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HVER VAR HVAR
Fróðleikur
um kaffi

Fróðleikur Viðtal
vikunnar

Uppskrift af
Belgískum vöfflum

– fyrir lifandi heimili –Leggur grunn að góðum degi

Dalsbraut 1 • Akureyri • sími 558 1100 opið opnunarhelgina frá kl 1200–1800 á laugardag og 1200–1700 á sunnudag

HúsgagnaHöllin 
opnar á akureyri 
laugard. 8. júní kl. 1200

Verið Velkomin!
Léttar veitingar í boði á Laugardeginum.

Mikið af
spennandi
opnunar-
tilboðuM

Húsgagnahöllin, Betra Bak og Dorma sameinast nú undir sama þaki og opna  

nýja og glæsilega verslun að Dalsbraut 1. Mikið og fjölbreytt vöruúrval. 

179.990
fullt verð: 239.990

lugo 
tungusófi

opnunartilboð

Stærð: 301X154 cm 
H: 82 cm.  Dökkgrátt 
slitsterkt áklæði
fæst bæði með bæði 
hægri og vinstri tungu.
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Fólk er glatt á góðum degi víðar en í Öxnadal
Systirin sagði listaskáldinu einatt sögur og hann hefði eflaust orðið 
hugfanginn af ævintýrum frá stórfenglegum víðáttum Norður-Ameríku, 
náttúruperlum Klettafjalla og álfaheimi stórborganna. Þessi einstæða 
veröld opnast til allra átta frá áfangastöðum Icelandair í Bandaríkjunum 
og Kanada, veröld þar sem má finna allt sem hugurinn girnist og jafnvel 
hreppstjóra á förnum vegi.     

Icelandair býður í sumar flug til og frá Akureyri um Keflavíkurflugvöll til nokkurra helstu áfangastaða félagsins í N-Ameríku.  
Flogið verður tvisvar sinnum í viku, frá 6. júní–15. september, á fimmtudögum og sunnudögum.  
*Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

BÆTTU SMÁ  
NORÐUR–AMERÍKU 
Í LÍF ÞITT 
Verð frá 42.100* kr.



Frábærir
nýir
kæliskápar
frá SAMSUNG

R Ý M I N G A R S A L A

Seljum nú úrval af stórkostlegum Samsung
sjónvörpum síðasta árs með verulegum afslætti 

vegna nýrra módela sem eru að koma.

Úrval þvottavéla frá Samsung
Hágæða vélar. Verð frá kr. 109.900

Treystu
Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 159.900

Rýmum fyrir nýjum
módelum frá Samsung

HÉR SÝNT:

LED sjónvarp · 100 Hz. · Full HD, 1920 x 1080p · Mega skerpa · USB: 
kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2 · 

Tengingar: 3xHDMI, 2xUSB, 1x Scart, Komponent, Komposit · Heyrnartól    

FURUVÖLLUM 5 ·  AKUREYRI ·  SÍMI 461 5000          GARÐARSBRAUT 9 ·  HÚSAVÍK ·  SÍMI 464 1515

Úrval Samsung kæliskápa á góðu verði.
DÆMI – HÉR SÝNDUR:

178 cm hár hvítur skápur á 129.900.-

42" · S A U E 4 2 F 5 0 0 5  · Tilboðsverð: Kr. 159.900,- 
46" · U E 4 6 F 5 0 0 5 A K  · Tilboðsverð: Kr. 179.900,- Dæmi:
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Notaðu hreinsaða mold í garðinn!
· Hreinsuð mold er mun meðfærilegri og fallegri

Verð kr. 3500 m   í smásölu*3

Afgreiðslutími:
  Virka daga kl.16-17:30
  Laugardaga kl. 12-14

*Frí heimsending við kaup á meira en 3 m3

· Hreinsuð mold sparar tíma og fyrirhöfn

Upplýsingar í síma:
897 1490 ; 897 8845
finnurhf@simnet.is

Indverskur Ayurvedískur
nuddsérfræðingur

starfar nú á Akureyri, eftir tveggja ára starf 
á Austfjörðum.

Þjáist þú af ýmsum tegundum gigtar, 
psoreasis, brjósklosi, íþróttameiðslum, 

beinhimnubólgu, vefjagigt eða 
afleyðingum/skekkjum frá fæðingu?

 
Ayurvedískt nudd með indverskum

hágæða jurtaolíum veitir einstaka upplifun
á líkama og sál.

 
Opnunartilboð.

Upplýsingar og tímapantanir
hjá Japsy í síma 848 3060.

MIKIÐ ÚRVAL GOTT VERÐ 25 ÁRA REYNSLA

UPPSETNINGAR UM ALLT NORÐURLAND 

Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • 600 Akureyri 
S: 466 2800 • sala@minnismerki.is • www.minnismerki.is



Grillþjónusta
Brúðkaup

Ættarmót

Afmæli

Partý

BautinnBautinn

www.bautinn.is  -  bautinn@bautinn.is  -  sími 462-1818

Gerum tilboð í stærri hópa



Sími: 461 1841 - www.nonnitravel.is

Enn nokkur sæti laus í pakkaferðir:
Portoroz – Slóvenía & Króatía – Gönguferð – Hjólreiðaferð

NAFLI ALHEIMSINS?

Flugsæti kr. 79.500 með sköttum

Sumar 2013

Beint flug frá Akureyri til Ljubljana 27.6 - 5.7

Verð frá kr. 178.600 með sköttum



Sími: 461 1841 - www.nonnitravel.is
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Flugsæti kr. 79.500 með sköttum
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Fyrir húsið og garðinn

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

2012

Malarhrífa verð frá

Strákústur 
30cm breiður

Garðkarfa 25L 

WZ-9006 Greinaklippur

WZ-9019
Greinaklippur

WZ-9008
Hekk klippur 8”

HLA-205
Áltrappa 5 þrep, tvöföld

5.490,-
7.690,- LLA-211

PRO álstigi/trappa 
2x11 þrep
3,11-5,34 m

CLA-403p
Fjölnota trappa
stigi/pallur 4x3 þrep

með palli: 15.690,-

ODEN þekjandi
viðarvörn. 1 líterDEKAPRO útimálning, 

10 lítrar (A stofn)

DEKA PRO þakmálning, 10 lítrar

Tréolía 3O, 3 lítrar á pallinn 
og annað tréverk

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

Sterkar  hjólbörur 100 lítra 

695

1.470

GAH þýskir
byggingarvinklar. 
Mikið úrval

A4 og A2 ryðfríar 
skrúfur. Mikið úrval

990

1.690

6.490,-

13.990,-

1.895,-7.290,-  
  10.995,-

  2.690,-
4.490,-

11.900,-

16.990,-

690 1.390

 1.390

FYRIR FULLORÐNA

1.490

N e y t e n d u r  a t h u g i ð !  M ú r b ú ð i n  s e l u r  a l l a r  v ö r u r  s í n a r  á  l á g m a r k s v e r ð i  f y r i r  a l l a ,  a l l t a f .  G e r i ð  v e r ð -  o g  g æ ð a s a m a n b u r ð !



Eldhússögur
eldhussogur.com

Dröfn Vilhjálmsdóttir
Matarbloggari

Belgískar vöfflur

Hitaðu 100 ml af mjólk í sem næst 40°C, leystu gerið upp í blöndunni (e.t.v. með 1 tsk af sykrinum) og 
láttu standa þar til freyðir, eða í um 10 mínútur. Hitaðu afganginn af vökvanum í um 40°C, helltu um 
einum bolla í stóra skál og hrærðu eggjarauðum, smjöri, sykri, salti og vanillusykri saman við, ásamt 
gerblöndunni. Hrærðu afganginum smátt og smátt saman við til skiptis við hveitið, þar til komin er fremur 
þykk vöfflusoppa (ekki nota allt hveitið ef hún virðist ætla að verða of þykk, bættu við hveiti ef hún er of 
þunn). Þeyttu eggjahvíturnar þar til þær eru farnar að stífna og blandaðu þeim þá saman við með sleikju. 
Láttu soppuna lyfta sér á hlýjum stað í um 1 klst (enn betra er þó að láta hana lyfta sér í ísskáp yfir nótt, 
en þá er best að sleppa því að hita meirihluta vökvans).

Hitaðu vöfflujárnið og penslaðu það með olíu. Bakaðu vöfflurnar þar til þær eru gullinbrúnar. Berðu þær 
fram strax eða haltu þeim heitum í volgum ofni. Einnig má frysta þær og hita svo í ofni.
(Það má líka nota eggin heil og sleppa því að þeyta hvíturnar en þær verða betri svona.)

Með vöfflunum bar ég fram vanilluís og heita súkkulaðisósu (suðusúkkulaði og smá rjómi hitað yfir 
vatnsbaði) og heita karamellusósu:
100 g smjör · 100 g púðursykur · 1 tsk vanilludropar · 1 dl rjómi
Sjóðið saman í 5 mínútur og hrært stöðugt á meðan. Sósan er borin fram heit.
Það er líka gott að bera fram með vöfflunum jarðaber, hindber, þeyttan rjóma, ferska ávexti, hlynsíróp og 
blanda þessu saman eftir því sem hugurinn girnist, svo ekki sé nú minnst á Nutella, banana og þeyttan 
rjóma!
Ég mæli með því að baka stóra uppskrift af þessum vöfflum til að eiga afgang daginn eftir. Það er 
nefnilega hrikalega gott að rista þær í brauðrist og smyrja með íslensku smjöri, namminamm!

Uppskrift:
1 msk þurrger
700 ml mjólk (eða 350 ml mjólk, 350 ml súrmjólk)
3 stór egg, aðskilin
150 g smjör, bráðið og látið kólna dálítið
6 msk sykur (má vera minna)

1 tsk salt
2 tsk vanillusykur
um 500 g hveiti
3 eggjahvítur
olía til að pensla vöfflujárnið







driving emotion

Gæðadekk
á Góðu verði

Þínir menn í

Dekkjum
staðsettir við

GlerártorG



Íslenska
pönnukökupannan

fæst í Valrós



Viltu vinna �ug
til Slóveníu?

-ferðaleikur Nonna Travel og N4

Sendið svörin fyrir kl. 24 fimmtudaginn 6. júní
á netfangið slovenia@n4.is

Dregið verður úr réttum svörum í Föstudagsþættinum á N4
og fær heppinn þátttakandi flug til Slóveníu í sumar

Öll svör eru að finna á heimasíðu Nonna Travel www.nonnitravel.is

www.nonnitravel.is

1.  Í ferð Nonna Travel til Slóveníu er boðið upp á dagsferð 
     til Feneyja, þessarar einstöku borgar á Ítalíu, sem stundum 
     er nefnd “Drottning Adríahafsins”. Í hjarta Feneyja er torg
     með samnefndri kirkju. Hvað heitir torgið? 
2.  Hæsta fjall Slóveníu er 2,864m. Fjallið var fyrst klifið árið 
     1778 og nú líta Slóvenar á það sem skyldu sína að ganga 
     á fjallið a.m.k. einu sinni á ævinni. Hvað heitir fjallið?
2.  Nonni Travel er skírt í höfuðið á þekktum Akureyringi. 
     Hvað heitir hann og hvað var hann kallaður?



LOKAÐ Á  MÁNUDÖGUM

Opnunartími: Mán. LOKAÐ   Þri.-fös. kl. 11:30-13:30 / 17:30-21:00  · Lau & sun kl. 17:30 - 21:00

Grænmetiskorma kr.1.795,-
Blandað grænmeti með garam masala sósu

Tandoori kjúklingur (tandoori grill réttur) kr.1.895,-
Grillaður tandoori kjúklingur, tvö læri með legg

Tikka masala (tandoori grill réttur) kr.2.195,-
Grillaðar kjúklingalundir í Tikka sósu

Kadai kjúklingur kr.1.995,-
Kjúklingur með sveppum, papríku, lauk og kóríander laufum

Kjúklingur ‘‘65‘‘ kr.2.195,-
Tandoori marineraðar kjúklingalundir í kókos

Kjúklingur madras kr.1.995,-
Engifer- og hvítlauks marineraður kjúklingur með kóríander, 
chili og kókosmjólk

Murgh makhni kr.2.195,-
Grillaðar kjúklingalundir með kóríander, broddkúmeni, ferskum 
tómötum og rjómasósu

Bhune Murgh kr.1.995,-
Kjúklingur eldaður með karimommum, túrmerik og lauk

Engifer lamb kr.2.295,-
Lamb eldað með engifer, hvítlauk, kóríander og ferskri myntu

Karrý fiskur kr.1.795,-
Fiskur með chili, kóríander, fennel, gulu sinnepi og karrý laufum

Rækjur Sukka Masala kr.1.795,-
Rækjur með hvítlauk, engifer, tómötum og methi laufum

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Meðlæti hrísgrjón fylgja með öllum aðalréttum
Raitha kr.250,-
Jógúrtsósa með agúrkum
Naan brauð kr.300,-
Indverskt brauð bakað í tandoori ofninum

kr. 1.550,-





 

S u n n u h l í ð  1 2   ·   6 0 3  A k u r e y r i   ·   S í m i  4 6 1  2 2 4 1   ·   w w w . q u i l t b u d i n . i s

Opið virka daga kl. 10-18 · laugardag kl. 11-14

Quiltbúðin
er 10 ára
Í tilefni af því verður

25% afsláttur af

· Bútasaumsefnum
· Handavinnupakkningum
· Prjóna og Heklgarni

Ath. að tilboðið gildir 6. – 8. júní.





Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

 

STARFSMAÐUR ÓSKAST

HELSTU VERKEFNI

•  Almenn þjónusta

•  Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

•  Önnur tilfallandi verkefni í verslun

N1 leitar að áreiðanlegum og kraftmiklum einstaklingi með góða þjónustulund til starfa
í verslun félagsins á Akureyri. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Bjarnason verslunarstjóri í síma 440 1420.
Vinsamlegast sækið um starfið á sigurdurb@n1.is fyrir 12. júní n.k.

Markaður með notuð föt verður haldinn
í húsnæði Rauða krossins   Viðjulundi 2

Föstudag   7. jún. kl. 10 - 18  og
laugardag  8. jún. kl. 10 - 16

www.redcross.is

FATAMARKAÐUR
               - Rauða krossins





Námskeið ætlað  ungmennum sem fædd eru á árinu 2001 eða 
eldri.  

Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og 
framkomu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, 
umönnun og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á 
umfjöllun um slysavarnir og algengar slysahættur í umhverfinu 
ásamt ítarlegri kennslu í skyndihjálp. 

Staður:  Viðjulundur 2 
Stund:  10.  11.  12.  og  13.  júni kl. 17 – 20 
Verð:  6.000,- 
 

Nánari upplýsingar og skráning er í síma 461 2374 og  
akureyri@redcross.is  

www.redcross.is 

Börn og umhverfi  
( Aukanámskeið ) 



 

Heitreykingarofn frá 
Quantum. 

Verð 10.990 

Vacum 
pökkunar vél 

Flökunarsett Skurðarbretti 
hnífur brýni og fish gripper 

Tilboð 12.990 

Við bjóðum uppá flugustangir í hæsta gæðaflokki frá eftirfarandi vörumerkjum 

Við bjóðum uppá flugulínur í hæsta gæðaflokki frá eftirfarandi vörumerkjum 

 A. Jensen Fluguhjól 
Verð 16.990 















OPIÐ ALLA PÁSKANA
Opnum aftur eftir breytingar
upp úr miðjum júní. Nánar auglýst síðar.

Opið er í pott, vaðlaug, eimbað og rennibraut.

8



GLERÁRGATA 32
600 AKUREYRI

SÍMI: 461-7879

Opið virka daga: 11-18
Laugardaga: 10-16

/IslenskuAlparnirAkureyri

TREK Mystic 12” Stelpuhjól
Fyrir 2-5 ára. Með fótbremsu,  
keðjuhlíf, standara, brettum og 
skrauti.
Verð áður: 27.990-

TREK Mystic 16” Stelpuhjól
Fyrir 3-6 ára. Með fótbremsu,  
keðjuhlíf, standara, brettum, 
körfu og skrauti.
Verð áður: 32.990-

TREK MT200 Stelpuhjól
Fyrir 8-12 ára. 7 gíra með  hand-
bremsum, keðjuhlíf og standara.
Verð áður: 44.990-

TREK MT200 Strákahjól
Fyrir 8-12 ára. 7 gíra með  hand-
bremsum, keðjuhlíf og standara.
Verð áður: 44.990-

TREK Mystic 20” Stelpuhjól
Fyrir 5-8 ára. Með fótbremsu,  
keðjuhlíf, standara, brettum, 
körfu og skrauti.
Verð áður: 36.990-

TREK Jet 20” Strákahjól
Fyrir 5-8 ára. Með fótbremsu,  
keðjuhlíf, standara og brettum.
Verð áður: 36.990-

TREK Jet 12” Strákahjól
Fyrir 2-5 ára. Með fótbremsu,  
keðjuhlíf, standara og brettum.
Verð áður: 27.990-

TREK Jet 16” Strákahjól
Fyrir 3-6 ára. Með fótbremsu,  
keðjuhlíf, standara og brettum.
Verð áður: 32.990-

Hjól fyrir alla hressa krakka
á 10% afslætti!

Viðgerðarþjónusta og 
stillingar fyrir hjólið þitt!

Komdu með hjólið og við 
græjum það fyrir sumarið!

Fjölbreytt úrval af flottum hjálmum!

Hjálma 
á alla hausa!

Nú: 25.190 Nú: 25.190 Nú: 29.690

Nú: 29.690

Nú: 40.490 Nú: 40.490

Nú: 33.290 Nú: 33.290



Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

Austurvegur 69 - 800 Selfoss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is
Jötunn Vélar ehf. - Kt. 600404 2610

Úrvalið er hjá okkur

Erum með úrval sláttutraktora 
í öllum stærðum og gerðum.

Sláttutraktorar

Garðvörur

Gróðurhús
Gróðurhús úr gleri og plasti. 
Ýmsar útfærslur - hagstætt verð.

Fræ, sáðbakkar, mold, 
áburður og garðáhöld.

TREK reiðhjól Leikföng
Mikið úrval af hjólum og 
aukahlutum fyrir hjól.

15% afsláttur af leik-
föngum til 10. júní. 
Mikið úrval.





Hver er Alice Liu og hvaðan 

kemur hún?

„Kínverska nafnið mitt er Shok 

Han Liu, en enska nafnið mitt 

sem ég nota dags daglega er 

Alice. Ég fæddist í Hong Kong, 

sem er stórborg í suður Kína 

og þar gekk ég menntaveginn. 

Mamma á sjö börn og ég er næst 

yngst.“

Það vakti athygli blaðamanns að 

Alice væri í sjö systkina hópi, því 

hann var svo fáfróður að halda að 

allar konur í Kína mættu aðeins 

eiga eitt barn.

„Jú, mikið rétt, sú stranga regla er 

til í Kína, en ekki alls staðar, bara 

í Mið-Kína, sem ég kalla svo, en 

ekki í Hong Kong. Ríkisstjórnin í 

Hong Kong lagði upp með það 

kringum 1970 að konur drægju úr 

barneignum, en það voru aðeins 

tilmæli, ekki ströng löggjöf. Hins 

vegar eiga flestar konur núorðið 

aðeins tvö börn og mörg ung pör 

jafnvel ekki neitt, hreinlega bara 

vilja það ekki. En það átti ekki 

við um kynslóð móður minnar, þegar það að eiga 

6-10 börn þótti ósköp eðlilegt.“

Börn í Hong Kong byrja að vinna fyrr en börn á 

Íslandi. Á Íslandi yrði það sjálfsagt kallað barna-

þrælkun.

„Ég byrjaði að vinna þegar ég var 13 ára en var í 

kvöldskóla næstu árin. Ég er búin að læra fata-

hönnun, grafíska hönnun, teikningu og málaralist, 

og ekki síst kvikmyndagerð. Fyrstu ellefu árin á 

vinnumarkaði vann ég samt við saumar. Þá varð 

ég verslunarstjóri og síðar vann ég í textílverk-

smiðju, þar til ég fann starf sem hentaði mér betur, 

en það var í prentsmiðju. Það var árið 1987.“

Listhúsið í Ólafsfirði lætur ekki mikið yfir sér. 
Það er líka vel falið hjá gömlu sjoppunni þar 
sem engin starfsemi er lengur. Eitt sinn var 
bifreiðaverkstæði þar sem Listhúsið er nú, síðar 
veitingastaður og myndbandaleiga og hvaðeina, 
en tengist núna með hreint ótrúlegum hætti 
þeirri starfsemi sem þar fer fram. Þar ræður 
ríkjum kona að nafni Alice Liu en hún ferðaðist 
um nánast allan heim áður en hún ákvað að 
setjast að í Listhúsinu í Ólafsfirði.

Alice Liu
Kínversk áhrif í Ólafsfirði

Alice á heimaslóðum í Hong Kong.

Viðtal vikunnar



Alice segir að vendipunkturinn í lífi hennar hafi 

verið árið 1996. Þá fékk hún vinnu við alþjóðlegt 

endurskoðunarfyrirtæki. Hún nýtti tímann vel og 

lærði tungumál og þróaði sig áfram í hönnun og 

öðrum listrænum greinum eins og ljósmyndun. 

Árið 1998 stofnaði hún sitt eigið fyrirtæki og vann 

við það. Hún gerði myndbönd og teiknimyndir, 

hún vann við ýmis konar hönnun; hannaði aðallega 

bækur og bókakápur.

Árið 2001 ákvað Alice að hefja háskólanám og 

lauk síðan námi við Skapandi margmiðlun við 

Háskólann í Hong Kong árið 2004. Aðalgreinar 

hennar voru myndbandsklipping og sagnagerð. 

Hún var í nokkra mánuði í Kvikmyndaskólanum í 

Peking árið 2003. Hún var stjórnandi lítils lista-

gallerís á árunum 2006-2008 og það var upp úr 

því sem hún komst í kynni við Ísland.

Hvenær kom hún til Íslands og hvernig bar það 

eiginlega til?

Alice kom til Íslands vegna þess að þá hafði hún 

kynnst ástinni í lífi sínu, Sigurði Svavarssyni. 

„Hann er það besta sem ég hef fundið í lífinu. Það 

byrjaði allt saman árið 2008, en á þeim tímapunkti 

í lífinu fannst mér ég frekar einmana 

og þráði að kynnast fólki. Mig 

langaði að ferðast um heiminn og 

sjá ný lönd. Og hvað haldiði? Ég 

kynntist Íslandi – af öllum þjóðum 

heims. Við Sigurður byrjuðum að tala 

saman gegnum internetið á jólum 

2008 – Skype er gott forrit. Þannig 

gekk það í þrjá mánuði og þá kom 

Siggi í heimsókn til mín í Hong Kong 

þar sem ég bjó. Við hittumst í fyrsta 

sinn í apríl 2009. Síðan heimsótti ég 

hann til Íslands í júní og það var þá 

sem ég kom í fyrsta sinn til Íslands. 

Hann kom svo aftur til mín í Hong 

Kong í september og bað mín. Við 

giftum okkur á Íslandi í desember 

2009.“

Þú ert sem sagt gift Íslendingi. En hvað fórstu 

að gera fyrst eftir að þú komst til landsins?

„Ég kom aftur til Íslands í júní 2010 og hóf nám í 

Haf- og strandveiðastjórnun við Háskólann á Vest-

fjörðum. Þar var ég í átta mánuði og lærði ansi 

mikið. Lauk mastergráðu í þeim fræðum. En að 

því loknu var ég alveg búin með orkuna, fannst ég 

gersamlega útbrunnin og ákvað að taka mér hlé 

frá námi. Þá flutti ég aftur til Skagastrandar, þar 

Alice og Siggi giftu sig árið 2009

Alice með vinum í bátsferð á Vestfjörðum.



sem Siggi bjó, en hann er vélfræðingur.“

Segðu mér frá Listhúsinu í Ólafsfirði. Hvernig 

byrjaði það ævintýri?

„Það er algjörlega tengdaföður mínum, Svavari 

Guðna Gunnarssyni, að þakka að Listhúsið varð 

að veruleika.“

Listhúsið átti sér sem sagt sögu áður en Alice 

kom að því. Það vill þannig til að tengdafaðir 

hennar, Svavar Guðni Gunnarsson fæddist og 

ólst upp austur á fjörðum en fluttist ungur maður 

til Ólafsfjarðar, þaðan sem ástin í lífi hans, Gerður 

Sigurðardóttir, var ættuð. Í Ólafsfirði rak Svavar 

bílaverkstæði í nokkur ár áður en hann flutti með 

fjölskyldu sína til Akureyrar. Það var kringum 

1970. Hann starfaði sem rafvirki lengst af ævinnar, 

auk þess sem hann sinnti kennslu. Áratugum síðar 

keypti Svavar þetta hús aftur, þá kominn á efri 

ár og orðinn ekkjumaður, og ákvað að setja upp 

Listhús, þar sem haldnar hafa verið málverka-

sýningar undanfarin ár. Þegar Alice var flutt til 

Íslands bauð tengdafaðir hennar þeim hjónum 

húsið til að halda áfram með Listhúsið. Alice stakk 

upp því að nýta það fyrir listafólk sem kæmi til að 

dvelja þar og sinna list sinni á meðan dvöl stæði. 

Á þá hugmynd leist Svavari afar vel og varð það 

úr. Alice setti upp heimasíðu (www.listhus.com) 

þar sem húsið var auglýst fyrir listafólk héðan og 

þaðan úr heiminum. Fyrsti gesturinn kom í febrúar 

2012 og nú hafa samtals 26 listamenn dvalið í 

húsinu, víða að úr heiminum, og haldið alls 12 

sýningar. Alice gerir ráð fyrir að þeim muni fjölga 

ört á næstu árum, jafnvel um helming á þessu ári.

Svavar Guðni Gunnarsson lést 12. mars 2013, 

rúmlega áttræður, fæddur 10. júní 1931. Eiginkona 

hans, Gerður Sigurðardóttir, frá Kleifum í Ólafs-

firði, féll frá árið 1999.

Hvaða verkefni eru helst hjá Listhúsinu? Núna eru 

Norðurljósasögur í gangi en eru fleiri verkefni á 

dagskrá?

„Í fyrra sóttum við um peningastyrk til Eyþings og 

vorum svo lánsöm að fá styrkinn, ekki mikinn en 

samt nógu mikinn til að hann skipti okkur máli. 

Hann er aðallega til að fylgja eftir þessu nýja 

verkefni, Norðurljósasögum. En það er aðeins 

byrjunin. Mig langar að koma íslenskum list-

mönnum á framfæri í nokkrum Asíulöndum. Einnig 

að vekja athygli umheimsins á Norðurlandi, og 

ekki síst Ólafsfirði, og vekja áhuga ferðamanna á 

landinu almennt. Ennfremur langar mig til að koma 

á frekari samskiptum og tengslum hér innanlands, 

þannig að sameiginlega getum við eflt svæðið 

öllum til hagsbóta. Í öllu þessu langar mig að 

Listhúsið verði miðpunkturinn.“

Hvernig er að koma úr stóru landi til Íslands, og 

svo til  Ólafsfjarðar?

„Ég átti heima í litlu þorpi þar til ég varð þrettán 

ára. Mér líkar afskaplega rólega lífið hér á Íslandi, 

og alveg sérstaklega í Ólafsfirði, sem er í raun 

rólegri en flestir bæir sem ég þekki. Það á bara vel 

við mig. Ég skynja hlýju allt í kringum mig. Fólkið 

er vingjarnlegt og tekur mér vel. Fólk sem ég þekki 

ekki hætishót er mjög vingjarnlegt, jafnvel þótt ég 

tali ekki tungumálið. Ég kann ekki íslensku. Ég tala 

hana ekki nógu vel til þess. Að því leytinu upplifi 

ég einangrun. Þannig leið mér líka á Ísafirði en hér 

á landi verð ég að tala við fólk á ensku, enn sem 

komið er, eins og við núna. En ég hef eignast vini, 

Tengdafaðir Alice, Svavar Gunnarsson, í Listhúsinu ásamt 
Kristni G. Jóhannssyni, listmálara.



Viðtal: HJÓ

þar á meðal hef ég vingast við nokkrar konur hér 

í Ólafsfirði og við syndum saman í lauginni alla 

þriðjudaga og fimmtudaga veturinn langan. Og 

ég er komin í Rótary-klúbbinn í bænum og þar 

hittumst við á hverjum einasta fimmtudegi.“

Og þú varst að kenna í vetur við Menn-

taskólann á Tröllaskaga?

„Ég stýrði vinnuhóp á vorönn við Menntaskólann 

þar sem ég kenndi kvikmyndagerð. Nemendurnir 

lærðu að nota myndavélina og við lögðum sér-

staka áherslu á myndrammann sem slíkan þegar 

þau gerðu sínar eigin stuttmyndir. En satt að segja 

hef ég ekki mikla reynslu af kennslu. Ég renndi 

blint í sjóinn, eins og þeir segja sjómennirnir 

hérna, en útkoman fór engu að síður fram úr 

mínum björtustu vonum.“

Hvernig líkar þér lífið á Íslandi?

„Mér líkar það vel, en tungumálið er aðalhindrunin 

og kemur í veg fyrir að maður aðlagist eins og 

ég myndi vilja. Ég furða mig alltaf á því hvers 

vegna mér gengur ekki vel að læra tungumálið. 

Sjálfsagt eru ástæðurnar margar. Kannski er sú 

helst að ég er að eldast og er frekar löt við að 

hreyfa raddböndin. Eða þá vöðva sem stjórna 

öllu varðandi röddina. Stundum sofna ég þegar 

ég er að lesa mig til um íslenska tungu. Ég fór á 

íslenskunámskeið á Ísafirði og nýlega á Siglufirði. 

En ég er afspyrnuléleg í íslensku. Ég á í stökustu 

vandræðum með einföld samtöl við fólk, til dæmis 

í sundlauginni með mínum góðu vinum þar. Og ég 

tala ekki neitt að ráði enn sem komið er, bara það 

allra helsta, en mér gengur betur að lesa íslensku. 

Þar finn ég að mér fer fram.“

Alice segist aldrei hafa sótt um starf hér á landi, 

hvað þá fengið vinnu, annað en það sem hún er 

vön og það sem tengist Listhúsinu. Enda hafa

tungumálaerfiðleikarnir koma í veg fyrir það. En 

tungumálaerfiðleikarnar komu þó ekki í veg fyrir 

ást hennar á Sigga sínum enda flyst ástin 

auðveldlega á milli landamæra, og þar þarf að 

minnsta kosti enn sem komið er - hvorki toll né 

túlk. Hún segist hins vegar þurfa um það bil tíu ár 

til viðbótar til að ná einhverjum tökum á tungu-

málinu.

Þótt Alice sé einstaklega jákvæð getur hún ekki 

neitað því að sitthvað gæti verið betra við lífið á 

Íslandi.

„Já, það er reyndar eitt sem hefur truflað mig hér 

á landi, en það er dimma vetrar. Ég verð stundum 

þunglynd í öllu þessu myrkri, sem ætlar engan 

endi að taka. Ég þarf æ meira D-vítamín á veturna. 

Þetta var alvarlegt vandamál fyrsta árið mitt hér. 

Núna hefur mér lærst að ég get dreift álaginu 

sem fylgir myrkrinu með því að ferðast um landið. 

Landslagið hér í Ólafsfirði er ósköp svipað land-

slaginu á Vestfjörðum. En landslagið hefur heillað 

mig. Þess vegna er ég hér. Ég skynja landið. Mér 

finnst ég geta snert það. Landið er lifandi. Þetta 

fann ég ekki þegar ég kom hér fyrst en finn það 

æ betur núna. Þessi upplifun er mér afskaplega 

dýrmæt.“

Alice með nokkrum félögum í sundhópnum í Ólafsfirði.





 Dönsk hönnun á hjálmum og aukahlutum 
 Hjálmurinn sem krakkarnir vilja vera með 
 Hjálmar í stærðum 49-55cm og 55-61cm 
 Stærð stillanleg með skífu aftan á hjálminum 
 Gæðavottaðir bæði í Evrópu og Ameríku 

 Hjálmar  5.950.- 
 Lásar 1.500.- 
 Bjöllur 1.000.- 
 Vesti 1.900.- 
 Endurskin 800.- 

Reiðhjóla hjálmar og aukahlutir fyrir börn 









Íþrótta- og leikjaskóli
Samfélags- og mannréttindadeildar og KA 
fyrir 6-12 ára börn sumarið 2013 

Íþrótta- og leikjaskóli KA 
verður haldinn í sumar og verður 
frá kl. 07:45-12:15 alla virka daga

Tímabil 1:   10.06-21.06
Tímabil 2:   25.06-05.07
Tímabil 3:   08.07-19.07
Tímabil 4:   22.07-02.08

Hvert námskeið er tvær vikur 
og er verð fyrir hvert námskeið 
aðeins kr. 4.000,-

Skráningarblöð má nálgast 
á heimasíðu félagsins www.ka-sport.is 
auk þess sem upplýsingar eru veittar 
í síma 462 3482



Leikfélag Ólafsfjarðar og Leikfélag Siglufjarðar auglýsa

LOKASÝNING Á

STÖNGININN
Samið og leikstýrt af Guðmundi Ólafssyni

„Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins 2012/2013“ 
Nú eru síðustu forvöð að sjá hinn magnaða söng- og gamanleik 

„Stöngin inn“ á heimaslóðum áður en haldið verður á
Stóra sviðið í Þjóðleikhúsinu.

Lokasýningar:
Tjarnarborg Ólafsfirði

13. júní kl. 20:00
Miðapantanir hjá Helenu í síma 845-3216.

Þjóðleikhúsið Reykjavík
16. júní kl. 19:30

Miðapantanir á midi.is og hjá 
Þjóðleikhúsinu í síma 551-1200.

Leikfélögin í Fjallabyggð,
Leikfélag Ólafsfjarðar og Leikfélag Siglufjarðar



A R O U N D  I C E L A N D

NORTH ICELAND:
Fosshotel Dalvik
Fosshotel Laugar*
Fosshotel Husavik

REYKJAVIK:
Fosshotel Baron
Fosshotel Lind

SOUTH ICELAND:
Fosshotel Mosfell*

EAST ICELAND:
Fosshotel Vatnajokull

*Summer hotel

WEST ICELAND:
Fosshotel Reykholt

WESTFJORDS:
Fosshotel Westfjords

Fosshótel 
býður heim

Sunnudaginn 9. júní 
frá kl: 10-11 
býður Fosshótel Dalvík
vinum og velunnurum 
okkar að líta við 
í morgunmat, 
hitta starfsmenn 
og kynna sér 
þjónustu hótelsins.

Allir velkomnir.

DALVÍK



Nota auglýsingu frá í fyrra en nota nýjan texta....
-----------------------------------------------------------------------------

 
Hún er varðandi Listasmiðju fyrir börn í Hlöðunni, Litla-Garði.

Hér að neðan er auglýsing sem þið gerðuð fyrir mig í fyrra.
Textinn þetta árið yrði eins nema aðrar dagsetningar. Hann er breiðletraður og kemur 

hér á eftir.
 

Bestu kveðjur,
Þórhildur Örvars

 
-----------------------------------------------------------------------------

 
Sumarnámskeið í 

Hlöðunni, Litla-Garði

Tón-og leiklistarsmiðja fyrir börn á aldrinum 9-12 ára

Námskeið þar ímyndunara�ið og sköpunargáfan er virkjuð í gegnum leik- og tónlist. 
Hver og einn fær notið hæ�leika sinna og allir taka virkan þátt. 

Þrjú námskeið:
10.-14. júní, 
18.-21. júní,
24.-28. júní

frá kl. 9:00-13:00. 
Hvert námskeið er sjálfstætt og kostar vikan 12.000,-. Veittur er 15% systkinaafsláttur.

Kennarar á námskeiðunum verða Þórhildur Örvarsdóttir og Dagný Halla Björnsdóttir

Skráning og frekari upplýsingar á litligardur@gmail.com
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Sími 412 1600

Gunnar Níels 
Ellertsson 
Sölufulltrúi 
sími 662 2939

Gunnar 
Sigtryggsson 
Sölufulltrúi 
sími 844 8001

Ingi Þór 
Ingólfsson 
Sölufulltrúi 
sími 698 4450

Sigurbjörg 
Sigfúsdóttir 
Sölufulltrúi 
Sími 864 0054

Melasíða 4

Tröllagil 14

NýttNýtt

Nýtt

Lyngholt 18

Freyjunes 4 15.5 millj.

Bakkahlíð 29 44.5 millj.

271,3 fm einbýli á tveimur hæðum með 
bílskúr og útleigu íbúð í kjallara.

Mjög góð 193 fm 6 herbergja endaíbúð í þriggja 
íbúða raðhúsi með innbyggðum bílskúr. 
Góð suður verönd og svalir.

Mjög gott og snyrtilegt, 105,1fm iðnaðarhúsnæði,
byggt 2008. Húsnæðið er með tveimur göngu-
hurðum og einni iðnaðarhurð, þar er kaffistofa/
skrifstofa með lítilli innréttingu.

Steinahlíð 2a 38 millj.

Andrés Már
Magnússon hdl.
Lögg. fasteignasali

Snyrtilegt og rúmgott raðhús með bílskúr í 
góðu hverfi. Húsið er alls 146,7 fm, þar af er 
bílskúr 23,5 fm.

Huldugil 29 34 millj.

Mikið endurnýjuð 112,4 fm. 4ra herbergja íbúð í
tvíbýli rétt við miðbæ Akureyrar. Hentar vel sem
orlofsíbúð í göngufæri við sundlaug og miðbæ.

Oddeyrargata 24 20.8 millj.

Um er 33% hlut í fallegu 117 fm hesthúsi í 
Lögmannshlíð. Tvær tveggja hesta stíur, ásamt 
hlut í kaffistofu, hnakkageymslu og hlöðu.

Safírstræti 5 4.9 millj.

Einkar glæsilegt 182,8 einbýlishús með 47,7 fm 
innbyggðum bílskúr alls 230,5 fm. stór stein-
steypt verönd með skjólveggjum og upphitaðar 
stéttar í bílaplön.

Baugatún 3 55 millj.

Nýtt39.9 millj.

46 millj.

15.8 millj.

Nýtt Lyngholt 17

Snyrtilegt 266,4 fm einbýli á tveimur hæðum með leiguíbúð og 
sambyggðum bílskúr, einkar glæsilegur garður með lítilli verönd. 
Gott útsýni er til sjávar og fjalla.

Dvergagil 3

12.1 millj.

Lindasíða 4 19.5 millj.

Vel skipulagt 176,7 fm 6 herbergja einbýli á einni hæð, stór skjólgóð verön 
og lokaður garður. Upphaflega er gert ráð fyrir bílskúr í húsinu.

Tveggja hæða einstaklega vel viðhaldið einbýlishús ásamt stakstæðum 
bílskúr alls 252,8 fm. Bílaplan er framan við húsið og flísalagðar stéttar. 

Björt og skemmtileg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með stæði 
í bílageymslu í snyrtilegu fjölbýli.

Fagrasíða 7d 28.9 millj.

Falleg 130,6 fm endaíbúð í raðhúsi á tveimur 
hæðum, góð verönd og sér lóð.  

17.3 millj.Tjarnarlundur 15Hólakot 43.9 millj.

Þverholt 4

285fm. glæsilegt hús með öllum nauðsynlegum 
búnaði til rekstrar og mjög góðum veitingasal með 
fullbúnu eldhúsi og öllum tækjum sem til þarf, stór 
verönd og heitur pottur. Náttúrufegurð er mikil.

Gistiheimilið Engimýri 49,9 millj. Hafnarstræti 22

Glæsilegt verslunar, veitinga eða skrifstofu húsnæði, 
sem staðsett er við gömu Höfnersbryggjuna á 
Akureyri með útsýni yfir pollinn. Í dag er rekið þar 
kaffi/matsölust/og gallerí.

Björt og falleg 112,9 fm fjögura herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu 
fjölbýli, stutt í skóla, leikskóla og verslun.

Hólakot með öllum húsakosti, jörðin er talin 250-260 ha. með öllu 
hugsanlegu landi, ræktað land er um 25 ha.  Mikil vinna hefur verið lögð í 
girðingar, landið talsvert hólfað niður, og er sérlega hentugt fyrir hrossarækt

Mjög góð tveggja herbergja íbúð á 5. hæð í fjölbýli með lyftu fyrir eldri 
borgara Lindasíðu, Mjög gott útsýni, laus nú þegar.  

Nýtt 46 millj.Valagil 14

Skemmtilegt og vel skipulagt 5 herbergja 
186,9fm einbýli á tveimur hæðum, þar af 52,1fm 
bílskúr, á fallegum útsýnisstað í Giljahverfi.

26.5 millj.

Snyrtilegt  3ja herbergja, 95,7 fm, mikið 
endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum að 
Þverholti 4. Mjög stór verönd er við húsið

Snyrtileg 2ja herbergja 60,7 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli. 
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skrifstofa með lítilli innréttingu.

Steinahlíð 2a 38 millj.

Andrés Már
Magnússon hdl.
Lögg. fasteignasali

Snyrtilegt og rúmgott raðhús með bílskúr í 
góðu hverfi. Húsið er alls 146,7 fm, þar af er 
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hugsanlegu landi, ræktað land er um 25 ha.  Mikil vinna hefur verið lögð í 
girðingar, landið talsvert hólfað niður, og er sérlega hentugt fyrir hrossarækt

Mjög góð tveggja herbergja íbúð á 5. hæð í fjölbýli með lyftu fyrir eldri 
borgara Lindasíðu, Mjög gott útsýni, laus nú þegar.  
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186,9fm einbýli á tveimur hæðum, þar af 52,1fm 
bílskúr, á fallegum útsýnisstað í Giljahverfi.
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Snyrtilegt  3ja herbergja, 95,7 fm, mikið 
endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum að 
Þverholti 4. Mjög stór verönd er við húsið
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Andrés Már
Magnússon hdl.
Lögg. fasteignasali

Aðalstræti 80

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúr. Eignin stendur við elstu götu bæjarins 
og er á eignarlandi á afar skjólsælum og 
rólegum stað

Kotárgerði 15 39.9 millj.

30.5 millj.

Gott 6-7 herb. Einbýlishús á vinsælum stað 
á Brekkunni, eign sem býður upp á mikla 
möguleika, t.d. aukaíbúð á neðri hæð.

Nesvegur 1 Hauganesi 17.5 millj.

223,8 fm einbýlishús á Hauganesi við Eyjafjörð.
Í húsinu eru tvær íbúðir önnur 4-5 herbergja 
og hin 3ja herbergja

Skútagil 5 22.9 millj.

Snyrtileg  98,8 4ra herb íbúð á efrihæð auk
háalofts, hægt er að nýta geymslu sem fimmta 
herbergið.

Ljómatún 3 25.9 millj.59 millj.

Mjög góð fjögurra herb. 105fm. íbúð á jarðhæð í 
Nausthverfi, steypt verönd sunnan við húsið með 
góðum skjólveggjum.

Vaðlatún 24

Mjög vönduð 4ra herb. raðhúsaíbúð á einni hæð 
með bílskúr, mjög góður sólpallur, heitur pottur 
og garðskúr fylgja eigninni. 

Sunnuhlíð 10

OPIÐ HÚS Allir velkomnir

laugardaginn 8. júní frá kl. 15:00 til 18:00.

Glæsilegt 109,2 fm heilsárshús með 
steyptri verönd og heitum potti á 
fallegum útsýnisstað í frístundabyggð 
við Grenivík. Húsið stendur 5.238,0 
fm leigulóð.  Við húsið er 70 fm 
steypt verönd með heitum potti og 
skjólveggjum.  Leyfi er til að byggja 
allt að 25 fm geymsluskúr fyrir 
snjósleða eða fjórhjól.
Mjög góð aðstaða er til útvistar á 
svæðinu td til vélsleðaferða á 
Kaldbak, Fjörður eða Flateyjardal, 
eins eru margar gönguleiðir í 
nágreninu. 
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ÞÓRUNNARSTRÆTI 134

ÓLAFSVEGUR 28 - ÓLAFSFIRÐI SUMARHÚS - ÞINGEYJARSVEIT

HVERFISGATA - SIGLUFIRÐI

Eign við Hverfisgötu á Siglufirði með þremur 
íbúðum.  Húsið er á þremur hæðum auk óinn-
réttaðs riss. Hér er um að ræða eign sem hefur 
mikla útleigumöguleika en húsið er staðsett 
miðsvæðis í bænum. Stærð 215,1fm
Verð 17,5millj

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýli
Stærð 68,8m²
Verð 12,9millj. áhv lán 10,2millj.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á neðstu hæð í 3ja hæða fjölbýli
Stærð 92,1m²
Verð 16,9millj. áhv lán 16,4 millj.  

3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli
Stærð 59,4fm
Verð 4,0millj.

  Fallegt sumarhús á rúmlega 10 þúsund 
  fermetra eignarlóð í landi Jódísarstaða í 
Þingeyjarsveit um 60 km frá Akureyri. Húsið er skráð 45,4m² að stærð 
auk um 12m² viðbyggingar og svefnlofts. Stór verönd er við húsið. 
Verð 15,9millj.

FOSSVEGUR 26, SIGLUFIRÐI

6 herbergja einbýlishús með sambyggðum bílskúr 
og 2-3ja herbergja íbúð á neðri hæð. Húsið 
stendur hátt og er mikið útsýni bæði inn og út 
fjörðinn. Stærð íbúðar um 205m² - íbúð á neðri 
hæð um 62m² og bílskúr um 52m² - samtals 
318,2m²  Verð 32,7millj.

STAPASÍÐA 15

Vel skipulögð 5 herbergja raðhúsaíbúð á tveimur
hæðum og með innbyggðum bílskúr Eignin er 
þónokkuð endurnýjuð s.s. bæði baðherbergin, 
gólfefni, innihurðar, útidyrahurð ofl. 
Stærð 161,8fm þar af bílskúr 22,2fm
Verð 32,9millj.

SMÁRAHLÍÐ 6HÓLABRAUT 18

Nýjar 3ja-4ra herbergja íbúðir í keðjuraðhúsi. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar með gólfefnum. Stærðir 99,4fm og 110,0fm.

Verð 25.850.000 og 28.600.000

SKÁLATÚN 25-37

Íbúðir klárar til afhendingar strax

TJARNARLUNDUR 16

Rúmgóð 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð
stærð 91,8fm
Verð 14,5millj.

Ný uppgerð 4ra herbergja efri hæð í 
miðbæð Akureyri
Stærð 118,5m² 
Verð 22,9millj áhv óverðtryggt lán 
12,9millj

Björt og vel um gengin 3ja herbergja íbúð 
á 2. Hæð í norður enda. Eldhús og 
baðherbergi hefur verið endurnýjað.
Stærð 77,0m²
Verð 14,2millj.

ÆGISGATA 3

Lítið 3ja herbergja einbýlishús á rólegum stað
á Eyrinni á Akureyri. Þak er nýlega endurnýjað 
sem og stétt fyrir framan hús.
Stærð 80,0m²
Verð 22,9millj áhv lán 22,0millj. 

4ra herbergja efri hæð í tvíbýli á Eyrinni 
auk bílskúrs.
Stærð 127,4m²
Verð 22,5millj.

RÁNARGATA 27 eh VESTURSÍÐA 32

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð (efstu) í fjölbýli í 
síðuhverfi. Stærð 74,1m²
Verð 11,9millj.
Laus til afhendingar strax - lyklar á skrifstofu
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  Fallegt sumarhús á rúmlega 10 þúsund 
  fermetra eignarlóð í landi Jódísarstaða í 
Þingeyjarsveit um 60 km frá Akureyri. Húsið er skráð 45,4m² að stærð 
auk um 12m² viðbyggingar og svefnlofts. Stór verönd er við húsið. 
Verð 15,9millj.
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6 herbergja einbýlishús með sambyggðum bílskúr 
og 2-3ja herbergja íbúð á neðri hæð. Húsið 
stendur hátt og er mikið útsýni bæði inn og út 
fjörðinn. Stærð íbúðar um 205m² - íbúð á neðri 
hæð um 62m² og bílskúr um 52m² - samtals 
318,2m²  Verð 32,7millj.
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Vel skipulögð 5 herbergja raðhúsaíbúð á tveimur
hæðum og með innbyggðum bílskúr Eignin er 
þónokkuð endurnýjuð s.s. bæði baðherbergin, 
gólfefni, innihurðar, útidyrahurð ofl. 
Stærð 161,8fm þar af bílskúr 22,2fm
Verð 32,9millj.
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Nýjar 3ja-4ra herbergja íbúðir í keðjuraðhúsi. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar með gólfefnum. Stærðir 99,4fm og 110,0fm.

Verð 25.850.000 og 28.600.000
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Íbúðir klárar til afhendingar strax

TJARNARLUNDUR 16

Rúmgóð 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð
stærð 91,8fm
Verð 14,5millj.

Ný uppgerð 4ra herbergja efri hæð í 
miðbæð Akureyri
Stærð 118,5m² 
Verð 22,9millj áhv óverðtryggt lán 
12,9millj

Björt og vel um gengin 3ja herbergja íbúð 
á 2. Hæð í norður enda. Eldhús og 
baðherbergi hefur verið endurnýjað.
Stærð 77,0m²
Verð 14,2millj.

ÆGISGATA 3

Lítið 3ja herbergja einbýlishús á rólegum stað
á Eyrinni á Akureyri. Þak er nýlega endurnýjað 
sem og stétt fyrir framan hús.
Stærð 80,0m²
Verð 22,9millj áhv lán 22,0millj. 

4ra herbergja efri hæð í tvíbýli á Eyrinni 
auk bílskúrs.
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Verð 22,5millj.
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Laus til afhendingar strax - lyklar á skrifstofu
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Fannagil 5

Sérlega vandað og nánast viðhaldslaust  7 herb. einbýlishús á 

rólegum stað með frábæruútsýni yfir Akureyri og til vesturs 

upp í Hlíðarfjall og Súlur, verönd til suðurs og vesturs með 

heitum potti. Vandaðar innréttingar og gólfefni alls staðar, 

frábær eign.  Verð kr. 56,9 mill. 

Sérlega vönduð fjögurra herbergja raðhúsaíbúð, vandaðar 

innréttingar og gólfefni, frábær staðsetning rétt hjá 

VMA og MA.   

Verð kr 33,9 millj.   

Heiðarlundur 

Mjög vönduð og mikið endurnýjuð 5-6 herbergja raðhúsa-

íbúð í Lundahverfi, rétt við Lundarskóla og framhaldsskóla 

bæjarins, hagstætt lán áhvílandi. Mjög góð eign á góðum stað.  

Verð kr 35,5 millj.   

SELD

SELD

Gott og mjög mikið endurnýjað þriggja herbergja einbýlishús 

á Brekkunni, eignin er alls 177fm. að meðtöldum bílskúr og 

er laus nú þegar.  Áhvílandi lán að upphæð 19.9 millj.

Verð kr 29,5 millj.

Skarðshlíð 33

Góð þriggja herb. íbúð með fallegu útsýni til suðurs, eldhús 

og bað í góðu ástandi, fín eign miðsvæðis á Akureyri.  

Verð kr. 14,3millj.    

Grænamýri 20

Hringteigur

Hrísar - sumarhús

3.600m2 lóð á einstaklega skemmtilegum stað gegnt 

Akureyri, frábært ýtsýni yfir Akureyri og Eyjafjörð.  

Verð: Óskað er eftir tilboði í eignina.  

Hrísar - sumarhús

Stórglæsilegt sumarhús með öllu í einungis 25-30mín,. 

Akstursfjarlægð frá Akureyri. Húsinu fylgir saunahús, geymslu-

hús, gestahús og stór og góð verönd á þrjá vegu um húsið,  

afhendist með öllu innbúi fyrir utan persónulega hluti.  

Verð: Tilboð   

Brekatún 
Stórglæsilegar 3-5 herb. 
íbúðir rétt við Jaðarsvöll 
á Akureyri með einstöku 
útsýni  yfir  golfvöllinn, 
útvistarsvæðið í 
Hamraborgum, Akureyri 
og í raun allan Eyjafjörð.  
Fjölbreyttar og fallegar 
gönguleiðir eru  í  
nágrenni  hússins  og  
örstutt  í  dagvöru-
verslun.  

Hrímland

Stórglæsileg 4ra herbergja 106m2, heilsárshús í 

Hálöndum við rætur Hlíðarfjalls. Stórkostlegt útsýni. 

Húsin afhendast fullbúin með gólfefnum, heitum potti 

ofl. Þrjú svefnherbergi, tvær snyrtingar og alrými.

Góðu einbýlishúsi á Brekkunni 
verðhugmynd u.þ.b. 35-40 
milljónir

2-3 herb. íbúð með 100% 
yfirtöku láns- verður að vera 
á jarðhæð eða með lyftu

Góðu einbýlishúsi í Síðuhverfi

5-6 herbergja raðhúsaíbúð á 
Brekkunni, helst í Heiðarlundi 
en skoða allt.

3-4 herb. íbúð með 100% lánum 
áhvílandi 

Höfum þegar kaupendur að:

Grýtubakki

Gott enbýlishús/sumar-
hús með öllum búnaði 
afhendist fljótlega, 

Verð kr. 24,9 millj. 

Melasíða 10

Góð tveggja herb. 

íbúð með mjög 

lítilli útborgun.
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Fannagil 5
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SELD
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Skarðshlíð 33
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Grænamýri 20
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2-3 herb. íbúð með 100% 
yfirtöku láns- verður að vera 
á jarðhæð eða með lyftu

Góðu einbýlishúsi í Síðuhverfi

5-6 herbergja raðhúsaíbúð á 
Brekkunni, helst í Heiðarlundi 
en skoða allt.

3-4 herb. íbúð með 100% lánum 
áhvílandi 

Höfum þegar kaupendur að:

Grýtubakki

Gott enbýlishús/sumar-
hús með öllum búnaði 
afhendist fljótlega, 

Verð kr. 24,9 millj. 

Melasíða 10

Góð tveggja herb. 

íbúð með mjög 
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Bíó Sport

Miðvikudagur 5. júní 2013

16.10 Golfið (2:12)

     Golfþættir fyrir alla fjölskylduna, 
þá sem spila golf sér til ánægju og 
yndisauka og líka þá sem æfa íþróttina 
af kappi.  Í þáttunum er fjallað um 
almennings- og keppnisgolf og leitast 
er við að fræða áhorfandann um golf 
almennt, helstu reglur og tækniatriði 
auk þess sem við kynnumst íslenskum 
keppniskylfingum og fylgjumst með 
Íslensku golfmótaröðinni. Umsjónar-
menn eru Gunnar Hansson og Jón 
Júlíus Karlsson. Textað á síðu 888 í 
Textavarpi. e.
16.40 Læknamiðstöðin (11:22)

17.25 Franklín (59:65)

17.50 Geymslan (5:28)

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hið sæta sumarlíf (3:6)

     Dönsk matreiðsluþáttaröð. Mette 
Blomsterberg reiðir fram kræsingar 
sem henta vel á sumrin. e.
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Hrefna Sætran grillar (1:6)

     Hrefna Rósa Sætran matreiðs-
lumeistari grillar girnilegar kræsingar. 
Dagskrárgerð: Kristófer Dignus. Fram-
leiðandi: Stórveldið. Textað á síðu 888 
í Textavarpi. e.
20.05 Síðasti tangó í Halifax (3:6)

     Breskur myndaflokkur. Celia og 
Alan eru á áttræðisaldri og hafa bæði 
misst maka sína. Barnabörn þeirra 
skrá þau á Facebook og í framhaldi 
af því blása þau í glæður eldheits 
ástarsambands sem hóft meira en 60 
árum áður. Meðal leikenda eru Anne 
Reid, Derek Jacobi, Sarah Lancashire 
og Nicola Walker.
21.00 Sakborningar 
     Saga Stephens
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Jethro Tull:  Thick as a Brick
22.36 Jethro Tull:  Thick as a Brick
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In The Middle (17:22)

08:30 Ellen (160:170)

09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (96:175)

10:20 Cougar Town (19:22)

10:45 The No. 1 Ladies’ 
     Detective Agency (3:7)

11:50 Grey’s Anatomy (14:24)

12:35 Nágrannar 
13:00 Covert Affairs (1:11)

14:15 Chuck (12:13)

15:00 Hot In Cleveland (6:10)

15:25 Big Time Rush 
15:50 Tricky TV (14:23)

16:15 Doddi litli og Eyrnastór 
16:25 Ellen (161:170)

17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:06 Veður 
19:15 The Big Bang Theory (16:23)

19:35 New Girl (13:25)

20:00 Hið blómlega bú 
20:25 Go On (19:22)

     Bráðskemmtileg gamanþáttaröð 
með vininum Matthew Perry í hlut-
verki Ryan King, íþróttafréttamanns, 
sem missir konuna sína. Hann sækir 
hópmeðferð fyrir fólk sem hefur orðið 
fyrir ástvinamissi en þar koma saman  
afar ólíkir einstaklingar og útkoman 
verður afar skrautleg.
20:50 Dallas 
21:35 Lærkevej (3:10)

22:20 Philanthropist (7:8)

23:05 NCIS (24:24)

23:50 Grimm (8:22)

00:35 Vice (2:10)

01:20 Sons of Anarchy (12:13)

02:05 American Horror Story (6:12)

02:50 Fringe (10:22)

03:35 Taxi 4 
05:05 Hið blómlega bú 
05:30 Fréttir og Ísland í dag 

12:15 Knight and Day 
14:05 Unstable Fables: 
15:20 Dear John 
17:05 Knight and Day 
18:55 Unstable Fables: 
20:10 Dear John 
     Rómantísk og áhrifamikil 
mynd um John, ungan hermann 
sem fellur fyrir Savönnuh, ungri 
háskólastúlku á meðan hann er í 
tímabundnu fríi í heimabæ sínum. 
Þegar herskyldan kallar ákveða 
þau að halda sambandi með 
bréfaskriftum. 
22:00 The Beach 
00:00 Safe House 
     Hörku spennumynd með Denzel 
Washington og Ryan Reynolds í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar um 
ungan leyniþjónustumann sem fær 
það verkefni að gæta alræms fanga 
og koma honum í öruggt skjól, en 
það reynist honum þrautinni þyngri 
að ráða við.
01:55 Transporter 3 
03:35 The Beach 

07:00 Þýski handboltinn 
     Útsending frá leik Hamburg 
og Kiel í þýsku úrvalsdeildinni í 
handbolta.
18:00 Þýski handboltinn 
     Útsending frá leik Göppingen og 
Flensburg í þýska handboltanum. 
Arnór Atlason og Ólafur Gústafsson 
leika með Flensburg.
21:15 Meistaradeild Evrópu 
     Útsending frá úrslitaleiknum 
í Meistaradeild Evrópu. Það eru 
þýsku stórveldin Borussia Dortmund 
og Bayern Munchen sem mætast 
á Wembley.
23:20 Meistaradeild Evrópu 
     fréttaþáttur 
23:50 Meistaradeildin í han
     bolta - meistaratilþrif 
Skemmtilegur þáttur með 
samantekt frá síðustu leikjum í 
Meistaradeild Evrópu í handbolta.

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:10 America’s Funniest 
     Home Videos (26:48)

07:35 Everybody Loves Raymond 
07:55 Cheers (16:22)

08:20 Dr. Phil
09:00 Pepsi MAX tónlist
16:15 Design Star (10:10)

17:05 The Good Wife (8:23)

17:50 Dr. Phil
18:30 Once Upon A Time (22:22)

19:15 America’s Funniest 
     Home Videos (27:48)

19:40 Everybody Loves Raymond 
20:00 Cheers (17:22)

20:25 Psych (4:16)

21:10 Blue Bloods (15:23)

22:00 Common Law (4:12)

22:50 The Borgias (5:9)

23:35 Leverage (1:16)

00:25 Lost Girl (10:22)

01:10 Excused
01:35 Blue Bloods (15:23)

02:25 Pepsi MAX tónlist

19:35    Hrefna Sætran 20:25    Go On 21:10    Blue Bloods18:30    Matur og menning

18:00 Að norðan  
     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
18:30 Matur og menning
     Létt matargerð ásamt umfjöllun 
um listir og menningu.
19:00 Að norðan (e)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.   
19:30 Matur og menning (e)  

      Létt matargerð ásamt umfjöllun 
um listir og menningu.
20:00 Að norðan (e)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.   
20:30 Matur og menning (e)  

      Létt matargerð ásamt umfjöllun 
um listir og menningu.
21:00 Að norðan (e)

21:30 Matur og menning (e)

22:00 Að norðan (e)

22:30 Matur og menning (e)
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16.20 Ástareldur
     Þýsk þáttaröð um ástir og afbrýði 
eigenda og starfsfólks á Hótel Fürsten-
hof í Bæjaralandi.
17.13 Úmísúmí (10:20)

17.37 Lóa (52:52)

17.50 Dýraspítalinn (4:10)

     Sænsk þáttaröð. Klöru Zimmergren 
þykir vænt um dýrin og í þáttunum 
slæst hún í lið með dýralæknum 
og sinnir dýrum sem á því þurfa að 
halda. e.
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Gómsæta Ísland (3:6)

     Matreiðsluþáttaröð í umsjón Völun-
dar Snæs Völundarsonar. Í þáttunum er 
farið landshorna á milli og heilsað upp 
á fólk sem sinnir rætkun, bústörfum 
eða hverju því sem viðkemur mat. 
Dagskrárgerð: Gunnar Konráðsson. e.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Andraland II (3:5)

     Andri Freyr Viðarsson fer á flandur, 
skoðar áhugaverða staði og spjallar 
við skemmtilegt fólk. Dagskrárgerð: 
Kristófer Dignus. Framleiðandi: 
Stórveldið ehf. Textað á síðu 888 í 
Textavarpi.
20.20 Álfukeppnin í fótbolta
Heimildamynd um Álfukeppnina í 
fótbolta sem stendur yfir dagana 
15.-30. júní.
21.15 Neyðarvaktin (21:24)

     Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago. Meðal 
leikenda eru Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Lauren German og Monica 
Raymund. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (10:24)

23.05 Ljósmóðirin
     Breskur myndaflokkur um unga 
ljósmóður í fátækrahverfi í austurborg 
London árið 1957. Meðal leikenda eru 
Vanessa Redgrave, Jessica Raine og 
Pam Ferris. e.
00.00 Þrenna (1:8)

00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In The Middle (18:22)

08:30 Ellen (161:170)

09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (97:175)

10:15 Human Target (11:12)

11:05 Man vs. Wild (6:15)

11:50 Masterchef (1:13)

12:35 Nágrannar 
13:00 Who Do You Think 
     You Are? (6:7)

13:45 Charlie St. Cloud 
15:35 Barnatími Stöðvar 2 
16:25 Ellen (162:170)

17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:06 Veður 
19:15 The Big Bang Theory (17:23)

19:35 New Girl (14:25)

     Önnur þáttaröðin af þessum 
frábæru gamanþáttum sem fjalla um 
Jess og þrjá skemmtilega en ólíka 
sambýlismenn hennar.
20:00 Grillað með Jóa Fel (2:6)

20:30 Revolution (11:20)

21:15 Grimm (9:22)

     Spennandi þáttaröð þar sem 
persónur úr ævintýrum Grimm-
bræðra hafa öðlast líf og eru færðar 
í nútímabúning. Nick Burkhardt er 
rannsóknarlögreglumaður sem sér 
hluti sem aðrir sjá ekki og hefur það 
hlutverk að elta uppi uppi alls kyns 
kynjaverur sem lifa meðal mannfólk-
sins. Á sama tíma og hann berst við 
djöfla og ára er hann önnum kafinn 
við að leysa morðmál með félaga 
sínum í lögreglunni.
22:00 Vice (3:10)

22:25 Sons of Anarchy (13:13)

23:25 Harry’s Law (2:22)

00:10 Wallander (3:3)

01:40 Medium (13:13)

02:25 Mad Men (8:13)

03:15 Burn Notice (10:18)

04:00 Charlie St. Cloud 
05:40 Fréttir og Ísland í dag 

10:50 The Marc Pease
Experience, 
12:15 Cars 2 
14:00 The Help 
16:25 The Marc Pease 
     Experience, 
17:50 Cars 2 
19:35 The Help 
     Stórkostleg Óskarsverðlauna-
mynd sem byggð er á metsölubók 
Kathryn Stockett og fjallar um líf 
auðugra hvítra kvenna í Mississippi 
og þjóna þeirra, á tímum þar sem 
aðskilnaðarstefnan er alsráðandi.
22:00 Sherlock Holmes: 
     A Game of Shadows 
00:05 The River Wild 
Myndin fjallar um Gail sem var áður 
fyrr leiðsögumaður í bátsferðum 
niður Ógnarfljótið en settist að í 
borgini þegar hún giftist og eignast 
barn. 
01:55 Extract 
03:25 Sherlock Holmes: 
     A Game of Shadows 

18:00 Meistaradeild Evrópu 
     fréttaþáttur 
18:30 Meistaradeildin 
     í handbolta 
Útsending frá bronsleiknum í 
Meistaradeild Evrópu í handbolta.
20:00 Meistaradeildin í 
handbolta 
     Útsending frá úrslitaleiknum í 
Meistaradeild Evrópu í handbolta.
21:30 Meistaradeildin
     í handbolta 
22:00 Feherty 
     Skemmtilegur golfþáttur með 
David Feherty.
22:45 Evrópudeildin 
     Útsending frá úrslitaleiknum í 
Evrópudeildinni. Það eru Benfica og 
Chelsea sem eigast við á Amster-
dam Arena.
01:00 NBA 2012/2013 
     Úrslitaleikir 
Bein útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.

07:10 America’s Funniest 
     Home Videos (27:48)

07:35 Everybody Loves Raymond 
07:55 Cheers (17:22)

08:20 Dr. Phil
09:00 Pepsi MAX tónlist
14:30 The Voice (10:13)

17:00 7th Heaven (22:23)

17:45 Dr. Phil
18:25 Psych (4:16)

19:10 America’s Funniest 
     Home Videos (28:48)

19:35 Everybody Loves Raymond 
19:55 Cheers (18:22)

20:20 How to be a Gentleman 
20:45 The Office (9:24)

21:10 Royal Pains (5:16)

22:00 Vegas (20:21)

22:50 Dexter (7:12)

23:40 Common Law (4:12)

00:30 Excused
00:55 The Firm (13:22)

01:45 Royal Pains (5:16)

02:30 Vegas (20:21)

03:20 Pepsi MAX tónlist

21:15    Neyðarvaktin 21:15     Grimm 19:55     Cheers18:30    Glettur- að austan

18:00 Að norðan  
     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
18:30 Glettur – að austan
     Gísli Sigurgeirsson fræðist um 
mannlífið á Austurlandi.
19:00 Að norðan (e)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.   
19:30 Glettur – að austan (e)

     Gísli Sigurgeirsson fræðist um 
mannlífið á Austurlandi.
20:00 Að norðan (e)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.   
20:30 Glettur – að austan (e)

     Gísli Sigurgeirsson fræðist um 
mannlífið á Austurlandi.
21:00 Að norðan (e)

21:30 Glettur – að austan (e)

22:00 Að norðan (e)

22:30 Glettur – að austan (e)



Gildir til 9. júní á meðan birgðir endast.

GlæsileGt kjötborð
Hagkaup Akureyri

Grísahryggur
með puru

Hamborgarar
90 gr

lambafille
með fitu

Grísalundir

tilboð

tilboð

tilboð

tilboð

1099kr/kg

139kr/stk

3499kr/kg

1999kr/kg

1599kr/kg

189kr/stk

3999kr/kg

2699kr/kg
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Föstudagur 7. júní 2013

14.35 Ástareldur
15.25 Ástareldur
16.15 Babar (22:26)
16.37 Unnar og vinur (8:26)
17.00 Hrúturinn Hreinn (11:20)
17.10 Andraland II (3:5)
     Andri Freyr Viðarsson fer á flandur, 
skoðar áhugaverða staði og spjallar 
við skemmtilegt fólk. Dagskrárgerð: 
Kristófer Dignus. Framleiðandi: 
Stórveldið ehf. Textað á síðu 888 í 
Textavarpi. e.
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.30 Veðurfréttir
18.40 Landsleikur í fótbolta
     Bein útsending frá leik kar-
lalandsliða Íslands og Slóveníu í 
undankeppni HM í Brasilíu 2014.
21.05 Lewis – Sál snillinnar
     Bresk sakamálamynd þar sem 
Lewis lögreglufulltrúi í Oxford glímir 
við dularfullt sakamál. Meðal leikenda 
eru Kevin Whately, Laurence Fox, Clare 
Holman og Rebecca Front.
22.40 Focker-fjölskyldan
     Í þessari mynd sem er framhald 
af Meet the Parents og Meet the 
Fockers er Gaylord M. Focker enn að 
reyna að sanna sig fyrir tengdapabba 
sínum. Leikstjóri er Paul Weitz og 
meðal leikenda eru Ben Stiller, Teri 
Polo, Robert De Niro, Owen Wilson, 
Dustin Hoffman, Barbra Streisand og 
Jessica Alba. Bandarísk gamanmynd 
frá 2010. e.
00.15 Fyrirmyndarbörn
     Tvö börn sem getin voru með 
tæknifrjóvgun koma með kynföður sinn 
inn í fjölskyldulíf sitt. Leikstjóri er Lisa 
Cholodenko og meðal leikenda eru 
Julianne Moore, Annette Bening, Mark 
Ruffalo og Mia Wasikowska. Bandarísk 
bíómynd frá 2010. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna. e.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In The Middle 
08:30 Ellen (162:170)

09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (98:175)

10:15 The Mentalist (4:22)

11:00 Celebrity Apprentice (10:11)

12:35 Nágrannar 
13:00 Bob the Butler 
14:30 Extreme Makeover: 
Home Edition (4:25)

15:10 Sorry I’ve Got No Head 
15:40 Barnatími Stöðvar 2 
16:25 Ellen (163:170)

17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:06 Veður 
19:15 Simpson-fjölskyldan (17:22)

19:40 Stand By Me 
     Sérstök og einstaklega 
vönduð kvikmynd um vináttu og 
ævintýri fjögurra stráka í smábæ í 
Bandaríkjunum á sjötta áratugnum.  
Myndin er byggð á smásögunni 
‘The body’ eftir Stephen King og er 
uppfull af ljúfum húmor og spennu.
21:10 Erin Brockovich 
23:15 Cinema Verite 
     Dramatísk mynd um það sem 
gerðist á bak við tjöldin við gerð 
uppspunnins raunveruleikaþáttar 
um hina típísku amerísku fjölskyldu 
á áttunda áratugnum.
00:50 Transsiberian 
     Dularfull spennumynd með 
Woody Harrelsson, Emely Mortimer 
og Ben Kingsley í aðalhlutverkum. 
Amerískt par lendir í ógnvekjandi 
aðstæðum þar sem þau ferðast með 
Síberíulestinni frá Kína til Moskvu 
því þegar morð er þar framið er 
erfitt að átta sig á því hverjum er 
hægt að treysta um borð.
02:40 The A Team 
04:35 Bob the Butler 
06:05 Simpson-fjölskyldan 

10:55 Flash of Genius 
12:50 Spy Next Door 
14:25 The Notebook 
16:25 Flash of Genius 
18:20 Spy Next Door 
19:55 The Notebook 
Eldheit og sígild ástarsaga sem 
naut mikilla vinsælda er hún var 
sýnd í kvikmyndahúsum árið 2004. 
Söguna segir gamall maður vinkonu 
sinni á elliheimili. Fjallar sagan um 
forboðið ástarævintýri milli tveggja 
ungmenna sem fella hugi saman 
gegn vilja foreldra sinna. Foreldrar 
hennar vilja ekki sjá að hún sé með 
þessum óheflaða lágstéttarmanni 
og skilja þau að. Hún ákveður því 
að ganga að eiga annan mann. En 
sama hversu mjög þau reyna, ástin 
milli þeirra virðist aldrei geta dáið.
22:00 The Big Year 
23:40 Tree of Life 
01:55 Predator 
03:40 The Big Year 

07:00 NBA 2012/2013 
     Úrslitaleikir 
Útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.
14:00 Formúla 1 2013 - Æfingar 
     Bein útsending frá fyrstu æfingu 
ökumanna fyrir kappaksturinn í 
Montreal í Kanada.
18:00 Formúla 1 2013 - Æfingar 
     Bein útsending frá annarri 
æfingu ökumanna fyrir kappaks-
turinn í Montreal í Kanada.
19:30 Þýski handboltinn 
     Útsending frá leik Göppingen og 
Flensburg í þýska handboltanum. 
Arnór Atlason og Ólafur Gústafsson 
leika með Flensburg.
20:50 NBA 2012/2013 
     Úrslitaleikir 
Útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.
22:40 Box: Arreola - Stiverne 
     Upptaka frá mögnuðum 
boxbardaga sem fram fór í Ontario í 
Kaliforníu í apríl 2013.

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Dr. Phil
08:40 Pepsi MAX tónlist
15:15 The Good Wife (9:23)

16:00 Necessary Roughness (10:12)

16:45 How to be a Gentleman (4:9)

17:10 The Office (9:24)

17:35 Dr. Phil
18:15 Royal Pains (5:16)

19:00 Minute To Win It
19:45 The Ricky Gervais Show 
20:10 Family Guy (7:22)

20:35 America’s Funniest 
     Home Videos (25:44)

21:00 The Voice (11:13)

     Bandarískur raunveruleikaþáttur 
þar sem leitað er að hæfileikaríku 
tónlistarfólki. Í stjörnum prýddan hóp 
dómara hafa bæst Shakira og Usher. 
23:30 Excused
23:55 Do you know me
01:25 Psych (4:16)

02:10 Lost Girl (10:22)

02:55 Pepsi MAX tónlist

22:40    Focker-fjölskyldan 19:40   Stand by me 21:00   The Voice18:00    Föstudagsþátturinn

18:00 Föstudagsþátturinn
     Rætt um málefni líðandi stundar, 
fréttir vikunnar, menningu, listir og 
helgina framundan.
19:00 Föstudagsþátturinn (e)

     Rætt um málefni líðandi stundar, 
fréttir vikunnar, menningu, listir og 
helgina framundan.
20:00 Föstudagsþátturinn (e)

     Rætt um málefni líðandi stundar, 
fréttir vikunnar, menningu, listir og 
helgina framundan.
21:00 Föstudagsþátturinn (e)

     Rætt um málefni líðandi stundar, 
fréttir vikunnar, menningu, listir og 
helgina framundan.
22:00 Föstudagsþátturinn (e)

     Rætt um málefni líðandi stundar, 
fréttir vikunnar, menningu, listir og 
helgina framundan.
23:00 Föstudagsþátturinn (e)

     Rætt um málefni líðandi stundar, 
fréttir vikunnar, menningu, listir og 
helgina framundan.
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Laugardagur 8. júní 2013

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Tillý og vinir (24:52)

08.12 Háværa ljónið Urri (51:52)

08.23 Sebbi (11:52)

08.34 Úmísúmí (12:20)

08.57 Litli Prinsinn (5:27)

09.20 Grettir (33:52)

09.31 Nína Pataló (26:39)

09.38 Kung Fu Panda
     Goðsagnir frábærleikans (8:26)

10.01 Skúli skelfir (10:26)

10.15 360 gráður (2:30)

10.40 Heimur orðanna
     Mátturinn og dýrðin (5:5)

11.40 Fagur fiskur í sjó (7:10)

12.15 Landinn
12.45 Fjársjóður framtíðar II (1:6)

13.15 Viðtalið - John Prescott
13.45 Popppunktur 2009 (1:16)

14.40 Skólahreysti (1:6)

15.20 Latibær (128:130)

15.50 Landsleikur í handbolta
     Bein útsending frá leik kvennaliða 
Tékklands og Íslands. Þetta er síðari 
umspilsleikur liðanna í umspili fyrir 
lokakeppni HM kvenna í handbolta í 
Serbíu í desember.
18.00 Svört sól
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Golfið (2:12)

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum (3:7)

     Bresk gamanþáttaröð um hjón sem 
eiga í basli með að ala upp börnin sín 
þrjú. Aðalhlutverk leika Claire Skinner, 
Hugh Dennis, Tyger Drew-Honey, 
Daniel Roche og Ramona Marquez.
20.15 Justin Bieber: 
     Aldrei segja aldrei
Söngvaranum Justin Bieber er fylgt 
eftir á tónleikaferðalagi í tíu daga fyrir 
stórtónleika hans í Madison Square 
Garden í ágúst 2010.
22.00 Frá Barney séð
00.10 Bjargvætturinn
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07:00 Strumparnir 
07:25 Brunabílarnir 
07:50 Doddi litli og Eyrnastór 
08:00 Algjör Sveppi 
10:10 Kalli kanína og félagar 
10:35 Ozzy & Drix 
11:00 Mad 
11:10 Young Justice 
11:35 Big Time Rush 
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 
13:40 One Born Every Minute (4:8)

14:30 Sprettur (2:3)

15:00 ET Weekend 
15:45 Íslenski listinn 
16:15 Sjáðu 
16:40 Pepsi mörkin 2013 
17:55 Latibær 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:50 Íþróttir 
18:55 Heimsókn 
19:10 Lottó 
19:20 The Neighbors (4:22)

     Bráðskemmtilegur gamanþáttur 
um Weaver fjölskylduna sem flytja 
í nýtt hverfi í New Jersey sem að 
þeirra mati er líkastur paradís á jörð. 
Smám saman kemst Weaver fjölsky-
ldan að því að þau skera sig talsvert 
úr í nýja hverfinu, þau eru einu 
íbúarnir sem ekki eru geimverur. 
Það kemur þó í ljós að mannfólkið 
og geimverurnar eiga ýmislegt 
sameiginlegt.
19:40 Wipeout 
20:25 Margin Call (1:0)

22:10 Bad Teacher 
     Geggjuð gamanmynd með 
Cameron Diaz í hlutverki afar óhæfs 
skólakennara sem þarf að takast á 
við ýmsar áskoranir í nýju starfi.
23:45 Predators 
01:30 The Full Monty 
03:00 First Snow 
04:40 ET Weekend 
05:20 The Neighbors (4:22)

05:45 Fréttir 

09:10 Diary of A Wimpy Kid 
10:40 The Full Monty 
12:10 Spy Kids 4 
13:40 The Women 
15:30 Diary of A Wimpy Kid 
17:05 The Full Monty 
18:35 Spy Kids 4 
20:05 The Women 
     Skemmtileg gamanmynd með 
stórleikkonunum Meg Ryan, Annette 
Benning, Evu Mendes, Debru 
Messing og Jödu Pinkett Smith í 
aðalhlutverkum. Mary kemst að 
því að maðurinn hennar heldur við 
þokkafulla sölustúlku og ákveður að 
skilja við hann eftir mikla hvatningu 
frá vinkonum sínum sem allar eiga 
sín eigin rómantísku vandamál.
22:00 The Education 
     of Charlie Banks 
23:40 Battle for Haditha 
01:15 Fatal Secrets 
02:45 The Education 
     of Charlie Banks 

10:25 Íslandsmótið í höggleik 
13:55 Formúla 1 2013 - Æfingar 
     Bein útsending frá þriðju æfingu 
ökumanna fyrir kappaksturinn í 
Montreal í Kanada.
15:00 NBA 2012/2013
     Úrslitaleikir 
Útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.
16:50 Formúla 1 2013 
     Tímataka 
Bein útsending frá tímatökunni fyrir 
kappaksturinn í Montreal í Kanada.
18:35 Þýski handboltinn 
20:10 Borgunarbikarinn 2013 
21:50 Borgunarmörkin 2013 
23:00 Formúla 1 2013
     Tímataka 
00:30 Box
     Chad Dawson - Jean Pascal 
02:00 Box: Dawson - Stevenson 
     Bein útsending frá hnefaleika-
bardaga sem fram fer í Montreal í 
Kanada. Aðalbardagi kvöldsins er 
viðurgein Chad Dawson og Adonis 
Stevenson.

06:00 Pepsi MAX tónlist
12:55 Dr. Phil
13:35 Dr. Phil
14:20 7th Heaven (23:23)

15:05 Judging Amy (15:24)

15:50 Design Star (10:10)

16:40 The Office (9:24)

17:05 The Ricky Gervais Show (7:13)

17:30 Family Guy (7:22)

17:55 The Voice (11:13)

20:25 Shedding for the Wedding 
     Áhugaverður þættir þar sem pör 
keppast um að missa sem flest kíló 
fyrir stóra daginn. 
21:15 Beauty and the Beast (17:22)

22:00 Spy Who Loved Me
00:05 Everything 
     She Ever Wanted (1:2)

01:35 Excused
     Nýstárlegir stefnumótaþáttur 
um ólíka einstaklinga sem allir eru 
í leit að ást. 
02:00 Beauty and the Beast (17:22)

02:45 Pepsi MAX tónlist

20:15    Justin Bieber 19:20   The Neighboiurs 22:00     Excused20:30    Að norðan

19:00 Að norðan (mán)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
19:30 Auðæfi hafsins 4. þáttur (e)   
20:00 Að norðan (þri)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.
20:30 Að norðan (mið)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.
21:00 Matur og menning (e)  

      Létt matargerð ásamt umfjöllun 
um listir og menningu.
21:30 Að norðan (fim)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.
22:00 Glettur – að austan (e)

     Gísli Sigurgeirsson fræðist um 
mannlífið á Austurlandi.
22:30 Föstudagsþátturinn (e)
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Sunnudagur 9. júní 2013

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Kioka
08.08 Kóalabræður (25:26)

08.18 Stella og Steinn (10:52)

08.30 Franklín og vinir hans (3:52)

08.52 Spurt og sprellað (46:52)

08.57 Babar (5:26)

09.19 Kúlugúbbar (34:40)

09.44 Hrúturinn Hreinn
09.51 Undraveröld Gúnda (1:18)

10.15 Hérastöð (19:20)

10.27 Fum og fát (4:20)

10.30 Enginn má við mörgum (2:7)

11.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
11.30 Fjölburar
12.25 Bítlabærinn Keflavík (1:2)

13.20 Útsvar
14.25 Álfukeppnin í fótbolta
15.20 Egyptaland:
     Það sem jörðin geymir
16.50 Í garðinum með Gurrý (5:6)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló (19:52)

17.40 Teitur (29:52)

17.51 Skotta Skrímsli (21:26)

18.00 Stundin okkar (6:31)

18.25 Basl er búskapur
     Litið um öxl (2:2)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Íslendingar: 
     Bessi Bjarnason
Bessi Bjarnason var einkum þekktur 
fyrir hlutverk sín í gamanleikritum á 
nær hálfrar aldar leikferli. Hann lék 
á als oddi í leiksýningum fyrir börn, 
lék aðalhlutverk í söngleikjum en gat 
líka sýnt á sér aðrar hliðar í verkum 
af alvarlegum toga. Textað á síðu 888 
í Textavarpi.
20.35 Ljósmóðirin
21.30 Íslenskt bíósumar 
     Brúðguminn
23.05 Gullöld Elísabetar
     Hér segir frá Elísabetu Englands-
drottningu undir lok valdatíðar hennar 
seint á 16. öld. Henni voru brugguð 
launráð og hún þurfti að glíma við 
spænska flotann og vonbrigði í 
ástalífinu. 
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07:00 Strumparnir 
07:25 Villingarnir 
07:50 Hello Kitty 
08:00 Algjör Sveppi 
09:40 Grallararnir 
10:00 Tasmanía 
10:50 Victourious 
11:15 Glee (20:22)

12:00 Nágrannar 
12:20 Nágrannar 
12:40 Nágrannar 
13:00 Nágrannar 
13:20 Nágrannar 
13:45 Grillað með Jóa Fel (2:6)

14:15 The Kennedys (3:8)

15:00 Mr Selfridge (3:10)

15:55 Suits (9:16)

16:45 Anger Management (10:10)

17:10 Hið blómlega bú 
17:35 60 mínútur 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
19:00 Frasier (1:24)

     Sígildir og margverðlaunaðir 
gamanþættir um útvarpsmanninn Dr. 
Frasier Crane.
19:25 Tossarnir 
20:05 Harry’s Law (3:22)

     Önnur þáttaröðin um stjörnulög-
fræðinginn Harriet Korn (Kathy Bates) 
sem hætti hjá þekktri lögfræðistofu 
og stofnaði sína eigin. Ásamt harla 
óvenjulegum hóp samstarfsfólks taka 
þau að sér mál þeirra sem minna 
mega sín.
20:50 Rizzoli & Isles 
21:35 The Killing (1:12)

22:20 Mad Men (9:13)

23:10 60 mínútur 
     Glænýr þáttur í virtustu og vin-
sælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem reyndustu fréttaskýrendur 
Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar og taka einstök 
viðtöl við heimsþekkt fólk.
23:55 Suits (9:16)

00:40 Game of Thrones (9:10)

01:35 Big Love (9:10)

02:35 Breaking Bad 
03:20 Numbers (9:16)

04:05 The Seven Year Itch 
05:50 Fréttir 

09:05 Gray Matters 
10:40 Three Amigos 
12:20 Skoppa og Skrítla í bíó 
13:20 Wall Street: 
     Money Never Sleep 
15:30 Gray Matters 
17:05 Three Amigos 
18:50 Skoppa og Skrítla í bíó 
19:50 Wall Street: 
     Money Never Sleep 
Gordon Gekko snýr aftur á verð-
bréfamarkaðinn. Michael Douglas 
og Shia LaBeouf í aðalhlutverkum í 
þessarri stórgóðu framhaldsmynd 
sem beðið var eftir
22:00 Robin Hood 
00:15 The Change-up 
     Frábær gamanmynd með Ryan 
Reynolds og Jason Bateman í aðal-
hlutverkum. Tveir vinir sem lifa afar 
ólíku lífi óska sér að fá tækifæri til 
að lifa lífi hins og öllum að óvörum 
rætist óskin.
02:05 Planet of the Apes 
04:05 Robin Hood 

10:25 Íslandsmótið í höggleik 
     Útsending frá lokahringnum á 
Íslandsmótinu í höggleik sem fram fer 
á Strandavelli á Hellu. Þetta er stærsta 
golfmót ársins á Íslandi og allir bestu 
kylfingar landsins taka þátt.
13:35 Þýski handboltinn 
15:05 Meistaradeild Evrópu 
     Útsending frá úrslitaleiknum í 
Meistaradeild Evrópu. Það eru þýsku 
stórveldin Borussia Dortmund og 
Bayern Munchen sem mætast á 
Wembley.
17:10 Þorsteinn J. og gestir
     meistaramörkin 
17:30 Formúla 1 
     Bein útsending frá kappakstrinum í 
Montreal í Kanada.
20:30 NBA 2012/2013 
     Úrslitaleikir 
22:25 Formúla 1 
01:00 NBA 2012/2013
     Úrslitaleikir 
Bein útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.

06:00 Pepsi MAX tónlist
12:10 Dr. Phil
12:50 Dr. Phil
13:30 Dr. Phil
14:15 Shedding for the Wedding (6:8)

15:05 Common Law (4:12)

15:55 How to be a Gentleman (4:9)

16:20 Royal Pains (5:16)

17:05 Parenthood (9:18)

17:55 Vegas (20:21)

18:45 Blue Bloods (15:23)

19:35 Judging Amy (16:24)

20:20 Top Gear USA (15:16)

21:10 Law & Order (7:18)

22:00 Leverage (2:16)

22:50 Lost Girl (11:22)

23:35 Elementary (22:24)

00:20 The Mob Doctor (4:13)

01:05 Excused
01:30 Leverage (2:16)

02:20 Lost Girl (11:22)

03:05 Pepsi MAX tónlist

19:35     Íslendingar 20:05    Harry’s law 19:35    Judging Amy19:00    Auðæfi Hafsins

19:00 Að norðan (mán)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
19:30 Auðæfi hafsins 4. þáttur (e)   
20:00 Að norðan (þri)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.
20:30 Að norðan (mið)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.
21:00 Matur og menning (e)  

      Létt matargerð ásamt umfjöllun 
um listir og menningu.
21:30 Að norðan (fim)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða.
22:00 Glettur – að austan (e)

     Gísli Sigurgeirsson fræðist um 
mannlífið á Austurlandi.
22:30 Föstudagsþátturinn (e)



Hægt er að skoða matseðil í sal
á heimsíðunni www.kruasiam.is

Tilboð      (fyrir tvo eða �eiri)

Kr. 1.650,-  /  Kr. 1.750,- m. gosi

3.490,- kr. fyrir tvo

Fyrir þrjá eða fleiri: 1.645,- kr. á manninn 

• Djúpsteiktar rækjur
• Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi
• Kjúklingur í rauðu karrý
• Hrísgrjón

Tilboð      (fyrir tvo eða �eiri)

3.490,- kr. fyrir tvo

Fyrir þrjá eða fleiri: 1.645,- kr. á manninn 

• Djúpsteiktar rækjur
• Kjúklingur í rauðu karrý
• Svínakjöt í súrsætri sósu
• Hrísgrjón

Tilboð      (fyrir tvo eða �eiri)

3.690,- kr. fyrir tvo

Fyrir þrjá eða fleiri: 1.745,- kr. á manninn 

• Kjúklingur í rauðu karrý
• Svínakjöt í gulu karrý
• Steiktur kjúklingur í ostrusósu m. papriku & lauk 
• Hrísgrjón

Tilboð      (fyrir tvo eða �eiri)

3.690,- kr. fyrir tvo

Fyrir þrjá eða fleiri: 1.745,- kr. á manninn 

• Djúpsteiktar rækjur
• Steikt nautakjöt í ostrusósu
• Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi
• Fiskur í sætri chilisósu
• Hrísgrjón

Opnunartímar:
 Mánud. - föstud.:
  11:30 - 13:30 &
  17:00 - 21:30

 Um helgar:
  17:00 - 21:30

STRANDGÖTU 13 - 600 AKUREYRI - kruasiam@kruasiam.is - www.kruasiam.is

Við erum á fésbókinni

Hádegishlaðborð

Heimsending eftir kl. 17

Sótt/Sent
Alla virka daga frá kl. 11:30 - 13:30

2 lítrar af Pepsi eða Pepsi MAX fylgja ef keypt 
er fyrir þrjá eða fleiri!
Heimsendingargjald 500,- kr.

1 2

3 4

Ath. Gerum ekki breytingar á tilboðum
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Mánudagur 10. júní 2013

22:20     Spilaborg 22:45     Big Love 18:20   Top Gear USA18:00    Að norðan

17.20 Fæturnir á Fanneyju (22:39)

17.31 Spurt og sprellað (39:52)

17.38 Töfrahnötturinn (29:52)

17.51 Angelo ræður (23:78)

17.59 Kapteinn Karl (23:26)

18.12 Grettir (23:54)

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Svona er ástin (1:3)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Róm: 
     Það sem jörðin geymir
21.15 Hefnd (17:22)

     Bandarísk þáttaröð um unga 
konu, Amöndu Clarke, sem sneri aftur 
til The Hamptons undir dulnefninu 
Emily Thorne með það eina markmið 
að hefna sín á þeim sem sundruðu 
fjölskyldu hennar. Meðal leikenda eru 
Emily Van Camp og Max Martini.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (7:13)

     Bandarísk þáttaröð um klæk-
jastjórnmál og pólitískan refskap þar 
sem einskis er svifist í baráttunni. 
Þingflokksformaðurinn Francis Un-
derwood veit af öllum leyndarmálum 
stjórnmálanna og er tilbúinn að svíkja 
hvern sem er svo að hann geti orðið 
forseti. Meðal leikenda eru Kevin 
Spacey, Michael Gill, Robin Wright og 
Sakina Jaffrey. Þættirnir eru byggðir á 
breskri þáttaröð frá 1990 þar sem Ian 
Richardson var í aðalhlutverki.
23.15 Neyðarvaktin (21:24)

00.00 Leyndardómur hússins (2:5)

     Breskur myndaflokkur í fimm 
þáttum um þrjár fjölskyldur sem búa 
í sama húsinu árið 1968, 1987 og í 
nútímanum. Dularfullt lát ungrar telpu 
tengir sögu fjölskyldnanna saman. 
Meðal leikenda eru Alex Kingston, 
Dean Andrews og Shelley Conn. Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi barna. e.
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In The Middle (20:22)

08:30 Ellen (163:170)

09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (99:175)

10:15 Wipeout 
11:05 Hawthorne (1:10)

11:50 Falcon Crest (3:28)

12:35 Nágrannar 
13:00 American Idol (12:37)

14:25 Wikileaks - Secrets & Lies 
15:25 ET Weekend 
16:05 Lukku láki 
16:30 Ellen (164:170)

17:15 Bold and the Beautiful 
17:35 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:06 Veður 
19:15 The Big Bang Theory (18:23)

19:35 Modern Family 
20:00 New Girl (15:25)

20:25 Glee (21:22)

21:10 Suits (10:16)

21:55 Game of Thrones (10:10)

     Þriðja þáttaröðin um hið magnaða 
valdatafl  og blóðuga valdabaráttu 
sjö konungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne.
22:45 Big Love (10:10)

     Fimmta serían um Bill Henrickson 
sem lifir svo sannarlega margföldu 
lífi. Hann á þrjár eiginkonur, þrjú 
heimili og sjö börn, auk þess rekur 
hann eigið fyrirtæki sem þarfnast 
mikillar athygli.
23:45 Mike & Molly (11:23)

00:05 The Big Bang Theory (1:24)

00:30 Two and a Half Men (19:23)

00:55 White Collar (11:16)

01:45 Weeds (8:13)

02:15 Undercovers (2:13)

03:05 Suits (10:16)

03:50 Glee (21:22)

04:30 Suits (10:16)

05:15 ET Weekend 
05:55 Fréttir og Ísland í dag 

11:05 Fame 
13:05 Chronicles of Narnia, 
     The: The Voyage of  
the Dawn Treader 
14:55 Bowfinger 
16:30 Fame 
18:30 Chronicles of Narnia,
     The: The Voyage of 
the Dawn Treader 
20:25 Bowfinger 
22:00 Banshee 
     Dramatísk spennumynd um 
bíræfinn bílþjóf sem óvart stelur bíl 
raðmorðingja. Afleiðingarnar verða 
vægast sagt skelfilegar.
23:35 The Lincoln Lawyer 
     Stórgóð sakamálamynd með 
Matthew McConaughey í hlutverki 
lögfræðings sem fer ótroðnar slóðir 
þegar kemur að því að verja skjól-
stæðinga sína.
01:30 Unstoppable 
03:10 Banshee 

07:00 NBA 2012/2013
     Úrslitaleikir 
Útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.
17:55 NBA 2012/2013 
     Úrslitaleikir 
Útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.
19:45 Pepsi deildin 2013 
     Bein útsending frá leik FH og KR í 
Pepsi deild karla í knattspyrnu.
22:00 Pepsi mörkin 2013 
     Mörkin og marktækifærin í leikju-
num í Pepsi deild karla í knattspyrnu.
23:15 Pepsi deildin 2013 
     Útsending frá leik FH og KR í Pepsi 
deild karla í knattspyrnu.
01:05 Pepsi mörkin 2013 
     Mörkin og marktækifærin í leikju-
num í Pepsi deild karla í knattspyrnu.

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:10 America’s Funniest 
     Home Videos (28:48)

07:35 Everybody Loves Raymond 
07:55 Cheers (18:22)

08:20 Dr. Phil
09:05 Pepsi MAX tónlist
16:10 The Good Wife (10:23)

16:55 Judging Amy (16:24)

17:40 Dr. Phil
18:20 Top Gear USA (15:16)

19:10 America’s Funniest 
     Home Videos (29:48)

19:35 Everybody Loves Raymond 
19:55 Cheers (19:22)

20:20 Parenthood (10:18)

21:10 Hawaii Five-0 (16:24)

22:00 NYC 22 (1:13)

22:45 CSI: New York (9:22)

23:25 Law & Order (7:18)

00:15 Shedding for the Wedding
01:05 Hawaii Five-0 (16:24)

01:55 NYC 22 (1:13)

02:40 Pepsi MAX tónlist

18:00 Að norðan
     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
18:30 Auðæfi hafsins 5. þáttur (e)

19:00 Að norðan (e)

      Kíkt í heimsóknir til Norðlendinga og 
fjallað um allt milli himins og jarðar.
19:30 Auðæfi hafsins 5. þáttur (e)

20:00 Að norðan (e)

      Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
20:30 Auðæfi hafsins 5. þáttur (e)

21:00 Að norðan (e)

      Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
21:30 Auðæfi hafsins 5. þáttur (e)

21:00 Að norðan (e)

      Kíkt í heimsóknir til Norðlendinga og 
fjallað um allt milli himins og jarðar.



Djúpsteiktar rækjur
Kjúklingur með sveppum
Chow mein núðlur með grænmeti
Hrísgrjón

Djúpsteiktar rækjur eða kj. vængir
Kjúklingur með kasjúhnetum
Nautakjöt í ostrusósu
Chow mein núðlur með grænmeti
Hrísgrjón

Djúpsteiktar rækjur eða kj. vængir
Vorrúllur eða kjúklingavængir
Bali bali nautakjöt
Lambakjöt í ostrusósu
Chow mein núðlur með grænmeti
HrísgrjónSÓTT

kr.1790
á mann

SÓTT

kr.1990
á mann

SÓTT

kr.2190
á mann
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Þriðjudagur 11. júní 2013

21:15      Castle 20:25     Mike & Molly 21:10    The Mob Doctor18:00    Að norðan

16.30 Ástareldur
17.20 Teitur (52:52)

17.30 Sæfarar (42:52)

17.41 Leonardo (11:13)

18.09 Teiknum dýrin (15:52)

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Magnus og Petski (5:12)

     Finnsk þáttaröð um tvo stráka 
sem spreyta sig á ýmsum störfum. e.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Fjársjóður framtíðar II (2:6)

     Fylgst er með rannsóknum 
vísindamanna við Háskóla Íslands 
á vettvangi þar sem aðstæður eru 
býsna fjölbreyttar. Dagskrárgerð og 
stjórn upptöku er í höndum Jóns 
Arnar Guðbjartssonar. Textað á síðu 
888 í Textavarpi.
20.10 Í garðinum með Gurrý (6:6)

     Garðyrkjuþáttaröð í umsjón 
Guðríðar Helgadóttur. Í þessum 
þætti gróðursetur Gurrý trjáplöntur og 
jarðarber og spjallar við Arnar Tómas-
son í Smálöndum. Dagskrárgerð: 
Björn Emilsson. Textað á síðu 888 í 
Textavarpi.
20.40 Álfukeppnin - Upphitun
     Upphitun fyrir Álfukeppnina í 
fótbolta sem hefst 15. júní og verður 
sýnd á rásinni RÚV - Íþróttir.
21.15 Castle (10:24)

     Bandarísk þáttaröð. Höfundur 
sakamálasagna er fenginn til að 
hjálpa lögreglunni þegar morðingi 
hermir eftir atburðum í bókum hans. 
Meðal leikenda eru Nathan Fillion, 
Stana Katic, Molly C. Quinn og 
Seamus Dever.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Fjötrar fortíðar (2:3)

     Breskur sakamálamyndaflokkur. 
Borgarfulltrúi í Manchester vinnur 
hetjudáð og þykir sigurstranglegur 
í borgarstjórakosningum en sumt í 
fortíð hans þolir ekki dagsljósið. Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.15 Spilaborg (7:13)

00.10 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In The Middle (21:22)

08:30 Ellen (164:170)

09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (100:175)

10:15 Wonder Years (8:23)

10:40 Gilmore Girls (13:22)

11:25 Up All Night (19:24)

11:50 Jamie Oliver’s Food 
     Revolution (1:6)

12:35 Nágrannar 
13:00 American Idol (13:37)

14:25 American Idol (14:37)

16:00 Sjáðu 
16:25 Ellen (165:170)

17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:06 Veður 
19:15 The Big Bang Theory (19:23)

19:35 Modern Family 
20:00 The Big Bang Theory (2:24)

20:25 Mike & Molly (12:23)

20:45 Two and a Half Men (20:23)

     Í þessari tíundu þáttaröð hinna 
geysivinsælu gamanþátta Two and 
a Half Men fylgjumst við áfram 
með þeim Alan, Jack og Walden, 
milljónamæringsins sem kom óvænt 
inn í líf feðganna.
21:10 White Collar (12:16)

21:55 Weeds (9:13)

22:20 The Daily Show: 
     Global Editon (19:41)

22:45 Go On (19:22)

23:10 Dallas 
23:55 Lærkevej (3:10)

00:40 Philanthropist (7:8)

01:25 Silent Witness (3:12)

02:15 Silent Witness (4:12)

03:10 Numbers (13:16)

03:55 White Collar (12:16)

04:40 The Big Bang Theory (2:24)

05:05 Mike & Molly (12:23)

05:25 Fréttir og Ísland í dag 

12:10 Four Last Songs 
14:00 Skógardýrið Húgó 
15:15 Henry’s Crime 
17:05 Four Last Songs 
18:55 Skógardýrið Húgó 
     Skemmtileg teiknimynd um 
skógardýrið Hugó og vinkonu hans 
Ritu en saman lenda þau í alls kyns 
spennandi ævintýrum.
20:10 Henry’s Crime 
22:00 Another Earth 
23:30 127 Hours 
     Dramatísk mynd byggð á 
sönnum atburðum með James 
Franco í aðalhlutverki um ótrúlega 
sögu Arons Ralston sem neyðist til 
að grípa til örþrifaráða þegar hann 
festir á sér handlegginn í klettum úti 
í óbyggðum.
01:05 Any Given Sunday 
03:35 Another Earth 
     Áhrifamikil mynd um líf nema og 
tónskálds sem hittast við dramatískar 
aðstæður eftir að eins örlagarík nótt 
breytti lífi þeirra að eilífu.

07:00 Pepsi mörkin 2013 
08:15 Pepsi mörkin 2013 
18:00 Pepsi deildin 2013 
     Útsending frá leik FH og KR í Pepsi 
deild karla í knattspyrnu.
19:50 Pepsi mörkin 2013 
     Mörkin og marktækifærin í leikju-
num í Pepsi deild karla í knattspyrnu.
21:05 Feherty 
     Skemmtilegur golfþáttur með David 
Feherty.
21:50 Þýski handboltinn 
     Útsending frá leik í þýska hand-
boltanum.
23:10 NBA 2012/2013
     Úrslitaleikir 
Útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.
01:00 NBA 2012/2013 
     Úrslitaleikir 
Bein útsending frá úrslitunum í NBA 
körfuboltanum.

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:10 America’s Funniest 
     Home Videos (29:48)

07:35 Everybody Loves Raymond 
07:55 Cheers (19:22)

08:20 Dr. Phil
09:05 Pepsi MAX tónlist
16:50 The Ricky Gervais Show (7:13)

17:15 Family Guy (7:22)

17:40 Dr. Phil
18:20 Parenthood (10:18)

19:10 America’s Funniest
     Home Videos (30:48)

19:35 Everybody Loves Raymond 
19:55 Cheers (20:22)

20:20 Britain’s Next Top Model 
21:10 The Mob Doctor (5:13)

22:00 Elementary (23:24)

22:50 Hawaii Five-O (16:24)

23:40 NYC 22 (1:13)

00:30 Beauty and the Beast (17:22)

01:15 Excused
01:40 The Mob Doctor (5:13)

02:30 Elementary (23:24)

03:20 Pepsi MAX tónlist

18:00 Að norðan
     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
18:30 Að norðan
     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
19:00 Að norðan (e)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
19:30 Að norðan
     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. Kíkt í heim-
sóknir til Norðlendinga og fjallað um 
allt milli himins og jarðar.
20:00 Að norðan (e)

     Farið yfir helstu tíðindi líðandi 
stundar norðan heiða. 









Garðsláttur Tökum að okkur garðslátt fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki. Höfum öll 
helstu slátturtæki fyrir smáar lóðir 
jafnt og stór tún. Áralöng reynsla. 

Leitið tilboða á netfangið 
additryggva@gmail.com 
eða í síma 865-7229



HELGIN 
Á BRUGGHÚSBARNUM

Nýbruggaður 

Sumar 
Kaldi 
á KraNa

BRUGGHÚSBARINN · LISTAGILINU · 600 AKUREYRI · SÍMI 571 0590
www.brugghusbarinn.is

Viðburðir auglýstir 

á Facebook!

VIð tökUM VEL
Á MótI þéR oG þíNUM

Einar Höllu 
tRÚBBAR
frá kl. 23:00 föstudag

 og laugardag

ásamt öðrum 
      hágæða bjór
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Fylltu út reitina með tölustöfum frá 1-9. Markmiðið er að fylla út alla reitina
án þess að sami tölustafur komi fyrir oftar en einu sinni í hverjum dálki,
lóðréttri eða láréttri línu.
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Símsvari og uppl. 461 4666 www.sambio.is

Verslaðu miða á netinu inn á: www.sambio.is    Munið þriððjudagstilboðin!

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 850kr. miðinn á allar myndir og 1000kr á 3D - Gildir ekki á íslenskar myndir

Sparbíó* 750 kr. miðaverð á allar myndir sem merktar eru með appelsínugulu (0-8 ára kr.700) fös. - lau. & sun.

Sparbíó* 3D MYNDIR 1000 kr. merkt grænu (0-8 ára kr. 950) Powersýning
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VINSÆLASTI GRÍNÞRÍLEIKUR

ALLRA TÍMA!

Bradley Cooper, Zach Galifianakis

& Ed Helms eru stórkostlegir

í nýjustu mynd Todd Philips

FRÁBÆR GRÍNMYND 

**** (4 stjörnur)

New York Daily News

Mið. & Fim. kl. 17:50, 20 & 22:10
Fös. kl. 17:50, 20 & 22:10

Lau. & Sun. 15:40, 17:50, 20 & 22:10
Mán. & Þri. kl. 17:40, 20 & 22:10

12

Mið. & Fim. kl. 17:30, 20 & 22:30
Fös. kl. 17:30, 20 & 22:30
Lau. & Sun. 15:00, 17:30, 20 & 22:30
Mán. & Þri. kl. 17:30, 20 & 22:30





Ættarmót, brúðkaup, starfsmannahóf, garðpartí...

Settu saman þinn eigin seðil:
Settu saman þinn eigin seðil með því að velja úr fjölda grillrétta á www.greifinn.is.

Grillmeistari í hópnum?
Við tökum allt til í veisluna, mat og leirtau, þú sækir matinn til okkar, skaffar grillið og 
grillmeistarann og færð vænan afslátt. Tilvalið fyrir garðpartíið. 

Nánari upplýsingar 
á www.greifinn.is/is/page/grillthjonusta 
eða í síma 460-1600.

Svínakambsneiðar 
„Grillmeister“
-Beinlaus BBQ-gljáð 
kjúklingalæri
-Reyk- og sojabökuð bleikja

Meðlæti: Bakaðar kartöflur, “Greifa” kartöflusalat, blandað jökla og klettasalat, 
sólþurkaðir tómatar og fetaostur, maisbaunir, graslauksdressing, bbq sósa, heit 
sveppasósa, kryddbrauð og smjör.
Fyrir börnin pylsur og eða hamorgarar ásamt tilheyrandi meðlæti

Hefðbundinn 
og algóður

Einfaldur 
og þrælgóður

Vel flottur 
á´ðí
-Lambaframfille „Pepper 
Magic“
-Grísalundir í „Honey Dijon“
-Kjúklingalundir í „Sweet 
Chilli“
-Reyk- og sojabökuð bleikja

Grillþjónusta 

GreifansGrillþjónusta 

Greifans
Hvar sem er, hvenær sem er!

-Lambaframfille „Pepper 
Magic“
-Svínakambsneiðar 
„Grillmeister“
-Beinlaus BBQ-gljáð 
kjúklingalæri
-Kryddbökuð bleikja „French 
Garden“ með balsamic-gljáa



Forsalan hafin á midi.is og í Eymundsson
Græni Hatturinn · Hafnarstræti 94 · Akureyri · 461 4646 · 864 5758 · Facebook.com/grænihatturinn

Í kvöld miðvikudagskvöld

Mezzoforte
Tónleikar kl.21.00

Laugardagkvöldið 8.júní

Tónleikar kl.22.00
Miðaverð kr.2500

Kontinuum
ásamt




