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Þór Jakobsson veðurfræð-
ing dreymir um að tengja 
sólstöðugönguna á Íslandi 
við sólstöðugöngur ann-
ars staðar í heiminum, því 
sólstöðumínútan sé sam-
tímis um allan hnöttinn. 
MYND/EYÞÓR

Undur að 
upplifa lí�ð 
Sumarsólstöður eru í dag. Lengsti 
dagur ársins. Af því tilefni ætlar 
Þór Jakobsson veðurfræðingur 
í sína 33. sólstöðugöngu í Viðey, 
þar sem gleði verður við völd en 
líka alvara alheimsins.  ➛2



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 

Þór er einn upphafsmanna sólstöðugöngu í Reykjavík og leiðir sína 33. göngu í Viðey í kvöld. MYND/EYÞÓR

Ég var í áttræðisafmæli!“ útskýr-
ir Þór Jakobsson veðurfræð-
ingur kátur þegar loks næst í 

hann. „Ég varð áttræður í fyrra, og 
konan mín í ár, svo að skólasystkin 
mín og konunnar verða nú áttræð 
unnvörpum og halda veislur. Ég 
segi líka að gamalt fólk eigi að halda 
upp á afmæli sín en ekki bara bjóða 
í jarðarförina!“ bætir Þór við og 
hlær, fullur lífsgleði.

Þór er einn upphafsmanna 
sumarsólstöðugangna sem fyrst 
voru farnar í Reykjavík árið 1985. Í 
kvöld ætlar hann að leiða sína 33. 
sumarsólstöðugöngu í Viðey.

„Við höfum til gamans kallað 
þetta meðmælagöngu með lífinu og 
menningunni. Okkur berst til eyrna 
nóg af slæmum fréttum og því á 
maður að taka frá tíma til að hugsa 
út í það góða sem gerist í lífinu, 
fagna því að vera til og upplifa þetta 
líf í stutta stund.“

Sumarsólstöðugangan fór lengst 
af fram í Öskjuhlíð en undanfarin 
sjö ár hefur hún verið farin í Viðey, í 

samstarfi við Reykjavíkurborg.
„Framan af reyndum við að 

sitja um sólstöðumínútuna sem 
stjörnufræðingar geta reiknað út af 
nákvæmni hvenær sól er stjarn-
fræðilega hæst á lofti. Sumarsól-
stöðumínútan færist alltaf til og var 
klukkan 04.24 í morgun. 

Þegar við verðum í göngunni 
í kvöld verður daginn því farið 
að stytta um hænufet á dag, þótt 
Íslendingar verði ekki varir við 
styttri sólargang fyrr en frá mánuði 
til mánaðar vegna þess hve dimmir 
hægt og sígandi.“
Þór á sér draum á sumarsólstöðum. 
„Mig hefur alltaf dreymt um að 
tengja sólstöðugönguna hér heima 
við sólstöðugöngur annars staðar í 
heiminum, því sólstöðumínútan er 
samtímis um allan hnöttinn. Ára-
mótin færast til og eru aldrei á sama 
tíma á jörðinni en þarna er komin 
stjarnfræðilega útreiknuð mínúta 
sem allir geta sameinast um í þögn 
og von um frið, og fögnuði yfir líf-
inu,“ segir Þór og bendir á að sama 
eigi við um vetrarsólstöður.

„Þetta næst varla í minni tíð, held 
ég, og verður ekki að veruleika fyrr 
en það verður eftirsóknarverðara 
að vakna um miðja nótt til að vera 
með öllum hinum. En með nútíma-
tækni væri hægt að hafa samband 
á milli sólstöðugangna á Íslandi, í 
Noregi, Grænlandi og Kanada, svo 
dæmi séu tekin.“

Töfrastund á sólstöðum
Veðurútlit fyrir kvöldið er gott, að 
sögn veðurfræðingsins. Uppstytta á 
réttum tíma en öruggara að klæða 
sig eftir veðri ef blautt verður á.

„Við ætlum að ganga um 
austurhluta Viðeyjar og segja frá 
sólstöðum, sólstöðumínútunni, 
hátíðum og hefðum í tengslum við 
sólstöður. Árný Helgadóttir, hjúkr-
unarfræðingur og kraftgöngukona, 
ætlar að stýra léttum æfingum 
og gefa heilræði um heilbrigt og 
innihaldsríkt líferni, og Pétur 
Húni Björnsson, þjóðfræðingur 
og söngvari, mun segja skemmti-
legar og fróðlegar sögur tengdar 

sólstöðum. Þá staðnæmumst við í 
fjöruborðinu við varðeld, þar sem 
söngvarinn Jón Svavar Jósefsson 
leiðir fjöldasöng og spilar undir á 
harmóníku og gítar,“ upplýsir Þór, 
fullur tilhlökkunar, en við varð-
eldinn verður hægt að kaupa léttar 
veitingar fyrir þyrsta göngugarpa.

Gönguleiðin er hæfileg fólki á 
öllum aldri en mælt er með góðum 
skóm og skjólgóðum jakka.

„Það er indælt og gaman að 
koma einu sinni á sumri út í Viðey 
og skoða náttúru og umhverfi 
frá þeim sjónarhóli. Fólk hittist, 
kynnist, spjallar og fagnar því að 
vera til. Líf okkar líður hjá og aðrir 
taka við. Það er dýrmætt að verða 
þess áskynja og þarf að minna sig 
á það öðru hvoru hversu mikið 
undur það er að upplifa þetta allt,“ 
segir Þór og gleðst yfir því að fleiri 
sólstöðugöngur hafi orðið til víða 
um land.

„Sólarlag í kvöld er klukkan 
00.04 eftir miðnætti en bjart er 
allan sólarhringinn á Íslandi í 
kringum sumarsólstöður. Íslend-
ingar halda mikið upp á þennan 
árstíma og þótt sólin brenni 
fullhátt á lofti og fullmikið sums 
staðar er hún engu að síður lífgjafi 
og upphaf lífs hér á jörðu,“ segir 
Þór.

Veður fer enn hlýnandi þótt sól 
lækki á lofti því hafið og lofthjúp-
ur jarðar halda áfram að hlýna 
eftir sumarsólstöður.

„Það er búið að vera gaman að 
ganga þessar sólstöðugöngur og 
við höfum skráð þær frá upphafi. 
Sólstöður er töfrastund, ekki síst ef 
við hugsum til sólstöðumínútunn-
ar. Komi fólk til með að hugsa til 
hennar eins og það hugsar til ára-
mótanna, þá er sólstöðumínútan 
fyrir mannkyn allt.“

Lífsfögnuður á oddinn
Tíu ár eru liðin síðan Þór hætti að 
segja veðurfréttir í sjónvarpi, en 
það var aukavinna meðfram starfi 
hans á Veðurstofu Íslands.

„Mér þótti skemmtilegt að 
koma að veðurfréttum sjón-

varpsins og maður þurfti að passa 
vel upp á tímann, sem var þrjár 
mínútur,“ segir Þór og brosir að 
minningunni. „Ég dunda nú við 
ýmislegt en er nýhættur sem for-
maður Oddafélagsins sem ég átti 
þátt í að stofna og vakti athygli 
á sögustaðnum Odda á Rangár-
völlum, þar sem Sæmundur fróði 
átti heima og Snorri Sturluson ólst 
upp,“ segir Þór, en nýr formaður 
Oddafélagsins er sveitarstjórinn 
Ágúst Sigurðsson.

Þá gaf Þór út bókina Lýðveldis-
börnin með Örnu Björk Stefáns-
dóttur í fyrravetur, um endur-
minningar fólks sem man eftir 
þátttöku sinni við stofnun lýð-
veldisins á Þingvöllum árið 1944.

„Svo er ég að bauka í sveitinni 
minni, Mörk á Landi (í Landsveit, 
Rangárvallasýslu). Þar er veðurat-
hugunarstöð og við hjónin með 
fimmtán hektara skika og skóg-
rækt. Þaðan var amma mín og 
þar bjuggu formæður mínar og 
forfeður á 19. öld.“

Að vera orðinn áttræður líkir 
Þór við sólstöðurnar.

„Lífið gengur sinn gang, maður 
áttar sig á því og tekur því öllu sem 
eðlilegu. Þeim mun meira gaman 
hefur maður af æskunni og það 
er gaman að sjá til unga fólksins 
í sjónvarpinu. Ætli manni finnist 
maður ekki vera yngri en maður 
heldur að ömmu hafi þótt þegar 
hún hélt upp á áttræðisafmælið. 
Ég hef verið heppinn með heilsuna 
og líf á gamalsaldri fer mikið eftir 
henni. Af stúdentsárgangi mínum 
er nú þriðjungur dáinn og sumir 
eru veikir en aðrir eins og við 
hjónin, furðu spræk. 

Góð tengsl við börn og barna-
börn eru mikils virði og maður 
reynir að njóta hvers dags þótt 
margt bjáti á, því miður. Í sólstöðu-
göngunni í kvöld á þó að gleyma 
öllu slíku og setja fögnuð lífsins á 
oddinn.“

Siglt verður frá Skarfabakka yfir í 
Viðey kl. 20 í kvöld og til baka ekki 
seinna en klukkan 23. Allir eru 
hjartanlega velkomnir.
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NÝR BÍLL/7 MANNA !
Getum boðið nokkra nýa Landrover 
Discovery Sport HSE Blackline , 
glerþak,leður,7 manna, ofl Frábært 
verð 7.990 þús (Er á staðnum)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

90% LÁN
SUZUKI SX4 GLX. Árgerð 2013, 
ekinn 61 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.190.000. Rnr.170616.

90% LÁN
VW Polo Trendline. Árgerð 2015, 
ekinn 9 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.090.000. Rnr.136156.

100% LÁN
HONDA CRV. Árgerð 2005, ekinn 102 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 
980.000 staðgreitt. Rnr.159673.

100% LÁN
SUZUKI Jimny JLX. Árgerð 2003, 
ekinn 139 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.159650.

100% LÁN
TOYOTA RAV4. Árgerð 2000, ekinn 
220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 
490.000 staðgreitt. Rnr.159584.

100% LÁN
TOYOTA RAV4. Árgerð 1997, ekinn 158 
Þ.KM, bensín, beinskiptur. TILBOÐ 
350.000 staðgreitt. Rnr.162619.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

AUDI A3 limousine. Árgerð 2015, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 3.680.000. Rnr.211549.

SSANGYONG Rexton. Árgerð 2017, 
ekinn 4 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 5.490.000. Rnr.222798.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

BMW 330E PLUG IN HYBRID
Luxury line, hlaðinn búnaði. Ekinn 
12 þkm. 02/16. Tilboð 4,69m stgr. 
Bill.is sími 5773777

 250-499 þús.

Chrysler Neon árg. 1999 til sölu. 
Ekinn 125.000 km. Er óskoðaður 
og þarfnast lagfæringar. Er á 
nærri óslitnum nagladekkjum og 
sumardekk fylgja. Tilboð óskast. S. 
863 7828

 500-999 þús.

4X4 MEÐ KRÓK - TILBOÐ 590 
ÞÚS

HYUNDAI SANTA FE 2005 ek. 
144 þús, bsk, ný skoðaður, nýleg 
tímareim, dráttarkrókur, lýtur vel út, 
TILBOÐSVERÐ 590 þús möguleiki á 
100% láni s.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-750 ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 750 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum 
strax, ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 
9374.

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið mán-fös 10-18
kaffi á könnunni

Til í nokkrum litum.  
Komið og reynsluakið.

VERÐ KR.

ÞÚSUND
4.490

TOYOTA C-HR
NÝIR

HYBRID

MJÖG VEL BÚNIR BÍLAR

18“ álfelgur
8“ margmiðllunarskjár
Hiti í sætum og stýri
Bakkmyndavél
Árekstrarveri
Akreinavari
...og margt fleira

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bílar óskast

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 760 5027

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Bátar

HEIMAVÍK
Flotnet, sökknet. Heimavík. S. 892 
8655 www.heimavik.is

VEIÐIBÆNDUR
Þjórsá, Ölfusá, Hvítá laxanetin 
tilbúin. heimavík ehf. S 892 8655 
www.heimavik.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Garðyrkja
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.

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

 Húsaviðhald

ÞAKVIÐGERÐIR APS 
VERKTAKI EHF

Þaklekar eru því miður alltof 
algengir í íslenskum húsum. Við 

tökum að okkur öll verkefni sem 
snúa að þakviðgerðum.  

Gsm.841 7601

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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

LOKAÐ ER 6-20 JÚNI 
HARÐVIÐUR TIL 

HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI 
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 Fyrir veiðimenn

Jaxon 4 og 5 laga öndunarvöðlur 
Bestu vöðlurnar undir 30 þús.
kr. á markaðnum Verð 29.800 kr 
Með skóm .34.900 kr Veiðiportið 
Grandagarði 3 552-9940

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Sumarbústaðir

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

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

 

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli 
sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á 
margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.  
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: 
agi, virðing, væntingar.

Laus staða í málmiðngreinum 
Laus er til umsóknar heil staða í málmiðngreinum hjá Borgar-
holtsskóla á haustönn 2017.
Gerð er krafa um að kennarinn hafi lokið prófi í rennismíði, 
vélvirkjun, stálsmíði eða blikksmíði. Viðkomandi hafi starfs-
leyfi sem framhaldsskólakennari.

Ráðning og kjör: Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og 
stofnanasamning Borgarholtsskóla. Ekki þarf að sækja um á 
sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn þarf að greina frá 
menntun, fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að 
máli skipti.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans. 
Upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Ómarsson, 
kennslustjóri, s. 856 1714.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til  
Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is,  
fyrir 1. ágúst.

Skólameistari

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR
Erum með vana smiði, verkamenn,  

múrara og pípara sem eru klárir í vinnu.

HANDAFL EHF 
starfsmannaþjónusta

s. 777 2 333

Til sölu

Atvinna

Atvinna

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

Arnarklettur 30 - 310 Borgarnes
Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Falleg og björt 4ra herbergja 109 fm. íbúð í lyftublokk með 
sérinngangi. Verð: 30,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS

 

Fasteignir
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Árgerð 1989, 
ekinn 24 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar.
Verð 4.590.000.-án vsk.
Rnr.104000.

Hertrukkur 4 x4 allur 
læstur ekinn aðeins 
24 þ.km allur yfirfarinn.

MERCEDES-BENZ 1017 4 x 4 
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