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Ari Eldjárn mun reyta af sér brandara í Tjarnarbíói um helgina. MYND/VILHELM

Treður upp  
með fölum Finna
Ari Eldjárn kemur endurnærður úr sólinni í Svarfaðardal. 
Fram undan er heljarinnar grínhátíð í Edinborg en í kvöld 
grínast hann í Tjarnarbíói með fölum og fyndnum Finna. ➛2

Heilbrigð melting - stuðlar 
að eðlilegum efnaskiptum 

Fæst í næsta apóteki

www.icecare.is

Active Liver



„Fringe-hátíðin er Mekka uppistandaranna og ég verð þar allan ágúst. Það er nýtt fyrir mér að gera langa sýningu á ensku.“

Það voru heldur betur við-
brigði að koma úr 24 stiga 
hita og sól í rigninguna hér í 

bænum,“ segir Ari Eldjárn grínisti, 
nýkominn í úr löngu sumarfríi fyrir 
norðan með fjölskyldunni. „Ég var í 
Svarfaðardalnum, kúplaði mig alveg 
út, las Arnald og passaði aldraðan 
hund foreldra minna. Það er hollt 
að fara í langt frí og sérstaklega gott 
fyrir sálina að fara í göngutúr með 
hund,“ segir hann endurnærður. 
Sem er eins gott því um helgina 
stendur mikið til, uppistand í kvöld 
og annað kvöld, á ensku og eftir það 
flýgur Ari til Edinborgar á heljar-
innar grínhátíð.

Hann er þó staddur á óræðum 
stað uppi í sveit þegar blaðamaður 
hringir. „Ég er að leika í nýju kvik-
myndinni hans Benedikts Erlings-
sonar og er að bíða eftir að það 
komi að mér,“ segir hann en gefur 
ekki upp hvaða hlutverk um ræðir, 
tekur bara fram að það sé tiltölulega 
smátt í sniðum.

En hvað stendur til í kvöld? „Það 
er sýningin Iceland vs Finland í 
Tjarnarbíói, ein í kvöld og aukasýn-
ing annað kvöld. Ég kem fram fyrir 
hlé og vinur minn, Ismo Leikola frá 
Finnlandi, treður upp eftir hlé. Ismo 
er ógeðslega fyndinn, með súran 
brandaraskotinn uppistandsstíl. 
Hann vann meðal annars keppnina 
World’s Funniest Person á Laugh 
Factory klúbbnum í Bandaríkj-
unum.  Við tveir erum mjög ólíkir, 
eins og svart og hvítt. Hann kemur 
fyrir eins og feiminn lokaður Finni, 
stynur upp úr sér orðunum og fólk 
veit ekkert hvar það hefur hann 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

þegar hann byrjar. En svo liggja 
allir af hlátri. Hann hefur verið að 
skemmta um öll Bandaríkin, á spila-
vítum í Las Vegas og er að upplifa 
ameríska drauminn, þessi skrítni 
föli Finni sem býr í sólinni í LA! Við 
tveir höfum komið fram saman á 
hátíðum í Finnlandi og ég vonast 
til að gera eitthvað meira með 
honum,“ segir Ari.

Báðir munu þeir flytja grínið á 
ensku í Tjarnarbíói. Ari segir það 
ágæta upphitun þar sem fram 
undan séu stórar grínhátíðir hjá 
þeim báðum. Ismo sé á leiðinni til 
Montreal á hátíðina Just for Laughs 
en sjálfur fari hann til Edinborgar á 
Fringe-hátíðina.

„Fringe-hátíðin er Mekka uppi-
standaranna og ég verð þar allan 
ágúst. Það er nýtt fyrir mér að gera 
langa sýningu á ensku, og gott að 
hafa rennt efninu í Tjarnarbíói áður 
en ég fer út. Ég hef áður skemmt á 
ensku en yfirleitt á Norðurlönd-
unum og þá bara í 15 til 20 mínútur. 
Ég held að það séu rúmlega 3.000 
uppistandarar á Fringe-hátíðinni á 

sama tíma. Þetta er dálítið eins og 
að vera með bás á markaði,“ segir 
hann. 

Megnið af efninu sem hann ætli 
að flytja eigi hann tilbúið. Hann hafi 
notað örlítið af fríinu til að undir-
búa sig fyrir ferðina. Annars hafi 
hann ekki trú á of miklum undir-
búningi.

„Ég undirbý mig yfirleitt sem 
minnst. Annars verð ég svo stress-
aður. Það er miklu betra að setja 
sig í tímapressu og sjá svo til hvað 
kemur út úr því. Ég bíð yfirleitt þar 
til það er alveg að koma að þessu. 
Renni þá í kasti yfir það sem ég á til 
og ákveð að það sé allt miklu betra 
en mig minnti.“

Ég undirbý mig 
yfirleitt sem 

minnst. Annars verð ég 
svo stressaður. 
Ari Eldjárn
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DODGE Grand caravan crew stow 
and go. Árgerð 2016, ekinn 20 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
6.390.000. Rnr.156906 Hafið 
samband varðandi hugsanleg skipti.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

DODGE Grand caravan crew stow 
and go. Árgerð 2016, ekinn 38 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Rnr.156784 Hafið 
samband varðandi hugsanleg skipti.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið virka daga 12-18 og 

laugard. 12-15
www.bilabankinn.is

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

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

AUDI A4 TDI QUATTRO nýskr. 
07/2016, ekinn 26 Þ.km, dísel (190 
hö), sjálfskiptur, S-line sæti ofl. 
aukahlutir. Tilboðsverð aðeins 
5.490.000 kr. Raðnr. 256428 BILO.is

VOLVO XC90 T8 HYBRID 
INSCRIPTION nýskr. 07/2017, 
nýr óekinn, bensín/rafmagn, 
sjálfskiptur, hellingur af 
aukahlutum. Nývirði um 15mkr. 
TILBOÐSVERÐ 10.990.000 kr. Raðnr. 
256626 á BILO.is

HOBBY 560 UKF PREMIUM - 
ÓNOTAÐ, árgerð 2016, leður, 
kojur, TFT-skjár, 12 volt ofl. ofl. 
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 4.790.000 kr. 
Raðnr. 256556 á BILO.is GSM: 771-
8900 um helgina

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Toyota yaris árg “00 TT040 Góður 
bíll nýj skoðaður og smurður Verð 
tilboð. Grétar simi 898 9944

Ford Mondeo árg “06 ek 145 þús. sk 
“18 ásett verð 790 þús staðgr 550 
þús. Uppl. S. 660 3175

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólhýsi

Hobby 540 UFE hjólhýsi, 2008 
árg. Markísa m. hliðum, sólarsella, 
útvarp og TV/loftnet. Fallegt hús á 
2.480.000 kr. Uppl. í s. 8942460

 Vespur

TAMCO SPORT F1 50cc bensínvespa 
með 25km/h hámarkshraða, 
til aksturs á hjólastígum og 
gangstéttum. Ársgamalt hjól frá 
Suzuki umboðinu, ekið aðeins 
260 km. Verð 180 þúsund. Uppl í s. 
691-9988.

 Varahlutir

 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. 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
Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 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.

 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

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

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Nudd

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

 Spádómar

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

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

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Jaxon flugustangarsett . lina 5-6-
7-eða 8 Stöng ,hjól ,lína hólkur , 
polaroid gleraugu ,taumur og 10 
flugur 28.900 kr . Takmarkað magn 
Veiðiportið Grandagarði 3 552-9940

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Góð íbúð í Barmahlíð 120fm til 
leigu 2 svefnh og 2-3 góðar stofur 
laus strax. Uppl. s. 898 8212

 Húsnæði óskast

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða 
Hafnaf., allt kemur til greina. 

Aðeins langtímaleiga. Reglusemi, 
skilvísar greiðslur og meðmæli ef 

óskað er. 

Uppl. í síma 863 4291

Hjón 60-70 ára óska eftir 3ja herb 
íbúð ekki jarðhæð helst í Breiðholti 
ekki skilyrði engöngu langtímaleiga. 
Uppl. S 869 1657

Tveir ungir menn að leita sér af íbúð 
til leigu á rólegum stað í Rvk. Mjög 
reglusamir og hreinlátir. Áhugasamir 
hringja í 663-9352

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

KÖKUHÚSIÐ AUÐBREKKU
óskum eftir að ráða starfskraft til 
afgreiðslu og aðstoðar í bakaríinu. 

Fullt starf.
Uppl. gefur Björk í s. 693 9091.

JÓI FEL JL HÚSIÐ
Óskum eftir að ráða starfsfólk í 
fullt starf í afgreiðslu. Tvískiptar 

vaktir og önnur hver helgi. 
Íslenskukunnátta skilyrði

Vinsamlega hafið samband við 
Heklu 844-8809 eða á jl@joifel.is

 Atvinna óskast
Enskumælandi kona óskar eftir 
tímabundinni vinnu við t.d. þrif o.fl. 
s. 782 7451

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

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

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

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

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

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

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á ÍslandiÁbendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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