsaþyt
Umræða vikunnar snerist 
mikið til um kjól nokkurn. 
Þá er nú alveg tilvalið að 
enda vikuna á að rifja upp 
nokkra merka kjóla sem 
sumir hverjir urðu til þess 
að til handalögmála kom 
en aðrir sitja mögulega enn 
límdir í hugum ungra karla.

Björt Ólafsdóttir klæddist kjól á mynd tekinni í 
þingsal og úr varð þessi síða.

Í vikunni var mikið rætt um kjóla og 
þá sérstaklega einn kjól sem Björt 
Ólafsdóttir, umhverfis- og auðlinda-
ráðherra klæddist í þingsal á ljós-
mynd nokkurri. Rætt var um að 
hér væru brotnar vinnureglur 

Alþingis og hvort almennt mætti taka 
myndir inni í þingsal. Hér virtist vera 
um auglýsingu að ræða og mörgum fannst 
viðbrögð ráðherrans vera ansi slöpp. Hér 
verður nú ekki rætt neitt meira um þetta 
mál, en þó – þetta vakti upp margar gamlar 
minningar um nokkra fréttnæma kjóla sem 
verður fjallað um hér.

Björk í svan 
á rauða 
dreglinum
Björk okkar Guðmunds-

dóttir hefur líklega klæðst 
einum frægasta kjól allra 

tíma en það er að sjálfsögðu 
svanakjóllinn sem hún mætti í 

á Óskarsverðlaunahátíðina árið 
2001. Kjóllinn er raunar svo frægur 

að til er Wikipediasíða um hann 
– þar kemur fram að kjóllinn hafi 
verið valinn í könnun sem Deben-
hams birti í The Daily Telegraph 
árið 2008 níundi þekktasti kjóllinn 
í sögu rauða dregilsins. Tískuhúsið 
Valentino gerði sína eigin útgáfu 
af kjólnum árið 2014 sem fékk 

gríðarlegt hrós um allt í tísku-
heiminum. Kjóllinn hennar 
Bjarkar var hannaður af Mar-
jan Pejoski – en sá er nánast 

óþekktur fyrir utan þennan 
eina kjól. Það er kannski 
bara ágætis ferilskrá.

Lopez kætir, South Park grætir

Jennifer Lopez vakti heimsat-
hygli þegar hún mætti í gríðar-
lega efnislitlum og eiturgrænum 
Versace-kjól á Grammy-verð-

launin árið 2000. Enn vaknar fólk 
sem var á unglingsaldri á þessum 
tíma rennandi sveitt um miðja nótt 
vegna kjólsins fræga. Sama ár fékk 
sami kjóll aftur töluverða athygli 
en þá mættu þeir Trey Parker og 

Matt Stone klæddir eins og Gwyn-
eth Paltrow og Jennifer Lopez á 
Óskarinn – það var Trey sem skart-
aði græna kjólnum hennar Jennifer 
Lopez. Í öðrum fréttum voru þeir 
líka búnir að innbyrða töluvert 
magn af sýru og áttu sennilega ansi 
skrautlegt kvöld þarna árið 2000 
þegar heimurinn var allt annar en 
hann er í dag.

Kjóllinn  
með greini

Það vita allir hvaða kjóll þetta 
er. Á hverju einasta vinnustað 
heimsins sem býr svo vel að 

vera með tölvu þyrptist fólk í kring-
um skjáinn og deildi um hvernig 
kjóllinn væri á litinn. Er hann blár? 
Er hann gylltur? Þetta byrjaði allt 
með því að kona nokkur tók mynd 
af kjólnum sem hún ætlaði að mæta 
í brúðkaup dóttur sinnar í og sendi 
á dóttur sína – upp úr því spannst 
nokkuð rifrildi um litinn á kjólnum. 
Rifrildið færðist á Facebook og svo 
þaðan um allan heim. Vísindamenn 
skrifuðu greinar og Roman Orig-
inals – merkið sem á heiðurinn af 
þessum kjól, seldi öll eintökin upp 
á örskotsstundu. Kjóllinn var blár 
og svartur í raun og veru, en enn eru 
þeir til sem halda því fram að það sé 
samsæri og raunar sé hann gylltur 
og hvítur. Líklega er einhver brjál-
aður að lesa þessi orð hérna.

Stolni samfestingurinn
Reyndar er hér um að ræða 

samfesting, sem er víst ekki 
kjóll – en það er nú bara 

tæknilegt atriði. Allavega, Ragn-
hildur Steinunn mætti á svið sem 
kynnir Söngvakeppni sjónvarpsins 
í mars í vínrauðum samfestingi, 
sem er nú kannski ekki í frásögur 
færandi nema fyrir þær sakir að 
tískuspekingar könnuðust strax við 
samfesting þennan, enda var hann 
óneitanlega nokkuð líkur samfest-

ingi frá tískuhúsinu Balmain. Þó 
var ekki um Balmain-samfesting að 
ræða, enda er sá brúnn. Hér á blað-
síðum Lífsins var talað um uppþot 
þegar viðbrögðunum við þessum 
meinta stuldi var lýst og vitnað var 
í Lindu Björg Árnadóttur, hönnuð 
og lektor í fatahönnun við Lista-
háskóla Íslands, þar sem hún sagði 
samfestinginn augljóslega vera 
stolinn, það er að segja hönnunina 
á honum.
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1.890 KR.6.790 KR. 2.990 KR.

2.390 KR. 7.990 KR. 1.890 KR.9.590KR.

7.390 KR.

NIKE BARNA STRIGASKÓR

EVERLAST STUTTERMABOLIR

SLAZENGER BARNA HÁSKÓLAPEYSUR

NIKE AIR MAX STRIGASKÓR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

LONSDALE BARNAPEYSA

SKECHERS LJÓSASKÓR

NIKE MERCURIAL BARNATAKKASKÓR

SLAZENGER BARNABUXUR

PUMA BARNA STRIGASKÓR

6.790 KR.

USA PRO KVARTBUXUR

2.990 KR.5.590 KR.

USA PRO TOPPUR

8.990 KR.

ADIDAS GALAXY 4 HERRASKÓR

7.390 2.9906.790

7.990 

6.790 8.990

ADIDAS GALAXY 4 HERRASKÓR

2.990 KR.
2 FYRIR

1.8902.990 KR.
2 FYRIR

2.390 
PUMA BARNA STRIGASKÓR

3.590 KR.
2 FYRIR

5.5908.390 KR.
2 FYRIR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

2.9904.590 KR.
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

TIL Í STÆRÐUM 35,5-38,5 TIL Í STÆRÐUM 39,3-46

TIL Í STÆRÐUM 27,5-34 TIL I STÆRÐUM 27,5-34

TIL Í STÆRÐUM 21-26 TIL Í STÆRÐUM 27,5-34

7.990 
TIL Í STÆRÐUM 21-26TIL Í STÆRÐUM 21-26

TIL Í STÆRÐUM 35,5-38,5TIL Í STÆRÐUM 35,5-38,5TIL Í STÆRÐUM 35,5-38,5TIL Í STÆRÐUM 35,5-38,5



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, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@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

INNRÁS KANADÍSKRA 
GRÍNISTA

Kanadamaðurinn og grínar-
inn York Underwood 
stendur fyrir uppistands-

kvöldi þar sem tveir 
færustu spaugarar 

Kanada mæta og 
segja brandara. 

York líkir þessu 
við Vestur-
farana, nema 
á öfugum for-

sendum – með 
gríni en ekki 

örbyrgð.

SÍÐASTI 
SÉNSINN Á 
DAÐA FREY 
(Í BILI)
Daði Freyr 
hefur verið 
á milljón í allt 
sumar enda urðu 
allir alveg óðir í hann 
eftir Eurovisonævintýrið. Hann 
ætlar að spila á Þjóðhátið á 
sunnudaginn og segja þetta svo 
gott í bili. Hann kemur sér aftur til 
Berlínar beint eftir helgi og síðan 
fer hann þaðan á vit ævintýranna í 
Kambódíu.

SJÁLFLÆRÐ 
Í DJÚPU 

LAUG-
INNI
Antonía 

Lárus-
dóttir hefur 

undanfarið 
vakið athygli fyrir 
ljósmyndir sínar og 
núna nýlega leikstjórn en hún 
hefur þó aldrei menntað sig á því 
sviði. Antonía segir galdurinn vera 
að umkringja sig kláru fólki, leita 
ráða og svo einfaldlega henda sér 
út í djúpu laugina.

WANDA STAR RÁÐLEGGUR 
LESENDUM

Dragdrottningin hispurslausa 
Wanda Star vinnur við að 
aðstoða túrista á Íslandi en 
leiðbeiningarnar sem hún 

gefur eru oftar en ekki um-
deildar enda er 

hún ekkert að 
skafa utan af 
hlutunum. 
Hún gaf les-
endum lífs-
ins nokkrar 
ábendingar.

Lífið í  
vikunni 
30.07.17- 
05.07.17

Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægra eða vinstra horn.  
Stærð: 297 x 241 x 88 cm.

Fullt verð: 219.900 kr.

Aðeins 164.925 kr.

MEGA
hornsófi – opinn

Aðeins 79.920 kr.

DALLAS 
hægindastóll

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Vandaður hægindastóll. 

Sveif til að lyfta upp 

fótaskemli er á hlið 

stólsins. Leður á 

slitflötum. Svartur, grár, 

dökkbrúnn og rauðbrúnn.

Stærð: 82 x 96 x 103 cm

Fullt verð 99.900

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Sumar
útsalan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

LOKA 

VIK
AN

Þetta er sautján laga plata 
og það kom alveg hrika-
lega mikið af fólki að 
þessu. Þarna eru ellefu 
pródúserar, sjö aðrir 
rapparar fyrir utan mig 

auk tveggja plötusnúða. Þetta var 
risastórt verkefni sem tók langan 
tíma – að fá fólk til að koma í stúd-
íóið sérstaklega, allir eru auðvitað að 
sinna sínu. Þetta er frekar fjölbreytt 
plata frekar en að þarna sé einkenn-
andi hljómur, þetta er meira svona 
ferðalag í gegnum alls konar hljóma,“ 
segir Birkir Kristján Guðmundsson, 
eða Bróðir BIG eins og hann kallar 
sig. Hann gaf nú nýverið út plötuna 
Hrátt hljóð þar sem áherslan er 
eilítið önnur en hjá flestum röpp-
urum landsins um þessar mundir. Á 
plötunni eru gestir úr öllum áttum, 
m.a. hefur lagið Bardagalistir vakið 
athygli en þar er Gísli Pálmi gestur og 
sýnir á sér nýjar hliðar.

„Gísli hafði samband við mig 
þegar hann sá myndband sem ég gaf 
út árið 2015 við lagið Kontrabassa 
montrassar og bauð mér í heimsókn. 
Við fórum að skoða þetta og eitt 
leiddi af öðru. Við erum alveg enn 
að vinna saman. Við erum að vinna 
í lagi núna, það er á byrjunarreit en 
ég myndi allavega ekki útiloka að 

það kæmi annað lag út með okkur.“
Bróðir BIG hélt útgáfupartí á 

Prikinu í síðustu viku sem var vel 
sótt og segir hann að plötunni hafi 
sérstaklega verið vel tekið af fólki á 
aldrinum 25 til 40 ára sem ólst upp 
á þeim tíma þegar „alvöru hiphop 
var allsráðandi“. Hvernig skilgreinir 
þú það?

„Hiphop sem hefur öll „element“ 
hiphops, þar sem er dj-mennska, 
rapp, graffíti og breikdans, það er 
það sem ég myndi kalla alvöru hip-
hop. Það er svo margt kallað hiphop 
í dag sem er bara popp, það er samt 
kannski orðin smá klisja að kalla 
þetta alvöru hiphop alvöru hiphop, 
það er bara kallað gamaldags hiphop 
af flestum í dag. Það eru voða fáir af 
þessum ungu krökkum að hlusta á 
mig, ég hef ekki orðið var við það. 
Það er aðallega fullorðnara fólk sem 
er að gefa mér þessar góðu mót-
tökur.“

„Ég er að vinna í alls konar verk-
efnum með alls konar fólki. Ég er til 
dæmis að vinna með Gnúsa Yones, 
við erum að vinna saman í plötu. Ég 
er kominn langleiðina með að semja 
þetta allt og við byrjum að taka upp 
í lok mánaðar. Svo er ég að vinna 
plötu með BRR, þeim sem vann 
með mér þessa plötu. Síðan er ég í 
hljómsveitinni Hástöfum. Við erum 
búnir að vera að spila á tónleikum í 
meira en ár en höfum aldrei gefið út 
lag, sem er fyndið því að við höfum 
verið að búa okkur til „reputation“ 
á götunni án þess að hafa nokkurn 
tímann gefið út lag. Í þessari hljóm-
sveit eru MC Bjór, ég, Morgunroði 
og Gráni. Við erum að semja á fullu 
og erum komnir með nokkur lög 
og stefnum á að gefa út breiðskífu,“ 
svarar Bróðir BIG spurður að því 
hvað sé fram undan hjá honum, það 
er óhætt að segja að það sé dágóður 
slatti.

Hrátt hljóð má nálgast á Spotify, 
geisladisk í Lucky Records, Band-
camp og Soundcloud. Platan kom 
einnig út á vínyl sem seldist upp 
sama dag og hann kom út. Bróðir 
BIG segir þó að það standi til að gefa 
út fleiri eintök af vínylnum og má 
hafa samband við hann upp á pant-
anir. stefanthor@frettabladid.is

Gerir alvöru hiphop 
           en ekki popp
Rapparinn Bróðir BIG gaf nýlega út plötuna Hrátt hljóð þar sem 
hann fær til sín ótal gesti, þar á meðal Gísla Pálma. Hann er ánægður 
með að vera ekki með alveg sama hlustendahóp og aðrir rapparar.

Bróðir BIG vinnur í hellingi af verkefnum um þessar mundir, til að mynda plötu með Gnúsa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

HIPHOP SEM HEFUR 
ÖLL „ELEMENT“ 

HIPHOPS, ÞAR SEM ER DJ-
MENNSKA, RAPP, GRAFFÍTI OG 
BREIKDANS, ÞAÐ ER ÞAÐ SEM ÉG 
MYNDI KALLA ALVÖRU HIPHOP.
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KYNNIÐ YKKUR AFMÆLISTILBOÐ 
Á VÖLDUM GERÐUM AF NISSAN QASHQAI

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

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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10 ÁRA AFMÆLI
NISSAN QASHQAI

NISSAN QASHQAI ACENTA
Fjórhjóladri�nn, 1,6 dísil, beinskiptur.

Eyðsla 4,9 l/100 km*

Verðlistaverð: 4.290.000 kr.

Allt frá því að Nissan Qashqai var fyrst kynntur í febrúar 
2007 hefur sigurganga hans verið óslitin. Nissan Qashqai var 
brautryðjandi í �okki sportjeppa og hefur allar götur síðan 
verið einn vinsælasti bíllinn í �okknum. Heildarsala Nissan 
Qashqai er orðin y�r 3,3 milljónir bíla og ekkert lát verið á 
vinsældunum.

Í tilefni af tímamótunum bjóðum við valdar gerðir af Nissan 
Qashqai á sérstöku afmælistilboði. Ha�ð samband við 
sölumenn Nissan og tryggið ykkur nýjan Nissan Qashqai.

Afmælisverð: 3.940.000 kr.



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Reglulega birtast viðtöl við íbúa 
í miðborg Reykjavíkur sem 
kvarta undan ágangi ferða-

manna. Þeir fá ekki svefnfrið vegna 
hópbifreiða og túrista með háværar 
ferðatöskur á hjólum. Bændur segja 
frá ferðamönnum sem kúka í hlað-
varpanum og gefa hestum brauð á 
víðavangi. Björgunarsveitir tala um 
aukna tíðni raunverulegra og ónauð-
synlegra útkalla. Vegfarendur eru í 
bráðri lífshættu vegna kínverskra 
ökumanna á vegunum. Túristar baða 
sig ekki eins og innfæddir og menga 
sundlaugarnar. Smám saman hefur 
þjóðin áttað sig á því að ferðamenn 
eru engisprettufaraldur sem verður 
að stöðva.

Nú hafa máttarstólpar sam-
félagsins tekið höndum saman til að 
losa okkur við óværuna. Þar ganga 
fremstir hóteleigendur og veitinga-
menn sem verðleggja túrismann 
svo hátt að mikill fjöldi hættir við 
að koma og hinir koma aldrei aftur. 
Fjögurra fermetra herbergi undir 
súð með aðgangi að salerni kostar 
viðlíka og gisting á fjögurra stjörnu 
hóteli í Evrópu. Sveittur hamborgari 
með frönskum kostar eins og þriggja 
rétta máltíð á meginlandinu. Ferð í 
Bláa lónið er verðlögð eins og óperu-
sýning, bjórinn eins og eðalkampa-
vín. Neikvæð fjölmiðlaumfjöllun 
brýnir almenning til dáða. Ósköp 
venjuleg amerísk hjón sögðu nýlega 
að almennir borgarar hefðu veist 
að þeim fyrir að ganga örna sinn á 
almannafæri.

Með þessu samstillta átaki þjóðar 
og aðila í ferðaþjónustu tekst að losa 
landið við ferðamenn. Íslendingar 
geta unað glaðir í landinu sínu án 
þess að hafa útlendinga í litríkum 
vindjökkum og fjallgönguskóm fyrir 
augum. Nýbyggðu hótelunum má 
breyta í vistarverur fyrir hælisleit-
endur, fangelsi og meðferðarstofn-
anir. Nú verður aftur kátt í höllinni 
eins og hjá Þyrnirós heitinni.

Ferðamanna- 
óværan
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Útsalan er 
í fullum gangi!

Verslunin er lokuð sunnu-daginn 6. ágúst og mánudaginn 7. ágúst

Vinur við veginn

hjá Olís og ÓB 
alla verslunarmanna-
helgina, 4.–7. ágúst

FJÓRFALDIR
VILDARPUNKTAR
ICELANDAIR

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

Í ICELAND ENGIHJALLA,




