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80. tölublað 13. árgangur

ÚTTEKT Á STEFNU 
STÓRU FLOKKANA 38

GJALD Á KVIKMYNDUN Í 
ÞINGVALLAÞJÓÐGARÐI 2

SLÆR Í GEGN Á YOUTUBE 
Frumraun Gunnu Helgu 
Sváfnisdóttur er eitt vinsælasta 
myndband landsins. 74

VEISTU HVAÐ 
ÞÚ LÆTUR 
OFAN Í ÞIG?  
Hver Íslendingur 
borðar 24 kíló af 
kjúklingi á ári. 32

HÚN VAR 
STÓRKOSTLEG 
HÚN MAMMA
Tinna Gunnlaugsdóttir er fyrsta konan í starfi  

Þjóðleikhússtjóra. Hún fetaði ung í fótspor 
móður sinnar, stórleikkonunnar Herdísar 

Þorvaldsdóttur sem féll frá um síðustu helgi. 
Tinna ræðir opinskátt um listina og lífi ð.   24

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DANSSTRÁKUR 
Á HVÍTA TJALDIÐ 
Styr Júlíusson leikur 
aðalhlutverkið í Fölskum 
Fugli. 40

Sérblaðið Fólk tekur þátt í átakinu Grænn apríl. Markmiðið er að kynna vöru, þekkingu og þjónustu sem er græn og umhverfisvæn og styður við sjálf-bæra framtíð á Íslandi. Lumar þú á grænni þjónustu, vöru og/eða þekkingu, sem allt of fáir vita um? Þá er Grænn apríl eitthvað fyrir þig.
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háttar góð

Framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir stöðu framkvæmdastjóra lausa til

umsóknar frá og með 1. september 2013 til næstu fjögurra ára

Framkvæmdastjóri

Si fóníuhljómsveit Íslands

hefur yfirumsjón með starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands

og ber ábyrgð gagnvart stjórn. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og er

talsmaður stofnunarinnar innanlands og utan, m.a. gagnvart rekstraraðilum.

Hann sinnir stefnumótun og áætlanagerð, og öðru því er fellur undir verksvið

framkvæmdastjóra. Stjórn ræður framkvæmdastjóra til fjögurra ára í senn í

samræmi við lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

er ein stærsta menningarstofnun landsins með um

itin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá,

ði i anlands og utan,

www.sinfonia.is

www.stra.is

35-70%
AFSLÁTTUR5. apríl - 4. maí

Afþþreying,
fróððleikur og fræðirit

Jafngildir 20,32% afslætti
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Birgitta Jónsdóttir hélt til Bandaríkjanna. Hún var ekki 
bangnari en svo að hún skrifaði um för sína fyrir fram á 
vefinn. Enda þurfti hún ekki að vera hrædd–  hún komst 
óáreitt úr landi og inn í annað og það var 
sem við manninn mælt: Píratar komast 

inn á þing samkvæmt nýjustu könnun.

Hjörleifur Sveinbjörnsson, þýðandi og 
eiginmaður Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur, greip öllum að óvör-
um til varna fyrir ofbeldis-
mennina Annþór Karlsson 

og Börk Birgisson í blaðagrein þar sem 
hann líkti meðferðinni á þeim við Guð-
mundar- og Geirfinnsmálið.

FORDÆMISGEFANDI MÁL 68
Kári Kristján segist hafa spilað með landsliðinu í góðri trú 
þar sem hann hafi  fengið grænt ljós frá læknum Wetzlar.

SÁRNAÐI UMRÆÐAN 68
Alexander Petersson er ekki sáttur við margt sem var sagt 

og ritað er hann gaf ekki kost á sér fyrir HM á Spáni.

ÁRATUGUR Í LÍFI LISTAMANNS 58
Gretar Reynisson telur dagana í glösum, vikurnar 
í skyrtum, mánuðina í koddum og árin í plöttum. 
Framrás tímans og endurtekningin eru element 
sem hann leikur sér að í listinni.

NO HOMO Á LEIÐ TIL CANNES 63
Stuttmynd Guðna Líndal Benediktssonar er á leið á 
kvikmyndahátíðina frægu.

JOHN GRANT SEMUR TÓNLIST 
FYRIR NÝTT LEIKRIT 74
Tónlistarmaðurinn hefur ekki unnið í leikhúsi áður.

ER SIGMUNDUR DAVÍÐ LÆRDÓMUR 
OKKAR AF HRUNINU? 18

Jón Kalman Stefánsson um stjórnmál.

KYNFERÐISBROT: BRUGÐIST 
VIÐ NEYÐARÁSTANDI 19

Jóhanna Sigurðardóttir um kynferðisbrot gegn börnum.

STJÓRNSÝSLA „Þetta getur verið 
alveg gríðarlega umfangsmikið,“ 
segir Álfheiður Ingadóttir, for-
maður Þingvallanefndar, um vax-
andi umsvif kvikmyndagerðar-
fólks í þjóðgarðinum. Nýju gjaldi 
er ætlað að fjármagna aukið eft-

irlit með þeirri 
starfsemi.

„ Þ a ð  e r 
óhei m i lt  að 
kvikmynda í 
garðinum án 
sérstaks leyf-
is og það hefur 
a l lta f  ver ið 
þannig,“ útskýr-
ir Álfheiður. 
„Þetta er meðal 

annars vörn gegn því að menn fari 
að gera Þingvelli að sínu lógói eða 
taka þjóðgarðinn í auglýsinga-
skyni fyrir eitt eða annað. Þetta 
tíðkast alls staðar í heiminum.“

Að sögn Álfheiðar hefur fram til 
þessa verið lagt sérstakt trygging-
argjald á kvikmyndargerðarfyrir-
tækin vegna hugsanlegs skaða sem 
þau geti valdið og um þetta séu 
gerðir samningar.

„Það er frægt að það var nánast 
kveikt í öllum gróðri í Almannagjá 
fyrir um tuttugu árum. Þá var 
verið að taka einhverja dreka-
mynd með eldtungum,“ rifjar for-
maðurinn upp og minnir á óhapp 
sem varð við Silfru í nóvember 
í fyrra þegar málningarflygsur 
af búnaði kvikmyndatökumanna 
menguðu gjána.

Þingvallanefnd samþykkti í lok 
janúar að leggja á umrætt gjald 
ásamt því að innleiða gjald fyrir 
þvottaaðstöðu og sturtur á tjald-
stæðum. Af mættum nefndar-

mönnum lýsti aðeins Ragnheiður 
Elín Árnadóttir úr Sjálfstæðis-
flokki sig andvíga gjaldtökunni. 
Vísaði Ragnheiður til þess að ekki 
væri búið að útfæra þá þjónustu 
sem rukka ætti fyrir. Nefndin fól 
þjóðgarðsverði að útbúa gjaldskrá 
en hún hefur ekki verið gefin út.

Álfheiður segir ljóst að gjaldið 
eigi að standa undir umsýslu, eftir-
liti og aðstoð við kvikmyndatöku-
liðin.

„Þetta er til þess að hlutirnir 
geti gengið smurt fyrir sig. Við 
viljum til að mynda ekki að ein-
hverjir útlendir kvikmyndatöku-
menn séu að bægja ferðamönnum 
frá. Það er réttara að það sé starfs-
maður þjóðgarðsins sem veki 
athygli á því hvað fer fram,“ segir 

Álfheiður og undirstrikar að ekki 
sé átt við myndatökur almenn-
ings. „Það er ekki verið að banna 
heimavideó af fjölskyldunni.“

   gar@frettabladid.is

Gjald á kvikmyndun 
í Þingvallaþjóðgarði
Innheimta á gjald af fyrirtækjum sem fá heimild til að kvikmynda á Þingvöllum. 
Gjaldið á að standa undir umsýslu vegna vaxandi kvikmyndagerðar í friðlandinu. 
Þjóðgarðinn á ekki að nýta í auglýsingaskyni segir formaður Þingvallanefndar.

ÞINGVELLIR  Náttúrufegurðin á Þingvöllum er eftirsótt sviðsmynd kvikmynda-
gerðarmanna sem brátt þurfa að greiða gjald fyrir að athafna sig í friðlandinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

SUÐUR-KÓREA, AP Almenningur í Suður-Kóreu lætur ekki 
spennuna í samskiptum við nágrannana í norðri á sig fá, 
enda hafa þeir áður upplifað slíkar hótanir.

Verslunareigendur hafa ekki orðið varir við að fólk 
hamstri matvæli til að geyma ef til stríðs kæmi og unga 
fólkið hefur um margt annað að hugsa, til dæmis tónleika 
ofurstjörnunnar Psy sem tryllti tónlistarheiminn með lag-
inu Gangnam Style.

„Hótanirnar hafa engin áhrif á líf mitt,“ segir skrifstofu-
maðurinn Park Geun-san. „Ég er bara voðalega spenntur 
fyrir tónleikunum og Norður-Kórea breytir því ekki.“

Kang Dong-wan, sérfræðingur í milliríkjasamskiptum 
á Kóreuskaga við háskólann Dong-A í Busan, segir Suð-
ur-Kóreumenn ekki trúa að stjórnvöld í Pjongjang muni 
standa við hótanir. Það megi þó ekki líta alfarið fram hjá 
ógninni, enda sé meira undir núna. Leiðtogi Norður-Kóreu 
sé óreyndur og Suður-Kórea hafi heitið því að svara árás-
um í sömu mynt.

„Þannig að lítill neisti getur auðveldlega orðið að báli 
sem mun valda eyðileggingu um allan Kóreuskaga.“  - þj

Lífið gengur sinn vanagang í Suður-Kóreu þrátt fyrir stríðsæsingatal:

Spenntari fyrir Gangnam Style

EKKERT STRESS  Almennir borgarar í Suður-Kóreu 
eru ekki að stressa sig mikið á stríðsæsingi norðan-
manna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

Kristjáni Arasyni hefur nú verið 
stefnt fyrir dóm af slitastjórn Kaup-
þings. Slita stjórnin vill að hann borgi 
þrotabúi bankans mörg hundruð 
milljónir sem hann fékk að láni til að 

kaupa hlutabréf í bankanum. Hann er ekki á þeim 
buxunum og því er málið komið fyrir dóm.

Guðrún Jónsdóttir í Stígamótum 
kynnti nýja ársskýrslu samtakanna í 
vikunni. Hún var að vonum sláandi–  
þar kom meðal annars í ljós að æ fleiri 
vargar reyna að komast yfir kvenfólk 

með því að byrla því lyf á skemmtistöðum.

VERÐHÆKKANIR Í 
SKJÓLI SYKURSKATTS 4
BARNAHÚS STÆKKAR 6

Stuttmynd Guðna Líndal 
 Benediktssonar er á leið á 
kvikmynda hátíðina frægu.

PÁFI VILL AÐGERÐIR 
GEGN OFBELDI 10

„Hvernig sem á það er 
litið er þetta hrikalegt 
fylgistap hjá stjórnar-

fl okkunum.“ 12
Stefanía Óskarsdóttir, 
stjórnmálafræðingur

  Það er frægt að það 
var nánast kveikt í öllum 
gróðri í Almannagjá fyrir 

um tuttugu árum.
Álfheiður Ingadóttir, 

formaður Þingvallanefndar

FIMM Í FRÉTTUM BOLTASTRÁKAR Í BOBBA OG PÍRATI Á FERÐ

➜ Handboltakappinn Kári Kristján Kristjánsson var rekinn frá Wetzlar eftir 
að hann lék leik með íslenska landsliðinu á meðan hann var í veikindaleyfi, að 

minnsta kosti í huga forsvarsmanna Wetzlar. Allt er þetta þó málum blandið, því 
að Kári taldi sig hafa látið vita af því að hann mundi spila.

REKST OFT Á 
SIGMUND DAVÍÐ 22

Leikarinn Hannes Óli þykir ná Sigmundi 
Davíð Gunnlaugssyni, formanni Fram-

sóknarfl okksins æði vel.

GAGNSÆI ER LYKILLINN AÐ 
FULLTRÚALÝÐRÆÐI 28

Smári McCarthy segir fylgisaukningu 
Pírata viðbúna.

NÁTTÚRUVERND OG 
SKULDA VANDI 

HEIMILANNA 30
Guðmundur Franklín segir Hægri græna 

hafa margt fram að færa.

BUXNADRAGTIN Í 
SVIÐSLJÓSIÐ 44

Buxnasniðin í sumar eru margvísleg, víð 
og þröng, stutt og síð.

KRAKKASÍÐAN 48
KROSSGÁTAN 50
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SKOÐUN 16➜19

HELGIN 22➜50

SPORT 68

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

Þér er boðið á opinn stjórnamálafund í dag
Grundarfirði, Kommakoti kl. 15 
með Katrínu Jakobsdóttur og Lárusi Ástmar Hannessyni. 
Kópavogi, Hamraborg kl. 15 
með Ögmundi Jónassyni, Rósu Björk Brynjólfsdóttur 
og Svandísi Svavarsdóttur.
Reykjavík, Borgartúni 16, kl. 20 
með Katrínu Jakobsdóttur og Svandísi Svavarsdóttur.
Rjúkandi kaffi og líflegar umræður.

RÓSA BJÖRKKATRÍNÖGMUNDUR

OPNIR STJÓRNMÁLA-
FUNDIR Í DAG

SVANDÍS LÁRUS ÁSTMAR

ALLIR

VELKOMNIR

MENNING 58➜74



TAX FREE
REIÐHJÓL

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

AÐEINS UM HELGINA!
Author er einn af leiðandi framleiðendum reiðhjóla 
og fylgihluta í Evrópu. Keppendur á þessum 
tékknésku gæðahjólum hafa verið í fremstu röð 
í keppnum í Evrópu í mörg ár.  
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ÍK FUGLALANDIÐ 
OPNAR Í SKÚTUVOGI

Einar töframaður kemur 

kl. 14.00 laugardag og sýnir magnaðar 

sjónhverfingar.

Allir fá mynd af sér með alvöru 

Hogwarths-dúfum.

Ís á 99 kr. allar helgar! 

Kaffi  Garður  
Skútuvogi

29.990 KR. 

MIKIÐ ÚRVAL!

VERÐ FRÁ 

AUTHOR Í FREMSTU RÖÐ

Afsláttur gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ enda er það lægsta verð sem við bjóðum á hverjum 
tíma. Tax free tilboð jafngildir 20,32% afslætti. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

ÁVAXTATRÉ AÐEINS 

4.990
EPLA, PERU, PLÓMU 
OG KIRSUBERJATRÉ.

EINNIG MIKIÐ ÚRVAL AF 
BERJARUNNUM OG ÖÐRUM 

ÁVAXTATRJÁM
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10 kg
10 KÍLÓ AF AMFETAMÍNI 

HEFUR LÖGREGLAN TEKIÐ Í 
LEIFSSTÖÐ FRÁ ÁRAMÓTUM.

2015
VERÐUR NÝTT FANGELSI 
Á HÓLMSHEIÐI TILBÚIÐ.

7407 
MILLJARÐAR 

KRÓNA

FARA Í VOPNAKAUP RÍKJA 
HEIMS Á HVERJU ÁRI.

63% sænskra öku-
manna telja sig betri 

en meðalökumanninn.

BREYTTU UM 
NAFN Í FYRRA.8730mældist styrkur 

stærsta jarðskjálft ans 
við Grímsey í vikunni.

URÐU FYRIR 
LYFJANAUÐGUN Á 

SÍÐASTA ÁRI.

22
kjósenda ákváðu hvað þeir 
ætluðu að kjósa innan við 
viku fyrir kjördag í þing-
kosningunum 2009.

47%

HANDKNATTLEIKUR

2928
6.052 símtöl berast 
til Þjóðskrár Íslands í 
hverjum mánuði.

30.03.2013 ➜ 05.04.2013

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

40%
40% kjósenda styðja Framsókn-
arfl okkinn samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

51,3%
FLYTJENDA 

Í EUROVISION 
SYNGJA Á 

MÓÐURMÁLINU.

Veðurspá

Mánudagur
Víða fremur hæg breytileg átt.

VÍÐA FROST  um helgina en að 5 stigum SV-lands yfir daginn. Strekkingur við 
S-ströndina í dag en hægir um til morguns. Dálítil slydduél S- og V-til í dag og NV- til á 
morgun.  Sólin lætur sjá sig einkum N- til.
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

NEYTENDAMÁL „Það eru engin efnis-
leg rök sem styðja við 10% verð-
hækkun á brauðmeti vegna þessar-
ar nýju skattheimtu, nema brauðið 
sé eingöngu gert úr sykri,“ segir 
Henný Hinz, hagfræðingur hjá 
ASÍ, um sykurskattinn svokallaða, 
sem lagður var á ákveðnar matvör-
ur þann 1. mars síðastliðinn. Hún 
segir 1-3% verðhækkun á matvör-
ur vegna gjaldtökunnar eðlilega, en 
gjaldið sé reiknað í hlutfalli við syk-
urinnihald matvælanna.

Á síðu aðildarfélaga ASÍ, Vertu 
á verði, má finna margar athuga-
semdir frá neytendum þess efnis 
að verslanir hafi hækkað verð veru-
lega frá þeim degi er sykurskattur-
inn var lagður á. Þar á meðal eru 
nokkrar er snúa að hækkun á brauð-
meti sem í sumum tilfellum hefur 
hækkað um allt að 10% í verði. Sé 
skýringa leitað  er sykurskattinum 
kennt um. Það er að Hennýjar mati 
óeðlilegt: „Það ætti að taka nokkra 
mánuði fyrir  gjaldtökuna að koma 
fram í verðhækkunum.“

Henný segir að sykurskatturinn 
skili sér þó fyrr í verðhækkunum 
ferskvara.“

Sykurskatturinn felur í sér hækk-
anir vörugjalda á matvæli sem inni-
halda ákveðið magn sykurs eða 
sætuefna en stjórnvöld áætluðu með 
þessu að auka tekjur í ríkissjóð um 
800 milljónir. Skattheimtan byggir á 
210 króna vörugjaldi á hvert kíló af 
sykri, sem er hækkun um 250%, en 
matvæli með viðbættum sykri, eða 
sætuefni, bera vörugjaldið í réttu 
hlutfalli við sykurmagn.

Bæði Neytendasamtökin og ASÍ 

Verðhækkanir í 
skjóli sykurskatts
Neytendur fá þær skýringar að nýlegar verðhækkanir stafi af nýjum sykurskatti. 
„Mögulegt að menn nýti tækifærið og hækki verð almennt,“ segir hagfræðingur 
ASÍ. Nýtt kerfi er ógagnsætt og veldur erfiðleikum þegar kemur að eftirliti.

Í MATVÖRUVERSLUN  Sykurskattur leggst nú á vörur í hlutfalli við sykurinnihald.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í mörgum tegundum sælgætis má enn finna umdeild Asó-litarefni þrátt 
fyrir bann. Bresk rannsókn staðfesti að neysla þeirra gæti haft neikvæð 
áhrif á athafnasemi og eftirtekt barna og valdið ofvirkni. Þetta segir í 
nýjasta tölublaði Neytendablaðsins. 

Flestir framleiðendur hafa nú þegar skipt þessum efnum út fyrir önnur 
en enn má finna vörur sem innihalda þessi efni. Á meðal þeirra vara sem 
innihalda þessi efni og eru án varúðarmerkinga eru Appollo-stjörnurúllur 
frá Góu, Eðlur frá Freyju og Cindy Mix frá Góðu fæði. Þessi efni leynast 
einnig í sælgætisbörum verslana sem flestir eru án nokkurra innihalds-
lýsinga og varúðarmerkinga. 

E-efni sem kaupauki með sykurskatti

NOREGUR Þjóðverji á sextugs-
aldri flakkaði á milli skála 
Norska ferðafélagsins í Noregi 
í allan vetur án þess að greiða 
fyrir gistingu og mat sem hann 
snæddi af birgðum í skálunum. 
Eftir ábendingu til lögreglunn-
ar var Þjóðverjinn handtekinn. 
Þjóðverjinn, sem vísa á úr 
landi, hefur fengið sekt upp á 
15 þúsund norskar krónur, eða 
rúmlega 300 þúsund íslenskrar 
krónur.

Í frétt á vef Aftenposten 
segir að Norska ferðafélagið 
ætli að krefjast allt að 100 þús-
und norskra króna í bætur eða 
jafngildis rúmlega 2 milljóna 
íslenskra króna.

Sníkjugesturinn hefur áður 
verið handtekinn í Noregi vegna 
svipaðra mála.  -ibs

Flakkaði á milli fjallaskála:

Sníkjugestinum 
vísað úr landi

UMHVERFISMÁL Ný lög um orku-
skipti í samgöngum munu auka 
verulega hlut endurnýjanlegra 
orkugjafa frá því sem nú er, sem 
er innan við eitt prósent. Árið 
2014 munu söluaðilar eldsneytis 
hér á landi þurfa að tryggja það 
að a.m.k. 3,5% af eldsneytinu sem 
þeir selja til samgangna verði af 
endurnýjanlegum uppruna. Ári 
síðar hækkar þessi hlutur í 5%, 
eins og segir í nýjum lögum frá 
Alþingi.

Hlutur endurnýjanlegrar orku 
í samgöngum á Íslandi er töluvert 
minni en í nágrannalöndunum.  - shá

Ísland á eftir nágrönnum:

Ný græn lög 
um orkuskipti

hafa fengið athugasemdir frá neyt-
endum sem óánægðir eru með verð-
hækkanir undanfarið. Henný segir 
of snemmt að áætla hvort það sé 
vegna sykurskattsins. 

„Þetta er ógagnsæ skattheimta 
og erfitt fyrir okkur og neytendur 

að fylgja henni eftir. Þar af leið-
andi er alltaf hætt við að menn nýti 
tækifærið og noti sykurskattinn 
sem átyllu til þess að hækka verð 
almennt og umfram það hlutfall 
sem gjaldtakan segir til um.“ 

 - mli

FERÐAÞJÓNUSTA Ferðamönnum um 
Leifsstöð í mars fjölgaði um 45,5 
prósent frá síðasta ári, en í ár fóru 
um 49.000 ferðamenn frá landinu 
samkvæmt tilkynningu frá visi-
torsguide.is. 

Bretar voru fjölmennastir, eða 
um 15.500, og fjölgaði um tæp 70 
prósent milli ára. Næstfjölmenn-
astir voru ferðamenn frá Banda-
ríkjunum og Kanada, sem fjölgaði 
um rúm 60 prósent. 

Það sem af er ári hafa rúmlega 
122.000 erlendir ferðamenn farið 
frá landinu, sem nemur tæplega 40 
prósenta aukningu milli ára.  - hó

Enn fjölgar ferðamönnum:

Tæp helmings-
fjölgun í mars

NÁTTÚRA Skjálftavirkni fyrir 
norðan fer hægt og rólega 
minnkandi samkvæmt tilkynn-
ingu frá Veðurstofu Íslands. 

Þó kom fram tímabundin 
aukning í virkni á fimmtudags-
kvöldið. Í fyrradag urðu tveir 
skjálftar af stærðinni 3,4 og 3,6 
á Richter um 15 kílómetra norð-
austur af Grímsey, rétt undir 
miðnætti. 

Skjálftarnir fundust vel í 
eynni.  - hó

Jarðskjálftar við Grímsey:

Minnkandi 
skjálftavirkni

FERÐAMENN Ferðamönnum í mars 
fjölgaði um 45%. FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR

FANGELSISMÁL 
Fangi fannst látinn
Fangi fannst látinn í fangaklefa sínum 
á Litla Hrauni á fimmtudagskvöldið. 
Andlátið er í rannsókn og vill lögreglan 
engar upplýsingar gefa að svo stöddu.



Volkswagen Passat eigendur
eru ánægðir með metanið
Eigendur Passat EcoFuel taka þátt í því að minnka losun koltvísýrings
í andrúmsloftið, spara dýrmætan gjaldeyri með því að nota
íslenskan orkugjafa og lækka eldsneytiskostnaðinn um nær helming.

Passat TSI EcoFuel sjálfskiptur kostar

4.690.000 kr.

www.volkswagen.is

NNúúúúnnaa eeeeerr heelmmmmmiinnggii óóóódddddýýýýrrraaarrrraaa
aaaðððð ssskkkreeeepppppppaaa vvveessssttttuuuuuurrrr íí  ÓÓÓÓlllaaaffffsssvvvvííííkkkk..
ÞÞÞaaððððð mmmuuuuunnnnnnaaaaaarrrrr  uuummm mmmiiinnna.

Kristín Kjartansdóttir og Þorgrímur Benjamínsson VoVoVoVoVoVoVoVVoVoV lklklklklkklklkklkl swswswswwswswswswswswagagagagagagagagggeneneneneneenenen P P PP PPPPPPPasasasasasasasasassassasasasasaasassasasasss t t t tt t t t EcEcEcEcEcEcEcEcEcoFoFoFoFoFoFoFoFFoFFoo ueueueueueueueueueuueueueeel,l,ll,l,l,l,l,l,,l  b b b b b b bbbb b bbbílílílílílílílílííll l l l ll l l árárárárárárárárráráá sisisissisisisisisisiinsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns 2 2222 2 2 2 22 22010101001010100110101222222222222

Bjartey Sigurðardóttir, verkfræðingur

Hagkvæmur og
vistvænn innlendur

orkugjafi

SSSSSSSSSSSpppppppppppppaaaaarrrnnnnaaaððððuuuurrrr oooogggggggggggggg llllllllllúúúúúúúxxuusss  fffffffarraa
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íííííííííííííííííííííí    HHHHHHHHHHHHHHHHiiiiiiiiggggggggggggggggggghhhhhhhhhlllllliiiiinnnnneeeeeeeeeeeeeeee  úúúúúúútttttttffffffffæææææææærrrrsssssssllllluuunnnnnnnnnniiii

Ingimar Sigurðsson, forstöðumaður

Vissir þú að auk 22 kg metantanks, sem 
dugir í um 430 km akstur, er Passat EcoFuel 
einnig með 31 lítra bensíntank sem þú kemst 
á um 450 km miðað við langkeyrslu.

Meðaleyðsla 6,8 l /100 km bensín, 6,6 m3 4,3 kg/100 km metan m.v. blandaðan akstur.

Staðalbúnaður í Passat Comfortline
- Armpúði milli framsæta
- 16” álfelgur 7J
- Hiti í framsætum og rúðusprautustútum
- Hliðarloftpúðar að framan
- Hraðastillir
- ISOFIX festingar fyrir barnabílstóla
- Krómlisti við hliðarrúður
- Langbogar á þaki (svartir) Variant
- Viðgerðarsett fyrir hjólbarða (EcoFuel) og viðvörunarþríhyrningur
- Leður á gírstöng
- Loftkæling
- RCD 310 MP3 geislaspilari með útvarpi
- Regnskynjari á rúðuþurkum
- Spegill með ljósi í sólskyggni báðum megin
- Upplýsingatölva í mælaborði
- Varadekk í fullri stærð (TDI og TFSI)
- Þokuljós með beygjustýringu
- RCD315 útvarp með leiðsögukerfi (Ísland)
- Bakkmyndavél
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Óska eftir að kaupa enskt english course 
tungumálnámskeið. 

Vantar 2 eins námskeið 
Ég borga 30.000 fyrir námskeiðið  

Upplýsingar í 865-7013

Íslandskex er bragðgott kex sem hentar í öll mál fyrir þig.

AÐEINS Í DAG!

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400

Opið í dag kl. 11-16.

SENNHEISER GÆÐA HEYRNATÓL

VERÐ ÁÐUR 5.995- 
NÚ 3.595,- 

404444444444444444444444 %

404444444444444444444444 %

VERÐ ÁÐUR 1.995,- 
NÚ 1.195,-

Sennheiser
CX-280

Sennheiser
MX-270

SAMFÉLAGSMÁL „Við fundum frá-
bært húsnæði miðsvæðis í Reykja-
vík og ég er mjög bjartsýn á að 
allt fari á besta veg. Það er vissu-
lega sjaldgæft að finna hús sem 
hentar jafn vel fyrir okkar starf-

semi,“ segir Ólöf 
Ásta Farestveit, 
forstöðukona 
Barnahúss. 

Viðbragðs-
áætlun ríkis-
stjórnarinnar 
vegna fjölgun-
ar í tilkynning-
um á kynferð-
isbrotum gegn 

börnum var kynnt í gær. Stækk-
un Barnahúss var meðal þeirra 
verkefna sem voru á forgangs-
lista og ákveðið var að ráðast í 
strax. Kaup á húsnæðinu eru þó 
háð samþykki Alþingis, en Ólöf er 
bjartsýn á að kaupin gangi í gegn. 

„Þessi málaflokkur hreyfir 
við mörgum og það er búið að 
vera gríðarlegt álag á starfsem-
inni,“ segir hún. „Við erum með 
börn sem hafa liðið fyrir að kom-
ast ekki í meðferð og biðin hefur 
verið löng.“ 

Ólöf býst við því að kaupferlið 
taki einhverja mánuði, en segir 
ljóst að húsnæðið muni grynnka 
verulega á þeim vanda sem stofn-
unin hefur staðið frammi fyrir frá 
áramótum. Herbergi eru fleiri og 
hægt verður að rúma fleiri starfs-
menn. 

„Það verður að gefa þessu fólki 
von. Það er svo mikið af foreldr-
um í óviðunandi angist vegna 
þessa ástands.“

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra segir í grein í Frétta-
blaðinu í dag að kynferðisbrot 
gegn börnum séu svartur blettur 
á íslensku samfélagi og að mikil-
vægt sé að bregðast við þeim 

síaukna málafjölda sem nýverið 
hafi komið fram. Starfshópur á 
vegum ráðuneytanna var stofn-
aður í janúar til að bregðast við 
vandanum og meðal forgangs-
tillagna hans voru kaup á nýju 
Barnahúsi, fjölgun sérfræðinga 
þar og fjölgun lögreglumanna og 
saksóknara sem sinna kynferðis-
brotum. 

Því ákvað ríkisstjórnin að veita 

nú þegar 190 milljónir króna til 
að fjármagna þessar tillögur. Með 
fénu verður meðal annars unnt að 
tryggja strax ellefu ný stöðugildi 
til að vinna gegn kynferðisbrotum 
gegn börnum hjá Barnahúsi, lög-
reglu, ríkissaksóknara og Fang-
elsismálastofnun. Heildarkostn-
aður við tillögur nefndarinnar eru 
um 300 milljónir króna.

 sunna@frettabladid.is

Boða kaup á nýju 
og stærra Barnahúsi
Ríkisstjórnin ætlar að verja 300 milljónum króna til að bregðast við auknum mála-
fjölda í kynferðisbrotum gegn börnum. Barnahús flyst brátt í stærra húsnæði. 
Tugir barna eru nú á biðlista en núverandi húsnæði getur ekki annað eftirspurn. 

NÚVERANDI HÚSNÆÐI OF LÍTIÐ  Barnahús getur ekki rúmað þá miklu starfsemi 
sem krafist er af því og því hefur ríkisstjórnin ákveðið að veita fjármagn í kaup á 
nýju og stærra húsi á næstu misserum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓLÖF ÁSTA 
FARESTVEIT

➜ Yfir 100 kynferðisbrot gegn börnum hafa verið tilkynnt til lögreglu frá 
áramótum. Allt síðasta ár voru tilkynningar 141. 

➜ 34 börn eru á biðlista eftir skýrslutöku og viðtali í Barnahúsi.
➜ 16 börn eru í bið eftir meðferð. 
➜ Hver sérfræðingur getur tekið upp undir 20 mál í Barnahúsi sem þýðir að 

það getur verið fjögurra til fimm mánaða bið eftir meðferð fyrir börnin að 
öðru óbreyttu. 

Allt að fimm mánaða bið eftir meðferð

STANGVEIÐI „Það fer ekki alltaf vel saman; fjöl-
skyldulíf í tjaldbúðum og glaðir veiðimenn fram á 
nótt,“ segir Álfheiður Ingadóttir, formaður Þing-
vallanefndar, sem samþykkt hefur að banna stang-
veiðar í landi þjóðgarðsins frá hálftólf á kvöldin til 
fimm á morgnana.

„Það er náttúrlega bjart allan sólarhringinn á 
sumrum og hægt að veiða hvenær sem er. Þarna eru 
settar í fyrsta sinn reglur um næturró fyrir veiði-
menn en það er nánast fyrir aðra gesti. Veiðimenn 
eiga að hvíla sig í fimm og hálfan tíma og leyfa 
öðrum að sofa þá,“ segir Álfheiður. 

Nóttin er sá tími sem sumir kjósa helst að vera 
á veiðum við Þingvallavatn. „Þetta er ekki mikil 
 traffík en það er stundum mikið ónæði - tveir góð-
glaðir skemma fyrir mörgum,“ segir Álfheiður.

Aðgangur að veiðilendum þjóðgarðsins við Þing-
vallavatn hefur verið inni í Veiðikortinu frá því 
2006. „Þetta kemur mér ekki á óvart,“ segir Ingi-
mundur Bergsson hjá Veiðikortinu. „Það er voða 

gaman að vera þarna á nóttinni en ástæðan fyrir 
þessu er að það hefur verið vesen á nóttunni svo 
þeir sem eru þarna í tjöldum hafa ekki fengið neinn 
frið.“

Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður segir 
nýju reglurnar taka gildi strax og veiðitíma bilið 
hefst 1. maí. „Það verður mjög strangt eftirlit,“ 
segir þjóðgarðsvörður.  - gar

Drykkjulæti einstakra silungsveiðimanna koma hópnum öllum í koll:

Næturveiði bönnuð í þjóðgarði
SÁTT OG 
SAMLYNDI 
 Unga á dag-
inn en ekki 
nóttunni svo 
þeir trufli 
ekki aðra 
gesti í þjóð-
garðinum á 
Þingvöllum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/

PJETUR

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem und-
anfarna viku hefur setið í gæslu-
varðhaldi grunaður um gróft 
ofbeldi gegn fimmtán ára stúlku 
hefur hlotið átján refsidóma frá 
árinu 1998.

Maðurinn var leiddur fyrir 
dómara í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær þar sem krafist var fram-
lengingar á gæsluvarðhaldi yfir 
honum. Hann er grunaður um að 
hafa svipt stúlkuna frelsi, stungið 
fingri í leggöng hennar, reynt að 
þvinga hana til að innbyrða fíkni-

efni, bæði LSD og MDMA-krist-
alla, og auk þess beitt hana lík-
amlegu ofbeldi, stungið hana með 
penna, kastað vog í andlitið á henni 
og fleira.

Maðurinn heitir Gunnar Þór 
Grétarsson og er 32 ára. Hann á 
langan sakaferil að baki. Hann 
hlaut síðast þriggja mánaða fang-
elsisdóm í janúar í fyrra fyrir 
líkamsárás, og þar áður tveggja 
ára dóm í maí 2011 fyrir ýmis 
brot, meðal annars ofbeldi gegn 
lögreglumanni og að ræna bíl af 

mönnum vopnaður óskilgreindum 
járnhlut. Sakaferill Gunnars Þórs 
nær aftur til ársins 1996 og frá 
árinu 1998 hefur hann, sem áður 
segir, hlotið átján dóma fyrir alls 
kyns brot, þar af eru nokkrir eitt 
ár eða meira.  - sh

Maðurinn sem sakaður er um gróft ofbeldi gegn fimmtán ára stúlku:

Er með átján dóma á bakinu
ára dómur var kveðinn 
upp yfi r Gunnari Þór 

Grétarssyni í maí 2011 fyrir 
árás á lögreglumann og 
vopnað rán

2



Valkosturinn er skýr. 
Við munum lækka skatta á heimili  og fyrirtæki. 
Aðrir munu ekki gera það.

› Lækkum tekjuskatt - aukum ráðstöfunartekjur 

› Lækkum gjöld á eldsneyti - lækkum verð á bensíni

› Lækkum tolla - lækkum vöruverð

› Lækkum skatta - aukum hagvöxt

Það er bara einn 
flokkur sem ætlar 
að lækka skatta

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík   NÁNAR Á 2013.XD.IS
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EFNAHAGSMÁL Heimilum sem auð-
velt eiga með að ná endum saman 
fjölgaði um 4.700 milli áranna 2011 
og 2012, samkvæmt lífskjararann-
sókn Hagstofu Íslands. Aukningin 
nemur 8,0 prósentum á milli ára. 
Árið 2012 er fyrsta árið eftir hrun 
þar sem fjölgar í þessum hópi.

Fram kemur í nýjasta hefti Hag-
tíðinda Hagstofunnar að einnig 
hafi fjölgað í hópi þeirra heimila 
sem mætt gátu óvæntum útgjöld-
um. Þá hafi vanskil húsnæðislána 
eða leigu staðið í stað í 10,1 pró-
senti, þriðja árið í röð.

Fram kemur að einstæðir for-
eldrar séu líklegri til að vera í fjár-
hagsvanda en aðrir hópar og að 
konur sem búi einar lendi síður í 
vanskilum en karlar sem búi einir.

„Heimili þar sem meðalaldur 
fullorðinna einstaklinga var 30 til 

39 ár voru í mestum erfiðleikum. 
Því hærri sem meðalaldur fullorð-
inna einstaklinga er á heimilinu því 
minni líkur eru á því að heimilið sé 
í fjárhagserfiðleikum,“ segir í Hag-
tíðindum.

Greining Íslandsbanka bendir á 
að breytingarnar tengist líkast til 
auknum kaupmætti ráðstöfunar-
tekna heimila, en hann jókst um 
5,3 prósent árið 2011 og aftur um 
1,8 prósent í fyrra. „Þá hafa einn-
ig áhrif þær aðgerðir sem ráðist 
hefur verið í til að lækka skuldir 
heimilanna, en skuldir heimilanna 
sem hlutfall landsframleiðslu voru 
komnar í 109 prósent í ágúst í fyrra 
eftir að hafa farið í 132 prósent af 
landsframleiðslu undir lok árs 
2008. Þetta, ásamt fleiri aðgerðum, 
hefur létt greiðslubyrði lána heim-
ilanna og hjálpað þeim að ná endum 

saman,“ segir í umfjöllun greining-
ardeildarinnar.

Lífskjararannsókn Hagstofunn-
ar er hluti af samræmdri rann-
sókn Evrópusambandsins. Fram 
kemur að á síðasta ári hafi hér á 
landi verið 123.900 fjölskyldur og 
að meðaltali 2,4 einstaklingar í 
hverri þeirra. Í úrtaki Hagstofunn-
ar í rannsókninni voru 4.018 heim-
ili en svör fengust frá 3.091. Svar-
hlutfall var því 77 prósent.  
 olikr@frettabladid.is

Árið 2012 
áttu rúm 48 

prósent heimila erfi tt með 
að láta enda ná saman, en 
rúm 52 prósent árið áður.

48%

MÖGULEIKAR Á AÐ NÁ ENDUM SAMAN
75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

■ Mjög erfitt   ■ Erfitt/Nokkuð erfitt  ■ Auðvelt

Heimild: Hagtíðindi 2013:3, Hagstofa Íslands

5,6% 5,9%
8,2%

22,9% 24,2%

30,8%

13,7% 13,1%

35,0%
38,4%

51,3%
48,5%

52,0%

36,7%

11,5%

71,6% 69,9%

61,0%

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

OPNUNARHÁTÍÐ!

Hamraborg 1- 3, Kópavogi, kl. 14, laugardag
 Nýbakaðar vöfflur og rjúkandi kaffi á boðstólum.
 Ögmundur Jónasson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og 

Svandís Svavarsdóttir, hitta kjósendur og aðra gesti.  
 Svavar Knútur leikur af alkunnri snilld.

Strandgötu í Hafnarfirði, kl. 14, sunnudag 
 Ögmundur Jónasson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir 

hitta kjósendur og aðra gesti. 
 Fannar Freyr & Karitas Harpa leika ljúfa tóna.

Borgartún 16, Reykjavík, kl. 15, laugardag
 Nýbakaðar vöfflur og rjúkandi kaffi á boðstólum.
 Svavar Knútur spilar og syngur af einskærri snilld.
 Maístjarnan sungin á dönsku, sænsku og norsku.

Opnunarhátíð í Borgartúni kl. 20, laugardagskvöld
 Katrín Jakobsdóttir slær  tóninn fyrir kosningabaráttuna.
 Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur leika og syngja.
 Töframaðurinn Sigmundur sýnir töfrabrögð.
 Biggi í MAUS og DJ Housekell þeyta skífum.
 Léttar veitingar. 

Opnum kosninga miðstöðvar okkar á höfuðborgarsvæðinu!

ÁLFHEIÐUR ÖGMUNDUR

SVANDÍSÁRNI ÞÓR

RÓSA BJÖRK

KATRÍN

ALLIR

VELKOMNIR

Ákveðin tilhneiging kann 
að vera til að ofmeta 
erfiðleika heimila vegna 
skulda, að mati Katrínar 
Ólafsdóttur, lektors við 
viðskiptadeild Háskólans 
í Reykjavík. „Þarna úti 
er klárlega hópur sem 
á í erfiðleikum, um það 
er engin spurning, en 
ég held að endar nái saman að 
megninu til hjá flestum.“ Spyrja 
megi sig út frá hverju einstakling-
arnir sem til svara eru í könnun 
Hagstofunnar meti stöðu sína. 
Þá kunni að vera vandi að draga 
ályktanir úr frá niðurstöðunum. 
Þannig geti verið að konur sem búi 
einar leggi síður út í íbúðakaup en 
karlar sem búi einir og það geti 
skýrt af hverju þær lenda síður í 
vanskilum. 

Könnunin sýni hins vegar þróun 
í rétta átt og það komi í sjálfu sér 

ekki á óvart. „Tekjur hafa 
aðeins aukist og atvinnu-
leysi aðeins minnkað og 
eitthvað að koma upp í 
gegnum þessi úrræði sem 
gripið hefur verið til. En það 
þýðir ekki að þeir sem á 
annað borð eru í vanda séu 
í eitthvað minni vanda.“

Katrín segir hins vegar 
athyglisvert þegar horft er á hlut-
fallslega þróun þeirra sem segjast 
eiga gott með að láta enda ná 
saman og þá sem eiga erfitt og 
mjög erfitt með að gera það að 
sú mynd líti árið 2012 næstum 
alveg eins út og árið 2004. Rúmur 
helmingur á gott með að láta enda 
ná saman, um tíundi partur mjög 
erfitt og tæp 40 prósent eru þar 
á milli. 

„Og var nokkur að ræða sér-
staklega um skuldavanda heimil-
anna þá?“

➜ Staðan er næstum sú sama og 2004

Fjárhagur heimila 
batnar á milli ára
Fjölskyldum sem eiga auðvelt með að ná endum saman fjölgaði í fyrsta skipti eftir 
hrun í fyrra. Þeim sem eiga mjög erfitt með það fækkaði um 10,6 prósent. Vanskil 
húsnæðislána eða leigu héldust óbreytt þriðja árið í röð, í 10,1 prósenti. 

INNKAUP  Í nýrri 
skýrslu Hag-
stofunnar um 
fjárhagsstöðu 
heimilanna á 
síðasta ári kemur 
í ljós að heimilum 
í fjárhagsvanda 
fækkaði í fyrsta 
sinn frá hruni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Framleiðsla, útflutningur og efnahagur
Hjá Fjarðaáli eru að jafnaði framleidd árlega rúmlega 340.000 tonn 
af hreinu gæðaáli og álblöndum. Álið er notað í byggingariðnaði og 
samgönguiðnaði, svo sem við framleiðslu á bílum, flugvélum, járn-
brautalestum og geimferjum. Fjarðaál framleiðir einnig álvíra sem 
eru m.a. notaðir í ýmsar gerðir háspennustrengja.

Fjarðaál flutti út vörur fyrir um 99 milljarða króna á árinu. Það sam-
svarar rúmum 8 milljörðum króna að meðaltali í hverjum mánuði 
– rúmlega 271 milljón króna á hverjum einasta degi árið um kring. 

Af útflutningstekjum Fjarðaáls urðu um 38% eftir í landinu, eða um 
38 milljarðar króna, m.a. í formi opinberra gjalda, launa, innkaupa 
frá innlendum birgjum á vöru og þjónustu auk samfélagsstyrkja. 

Fjarðaál keypti vöru og þjónustu innanlands fyrir rúma 14 millj-
arða króna árið 2012 og eru raforkukaup þá undanskilin. Fjöldi inn-
lendra birgja er á þriðja hundrað og greiddi fyrirtækið um tuttugu 
þúsund reikninga á árinu.

Fjarðaál hefur frá því að álframleiðsla hófst árið 2007 varið tæpum 
12 milljörðum króna til fjárfestinga vegna starfseminnar, þar af um 
2,7 milljörðum árið 2012.

Starfsmenn
Starfsmenn Fjarðaáls eru 483, þar af eru konur rúmlega 20%. Um 
92% starfsmanna eru íslenskir ríkisborgarar. 

Um 91 prósent starfsmanna eiga lögheimili í nærliggjandi byggð-
arlögum. Í Fjarðabyggð búa 57% og 28% á Fljótsdalshéraði. Um 5% 
hafa lögheimili á höfuðborgarsvæðinu og 10% annars staðar. 

Auk starfsmanna Fjarðaáls vinna rúmlega 460 manns á vegum ann-
arra fyrirtækja í álverinu eða á álverssvæðinu.

Fjarðaál greiddi 5,0 milljarða króna í laun og launatengd gjöld árið 
2012. Meðallaun voru um 8 milljónir króna.

Samfélag
Íbúum Mið-Austurlands hefur fjölgað um 12% frá því að fram-
kvæmdir hófust við byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers Alcoa 
við Reyðarfjörð. Þeir voru 8025 í lok árs 2002 og 8999 í lok árs 
2012. 

Á árinu 2012 greiddi Fjarðaál 1,2 milljarða króna í opinber gjöld 
til ríkisins og sveitarfélagsins Fjarðabyggðar. Starfsfólk Fjarðaáls 
greiddi á árinu um 1,3 milljarða króna í tekjuskatt og útsvar til ríkis 
og sveitarfélaga. 

Alcoa og Alcoa Foundation vörðu um 130 milljónum króna hér á 
landi til samfélagsstyrkja á árinu 2012. Frá árinu 2003 hefur rúm-
lega 800 milljónum króna verið varið til stuðnings ýmsum sam-
félagsmálum í landinu, aðallega á Austurlandi. 

Starfsemi Alcoa Fjarðaáls 2012

Tekjuskattur og annað framlag
Fjarðaál tók sem fyrirtæki til starfa árið 2003. Þá voru fyrstu 
starfsmenn ráðnir. Þrjú ár tók að byggja álverið, byggingar-
kostnaður nam um 220 milljörðum króna. Álframleiðsla hófst í 
apríl 2007 en mörg ár tekur að ná fullum afköstum í framleiðsl-
unni. Það eru þekktar aðstæður í rekstri fyrirtækja með miklar 
nýfjárfestingar að uppsafnað tap, háar afskriftir og háar 
afborganir af lánum valda því að ekki er greiddur tekjuskattur 
fyrstu rekstrarárin.

Tekjuskattur er eingöngu einn liður í framlagi fyrirtækisins til 
þjóðarbúsins. Innlendur kostnaður Alcoa Fjarðaáls nam 38 
milljörðum króna á árinu 2012 og stóð fyrirtækið fyrir um 10% af 
gjaldeyristekjum þjóðarinnar.
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VIÐSKIPTI Kaup 365 miðla á sölu-
vefnum Midi.is (www.midi.is) eru 
gengin í gegn að fengnu samþykki 
Samkeppniseftirlitsins. 

Í tilkynningu um viðskiptin segist 
Ólafur Thorarensen, framkvæmda-
stjóri Midi.is, ánægður með niður-
stöðuna sem sé framfaraskref fyrir 
fyrirtækið. Það hafi verið í söluferli 
um tveggja ára skeið og því hafi 
verið erfitt að halda uppi fullum 
dampi í rekstrinum. Með kaupum 
365 miðla á félaginu sé allri óvissu 
eytt. 

„Við höfum nú fengið öflugan bak-
hjarl sem ætlar sér stóra hluti með 
Midi.is,“ er eftir Ólafi haft í tilkynn-
ingunni.

Þá er haft eftir Ara Edwald, for-
stjóra 365, að starfsemi Mida.is 
falli vel að rekstri 365. Nú verði 
skoðað með hvaða hætti megi bæta 
þjónustu Midi.is og hvar séu tæki-
færi til að bæta í og gera enn betur. 
Samkeppniseftirlitið hafi hins vegar 
sett ákveðna fyrirvara um kaupin. 
Þannig verði Midi.is rekinn í sérfé-
lagi og ákveðnar reglur segi fyrir 

um það hvernig nýta megi miðla 365 
fyrir Mida.is. 

„En það mun engin áhrif hafa 
á þau áform okkar að gera þetta 
sterka vörumerki enn öflugra,“ er 
haft eftir Ara.  - óká

Samkeppniseftirlitið setur sig ekki á móti kaupum 365 á Mida.is:

Miðasala fellur vel að rekstrinum

MIDI.IS  Samkeppniseftirlitið setti skil-
yrði fyrir kaupum 365 á Midi.is.

Skráning í síma 618 7559 og
heidur.bjornsdottir@gmail.com

Verð kr. 6.900,-

Á námskeiðinu lærir þú:
• Hvernig á að byrja
• Sáning og forræktun
• Hvernig plantað er út
• Hvaða áhöld þarf
• Hvernig útbúa á matjurtagarð
• Hvernig plönturnar fá næringu
• Hvernig fá má uppskeru allt sumarið
• Ræktun í pottum og ílátum
• Hvaða jurtir eru fjölærar o.m.fl.

HEIÐUR BJÖRNSDÓTTIR kennir hversu auðvelt það er að rækta grænmeti og kryddjurtir og
gefur góð ráð sem nýtast byrjendum jafnt sem lengra komnum. Fjallað er um grundvallaratriði

                     ræktunar svo nemendur öðlist þá þekkingu og sjálfstraust sem þarf til
                             að rækta allt það sem hugurinn girnist.

Innifalin eru námskeiðsgögn sem hægt
er að nota sem handbók ár eftir ár!

Námskeiðið er haldið í Lágmúla 5

 

Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs 
fólks. Hóparnir sinna viðhaldi, 
uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að 
ýmsum samstarfsverkefnum víða um 
land. Samvinna sumarvinnuflokka 
Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað 
sér í auknum umhverfisgæðum og betri 
aðstöðu til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu-
flokka og flokksstjórn yfir þeim. 
Verkefnin lúta að ræktun, hreinsun, 
viðhaldi og öðrum umhverfisbótum 
ásamt ýmsum samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar 
leggi fram vel skilgreind verkefni. 
Umsóknareyðublað með nánari 
upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar í síma 515 9000, 
og hjá thora.maria.gudjonsdottir@
landsvirkjun.is

Umsóknarfrestur rennur út 30. apríl. 
Umsóknareyðublöð er að finna á 
landsvirkjun.is

Landsvirkjun auglýsir eftir samstarfs-
aðilum að verkefninu Margar hendur 
vinna létt verk sumarið 2013.

VATÍKANIÐ, AP Frans páfi vill að 
kaþólska kirkjan grípi til aðgerða 
vegna kynferðisofbeldis innan 
kirkjunnar og gegn prestum sem 
hafa brotið gegn börnum. 

Þetta kom fram í tilkynningu 
frá Vatíkaninu í gær. Þar er haft 
eftir páfanum að trúverðugleiki 
kirkjunnar væri í húfi. 

Ýmis samtök þolenda kynferðis-
brota sögðust ekki upprifin af 
yfirlýsingum páfans, en marg-
ir hafa kallað eftir aðgerðum af 
hálfu hans frá því að hann varð 
páfi í síðasta mánuði. 

„Einu sinni enn, þetta hefur 
gerst hundrað sinnum áður, segir 
háttsettur kaþólskur embættis-
maður að hann ætli að biðja annan 
háttsettan kaþólskan embættis-
mann um að grípa til aðgerða 
gegn prestum sem brjóta gegn 
börnum og biskupunum sem 
hylma yfir,“ sagði Barbara Dorr-
is, talsmaður bandarísku þolenda-
samtakanna SNAP. Hún sagði þol-
endur kynferðisofbeldis vilja sjá 
aðgerðir, en ekki fleiri innantóm 
orð. 

Í tilkynningunni kom fram 
að Frans páfi hefði fundað með 
Gerhard Müller biskup, sem fer 
fyrir nefnd sem hefur eftirlit 

með kynferðisbrotamálum innan 
kirkjunnar. Hann er sagður hafa 
hvatt mjög til þess að gripið yrði 
til aðgerða. Fyrst og fremst vill 
hann láta búa til úrræði til þess 
að vernda börn, aðstoða alla þá 
sem hafi þjáðst vegna ofbeldisins 
og grípa til „viðeigandi ráðstafana 
gegn hinum seku“. Þá sagði hann 
fórnarlömb misnotkunar alltaf 
vera í huga sínum og bænum. 

Benedikt, forveri Frans í 
 embætti, var fyrsti páfinn sem 
hitti þolendur ofbeldis innan 
kirkjunnar og baðst afsökunar 
á ofbeldi. Hann gerði það þegar 
hann bað Íra afsökunar á ára-
tugalangri misnotkun sem þar 
átti sér stað í kirkjum. Hann olli 
þó þolendum vonbrigðum með því 
að grípa ekki til neinna aðgerða 
gagnvart biskupum sem höfðu 
hylmt yfir með prestum sínum. 

Frans hefur vakið athygli fyrir 
hógværð í páfastóli hingað til og 
fréttaskýrendur segja að þolendur 
muni fylgjast vel með honum til 
þess að sjá hvort hann sé tilbúinn 
til að hitta þá og mögulega biðjast 
afsökunar fyrir hönd kirkjunnar á 
yfirhylmingu með brotunum sem 
átt hafa sér stað í mörgum lönd-
um.  thorunn@frettabladid.is

Vill aðgerðir 
gegn ofbeldi 
Frans páfi vill að kaþólska kirkjan finni úrræði til 
að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi innan 
kirkjunnar. Hann segist vilja láta grípa til „viðeigandi 
ráðstafana“ gegn prestum. Fórnarlömbin ekki hrifin.

PÁFINN  Frans páfi vill að kaþólska kirkjan finni úrræði til að vernda börn gegn 
kynferðislegu ofbeldi innan kirkjunnar. NORDICPHOTOS/AFP

INDLAND, AP Einn hinna ákærðu í 
hópnauðgunarmálinu í Nýju Delhi 
í desember var handleggsbrotinn í 
árás í fangelsi í fyrradag.

Fimm menn og einn ungling-
ur voru ákærðir fyrir að hafa 
nauðgað ungri konu og beitt hana 
slíku ofbeldi að hún lést síðar af 
meiðslum sínum. Einn þeirra 
svipti sig lífi í fangelsi fyrir 
skemmstu.

Vinay Sharma og hinir þrír 
eftir lifandi ákærðu kvörtuðu í 
réttarsal yfir því að sæta ofbeldi 
af höndum samfanga sinna og 
fangavarða. 

Eftir að þeir komu aftur í fang-
elsið var hann barinn með fyrr-
greindum afleiðingum, en tals-
maður fangelsisins segir Sharma 
hafa brotnað þegar hann datt í 
rútu á heimleið í fangelsið.  - þj

Indverskur nauðgari sætir ofbeldi í fangelsi:

Handleggsbrotinn af 
samföngum sínum
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Í ODDSKARÐI  Ný göng leysa af mann-
virki sem var barn síns tíma. 

SAMGÖNGUR Tilboð í byggingu 
Norðfjarðarganga verða opnuð 16. 
apríl í húsakynnum Vegagerðar-
innar í Reykjavík. 

Fresta hefur þurft opnuninni í 
nokkra daga vegna óska Landsnets 
um að gert yrði ráð fyrr að síðar 
yrði hægt að leggja háspennu-
streng í gegnum göngin, segir í 
frétt Vegagerðarinnar. 

Vegagerðin taldi sjálfsagt að 
verða við þessum óskum Lands-
nets en breyta þurfti hönnun og 
senda út viðbótargögn. Því þótti 
rétt að gefa bjóðendum lengri 
skilafrest. Landsnet greiðir allan 
kostnað sem hlýst af breytingum 
á hönnun og gerð nýrra útboðs-
gagna.   - shá 

Breyta þurfti hönnun ganga:

Tilboð opnuð í 
Norðfjarðargöng

UMHVERFISMÁL Alþingi hefur sam-
þykkt ný efnalög en meginmark-
mið þeirra er að tryggja öryggi 
neytenda við meðferð á efnum og 
efnablöndum þannig að þau valdi 
ekki tjóni á umhverfi eða heilsu 
manna og dýra. 

Allt frá setningu fyrstu laga 
um eiturefni og hættuleg efni árið 
1968 hefur heilsa manna og dýra 
verið þungamiðja laganna en nú 
er bætt við umhverfisþættinum 
þannig að taka skuli enn fremur 
mið af efnum sem hafa eða geta 
haft skaðleg áhrif á umhverfið.

Í lögunum er að finna nýmæli 
varðandi fjármögnun eftirlits, 
þvingunarúrræði og viðurlög og 
verður Umhverfisstofnun heim-
ilt að beita stjórnvaldssektum, 
þannig að hægt er að taka strax á 
málum er varða frávik frá löggjöf-
inni.   - shá

Ný efnalög frá Alþingi:

Umhverfið fær 
aukið vægi

SJÁVARÚTVEGUR Niðurstöður úr 
vorralli Hafrannsóknarstofnun-
ar gefa vonir um að þorskkvótinn 
verði aukinn á næsta fiskveiði-
ári, samkvæmt mati LÍÚ. Stofn-
vísitala þorsks á Íslandsmiðum 
er með því hæsta sem mælst 
hefur undanfarin 28 ár. 

Stofnmæling botnfiska á 
Íslandsmiðum (vorrall) fór fram 
dagana 26. febrúar til 17. mars. 
Fimm skip tóku þátt í verkefninu. 
Fyrsta mat á 2012 árgangi þorsks 
bendir til að hann sé undir lang-

tímameðaltali árganga frá 1955. 
Hann kemur í kjölfar meðal-
stórra árganga frá 2008, 2009 og 
2011, en árgangurinn frá 2010 
er slakur. Á heimasíðu Hafrann-
sóknarstofnunarinnar kemur 
fram að meðalþyngd þorsksins 
eftir aldri hafi hækkað undan-
farin ár og sé nú yfir meðaltali 
hjá flestum aldurshópum. 

Mælingar á ýsu eru svipaðar 
og undanfarin ár. Stofnvísitala 
ýsu hækkaði verulega á árunum 
2002-2006 en fór ört lækkandi 

næstu fjögur árin þar á eftir. 
Mælingin nú er svipuð því sem 
verið hefur í vorralli frá 2010. 

Lengdardreifing og aldurs-
greiningar benda til að allir ýsu-
árgangar frá og með 2008 séu 
lélegir. Þá eru horfurnar jákvæð-
ar með stofna eins og gullkarfa, 
ufsa og fleiri tegundir. 

Lokamat og tillögur Hafrann-
sóknastofnunarinnar um afla-
mark fyrir næsta fiskveiðiár 
verða kynntar í byrjun júní. 

  - shá

Vorrall Hafrannsóknarstofnunar sýnir sterkan þorskstofn en frekari staðfestingu á veikum ýsustofni:

Þorskstofninn mælist enn og aftur sterkur

ÞORSKUR  Þorskkvótinn gæti verið um 
220 þúsund tonn innan fárra ára.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEIÐI
260 leyfum endurúthlutað
Rúmlega 260 hreindýraleyfum verður 
úthlutað að nýju þar sem þeim var 
skilað inn eða staðfestingargjald 
ekki greitt fyrir tilskilinn tíma. Fyrstu 
leyfunum er úthlutað á þá sem eru 
á fimmskiptalista á hverju svæði og 
síðan eftir röð á biðlista sem varð 
til við útdráttinn í febrúar. Þeir sem 
fá úthlutun nú fá sendan tölvupóst í 
byrjun næstu viku.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Gefðu sparnað 
í fermingargjöf

Fermingarkortið er inneignarkort sem hentar þeim vel sem 

vilja gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 5.000 

króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur 

eða meira inn á Framtíðargrunn. 

Fermingarkortið er gjöf sem leggur grunn að � árhag framtíðarinnar. 
Kortið kemur í fallegum gjafaumbúðum og fæst án endurgjalds í útibúum Landsbankans.

MENNTAMÁL Ríkisstjórnin sam-
þykkti í gærmorgun tillögu Guð-
bjarts Hannessonar velferðarráð-
herra, sem heimilar Íbúða lánasjóði 
að veita Félagsstofnun stúdenta lán 
til að byggja 95 íbúðir í Brautar-
holti í Reykjavík.

Áætlaður byggingarkostnaður 
er 1.400 milljónir króna og nemur 
lán Íbúðalánasjóðs 1.260 milljón-
um króna. Ríkissjóður niðurgreið-
ir lánið sem nemur mismuninum á 
3,5% vöxtum og almennum útláns-
vöxtum sjóðsins.   - shá

Íbúðir fyrir 1,4 milljarða:

Lána til bygg-
ingar 95 íbúða
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FYLGI STÆRSTU FLOKKANNA FRÁ KOSNINGUNUM 2009
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Sveiflur á fylgi flokkanna eru með 
miklum ólíkindum og stemningin 
í kringum Framsóknarflokkinn 
virðist svipuð því sem var í kring-
um framboð Besta flokksins í síð-
ustu sveitarstjórnarkosningum, 
segir Stefanía Óskarsdóttir, lekt-
or í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands.

Í skoðanakönnun Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2 sem fjallað var um í 
Fréttablaðinu í gær kom fram að 
Framsóknarflokkurinn nyti nú 
stuðnings 40 prósenta kjósenda 
og Sjálfstæðisflokkurinn 17,8 pró-
senta.

„Fylgistap Sjálfstæðisflokks-
ins er komið út fyrir allan þann 
ramma sem maður þekkir. Það 
sama má segja um Framsóknar-
flokkinn, þetta er komið út fyrir 
allt sem maður þekkir úr sögunni,“ 
segir Stefanía.

Hún segir að þótt staða þessara 
tveggja flokka sé áhugaverð megi 
ekki líta fram hjá stöðu stjórnar-

flokkanna. Samfylkingin mælist nú 
með 9,5 prósenta fylgi og Vinstri 
græn með 5,6 prósent. Flokkarnir 
voru með samanlagt 51,5 prósenta 
fylgi í síðustu kosningum, og hafa 
samanlagt tapað ríflega tveimur 
þriðju hlutum stuðningsins.

„Hvernig sem á það er litið 
er þetta hrikalegt fylgistap hjá 
stjórnarflokkunum,“ segir Stef-
anía. 

Hún segir að á þessum tíma-
punkti sé fátt annað að gera fyrir 
þá flokka sem hafa tapað miklu 
fylgi en að halda sínu striki. Tím-
inn fyrir auglýsingamennsku með 
flottum myndum af frambjóðend-
um sé liðinn, kjósendur virðist 
komnir með óþol gagnvart slíkum 
vinnubrögðum.

Stefanía segir Framsóknar-
flokkinn höfða til þeirra sem vilji 
viðbrögð við skuldsetningu heim-
ilanna. Þá hafi Sigmundur verið 
bæði gagnrýninn og talsvert harð-
skeyttur gagnvart stjórnarflokk-

Hrikalegt 
fylgistap hjá 
stjórninni
Breytingar á fylgi flokkanna eru með miklum ólíkind-
um segir stjórnmálafræðingur. Hann segir flokka sem 
tapað hafa gríðarlegu fylgi síðustu vikur og mánuði 
lítið geta gert annað en að halda sínu striki.

unum á kjörtímabilinu og það skili 
sér núna. Þá megi líta til þess að 
flokkurinn hafi gengið í gegnum 
mikla endurnýjun, og sé síðasti 
þingmaðurinn sem sat í ríkisstjórn 
fyrir hrun að hætta á þingi.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
ekki náð eyrum kjósenda og líður 
fyrir það að hrunið varð á vakt 
flokksins, segir Stefanía. Sjálf-
stæðisflokknum hafi ekki auðnast 
að gera upp við hrunið og endur-
nýja fólk á sínum framboðslistum.

Samfylkingunni hefur mistek-
ist að ná í gegn með sinn málstað, 
segir Stefanía. Hún segir að Sam-
fylkingin hafi virst ætla að nota 
sér það að nú sé að koma eitthvað 
svigrúm í ríkisfjármálin, en þeim 
takist ekki að ná neinu flugi.

 brjann@frettabladid.is

Framsóknarflokkurinn fengi fleiri þingmenn en fylgi 
þeirra í skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 
gefur til kynna vegna þess hversu fáir uppbótarþing-
menn eru í hverju kjördæmi, segir Þorkell Helgason, 
stærðfræðingur og sérfræðingur um íslenska kosninga-
kerfið. 

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær fengi Fram-
sóknarflokkurinn 31 þingmann kjörinn samkvæmt 
niðurstöðum skoðanakönnunarinnar. Fengi flokkurinn 
40 prósenta fylgi á landsvísu ætti það hins vegar aðeins 
að skila 29 þingmönnum.

Í kosningakerfinu eru uppbótarþingmenn notaðir 
til að vega gegn misvægi atkvæða í kjördæmakerfinu til að fjöldi þingsæta 
hvers flokks sé í betra samræmi við fjölda atkvæða sem flokkurinn fær á 
landsvísu. Alls eru 54 þingmenn kjördæmakjörnir en níu eru uppbótarþing-
menn.

Ástæðan fyrir þessari yfirvigt Framsóknarflokksins er sú að margir smáir 
flokkar taka til sín hlutfallslega marga jöfnunarþingmenn, og þá eru ekki 
nægilega margir eftir til að jafna stöðu stærri flokkanna á landsvísu, segir 
Þorkell. Hann segist ítrekað hafa varað við því að þessi staða gæti komið 
upp með fjölda smærri framboða, en við því hafi ekki verið brugðist.

Raunar bendir Þorkell á að yrðu niðurstöður úr kosningum eins og niður-
stöður könnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2 gætu Framsóknarmenn fengið 
32 þingmenn kjörna vegna skorts á uppbótarþingmönnum til að jafna 
stöðu hinna flokkanna. Það sé þó afar ólíklegt, mun líklegra sé að þeir fái 31 
þingmann kjörinn.

Væri fylgi flokkanna fært yfir á þingmenn án þess að taka þessa skekkju 
með í reikninginn ætti Björt framtíð að fá sex þingmenn, Framsóknar-
flokkurinn 29, Sjálfstæðisflokkurinn þrettán, Samfylkingin sjö, Vinstri græn 
fjóra og Píratar fjóra.

➜ Framsókn fær þingmenn umfram vigt  Fylgistap Sjálfstæðis-
flokksins er komið út fyrir 

allan þann ramma sem 
maður þekkir. 
Stefanía Óskarsdóttir

lektor í stjórnmálafræði

ÞORKELL 
HELGASON

„Þetta er mjög spes könnun–  ég hef 
aldrei séð svona hreyfingu á fylgi 
áður,“ segir Birgitta Jónsdóttir, for-
maður Pírata, 
sem kveðst þó 
hæstánægð með 
það að flokkurinn 
mælist með 
menn inni á 
þingi. „Það er 
mjög ánægjulegt. 
Draumamark-
miðið mitt er 
að við fáum 8,8 
prósent–  það er 
bara falleg tala–  og ég finn að við 
eigum möguleika á því. Aðallega er 
ég rosalega ánægð með að við séum 
að skríða hægt og bítandi upp og 
séum komin yfir þennan svakalega 
þröskuld,“ segir hún. Líklega hafi 
framganga hennar í stjórnarskrármál-
inu á Alþingi haft sitt að segja um 
það.  - sh

DRAUMA-
MARKMIÐIÐ ER 8,8%

„Þessi könnun er augljóslega mikil vonbrigði 
fyrir okkur í Sjálfstæðisflokknum, en við 
ætlum ekki að láta deigan síga,“ segir Bjarni 
Benediktsson. „Okkur 
finnst að fólkið í landinu 
eigi skilið að fá að kynna 
sér raunhæfar aðgerðir um 
það hvernig við vinnum 
okkur út úr þeim vanda 
sem við er að etja. Það 
þarf að rétta heimilunum 
hjálparhönd, efla atvinnu-
lífið og lækka skatta og 
gjöld.“ 

Bjarni minnir á að í 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hafi komið 
fram mikil gagnrýni á loforð stjórnmálamanna 
sem ekki var hægt að standa við og gátu haft 
mikil vandræði í för með sér fyrir almenning. 
Þrátt fyrir þá gagnrýnu umræðu virðist sem 
kosningabaráttan núna eigi að snúast um slík 
mál aftur. Spurður hvort hann eigi þar við 
loforð Framsóknarflokksins um skuldaniður-
færslu segir hann: „Ég á meðal annars við 
þær hugmyndir sem eru í umræðunni um að 
það sé hægt að takast á við okkar erfiðustu 
vandamál án allra útgjalda.“  - sh

LÁTUM EKKI DEIGAN SÍGA

„Ég hef ekki miklar áhyggjur af 
þessu,“ segir Heiða Kristín Helga-
dóttir, annar tveggja formanna 
Bjartrar fram-
tíðar. „Þetta er 
minna en við 
ætlum að fá, en 
eins og ég hef 
sagt finnst mér 
allt geta gerst í 
þessu. Einhvern 
tíma var Besti 
flokkurinn nú 
ekki að mælast 
neitt rosalega 
hátt en endaði svo í 34,5 prósentum, 
þannig að það er ekki hægt að úti-
loka neitt. Þetta sýnir bara að það 
er mikil hreyfing og að fólk er að 
velta fyrir sér valmöguleikunum í 
stöðunni,“ segir hún og áréttar að 
kosningabaráttan sé rétt að hefjast. 
 - sh

ÆTLUM OKKUR 
MEIRA

„Þetta er dálítið drastísk könnun en 
hún sýnir tilhneigingu sem er í takt 
við fyrri kannanir, þótt hún sé heldur 
dramatískari,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir, formaður Vinstri grænna. „Það 
eru þrír dagar 
búnir af 28 daga 
kosningabaráttu 
og við eigum 
greinilega tals-
vert verk óunnið. 
Það er alveg 
ljóst að í þessari 
könnun erum við 
bara rétt ofan við 
fimm prósenta 
þröskuldinn. Það 
væri nú sjónar-
sviptir að okkar sjónarmiðum á sviði 
umhverfisverndar og vinstristefnu 
á þinginu ef svo færi að þetta yrði 
raunin, að við yrðum bara rétt við 
það að detta út af þingi.“  - sh

YRÐI SJÓNARSVIPTIR 
AÐ OKKUR

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

BJARNI 
BENEDIKTSSON

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR

HEIÐA KRISTÍN 
HELGADÓTTIR

„Það er viðbúið að fylgið muni sveiflast nokkuð 
fram að kosningum, en þetta er ánægjulegt,“ 
segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins.
„Það er fyrst og fremst vegna þess að þetta sýnir 
stjórnmálamönnum að fólk vill forgangsraða á 
þann hátt sem við framsóknarmenn höfum talað 
fyrir. Vonandi líta aðrir flokkar á þessa niður-
stöðu fyrst og fremst sem hvatningu til þess að 
nálgast okkur í málflutningi frekar en að líta á 
þetta sem ástæðu til að snúast gegn okkur.“  - þj

FORGANGSRÖÐUN FRAMSÓKNAR

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, 
segir aðspurður um hvort fylgið sé áhygguefni 
að mikil hvatning liggi í stöðunni. Kosninga-
barátta Samfylkingarinnar sé rétt að hefjast.

„Ég hef lengi verið sannfærður um það að 
þessar kosningar muni hafa mikil áhrif á fram-
tíðarstefnu okkar sem þjóð. Þær munu skipta 
öllu um það hvort okkur auðnist að gera Ísland 
að vænlegum stað fyrir okkar besta fólk og sam-
keppnishæf fyrirtæki. Við hlökkum til samtals 
við þjóðina um okkar stefnu.  - þj

MIKILVÆGAR KOSNINGAR

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON
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S
amkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 ætlar nærri annar hver Íslendingur að kjósa 
Framsóknarflokkinn. Hann er langstærsti flokkurinn. 
Framsókn er nýi Besti flokkurinn en nokkru fyrir 
síðustu borgarstjórnarkosningar fékk Besti flokkurinn 

hreinan meirihluta í skoðanakönnunum.
Enn eru þrjár vikur til 

kosninga og oft er talað um að 
ein vika sé langur tími í pólitík. 
Þrjár vikur geta því verið eins 
og heil eilífð. Það undarlega 
samt við fylgi Framsóknar-
flokksins er að fáir kannast við 
að ætla að kjósa hann. Vegna 

fortíðar flokksins eru kjósendurnir ekki mjög yfirlýsingaglaðir. 
Andstæðingar hans aftur á móti keppast við að lýsa því yfir á 
samskiptamiðlum og á öðrum opinberum vettvangi að fátt sé 
jafn slæmt og að ætla Framsóknarflokki atkvæði sitt.

Það er engu líkara en þjóðin sé klofin. Þögli meirihlutinn 
sem ætlar að kjósa Framsókn annars vegar og háværi minni-
hlutinn sem úthrópar flokkinn í greinum og viðtölum hins 
vegar. Enda er það þannig að samkvæmt lífskjararannsókn 
Hagstofu Íslands 2012 á nær helmingur heimila erfitt með 
að ná endum saman. Hinn helmingurinn er bjartsýnn og sér 
batamerki á fjárhag sínum milli ára.

Sé kafað dýpra í tölur Hagstofunnar kemur fram að þrátt 
fyrir að annað mætti skilja af umræðunni fjölgar þeim heim-
ilum sem ná endum saman um næstum fimm þúsund á milli 
ára. Þetta kemur fram í Fréttablaðinu í dag. 

Í fyrsta sinn síðan í hruninu sjást teikn um betri horfur. Fjöl-
skyldum sem telja húsnæðiskostnað þunga byrði fækkar. En 
kostnaður við húsnæðislán virðist aðalkosningamálið. Fram-
sóknarflokkurinn lofar að lækka skuldirnar og er sagður fá 
fylgið vegna þeirra fyrirheita.

Fylgi Framsóknar samkvæmt könnunum er mikið. Hugsan-
lega verður þetta ekki niðurstaða kosninga. Besti flokkurinn 
náði mikilli uppsveiflu um tíma en fylgið dalaði þó töluvert 
þegar atkvæði voru talin á kjördag. 

Sigmundur Davíð er á sinn hátt okkar nýi Jón Gnarr. Jón 
varð borgarstjóri þegar hann lofaði að gera alls konar og 
sagðist fyrst og fremst sækjast eftir þægilegri innivinnu. Hann 
ætlaði að hygla vinum sínum næði hann kjöri. Fólk var komið 
með svo nóg af stjórnmálafólki að mörgum þótti það hljóma 
gáfulega og Jón vann borgina.

Tilsvör Sigmundar Davíðs eru önnur en Jóns Gnarr. Þau falla 
samt í álíka góðan jarðveg. Sigmundur segist ekki bara ætla að 
lækka skuldirnar okkar heldur vill hann láta vogunarsjóðina 
borga reikninginn. Það bjóst enginn við að Jón Gnarr myndi 
standa við sín loforð, ef loforð skyldu kalla. Gera má ráð fyrir 
að því sé öfugt farið hvað væntanlega kjósendur Framsóknar-
flokksins varðar. Fólk á von á sínum happdrættisvinningi ef 
kosningaúrslit alþingiskosninga verða í takt við kannanir. 
Spurningin er bara hvort Sigmundur Davíð eigi eftir að koma 
okkur jafn mikið á óvart og Jón Gnarr?

Er Sigmundur Davíð happdrættisvinningurinn?

Framsókn er nýi 
Besti flokkurinn

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Margir vænta snarprar 
málefnabaráttu þær 
þrjár vikur sem eftir 
lifa af kjörtímabilinu. 

Aðrir líta á þær sem biðtíma þar 
sem þeirri spurningu sé helst 
ósvarað hverja Framsóknarflokk-
urinn velur með sér í stjórn.

Til þessa hefur Framsóknar-
flokkurinn ráðið dagskrá kosninga-
umræðunnar. Afleiðingin er sú að 
kosið verður um draumóra. Mörg-
um finnst greinilega meira skjól í 
þeim en köldum veruleikanum.   

Viðreisn þjóðarbúsins snýst hins 
vegar um að bæta samkeppnis-
stöðu þess. Framsóknarflokkur-
inn telur að gengisfelling sé eina 
nothæfa meðalið í þeim tilgangi. 
Í samræmi við það hefur flokk-

urinn haldið því 
fram að gengis-
hrun krónunnar 
fyrir og eftir fall 
bankanna hafi 
verið sérstök 
gæfa íslensku 
þjóðarinnar. 

Flestir hag-
fræðingar hafa 

yfirgefið kenningar um áhrifa-
mátt gengisfellinga til að bæta 
samkeppnisstöðu til lengri tíma. 
Frá því eru þó undantekningar 
sem Framsóknarflokkurinn vísar 
gjarnan til.

Með gengishruninu 2008 rýrn-
uðu eignir heimila og fyrirtækja 
um nærri helming. Það gerðu 
launin líka. Á móti fengu álverin, 

útgerðin og ferðaþjónustan fleiri 
en verðminni íslenskar krónur í 
tekjur. Lífeyrissparnaður lands-
manna var síðan varinn að hluta til 
með verðtryggðu krónunni, sem í 
raun er sérstök mynt. Í þessu öllu 
lá sjálfur galdur sjálfstæðs sveigj-
anlegs gjaldmiðils. Þetta hefur þó 
ekki dugað til að auka útflutnings-
verðmætin eins og kenningin geng-
ur út á.  

Skuggahliðin á blessunaráhrif-
um gengisfellingarinnar eru 
greiðsluerfiðleikar heimilanna. 
Kosningagaldur Framsóknar-
flokksins felst í því að verja megi 
gæfuna sem gengisfellingin er 
sögð hafa fært sumum en jafn-
framt að eyða ógæfunni sem hún 
hefur valdið öðrum. 

Val um draumóra eða kaldan veruleika

Þjóðin virðist kunna jafn vel 
að meta þessa hugsun og 
innistæðulausu lífskjörin 

fyrir hrun. En eðli gengisfellinga 
er að kollvarpa tilveruforsendum 
heimila sem borga alltaf brúsann. 
Nýja lausnarorðið er því: Gengis-
felling án forsendubrests. Það er 
ástæðan fyrir því að Framsókn-
arflokkurinn lofar nú að endur-
greiða hækkun á húsnæðislánum 
fimm ár aftur í tímann. Forsendu-
brestur námsfjárfestingar þykir 
hins vegar réttlætanlegur.

Framsóknarflokkurinn telur 
að í engu hafi verið ofgert við 

útgerðina, álverin, ferðaþjón-
ustuna og lífeyrissjóðina. Fyrir 
þá sök vill hann ekki taka neitt 
til baka frá þeim sem notið hafa 
þeirrar gæfu sem sögð er fylgja 
gengisfellingum. Þannig hefur 
Framsóknarflokkurinn réttilega 
bent á hvert óráð það var hjá rík-
isstjórninni að taka gengisfell-
inguna af útgerðinni með auð-
lindaskattinum. 

Í fyrstu voru svör Framsókn-
arflokksins óskýr þegar spurt 
var hverjir ættu að borga brús-
ann. Talsmenn hans sögðust hafa 
dapra reynslu af því að útfæra 

kosningaloforð því stolt hinna 
flokkanna gerði þeim erfitt að 
kyngja því sem kæmi frá Fram-
sóknarflokknum. Í þessu ljósi var 
ætlun Framsóknarflokksins að 
taka ákvörðunina um niðurfell-
ingu skulda en gefa hinum flokk-
unum kost á að benda á lausnina. 

Þetta bar vitni um hógværð og 
hyggindi en dugði ekki. Þá var 
ekkert annað til ráða en að leysa 
frá skjóðunni: Erlendir kröfu-
hafar í þrotabú gömlu gjald-
þrota bankanna eiga að tryggja 
samkeppnisstöðu landsins í stað 
heimilanna. 

Nýtt lausnarorð

Pólitísk staða Framsóknar-
flokksins er orðin það sterk 
að hvorki Sjálfstæðisflokkur-

inn né Samfylkingin hafa afneitað 
þessu lausnarorði þó að þeir hafi að 
sönnu lýst miklum efasemdum. Það 
bendir til þess að báðir vilji nokk-
uð til vinna til að komast að ríkis-
stjórnarborðinu með Framsóknar-
flokknum.

Af öllum mönnum er varafor-
maður VG einn um að tala eins og 
barnið í ævintýri H.C. Andersen, 
sem áhyggjulaust af áliti annarra 
á vitsmunum sínum og völdum 

sagði sem var að keisarinn væri 
ekki í fötum. Allir flokkar virð-
ast vera sammála um að erlendu 
kröfuhafarnir meti lítils krónu-
eignir sínar í gömlu bönkunum. En 
þá spyr varaformaður VG: Hvern-
ig á að breyta því sem er einskis 
virði í verðmæti sem haldið geta 
uppi samkeppnisstöðu landsins í 
stað heimilanna? 

Einhver þarf þá að kaupa gömlu 
bankana á hærra verði en kröfu-
hafarnir vilja fá og leyfa ríkisvald-
inu að færa mismuninn yfir á Íbú-
ðalánasjóð og lífeyrissjóðina sem 

þá geta endurgreitt heimilunum 
húsnæðislánin. Hvað sem því líður 
hangir stærsta kosningaloforð 
allra tíma á verðmiða sem Fram-
sóknarflokkurinn vill ekki að verði 
birtur fyrr en eftir kosningar. 

Ef hinir flokkarnir myndu 
saman eða hver fyrir sig hafna 
fyrir kosningar ríkisstjórnar-
samstarfi um draumóra fengju 
kjósendur alltént val um tvennt: 
Draumóra eða átök við kald-
an veruleikann. Þau eru þrátt 
fyrir allt líklegri til að bæta 
samkeppnis stöðuna. 

Föt keisarans
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Skoðun visir.is

Jóhanna Sigurðardóttir er 
brennuvargur. Hún stend-
ur bráðlega upp úr stól for-
sætisráðherra og skilur 
allt eftir í rúst, við skul-
um kasta fúleggjum á eftir 
henni og formæla þeim 
sem kusu hana fyrir fjór-
um árum.

Í Fréttablaðinu 30. mars 
síðastliðinn var stór skop-
mynd af Jóhönnu, hún geng-
ur frá Alþingishúsinu, leið, 
jafnvel fýld á svipinn, og með hend-
ur fyrir aftan bak, eins og henni sé 
sama um eldhafið, eða taki þá ekki 
eftir því að Alþingishúsið brennur, 
að það er eitt eldhaf: með þessum 
hætti fannst skopmyndateiknar-
anum við hæfi að kveðja forsætis-
ráðherrann, með þeim skilaboðum 
að hún hafi gert umtalsvert meira 
ógagn en gagn, að hún hafi verið 
ógæfa fyrir þjóðina. Og samkvæmt 
skoðanakönnum virðist verulegur 
meirihluti sammála þessari túlkun 
teiknarans; Jóhanna hefur mælst 
með mjög lítið traust, og sárafáir 
reiðubúnir að stíga fram og mæla 
henni bót. Hún sem var bjargvætt-
urinn fyrir fjórum árum, sá stjórn-
málamaður sem naut yfirgnæfandi 
trausts, nú yfirgefur hún sviðið 
undir kasti fúleggja, og fullyrðinga 
um að hún hafi gert meira ógagn 
en gagn, að hún hafi jafnvel verið 
Íslands ógæfa.

Og hvað eigum við að segja við 
því?

Raunsætt mat, eða enn einn sigur 
sameiginlegs átaks popúlista og 
hagsmunaafla á borð við LÍU; enn 
einn sigur áróðurs yfir umræðunni 
hér á Íslandi?

Heiðarleiki og ábyrgð óvinur?
Fram undan eru fyrstu kosningar 
til Alþingis eftir að Rannsóknar-
skýrsla Alþingis kom út. Þessi 1.500 
síðna skýrsla um aðdraganda og 
orsakir hrunsins hér á Íslandi er svo 
vönduð í alla staði, djúp af hugsun, 
sanngjörn í framsetningu og studd 
föstum rökum, að hún ætti að hafa 
víðtæk áhrif á umræðuna og sam-
félagið. Ég held að fyrstu mánuðina 
eftir útkomu hennar hafi margir 
líka hugsað í þá átt, að ekki væri 
mögulegt að halda áfram öðruvísi 
en með annað augað á skýrslunni, 
niðurstöðum hennar og lærdómi. Og 
að næsta kosningabarátta myndi lit-
ast af brýningum hennar; umræðan 
öll, framlag fjölmiðla, fræðimanna, 
almennings. Og þessi orð úr skýrsl-
unni brennd inn í hugsun okkar:

„Íslensk stjórnmálamenning er 
vanþroskuð og einkennist af miklu 
valdi ráðherra og oddvita stjórn-
málaflokka. Þingið rækir illa 
umræðuhlutverk sitt vegna ofur-
áherslu á kappræðu þar sem þekk-
ing og rökræður víkja fyrir hernað-
arlist og valdaklækjum.“

Sama dag og skopmyndin birtist í 
Fréttablaðinu, var blaðið með viðtal 
við Katrínu Jakobsdóttur, mennta-
málaráðherra og formann Vinstri 
grænna. Viðtalið rataði ekki á for-
síðu blaðsins, sem bendir til þess að 
það hafi ekki þótt nógu spennandi. 
Hvers vegna ekki? Ja, hugsanlega 
vegna þess að Katrín forðaðist stór-
ar yfirlýsingar, sagði ekki orð um að 
flokkur hennar muni bjarga heim-
ilum undan skuldum, lækka skatta, 
dæla fjörefni í atvinnulífið, ekkert 
slíkt, hún tiltók þvert á móti að hún 
kærði sig ekki um að taka þátt í lof-
orðakapphlaupinu. Nú veit ég ekki 

hvort áherslur  Katrínar 
séu hinar réttu fyrir 
íslenskt þjóðfélag, hvort 
það sé okkur til heilla að 
hafa hana áfram við stjórn, 
en hitt veit ég að orðræða 
hennar rímar vel við það 
sem höfundar Rannsókn-
arskýrslunnar lýstu eftir: 
að koma umræðunni upp 
úr morfís kviksyndinu og 
upp á vitrænt plan. Maður 
veltir óneitanlega fyrir sér 

hvort viðtalið hafi ekki þótt forsíðu-
efni einmitt vegna þess að Katrín 
sniðgekk falleg loforð, ábyrgðar-
lausar yfirlýsingar. Að leið stjórn-
málamanna á forsíður dagblaða, 
inn í fyrstu frétt ljósvakamiðla, sé 
sú að taka nógu stórt upp í sig, tala 
í fyrirsögnum, en sniðganga rök, 
ábyrgð og önnur leiðindi? Skyldi 
heiðarleiki og ábyrgð þá vera óvin-
ur stjórnmálamannsins í kosninga-
baráttunni, en tækifærismennska 
og svimandi loforð vinur hans og 
leið til valda?

Nýtt ball með gamalli hljómsveit
Þegar þessar línur eru skrifaðar, 
virðast enn þá líkur á samsteypu-
stjórn Framsóknar og Sjálfstæð-
isflokksins – sem er gamalkunn-
ug hljómsveit. Undanfarnar vikur 
hefur formaður Framsóknar, Sig-
mundur Davíð, ekki sparað loforðin 
um miklu betri músík, að það verði 
dansað komist hann til valda, að 
þessi þjakaða þjóð sjái loksins til 
sólar – flokkurinn siglir enda með 
himinskautum og mælist með met-
fylgi. Þá verður dansað; gott ef satt 
reynist. Nú reynir hins vegar sem 
aldrei fyrr á okkur kjósendur, og 
fjölmiðlafólk landsins – bráðlega 
kemur í ljós hvort hrunið hefur 
kennt okkur eitthvað, hvort skýrar 
niðurstöður Rannsóknarskýrslunn-
ar hafi haft eitthvað að segja.

Eða verður það ekki skylda 
okkar að spyrja alla þá sem bjóða 
sig fram til valda, sem telja sig þess 
umkomna að setjast í stjórn og taka 
ákvarðanir sem móta umhverfi 
okkar og framtíð, hvassra spurn-
inga? Hljótum við ekki að segja: 
Hér eftir verður ófyrirgefanlegt að 
leyfa stjórnmálamönnum að svara 
í frösum, drepa rökum á dreif með 
morfístækni. Hljótum við ekki að 
segja: Enginn fjölmiðlamaður með 
sjálfsvirðingu má rétta hljóðnema 
eða upptökutæki í átt að stjórnmála-
manni öðruvísi en vopnaður gagn-
rýnum spurningum – og jafnframt 
reiðubúinn að bregðast við ef við-
komandi reynir að fela hugsun sína 
í innantómum yfirlýsingum og frös-
um?

Við megum, til að mynda, ekki 
láta Sigmund Davíð komast upp 
með þá brellu að kalla Samfylk-
ingu og Sjálfstæðisflokk „hrun-
flokkana“, eins og maður hefur 
heyrt hann gera, og þannig lauma 
þeirri blekkingu að fólki að Fram-
sókn sé alls enginn hrunflokkur, 
heldur þvert á móti hópur hreinna 
sveina og hreinna meyja, hvítþveg-
inn flokkur sem beri ekki ábyrgð á 
neinu. Jafnvel færustu spunameist-
arar eiga ekki að geta skotið Fram-
sókn undan ábyrgðinni, sektinni; að 
það var hann sem, ásamt Sjálfstæð-
isflokki, afhenti flokksgæðingum 
bankana og gaf þeim frjálsar hend-
ur, kom 90 prósenta húsnæðislánum 
í gegn, og eyðilagði hið mikla Lagar-
fljót með því að hundsa gróflega við-
vörunarorð vísindamanna – það eru 

Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn 
sem framar öllum öðrum flokkum 
eiga að taka þessi orð Rannsóknar-
skýrslunnar til sín, og læra af þeim:

„Skortur á fagmennsku og vantrú 
á fræðilegum röksemdum er mein í 
íslenskum stjórnmálum.“

Lærdómur okkar af hruninu?
Hafa Framsókn og Sjálfstæðis-
flokkurinn lært eitthvað af mistök-
um sínum, boða þeir nýja hugsun, 
nýjar aðferðir, vilja þeir hafa fag-
mennskuna að leiðarljósi og hafna 
valdaklækjum og rökræðulist? Ef 
svarið er nei – nálgast það þá ekki 
sjálfseyðingarhvöt að leiða flokk-
ana aftur til valda? Og sýnir að 
við lærðum ekkert af brjálæði og 
græðgi góðærisins, og öll vinna 
og framlag Rannsóknarskýrslunn-
ar því til einskis? Að okkur er ekki 
viðbjargandi; að við getum farið að 
telja niður í næsta hrun.

Það ískyggilega er, ef maður 
tekur mið af síðustu misserum, og 
upphafi kosningabaráttunnar, að 
Framsóknar– og Sjálfstæðisflokk-
urinn virðast koma hinir sömu til 
baka, eins og það hafi ekki orðið 
neitt hrun, og aldrei nein Rann-
sóknarskýrsla gefin út, eða hvern-
ig á að túlka það öðruvísi þegar 
Illugi Gunnarsson, einn helsti leið-
togi Sjálfstæðismanna, segir að 
það hafi verið einstaklingar sem 
brugðust, ekki flokkurinn, sumsé, 
ekki stefnan, ekki aðferðin? Og 
hvernig ber þá að túlka það að þeir 
taka ríkisrekna frjálshyggjupost-
ulann, Hannes Hólmstein, sannar-
lega einn af höfundum hrunsins, 
enn þá alvarlega? Og hvað lesum 
við síðan úr nýlegri auglýsingu þar 
sem konum á lista flokksins, með 
Hönnu Birnu í miðju, er raðað upp 
og undir þeim texti varðandi ráð-
stöfunartekjur heimilanna – und-
irstrikar það ekki að flokkurinn 
er enn rammlega bundinn á klafa 
gamalla viðhorfa, nefnilega að það 
séu konurnar sem sjá um heimil-
in, karlarnir um þjóðfélagið? Enn 
þá flokkur karlmanna og Hann-
esar Hólmsteins, enn þá flokkur 
LÍU og sannleika stórra virkjana, 
þrátt fyrir dautt Lagarfljót? Enn þá 
nákvæmlega sami flokkur og fyrir 
hrun. Við megum þá búast við svip-
líkum mistökum, og óhætt að setja 
Rannsóknarskýrsluna í pappírstæt-
arann. Fari kosningar eins og spár 
benda til, felum við framtíð okkar á 
hendur gömlu valdaflokkunum, og 
þá undir forystu Sigmundar  Davíðs 
sem hefur á síðustu árum því miður 
gerst ítrekað sekur um talsverða 
tækifærismennsku; er Sigmundur 
Davíð kannski lærdómur okkar af 
hruninu?

Er Sigmundur Davíð 
lærdómur okkar af hruninu?

STJÓRNMÁL

Jón Kalman 
Stefánsson
rithöfundur

➜ Við megum, til að mynda, 
ekki láta Sigmund Davíð 
komast upp með þá brellu 
að kalla Samfylkingu og 
Sjálfstæðisfl okk „hrun-
fl okkana”, eins og maður 
hefur heyrt hann gera, og 
þannig lauma þeirri blekk-
ingu að fólki að Framsókn 
sé alls enginn hrunfl okkur, 
heldur þvert á móti hópur 
hreinna sveina og hreinna 
meyja, hvítþveginn fl okkur 
sem beri ekki ábyrgð á 
neinu.

382 
LAUGARDAGUR 30. MARS
Frá sjónarhóli læknanema
Elías Sæbjörn Eyþórsson læknanemi.

292 
FIMMTUDAGUR 4. APRÍL
Hver borgar brúsann?
Úrsúla Jünemann leiðsögumaður.

292 
MIÐVIKUDAGUR 3. APRÍL
Forvarnir og fræðsla fyrir börn 
um kynferðislegt ofb eldi
Sigríður Björnsdóttir, frkvst. Blátt áfram, 
og Ragna Björg Guðbrandsdóttir, fv. 
stjórnarmaður í Blátt áfram.

290 
LAUGARDAGUR 30. MARS
Hugmyndafræði á haus
Þorsteinn Pálsson pistlahöfundur.

279 
FIMMTUDAGUR 4. APRÍL
Lækkum skatta
Þórey Vilhjálmsdóttir, 7. sæti á lista Sjálf-
stæðisfl okks í Reykjavík suður.

257 
LAUGARDAGUR 30. MARS
Býr barn til súkkulaðið þitt?
Elísabet Ingólfsdóttir laganemi og Hanna 
Sigríður Ragnarsdóttir kennaranemi.Háaleitisbraut 66, 1O3 Reykjavík, sími 528 44OO

Einnig er hægt að 
hringja í söfnunar- 
símann 9O7 2OO2, 
gefa framlag á 
framlag.is, 
gjofsemgefur.is eða 
á söfnunarreikning 
O334-26-886, 
kt. 45O67O-O499. 

Valgreiðsla hefur verið send í 
heimabanka þinn. Með því að greiða 
hana styður þú innanlandsaðstoð 
Hjálparstarfs kirkjunnar og hjálpar 
til sjálfshjálpar.

Hjálpum heima
Hjálparstarf kirkjunnar veitir fjölbreytta 

aðstoð á Íslandi. Við hjálpum til sjálfshjálpar.

Pósthólf 8409     128 Reykjavík     www.if i.is  

IÐNFRÆÐINGAFÉLAG 
ÍSLANDS

Iðnfræðingafélags Íslands
verður haldinn þann 23. apríl næstkomandi, 

kl. 20.00 í verkfræðingahúsinu að Engjateigi 9.

Aðalfundur

„Sjálfstæðisflokkurinn er í 
svo mikilli kreppu að ég hef 

aldrei séð annað eins.“
Stjórnmálafræðiprófessorinn Gunnar Helgi 

Kristinsson var hissa og vantrúaður á niður-
stöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins 

og Stöðvar 2 sem sýndi að Framsókn fengi 
næstum hreinan meirihluta í kosningum. 

„Brennuvargar eiga ekki að 
taka að sér slökkvistörf.“ 

Þorvaldur Gylfason, prófessor og for-
maður Lýðræðisvaktarinnar, fór mikinn í 

kosningaþætti RÚV á þriðjudaginn. 

„Eigum við ekki 
að fá okkur ís?“ 

Viðtal Sigríðar Daggar Auðunsdóttur við 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann 

Framsóknarfl okksins, vakti mjög mikla 
athygli. Gegnumgangandi voru tilvitnanir í 

Sigmund að tala um ís. 

„Ef ég kem ekki heim treysti 
ég á að það ríki ekki þögn 

um það hér heima.“ 
Birgitta Jónsdóttir ferðaðist til Banda-

ríkjanna og óttaðist að hún yrði stöðvuð 
þar vegna tengsla sinna við Wikileaks. Hún 

komst þó heil til New York og er þar nú. 

UMMÆLI VIKUNNAR
30.03.2013 ➜ 05.04.2013
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Nýverið sat ég fund með 
ungmennum þar sem þau 
lýstu afleiðingum þess að 
hafa orðið fyrir kynferðis-
ofbeldi sem börn. Sá fund-
ur var sá áhrifamesti sem 
ég hef setið, ekki síst fyrir 
þann mikla styrk sem 
ungmennin sýndu. Í lífs-
reynslu þeirra felst mikill 
lærdómur. Kynferðisbrot 
gegn börnum eru svartur 
blettur á íslensku samfé-
lagi og mikilvægt er að við 
höfum burði til að bregðast við því 
ofbeldi sem og að sinna forvörnum 
til þess að koma í veg fyrir slíkt 
ofbeldi. Þrátt fyrir öflugt starf 
síðustu ára til að vinna gegn kyn-
ferðisofbeldi og bætta málsmeð-
ferð er því miður enn talsvert 
verk að vinna. Sú mikla umræða 
og uppljóstranir síðustu missera 
hafa leitt það í ljós svo um munar.

Frá áramótum hafa leitað helm-
ingi fleiri börn í Barnahús en 
gera að jafnaði á jafnlöngu tíma-
bili. Undanfarna þrjá mánuði 
hafa leitað um tvö börn daglega 
í Barnahús. Í fyrsta skipti í sögu 
Barnahúss þurfa börn að bíða eftir 
þjónustu Barnahúss. Því blasir við 
neyðarástand vegna kynferðisaf-
brota gegn börnum.

Mikil fjölgun
Sé litið til þeirra mála sem lög-
regla hefur til rannsóknar blasir 
við sami vandi. Víðast hvar um 
landið hafa jafnmörg mál eða jafn-
vel fleiri verið tilkynnt til lögreglu 
á fyrstu þremur mánuðum ársins 
2013 og voru tilkynnt allt árið í 
fyrra. Yfir 100 kynferðisbrot gegn 
börnum hafa verið tilkynnt til lög-
reglu frá áramótum en voru 141 
allt síðasta ár. Um 470 tilkynning-
ar berast til barnaverndarnefnda 
vegna gruns um kynferðislegt 
ofbeldi á ári.

Strax og vísbendingar fóru að 
berast um aukningu tilkynntra 
kynferðisbrota gegn börnum í 
janúar mánuði setti ég á fót sér-
stakan starfshóp fjögurra ráðu-
neyta undir formennsku Ágústs 
Ólafs Ágústssonar til að bregðast 
við vandanum. Nú hefur starfs-
hópurinn skilað af sér viðamikilli 
skýrslu með 27 tillögum til úrbóta 
en af þeim voru 15 tillögur settar 
í forgang. 

Tillögurnar eru í góðu sam-
ræmi við þær áherslur sem þing-
menn allra flokka sammæltust um 
á vettvangi allsherjar- og  mennta-
málanefndar Alþingis og kynnt 
var fyrr í þessari viku.

Meðal forgangstillagna nefnd-
arinnar eru kaup á nýju Barna-
húsi, fjölgun sérfræðinga í Barna-
húsi og fjölgun lögreglumanna og 
saksóknara sem sinna kynferðis-
brotum. Þá er lagt til aukið samráð 
barnaverndaryfirvalda, lögreglu 
og ákæruvalds, aukinn stuðning-
ur fyrir aðstandendur brotaþola 
og við félagasamtök sem sinna 
þjónustu fyrir brotaþola og efl-
ing Vitundarvakningar gegn kyn-
ferðislegu ofbeldi í þeim anda sem 
UNICEF hefur kallað eftir í svo-
kölluðu Ofbeldisvarnarráði. Einnig 
er lagt til að innleitt verði áhættu-
mat og skráning á dæmdum kyn-
ferðisbrotamönnum hjá lögreglu.

Nýtt Barnahús
Til að bregðast hratt við neyðar-
ástandinu sem nú ríkir hefur ríkis-
stjórnin ákveðið að veita nú þegar 
um 190 milljónir kr. til að fjár-
magna forgangstillögur nefndar-
innar. Með þessu verður m.a. unnt 
að tryggja strax 11 ný stöðugildi 
til að vinna gegn kynferðisbrotum 
gegn börnum. Skjót fjölgun sér-
fræðinga hjá Barnahúsi, lögreglu, 
ríkissaksóknara og hjá Fangels-
ismálastofnun mun mæta hinum 
stóraukna málafjölda og hafa áhrif 
til góða fyrir þau börn sem hafa 
orðið fyrir kynferðisofbeldi. 

Þá hefur ríkisstjórnin einn-
ig samþykkt kaup á nýju Barna-
húsi en sú tillaga er háð samþykki 
Alþingis. Núverandi húsnæði 
Barnahúss hentar ekki lengur 
hinum mikla málafjölda og tak-
markar möguleika á bættri þjón-

ustu við börn og aðstand-
endur þeirra. Hið íslenska 
Barnahús hefur vakið 
athygli langt út fyrir land-
steinana og yrðu það sér-
staklega ánægjuleg tíð-
indi ef Barnahús fengi nýtt 
húsnæði á 15 ára afmæli 
sínu sem er í nóvember 
næstkomandi. 

Verðum í fremstu röð
Aðrar tillögur nefndarinn-
ar sem lagt er til að ráðist 

verði í strax á næsta fjárlagaári 
eru m.a. miðlæg stuðningseining 

fyrir brotaþola, ráðning sálfræð-
ings fyrir fullorðna brotaþola, 
aukin meðferð fyrir kynferðis-
brotamenn og aukin fræðsla, for-
varnir og rannsóknir um kyn-
ferðisofbeldi. Þá er lögð til aukin 
þjálfun lögreglumanna sem og 
aukið eftirlit með kynferðisbrota-
mönnum. Þá eru ýmsar úrbæt-
ur nú þegar komnar til skoðunar 
hjá viðkomandi ráðuneytum og 
má þar nefna skýrslutökur barna, 
rannsóknarheimildir lögreglu og 
mótun tillagna að framtíðarskipan 
ákæruvaldsins. 

Heildarkostnaður við allar tillög-

urnar er um 300 milljónir króna, 
þar af 190 milljónir vegna aðgerða 
sem þegar hefur verið ákveðið 
að ráðast í, og er því ljóst að með 
framkvæmd þeirra allra tökum 
við sem samfélag þýðingarmikil 
skref í átt að aukinni vernd þolenda 
kynferðisofbeldis. Sú pólitíska sátt 
sem nú hefur skapast um mikil-
vægi slíkra aðgerða gefur fullt til-
efni til að ætla að þær allar verði 
að veruleika strax á næsta ári. Það 
er og á að vera markmið okkar að 
Ísland taki sér stöðu á meðal þjóða 
sem eru fremstar þegar kemur að 
baráttunni gegn kynferðisafbrot-

um. Þau skref sem ríkisstjórnin 
hefur tekið nú eru tvímælalaust 
liður í því að svo megi verða.

Kynferðisbrot: Brugðist við neyðarástandi
KYNFERÐIS-
BROT

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Nafnávöxtun tryggingadeildar Sameinaða lífeyrissjóðsins var 13,5% á
árinu, sem jafngildir 8,6% raunávöxtun, sem er hæsta ávöxtun sjóðsins 
frá árinu 2006. Raunávöxtun sjóðsins frá stofnun hans árið 1992 er 3,6%. 
Eignir tryggingadeildar voru 125,3 milljarðar króna í árslok 2012 og jukust 
um 16,1 milljarð króna á árinu.  

Nafnávöxtun ávöxtunarleiða séreignardeildar sjóðsins var frá 5,9% til 
15,7% á árinu 2012, sem jafngildir 1,3% til 10,7% raunávöxtun. Eignir 
séreignardeildar voru 5,4 milljarðar króna og þrátt fyrir tímabundnar 
úttektarheimildir jukust eignir deildarinnar um 250 milljónir króna á árinu.

Borgartúni 30 • 105 Reykjavík • 510 5000 • lifeyrir.is
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Ársfundur 2013 
Ársfundur sjóðsins verður haldinn fimmtudaginn 
23. maí nk. kl. 16.00 á Hilton Reykjavík Nordica.

Fundurinn verður nánar auglýstur síðar.   

Tryggingafræðileg staða
Athugun á tryggingafræðilegri stöðu hefur þann tilgang að meta 
eignir sjóðsins á móti þeim skuldbindingum sem felast í áunnum 
og framtíðarréttindum sjóðfélaga til lífeyris. Tryggingafræðileg 
staða sjóðsins í árslok 2012 var -6,3%, sem er innan þeirra 
heimilda sem lög leyfa án þess að grípa þurfi til réttindabreytinga 
og mun stjórn sjóðsins ekki leggja fram tillögu til réttindabreytinga 
á komandi ársfundi. 

Stjórn sjóðsins:
Þorbjörn Guðmundsson, formaður
Jón Bjarni Gunnarsson, varaformaður
Bolli Árnason
Gylfi Ingvarsson
Hanna Þórunn Skúladóttir
Hilmar Harðarson

Framkvæmdastjóri:
Kristján Örn Sigurðsson

2012 2011
Heildariðgjöld ............................................................. 5.257 millj. kr.        4.901 millj. kr.
Heildarlífeyrisgreiðslur ............................................ 4.155 millj. kr.        3.838 millj. kr.
Nafnávöxtun ............................................................... 13,5% 7,2%
Hrein raunávöxtun .................................................... 8,6% 1,9%
Hrein raunávöxtun – 5 ára meðaltal .................... -2,9% -4,5%
Hrein raunávöxtun frá stofnun sjóðsins 1992
     (árlegt meðaltal) ................................................ 3,6% 3,4%

Fjárfestingartekjur .................................................... 15.580 millj. kr.      8.227 millj. kr.
Fjárfestingargjöld ...................................................... 157 millj. kr.         140 millj. kr.
Rekstrarkostnaður .....................................................    144 millj. kr.         137 millj. kr.
Hrein eign til greiðslu lífeyris ................................ 130.722 millj. kr.     114.341 millj. kr. 
Tryggingafræðileg staða ......................................... -6,3% -6,6%
Fjöldi virkra sjóðfélaga ............................................ 9.476 9.686
Fjöldi lífeyrisþega ...................................................... 5.543 5.245
Fjöldi stöðugilda ........................................................ 16     16

Helstu tölur úr ársreikningi

Séreignardeild
Ávöxtun séreignarsparnaðar sjóðsins á síðasta ári var eins og 
taflan sýnir:

 Aldursleið Aldursleið Aldursleið Aldursleið Innlánsleið
 1 2 3 4

Nafnávöxtun 2012 15,7% 12,5% 9,1% 5,9% 6,6%

Raunávöxtun 2012 10,7% 7,7% 4,4% 1,3% 2,0%

Raunávöxtun sl. 5 ár 1,8% 2,2% 2,3% 2,5%

Eignasamsetning tryggingadeildar í árslok 2011 og 2012

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Bankainnstæður

Ríkisskuldabréf

Skuldabréf 
sveitarfélaga

Skuldabréf fyrirtækja

Skuldabréf 
fjármálafyrirtækja

Veðskuldabréf

Erlend skuldabréf

Erlend hlutabréf

Innlend hlutabréf

2012 2011

STARFSEMI

2012
SAMEINAÐA LÍFEYRISSJÓÐSINS

➜ Skjót fjölgun sérfræðinga 
hjá Barnahúsi, lögreglu, 
ríkissaksóknara og hjá 
Fangelsismálastofnun mun 
mæta hinum stóraukna 
málafjölda og hafa áhrif 
til góða fyrir þau börn sem 
hafa orðið fyrir kynferðis-
ofbeldi.
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Bókstafir úr tré 
STÓRIR OG LITLIR
hvítir og svartir

NÝKOMIÐ – Púðar með 
íslensku munstri
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LLLLEEEEIIIRRRRVVVVAAAARRRRAAA
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ETHAN
HORNSÓFI

BOSTON
TUNGUSÓFI

P I Ð

Stærð: 240x240 H: 96,5 cm. Slitsterkt áklæði.

Tunga getur verið beggja vegna. Stærð: 220x153 H: 83 cm. Slitsterkt dökkgrátt áklæði.

UMBRIA
TUNGUSÓFI

Stærð: 305x163 H: 78 cm. Slitsterkt antracit áklæði.

StStStStærærææ ð:ð:ððð  
232323232231x1x1x1x1x114141 0 H: 81 cm. 
SlSlititsts erktk  dokkkgráátt áklæði.
Fæsæstt bæbæææððið  meðð
hæhæhhæhæh gri og vinstri
tungu

Tvær stærðir
kr. 9.900 og
kr. 27.990

Hjörtur
hvítur 

og 
svartur

Tvær stærðir
7 cm kr. 390 og 
18 cm kr. 990

kr. 5.990

FULL BÚÐ AF NÝJUM OG S



0% VEXTIR  -  Húsgagnahöllin býður upp á vaxtalaus lán til  allt að 12 mánaða  

– fyrir lifandi heimili –

Tunga eingöngu vinstri. Stærð: 278 x 160 x H: 90 cm. Slitsterkt áklæði.

NÝKOMIÐ – Mikið af glervöru

MIDLAND
TUNGUSÓFI

0% VE

Fæst með vinstri og hægri tungu.
Stærð: 280x100/172 H:95 cm 

Slitsterkt áklæði. Litur: Brúnn . Einnig til ljós 

MALVA
TUNGUSÓFI

MELBOURNE
SVEFN-/TUNGUSÓFI

Vinstri og hægri tunga. Stærð: 243x170 H:70 cm 
Slitsterkt áklæði. Litir: Svargrár, grænn og rauður

Kökudiskur á fæti. 3 stærðir
VVerð frá  erð frá kr. 3.490

Lok 3 stærðir Verð frá kr. 4.490

Glös. Verð frá kr. 690

SPENNANDI VÖRUM
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Hannes Óli Ágústsson 
hefur hermt eftir 
Sigmundi Davíð 
Gunnlaugssyni, for-
manni Framsóknar-
flokksins, þrívegis í 

Áramótaskaupinu. 
Miðað við nýjustu skoðana-

kannanir eru miklar líkur á 
því að Sigmundur Davíð verði 
næsti forsætisráðherra Íslands. 
Aðspurður hvort það verði ekki 
mikið að gera hjá Hannesi Óla 
í eftirhermubransanum ef það 
gengur eftir, segir hann að það 
eigi eftir að koma í ljós. „Ég 
sagði í gríni í Facebook-ummæl-
um hjá félaga mínum að ég væri 
pottþétt kominn með aukavinnu 
fyrir jólin,“ segir hann glettinn 
og á þar við Skaupið. „En ég hef 
ekkert mikið meira velt þessu 
fyrir mér.“

Hannes Óli lék Sigmund Davíð 
í Áramótaskaupinu 2009 og þótti 
eftirminnilegur í hlutverkinu. 
Hann lék hann aftur næstu tvö ár 
á eftir en í síðasta Skaupi komu 
þeir félagar hvergi við sögu. 
Allar líkur eru á því að breyting 
verði á því í næsta Skaupi. 

Hannes Óli segir tiltölulega 
auðvelt fyrir sig að herma eftir 
Sigmundi Davíð og að það sé 
„stutt í hann“. Fyrst þegar hann 
var beðinn um að leika stjórn-
málamanninn mátti samt ekkert 
út af bregða. „Ég vandaði mig 
mjög mikið þegar ég var beðinn 
um að koma í prufu. Ég var til-
tölulega nýútskrifaður leikari og 
var ekkert að vinna mikið. Það 
var vinkona mín, Anna Svava 
Knútsdóttir, sem var að skrifa 

Skaupið og fattaði allt í einu að 
við værum dálítið líkir.“

Leikarinn er um þessar mund-
ir búsettur á Akureyri og starf-
ar fyrir Leikfélag Akureyrar. 
Sigmundur Davíð er einmitt að 
bjóða sig fram í Norðaustur-
kjördæmi og er því mikið á ferð-
inni í höfuðstað Norðurlands. 
„Við erum alltaf að rekast hvor 
á annan, svona einu sinni í viku 
í hinum fáránlegustu aðstæðum. 
Við erum kannski báðir að bíða 
eftir afgreiðslu á veitingastað 
eða borða morgunmat á sama 
hótelinu en við heilsumst nú allt-
af kumpánlega. Fólkinu í kring 
finnst þetta yfirleitt fyndið. Ég 
hugsa samt að þetta sé aðallega 
sérstakt fyrir hann, að það sé 
einhver náungi úti í bæ sem er 
þekktur fyrir að vera hann.“

Hannes Óli man eftir skemmti-
legri sögu tengdri honum og Sig-
mundi Davíð þegar upptökur á 
Skaupinu 2010 stóðu yfir. „Við 
sátum öll í búningum, tilbúin að 
taka upp alþingissenu. Öll ríkis-
stjórnin sat á sama tíma í græna 
herberginu á RÚV. Ég sný baki 
í hurðina og allt í einu stein-
þagna allir. Svo byrjar einhver 
að skellihlæja. Ég lít við og þá 
er Sigmundur Davíð kominn inn 
til að fá sér kaffi. Hann áttar sig 
ekki á því fyrr en hann snýr sér 
við að hann er staddur í sama 
herbergi og allt áramótaskaups-
liðið, þar á meðal ég,“ segir hann 
og hlær.

Aðspurður segist Hannes Óli 
þrátt fyrir allt ekki vera fram-
sóknarmaður. „Afi minn var 
mikill framsóknarmaður. Ég 
olli honum tvisvar vonbrigðum. 
Fyrst þegar ég sagði að ég ætlaði 
ekki vera prestur og svo þegar 
ég sagðist ekki vera framsókn-
armaður.“

Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Arkitektúr Pétur Ármannsson arkitekt 
fjallar um húsin sem Ásmundur Sveins-
son reisti við Freyjugötu og Sigtún í 
fyrirlestri í Ásmundarsafni klukkan tvö 
á morgun. Ásmundur reisti bygging-
arnar að mestu með eigin höndum og 
eru þær til vitnis um hagleik hans og 
dugnað. Viðburðurinn er liður í dag-
skránni Ásmundur Sveinsson–  Meistara-
hendur sem er skipulögð í  tilefni 
af því að í ár eru 120 ár frá fæðingu 
Ásmundar sem fæddist árið 1893 og 
lést tæplega níræður árið 1982. 

Afmælisdagskrá Ásmundar

Arkitekt ræðir 
Ásmundarhús

Leikhús Leiksýningin Tengdó var 
ausin lofi þegar hún var frumsýnd 
í fyrra og sópaði að sér verðlauna-
gripum á Grímunni. Hún var tekin 
upp að nýju í Borgarleikhúsinu á 
útmánuðum. Valur Freyr Einarsson, 
höfundur verksins, segir í sýningunni 
sögu tengdamóður sinnar, „ástands-
barns“, og frá áralangri leit hennar 
að föður sínum og djúpstæðri þörf 
hennar fyrir að þekkja uppruna sinn. 
Tengdó er sýnd í kvöld og annað 
kvöld.

Heimildaleikrit á fj ölunum:

Fimm stjörnu 
Tengdó

Rekst oft á Sigmund
Leikarinn Hannes Óli Ágústsson sem hefur túlkað Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann 
Framsóknarflokksins í Áramótaskaupinu, segir stutt í Sigmund Davíð hjá sér. 

EFTIRHERMA SIGMUNDAR DAVÍÐS  Hannes Óli Ágústsson hefur túlkað Sigmund 
Davíð Gunnlaugsson þrívegis í áramótaskaupinu. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Hannes Óli leikur í síðustu sýningu Kaktussins í Leikfélagi Akureyrar í 
kvöld. Á fimmtudaginn var svo frumsýnt annað verk sem hann leikur 
í á Akureyri, Lög unga fólksins. Í maí leikur hann svo í barnasýningu 
í Reykjavík eftir Sölku Guðmundsdóttir, auk þess sem hann hefur 
nýlokið við stórt hlutverk í kvikmyndinni Málmhaus eftir Ragnar 
Bragason.

Leikur í Kaktusi og Málmhausi

Íslenska lands-
liðið getur 
tryggt sig inn á 

áttunda Evrópumótið 
í röð með sigri en 
Ísland er búið að vera 
með á öllum 
Evrópumótum frá og 
með EM í Króatíu 
2000.

Íslenska 
landsliðið 
er búið að 

leika ellefu leiki í röð í 
Laugardalshöllinni án 
þess að tapa og tíu 
leikjanna hafa unnist. 
Ísland tapaði síðast í 
Höllinni á móti 
Danmörku í vináttu-
landsleik 9. júní 2010. 

Þetta er 
þrettándi 
leikur 

íslenska liðsins undir 
stjórn landsliðs-
þjálfarans Arons 
Kristjánssonar. Ísland 
hefur unnið átta af 
fyrstu tólf leikjunum.

Íslenska lands-
liðið og heims-
meistarar 

Spánverja eru einu 
liðin sem hafa náð 
þriggja stiga forskoti á 
toppi síns riðils þegar 
undankeppni er 
hálfnuð. Báðar þjóðir 
geta tryggt sér sæti á 
EM um helgina.

Guðjón 
Valur 
Sigurðs-

son, fyrirliði íslenska 
landsliðsins, er búinn 
að skora 31 mark í 
þremur fyrstu leikjum 
Íslands í undan-
keppninni eða 10,3 
mörk að meðaltali í 
leik. 

Ísland mætir Slóvenum í Höllinni
Íslenska landsliðið gæti tryggt sér þátttöku í Evrópumótinu með sigri á Slóvenum í Laugardalshöll á morgun.

EITTHVAÐ 
FYRIR ALLA

Auður Alfífa Ketilsdóttir 
starfsmaður VG

Bakar og tjúttar
Ég ætla að baka vöfflur á 
opnun kosningaskrifstofu VG 
í Borgartúninu í Reykjavík 
í dag. Um kvöldið ætla ég 
að tjútta inn í nóttina. Svo 
ætla ég að hlusta á mömmu 
og hundrað konur í Hörpu 
seinnipart sunnudags.

Ágúst Borgþór Sverrisson rithöfundur

Snýst öll um fermingu sonarins
Þessi helgi sker sig úr hjá mér vegna þess að 
ég er að ferma Kjartan, son minn, á sunnu-
daginn. Laugardagurinn fer í undirbúning 
og sunnudagurinn í fermingu og veislu. Ég 
á meðal annars eftir að skrifa ræðu en svo 
skilst mér að fermingardrengurinn haldi 
sjálfur ræðu og skjóti á mig.

Þórey Sigþórsdóttir leik-
kona á Álandseyjum

Æfi ngar og fj ör á 
Álandseyjum
Hjá mér verða bara æfingar 
á The Gerpla Drive og svo 
matarboð með vinum hér í 
Mariehamn á Álandseyjum. 
Langar í gönguferð úti á 
ísnum ef hann heldur enn og 
svo gott gufubað.  

Halldór Auðar Svansson 
tölvunarfræðingur

Allt spurning um 
hárþvott
Tja, mér er boðið í eitt-
hvað kosningapartý ungra 
Sjálfstæðismanna gegnum 
Facebook. Veit nú ekki alveg 
hvort ég mæti. Kannski verð 
ég bara heima að þvo mér 
um hárið í staðinn.

Tónlist Hljómsveitakeppnin Wacken 
Open Battle fer fram í Eldborg í 
Hörpu í dag. Þar keppa sex þunga-
rokksbönd um að fara sem fulltrúi 
Íslands á stærstu þungarokkshátíð 
veraldar, Wacken Open Air, í Þýska-
landi. Auk þeirra sex koma fram 
bandið Trust the Lies, sem opnar 
kvöldið, Gone Postal og Skálmöld. 

Wacken Open Air

Þungarokk í Eld-
borgarsal Hörpu

8 211 13 31
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Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

g

299kr. stk.
Banoffee Pie

299kr. stk.
Chocolate Swirl ostakaka

Gildir föstudag, laugardag og sunnudag
HELGARTILBO[

EFTIRRÉTTIR Í ÚRVALI

299kr. stk.
Raspberry Swirl ostakaka

299kr. stk.
Sticky Toffee ostakaka

999kr. kg
Blackforest Gateau

299kr. stk.
Strawberry ostakaka

VER[
SPRENGJA

799kr.rr kg

Lambabógur, frosinn

verð áður 1.098 kr. kg

1.099kr.rr kg

Svínahnakki, kryddaður

verð áður 1.399 kr. kg

b
ir

gð
ir

 e
n
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as

t.

999kr.rr kg

Svínakótilettur, kryddaðar

verð áður 1.158 kr. kg

1.599kr.rr kg

Lambakótilettur, frosnar

verð áður 2.359 kr. kg

1.499kr.rr kg

Lambahryggur hálfur, frosinn

verð áður 1.894 kr. kg

FYRSTIR KOMA

    FYRSTIR FÁTakmarkað magn

GOTT Á

GRILLI[

1 KG

Í POKA
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Tinna Gunnlaugsdóttir 
tekur á móti blaða-
manni og ljósmynd-
ara á heimili sínu, 
sem er í forkunnar-
fallegu húsi frá 1903. 

Reyndar er viðbygging, sem 
við komum okkur fyrir í, nýrri. 
Þaðan er opið út í bakgarð með 
trjám og blómstrandi laukum og 
sólskinið flæðir inn um dyrn-
ar. Á skáp, innan um blómvendi 
og samúðarkort, er mynd í 
 fallegum viðarramma af móður 
Tinnu, Herdísi Þorvaldsdóttur 
leikkonu, sem kvaddi þennan 
heim fyrir nokkrum dögum og 
hélt á ný svið. 

Ljúft og skylt að leika fyrir mömmu
Tinna segir þær mæðgur hafa 
verið mjög nánar. „Það eru for-
réttindi að fá að upplifa móður 
sína bæði sem móður og náinn 
félaga og vin og líka að fá að sjá 
hana í sinni list, læra af henni, 
vinna með henni og standa jafn-
fætis henni á sviðinu. Hún var 
stórkostleg hún mamma og það 
var yndislegt að alast upp á því 
menningarheimili sem hún og 
pabbi sköpuðu. Þau voru bæði 
listunnendur.“ Hún kveðst hafa 
verið yngsta barn þeirra af fjór-
um. „Mamma eignaðist fjögur 
börn á sex árum, samt var hún 
alltaf í fullu starfi í Þjóðleik-
húsinu. Þar átti hún 63 ára feril. 

Hún elskaði leikhúsið og það 
má eiginlega segja að hún hafi 
verið burðarstoðin í starfsemi 
Þjóðleikhússins frá upphafi. 
Raunar stóð hún fyrst á sviði 
aðeins níu ára gömul í Gúttó í 
Hafnarfirði, svo leiklistarferill-
inn spannaði í raun heil áttatíu 
ár.“ 

Þegar Herdís var ráðin í hlut-
verkið í Karma fyrir fugla sem 
frumsýnt var í byrjun mars, 
var hún með ákveðna fyrirvara 
að sögn Tinnu. „Hún sagði „Jú, 
ég vil gjarnan gera þetta ef ég 
lifi,“ en bað mig jafnframt að 
vera sinn staðgengill ef eitthvað 
kæmi upp á. Auðvitað reiknaði 
enginn með því, mamma var 
vön að ljúka því sem hún tók 
að sér, en mér er auðvitað bæði 
ljúft og skylt að verða við bón 
hennar úr því sem komið er.“ 

Ögranir hefur ekki skort
Tinna er enginn viðvaningur 
á sviði. Hún var leikkona við 
Þjóðleikhúsið í 25 ár áður en 
hún varð Þjóðleikhússtjóri. 
„Starf Þjóðleikhússtjóra hefur 
verið áskorun frá upphafi,“ 
segir hún. „Fyrstu árin fóru í 
viðamiklar utanhússviðgerðir, 
samhliða því að endurskipu-
leggja reksturinn. Svo þegar 
allt var komið í gott jafnvægi 
skall á með kreppu og í kjölfar-
ið gífurlegum niðurskurði fjár-
magns til starfseminnar, þann-
ig að ekki hefur skort ögranir.“

Nýlega kom út ársskýrsla 
Þjóðleikhússins fyrir árið 2012. 
Hún sýnir að rekstur leik-
hússins gekk vel á síðasta ári. 

Sjaldan eða aldrei hafa fleiri 
gestir sótt leiksýningar þar á 
einu rekstrarári, sjálfsafla-
tekjur hafa aldrei vegið hlut-
fallslega meira í rekstrinum 
og ekkert leikhús hefur áður 
fengið jafnmargar tilnefningar 
til Grímuverðlaunanna. Tinna 
segir  ekkert launungarmál að 
þetta hafi verið erfiður tími og 
hann hafi kallað á fórnir. „Við 
lögðum þá línu að slá hvergi af í 
listrænum metnaði en erum að 
reka leikhúsið fyrir þriðjungi 
minna fé en fyrir örfáum árum. 
Okkur hefur tekist að halda sjó 
og það er mikilvægt að halda 
því til haga að þessi árangur 
hefði ekki náðst nema vegna 
þess að við erum með frábæra 
listamenn og einstaklega gott 
starfsfólk sem elskar leikhús-
ið og listina og er þess vegna 
tilbúið til að leggja heilmikið á 
sig. En það er alltaf spurning 
hversu lengi fólk getur staðið 
undir miklu álagi og hvenær við 
erum komin að þolmörkum.“ 

Ekki má gleymast að Þjóð-
leikhúsið er eign íslensku þjóð-
arinnar og lykilstofnun í leik-
list. „Þetta er fyrsta húsið sem 
byggt var sérstaklega til að 
hýsa listastarfsemi í landinu og 
bygging þess varð á sinn hátt 
táknmynd þess menningarlega 
sjálfstæðis sem þjóðin sóttist 
eftir,“ segir Tinna. „Við getum 
öll verið stolt af Þjóðleikhús-
inu og því starfi sem þar hefur 
verið unnið í gegnum áratugina 
og verðum að vera þess umkom-
in að standa vörð um lykilstofn-
anir í menningunni, hvernig 

sem árar. Það er einfaldlega 
skylda okkar.“

Áhugi á leiklist er mikill á 
Íslandi. Tinna segir að þann 
áhuga beri að virða og hann 
komi ekki til af sjálfu sér. 
„Lykillinn er að mínu viti sá að 
okkur hefur tekist að standa vel 
að leikhúsuppeldi og þar hefur 
Þjóðleikhúsið gegnt stóru hlut-
verki frá upphafi. Foreldrar 
fara með börnin sín ung í leik-
hús og sú reynsla verður hluti 
af upplifunum bernskunnar og 
lifir með fólki til framtíðar.“ 
Sjálf hefur hún lagt áherslu 
á leikhúsuppeldi í starfi sínu. 
„Það er löng hefð fyrir veg-
legum barnasýningum á stóra 
sviðinu en fyrir nokkrum árum 
opnuðum við líka minna svið, 
Kúluna, sem er tileinkuð sýn-
ingum fyrir allra yngstu leik-
húsgestina og á næsta leikári 
opnum við að auki sérstakt 
brúðuleikhús í samstarfi við 
brúðugerðarmeistarann Bernd 
Ogrodnik.“ 

Tinna telur mikilvægt að fara 
með börn á fullorðinssýning-
ar. „Ég hef þá trú að börn skilji 
meira og skynji en við erum 
oft að ætla þeim,“ segir hún. 
„Góð leikhúsreynsla getur verið 
ákaflega þroskandi og víkkað 
hugmyndaheim og alla skynjun, 
á hvaða aldri sem leikhúsgest-
urinn er.“

Tvær Íslandssólir
Skyldi Tinna hafa verið oft með 
mömmu sinni í leikhúsinu þegar 
hún var lítil? „Ég fékk stundum 
að koma á æfingar og svo fékk 

ég að sjá sýningar, ekki bara 
barnasýningar heldur líka full-
orðinssýningar og þegar frá 
líður eru það kannski þær síðar-
nefndu sem sitja fastast, upplif-
unin gat verið svo sterk.“ 

Stundum voru mæðgurn-
ar saman á sviði. „Við vorum 
saman á sviði í nokkrum sýn-
ingum, en vænst þótti mér um 
að vera falið að túlka Snæfríði 
Íslandssól, hennar fyrsta hlut-
verk við Þjóðleikhúsið í opnun-
arsýningunni 1950, hlutverkið 
sem raunverulega skóp hana 
sem þá stjörnu sem hún varð 
allar götur síðan. Ég lék sama 
hlutverk árið 1985. Auðvitað 
fann ég til gífurlegrar ábyrgð-
ar gagnvart mömmu, en um 
leið varð ég að fá að gera þetta 
á mínum forsendum og út frá 
mínum tíma. Í þessari sýningu 
lék hún fóstru Snæfríðar, Guð-
ríði. Við lékum líka báðar Geir-
þrúði í Hamlet í Þjóðleikhúsinu, 
hvor á sínum tíma, og vorum 
í hlutverkum mæðgna í kvik-
myndinni Atómstöðinni.“

Tinna segir móður sína hafa 
leiðbeint sér af hógværð og 
mildi án þess að troða sínum 
sjónarmiðum að. Alltaf hafi 

Hún var stórkostleg hún mamma
Tinna Gunnlaugsdóttir hefur mörgu að sinna þessa dagana. Fyrir utan að stjórna þjóðleikhúsi Íslendinga tekur hún þátt í 
að undirbúa útför móður sinnar, Herdísar Þorvaldsdóttur. Á laugardag verður hún á Egilsstöðum að setja Þjóðleik, leiklistar-
hátíð ungmenna á Austurlandi, og um helgina leikur hún í þremur sýningum á Karma fyrir fugla í stað móður sinnar.

TINNA  Það eru forréttindi að fá að upplifa móður sína bæði sem móður og náinn félaga og vin, og líka að fá að sjá hana í sinni list, læra af henni, vinna með henni og standa jafnfætis henni á sviðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

  Það var því ákaflega 
fallegt og viðeigandi að 

hennar síðasta hlutverk á 
sviði væri uppljómuð 

búddanunna í verkinu 
Karma fyrir fugla.
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Eitt af því sem þær mæðgur og 
leikkonur Herdís og Tínna áttu sam-
eiginlegt var að hafa komið fram í 
gervi hinnar íslensku fjallkonu 17. 
júní í Reykjavík, Herdís árið 1953, 
þar flutti hún Vorvísur eftir Jakob 
Thorarensen sem hún hafði lært 
utan að. Tinna var fjallkona árið 
1979 og flutti kvæðið Talað við 
ungt fólk eftir Guðmund Böðvars-
son sem fjallar um æsku landsins. 

Á æskuheimili Tinnu var til smá-
kökubox með fjallkonumyndum 
og mamma hennar er þar á einni 
myndinni. Ef Herdís var í útlöndum 
eða einhvers staðar í leikferð og 
Tinna saknaði hennar náði hún 
stundum í kökuboxið og faðmaði 
það í einrúmi.

FJALLKONURMÆÐGUR  
Tinna með 
kökuboxið 
góða.

verið hægt að tala við hana um 
leiklist á almennum nótum og 
án allrar hlutdrægni því hún 
hafi haft ríkt innsæi og frá-
bæran smekk. „Mamma sótti 
listviðburði fram á síðasta dag, 
sá næstum allt í leikhúsunum 
og fór á flesta tónleika og mál-
verkasýningar. Hún var ótrúleg 
hún mamma, alltaf að, því hún 
var ekki bara leikkona og list-
unnandi heldur líka mikill nátt-
úruunnandi og hugsjónakona og 
óþreytandi í baráttu sinni fyrir 
náttúruvernd og skógrækt. 
Hún gerði til dæmis heimildar-
myndina Fjallkonan hrópar á 
vægð komin nálægt níræðu, þar 
sem hún vakti athygli á hvern-
ig búseta manna og lausaganga 
búfjár hefur farið með landið 
okkar og hvað við getum gert til 
að sporna við því að það verði 
örfoka. Myndina fjármagnaði 
hún sjálf og vann með stuðn-
ingi okkar barnanna en þó fyrst 
og fremst barnabarnanna. Þau 
stóðu þétt við hlið hennar og 
tóku að sér hina ólíku fram-
kvæmdaþætti en sjálf var hún 
þó alltaf í broddi fylkingar.“

Herdís var andlega  þenkjandi 
og í raun guðspekingur sem 
lagði ríka rækt við hið góða og 
fallega í lífinu og vildi deila 
því með öðrum, að sögn Tinnu. 
„Það var því ákaflega fallegt 
og viðeigandi að hennar síðasta 
hlutverk á sviði væri uppljómuð 
búddanunna í verkinu Karma 
fyrir fugla,“ bendir hún á. 

Eiginmaður og sonur í framboði
En að allt öðru. Hvernig skyldi 
vera að eiga bæði mann og son í 
pólitík, hvorn fyrir sinn flokk-
inn? „Það er svolítið ný staða,“ 
segir Tinna og brosir. „Egill er í 
öðru sæti á eftir Þorvaldi Gylfa-
syni hjá Lýðræðisvaktinni og 
vill með því leggja sitt af mörk-
um til að koma þeim mæta og 
skynsama manni inn á þig. Egill 
hefur alltaf haft afgerandi skoð-
anir á samfélagsmálum og er, að 
mínu viti, einstaklega réttsýnn 
og heiðarlegur. Ólafur Egill er á 
lista Bjartrar framtíðar og það 
virði ég líka. Þar finnur hann 
hljómgrunn. Sá flokkur setur 
menninguna og skapandi störf í 
ákveðið öndvegi og það er vel.“ 

Sjálf er Tinna að undirbúa 
útför móður sinnar, auk þess að 
leika hlutverk hennar á sviðinu 
í Kassanum. Svo er hún líka að 
fara austur á land því Þjóðleik-
húsið er samstarfsaðili verk-
efnis á landsbyggðinni sem 
heitir Þjóðleikur og fyrsta Þjóð-
leikshátíðin er um helgina á 
Egilsstöðum. „Það verða Þjóð-
leikshátíðir í fjórum landshlut-
um á þessu vori með þátttöku 
fleiri hundruð ungmenna. Ég 
hlakka svo sannarlega til að fá 
ofurlitla innsýn í það metnaðar-
fulla og frábæra starf sem þetta 
unga fólk hefur verið að vinna 
á undanförnum vikum og mán-
uðum. Það eru mikil forréttindi 
að fá að stuðla að slíku starfi og 
verður gaman að njóta.“

ÞÉR ER BOÐIÐ Á:
„SVONA ER SKEMMTILEGT AÐ SPARA!“

Þér er boðið á létta kynningu um 
markmiðasetningu og mismunandi leiðir til
sparnaðar. Breki Karlsson, forstöðumaður 
Stofnunar um fjármálalæsi, fjallar um það 
hvernig við breytum sparnaði úr leiðinlegu 
verkefni í skemmtilegan lífsstíl.

Kynningin fer fram í Arion banka, 
Borgartúni 19, þriðjudaginn 9. apríl kl. 17:30.

Léttar veitingar í boði.
Allir velkomnir.

HAFA SAFNAÐ FYRIR 
FERÐALAGI
HHHHHAAAAAFFFFFAAAAA SSSSAAAAAFFFFFNNNNNAAAAÐÐÐÐ FFFFFYYYYRRRRIIIIRRRRR 
FFFFFEEEERRRRÐÐÐÐAAAAALLLLLAAAAAGGGGIII
HAFA SAFNAÐ FYRIR 
FERÐALAGI

  Foreldrar fara með 
börnin sín ung í leikhús 

og sú reynsla verður hluti 
af upplifunum bernsk-

unnar og lifir með fólki 
til framtíðar.

ÍSLANDS-
KLUKKAN

 Herdís  
sem  

Snæfríður 
Íslandssól 

og 
 Brynjólfur  
Jóhannes-

son sem  
Jón  Hregg-

viðsson.



*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreifingu þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar 
verslað er fær kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, þ.e. afborgun 
ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi. Kaupandi þarf að undirrita áætlunina til að staðfesta útreikninginn.

0%*

TAILOR
A B CB

Rio 40

Rika 1/2Chile 110 Lime Chile 100 Purple

Rio 220

Rika 1/25

Rio 300

Rika 1/5

Rio 95 Vera 124

Rio 170

Vera 2A2

Rio 180

Vera 653

Rio 200

Vera 724

DD EE

EINN SVEFNSÓFI 
1280 MÖGULEIKAR
Hannaðu þinn eigin svefnsófa með TAILOR 

sófaeiningum. Svefnsófi með notagildi. Einföld 

og skemmtileg lausn þegar þig langar til að hafa 

sófa og rúm í einni og sömu einingunni. Hentar 

vel í stofuna, gesta- eða sjónvarpsherbergið.

Fyrst velur þú stærð á einingu svo arma, áklæði  

og að lokum hvort þú vilt svamp eða Bonell 

fjöðrun. Sama verð fyrir sömu einingar burtséð 

frá því hvernig arma, fjöðrun eða áklæði þú 

velur. 8-10 vikna bið er eftir vörum sem ekki eru 

til á lager. 10% staðfestingargjald er á 

sérpöntunum.

16 áklæði:



ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

Camembertbeygla
Camembert ostur, sólþurrkað 
tómatpestó, rauðlaukur, basilolía, 
papriku chili sulta og salatblanda 
Verð 895,- 

nú 695,-

2ja sæta svefnsófi með  geymsluhólfi. L 165 cm 
129.900,-

2ja sæta sófi með  geymsluhólfi. L 165 cm 99.900,-

3ja sæta svefnsófi. L 233 cm  Svefnflötur 140 x 200 cm 
129.900,-

Hornsófi með svefnsófa og geymsluhólfi. 
236 x 236 cm Svefnflötur 140 x 200 cm 239.900,-

Opinn hornsófi með svefneiningu og  
geymsluhólfi. 245 x 225 cm
Svefnflötur 140 x 200 cm
Hægt er að fá legubekk hægra eða vinstra megin. 
Þessi er með legubekk til hægri. 199.900,-

3ja sæta svefnsófi með legubekk og 
geymsluhólfi. 236 x 157 cm
Svefnflötur 140 x 200 cm
Hægt er að fá legubekk hægra eða vinstra megin. 
Þessi er með legubekk til hægri. 179.900,-

Skemill. 45 x 45 cm H 44 cm 
Svampfylling. 12.900,-

Skemill með geymsluhólfi. 69 x 69 cm H 43 cm 
Svampfylling. 29.900,-

LEGUBEKKUR 
TIL HÆGRI 

EÐA VINSTRI

LEGUBEKKUR 
TIL HÆGRI 

EÐA VINSTRI

Hægindastóll. H 75 cm, B 70 cm, D 65 cm 29.900,-

2JA SÆTA SVEFNSÓFI 
M/GEYMSLU

129.900

2JA SÆTA SÓFI 
M/GEYMSLU

99.900

SKEMILL M/GEYMSLUHÓLFI

29.900

HÆGINDASTÓLL

29.900

SKEMILL

12.900

2JA SÆTA SVEFNSÓFI 
M/GEYMSLU

239.900

3JA SÆTA SVEFNSÓFI M/
LEGUBEKK OG GEYMSLU

179.900
3JA SÆTA HORNSÓFI M/SVEFNEININGU 
OG GEYMSLU

199.900

3JA SÆTA SVEFNSÓFI

129.900
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Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda
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Í ICELAND
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HELGAR

FYRSTIR KOMA

    FYRSTIR FÁTakmarkað magn

1.599kr.rr kg

Lambakótilettur, frosnar

verð áður 2.359 kr. kg

1 KG

Í POKA

777kr.rr k

Lambabógur, frosinn

verð áður 1.098 kr. kg

1.499kr.rr kg

Lambahryggur hálfur, frosinn

verð áður 1.894 kr. kg

TILBO[
Gildir föstudag, laugardag og sunnudag

kg

ENN MEIRI

VER[LÆKKUN

Píratar eru eitt af fjöl-
mörgum nýjum fram-
boðum sem komið hafa 
fram fyrir þessar kosn-
ingar. Þeim virðist þó 
hafa gengið betur en 

öðrum að koma sínum boðskap 
á framfæri þar sem þeir mælast 
með 5,6% fylgi og fjóra þingmenn 
í síðustu könnun Fréttablaðsins.

Smári McCarthy, forystu-
maður Pírata í Suðurkjördæmi, 
segir þessa nýjustu könnun vera 
ánægjulega en ekki koma á óvart 
í sjálfu sér. Hann segist telja að 
með því að komast yfir fimm pró-
senta fylgi, sem tryggir framboð-
um þingsæti, verði farið að líta á 
Pírata sem raunhæfan valkost.

„Á hinn bóginn eru enn nokkur 
framboð fyrir neðan fimm pró-
senta mörkin sem almenningur og 
fjölmiðlar ættu að gefa mun meiri 
athygli.“

Sérstaða sem alþjóðleg hreyfing
Smári segir að þrátt fyrir hinn 
óvenjumikla fjölda nýrra fram-
boða hafi píratar ekki átt erfitt 
með að skapa sér sérstöðu í kosn-
ingabaráttunni. 

„Við erum enda með aðra sýn á 
hlutina en aðrir. Við erum hluti af 
stórri alþjóðlegri hreyfingu pírata 
í 62 löndum.“

Þið hafið stefnumál eins og 
beint lýðræði, gagnsæi, netfrelsi og 
fleira, en hvar standið þið í öðrum 
málaflokkum, til dæmis skulda-
stöðu heimilanna, Evrópumálum 
og félagsmálum?

„Fulltrúalýðræði felur annars 
vegar í sér að fólk eigi að vera upp-
lýst og hins vegar að það eigi að 
taka ákvarðanir. En fólk er ekki 
nógu vel upplýst um gang mála 
í samfélaginu, því að gagnsæi í 
stjórnkerfinu er takmarkað, og 
hefur því takmarkaða möguleika 
til að hafa áhrif á stjórn lands-
ins.“ Smári segir að nú sé tæki-
færi, bæði tækni og kunnátta til 
að víkka út þjóðmálaumræðuna 
til almennings. 

„Það felur í sér að færa völd til 
almennings og þar eru öll mál-
efni undir, hvort sem er mennt-
un eða skuldamál eða hvað sem 
er.“ 

Hann segir Pírata hafa stefnu 
í skuldamálum en ekki leggja 
til eina leið umfram aðrar. 
Smári segir þó ljóst að 
110% hafi ekki borið 
árangur og Píratar séu 
fylgjandi lyklaskilaleið-
inni. Annar hluti stefnu 
þeirra í þessum málum sé 
að gera fjármálastofnunum skylt 
að tilkynna ef skuldir lántakenda 
skipti um hendur.

„Erlendir bankar kaupa skuld-
ir og afskrifa kannski hluta þeirra 
til að fá skattafríðindi, en skuldu-
nauturinn hér heima er enn að 
borga af sömu skuld og búið er 

að afskrifa úti. Það er galið og við 
viljum setja í lög að bankar verði 
að tilkynna um slíkt. Það eru ein-
faldar aðgerðir sem munu skila 
miklu fyrir marga,“ segir Smári 
og bætir því við að ekki sé hægt 
að taka ákvarðanir um framhald 
í skuldamálum fyrr en fyrir liggi 
hvernig ástandið er í raun og veru.

Gagnsæi gegn sóun almannafjár
Hvað varðar ríkisútgjöld telja 
píratar að aukið gagnsæi og upp-
lýsingar til almennings ættu að 
geta hamlað sóun almannafjár. 

„Eitt svarið er að opna bókhald 
ríkisins. Við vitum hversu mikið 
er á fjárlögum, en við vitum ekki 
nákvæmlega hvernig peningun-
um er eytt. Allar viðskiptafærslur 
ríkisins ættu að liggja fyrir, helst 
opnar á netinu, með þeim hætti að 
hver sem er geti skoðað þær og ef 
þeim fyndist eitthvað orka tvímæl-
is gætu þeir kallað eftir athugun 
á því.“

Unga fólkið líklegri kjósendur
Píratar njóta mun meira fylgis hjá 
ungu fólki, en Smári segir að fyrir 
því sé rökrétt ástæða.

„Auðvitað viljum við ná til 
sem flestra, en áherslan 
er á að tala til þeirra 
sem eru tilbúnir til 
að skilja okkur og nú 
er staðan þannig að 
það er yngra fólkið. 
Við lofum ekki að 
við munum búa 
til glæsta fram-
tíð fyrir þau, 
heldur ætlum við 
að bjóða þeim upp 
á tækifæri til að 

skapa sína eigin framtíð. Ég vona 
þó auðvitað að sem flestir kynni 
sér okkar stefnumál, því að við 
erum ekki að tala um neitt róttækt 
og byltingarkennt, heldur einföld 
mannréttindi og sjálfsögð lýðræð-
isleg réttindi.“ Smári segist viss 
um að píratar verði meðal þing-
manna næsta haust.

„Ég trúi því og held að það sé 
nauðsynlegt, því að burtséð frá 
þeim stóru vandamálum sem sam-
félagið stendur fyrir í augnablik-
inu eru líka ákveðin tækifæri sem 
enginn hinna flokkanna er að tala 
um að nýta sér.“

Smári nefnir sem dæmi áherslu 
á vaxandi alþjóðleg netviðskipti.

„Ísland þarf að ákveða á næstu 
árum hversu mikla hlutdeild í net-
hagkerfinu við viljum eiga. Þetta 
eru ekki bara einhverjir nördar 
á bak við tölvur sem eru að gera 
eitthvað, heldur fellur undir þetta 
allur framleiðsluiðnaður, allt sem 
felur í sér útflutning eða þjónustu 
mun verða undir áhrifum af net-
viðskiptum á næstu árum. Við 
verðum að móta kerfi sem hlúir 
sérstaklega að litlum fyrir tækjum, 
því það er smáiðjan, sérstaklega 
lítil framleiðslufyrirtæki á lands-

byggðinni, sem kemur helst til 
með að reiða sig á gott laga-

umhverfi sem verndar 
tjáningarfrelsi og fjar-
skipti og uppbyggingu 
á fjarskiptamöguleik-

um. Það er okkar 
atvinnustefna í 
grunninn, að tryggja 

það að fólk komist á 
alþjóðamarkað með 
sínar vörur.“

Gagnsæi er lykillinn 
að fulltrúalýðræði
Smári McCarthy segir fylgisaukingu Pírata vera viðbúna og býst við að fá 
fulltrúa á þing. Þeir leggi áherslu á gagnsæi og aðgang almennings að upp-
lýsingum, sem sé grunnurinn að fulltrúalýðræði og þátttöku almennings.

Meðferð ríkisfjármuna
„Allar viðskiptafærslur 

ríkisins ættu að liggja fyrir, 
helst opnar á netinu, með 
þeim hætti að hver sem 
er gæti skoðað þær og ef 

þeim fyndist eitthvað orka 
tvímælis gætu þeir kallað 

eftir athugun á því.3
Atvinnumál

„Smáiðjan kemur helst til með 
að reiða sig á gott lagaumhverfi 
sem verndar tjáningarfrelsi og 

fjarskipti og uppbyggingu á 
fjarskiptamöguleikum. Það er 

okkar atvinnustefna í grunninn, 
að tryggja það að fólk komist á 

alþjóða markað með 
sínar vörur.“

1 2

Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

FYLGI PÍRATA Í SKOÐANNAKÖNNUNUM FRÉTTABLAÐSINS

0,7% 0,9%
1,5%

1,8%

5,6%

16. - 17.1.2013 30. - 31.1 2013 27. - 28.2. 2013 13. - 14. 3. 2013 3. - 4.4. 2013

5%

0%

Beint lýðræði
„Fólk er ekki nógu vel upplýst 

um gang mála í samfélaginu, því 
að gagnsæi í stjórnkerfinu er 

takmarkað, og hefur því 
takmarkaða möguleika til að 

hafa áhrif á stjórn 
landsins.“

2013



– fyrst og   fremst

ódýr!

Fjölskyldumáltíð
fyrir 2-4 manns

1995 kr.
bakkinn

Sítrónukjúklingur

1995 kr.
bakkinn

Kjúklingakarríréttur

1995 kr.
bakkinn

Boeuf Bourguignon, nautakjötsrétturNÝTT OG 
SPENNANDI!

1995 kr.
bakkinn

Marbella kjúklingaréttur

MAGN-
PAKKNING

2099kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

15%15555
afsláttur

1995kr.
kg

Verð áður 2398 kr. kg
Laxaflök beinhreinsuð

300000%330000
afsláttur

1598kr.
kg

Verð áður 2298 kr. kg 
Grísalundir, erlendar

krkkr

3
fyrir

2

Nautgripahakk, 450 g
Fullt verð 619 kr./pk. eða 1857 kr./3 pk.

1238
Verð áður 1857 kr.//3 pk.

3 pk.
kr.

ahakk 45ahaakkk 445
r 11888555777 kkr 1118111888558885557775777 kkk

4000%444000000000
afsláttur

kr.kkr.r.
kgkgkg 868kr.

kg

Verð áður 1469 kr. kg  

Íslenskar grísakótilettur,

ókryddaðar og kryddaðar!
66999 

r 11444666999r 11441144466446669966999 kkkkkk

kaí akí

kk

í ak
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EFSTU MENN HJÁ HÆGRI GRÆNUM

29. MARS - 1. APRÍL

MAGNÚS 
THORLACIUS,  
Hægri grænir, 1. 
sæti Norðaustur-
kjördæmi

ÍRIS DRÖFN 
KRISTJÁNS-
DÓTTIR,  Hægri 
grænir, 1. sæti 
í Norðvestur-
kjördæmi

JÓN EMIL 
ÁRNASON, 
 Hægri grænir, 1. 
sæti í Reykja-
víkurkjördæmi 
suður

SIGURSVEINN 
ÞÓRÐAR-
SON,  Hægri 
grænir, 1. sæti 
suðurkjördæmi

SIGURJÓN 
HARALDSSON,  
Hægri grænir, 1. 
sæti í Suðvestur-
kjördæmi

KJARTAN ÖRN 
KJARTANSSON, 
 Hægri grænir, 1. 
sæti í Reykja-
víkurkjördæmi 
norður

Kosningabaráttan byrjar ekki 
vel fyrir Hægri græna. Flokk-
urinn mælist ekki með nægt 
fylgi til að ná manni á þing – 
þótt það virðist raunar á uppleið 
– og í vikunni kom í ljós að for-
maðurinn, Guðmundur Franklín 
Jónsson, er ekki á kjörskrá og 
þar af leiðandi ekki kjörgengur 
til Alþingis. Formaðurinn verður 
þess vegna ekki í framboði.

Sjálfur kallar hann þetta 
 bölvað klúður en er hins vegar 
ekki af baki dottinn – ætlar 
áfram að gegna formennsku og 
segist nú geta beitt sér af fullum 
krafti í þágu flokksins í öllum 
kjördæmum.

Vill virkja í neðri hluta Þjórsár
Það blasir við að spyrja Guð-
mund Franklín að því hvern-
ig Hægri grænir standa undir 
nafni.

„Við erum hægrimenn. Við 
kusum öll Sjálfstæðisflokk-
inn áður og styðjum lága, flata 
skatta, minni ríkisafskipti og 
friðsöm milliríkjasamskipti. Það 
er bara klassískt hægri – ekkert 
of mikið.

Svo erum við náttúruvernd-
arsinnar. Ég er mikill útivistar-
maður, hef meðal annars farið 
upp á Mont Blanc og Kilimanjaro 
og flestöll fjöll hérna í kringum 
Reykjavík. Pabbi minn var einn 
af stofnendum Útivistar þannig 
að ég hef alltaf verið mikill nátt-
úruverndarsinni og útivistar-
maður.

Ég hef búið víða í heiminum 
og séð hversu illa er farið með 
náttúruna og vil ekki að það ger-
ist hér. Ég var til dæmis algjör-
lega á móti Kárahnjúkavirkjun, 
en hún er náttúrulega komin og 
allt í lagi með það. Ég er andvíg-
ur þessari risastóriðju – auðvitað 
þurfum við að standa við gerða 
samninga, eins og um Helguvík, 
en segja svo gott í bili og nota 
orkuna frekar til dæmis í ylver 
og rækta lífrænt grænmeti. 

Samt sem áður mundi ég vilja 
virkja í neðri hluta Þjórsár 
vegna þess að við erum hægri-
menn og við getum ekki stöðvað 
framþróun. Það land er í byggð 
og það verður að vera skynsemi 
í þessu.“

Sem dæmi um frekari náttúru-
verndaráherslur nefnir hann að 
mikilvægt sé að koma í veg fyrir 
ágang á ferðamannastaði með 
því að taka gjald 
af útlending-

um. „Svo er mikilvægt að muna 
að náttúruvernd og umhverfis-
vernd byrjar heima hjá hverjum 
og einum og við munum gera það 
að kröfu að allir verði skyldaðir 
til að flokka sorp.“

Ríkið kaupi allar skuldirnar
Uppistaðan í efnahagstillög-
um Hægri grænna er svokölluð 
„magnbundin íhlutun“ Seðla-
bankans á húsnæðismarkað, sem 
á að koma skuldugum heimilum 
til hjálpar. Hvað er það?

„Ef ekkert er gert þá taka 
bankarnir og aðrir sem eiga 
þessar verðtryggðu skuldir 
heimilanna – Íbúðalánasjóður 
er með bróðurpartinn og lífeyr-
issjóðir eitthvað – vaxtamismun-
inn plús verðtrygginguna næstu 
árin. Ef þetta er lagt saman, bara 
vaxtamismunurinn, þá nemur 
hann 550 milljörðum næstu níu 
árin,“ útskýrir Guðmundur.

„Af því að við erum með mynt-
sláttuvaldið og löggjafarvaldið 
þá getum við stofnað sjóð í Seðla-
bankanum og látið Seðlabankann 
lána honum 1.200 milljarða til að 
kaupa allar verðtryggðar skuldir 
heimilanna. Skuldalækkunin og 
-leiðréttingin kostar 400 millj-
arða og björgun íbúðalánasjóðs 
150 milljarða. Þessir 550 millj-
arðar verða svo greiddir með 
vaxtamismuninum. Það er magn-
bundin íhlutun.“

En mun það ekki valda óða-
verðbólgu að ryðja öllum þessum 
fjármunum út í hagkerfið?

„Nei. Allir þessir aðilar verða 
þá með 1.200 milljarða inneign 
á reikningum í Seðlabankanum. 
Seðlabankinn setur svo 100 pró-
senta bindiskyldu á þessar inn-
eignir bankanna og lífeyrissjóð-
anna til að byrja með, á meðan er 
verið að laga ástandið, og mjög 
lága vexti. Bindiskyldan verður 
svo afnumin smám saman, eins 
og við ráðum við. Það er ríkis-
ins að passa stöðugleikann og 
að þessir peningar flæði ekki of 
hratt út á markaðinn.“

Þetta hljómar ekki flókið, en 
trúir Guðmundur því að þetta sé 
raunhæft?

„Já, en þetta er auðvitað ekki 
hægt nema með ofboðslega stöð-
ugri efnahagsstjórn og engum 
fíflaskap,“ er svarið.

Náttúran og 
skuldaafskrift 
Guðmundur Franklín Jónsson telur Hægri græna 
hafa margt fram að færa, sérstaklega þegar kemur 
að náttúruvernd og lausn á skuldavanda heimilanna.

Stígur 
Helgason
stigur@frettabladid.is

Efnahagsmál
Það er ríkisins að 

passa stöðugleikann 
og að þessir peningar 

flæði ekki of hratt 
út á markaðinn.

1

Umhverfismál
Ég myndi vilja virkja í neðri 

hluta Þjórsár.

2



„Fermingarbros. Ójá.“

Nýr iMac 
„Draumur í námi og leik“
Verð frá 259.900

iPhone 5
Verð frá 124.900

 iPhone 4S
 kr. 99.900

iPhone 4
kr. 79.900

1000 kr. símnotkun á mánuði í 12 mánuði hjá NOVA fylgir iPhone 5.

iPad
„Heimurinn í hendi þér“

verð frá 89.900

iPod 
„Endurhannaður með 
stærri skjá“

verð frá 29.900

iPod Touch 
„Endurhannaður með 
stærri skjá“

verð frá 59.900

iPad Mini
„Þynnri, léttari og öflugri“

verð frá 59.900

MacBook Air
„Air ekki kominn tími til 
að prófa?“

verð frá 174.900

Tö
lv

ug
er

t

istore.is 566 8000

Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og faglega þjónustu. 
Að auki renna 1000 kr. af hverju seldu tæki í styrktarsjóð sem úthlutar hreyfihömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.
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24,2 kíló 
ÁRIÐ 2011

13 kíló
ÁRIÐ 2001

6,1 kíló 
ÁRIÐ 1991

➜ Vantar lífrænan íslenskan kjúkling
„Við neytendur höfum ekkert val, það er ekki hægt að 
kaupa lífrænan íslenskan kjúkling og lífræn egg,“ segir 
Svala Georgsdóttir, fulltrúi framkvæmdanefndar Sam-
taka lífrænna neytenda. „Við teljum að hér bíði markaður 
eftir því að kaupa meira af vottuðum íslenskum vörum. 
Við erum langt á eftir nágrannaþjóðum okkar í framboði á 
þeim. Og við höfum gagnrýnt stjórnvöld fyrir að auðvelda 
ekki bændum að færa sig yfir í lífræna framleiðslu. Það 
ferli er kostnaðarsamt, bændur í nágrannalöndunum gera 
það með stuðningi stjórnvalda. Framtíðin er í lífrænt 
ræktuðum matvælum, það er ranghugmynd að halda 
stóriðjuhætti í öllum búskap. Lífrænt kjöt er bragðbetra 
og svo gilda mjög strangar reglur um velferð dýra í líf-
rænni matvælaframleiðslu sem skiptir máli.“

Að sögn Svölu fylgjast um tvö þúsund manns með sam-
tökunum á Facebook, en félagsmenn í þeim eru 230.

Bændur fylgja reglugerðum en neytendur vilja aukna fjölbreytni
➜ Gengur ekki að fórna velferð dýranna

Mér finnst persónulega mjög einkennilegt að það sé hægt að velja slæma 
dýravernd, meðferð eins og viðhöfð er á kjúklingum í búum á að vera bönnuð. 
Það á bara að framleiða dýr þannig að gætt sé að velferð þeirra,“ segir Sif 
Traustadóttir, dýralæknir og formaður Dýraverndarsambands Íslands. Sif segir 
ekki hægt að borða íslenska kjúklinga með góðri samvisku. „Kjúklingarnir stækka 
svakalega hratt á þessum fimm vikum sem líða fram til slátrunar. Því fylgja 
heilsufarsvandamál, fætur og bein þroskast ekki eðlilega og þeir eiga erfitt með 
að standa. Það eru rosa mikil þrengsli og vont loft í húsunum sem þeir eru aldir í, 
mikið af fuglum og mikill skítur. Skíturinn veldur meðal annars dritbruna á fótum 
fuglanna. Ég myndi segja að þessum dýrum liði ekki vel.“ Sif segir að Dýra-
verndarsambandið vonist til þess að reglur um kjúklingarækt og eggjaframleiðslu 
verði endurskoðaðar. „Ég myndi til dæmis vilja sjá sams konar breytingu og varð 
í löndum ESB 1. janúar í fyrra þegar reglur um stærð búra varphæna var breytt, 
þau stækkuð og þess krafist að í þeim væri prik og sandur.“ Sif segir málflutning 
samtakanna fá ágætis hljómgrunn, neytendasamtökin hafi til að mynda lagt þeim 
lið. „Þó að við viljum ódýrari matvæli þá gengur ekki að fórna velferð dýranna.“

➜ Fylgja reglugerðum
Matthías Hannes Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Reykjagarðs, sem 
framleiðir undir merkjum Holta og Kjör-
fugls, segir fyrirtækið sífellt vera að skoða 
leiðir til að bæta aðbúnað dýra. „Það er 
ákveðin reglugerð sem við förum eftir, 
sem Matvælastofnun setur. Menn horfa á 
hana og fara eftir henni,“ segir hann. 

„Svo náttúrulega er það dýraverndin 
sem menn horfa mikið til og það veitir 
ekkert af að líta á hana. Svo verða menn 
að líta á samfélagslega ábyrgð, að ganga 
um umhverfið,  hvort sem það eru nátt-
úruauðæfin, fólk eða dýr, á ábyrgan hátt. 
Það skiptir miklu máli í þessum bransa og 
fyrirtæki verða að sýna viðleitni í þá átt.“ 

Vinsælasta fæðan umdeild
Kjúklingur er langvinsælasta kjötið á Íslandi og hver Íslendingur borðar að meðaltali 24,2 kíló af því á ári. Aðferðirnar við 
ræktunina eru þó umdeildar og umræður um þær hafa blossað upp reglulega undanfarið. Í vikunni lögðu Samtök verslunar 
og þjónustu til að innfl utningur á kjúklingi yrði gerður frjáls þar sem framleiðslan á þeim sé fj öldaframleidd iðnaðarfram-
leiðsla, ólíkt hefðbundnum íslenskum landbúnaði. Kjúklingabændur og fl eiri brugðust harkalega við þessum ummælum. Í 
kjölfarið kannaði Fréttablaðið margvíslegar hliðar kjúklingaræktunar og neyslu á kjúkling hér á landi. 

Þórunn Elísabet  
Bogadóttir
thorunn@frettabladid.is

Sigríður Björg
Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

kíló 
2011

„Í fóðri holdakjúklinga er algengt að 
sojamjöl sé 25-30%, hveiti og maís 

samanlagt 60-65% en hlutföllin milli 
þessara korntegunda eru nokkuð 
breytileg milli framleiðenda, val 

þarna á milli sveiflast að ein-
hverju leyti eftir hráefnaverði á 

erlendum mörkuðum.“

Kjúklingum er slátrað þegar þeir eru fi mm vikna og eru að meðaltali 
1,25 kíló að þyngd

LÍTILL MUNUR Á EGGJUM
„Búrasamstæður skulu ekki vera meira en 
fj órar hæðir og auðvelt að fylgjast með hænsu-
num í þeim. […] Ekki skulu vera fl eiri en átta 
hænur á hvern rúmmetra hússins. Ekki mega 
vera fl eiri en fj órar hænur saman í hólfi . 

Samkvæmt íslenskum reglum

Í Evrópu hafa tekið gildi reglur sem kveða á um að 
varphænur þurfi að vera í stærri búrum en áður, með 
hænsnapriki og öðru sem bæti aðstöðu þeirra. 

HVAÐ 
ÉTA ÞEIR?

Þrjú meginhráefni
1. Maís

2. Hveiti 
3. Sojamjöl

Samkvæmt skýrslu landbúnaðar-
ráðuneytisins um alifuglarækt. 

Í reglugerð um aðbúnað og 
sjúkdómavarnir á alifuglabúum er 
ekkert kveðið á um innihald fóð-

ursins, utan þess að það verður að 
vera laust við salmonellusýkla. 

25-30% 
SOJAMJÖL 

60-65% 
HVEITI OG MAÍS 

SAMANLAGT 

eggja sem í 
boði eru á 

Íslandi eru úr hænum sem 
eru í búri alla sína ævi.

Samkvæmt skýrslu um alifuglarækt 
sem var gefin út árið 2011. 

85% 

4.931.928 
KJÚKLINGUM VAR 
SLÁTRAÐ ÁRIÐ 2011

Reykjagarður 
og Matfugl hafa

95% 
markaðshlutdeild 
í kjúklingi hér á landi

ÁRIÐ 1996 
var fyrst leyfi legt að selja ferskt 
alifuglakjöt hér á landi. Fram að því 
var aðeins hægt að kaupa kjötið 
frosið. Með þessari breytingu jókst 
bæði framleiðsla og sala á kjötinu 
til muna. 

19 kjúklingar mega hafast við á einum fermetra í kjúklingabúum. 
Samtals mega þessir nítján kjúklingar vega 32 kíló.
Í Evrópusambandslöndum mega kjúklingar, sem vega samtals 38 
kíló, vera á hverjum fermetra. Kjúklingarnir eru oft ast um 17 til 
18 á fermetra vegna þess að þeir eru stærri við slátrun. 

MAGN ALIFUGLAKJÖTS 
SEM HVER ÍSLENDINGUR BORÐAÐI
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Vísitölur neysluverðs

Korn og vörur úr korni

Raft æki
Föt

Svínakjöt, nýtt eða frosið
Fuglakjöt, nýtt eða frosið
Vísitala neysluverðs

HÆKKAR MINNA EN VÍSITALAN 
Kjúklingakjöt hefur hækkað um 33% síðan 
2008 en vísitala neysluverðs um 45%. Föt hafa 
hækkað um 75% og korn um 85% á sama 
tímabili. 



afsláttur af öllum snyrtivörum og ilmum 
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Af því tilefni bjóðum við 

25% afslátt af öllum snyrtivörum 

og ilmum — og 25% afslátt af öllum 

helstu vítamínum og bætiefnum. 

Vorið verður heilnæmt og ilmandi. 

Við hlökkum til að sjá þig.

afsláttur af  helstu vítamínum og bætiefnum

Bara í Lyfju á Smáratorgi — 4. til 8. apríl

GULI MIÐINN

Stærri
og betri
Lyfja Smáratorgi

Lyfja Smáratorgi, sími 564 5600                                                                                                                Opið kl. 8 - 24 alla daga
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HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA

NJÓTTU VORSINS MEÐAN iRobot HREINSAR GÓLFIN

TILBOÐ

FULLT VERÐ 59.995FULLT VERÐ 59 995

47.996

iRobot Roomba IRO-620 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með
iAdapt gervigreind.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995FULLT VERÐ 79 995

63.996
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.996
TILBOÐ

FULLT VERÐ 84.995FULLT VERÐ 84 995

67.996

iRobot Roomba IRO-650 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt
gervigreind og tímastilli. Einn sýndarveggur
fylgir svo hægt er að afmarka svæði.

iRobot Roomba IRO-770
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt gervigreind, HEPA
síu og tímastilli. Tveir sýndarveggir fylgir svo hægt er að
afmarka svæði. Lætur vita þegar rykgeymsla er full.

iRobot Scooba IRO-390
Sjálfvirk skúringarvél sem hreinsar allt
að 50 fermetra á einni vatnsfyllingu.

iRobot ER KOMINN Í HEIMILISTÆKI 
20% KYNNINGARAFSLÁTTUR UM HELGINA
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RTILBOÐ
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

WHIRLPOOL DAGAR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 129.995FULLT VERÐ 129 995

99.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 163.995FULLT VERÐ 163 995

119.995

Whirlpool
AFG610MB
• 105 lítra frystikista 
• 7,5kg frystigeta á 24 klst. 
• Hraðfrysting 
• Orkunýtingu B
• 1 karfa fylgir. 
• Mál (hxbxd): 85x53x58sm

Whirlpool AWOD8214
• 1400 snúninga þvottavél
• 6th Sense og 56L tromla
• Tekur 8 kg af þurrum þvotti
• 15 þvottakerfi og hraðkerfi
• Þvotthæfni A
• Orkuflokkur A++
• Vinduhæfni B
• Mál (HxBxD): 59,5x85x60 sm

10-30% AFSLÁTTUR

Whirlpool AKP455IX
• 60L bakarofn - undirborðs -stál
• Actual Line Multifunction 5 blástursofn
• Rofar fyrir helluborð
• Undir- og yfirhiti og Grill
• Köld hurð
• Orkuflokkur A
• Innbyggingarmál (hxbxd): 56x60x55sm
• Passar við AKT108 helluborð

Whirlpool AKT108
• Keramik helluborð fyrir AKP455
• 4 keramik hellur og stál kantur
• 1x2100w Hella 21 sm
• 1x1700w Hella 18 sm
• 2x1200w Hellur 14,5 sm
• Mál (bxhxd): 59x3,5x51sm

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR 
ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR - HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR
KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 49.995FULLT VERÐ 49 995

39.995

UNDIRBORÐS -OFN OG 
KERAMIK HELLUBORÐ SAMAN



X-m
ini



AKKG



6. apríl 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 38 6. apríl 2013  LAUGARDAGUR

Sjálfstæðisflokkurinn er mest afgerandi í þeirri stefnu sinni 
að lækka þurfi skatta og einfalda skattkerfið. „Skattar verða 
lækkaðir. Það verður einfaldlega að gera það. Og einfaldaðir,“ 
sagði Bjarni Benediktsson í viðtali við Fréttablaðið. Þegar 
litið er til annarra flokka rímar þessi stefna best við stefnu 
Framsóknarflokksins. Þar á bæ hafa menn einnig talað fyrir 
nauðsyn þess að einfalda skattkerfið. „Það eru reyndar ólíkar 
áherslur hvað varðar skattalækkanir, við höfum ekki talað jafn 
mikið um skattalækkanir og Sjálfstæðismenn. En hvað varðar þann 
stöðugleika sem þarf að koma á, í anda þjóðarsáttar að einhverju 
leyti, hef ég fundið hljómgrunn bæði til hægri og vinstri. Þannig 
að ég hef ekki miklar áhyggjur af því,“ sagði Sigmundur Davíð 
við Fréttablaðið. 

Björt framtíð talar ekki fyrir skattalækkunum, en vill ein-
faldara skattkerfi. „Ég get alveg hlustað á alls konar röksemda-
færslur fyrir því að það eigi að gera þetta eða hitt við skatta, en 
það er ekki eina lausnin. Það er engin töfralausn að lækka skatta,“ 
sagði Heiða Kristín við Fréttablaðið.

Samfylkingin og Vinstri græn eru höfundar þeirra skattkerfis-
breytinga sem gerðar hafa verið á kjörtímabilinu, en þær lúta fyrst 
og fremst að þrepaskiptingu skattkerfisins. Hvorugur flokkurinn 
talar fyrir breytingum á því kerfi og Katrín Jakobsdóttir segir 
beinlínis að krafa um skattkerfisbreytingar geti ráðið úrslitum með 
stjórnarsamstarf. „Við viljum þrepaskipt skattkerfi að norrænni fyrir-
mynd til að dreifa byrðunum og tryggja tekjuöflun,“ sagði hún við 
Fréttablaðið. Píratar nefna ekki skattamál í viðtali við Fréttablaðið.

2013

Athyglisvert er að sjá hve mikið vægi skapandi greinar hafa 
nú í orðræðu stjórnmálanna. Raunar svo mikið að allir 
vildu Lilju kveðið hafa og formaður Vinstri grænna þakkar 
flokknum fyrir að hafa komið skapandi greinum inn í 
umræðuna. Ef marka má orð formannanna er því ljóst að 
skapandi greinum verður gert hátt undir höfði á næsta kjör-
tímabili.

„Við sjáum hvernig list- og hönnunarnám er að skila 
árangri fyrir íslenskt atvinnulíf og útflutning og þannig er 
það nú að það sem okkur finnst við fyrstu sýn vera lúxus, 
menning og listir–  það sem gefur lífinu lit–  það er forsenda 
efnahagslegs árangurs,“ sagði Árni Páll við Fréttablaðið. 
Björt framtíð leggur einnig mikið upp úr skapandi greinum 
og bæði Bjarni og Sigmundur nefndu þær í viðtölunum.

Píratar leggja mikla áherslu á það að tryggja fólki að 
komast á alþjóðamarkað með sínar vörur. Þar skipti netið 
höfuðmálið, en internetið sé 11 þúsund milljarða dala hag-
kerfi sem vaxi um tuttugu prósent á ári.

Líkt og oft áður ber mest á milli flokkanna varðandi 
stóriðju. Vinstri græn munu ekki fara í ríkisstjórn sem er 
með stóriðjustefnu, Sjálfstæðisflokkur vill nýta orkulindir 
þjóðarinnar, Framsóknarflokkur einnig, Björt framtíð er ekki 
virkjanasinnaður flokkur og Samfylkingin mótar sér ekki 
hugmyndafræðilega afstöðu til mála. Kunnuglegt stef? Já, 
andstæðurnar eru skýrar, VG (og nú Björt framtíð) á móti 
virkjunum, en Framsókn og Sjálfstæðisflokkur fylgjandi.

ATVINNUMÁL

Þrátt fyrir að hér hafi verið skyggnst í stefnumálin, eins 
og þau birtust í viðtali við flokkana, til að finna sam-
hljóm, er mun meira sem skilur að. Afnám verðtrygg-
ingar er eitt af aðalstefnumálum Framsóknarflokksins, 
en hinir flokkarnir hafa ekki tekið undir það. Sam-
hljómurinn er þó víða.

„Fremst á forgangslistanum er að lækka tryggingargjald-
ið. Það er enn of hátt,“ segir Bjarni Benedikts-
son og ætti að ná saman við Árna Pál Árnason 
um það: „Við viljum setja lækkun tryggingar-
gjalds í forgang í skattbreytingum, því það 
er auðvitað fyrst og fremst þekkingar- og 
launaskattur.“

Heiða Kristín og Smári leggja mikið 
upp úr því að einfalda allt ríkiskerfið 
og flokkarnir ættu að ná vel saman um 
það. 

Hins vegar má sjá í ræðum for-
mannanna hefðbundnar markalínur 
stjórnmálanna, í vinstri og hægri, 
með umhverfi og með virkjunum, 
með skattalækkunum og með auk-
inni samneyslu og mismunandi 
áherslur á stöðu ríkisvaldsins.

Nýju framboðunum fylgja 
hins vegar ný málefni, opnun 
gagna og endurskilgrein-
ing ríkisvaldsins, svo eitt-
hvað sé nefnt.

Samhljómur og sundurlyndi
Formenn og talsmenn þeirra flokka sem ná inn á þing, samkvæmt könnunum, hafa birst í Frétta-
blaðinu. Séu viðtölin við þau lesin saman má sjá hvar áherslur flokkanna eru samræmanlegar og hvar 
ber í milli, hvaða flokkar munu geta samið um tiltekin mál á auðveldan máta og hvað verður erfitt.

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Engum blöðum þarf um það að fletta að þegar kemur 
að aðgerðum vegna skuldavanda heimilanna er 
Framsóknarflokkurinn sér á báti. Hann hefur nefnt 
tölur, 20 prósenta niðurfellingu, en vill halda því 
opnu hvernig það verði útfært og hafa samráð við 
aðra flokka þar um. Heildarupphæð verðtryggðra 
fasteignalána er 1.200 milljarðar og leiðin kostar því 
240 milljarða króna. Sigmundur Davíð segir þó að 
kostnaðurinn falli ekki allur á ríkissjóð, enda verði 
ávinningur af skuldniðurfellingu farinn að skila sér 
áður en kostnaðurinn fellur til.

Sjálfstæðisflokkur hefur kynnt hugmyndir um 
skattaafslátt fyrir þá sem standa í skilum með 
fasteignalán sín og veita þeim valkost á því að beina 
greiðslum, sem ella færu til séreignasparnaðar, inn á 
húsnæðislánin. Með þessu telur flokkurinn að hægt 
sé að lækka höfuðstól lána um tuttugu prósent. 
Aðgerðin á að kosta sextán milljarða, en, líkt og hjá 
Framsókn, á ávinningurinn að skila sér fyrr. Píratar 
segja að 110 prósent leiðin hafi aðeins virkað fyrir 
örfáa og styðja lyklafrumvörp, nokkuð sem Framsókn 
og Sjálfstæðisflokkur hafa talað fyrir.

Samfylking og Vinstri græn hafa lagt áherslu á að 
halda áfram 110 prósent leiðinni og finna leiðir til 
að hún nái til Íbúðalánasjóðs. Björt framtíð hefur sagt 
að bregðast þurfi á einhvern hátt við skuldamálum 
heimilanna, án þess að útfæra hvernig það er. 

SKULDASTAÐA HEIMILANNA

Það fylgir því meiri ábyrgð að vera í ríkisstjórn en stjórnar-
andstöðu. Það má glöggt sjá á orðræðu formannanna, en 
vinstri flokkarnir, sem oftar en ekki hafa lagt fram langan 
loforðalista sem gagnrýndir hafa verið fyrir óskýrð útgjöld, 
halda nú að sér höndum. Þeir tala eins og borgaralegir 
flokkar; hér verður að viðhalda stöðugleikanum og greiða 
niður skuldir ríkisins. Skyldi kannski engan undra, árlegur 
vaxtakostnaður ríkisins af skuldum nemur 90 milljörðum 
króna. 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur einnig mikið upp úr því 
að koma böndum á halla ríkissjóðs. „Ég verð að segja að 
almennt þá finnst mér allt of lítil umræða um  það í þjóð-
félaginu hversu gríðarlega alvarleg skuldastaða ríkissjóðs 
er,“ segir Bjarni, sem rímar vel við orð Katrínar: „Ég hef 
ekki orðið vör við að það sé mikið rætt um að greiða niður 
skuldir þjóðarbúsins í kosningaloforðum annarra flokka. Það 
er auðvitað stóra málið til framtíðar.“ 

Framsóknarflokkurinn vill einnig bæta skuldastöðu rík-
isins, en hefur lagt meiri áherslu á skuldir heimilanna. Heiða 
Kristín nefnir að taka þurfi ríkisrekstur til endurskoðunar og 
vega og meta allan óþarfa. Píratarnir vilja að allt bókhald 
ríkisins verði gert opinbert og tekið á óþarfa kostnaði. Skýr 
samhljómur er á milli þeirra og Bjartrar framtíðar; Píratar 
nefna sem dæmi að snúðakostnaður vegna funda þurfi að 
lækka, Björt framtíð að fækka verði óþarfa nefndum.

SKULDIR RÍKISSJÓÐS SKATTKERFIÐ

Hér er ekki um tæmandi úttekt á stefnuskrá flokkanna 
að ræða. Skyggnst er í þau viðtöl sem formenn, eða for-

svarsmenn þeirra, hafa veitt Fréttablaðinu og samhljómurinn 
fundinn þar sem hann er. Þá er reynt að útskýra mismunandi 

blæbrigði á stefnu flokkanna, þó markmiðið í ákveðnum 
málum sé það sama. Hér er ekki endilega horft til stóru 
málanna, heldur þeirra sem blaðamaður fann samhljóm í.

Skörun hringanna sýnir á milli hvaða flokka er mestur sam-

hljómur í ákveðnum málum. Af því mætti draga ályktun um 
hvaða flokkar eigi auðveldast með að ná saman, en athyglis-
vert er að annars vegar Framsóknar- og Sjálfstæðisflokkur 
skarast oft og hins vegar Samfylking og Vinstri græn.

AÐFERÐAFRÆÐIN

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

KATRÍN 
JAKOBS-
DÓTTIR

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON HEIÐA KRISTÍN 

HELGADÓTTIR

SMÁRI 
MCCARTHY

BJARNI 
BENEDIKTSSON



Sérblaðið Fólk tekur þátt í átakinu Grænn apríl. 
Markmiðið er að kynna vöru, þekkingu og þjónustu 
sem er græn og umhverfisvæn og styður við sjálf-
bæra framtíð á Íslandi. Lumar þú á grænni þjónustu, 
vöru og/eða þekkingu, sem allt of fáir vita um? Þá 
er Grænn apríl eitthvað fyrir þig.

 Borgartúni 36 - s: 5889747 - www.vdo.is

Útsalan er hafin!

Frábært verð og flottar vörur

Nasran-fatnaður 40% afsláttur • Motocrossfatnaður 60% afsláttur • Motocrossstígvél barna 35% afsláttur • Motocrossdekk 50% afsláttur
Loft, olíusíur og handföng krossara 60% afsláttur • Hjálmar 25-70% afsláttur • Fjórhjólastígvél ATV One 40% afsláttur

Í ár vinnum við að eftirfarandi verkefnum:
• EINN SVARTUR RUSLAPOKI hreinsunarátak 20. apríl
• DAGUR JARÐAR í Háskólabíói 21. apríl
• APRÍLSKÓGAR 2013 – sjá www.visir.is/sofnun

Við hvetjum alla þá sem selja vöru, þekkingu og þjónustu sem 
er græn og umhverfisvæn að kynna vöru sína fyrir neytendum í 

þessum mánuði.

Bakhjarlar:  TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN  – OLÍS – ICELANDAIR REYKJAVIK HOTEL 
NATURA – REYKJAVÍKURBORG – UMHVERFISRÁÐUNEYTIÐ – 365 MIÐLAR

13.900

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 
facebook.com/bernhardlaxdal

Vertu vinur á Facebook

Skoðið laxdal.is/yfirhafnir

ÚR DJÚPRI SORG 
Í NÝTT HLUTVERK
SORG Á ÍTALÍU  Elsa Waage óperusöngkona flutti heim frá Ítalíu í 
nóvember 2011 eftir tæplega þrjátíu ára dvöl á erlendri grundu. 
Lífið hafði þá sveigst í allt aðra átt en hún hefði nokkurn tíma 
getað gert sér í hugarlund. Hún missti bæði eiginmann og aleiguna.

MYND/STEFAN
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Erfitt getur verið að fóta sig 
á Íslandi eftir langa búsetu 
í útlöndum. Sérstaklega 

þegar orðið hefur hrun í land-
inu og miklar breytingar á landi 
og þjóð. Fyrir þessu fann Elsa 
vel þegar hún kom heim þótt 
líf hennar hafi ekki alltaf verið 
dans á rósum árin áður. Ítalskur 
eiginmaður hennar, Emilio de 
Rossi, lést árið 2009 eftir langvar-
andi veikindi en við andlát hans 
misstu Elsa og dóttir hennar, Júlía 
Charlotte de Rossi, einnig allar 
veraldlegar eigur.  Emilio, sem var 
verkfræðihönn uður, hafði lagt 
allt undir fyrir nýja uppfinningu 
á léttum pappírs umbúðum fyrir 
þunga hluti þegar hann veiktist 
og gat ekki fylgt verkefninu eftir. 
Eftir stóð Elsa í djúpri sorg og tók 
stefnuna á heimaslóðir eftir að 
hafa staðið ein með dóttur sinni á 
Ítalíu um tveggja ára skeið.

TRÚIN HJÁLPAÐI
„Ég hafði verið lengi í burtu frá 
Íslandi þótt ég hefði stundum 
komið í heimsókn sem gestur. Ég 
bjó tæp átta ár í Bandaríkjunum 
þar sem ég stundaði söngnám og 
eitt ár í Hollandi. Ég kom heim 
í stuttan tíma en flutti síðan til 
Ítalíu þar sem ég bjó í nítján ár. 
Það er öðruvísi að setjast að hér 
en vera gestur í stuttan tíma. Ég 
viðurkenni að það var talsvert 
áfall fyrir mig auk þess sem ég var 
að vinna í eigin sorg. Þá hjálpaði 
trúin og bænirnar mér mikið. 

Eftir að Emilio lést hafði ég 
mikla þörf fyrir að vera ná-
lægt fjölskyldu minni. Það var 
ein helsta ástæðan fyrir þeirri 
ákvörðun að flytja heim. Einnig 

langaði mig til að dóttir mín 
kynntist því að ganga í íslenskan 
skóla. Hún gæti með því fengið 
tækifæri til að móta framtíð sína 
eftir eigin höfði. Ég fann að þrátt 
fyrir bjartsýni ítölsku þjóðarinnar 
um að kreppan myndi ekki banka 
á dyrnar hjá henni þá var töluvert 
farið að halla undan fæti. Ég var 
heldur ekki tilbúin til að fara frá 
dóttur minni í skemmri eða lengri 
tíma til að taka þátt í óperuupp-
færslum en það var óneitanlega 

fylgifiskur starfsins. Það var öðru-
vísi þegar pabbi hennar hafði tök 
á að hugsa um hana á meðan ég 
var á ferðalögum,“ segir Elsa. Hún 
kynntist manni sínum árið 1993 
en þau giftu sig fimm árum síðar.

ERFIÐUR SJÚKDÓMUR
Emilio hafði glímt við  sjaldgæfan 
og erfiðan gigtarsjúkdóm um nokk-
urra ára skeið og til að  komast 
fram úr deginum sökum verkja 
þurfti hann bæði á sterkum verkja-

töflum að halda og sterum. „Mikil 
lyfjainntaka hafði síðan neikvæð 
áhrif á hjartastarfsemi og ýmis 
líffæri. Smátt og smátt fór því að 
hægjast á líkamsstarfseminni með 
alvarlegum afleiðingum,“ útskýrir 
Elsa. Þetta var erfiður tími fyrir 
hana sem tók á sálarlífið en hafði 
einnig töluverð áhrif á feril hennar. 
„Þetta hafði vissulega áhrif á 
mig. Mér var boðið að syngja í 
Mozart-uppfærslu í New York en 
stuttu eftir að ég kom þangað 

fékk Emilio alvarlegar hjartatrufl-
anir og hafnaði á bráðadeild. Það 
leiddi til þess að ég valdi einungis 
verkefni sem voru í hæfilegri fjar-
lægð frá heimili  okkar í Como. Mér 
gekk vel að fá hlutverk í óperum 
en einnig söng ég mikið á tón-
leikum. Til dæmis var ég með hópi 
í Lombardi-sýslu sem er reglu-
lega með óratóríu-flutning. Við 
sungum á Spáni, í Frakklandi og á 
fleiri stöðum. Það er  enginn vafi 
að ferill minn hefði orðið öðruvísi 

HAFÐI 
ÁHRIF Á 
FERILINN
„Það er enginn vafi 
að ferill minn hefði 
orðið öðruvísi ef 
heimilisað stæður 
væru aðrar en ég 
er þannig gerð að 
takast á við það 
sem að höndum 
ber með æðru-
leysi.“

MIKIÐ ÁFALL 
Elsa þurfti að hefja 
nýtt líf um fimm-
tugt eftir að hafa 
misst eiginmann 
sinn og allar ver-
aldlegar eigur. 

MYND/STEFAN
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DAMOND NOBILTY
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ERFIÐIR TÍMAR Eftir að eiginmaður Elsu veiktist varð einnig breyting á ferli hennar 
sem óperusöngkonu þar sem hún átti erfitt með að fara að heiman.  MYND/STEFÁN

ef heimilisað stæður væru aðrar 
en ég er  þannig gerð að takast á 
við það sem að höndum ber með 
æðruleysi,“ segir Elsa sem þurfti 
að byrja lífið upp á nýtt um fimm-
tugt.

ÆSKUDÝRKUN
Þegar Elsa er spurð hvort hún 
hafi fundið fyrir æskudýrkun í 
söngheiminum á Ítalíu, svarar 
hún: „Já, sannarlega. Það er mjög 
sérstakt hversu æskudýrkun er 
mikil á Ítalíu, því miður. Ég held 
að Ítalir missi af mörgum mjög 
góðum listamönnum vegna þess. 
Ég tel sömuleiðis að æsku dýrkun 
sé meiri á Ítalíu en mörgum 
öðrum Evrópulöndum. Ég finn 
ekki fyrir þessu hér og finnst Ís-
lendingar alveg einstakir hvað 
það varðar. Konur eru miklu fram-
sæknari hér á landi og duglegri 
að sækja nám en þær ítölsku. Ég 
dáist að hvað íslenskar konur 
standa sig vel í hverju því sem 
þær taka sér fyrir hendur. Ítalskar 
konur eru hins vegar elegant og 
kunna vel að njóta þess hlut-
verks. Maður fann oft fyrir 
skemmti legum spenningi í loftinu 
og Ítalir eru ákaflega innilegir og 
ljúfir. Allir bjóða góðan daginn og 
algengt er að fólk hittist á næsta 
kaffihúsi á morgnana og ræði 
góðlátlega saman. Mér finnst Ís-
lendinga svolítið skorta að brosa 
fallega hver til annars.“

EITT SKREF Í EINU
Elsa segist ekki hafa hitt neinn 
draumaprins á Íslandi, enda sé 
hún tæpast tilbúin til þess að fara 
í nýtt samband. „Emilio var lit-
ríkur persónuleiki og við gengum 

saman í gegnum stóran pakka. 
Það getur því orðið erfitt fyrir mig 
að finna nýjan mann. Dóttir mín er 
sautján ára og stundar nám í MH. 
Við höfum fengið góðan stuðning 
frá fjölskyldu minni en félagslega 
hefur námið reynst henni erfitt. 
Skólinn hefur ekki staðið sig nægi-
lega vel í því að blanda saman 
„útlendum“  börnum og þeim 
íslensku. Þau komast ekki í leik-
listarval og félagslega eru þau út 
undan. Ég reyndi alltaf að halda 
íslenskunni við hjá henni með 
spunasögum sem í raun bjarga 
henni með tungumálið í dag. 
Hún er byrjuð að tala íslenskuna 
þótt henni finnist betra að læra á 
ensku,“ segir Elsa.

Þegar hún er spurð um fram-
tíðina segist hún taka eitt skref 
í einu. „Ég spyr mig oft hvort ég 
eigi að gera þetta eða hitt. Mér 
finnst ég hafa mörgu að deila til 
annarra. Draumur minn er að 
vera með alþjóðlegt sumarnám-
skeið, Opera Workshop, þar sem 
litlar óperur yrðu settar upp og 
kennslan yrði á ensku. Gamla hús-
næði Íslensku óperunnar væri 
upplagt til þess. Mig vantar bara 
skipuleggjanda með mér,“ segir 
Elsa.

Hún er jafnframt á leið með 
hóp Íslendinga til Ítalíu í óperu-
ferð á vegum Guðna í Sunnu sem 
hún segist hlakka mikið til að fara. 
„Ég sakna oft Ítalíu, sérstaklega 
matarins og skemmtilegra vina 
minna. Loftið var hlýtt og litirnir 
í umhverfinu svo fallegir,“ segir 
hún. „Íslenskar sundlaugar eru þó 
í miklu uppáhaldi hjá mér og ég 
stunda þær daglega, enda finnst 
mér gott að hreyfa mig.“

TÍSKUDAMA
Foreldrar Elsu eru Clara og Steinar 
Waage skókaupmaður, sem nú er 
látinn. „Ég ólst upp í skóbúðinni og 
hef alltaf haft mikla dellu fyrir fal-
legum skóm,“ segir Elsa sem venju-
lega vekur athygli fyrir smekklegan 
klæðaburð. „Ég er fagurkeri og 
hef sérstaklega gaman af fallegum 
kjólum. Í Como er til dæmis ein 
frægasta silkiframleiðsla veraldar 
og auðvelt að nálgast það á góðu 
verði. Það var einkar skemmtilegt 
að láta sérsauma á sig silkikjól til 
að syngja í,“ bætir hún við.

Fernir tónleikar eru á dag-
skránni hjá Elsu á næstunni með 
Hreppakórnum og Gissuri Páli 
Gissurarsyni í Guðríðarkirkju, 
Vídalínskirkju, á Flúðum og á 
Selfossi. „Einnig kem ég fram á 
styrktartónleikum í Salnum þann 
13. apríl ásamt Erni Árnasyni, 
Diddú, Gissuri Páli og fleirum. Það 
verða mjög spennandi tónleikar,“ 
segir hún. 

Elsa hefur stýrt masterclass-
nemendum í tónlist við Listahá-
skólann en einnig hefur hún 
tekið nemendur í einkakennslu. 
Þá hefur hún starfað við ferða-
mennsku, meðal annars kynnt 
ferðir innanlands fyrir útlendum 
ferða mönnum sem koma í Hörpu 
auk þess að fara út á land sem leið-
sögumaður. „Maður þarf að vera 
tilbúinn til að hlaupa úr einu hlut-
verkinu í annað. Ég fer af sviðinu 
í Hörpu yfir í ferðamennskuna í 
anddyrinu hjá Sterna Travel,“ segir 
hún brosandi en um helgina ætlar 
hún að vera viðstödd skírn hjá 
frænku sinni Clöru, en þá  verður 
fyrsta langömmubarni móður 
hennar gefið nafn.  ■ elin@365.is
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

GRÆNN APRÍL

Judy Garland var ein frægasta söng- 
og leikkona síðustu aldar. Hún hóf 
ferilinn ung að aldri og lék í fjölda 

kvikmynda, kom fram í sjónvarps-
þáttum, á tónleikum og sendi frá sér 
plötur. Lára Sveinsdóttir leikkona gerir 
ævi hennar skil í söng- og leikverkinu 
Judy Garland Kabarett. Verkið er eftir 
Láru og í leikstjórn Charlotte Böving.

„Við frumfluttum verkið í Þjóðleikhús-
kjallaranum í október 2011 og vorum 
með tíu sýningar. Við sýndum verkið 
á Akureyri í febrúar og núna verð ég á 
Söguloftinu í Landnámssetrinu í kvöld 
klukkan 20,“ segir Lára sem hafði sex 
manna hljómsveit sér til halds og 
trausts í Þjóðleikhúskjallaranum. Á 
Söguloftinu verður hún hins vegar ein á 
sviðinu en Bjarni Snæbjörnsson, leikari 
og söngvari, verður henni til stuðnings 
og tekur með henni lagið. „Við tókum 
upp og gáfum út geisladisk með allri 
tónlistinni síðastliðið haust. Þar sem 
hljómsveitin kemst ekki öll fyrir á Sögu-
loftinu mun tónlistin hljóma í hljóðkerf-
inu,“ segir Lára en þar sem umfang sýn-
ingarinnar er minna með þessum hætti 
verður auðveldara fyrir hana að ferðast 
með hana. „Fókusinn verður meiri á leik-
húshlutann þótt söngurinn spili stórt 
hlutverk,“ útskýrir hún og hefur hug á 
að sýna verkið víðar.

En hvað er það sem heillar við Judy 
Garland? „Það er ansi margt. Hún var 
frábær leikkona, mjög fjölhæf og flott. 
Hún hafði kraftmikla og skemmtilega 
rödd, var mikill húmoristi og smitaði út 
frá sér lífsgleði,“ lýsir Lára og bendir á 
að það sé æði sérstakt enda hafi leik-
konan átt afar erfiða og dramatíska ævi. 
Innt eftir uppáhaldslagi nefnir Lára lagið 
The man that got away. „Það er frekar 
dramatískt lag en svo hef ég líka mjög 
gaman af að syngja Get happy,“ segir 
hún og tekur fram að hún verði aldrei 
leið á Judy. „Það er alltaf jafn skemmti-

legt að setja sig í hennar spor og segja 
sögu hennar. Ekki skemmir þegar 
áhorfendur koma til manns brosandi 
út að eyrum með grátbólgin augu að 
þakka manni fyrir,“ segir hún glaðbeitt 
og hlakkar til að flytja verkið á Söguloft-
inu enda er þar mikil nálægð milli sögu-
manns og áhorfenda.  ■ solveig@365.is

JUDY Á LOFTINU
LEIKLIST OG SÖNGUR  Judy Garland Kabarett verður fluttur á Söguloftinu í 
Landnámssetrinu í kvöld. Í verkinu, sem sýnt var í Þjóðleikhúskjallaranum 
2011, bregður Lára Sveinsdóttir sér í gervi Garland, syngur og segir sögur.

ÍSLENSK JUDY
Lára syngur nokkur af 
ástsælustu lögum Judy 
Garland og segir sögur 
af leikkonunni á milli 
laga.
MYND/VILHELM

Hann hefur verið lagður til hliðar þegar 
fjallað er um mikilvægi þess að halda 
matvælaverði niðri með því að stunda 
nokkurs konar verksmiðjubúskap með 
„hraðframleiðslu“ eða flytja inn matvæli 
sem eru framleidd á þann máta í öðrum 
löndum.

Þær raddir verða hins vegar sífellt 
háværari sem benda á að stór hluti þess 
heilsufarsvanda sem tekist er á við í dag 
í hinum vestræna heimi megi rekja bæði 
til mengunar andrúmslofts og ekki síst 
eiturefna í matvælum. Í hefðbundinni 
ræktun er bæði notað skordýraeitur og 
illgresiseyðir og báðum þessum efnum 
er ætlað að drepa lífverur. Þessi efni 
eru bæði í jarðveginum og eins í og 
á  ávöxtum og grænmeti sem þeim er 
úðað á. Þau eru því hluti af vörunni og 
fylgja henni alla leið inn í líkama neyt-
andans og safnast svo fyrir í honum. 
Rannsókn sem Environmental Work-
ing Group í Bandaríkjunum lét óháða 
rannsóknarstofu vinna gefur til dæmis 
til kynna að tvö af hverjum 25 eplum 
séu með svo mikið af skordýraeitri að 
ef tveggja ára barn borðaði eplið færi 
 eitrið yfir þau hættumörk sem ríkis-

stjórnin hefur gefið út. Í eplunum fund-
ust átta skordýraeiturefni, þar á meðal 
endósúlfan, en lagt hefur verið til að 
notkun á því verði bönnuð.

Mikið af ávöxtum og grænmeti sem 
selt er hér á landi er innflutt og því 
eiga þessar tölur væntanlega einnig við 
um það grænmeti og þá 
ávexti sem finnast í kælum 
flestra verslana – nema að 
sjálfsögðu það sem er lífrænt 
ræktað.

Við ræktun á lífrænum 
matvælum má ekki nota 
eiturefni sem drepa líf-
verur. Þau matvæli eru 
því ekki bara hollari 
heldur mikilvægari til neyslu 
einkum fyrir börn sem eru bæði létt-
ari en fullorðnir og eru jafnframt að 
vaxa og þroskast. Eiturefni í mat 
eru einkum talin hafa mikil áhrif 
á taugakerfi barna og eru talin 
vera ástæða fyrir mikilli aukningu 
á alls konar taugasjúkdómum á 
síðari árum, svo sem ADHD svo 
eitthvað sé nefnt.

 (Heimild: http://newideas.net)

ER EITUR Í ÞÍNUM MAT?
Margir halda því fram að enginn munur sé á lífrænt ræktuðum matvælum og 
þeim sem ræktuð eru eftir hefðbundnum leiðum en gleymist eiturefnaþátturinn? 

GRÆNN APRÍL 
hvetur þig til að 
huga vel að því 
hvaða eiturefni 
kunni að leynast í 
þeim mat sem þú ert 
að borða.

Náðu þér í 
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

01.06. Sveinstindur

08.06. Fimmvörðuháls: Fyrsta ferð af fimm

08.06. Þingvallaþjóðgarður

08.06. Skáldaganga: Í túninu heima

08.06. Vorganga Hornstrandafara

09.06. Hringferð: Hafnarfjall

13.06. Almannagjá endilöng Ferðafélag barnanna

14.06. Félagsferð í Hornbjargsvita

15.06. Toppahopp á Snæfellsnesi

17.06. Leggjabrjótur: Forn þjóðleið

19.06. Laugavegurinn: Fyrsta ferð af fjórum

21.06. Sumarsólstöðuganga á Botnsúlur

22.06. Árbókarferð um Norðausturland

22.06. Toppahopp í Vestmannaeyjum

23.06. Jónsmessa og jóga í Hlöðuvík

23.06. Háhitasvæði á Reykjanesskaga

24.06. Álfar og tröll á Jónsmessu Ferðafélag barnanna

25.06. Með eilífðinni á Arnarvatnsheiði

26.06. Björg í bú: Látrabjarg-Rauðisandur-Hnjótur

27.06. Hornbjargsviti: Fyrsta ferð af fjórum

28.06. Vatnaleiðin

29.06. Háhitasvæði Mývatnssveitar og Öskju

30.06. Söguferð um Árneshrepp

Sjá nánar um allar ferðir á www.fi.is

Ferðafélag Íslands
Nánari upplýsingar og skráning er í síma 568 2533 
eða í netpóst fi@fi.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út

FÍ ferðir í júní 
Fullbókað

Fullbókað



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

GOTT TÆKIFÆRI OG FRÁBÆR STAÐSETNING 
FYRIR EFNILEGT FAGFÓLK

NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR BJÖRGVIN Í 
SÍMA 899-5130

Meiriháttar góð
sumarvinna!

Rauði krossinn leitar að góðu fólki á 
aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA - sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannúðar-
málum, hafa góða framkomu, vera jákvæður 
og geta unnið sjálfstætt. Þekking og reynsla af 
störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá
og meðmælum á helga@redcross.is.
Nánari upplýsingar í síma 5704000.

Framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir stöðu framkvæmdastjóra lausa til
umsóknar frá og með 1. september 2013 til næstu fjögurra ára

Framkvæmdastjóri

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur Vinsamlega athugið að
fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is
stra@stra.is

hefur yfirumsjón með starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands
og ber ábyrgð gagnvart stjórn. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og er
talsmaður stofnunarinnar innanlands og utan, m.a. gagnvart rekstraraðilum.
Hann sinnir stefnumótun og áætlanagerð, og öðru því er fellur undir verksvið
framkvæmdastjóra. Stjórn ræður framkvæmdastjóra til fjögurra ára í senn í
samræmi við lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

er ein stærsta menningarstofnun landsins með um
100 manna starfslið. Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá,
hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í tónleikaferðir innanlands og utan,
auk þess sem hún stendur fyrir viðamiklu fræðslustarfi fyrir börn og fullorðna.
Starfsstöð Sinfóníuhljómsveitarinnar er í tónlistarhúsinu Hörpu.

Krafist er háskólamenntunar, sem nýtist í starfi auk
yfirgripsmikillar kunnáttu og reynslu á sviði reksturs og stjórnunar. Góðrar íslensku-
og enskukunnáttu er krafist bæði í ræðu og riti, jafnframt er almenn þekking á tónlist
og íslensku tónlistarlífi mikilvæg. Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum,
skipulagshæfni, frumkvæði og fylgni til framkvæmda.

er til og með 21. apríl nk.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er
frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið starfsferilskrár til ásamt viðeigandi
prófgögnum.

www.sinfonia.is

www.stra.is

www.sinfonia.is

www.stra.is

Starfssvið:
• Tæknileg þróun í SharePoint umhverfi Marel

• Almenn ráðgjöf og þjónusta við SharePoint  
notendur um allan heim

• Hönnun, forritun og verkefnastýring stærri sem  
smærri verkefna

• Forritun í Microsoft .NET og CSS

• Samþætting SharePoint við önnur kerfi (SAP  
og Dynamics AX)

• Önnur tilfallandi verkefni s.s. aðgangsstýringar  

og aðstoð við notendur 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði  

eða sambærilegt

• Minnst 3 ára reynsla af forritun

• Góð þekking í Microsoft umhverfi nauðsynleg

• Þekking á vefforritun (HTML/XML/XSL/XSLT,  
JavaScript, jQuery) er æskileg

• Frumkvæði, þjónustulipurð og hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Sjálfstæð, ábyrg og skipulögð vinnubrögð

• Hæfni til þess að starfa í alþjóðlegu umhverfi

SharePoint forritari

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki  
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns  
í fimm heimsálfum, þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skil-
virka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Við leitum að öflugum og hæfileikaríkum forritara til að slást í hóp lausnamiðaðra SharePoint sérfræðinga 
innan upplýsingatæknideildar Marel. Í boði eru fjölbreytileg verkefni á alþjóðlegum vinnustað þar sem góð 
starfsaðstaða, starfsandi og sjálfstæð vinnubrögð eru í hávegum höfð. Viðkomandi þarf að geta ferðast 
erlendis vegna starfsins.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Loftur St. Loftsson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar, loftur.loftsson@marel.com. 
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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir

Upplýsingatækni - mikil tækifæri
Vantar á skrá hugbúnaðarsérfræðinga, gagnagrunnssérfræðinga, Linux og Unix sérfræðinga,     
Microsoft sérfræðinga o.fl. Margvísleg tækifæri í boði í ólíkum atvinnugreinum. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Sjá á www.intellecta.is
Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

 

Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasaman kennara til starfa  

á næsta skólaári.  
Meðal kennslugreina eru íþróttir og íslenska  

á unglingastigi.
Æskilegt er að umsækjandi sé tilbúinn til þess að starfa 

með börnum og unglingum að íþrótta og félagsmálum utan 
hefðbundins skólatíma.

Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu skólans 
http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar.

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri  
í síma 488 7021 / 894 8422

Steinar Tómasson aðstoðarskólastjóri  
í síma 4887022 / 845 5893

Sérvörusvið Haga óskar eftir að ráða

Fjárhags- og launafulltrúa
Starfshlutfall 100% 

Helstu verkefni:
o Bókun í fjárhagsbókhald og útreikningur launa
o Afstemmingar og uppgjörsvinna
o Skýrslugerð
o Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
o Háskólapróf í viðskiptafræði, Löggildur Aðalbókari og  
 eða mikil reynsla af bókhaldsstörfum
o Reynsla af bókhaldsstörfum, launavinnslu 
 og uppgjörsvinnu.
o Reynsla af Navision
o Mjög góð þekking á Excel
o Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
o Góðir samskiptahæfileikar og sveigjanleiki

Sérvörusvið Haga er staðsett í Smáralind.  Þar starfa 
10 manns, birgðabókarar, fjárhagsbókarar og aðrir sér-
fræðingar sem sinna störfum fyrir Sérvörufyrirtæki Haga.  
Sérvörufyrirtæki Haga eru:  Debenhams, Útilíf, Sólhöfn 
(Topshop, Dorthy Perkins, Evans,Karen Millen,Warehouse, 
Day), Noron(Zara).Samtals reka þessi fyrirtæki 16 sérvöru- 
og tískuvöruverslanir.

Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrá á solveig@hbu.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15.04.13

Viltu taka þátt í að þróa  
öflugar fjármálalausnir?

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 15. apríl nk. 
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Guðjón Steingrímsson, framkvæmdastjóri Hugbúnaðarþróunar, 
gudjon.steingrimsson@rb.is, sími 569 8877.  Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingur í prófunum í hugbúnaðargerð

Sérfræðingurinn verður þátttakandi í endurskoðun og uppbyggingu verkferla við hugbúnaðarprófanir 

hjá RB. Hann tekur þátt í að móta framtíðarstefnu prófanamála í samræmi við heildarstefnu RB og  

verður virkur þátttakandi í framkvæmd prófanna.

RB er sífellt að leita leiða til að bæta gæði sinnar þjónustu  

og eru prófanir á hugbúnaði einn af mikilvægustu  

þáttunum í þeirri viðleitni.

Hæfniskröfur

>> Háskólanám í tölvunarfræði eða sambærilegri menntun 

>> Í það minnsta 2 – 3 ára reynsla af prófunum

>> Reynsla frá Agile vinnuumhverfinu er mikilvæg

>> Þekking á umhverfi viðskiptabanka er kostur

>> Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

Við bjóðum góða vinnu-

aðstöðu, tækifæri til 

endurmenntunar og 

starfsþróunar, frábæra 

samstarfsfélaga og um- 

hverfi þar sem fagmennska, 

frumkvæði og traust eru 

undirstaða allra verka.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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ÁHUGAVERÐ 
FRAMTÍÐARSTÖRF
Á AKUREYRI
Húsasmiðjan/Blómaval Akureyri vill ráða öfluga starfsmenn 

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn 
í að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Deildarstjóri heimilistækja 

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Starfsmann í búsáhalda-,  blóma- og gjafavörudeild 
Um er að ræða hlutastarf með vinnutíma frá kl. 12-18 virka daga. 

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steinar Eiríksson, rekstrarstjóri verslunarinnar
steinari@husa.is  , sími 660-3092

Umsóknir berist fyrir 15. apríl n.k. til  
Guðrúnar Kristinsdóttur í  gudrunk@husa.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Einstaklingshæfð hjúkrun, ráðgjöf og stuðningur til einstaklinga sem  

eru á líknandi meðferð og aðstandenda þeirra.

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Góð samskiptahæfni
 » Faglegur metnaður
 » Gilt ökuleyfi
 » Sjálfstæði í störfum
 » Reynsla af hjúkrun einstaklinga með krabbamein eða reynsla af  

hjúkrun í heimahúsum er æskileg

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013. 
 » Starfshlutfall er 60-80% og veitist starfið frá 1. maí 2013 eða eftir 

samkomulagi.
 » Upplýsingar veita hjúkrunarfræðingarnir Helgi Benediktsson, 

helgiben@landspitali.is og Ásdís Ingvarsdóttir, asdising@landspitali.is, 
sími 543 5360.

Hjúkrunarfræðingur  
í Heimahlynningu

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa í Heimahlynningu Landspítala. Unnið 
er á vöktum alla daga frá kl. 8-16 eða kl. 13-21 og síðan eru bakvaktir 
frá kl. 21-8.
Heimahlynning, sem er með aðsetur í húsi líknardeildar í Kópavogi, 
starfar í tengslum við líknarráðgjafateymi og veitir sjúklingum á líknandi 
meðferð sérhæfða þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að vera 
sem lengst heima.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar og hefur frumkvæði 

að umbótum.
 » Fylgist með þróun kjarasamninga og öðrum nýjungum og breytingum 

sem áhrif hafa á laun og launavinnslu.
 » Miðlar upplýsingum um launavinnslu og launatengd mál til stjórnenda 

spítalans, stéttarfélaga, lífeyrissjóða og stofnana í samráði við næsta 
yfirmann.

 » Tekur þátt í stjórnun og stefnumótun fjármálasviðs og samhæfir 
starfsemi og starfshætti deildarinnar með hliðsjón af stefnu LSH.

 » Gegnir þjónustuhlutverki og ber ábyrgð á að skilgreina umfang þjónustu 
deildarinnar í samráði við næsta yfirmann.

Hæfnikröfur
 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta eða rekstrar.
 » Reynsla af launavinnslu og þekking á helstu kjarasamningum starfsfólks 

á LSH.
 » Frumkvæði í starfi og farsæl reynsla af samskiptum við stjórnendur og 

starfsmenn er skilyrði.
 » Mjög góð tölvukunnátta.
 » Mjög góð færni í íslensku tal- og ritmáli, auk færni í ensku og/eða einu 

Norðurlandamáli.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013. 
 » Starfið veitist 1. maí 2013 eða eftir samkomulagi, til 5 ára.
 » Upplýsingar veita María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri, netfang 

mariahei@landspitali.is, sími 543 1251 og Halldóra Lisbeth Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi, netfang halldlj@landspitali.is, sími 543 1207.

 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.

Deildarstjóri launadeildar
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra launadeildar á Landspítala. 
Deildarstjórinn heyrir beint undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs LSH. 
Launadeildin sinnir launavinnslu fyrir u.þ.b. 4.700 starfsmenn LSH 
og tengdum verkefnum s.s. viðhaldi starfsmannaskráa, umsýslu 
gagna um ávinnslu og úttekt leyfa, útgáfu starfsvottorða og vörslu 
starfsmannaskjalasafns. Deildin er leiðandi í notkun launahluta ORRA 
(Oracle eBS, fjárhags- og mannauðskerfis ríkisins) og viðveruhluta 
Vinnustundar.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl nk.

Umsækjendur eru hvattir til að senda vandaða 
ferilskrá með umsókn sinni. Gætt verður fyllsta 
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar. 

Umsóknir skulu sendast á umsóknir@mila.is.
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Starfslýsing
Störfin felast í stjórn og eftirliti á þeim fjarskipta-
kerfum sem Míla á og rekur fyrir viðskiptavini. Um er 
að ræða vaktavinnu hjá Kerfisrekstri Mílu þar sem 
unnið er á þrískiptum vöktum allt árið um kring.

Menntunar- og hæfniskröfur

·  Rafeindavirkjun, tæknifræði eða sambærileg  
     menntun

·  Þekking og reynsla af fjarskiptum er æskileg

·  Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni 

·  Hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum

·  Skipuleg og öguð vinnubrögð

·  Góð tölvukunnátta og grunnþekking á IP

·  Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu
     og töluðu máli

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000    www.mila.is 
Lífæð samskipta

Vilt þú ganga til liðs við öflugt 
teymi tæknimanna hjá Mílu?

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Save the Children á Íslandi
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SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐSMÁLUM
Við leitum að drífandi einstaklingi með reynslu af markaðsmálum. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á markaðsstarfi og geta hrifið fólk með sér. Helstu verkefni eru þátttaka í stefnumótun á sviði markaðs- og 
kynningarmála, mótun og framkvæmd markaðsaðgerða og viðburða. Greining á markaðstækifærum, 
samskipti við auglýsingastofu, miðla og samstarfsaðila ásamt almennum markaðsstörfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson, forstöðumaður markaðs- og kynningarmála, 
í síma 440 2022, sand@sjova.is.

SÉRFRÆÐINGUR Í BÓTASKYLDU ÖKUTÆKJATJÓNA
Við leitum að öflugum einstaklingi í hóp sérfræðinga í ökutækjatjónum. Í starfinu felst skráning tjóna, 
ákvörðun um bótaskyldu ásamt gagna- og upplýsingaöflun. Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund 
og geta veitt viðskiptavinum faglega og góða þjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Ingi Þorsteinsson, forstöðumaður ökutækjatjóna, 
í síma 440 2075, gudmundur.thorsteinsson@sjova.is.

 

SÉRFRÆÐINGUR Í VÖRUHÚSI GAGNA 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með góða þekkingu og reynslu á stýringu stórra gagnasafna. 
Helstu verkefni eru umsjón með áframhaldandi innleiðingu og þróun vöruhúss gagna, gerð fyrirspurna fyrir 
skýrslugerð ásamt framsetningu og túlkun gagna. Starfið felur einnig í sér verkefnastjórn og þarfagreiningu 
verkefna í samstarfi við önnur svið félagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Guðjónsdóttir, forstöðumaður áhættustýringar, 
í síma 440 2126, steinunn.gudjonsdottir@sjova.is.

Umsóknafrestur er til 15. apríl 2013. 
Umsóknir skulu fyllast út á sjova.is merktar: 

„Sérfræðingur – markaðsmál“
„Sérfræðingur – ökutækjatjón“
„Sérfræðingur – vöruhús gagna“

Viltu vinna að spennandi og krefjandi 
verkefnum í skemmtilegu umhverfi?

·  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
·  Reynsla af markaðsstörfum skilyrði
·  Mjög góð íslenskukunnátta og færni 
   í rituðu máli skilyrði

·  Skipulögð og öguð vinnubrögð
·  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
·  Færni í samskiptum og framkvæmdagleði
·  Brennandi áhugi á markaðsmálum

·  Menntun sem nýtist í starfi
·  Góð tölvukunnátta og ritfærni er skilyrði
·  Góð þekking á umferðarlögum og áhugi 
   á ökutækjum

·  Reynsla af þjónustustörfum og hæfni í mannlegum samskiptum 
·  Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði í starfi
·  Þekking á vátryggingum er kostur

·  Háskólapróf á sviði raunvísinda, t.d. verkfræði, stærðfræði eða tölvunarfræði
·  Þekking og reynsla af vinnu með SQL og uppbyggingu venslaðra gagnagrunna er skilyrði
·  Færni í framsetningu gagna í myndum og máli
·  Sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
·  Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Spennandi
vinnuumhverfi

Fjölbreytt verkefniGóður starfsandi
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BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík

 580 5400
main@re.is  www.re.is

VIÐGERÐARMAÐUR 
ÓSKAST
Kynnisferðir óska eftir að ráða 
bifvélavirkja eða vanan viðgerðarmann 
til starfa á verkstæði fyrirtækisins sem 
starfrækt er að Vesturvör 34.

er rótgróið en framsækið fyrirtæki 
í íslenskri ferðaþjónustu. Fyrirtækið var 
stofnað árið 1968 og hefur allar götur 
síðan verið í fararbroddi þeirra sem 
skipu leggja ferðir fyrir innlenda sem 
erlenda ferðamenn. 
Hjá Reykjavik Excursions - Kynnisferðum 
starfar samhentur hópur fólks sem 
leggur  metnað sinn í að nýta þekkingu 
og reynslu sína í þágu viðskiptavina.

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

BÍLSTJÓRAR  
ÓSKAST
Kynnisferðir óska eftir að 
ráða vana bílstjóra til starfa 
sumarið 2013.  
Unnið er á vöktum. 

- Meirapróf (ökuréttindafl. D)
- Stundvísi
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Rík þjónustulund 
- Enskukunnátta
- Hreint sakavottorð

HÆFNISKRÖFUR:

Umsókn með mynd skal senda 
til Kynnisferða, Vesturvör 34, 200 
Kópavogi eða á netfangið: job@re.is 
 
Umsóknarfrestur er til 19. apríl 2013. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um. Haft verður samband við alla 
sem sækja um eftir að umsóknarfrestur 
rennur út.

Ríkisskattstjóri rekur öflugt tæknisvið þar sem sinnt er fjölbreytilegum 
verkefnum sem tryggja skulu hnökralaus rafræn samskipti viðskiptamanna  
og skattyfirvalda í samræmi við upplýsingastefnu ríkisskattstjóra.

Nú er tækifæri til að bætast í þann hóp sem sinnir vélbúnaðarmálum og innri 
þjónustu þeim tengdri á tæknisviði, en vélbúnaðardeildin sér um rekstur á 
tölvu- og netkerfum skattyfirvalda.

Starfið fellst aðallega í notendaaðstoð og uppsetningu og viðhaldi  á vél- og 
hugbúnaði starfsmanna skattkerfisins. Meðal annarra verkefna má nefna vinnu 
við öryggismál og afritatöku.

Hæfnikröfur

Annað

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013.

Innri þjónusta - vélbúnaður

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess rsk.is

Lausar stöður við 
leikskólann Hlíð

Leikskólakennari, þroskaþjálfi eða annað 
starfsfólk óskast við leikskólann Hlíð 

Mosfellsbæ sem fyrst. 
Um er að ræða stuðning við barn svo og almennt starf  
á deildum.

Leikskólakennaramenntun eða reynsla af uppeldisstörfum 
með ungum börnum æskileg.

Hlíð er 100 barna leikskóli staðsettur í miðbæ Mosfellsbæjar í 
fallegu umhverfi og stutt í fjölbreytta náttúru. Upplýsingar um 
störfin veitir Jóhanna S.Hermannsdóttir leikskólastjóri í síma 
861 2957 og Ása Jakobsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma  
566 7375.

Umsóknum skal skila á netfangið hlid@mos.is ásamt 
upplýsingum um menntun og reynslu fyrir 18. apríl.
Kjör eru skv.samningi Mosfellsbæjar við Félag 
leikskólakennara eða Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Sérfræðingur í lyflækningum 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) óskar 

eftir að ráða sérfræðing í almennum 
lyflækningum  
Hæfniskröfur Sérfræðileyfi á Íslandi í almennum lyflækningum.  Æskilegt er að umsækjandi hafi einnig sérfræðileyfi í undirsérgrein og talsverða reynslu af störfum við almennar lyflækningar.  Áhersla er lögð á hæfileika á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða. 

Frekari upplýsingar um starfið Starfið skiptist milli vinnu á sjúkradeild og móttöku sjúklinga á göngudeild. Um er ræða  framtíðarstarf og æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf 1. september 2013.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.   Senda skal umsóknir, sem greina frá menntun og starfsreynslu, til Steingerðar Gunnarsdóttur, yfirlæknis, Skólavegi 6, 230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið steingerdur@hss.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, auk bakvakta. 
Umsóknarfrestur er til 28.apríl 2013  

Nánari upplýsingar veita Steingerður A. Gunnarsdóttir, yfirlæknir sjúkrahússvið sími 422-0500  eða með tölvupósti á netfangið steingerdur@hss.is  og Sigurður Þór Sigurðarson, framkvæmdastjóri lækninga, sími 422-0500 eða með tölvupósti á netfangið sigurdur@hss.is. 

6. apríl 2013  LAUGARDAGUR6



Verkefnastjóri breytingaumsókna
Starfið tilheyrir deildinni Life Cycle Management sem er á  

skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar  er að sjá um almennt viðhald  
á markaðsleyfum lyfja bæði fyrir viðskiptavini Actavis og eigið  

vörumerki hvort sem er innan eða utan Evrópusambandsins. Verkefnastjóri  
er í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar  
deildir/dótturfyrirtæki Actavis.

Helstu verkefni:

      Skipulagning/mat breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar  
        sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir 
      ppfærsla skráningargagna í samræmi við breytingaumsóknir 
      ndirb ningur og innsending skráningarumsókna í nafni Actavis og viðskiptavina innan  

       og utan Evrópusambandsins 
      Almennt viðhald á markaðsleyfum í samræmi við evrópsku lyfjalöggjöfina 
      pplýsinga  og ráðgjöf er varðar breytingaumsóknir

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun í lyfjafræði eða aðra raunvísindamenntun 
      sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum 
      með mjög góða enskukunnáttu 
      með góða almenna tölvukunnáttu

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,  
jsteingrimsdottir@actavis.is

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

Actavis  eykjavíkurvegi   Hafnarfirði s   f    
@ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

msóknir óskast fylltar t á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir . apríl nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.            

Internal Auditor
The position belongs to the Corporate Internal Audit unit within 

Actavis. The department´s main function is to perform internal audits, evaluate 
business process controls and provide recommendations to improve the effectiveness 

and efficiency of operations and business systems. This Internal Auditor position will be 
situated in Iceland, but report to managers situated in the S. The Internal Auditor works 

closely with the other Actavis divisions, such as Finance and Operations, and will perform on site 
audits which may require travelling.

Main responsibilities:

      lanning and performing financial and  
        operational audits 
      Application of financial analysis and risk  

        assessing audit procedures 
      Identifying and delivering audit results 

      Maintenance of internal controls surrounding  
        key business processes to ensure 
        compliance  
        with regulatory requirements 
      articipation in meetings and team projects 

All applications and supporting documents need  
to be in English. The application deadline is  
April 14th and further information is  
provided by Jenny Sif Steingrimsdottir,  

jsteingrimsdottir@actavis.is. 

 
 

Mannauðsráðgjafi   
Starfsmannasvið Actavis á Íslandi leitar að kraftmiklum einstaklingi 

til að sinna launagreiningum og mannauðsráðgjöf til skilgreindra 
eininga Actavis á Íslandi. m er að ræða tímabundna ráðningu í eitt ár.  

sviðinu starfa níu starfsmenn sem sinna fjölbreyttum verkefnum fyrir einingar 
Actavis á Íslandi. 

Helstu verkefni:

      flun upplýsinga um launamál á markaði 
      reining á innri og ytri launagögnum 

      áðgjöf varðandi kjaramál og viðveru 
      miss konar skýrslugerð tengd málaflokknum 
      Stefnumótandi ráðgjöf til stjórnenda 
      áðgjöf til stjórnenda varðandi mannauðsmál

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun á sviði viðskipta  eða mannauðsmála 
      með þekkingu á íslenskri vinnulöggjöf og íslensku kjaraumhverfi 

      með reynslu af rvinnslu tölulegra upplýsinga 
      sem er talnaglöggur og hefur mjög góða kunnáttu í E cel 

      með mjög góða íslensku  og enskukunnáttu 
      með a.m.k. 5 ára reynslu í mannauðsmálum 

      sem býr yfir mikilli samstarfs  og skipulagshæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir,  
edidriksdottir@actavis.is 

We are looking for an individual

      with a university degree at an advanced  
       level in accounting and/or finance 
      with at least  years e perience of auditing,  

        preferably with an international 
       accounting and consulting firm 
      who is willing and able to travel to company 

       sites as needs arise 
      with professional certifications such  

       as Chartered Accountant (CA) or Certified  
       Internal Auditor (CIA) (preferred)

 

Hjallastefnan auglýsir til umsóknar 
stöður leik- og grunnskólakennara í 
skólum sínum fyrir haustið 2013. 
Hægt er að sækja um starf á vef Hjallastefnunnar,  
www.hjalli.is undir heimsíðu viðkomandi skóla.  
Fyrirspurnir og frekari upplýsingar fást með því að senda 
tölvupóst á netfangið starf@hjalli.is eða með því að hafa 
samband við skólastjóra þess skóla þar sem sótt er um. 

Hjallastefnan rekur leik- og 
grunnskóla í Reykjavík, Garðabæ, 
Hafnarfirði, Reykjanesbæ,  
Vestmannaeyjum, Akureyri, 
Tálknafirði og í Borgarbyggð.

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu 
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 

Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

Atvinnutækifæri/atvinnurekstur
Vertu þinn eiginn yfirmaður

Ertu duglegur sölumaður? Þá erum við kannski með tækifæri 
fyrir þig til að byggja upp atvinnurekstur sem þú stýrir sjálf/ur.
(Engin vörusala) Stofnkostnaður er ekki mikill miðað við það 
sem hægt er að fá til baka.
Áhugasamir sendið fyrirspurnir á shs@hive.is ásamt nafni og síma

Öllum fyrirspurnum svarað

Au pair í Danmörku
Fjölskylda á stór-Kaupmannahafnarsvæðinu óskar eftir au 
pair sem fyrst til verða hluti af fjölskyldunni og hugsa um 
tvær stúlkur 1 og 4½ árs í a.m.k. 1 ár skv. Au pair prógramm-
inu. Frekari upplýsingar fást hjá Pernille s:+45 61700373 eða 
familien.flarup@gmail.com. 



Fjarðabyggðarhafnir
Laus eru til umsóknar tvö stöðugildi vélstjóra hjá 
Fjarðabyggðarhöfnum. Starf vélstjóra felst í vélstjórn 
dráttarbáts Fjarðabyggðarhafna, auk annarra hafnar-
starfa og krefst vélstjórnarréttinda fyrir 1500 kw vél.

Um lifandi starf er að ræða sem byggir á samskiptum 
við fólk og fyrirtæki. Nánari lýsingu á starfinu og hæfni-
skröfum er að finna á vef Fjarðabyggðar  
www.fjardabyggd.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum  
Launanefndar sveitarfélaga og Fjarðabyggðar.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af réttin-
daskírteinum berist skrifstofu Fjarðabyggðar ekki síðar 
en þriðjudaginn 23. apríl 2013 merkt ”Vélstjóri”.

Upplýsingar um starfið veitir Steinþór Pétursson, fram-
kvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 470 9000 eða 
á steinthor.petursson@fjardabyggd.is.

Störfin hæfa jafnt konum sem körlum og eru konur 
hvattar til að sækja um.

Staða skipulags- og byggingarfulltrúa           
Hvalfjarðarsveitar er  laus til umsóknar

Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga til að samþætta og leiða þróttmikið starf.

Starfslýsing - Megin viðfangsefni
Skipulags- og byggingafulltrúi annast framkvæmd bygg-
ingareftirlits í sveitarfélaginu skv.ákvæðum skipulags- og 
mannvirkjalaga og samþykktum sveitarstjórnar hverju sinni. 
Stafssvið hans er á sviði; skipulags- og byggingamála og 
umhverfismála. Hann hefur yfirumsjón með eignasjóði og 
verklegum framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins.

Starfssvið:
• Helstu faglegu málaflokkar og verkefni sem skipulags- og   
 byggingafulltrúi ber ábyrgð á eru:
• Skipulags- og byggingarmál, framkvæmdir sveitarfélagsins,  
 framkvæmdaeftirlit og framkvæmdaleyfi, ritun eignaskipta  
 samninga.
• Umsjón með veitukerfum, eftirlit með viðhaldi fasteigna   
 eignasjóðs, umferðarmál og samgöngur, viðhaldi gatna og  
 holræsa, húsafriðun og brunamál.
• Umhverfismál, fráveitumál, hreinlætismál, skráningu og við 
 haldi vegna Fasteignaskrár Íslands og landupplýsingakerfis.
• Undirbúningur funda umhverfis- skipulags og náttúruvernd- 
 arnefndar og ber ábyrgð á eftirfylgni og frágangi mála sem  
 þar eru til umfjöllunar.

Menntunar-og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á svið skipulags- og byggingarmála sbr. 
 8 gr. Mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. Gr. skipulagslaga 
 nr. 123/2010
• Góð þekking á skipulags- bygginga og umhverfismálum 
• Reynsla af störfum í stjórnsýslunni kostur.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi 
• Reynsla í áætlanagerð; ss fjárhags- verk- og kostnaðar  
 áætlunum   skilyrði 
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtoga  
 hæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og  
 samskiptahæfileikar.

Launakjör eru samkvæmt samningum stéttarfélaga við 
sveitarfélögin. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl  nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Hvalfjarðarsveitar www.hvalfjardarsveit.is. 

Þar er fyllt út almenn atvinnuumsókn, umsókn þarf að fylgja 
greinargott yfirlit yfir nám og störf, meðmæli, upplýsingar um 
frumkvæði, rökstuðningur umsækjanda og annað það er málið 
varðar. Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar: Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, sími 
4338500 laufey@hvalfjardarsveit.is Sveitarstjóri

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir tímabundið laust  starf yfirhjúkrunarfræðings við Heilsugæsluna Garðabæ frá  
1. maí 2013. Starfshlutfall er 100%.  
Heilsugæslan Garðabæ veitir íbúum Garðabæjar almenna læknis- og hjúkrunarþjónustu. 
Yfirhjúkrunarfræðingur er yfirmaður hjúkrunar á heilsugæslustöð og stuðlar að uppbyggingu og þróun hjúkrunar.  
Hann skipuleggur og stjórnar allri hjúkrunarþjónustu heilsugæslustöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starfi. Hann, ásamt 
yfirlækni, ber ábyrgð á að heilsugæslustöðin starfi samkvæmt stefnu Heilsugæslunnar og stjórnar daglegum rekstri.  
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla  
 við hjúkrun.
• Framhaldsmenntun í hjúkrun er æskileg.
• Fjölþætt reynsla í heilsugæsluhjúkrun er æskileg. 
• Reynsla af stjórnun er skilyrði.

Færni og aðrir eiginleikar 
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
• Áhugi og færni til að leiða hóp fagaðila. 
• Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði.
• Framsækinn og dugmikill leiðtogi. 
• Öguð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efna-
hagsráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar 
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunar-
leyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörfum sem 
umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða birt.  
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast  
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins,  Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Sótt er um starfið rafrænt á; www.heilsugaeslan.is, undir „laus 
störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 20.04.2013.
Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Ólafsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar sími: 585-1300,  
netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is

Tímabundið starf yfirhjúkrunarfræðings, 
Heilsugæslan Garðabæ

Þú frábæri fagmaður

Við erum með laust  
pláss í stólaleigu fyrir 
hársnyrti

Nýtt snyrtistofuherbergi  
er laust fyrir snyrtifræðing  
eða Naglafræðing

Áhugasamir vinsamlega  
hafið samband  
harrett@harrett.is

An excellent opportunity has arisen with the British 
Embassy for a suitably qualified individual to join our 
team for a period of 9 months covering the maternity 
leave of our Executive Assistant.

Please visit https://www.gov.uk/government/world/org-
anisations/british-embassy-reykjavik/about/recruitment 
for full information regarding the role.  

Interested parties should send a CV and covering letter 
to info@britishembassy.is, the closing date for appli -
cations is Sunday 14 April 2013.  Please note, we are 
unable to confirm receipt of applications, only those 
candidates who are successful in the initial sift will be 
contacted and invited to attend an interview.

Job Opportunity – 
Executive Assistant 

(Maternity Cover)

Veitingastaðurinn Rub23 Reykjavík óskar eftir 
starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Matreiðslumann
Aðstoðarfólk í eldhús

Þjón

Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum 
starfskröftum, reynsla er kostur. Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn með ferilskrá á info-reykjavik@rub23.is 

Matreiðslumaður/kokkur
Matreiðslumaður óskast í 4-5 mánaða verkefni á veitingahús á 
Laugarvatni. Spennandi verkefni þar sem þróun matseðils og 
andi veitingahússins er mikið á höndum viðkomandi. Veitinga-
staðurinn mun koma til með að  nýta sér mikið til hráefni úr 
nágrenninu og beint frá bónda. Mjög vel búið eldhús.
Frekari upplýsingar í síma 696 9699 eða á netfanginu  
halla@goldencirclecenter.is

Menntunar- og hæfnikröfur:

Frumkvæði, þekkingu og samheldni.

www.samskip.is

Umsóknarfrestur er til 19. apríl 2013.

Kranastjóri



Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  

óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf. 

Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir verk 
sem fyrirtækið gefur út. 

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af 
ýmis konar ritum, sjá heimasíðuna www.sagaz.is 

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en 
ekki skilyrði. Föst laun plús bónusar. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið  
umsokn@sagaz.is fyrir 12. apríl nk.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti auglýsir starf aðstoðar-
skólameistara til næstu fimm ára frá með 1. ágúst 2013

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og 
vinnur með honum við daglega stjórn og rekstur skólans 
sbr. 8. grein laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.
Aðstoðarskólameistari skal hafa starfsheitið framhalds-
skólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslu-
reynslu á framhaldsskólastigi, sbr. lög nr. 87/2008. Leitað er 
eftir einstaklingi með mikla samskiptahæfni.
Laun aðstoðarskólameistara fara eftir kjarasamningi KÍ og 
stofnanasamningi Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Ekki þarf 
að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn 
þarf að greina frá menntun (og staðfesta með afriti af 
prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi 
telur að máli skipti.
Umsóknir sendist til Guðrúnar Hrefnu Guðmundsdóttur 
skólameistara, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Austur-
bergi 5, 111 Reykjavík, fyrir 15. apríl 2013.
Upplýsingar gefur skólameistari (sími 570 5600 og  
899 2123). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti var stofnaður árið 1975. 
Skólinn hefur frá upphafi verið í fararbroddi skóla er vinna 
að virkri tengingu bóknáms, listnáms og verknáms.  
Á heimasíðu skólans, www.fb.is, er að finna ýmsar  
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Aðstoðarskóla-
meistari 

Laust er til umsóknar embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnunar
og umbóta í fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Um er að ræða nýtt embætti

Skrifstofa stjórnunar og umbóta

Um er að ræða fullt starf.

Umsækjendur skulu hafa

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun

Embættið hentar jafnt konum sem körlum.

sem verður til með breytingum á skipulagi ráðuneytisins sem taka gildi 3. apríl nk.

annast umbætur og nýsköpun í ríkisrekstri, svo sem er varðar stefnumótun,
árangursstjórnun, notkun upplýsingatækni í ríkisrekstri, opinber innkaup og skipulag stofnanakerfis ríkisins.
Jafnframt annast skrifstofan fjárstýringu, dreifingu fjárheimilda, rekstrar- og greiðsluáætlanir og reikningsskil ríkisins.
Þá falla mannauðsmál ríkisins undir ábyrgðarsvið skrifstofunnar, þ.m.t. stefnumótun í mannauðsmálum, lög um
réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna, launamál og kjarasamningar, mannaflaspár, greiningar og tölfræði um laun og
starfsmenn ríkisins. Auk þess ber skrifstofan ábyrgð á eignamálum ríkisins og framkvæmd eigendastefnu, m.a. forsvar
ríkisins í félögum, ábyrgð á fasteignum ríkisins, þjóðlendum, opinberum framkvæmdum og samningagerð vegna
auðlindanota og rentu.

Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996, um réttindi
og skyldur ríkisstarfsmanna. Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun kjararáðs sbr. lög nr. 47/2006. Skipað
verður í embættið til fimm ára frá 1. maí 2013.

lokið háskólamenntun sem nýtist í starfi skrifstofustjóra. Jafnframt er gerð krafa um
haldgóða þekkingu á íslenskri stjórnsýslu og reynslu af stjórnun og rekstri. Æskilegt er að viðkomandi búi yfir
þekkingu á sem flestum verkefnum skrifstofunnar. Starfs- og stjórnunarreynsla í ráðuneyti, ríkisstofnun eða
sveitarfélagi er metin sérstaklega. Gerð er krafa um lipurð í samskiptum, leiðtogahæfni og enskukunnáttu.

og fyrri störf sendist fjármála- og efnahagsráðuneyti. Nánari
upplýsingar veita Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri, ogAngantýr Einarsson, skrifstofustjóri, en jafnframt er vísað
á heimasíðu ráðuneytisins fjr.is.

Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2013. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin um skipun í stöðuna.

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Íslandsbanki leitar að dugmiklum einstaklingi í 
starf vefstjóra. Við leggjum metnað okkar í að gera 
vefi sem uppfylla þarfir viðskiptavina og aðstoða 
notendur við að leysa sín verkefni. Þarfir þeirra 
drífa okkur áfram.

Vefstjóri vinnur náið með deildarstjóra vefþróunar, 
forriturum, vefhönnuði, tæknimönnum og öðrum 
sérfræðingum á sviði vefmála bæði innan og utan 
bankans. Við vinnum sem eitt teymi og höfum  
skýr markmið.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði er Ásta Skúladóttir, sími 440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.  
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Frekari upplýsingar veitir: 
Droplaug M. Jónsdóttir, droplaug.jonsdottir@islandsbanki.is, sími 844 4616.    

Við leitum  
að vefstjóra

Hefur þú...

- Brennandi áhuga á vefmálum

- Góða færni í framsetningu efnis fyrir vefi

- Þekkingu á notendaviðmóti og virkni    
  vefumhverfis

- Reynslu af vefstjórn og verkefnastjórn

- Reynslu af notkun vefumsjónarkerfa

- Reynslu og skilning á notkun samfélagsmiðla

- Getu til að lesa úr vefmælingum og    
   þekkja til markaðssetningar á netinu

- Góða kunnáttu í íslensku og ensku

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi

- Reynslu af myndvinnslu og html forritun



SKÓLASTJÓRI      
Flóahreppur óskar eftir að ráða skólastjóra við grunn-
skóla Flóahrepps, Flóaskóla frá og með 1. ágúst 2013.  

Í Flóaskóla eru nemendur í 1.-10. bekk og veturinn 2012-
2013 eru nemendur rúmlega 90 talsins. Samkennsla er 
nokkur og áhersla lögð á að hver og einn einstaklingur 
fái að njóta sín á eigin forsendum. List- og verkgreinar og 
önnur skapandi vinna er stór hluti af skólastarfinu. 
Gott samstarf er við leikskólann Krakkaborg og Tónlistar-
skóla Árnesinga og áhersla er lögð á gott samband og 
samstarf milli skóla og heimila. 

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi,  
 fjárhagsáætlunum og rekstri
• Fagleg forysta 
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks
• Stuðla að framþróun i skólastarfi
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og  
 skólasamfélagsins í heild

Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennaramenntun
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri skv.  
 12. gr. laga nr. 87/2008.
• Reynsla af kennslu á unglingastigi æskileg
• Forystu- og stjórnunarhæfni 
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum 
• Skipulagshæfni og góð yfirsýn

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknir þurfa að vera skriflegar og þeim þarf að fylgja 
starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til 19. apríl n.k. 

Umsóknir skulu sendar til:
Flóahreppur, Þingborg, 801 Selfoss, merkt: Skólastjóra-
starf. Einnig má senda umsóknir með tölvupósti á  
netfangið floahreppur@floahreppur.is
Upplýsingar um Flóahrepp og Flóaskóla má sjá á  
www.floahreppur. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Margrét Sigurðardóttir sveitarstjóri,  
floahreppur@floahreppur.is eða í síma 480-4370.

Sprechen Sie Deutsch?
Starf í ferðaþjónustu

AD Travel ehf óskar eftir þýskumælandi               
starfsmanni í starf við framleiðslu og úrvinnslu 

hópferða. 
Hæfniskröfur:

Talar og skrifar mjög góða þýsku• 

Góð tölvukunnátta• 

Hefur reynslu úr ferðageiranum (s.s. unnið sem • 

leiðsögumaður eða þekkir ísland vel)

Getur unnið mikið yfir sumartímann• 

Hefur gaman af því að skipuleggja• 

Um er að ræða fullt starf. Umsóknir og ferilskrá sendist á 
daniel@adtravel.is fyrir 15. apríl n.k.

AD Travel er ferðaskipuleggjandi 

sem sérhæfir sig í hópferðum fyrir 

erlenda ferðamenn. Við erum að 

leita að hressum og skipulögðum 

starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki 

þar sem unnið er náið með erlendum samstarfsaðilum að 

skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn. 

Kennarar óskast til starfa í  
Gerðaskóla í Sveitarfélaginu Garði

Kennari óskast til að kenna 2. bekk vegna barnsburðar-
leyfis umsjónarkennara.  Um er að ræða um það bil 100% 
starf tímabilið ágúst til nóvember á næsta skólaári.  Við 
óskum eftir kennara með kennslureynslu á yngsta stigi.  

Einnig óskum við eftir að ráða sérkennara til starfa.  
Mikilvægt er að hann hafi tilskilin réttindi til sérkennslu og 
réttindi til að leggja fyrir helstu skimanir og greiningarpróf.  
Um er að ræða 100% starf frá ágúst nk.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá, leyfisbréfi o.fl. skal senda 
til skólans með tölvupósti á netfangið:  
skarphedinn@gerdaskoli.is í síðasta lagi 26. apríl.  
Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í síma 422-7020.
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Markaðsgreining og viðskiptaþróun
Mannvit hf. óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við greiningu 
markaða og viðskiptaþróun. Viðkomandi vinnur náið með 
yfirstjórn fyrirtækisins, framkvæmdastjórn og forstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur

Veghönnuður/umferðarverkfræðingur
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

VILTU TAKAST Á VIÐ KREFJANDI VERKEFNI 
Í SKEMMTILEGU STARFSUMHVERFI?

Traust, víðsýni, þekking og gleði

Við bjóðum upp á:

Nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til 14 apríl.  
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits 
www.mannvit.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða 
sér fræðing í upplýsingatækni til að sinna 
m.a. þjónustu við, rekstur og þróun á sér-
hæfðum gagna- og gagna grunns tengdum 
kerfum Veðurstofunnar. Sérfræðingurinn 
mun starfa í upplýsingatæknihóp Veður-
stof unnar sem er hluti af Fjármála- og 
rekstrarsviði.

Hlutverk
Veðurstofan er ein helsta gagna söfnunar-
stofnun landsins. Hlutverk sérfræðingsins 
er tvíþætt. Annars vegar að hafa umsjón 
með rekstri og að skipuleggja gagna-
grunns kerfi Veðurstofunnar og hins vegar 
að taka þátt í þróun grunna og sérhæfðra 
kerfa tengdum þeim. 

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á 

sviði tölvunar- eða kerfisfræði

  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri 
tölvukerfa

  Frumkvæði, hæfni í mannlegum  
samskiptum og teymisvinnu

  Góð þekking á SQL og farsæl reynsla  
af notkun og þróun gagnagrunna

  Æskileg er þekking á rekstri og notkun 
gagnagrunna, s.s. DB2, SQLserver  
og PostgreSQL

  Æskileg er þekking á Microsoft 
hugbúnaði, s.s. Windows Server, IIS  
og SQL Server, en einnig Linux kerfum

  Æskileg er þekking á landfræðilegum 
upplýsingakerfum, s.s. ArcGIS, og 
landfræðilegum gagnagrunnum

  Þekking og reynsla í forritun, s.s. 
.NET,  ASP.NET, Visual Studio, Python, 
JavaScript er kostur

  Þekking á UML og Agile SCRUM  
er kostur

  Gott vald á íslensku og ensku

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða 
sérfræðing í kerfisstjórn til að sinna 
rekstri, viðhaldi og rekstrarþróun á 
sérhæfðum miðlægum kerfum Veður-
stofunnar. Viðkomandi mun starfa í upp-
lýsinga tæknihóp Veður stofunnar sem er 
hluti af Fjármála- og rekstrarsviði.

Hlutverk
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og 
óhefð bundin upplýsingatæknikerfi. 
Hlut verk viðkomandi er að hafa umsjón 
með, þjónusta, setja upp, prófa og reka 
þessi kerfi. Hann tekur þátt í kerfis -
hönnun og þróun og tekur við kerfum/
hug  búnaði sem koma þarf í rekstur og 
færir í rekstrarhæfan búning. Hann sér 
um samskipti við þjónustuaðila ef svo ber 
undir. Einnig er mögu leiki á að hann taki 
að sér og leiði kerfis þróunarverkefni. 

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á 

sviði tölvunar- eða kerfisfræði
   Farsæl reynsla af umsjón og rekstri 

tölvukerfa
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum og teymisvinnu
  Hæfni til að ná yfirsýn yfir flókin 

verkefni fljótt og örugglega
  Æskileg er reynsla af kerfishönnun  

sem miðar að því að ná háum uppitíma
  Góð þekking á Linux stýrikerfum og  

Windows þjónum
  Þekking á netkerfum og fjarskiptum  

er kostur
  Þekking á kerfisskjölun, t.d. 4+1 

Architecture View Model eða UML  
er kostur

  Kunnátta í forritunarmálum, s.s. C/C++, 
Python, Java, Fortran, bash er kostur

  Gott vald á íslensku og ensku

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
gagnagrunnum

Sérfræðingur í 
kerfisstjórn

Nánari upplýsingar um starfið  
veita Vigfús Gíslason hópstjóri UT 
(vigfus@vedur.is, 522 6000) og 
Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is, 522 6000).
 
Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur til og með 
24. apríl 2013

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á heimasíðu 
Veðurstofu Íslands undir 
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á 
www.starfatorg.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, samvinna og framsækni. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.
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Lyfjamál og aukaafurðir dýra

Menntunar- og hæfniskröfur:

21. apríl 2013

Matvælastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til að hafa umsjón með 
lyfjamálum og aukaafurðum dýra í 100% starf á aðalskrifstofu stofnunarinnar á 

elfossi. msækjendur urfa að geta ha ð störf sem fyrst.

Núðluskálin Skólavörðustíg 8 leitar að 
starfsmanni á vaktir

Reynsla úr eldhúsi kostur. Leitum að þjónustu-
lund uðum vinnusömum einstaklingi.  

Ferilskrá sendist á nudluskalin@gmail.com

FRAMTÍÐARSTARF 
TÍSKA 

Við leitum að jákvæðu og metnaðarfullu fólki í 
fullt starf, sem hefur áhuga á að vaxa í starfi og 
öðlast reynslu til að takast á við fjölbreytt og lífleg 
verslunarstörf til framtíðar.

Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri, góðir 
í mannlegum samskiptum og hafa áhuga á 
sölustörfum.

Verslunin Zara selur dömu, herra og barnafatnað í 
Kringlunni og Smáralind.

Áhugasamir sendi póst ásamt ferilskrá á: 
elingud@zara.is eða skili umsóknum í verslanir.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl.
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Verkefnastjóri 
innri samskipta og markaðsmála

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Margrét 
Pálsdóttir, mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúru-
vísindasviðs, í síma 525 4644 og netfang thp@hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2013

Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf 
og á www.starfatorg.is

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands óskar eftir að ráða verkefnastjóra innri 
samskipta og markaðsmála. Verkefnastjórinn tilheyrir mannauðsteymi sviðsins. Hlutverk þess  
er að efla mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins. Meginmarkmið verkefnisstjóra innri 
samskipta og markaðsmála er að laða til sviðsins úrvals nemendur og starfsfólk.

Starfið er spennandi og fjölbreytt og reynir mjög á sköpunarkraft og færni í samskiptum. 
Verkefnastjórinn þarf því að vera hugmyndaríkur og hafa brennandi áhuga á innri 
samskiptum og markaðsmálum. Viðkomandi þarf jafnframt að bera gott skynbragð á útlit 
og inntak upplýsingamiðlunar og eiga gott með að vinna með samstarfsfólki að markmiðum 
starfseminnar.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi

Þekking á helstu verkfærum innri 
samskipta og markaðssetningar

Færni í vefmálum og samfélagsmiðlum

Mikil ritfærni

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Afbragðs samskiptahæfni og lipurð 
í mannlegum samskiptum

Frumkvæði í starfi og góðir 
samstarfshæfileikar

6. apríl 2013  LAUGARDAGUR12



Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!
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Fullkominn 
markaðsstjóri
óskast
Við leitum að manneskju sem getur orðið vinur okkar, hlegið að 

bröndurunum okkar á fundum, farið með okkur á kaffihús, 

hugsað út fyrir boxið, sagt okkur til syndanna eins og sannur 

vinur, stýrt markaðs- og vefdeildinni í fyrirtækinu sem við köllum 

stærsta skemmtistað í heimi og leitt okkur áfram til frekari sigra 

og ávinninga. Menntun og reynsla eru alveg nauðsynleg, 

ódrepandi áhugi á markaðsmálum og farsímageiranum, 

viðkomandi þarf að vera víðsýnn og hafa góða samskipta-

hæfileika, geta sett sig inn í tæknileg mál og gleymdum við 

nokkuð að segja að þessi manneskja þarf að vera fullkomin? 
 

Hjá Nova starfa 110 starfsmenn. Við hlaupum hratt og leggjum 

gríðarlega áherslu á sterka liðsheild. Við leitum að stjórnanda 

sem vinnur með okkur og gengur í öll störf.
 

Hæfniskröfur

Menntun og reynsla á sviði markaðsmála.

Rekstrar- og stjórnunarreynsla.

Lífsgleði.

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og 

veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Hæfniskröfur

Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund. 

Allt þetta ásamt góðri tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum 

samskiptum. Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Góðir 

tekjumöguleikar því laun eru árangurstengd. Um framtíðarstörf 

er að ræða. Unnið er á vöktum.

 

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver

Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og 

veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Nánari upplýsingar

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 15. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Nathalía Druzin Halldórsdóttir, 

Nathalia@radum.is, sími 519 6770.

Hönnuður í
markaðs- og
vefdeild
Við leitum að öflugum og fantagóðum grafískum hönnuði í 

markaðs- og vefdeild Nova. Hönnuður hjá Nova vinnur fjölbreytt 

auglýsinga- og kynningarefni, fréttabréf til viðskiptavina, efni í 

verslanir, tekur þátt í að þróa áfram útlit á nýjan vef fyrirtækisins 

o.fl. Viðkomandi vinnur einnig náið með öðrum starfsmönnum 

fyrirtækisins og auglýsingastofu. Þarf að geta sett sig inn í 

fjölbreytt verkefni á jákvæðum nótum og tekið þátt í að halda á 

lofti merki stærsta skemmtistaðs í heimi. 

Menntun og reynsla eru nauðsynleg ásamt 

ódrepandi áhuga á markaðsmálum og 

hönnun og ástríðu fyrir að gera góða 

hluti enn betri.
 

Hæfniskröfur

Menntun og reynsla á sviði hönnunar.

Reynsla í vefhönnun kostur.

Lífsgleði.

Sæktuum fyrir15. apríl

 skemMtu þér
 með oKkur
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Laust starf hjá Umhverfis- og skipulagssviði Borgarbyggðar;  

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Borgarbyggð óskar eftir að ráða skipulags- og byggingarfull-
trúa til starfa hjá sveitarfélaginu.
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í vaxandi sveitar-
félagi.  Launakjör skv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Helstu verkefni:
Framkvæmd skipulags- og byggingarmála, mælingar, úttektir, 
skráning fasteigna, yfirferð uppdrátta og afgreiðsla umsókna, 
yfirferð skipulaga og eftirfylgni með málsmeðferð.
Samstarf við aðila sem m.a. sinna verkefnum á sviði skipulags- 
og byggingarmála.

Menntun og hæfnisskilyrði:
Leitað er eftir einstaklingi með menntun í samræmi við ákvæði 
7. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þ.e. arkitekt, byggingar-
fræðingur, landslagsarkitekt, tæknifræðingur, verkfræðingur 
eða skipulagsfræðingur og í samræmi við 25. grein mannvirkja-
laga nr. 160/2010 þ.e. skal auk þess hafa löggildingu sem 
hönnuður.
Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi  
einstaklingur hafi iðnmenntun sem bakgrunn.
Leitað er eftir vel menntuðum og duglegum einstaklingi með 
góða samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jökull Helgason í síma 433-7100 
eða á netfangið jokull@borgarbyggd.is.  
Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2013.  Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnes.

Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

• Matreiðslumaður/kokkur
Þarf að vera snyrtilegur, skipulagður með góða tilfinningu fyrir 
þjóðlegri matargerð og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilfinningu 
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna.  Þarf einnig 
að vera léttur í lund og áræðanlegur.
Leiðsöguréttindi æskileg en ekki nauðsynleg.
• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt 
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, ástar-
punga og fleira góðgæti.

Ferðaþjónustan samanstendur af gistingu, dagsferðum, og veit-
ingasölu í fögru umhverfi, þar sem snoturt sauð- og geitfjárbú 
blómstrar í bland við ferðamanninn.

Áhugasamir sendi umsóknir á: fjalladyrd@fjalladyrd.is

Save the Children á Íslandi
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Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013.

Umsjón með ráðningum hefur Hugtak mannauðsráðgjöf.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti til: radningar@hugtak.is. Frekari 
upplýsingar veitir Guðlaugur Örn í síma 571-5000 eða gudlaugur@hugtak.is.

Strætó bs. leitar 
að vagnstjórum í 
sumarafleysingar!

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið eru:
Akstur eftir vakta- og vagnaferlum. 

Samskipti og þjónusta við farþega. 

Samskipti við samstarfsmenn. 

Miðlun upplýsinga. 

Vagnumsjón. 

Fagmannleg vinnubrögð samkvæmt 

 stefnu Strætó bs. 

Hæfniskröfur: 
Hreint sakavottorð er skilyrði. 

Góð íslenskukunnátta. 

Aukin ökuréttindi (t.d. Tákntölur 400-450 / 

Réttindaflokkur CE).

Mikil þolinmæði og rík þjónustulund. 

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Um starfið
Í starfinu felst að aka strætisvögnum Strætó bs. samkvæmt leiðakerfi sem og aðstoða og leiðbeina 
farþegum við að komast leiðar sinnar um höfuðborgarsvæðið. Um er að ræða sumarafleysingar og 
er unnið samkvæmt vaktafyrirkomulagi. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hljóðmaður Þjóðleikhúsið Reykjavík 201304/027
Næturvörður Alþingi Reykjavík 201304/026
Starfsmaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Kirkjubæjarkl. 201304/025
Starfsmaður, sumar Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Vestmannaey. 201304/024
Starfsmaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reyðarfjörður 201304/023
Sérfræðingur Matvælastofnun Selfoss 201304/022
Framhaldsskólakennarar í ensku Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201304/021
Verkefnastjóri Háskóli Ísl., verkfr.- og nátt.v.svið Reykjavík 201304/020
Prófessor og yfirlæknir Háskóli Íslands, Landspítali Reykjavík 201304/019
Lögfræðingur Neytendastofa Reykjavík 201304/018
Kennarar og námsráðgjafi Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201304/017
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201304/016
Deildarstjóri Landspítali, launadeild Reykjavík 201304/015
Forstjóri Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík 201304/014
Forstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201304/013
Forstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201304/012
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201304/011
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201304/010
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201304/009
Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201304/008
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Garðabær 201304/007
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Blönduósi Blönduós 201304/006
Sérfræðingur Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201304/005
Kerfisstjóri Neytendastofa Reykjavík 201304/004
Bókari Íbúðalánasjóður Reykjavík 201304/003
Fulltrúi Ríkiskaup Reykjavík 201304/002
Störf við gæslu og upplýsingagjöf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201304/001

Save Water, Drink Beer

SUMARSTÖRF!

English Pub í Reykjavík 
óskar eftir að ráða fólk í 
sumarvinnu á bar og í 
þjónustustörf í sumar. 

Umsækjendur eru beðnir um 
að senda umsókn og ferilskrá 

á simon@enskibarinn.is
fyrir 11. apríl. 
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 Lóðir í Eyjafjarðarsveit á tilboðsverði
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt að fella niður gatnagerðargjald af lóðum við Bakkatröð í Hrafnagilshverfi.  
Þess í stað er óskað eftir tilboðum í byggingarrétt á lóðunum. 
Tilboðum í lóðirnar skal skilað til skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í seinasta lagi mánudaginn 22. apríl kl. 14 og verða þá opnuð þar að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar og vef sveitarfélagsins www.eyjafjardarsveit.is.

Áttu þér leyndan draum að búa í góðri sveit?  Eyjafjarðarsveit, já takk!
Eyjafjarðarsveit er rúmlega 1000 manna sveitarfélag sem nær yfir Eyjafjarðardali frá Akureyri og Svalbarðsstrandarhreppi og inn á 
hálendið. Helsti atvinnuvegur er landbúnaður en Eyjafjörður er eitt atvinnusvæði. Þéttbýli er í Reykárhverfi við bæinn Hrafnagil um 11 
km frá Akureyri og þar býr um fjórðungur íbúa sveitarfélagsins. Í hverfinu er góður grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli, íþróttamiðstöð, 
aðstaða fyrir aldraða, tónlistarhús og skrifstofa sveitarfélagsins.

Í Eyjafjarðarsveit er veðráttan góð og náttúran blómleg. Mannlíf dafnar í sveitinni og rekstur sveitarfélagsins er traustur.

Ég bý í sveit – verið velkomin!

Byggingahæfar lóðir

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi. 
Starf tekjustjóra heyrir undir framkvæmdastjóra. 
Viðkomandi er ábyrgur fyrir verðlagningu fyrirtækisins 
á innlendum og erlendum mörkuðum og samskiptum 
við söluaðila í alþjóðlegu umhverfi. Starfið krefst 
mikillar skipulags- og greiningarhæfni sem og lipurð í 
mannlegum samskiptum og öguðum vinnubrögðum.

Hæfniskröfur
- Háskólapróf sem nýtist í starfi
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Framúrskarandi greiningarhæfileikar
- Frábær kunnátta í Excel

Sixt rent a car - Fiskislóð  18 - 101 Reykjavík - 540 2222 
- www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Umsóknir berist á póstfangið gudmundur@sixt.is fyrir mánudaginn 
15. apríl. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson.

Leitum að 
öflugum starfsmanni 

í tekjustýringu

Ferðbúinn ehf. leitar að kraftmiklum og  
metnaðarfullum einstaklingi í stöðu 

framkvæmdastjóra skátamiðstöðvarinnar 
Hraunbyrgis.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
- Rekstur ferðaþjónustu (tjaldsvæði og hostel).
- Gerð rekstraráætlana og umsjón með færslu bókhalds.
- Styrkjaumsóknir, uppgjör og eftirlit með fjármálum.
- Rekstur og viðhald húsnæðis.
- Ráðning og verkstjórn starfsmanna.
- Samskipti við opinbera og erlenda aðila vegna ýmissa   
 verkefna.

Hæfniskröfur:
- Almenn tölvukunnátta.
- Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.
- Góðir stjórnunar- og samskiptahæfileikar.
- Vandvirkni, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
- Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð.
- Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
- Reynsla af ferðaþjónustu og markaðsmálum mikill kostur.

Um er að ræða 80-100% starfshlutfall. Starfsumsókn skal 
berast á netfangið starf@hraunbuar.is og skal henni fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfi. Fyrirspurnir skulu berast á sama netfang. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2013.

Fjármálastjóri óskast
Skrifstofa stéttarfélaganna á Húsavík leitar eftir fjármálastjóra til starfa. Starfið felur í sér umsjón með 
bókhaldi, fjármálastjórn og almennri þjónustu við félagsmenn stéttarfélaganna sem telja um 2600 manns.  
Góð tölvu- og tungumálakunnátta og lipurð í mannlegum samskiptum er æskileg. 

Forstöðumaður skrifstofunnar, Aðalsteinn Á. Baldursson, veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 464 6600 eða 864 6604. 

Starfsemi stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum er ein sú öflugasta á landsvísu.

Umsóknarfrestur um starfið er til 4. maí 2013 og skal umsóknum skilað á Skrifstofu stéttarfélaganna, 
Garðarsbraut 26, 640 Húsavík í lokuðu umslagi eða á netfangið kuti@framsyn.is

Framsýn- stéttarfélag
Starfsmannafélag Húsavíkur
Þingiðn, félag iðnaðarmanna í Þingeyjarsýslum

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
óskast til starfa
VEF HÖNNUÐUR
óskast til starfa
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ÓSKUM EFTIR upplýsingum um þig og SÝNISHORNUM Á PDF

ÓSKUM EFTIR upplýsingum UM SJÁLFAN þig og SÝNISHORNUM á http:www.....

ÓSKUM EFTIR freelance PRÓFARKALESARA
ÓSKUM EFTIR FREELANCE TEXTA-OG HUGMYNDASMIÐUM
ÓSKUM EFTIR FREELANCE HÖNNUÐUM Á SKRÁ
ÓSKUM EFTIR GÓÐU VEÐRI Í SUMAR o.fl. o.fl. skemmtilegt

ath - við viljum ekki fá að sjá hópverkefni úr skóla - ekki nema að þú hafir gert allt sjálfur :)

4

alllllil

betri stofan (V
ER

KE
FN

I F
YR

IR 
SK

EM
MT

IGA
RÐ

IN
N)

 

vinna@betristofan.issk
em

mt
ile

g 
og

 fj
öl

br
ey

tt
 v

er
ke

fn
i

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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ÚTBOÐ
vegna reksturs hárgreiðslu-
stofu í þjónustumiðstöðinni 

Eirhömrum  í Mosfellsbæ
Óskað er eftir tilboðum í leigu húsnæðis (aðstöðu) 

til reksturs hárgreiðslustofu í þjónustumiðstöð 

eldri borgara í Eirhömrum í Mosfellsbæ. 

Innifalið í leigu húsnæðis hárgreiðslustofunnar 

sem er 20,3 m² er eftirfarandi:

Tvær starfsstöðvar, aðstaða fyrir hárþurrkun og 

bið, hárskolunarstóll og skrifborðsaðstaða. Jafn-

framt fylgir hinu leigða húsnæði fastur búnaður, 

s.s. hárgreiðslustóll, rafmagn, hiti og ræsting á 

gólfum. Rekstraraðili sér sjálfur um síma, áhöld, 

efni og handklæði, ásamt þrifum á þeim.

Þjónustumiðstöðin er tengd 53 öryggisíbúðum 

og 30 hjúkrunaríbúðum. Þar er níu rýma dagdvöl, 

aðstaða félagsstarfs eldri borgara í bæjarfélag-

inu og skrifstofa Félags aldraðra í Mosfellsbæ og 

nágrenni. 

Í þjónustumiðstöðinni er miðstöð félagslegrar 

heimaþjónustu í Mosfellsbæ, fæðissala, þjónusta 

fótaaðgerðarfræðings og boðið upp á fjölbreytt 

félags- og tómstundastarf.

Gert er ráð fyrir því að íbúar hússins og þeir 

sem sækja þjónustu þangað njóti forgangs, s.s. 

að þjónusta hárgreiðslumeistara sé veitt á eftir-

miðdögum miðvikudaga til og með föstudaga 

og að morgni til eftir þörfum. Að öðru leyti er 

rekstrar aðila heimilt að skipuleggja rekstur  

stofunnar í samræmi við eigin óskir.

Krafa er gerð um að þeir sem annast þjónustuna 

hafi tilskilda menntun ásamt reynslu af þjónustu 

við eldra fólk og sýni því ríkulega þjónustulipurð 

og virðingu.

Tilboði óskast skilað á skrifstofu Mosfellsbæjar í 
síðasta lagi 12. apríl eða á netfangið 

mos@mos.is eða uvi@mos.is og innihaldi tilboðið 

þá fjárhæð sem bjóðandi er tilbúinn að greiða í 

leigu á mánuði. 

Nánari upplýsingar veitir Unnur V. Ingólfsdóttir, 

framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar 

í síma 525 6700, fyrirspurnir má einnig senda á 

netfangið uvi@mos.is 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Úrbætur í umferðaöryggismálum  2013,  
 nr. 13012.

• Seljaskóli, endurgerð lóðar 3. áfangi, nr. 12973

• Sandskipti 2013. Hverfi 2 og 3, nr. 13007.

• Sandskipti 2013. Hverfi 4 og 5, nr. 13008.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Sítus ehf. auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að 
kaupa byggingarrétt á byggingarreit  nr. 1 við 
Austurhöfn í Reykjavík, sem staðsettur er milli 
Geirsgötu og Tryggvagötu, við hlið Tollhússins.  
Á reitnum er núna bílastæði. 

Á byggingarreitnum má byggja að hámarki 
9.350 m2  byggingu auk 400 m2 í kjallara.  
Á fyrstu til annarri hæð byggingarinnar er gert ráð 
fyrir verslunar- og þjónustustarfssemi en íbúðum 
á efri hæðum.  M.v. hefðbundnar íbúðahæðir 
getur húsið orðið sex hæðir þar sem það er hæst. 
Fimmta og sjötta hæð eru inndregnar, sú sjötta 
meira en fimmta, og jarðhæð að Tryggvagötu 
inndregin um 2 m. 

Gert er ráð fyrir inngarði í miðju byggingarinnar 
sem tilheyri íbúum þess og einnig er gert ráð fyrir 
að þakfletir hússins séu nýttir til útiveru.  Kvöð um 
innkeyrslu í bílakjallara er í byggingunni 
Tryggvagötumegin.  Samningur er fyrir hendi um 
forgang að stýriverktöku vegna bílakjallara.

Ekki eru gerðar aðrar kröfur til byggingar á lóðinni 
en að hún uppfylli skilmála sem settir eru fram af 
skipulagsyfirvöldum og í gildandi deiliskipulagi. 

Nánari upplýsingar um sölu lóðarinnar má 
nálgast með því að senda tölvupóst á netfangið 
vso@vso.is.

Lóð við Austurhöfn
Sala á byggingarreit nr. 1

Óskum eftir matreiðslunemum. 
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.

Almennar hæfniskröfur

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

MATREIÐSLUNEMAR

Viltu tryggja framtíð þína?
Ferðamannalandinu Íslandi vantar kokka og þjóna í stórum 

stil á næstu árum.

Viltu læra til þessarra starfa á vinsælum og góðum veitin-
gastað í hjarta Reykjavíkur við gömlu höfnina. Ef svo er þá 

vertu í sambandi við okkur og við tökum vel á móti þér.

Við biðjum um heiðarleika, dugnað, snyrtimennsku og 
reglusemi og þá eru þér allir vegir færir.

Upplýsingar veitir Brynjar á staðnum eða í síma 894 1057 
eða  í brynjar@hofnin.is 

Íslenski veitingastaðurinn 
við Reykjavíkurhöfn

Aðalsafnaðarfundur 
Lindasóknar 

verður haldinn í Lindakirkju,  
Kópavogi, sunnudaginn 14. apríl  

nk. kl. 18 eftir messu.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál

Sóknarnefnd Lindasóknar

Snyrtistofa til sölu
Lítil snyrtistofa í góðu leiguhúsnæði til sölu.

Nánari upplýsingar í síma: 867-9413

Umsóknir
um dvöl í íbúð fræðimanns
í Kaupmannahöfn 2013-2014

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum 
um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota 
tímabilið 28. ágúst 2013 til 26. ágúst 2014.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er 
að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk  
(Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 16. apríl nk.

Kommuneqarfik SERMERSOOQ Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2013

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga-
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf,  m.a. á sviði menn-
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og  
Þórshafnar b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en þriðjudaginn 30. apríl nk. og 
koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til af-
greiðslu. Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum sem 
nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is  

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s:411 4500. Stjórn sjóðsins mun 
afgreiða umsóknir í maí nk.

Reykjavík, 2. apríl 2013
Borgarritari
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Þingholt fasteignasala hefur fengið í einkasölu 
LÓNSÁ FERÐAÞJÓNUSTU við bæjarmörk Akureyrar

Um er að ræða 14 herbergja gistiheimili í tveimur húsum og 156 fm íbúðarhús sem stendur á 12,500 
fm eignarlóð. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt. Allt umhverfi er gróið og fullfrágengið.  Góð bílastæði 
eru við gistiheimilið.  Möguleiki er á að byggja sumarhús og/eða vera með tjaldstæði á lóðinni. Það 
eru lagnir fyrir slíkt. Lónsá rennur við hlið hússins .
Skipulag gerir ráð fyrir frekari uppbyggingu ferðaþjónustu á lóðinni. Tilvalið tækifæri fyrir samhenta 
fjölskyldu að skapa sér framtíðar möguleika í ferðaþjónustu. Verð:  85 m. Möguleiki að taka fasteign 
uppí kaupverð.  Nánari uppl. gefur Sigþór Hákonarson í síma 825-0070 eða sh@vtm.is

Sigþór
gsm 825-0070 

sh@vtm.is

Jónas 
s. 512-3600 

jonas@tingholt.is

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI
Til sölu 642 fm sérhönnuð skrifstofuhæð á góðum stað.
10 ára leigusamningur við traust og öflugt fyrirtæki. 
Leigutekjur kr: 820 þús á mánuði / góðar ábyrgðir.
Húsnæði er allt í góðu ástandi og liggur ástandsskýrsla fyrir.

Nánari upplýsingar:
Magnús Einarsson lögg.fasteignasali s: 897.8266  

magnus@landmark.is 
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s: 6900.820  

sveinn@landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Einbýlishús til leigu 
í Ásahverfinu í Garðabæ 

Til leigu er fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús í Ásahverfi 
í Garðabæ. Húsið er alls tæplega 200 fm. að stærð, skiptist í 
3 svefnherbergi, tómstunda-/gestaherbergi, stofu, eldhús, tvö 
salerni, þvottahús og bílskúr. Stór timburpallur og gróinn og 
fallegur garður er við húsið. 
Húsið er laust frá og með 1. maí og leigist til tveggja ára. 

Nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason  
í síma 895-3000 eða asmundur@hofdi.is 

Stórholt gistiheimili Akureyri

Húsið er 640 fm. með 18 herbergi. 2 heilsárshús 54 fm. á lóðinni. 
Góð bókunastaða. Eign í góðu ástandi. Afhending eftir sam-
komulagi. Upplýsingar veitir Vilhelm s: 461-2010 / 891-8363 

Til sölu rótgróið fjölskyldufyrirtæki

TIL LEIGU

Afar glæsilegt 400 fm. einbýlishús á frábærum úrsýnisstað  
við Auðnukór í Kópavogi.    Eignin leigist með öllum hús-
gögnum.  Áhugasamir sendi tölvupóst á th@landmark.is.  
Langtímaleiga. 

Um er að ræða glæsilegt 899,7 m2 atvinnuhúsnæði  
(eign merkt 01.01., matshluti 01, fastanúmer 200-0165) við 
Grandagarð 8, 101 Reykjavík, ásamt öllu sem fylgir og fylgja 
ber að engu undanskildu þ.m.t. tilheyrandi leigulóðarréttindi. 

Tilboð óskast.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í gegnum,  
netfangið: g8@skientia.is.

Til sölu
Grandagarður 8, jarðhæð, 101 Reykjavik

534 1020

Borgartún 25
Skrifstofur, 6. hæð, 710 fm
Skrifstofu / þjónustuhúsnæði, 
jarðhæð, allt að 665 fm
Uppl. um verð í síma

TIL LEIGU

Helgi Bjarnason
Viðskiptafræðingur, MBA
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1022 / 663 2411
helgi@jofur.is

Vönduð skrifstofuhæð, laus strax.  Móttaka, stór salur, nokkrar skrifstofur og fundarherbergi, samtals um 710 fm. 
Jarðhæðin, laus strax, en þarfnast lítilegs innréttingafrágangs. Eitt opið rými í dag, um 665 fm en hægt að skipta 
upp í tvö rými. Vsk bætist ofan á leigu. Bílastæði og geymslur í kjallara.

534 1020

Laugavegur 32
Verslunarhúsnæði
Stærð 72,5 fm
Verð 39.000.000

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Verkfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Til sölu 72,5 fm. verslunarhúsnæði á góðum stað á Laugaveginum.  Verslun á jarðhæð.  Einn verslunarsalur, 
lítið herbergi og snyrting bakatil. Steinflísar á gólfi. Eignin er í útleigu fyrir 350.000 kr./mán. 
Leigusamningur uppsegjanlegur með sex mánaða fyrirvara.

Save the Children á Íslandi

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA





BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sorento Luxury Dísel Árgerð 
6/2012, ekinn 31þ.km, ssk, leður, 
ný nagladekk. Flottur jeppi sem er 
á staðnum! Verð aðeins 6.680þ.
kr. Raðnr 154349. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

HOBBY 680. Árgerð 1994, fortjald, 
sjónvarpsloftnet. Verð 2.290.000. uppl 
í síma 695-7000 Rnr.206286.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

MERCEDES BENZ B 180 ngt (w233). 
Árgerð 2011, ekinn 11 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.090.000. 
Rnr.990314.

KIA Sorento ex classic 140hö. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.990308.

AUDI Q7 quattro dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 90 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.190.000. Rnr.160128. VERÐ NÚ kr: 
6.490.000,-

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 1 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.110837.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Honda CBR1000, Árg ‚07, ek 30þ.
km. Ásett 1.190þús Tilboðsverð 800þ 
stgr!!!! #121578

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.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

- DÍSEL -
TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árg 
10/2001, 35” breyttur ekinn 298 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Einn með öllu! 
lítur rosalega vel út að innan sem 
utan. Verð 3.750þ Rnr.124968. Er á 
staðnum....

M.BENZ E320 . Árg 1998, ekinn 182 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, Virkilega 
flott eintak - Sjón er sögu ríkari! Verð 
1.200þ Rnr.124438.

BMW 320D station. Árg 2004, ekinn 
91 Þ.KM á vél (191þ á body) dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.790þ Flottur bíll 
sem eyðir engu, með nógu plássi !! 
Rnr.123357.

MAZDA RX-8. Árg 2006, ekinn 86 
Þ.KM, bensín, 6 gírar.Umboðsbíll - 2 
eigendur frá upphafi TILBOÐSVERÐ 
1.990þ Rnr.200042.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

FORD EXPEDITION LIMITED 4X4 
árg. 2008 ek. 88 Þkm. 7 manna, 
umboðabíll, einn eigandi, krókur ofl. 
Verð nú 4990 þús

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

LAND ROVER Range rover sport 
disel. Árgerð 2006, ekinn 114 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.900.000. 
Rnr.110994.

LAND ROVER Freelander 2 hse 
disel. Árgerð 2007, ekinn 91 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.110836. Góð Kaup!

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

YAMAHA Xv1700. Árgerð 2007, 
ekinn 20 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.112557.

YAMAHA Rz6-sahg. Árgerð 2007, ekinn 
7 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 980.000. 
Rnr.110928.

BMW F800gs. Árgerð 2012, ekinn 7 
Þ.KM, bensín, 6 gírar.töskurog fl Verð 
2.990.000. Rnr.113024.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL dísel. 
Árg 8/2005, ek 160 Þ.KM, dísel, 5 
gírar, Flottur bíll, Verð 1.990.000. 
Rnr.122517. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

M.BENZ GL 320 CDI 4MATIC 08/2007, 
ekinn 87 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. 
Bíllinn er fullhlaðinn aukahlutum 
sjón er sögu ríkari Verð 8.390.000. 
Rnr.135936 - Komdu og sjáðu!

JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8 
03/2008, ekinn 58 Þ.km, 425 hö, 
sjálfskiptur, leður, dvd ofl. Verð 
5.480.000. Rnr.135937 - Jeppinn er í 
salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

 Bílar til sölu

Til sölu Musso árg. 1998, bensín, 
sjálfsk., ek. 116 þús., einn eigandi. Stgr. 
350.000. S. 862 3223.

Flottur í veiðina/ferðalagið!! 
L-200 e:184 Þ. 33” vel með farinn. 
nýskoðaður.Tilboð 1.090.000. Skoða 
skipti s: 893 1863

FORD F350, King Ranch árg. 07, ekinn 
60þ km Pallhýsi: Travel Lite 800SBX 
Pakkaverð kr. 5.500.000.- Uppl í síma 
825 8423

Toytota Rav4, langur til sölu. ssk, ‚04, 
ek 105þ, dr.k. Verð 1.490.000, tilboð 
1.350.000. Uppl. S. 860 0341

TOYOTA RAV4 VX, skr. 2/08, ek 50þkm, 
sjsk. Webasto. V. 4.300.000,- Fyrirsp. á 
smaar@frettabladid.is

Til sölu Toyota Avensis, árg.‘00. 
Ásett 590 þús. Ekinn 200 þús. Nýleg 
tímareim. Nýsmurður. Nýskoðaður. 
Beinskiptur. Bensín. Hafið samband í 
695 5946

Til sölu Toyota Landcruiser 120 VX. 
Árg. 2008 Ekinn 65.000 km. Verð 
6.850.000 kr. Uppl. í síma 660 3296

Til sölu Runault Master sendibíll 
stuttur árg. ‚05 ek. 160 þ. mikið 
endurnýjaður. Ath skipti á ódýrari 
fólksbíl kemur til greina. Uppl. í s. 
659 4403.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

LAND ROVER Discovery 3 SE. 
Nýskr. 12/07, ekinn 103 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. VERÐ 5.890.000. 
Rnr.151871.

KIA Carens EX. Nýskr. 01/08, 
ekinn 61 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur, 7 manna. VERÐ 1.950.000. 
Rnr.151869.

SAAB 9-5 ARC. Nýskr. 04/08, ekinn 
50 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TIL-
BOÐSVERÐ 2.290.000  VAR ÁÐUR 
Á 2.790.000 Rnr.141444.

MMC L200. Nýskr. 08/07, ekinn 
aðeins 68 Þ.KM, dísel, 5 gírar, 
hús, dráttarbeisli. VERÐ 2.290.000. 
Rnr.151845.

BMW 3 320i E90. Nýskr. 04/08, 
ekinn aðeins 35 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 3.290.000. 
Rnr.201214.

FORD Mondeo. Nýskr. 08/03, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 890.000. 100% VISA/EURO 
lán möguleiki. Rnr.201239.

TOYOTA Auris Sol dísel. Nýskr. 
12/07, ekinn aðeins 36 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. VERÐ 2.190.000. 
Rnr.201238.

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR
HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero 3,2 GLS 
33”. Árgerð 2006, dísel
Ekinn 99.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.590.000,-
Tilboð:3.990.000,-

Toyota Land Cruiser 
100 VX. Árg. 2006, bensín
Ekinn 128.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.390.000,-
Tilboð: 3.990.000,-

Nissan Pathfinder 2500
SE. Árgerð 2008, dísel
Ekinn 110.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.490.000,-
Tilboð:3.890.000,-

Nissan X-Trail
Árgerð 2008, dísel
Ekinn 120.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.890.000,-
Tilboð:3.390.000,-

Toyota Land Cruiser
120 VX. Árg. 2004, bensín
Ekinn 157.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.390.000,-
Tilboð: 2.990.000,-
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STACKER 4

Ranný Kramer mælir með 
að taka Stacker 4 brennslu-
töflurnar þrisvar á dag og 
best er að dreifa inntöku yfir 
daginn. Til dæmis er gott að 
taka eina á morgnana, eina 
í hádeginu og eina fyrir æf-
ingu eða um miðjan daginn. 
Á meðan þú færð rosalega 
orkusprengju frá töflunum 
þá er markmiðið að léttast 
og missa fitu. Þú færð aukna 
orku en brennslan byrjar 
strax og þú léttist hratt. Þú 
átt ekki að brenna neinum 
vöðvum meðan þú léttist, 
bara fitu! Þessar töflur eru 
fyrir „lengra komna“ og þá 
sem vilja alvöru brennslu-
töflur. Þetta er ekki fyrir þá 
sem eru yngri en 18 ára eða 
fyrir þá sem eru viðkvæmir 
eða nýbyrjaðir að nota 
brennslutöflur.

Eiginleikar Stacker 4:
• Eykur fitu-

brennslu 
margfalt.

• Aukin snerpa 
og athygli á 
æfingum.

• Vatnslos-
andi.

• Dregur úr 
matarlyst. 
Þú brennir 
fitu allan 
daginn 
þótt þú 
farir ekki 
einu sinni á 
æfingu!

100% WHEY PRO-
TEIN PROFESSIONAL
100% Whey protein profess-
ional kemur í átta bragðteg-
undum og er einstaklega 
gott. Uppáhaldið hennar 
Rannýjar Kramer er Choco-
late peanut butter, Caramel 
og Strawberry white choco-
late en þetta eru dæmi um 
bragðtegundirnar í 100% 
Whey protein professional 
frá SciTec Nutrition. 100% 
Whey protein professional 
er framúrskarandi hágæða 
últrasíað mysuprótein 
(concentrate og isolate). 
Mysuprótein er vinsælasta 
próteinið í vöðvabyggingu 
og hefur hæsta líffræðilega 
gildið af öllum próteinum. 
Það inniheldur mikið af 
amínósýrum og einstaklega 
mikið af þremur mikilvæg-
ustu amínósýrunum (BCAA; 
isoleucine, leucine og val-
ine) og inniheldur líka mikið 
af anaból-
ísku am-
ínósýru-
num 
L-glú-
tamíni 
og arg-
iníni.

KRE-ALKALYN®

Kre-alkalyn® eykur frammi-
stöðu og vöðvavöxt. Kre-
alkalyn® er einkaleyfisskylt 
kreatín unnið úr creatine 
monohydrate. Það hefur rétt 
sýrustig („pH correct“) sem 
eykur virkni kreatínsins til 
muna. Með þessari tækni 
og með BioPerine® næst 
hámarksupptaka af kreatíni 
og aukaverkanir verða engar 
(engin vökvasöfnun). Kre-
alkalyn® getur þú einnig 
tekið í minni skömmtum 
en venjulegt kreatín. Kre-
alkalyn® er eina kreatínið 
í heiminum sem er með 
hærra pH-gildi en 12 vegna 
þess að sameindirnar mynd-
ast þegar þessi einkaleyfis-
framleiðsla á sér stað. Þess 
vegna heldur kreatínið sér 
stöðugu og vöðvarnir geta 
nýtt það mun betur.

L-GLÚTAMÍN 

L-glútamín er alþekkt amínó-
sýra. Hún er 60% af amínó-
sýrunum í beinagrindar-
vöðvunum og í miklu magni 
í öllum líkamanum. Það 
er notað við meltingu og 
hjálpar ónæmiskerfinu til 
að verja líkamann. Glútamín 
eykur próteinsamruna, 
kemur í veg fyrir vöðva-
niður brot og cortisol-niður-
brot og eykur frumustærð. 
Að auki getur glútamín aukið 
vaxtarhormónaframleiðslu 
(HGH) margfalt. Undir miklu 
álagi, til dæmis á æfingu og 
eftir æfingu, þarfnast líkam-
inn glútamíns það mikið að 
hann nær ekki að búa til glú-
tamín og því er glútamín ein 
af þessum átta grundvallar-
amínósýrum (essential) sem 
líkaminn þarfnast með inn-
töku. Ónæmiskerfið þarf líka 
á glútamíni að halda sem 
orkuuppsprettu og nuc-
leotide-
verndun.

100% CASEIN 
COMPLEX
Síðast en ekki síst er gott að 
taka 100% Casein complex 
áður en farið er að sofa og 
kallast það næturprótein. 
Casein-prótein frásogast 
hægt og meltast hægt. Það 
gefur líkamanum stans-
laust flæði af próteinum og 
amínósýrum í allt að átta 
klukkustundir. Þess vegna er 
tilvalið að taka 100% Casein 
complex þegar langt er milli 
mála og sérstaklega hentugt 
að taka það inn áður en farið 
er að sofa – þá fær líkaminn 
stanslaust flæði af pró-
teinum alla nóttina!

FITNESS-KEPPANDINN RANNÝ 
KRAMER VERSLAR Í SPORTLÍF
SPORTLÍF KYNNIR  Ranný keppti í síðustu viku á tveimur mótum í Body Fitness, á Íslandsmóti IFBB og Loaded Cup í Danmörku. 
Hún varð í öðru sæti á IFBB hér heima, á Loaded Cup varð hún í öðru sæti í -168 opna flokknum og vann Master +35 ára flokkinn.

MÆLIR MEÐ VÖRUM FRÁ SPORTLÍF Ranný Kramer hefur verið að nota brennslupakka frá Sportlífi til að skera af sér fitu – sem hentar öllum sem vilja grennast og skera af sér fitu fyrir sumarið. MYND/GVA

Ranný hefur verið 
að nota brennslu-
pakka frá Sportlífi 
til að skera af sér 
fitu – sem hentar 
öllum sem vilja 
grennast og skera 
af sér fitu fyrir 
sumarið. Í pakk-
anum eru Stacker 4 
brennslutöflurnar, 
100% 100% Whey 
protein profess-
ional frá SciTec 
Nutrition, Mega kre-
alkalyn, CLA, 100% 
Casein complex og 
glútamín!

Sportlíf rekur 
verslun í Glæsibæ 
og Holtagörðum. 
Nánari upplýsingar 
má nálgast á 
www.sportlif.is.
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Badgley og Mischka eru 
 þekktir fyrir áberandi síð-
kjóla sem eru vinsælir meðal 

stjarnanna í Hollywood og þykja 
henta sérlega vel á rauða dregl-
inum. Meðal þekktra andlita sem 
halda upp á tískumerkið má nefna 
Opruh Winfrey og Sharon Stone. 
Athygli vekur að bosmamiklar 
Hollywood-stjörnur hafa dálæti á 
Badgley Mischka, enda virðast þeir 
ekki aðeins hanna á títuprjóns-
mjóar fyrirsætur heldur huga 
 einnig að þörfum kvenna með 
mjúkar línur. Á myndunum má sjá 
nokkrar stjörnur sem klæðst hafa 
kjólum frá þeim félögum undan-
farið.

HRÆÐAST EKKI 
MJÚKAR LÍNUR
TÍSKA  Hönnunartvíeykið Mark Badgley og James Mischka 
hefur hannað undir merkjum Badgley Mischka í 25 ár. 
Þeir hafa verið ástmenn í 28 ár og innsigluðu ást sína á 
 dögunum þegar þeir gengu í það heilaga í New York.

BADGLEY 
MISCHKA 
Hönnuðirnir 
Mark Badgley 
og James 
Mischka eru 
félagar í við-
skiptum 
og lífi. Þeir 
gengu nýlega 
í hnappheld-
una eftir 28 
ára ástar-
samband.
NORDICPHOTOS/

GETTY

Vöruhönnuðirnir Anna Þórunn Hauksdóttir og Ingi-
björg Hanna Bjarnadóttir leiddu saman hesta sína 
á HönnunarMars og sýndu vegghengda smáhirslu 
sem þær kalla Hamskipti. Hugmyndina segja þær 
sprottna út frá þema hátíðarinnar í ár.

„Þemað var töfrar eða galdrar og við sáum fyrir 
okkur umbreytingu á einhverju stórkostlegu, ein-
hverju sem myndi breytast og brjótast út,“ út-
skýrir Ingibjörg Hanna. „Við sökktum okkur niður 
í að skoða áferðir á hami dýra og sáum fyrir okkur 
hvítan vegg sem myndi umbreytast og skipta um 
ham. Fleiri hirslur á veggnum gæfu til kynna hve 
langt „umbreytingarferlið“ væri á veg komið,“ bætir 
Anna við.

Þær segja næsta skref vera að koma vörunni í 
framleiðslu en Hamskipti vöktu athygli á sýningunni. 
„Við fengum hreint ótrúlegar viðtökur hjá almenn-
ingi og hjá erlendum fjölmiðlum,“ segir Ingibjörg 
Hanna en þetta er í fyrsta skipti sem þær tvær vinna 
saman að vöru. Þær vonast til að geta sameinað 
krafta sína aftur þar sem samstarfið hafi gengið vel. 
„Við erum óhræddar við að gagnrýna framvindu 
verksins, sem er mjög nauðsynlegt í ferlinu.“ - rat

SAMVINNA Anna 
Þórunn Hauksdóttir og 
Ingibjörg Hanna Bjarna-
dóttir unnu Hamskipti 
út frá þema Hönnunar-
Mars. Fjallað var um þau 
á www.dezeen.com.

HAMSKIPTI Á 
HÖNNUNARMARS
Anna Þórunn Hauksdóttir og Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir sýndu vegg-
hengda smáhirslu á HönnunarMars, sem þær kalla Hamskipti.

MELISSA MCCARTHY 
Sló í gegn í Bridesmaids 
og var stórglæsileg í 
þessum dökkbláa kjól á 
rauða dreglinum.

QUEEN 
LATIFAH Leik-
konan klæddist 
hvítum kjól 
frá Badgley 
Mischka á 
Óskarsverð-
launahátíðinni 
í febrúar.

KELLY 
OSBOURNE 
Ungfrú 
Osbourne 
þykir hafa 
gott auga 
fyrir frum-
legri hönnun. 
Hér er hún í 
hvítu dressi 
frá Badgley 
Mischka.

EMILY DESCHANEL Emily 
Deschanel úr þáttunum 

Bones stal senunni í þessum 
kynþokkafulla kjól á Golden 
Globe-verðlaunahátíðinni í 

janúar.

HELEN MIR-
REN Ef eitt-
hvað er verður 
þessi heims-
klassaleikkona 
flottari með 
aldrinum. 
Hér er hún á 
Golden Globe í 
janúar. 
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Til sölu Ford mercury 79‘ heill og 
góður, á uppleið. Verð 1200þús uppl í 
síma 6596320.

Audi A6 árg. 1998 1.8 turbo. Gangverð 
790þús fæst á 440þús stgr. Nýleg 
tímareim, ný kúpling, nýjir diskar og 
klossar að framan. Uppl. s. 618 1915

MERCEDES BENZ 313 CDI
Árg. 2001, sjálfskiptur, ekinn 

227.000km, nýskoðaður. Lyfta 
750kg. Einn eigandi. Alla tíð 

verið í góðu viðhaldi hjá Ræsi 
og Öskju. Nýlega yfirfarin fyrir 

um 600.000kr. (nótur til). Verð kr. 
1.650.000.

Uppl. í síma: 898-3420

VW TOUAREG V10 TURBO 
DIESEL

Árg. 8/2005, ekinn 117.000km. 
Bíll með öllum búnaði þ.m.t. 

lyklalaust aðgengi, leðurklæðning, 
topplúga o.fl.ofl. Ný dekk. 

Umboðsbíll, sami eigandi til 
2012, nýskoðaður án aths. Ný 
yfirfarin loftpúðafjöðrun og 

sjálfskipting (nótur fyrir ca 1,0m). 
Bíll í toppstandi. Ásett verð 

4.900.000. Tilboðsverð 3.900.000.
Uppl.í síma: 898-3420. Skoða 

ýmis skipti á ódýrari.

Grand Cherokee LTD árg. 2000. sk 
2014 ný vetrardekk ekinn 125þús 
mílur. Verð 850þús. Uppl. s. 846 8321

!!! FRÁBÆR AUDI !!!
Vegna flutninga er þessi gullfallegi 
Audi Q7 Premium til sölu. Árgerð 
2007, ekinn 108 þ.km. Verð 
4.700.000.- stgr. Uppl. 692 4813/691 
2838

GOLF 2004, ek. 99þ.km., beinsk., ný 
tímareim og vatnsdæla, sumard. á 
álfelgum, vetrard. á stálf. Topp eintak. 
Verðtilboð. Uppl. 822-4850.

Til sölu vw golf sport Árg 2006 ek 
85.000 topplúga, aðeins 2 eigendur, 
lýtur mjög vel út. V. 1450 þús. 840 
1341

PEUGEOT 206, ÁRGERÐ 2002
Töff 3 dyra sportlegur bíll, ekinn 120 
þús. km. Leður/rúskinn á sætum. 
2 l. 136 hestafla vél. Verð 350.000 
Upplýsingar í síma 662 3012

MB A200 CDI árg. 2007 ek. 101þús, 
140 hö, 5,8l. í bl. akstri. 7 g. sjálfsk. 
ESP, ABS. Sumar og vetrad, 8 álfelgur, 
leður á stýri og gírstöng, vagga fyrir 
GSM. Búið að skipta um allar hurðir, 
nýkominn úr 100.000 km skoðun 
hjá Öskju, búið að endurnýja allt í 
bremsum og skipta um olíu á sjálfsk. 
Lakk nánast eins og nýtt. V. 2.300.000. 
S. 893 0302

FORD F350, King Ranch árg. 07, ekinn 
60þ km Pallhýsi: Travel Lite 800SBX 
Pakkaverð kr. 5.900.000.- Uppl í síma 
825 8423

Reunault scenic árg ‚99. Ek. 190þ. 
Þarfnast lagfæringar. Verð 130þ. S. 
659-8660

Skoda Octavia ‚03 ek.93þús v. 750þús 
upplýsingar í síma 848 9452

Til sölu BMW X5 4,4 2004 mdl algjör 
gullmoli. Uppl í s. 004747706654 
glæsilegur bíll.

Til sölu tveir ódýrir, Suzuki Baleno 
og ford transit tilboð óskast. Sími: 
6186565

 0-250 þús.

TILBOÐSVERÐ 199ÞÚS STGR
Opel Vectra árg ‚98 ekinn 178þús, 
beinskiptur, 4 dyra, skoðaður til ágúst, 
glæný vetrardekk, ásett verð 450þús, 
Tilboðsverð aðeins 199þús, möguleiki 
á 100% visa/euro láni, uppl í s:659-
9696

Almera 1997, sjálfsk, ek 166þ, nýsk, 
4dyra, ágætt útlit og ástand. Verð 
250þ. Engin skipti. Sími. 693 0093

SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR Á 
220 ÞÚS!

 Hyundai Sonata 2.0 árg‘99, ek 173 
þús, sjálfskiptur, með skoðun út árið, 
nýlega yfirafarin, fínn bíll og góður í 
akstri, en farið að sjást á honum að 
utan verð 220 þús (ásett 450 þús) 
s.841 8955

 250-499 þús.

!! FRÁBÆR FOCUS TILBOÐ 
290 Þ!!

Ford Focus Sedan 00” 4d, bsk ek. 140þ 
Ný negld dekk! Ný skoðaður14” Allt 
nýtt í bremsum! Verð 390þ TILBOÐ 
290stgr! skoða öll skipti á ódýrari! S. 
866-4904

RÚMGÓÐUR SJÁLFSKIPTUR 
340 ÞÚS

 DAIHATSU GRAN MOVE WAGON 
árg‘99 ek.135 þús, sjálfskiptur, 
skoðaður, rúmgóður og lýtur vel út 
verð 340 þús möguleiki á 100% visa 
s. 841 8955

GÓÐUR CHEROKEE
Jeep Cherokee Sport árg 1997 bsk. Sk. 
2014 ný vetrardekk ekinn 295 þús. 
Einn eigandi. Verð 400 þús. Uppl. s. 
615 7500

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 777-3077.

Óska eftir VW multivan 2005-2009. 
Sjálfskiptur, diesel. 3-5 millj. S: 848 
0611.

 Sendibílar

Mercedes Bens árgerð 2005, ameríska 
útgáfan. 14 rúmmetra kassi og 750 kg 
lyfta. S. 892 9113

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Óska eftir að kaupa götu-bifhjól 600-
1000cc ekki eldra en 02 og ekki racer. 
ABS bremsur er kostur. Staðgreiðsla í 
boði. GSM. 777 5200

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla. 
Fljót og góð þjónusta. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S: 554 0661 GSM: 
897 4996 - 699 2502 velaverkjw@
simnet.is velaverkjs.is - slattuvel.is

 Fjórhjól

Fjórhjól Honda Rincon árg‘07 
ek.2000km. Vel með farið eins og nýtt. 
kostar nýtt 2,2M verð 1,050þús. Engin 
skipti. S. 899 3032

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. S. 893 3573.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

4% MINNI 
eldsneytiskostnaður
með réttum loftþrýstingi 
í dekkjunum.

HAGKVÆM 
BÍLAFJÁRMÖGNUN

Bílafjármögnun
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 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar á tilboðsverði á 
lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk-trukkadekk Stærðir 
23,5R25-26,5R25-29,5R25-1800R33-
1600R25. O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Kajakar

SJÓKÆJAK.
Prijon Seayak. Fylghlutir; YAK 
björgunarvesti, YAK þurrgalli XL, YAK 
yfirbreiðsla, Prijon þurrbuxur L, árar 
og svunta. Einnig toppgrindarbogar 
með festingum fyrir bátinn. Sem sagt 
allur pakkinn. Uppl s. 698 4967-566 
8366

 Bátar

Til sölu nýr Sómi 870 upphækkaður. 
Tilbúinn til innréttinga. Verð kr. 4.8 
milj. Uppl. í síma 892 8425

STRANDVEIÐIBÁTUR 
TIL SÖLU

Mikið endurnýjaður. Yfirfarin vél og 
drif, allt nýtt í rafmagni, brunakerfi, 
siglingatæki. Báturinn er 9,20m á 
lengd og 3m á breidd. Góður lúkar og 
gott dekkpláss. Var á strandveiðum 
síðasta sumar. Verð: 10,8 millj. S. 893 
3040

Til sölu nánast ónotaður Campion 
Explorer 602cc.225hö Optimax, GPS, 
CD,VHF, fiskleitaræki ofl. Gengur 
55m. Frábær í skotveiði, sjóstöng, 
ferðaþjónustu ofl.. 822 4060

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

BÁTUR 5,4 METRA MEÐ HÚSI Með 
svefnaðsöðu 90 hö mótor Árgerð 2007 
bensín 4 stroke Verð 4.550.000 skoða 
öll skipti 691 4441

Strandveiðibátur 2,35 btr. (2.rúllur) + 
ehf kennitala. V. 3.490þ. S. 840 3011

Óska eftir 200-300 hestafla bátavél 
með hældrifi. S. 863 5699

 Bílaþjónusta

Viltu gera við loftkælingar í bílum? 
Verkfæri, efni og námskeið. Íshúsið 
ehf, www.ishusid.is, 566 6000.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Til sölu notuð Contenental sumardekk, 
stærð 255/30 R90. Fást á góðu verði. 
S: 892 6076

 Viðgerðir

10 ÁRA GÖMUL VERÐ! 
Tilboð: Yfirfara reiðhjól 2.800.- . 
Fljót og góð þjónusta. 
Reiðhjólaþjónustan Vagnhöfða 6, 
S. 821 0040.

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

STIGAGANGAHREINSUN.IS
Teppahreinsun, veggjahreinsn, 
bónvinna. Pawel S. 842 6522.

 Garðyrkja

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

Get bætt við mig bókhaldi fyrir 
einyrkja og félög. Áralöng reynsla. S: 
699-5023.

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

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

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ 
LAGA ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu og hellulagnir, endurnýjun 
dren og klóaklagnir. Vélaleiga, 
Efnissala. Uppl. s. 869 1700/868 4043. 
Jarðlausnir ehf.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. 
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 
866 9784.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

 Snyrting

Viltu losna við bólur og hrukkur. 
Hvernig væri að prófa Dui cleaning 
tækið mitt ? Ókeypis prufutími. Sími 
698 2260.

 Spádómar

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

 Iðnaður

E.J. VÉLAR
Tek að mér alm. gröfuvinnu s.s. sökkla, 
fleiganir, lagnavinnu og burtkeyrslu á 
efni og rif. S: 690 4452.

 Múrarar

Múrmeistari, alvanur hvers konar 
steypuviðgerðum o.fl., getur bætt við 
sig múrviðgerðum, flísalögnum o.fl. 
Tilboð eða tímavinna. Sanngjarnt 
verð. Uppl. í s. 865 4514

 Rafvirkjun

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

 Trésmíði

TRÉSMÍÐI
Smiður getur bætt við sig 

verkefnum s.s viðhald, 
húsaviðgerðir, parket, inréttingar, 

nýsmíði, gluggar ofl. 
Tilboð/tímavinna.

S. 898 9602.

 Önnur þjónusta

RÝMINGARSALA 
 GREEN-HOUSE

 Opið í dag laugardag frá 10-14 
og þriðjudaga 13-19. Fallegur 
fatnaður á frábæru verði. Gott 
úrval. Verið velkomin Green-house/
Capri Collection Langholtsvegi 112B 
S.6952285

 Til sölu

OPIÐ HÚS/INNBÚSSALA 
SÓLTÚNI 20 (JB 

HEILSULIND) KL. 11:00 Á 
LAUGARDAG

Allt á að seljast, 8 kg þvottavél, 
uppþvottavél, tvöfaldur ísskápur, 

svefnsófar, nuddbekkir, heitir 
pottar, helluborð, ofn, skenkar, 
málverk, lampar og mikið af 
pottum, pönnum og annari 

smávöru.
Frekari upplýsingar og myndir 

inn á www. Uppboðshús.is

Til sölu barnaleikgrind, barnastóll, 
Trek hlaupakerra og barnakerra. S. 
698 8945

Sem nýtt á hálfvirði. Sonus Faber 
hátalarar, Whippet málmstytta, gulur 
sófi og sturta 40þ kostar ný 140þ. S. 
895 6160

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Gefins

Jesús elskar þig trúðu á hann, snúðu 
frá syndum þínum byrjaðu að lesa 
Biblíuna og farðu á samkomur eða 
í kirkju.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi bilaðar þvottavélar, þurrkara, 
uppþvottavélar á kr. 3000,- Get sótt. S. 
777 6729.

Óska eftir 200-300 hestafla bátavél 
með hældrifi. S. 863 5699

 Hljóðfæri

Úrvar af harmonikum fylguhlutin og 
harmonikudiskum. Diskurinn Rætur 
kominn í Verslanir. EG-tónar 
S. 8247610 & 6601648Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Skemmtanir

Til sölu
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 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

RAFSTÖÐ
Til sölu notuð rafstöð í húsi 27 KVA 
22 KW 400/230 Volt keyrð 18924 klst 
nýupptekin rafall er I lokuðu húsi 
tilbúin til notkunar. Verð Kr 750.000- 
án vsk Upplýsingar í síma 694-1500.

 Verslun

 Ýmislegt

Kaupi innbú og þrotabú, sé um 
pökkun og flutning, fljót og góð 
þjónusta. S: 822 0311.

Kaupi innbú og þrotabú, sé um 
pökkun og flutning, fljót og góð 
þjónusta. S: 822 0311.

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

Hef flutt stofuna mína í nýtt 
umhverfi. Nudd fyrir heilsuna. Einn 
reyndasti nuddari bæjarins. Gerður 
Benediktsdóttir, nuddari. Uppl. í S. 
698 2260

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur er með opna 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með áherslu á Hugræna 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Dýrahald

TILBOÐSDAGAR 
Í DÝRALANDI

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-074.

TILBOÐSDAGAR 
Í DÝRALANDI

Hundagrindur fyrir bíla 
Lítil verð 5.990,- 
Stór verð 6.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

TILBOÐSDAGAR 
Í DÝRALANDI

Hvolpa og kanínugrindur 
Hæð 60cm verð 5.990,- 
Hæð 80cm verð 6.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

TILBOÐSDAGAR 
Í DÝRALANDI

Plasthundabúr 67x51x47 verð 
7.990,- Plasthundabúr 80x56x58 verð 
11.990,- Plasthundabúr 100x67x75 
verð 19.990,- Dýraland Kringlan 7 
s.588-0711 
Athugið aðeins nokkur búr.

 Fyrir veiðimenn

LAX-BLEIKJA-GÆS
Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og 
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá 
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum 
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl. 
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

 Húsnæði í boði

Til leigu björt 90 fm 3. herb íbúð í 
vesturbænun (107 Reykjavík). leigist á 
160 þús með hússjóði en án rafmagns. 
Tryggingarfé krafist. Upplýsingar í sfa@
internet.is, 6626601 og 6927218

TIL LEIGU ÍBÚÐ
4ra herbergja í Stórakrika, Mosó 
verð 200.000 laus penthouseíbúð í 
Boðaþingi, Kópavog verð 250.000 
laus Upplýsingar veitir Baldvin í síma 
898 1177

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

Til leigu herbergi 20fm eða 55fm 
studio íbúð í laugardalnum. Uppl í 
síma: 616-1056

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

 Húsnæði óskast

HÚSNÆÐI ÓSKAST
Kona um fimmtugt, algjör 

bindindis manneskja, 
óskar eftir lítilli íbúð til 

langtímaleigu í rólegu hverfi 
á höfuðborgarsvæðinu. Helst 
í Reykjavík eða Mosfellsbæ. 

Um 40fm. hentar vel. Ekki má 
vera ónæði um nætur. Tengi 

þarf að vera fyrir þvottavél og 
heimilssíma, vil ekki ljósleiðara. 
Leiga verður að vera sanngjörn. 

Öruggar greiðslur.
Sími 561 0722

Óska eftir studio íbúð eða íbúð helst í 
nánd við laugardalslaug. Annars kemur 
allt til greina. Reyklaus og reglusamur. 
Meðmæli geta fylgt. Greiðslugeta 
100þ. Get borgað 3ja mánaða 
tryggingu. Tryggvi S. 848 8154

 Húsnæði til sölu

Til sölu heilsárshús í byggingu staðsett 
í Svínadal Hvalfjarðarsveit. 125 m2 
með steyptri gólfplötu og hitalögnum 
í gólfi. Verönd 150 m2 umhverfis 
húsið. Áhugi fyrir að taka nýlegt 
hjólhýsi sem útborgun. Húsið verður 
til sýnis næstu daga. Upplýsingar í 
síma 868 0290.

 Sumarbústaðir

NÝTT HÚS Í HÚSAFELLI
Heilsárshús til sölu á 1250fm 
eignarlóð með heitu og köldu 

vatni og manngengu risi. 
Sanngjarnt verð, óska eftir 

tilboðum.
Upplýsingar í síma 893 1335

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

Gistiaðstaða f. 12 manns. Helgarleiga 
65þús. Stök nótt virkan dag 25þús. 
lágmark 2 nætur til 15. maí. 
Sumarverð helgi 90þús og stök nótt 
virkan dag 35þús. Heitur pottur og 
sauna. Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu 
og myndir á. www.summer-house.
weebly.com

Bjálkahús til sölu úr 70mm 
bjálka, 15m² og á sama stað, 
harðviðargluggar í parhús. S. 894 
7902.

GRÍMSNES OG NÁGRENNI
Sjáum um almennt viðhald á 
sumarhúsum og sólpöllum. gullfoss@
internet.is & S. 893 3733

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

 Atvinnuhúsnæði

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunarhúsnæði - 50 til 1500 
fermetra Skrifstofurými - 20 til 

2500 fermetra, 
stakar eða heil hús. 

Iðnaðarhúsnæði - Allar 
mögulegar stærðir Lagerhúsnæði 
- Sendu fyrirspurn, mikið úrval.

Ef þú ert að leita að 
leiguhúsnæði eða vilt leigja 

út, sendu okkur upplýsingar á: 
jonvikingur@fyrst.is 

Símar 533 1316 - 892 1316 - 
Alltaf opið.

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

 20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

 Gisting

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsmanni á 
dekkjaverkstæði okkar í törnina og 
jafnvel meira. Viðkomandi þarf að 
vera vanur, jákvæður og hafa góða 
þjónustulund. Umsóknir óskast sendar 
á verslun@vdo.is VDO Borgardekk. 
Borgartún 36. S: 588 9747

Óska eftir múrurum eða vönum 
mönnum í múrverki upplýsingar í 
síma: 7780007 hvassavík ehf

RAFVIRKI ÓSKAST.
Óska eftir að ráða vana rafvirkja með 
góða íslensku kunnáttu til starfa sem 
fyrst. s: 8930790, magnus@el-x.is

VEIÐIHÚS
Sumarstarf á besta stað á vesturlandi 
óskar eftir starfsfólki til almennar 
þjónustustarfa og þrifa. Leitum eftir 
20 ára og eldri. Áhugasamir hafi 
samband á netfang taktur70@gmail.
com fyrir 15. apríl 2013.

Guesthouse one hour drive from 
Reykjavík requesting employee for 
reception work and housekeeping. 
Applicant must be well organized, 
disciplined and good at 
communication. Work plan for every 
month is to work for two weeks 
and vacation for two weeks. Driving 
license is desirable. Please send yours 
application to: greatnorth@simnet.is

Pylsumeistarann vantar manneskju í 
afgreiðslu í 100% vinnu. Uppl. í s. 517 
3915 eða 690 3916.

Fyrirtæki í ferðaþjónustu leitar að 
leiðtoga NÚNA... sendu skilaboð á 
marta77@simnet.is

Óska eftir skipsstjóra og vélaverði á 
rækjkuveiðar. Uppl. s. 898 0504

Full time grill chef or experienced 
kitchen workers wanted to work in 
a busy downtown bistro.must be 
positive ,hard working and have an 
ability to work in a team environment.
please forward cv to glennmoyle@
gmail.com to arrange an interview

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

Stundvís, áræðanlegur, íslenskur 22 
ára kk sem talar reibrennandi ensku 
og hefur búið erlendis óskar eftir 
vinnu. Er með meirapróf. Get byrjað 
strax. E-mail: tjorvisch@gmail.com 
Sími: 849 2288

2 málarar vanta vinnu. S 892 9295

 Tilkynningar

HÓMÓPATÍA OG SCIO
Hómópatía er mild en áhrifarík leið til 
að ná betri jafnvægi. Hef unnið sem 
hómópati í 10 ár. Er líka með Scio 
tæki. Uppl í s 861 1017 Halldóra Þ. 
Leifsdóttir

 Einkamál

SPJALLDÖMUR 908 2000
Opið allan sólarhringinn. 
Engin bið nema þegar talað er.

Til sölu

Námskeið

Sölusýning
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félagsfræðibraut. „Í dag sé ég 
eiginlega eftir því að hafa hætt, 
það hefði verið fínt að hafa þessa 
kunnáttu betur slípaða í dag. Mér 
fannst þetta mjög gaman og held að 
það hafi bara verið þessi klassíska 
uppreisn á unglingsárunum sem 
fékk mig til að hætta á sínum tíma. 
Ég var enginn framúrskarandi 
dansari kannski en viðurkenni að 
ég er með dansfætur,“ segir Styr 
kankvís. Nú eru það helst dansgólf 
skemmtistaða miðborgarinnar sem 
fá að njóta danshæfileikanna. 

Styr er ekki kominn úr leiklistar-
fjölskyldu eins og gjarna tíðkast hjá 
þeim sem feta þessa braut. Hann lék 
í nokkrum skólaleikritum á sínum 
tíma og var sendur að eigin frum-
kvæði í leiklistarbúðirnar Stage-
door Manor í New York sumarið 
þegar hann var 14 ára. Meðal þeirra 
sem hafa verið í þessum búðum eru 
frægir leikarar á borð við  Natalie 
Portman, Robert Downey Jr. og 
Leah Michele úr sjónvarpsþáttunum 
Glee. „Ég var þar eitt sumar og naut 
mín í botn. Við settum meðal ann-

ars upp Hroka og hleypidóma sem 
var mikil reynsla. Svo hef ég leikið í 
nokkrum auglýsingum og verið dug-
legur að fara í prufur úti um allt.“

Hver dagur var nýr áskorun
Eitt ár er síðan tökum lauk á mynd-
inni Falskur fugl og segir Styr ferl-
ið bæði krefjandi og lærdómsríkt 
en þetta var hans fyrsta upplifun af 
tökum á kvikmynd. Hann hafi verið 
umkringdur góðu fólki á tökustað 
sem skipti sköpum. „Ég hefði ekki 
getað þetta án  þessara snillinga sem 
voru á tökustað. Að fá að leika með 
elítunni eins og Hilmi Snæ, Þorsteini 
Bachmann og  Ingvari E. eru þvílík 
forréttindi og gaman að fylgjast með 
þeim vinna. Svo var ég mikið með 
leikaranum Davíð Guðbrandssyni 
sem hjálpaði mér mikið,“ segir Styr. 
„Það sem kom mér mest á óvart var 
hversu dug legir allir voru, allt frá 
framleið endum til þeirra sem sáu 
um matinn. Ég kannski sat í makind-
um mínum við að lesa handrit og það 
voru allir á hlaupum í kringum mig.“

Kvikmyndin Falskur fugl er 

  Það var svolítið í takt við hlutverkið að mæta ekki 
í skólann. Það hefði verið erfitt að kúpla sig út, vera hress 

og glaður í skólanum á meðan maður brá sér svo  
í hlutverk vandræðaunglingsins inn á milli. 

Tilheyrir það ekki að vera 
smá stressaður fyrir 
frumsýningu? Ég er 
samt búinn að sjá nokkra 
búta úr myndinni og þá 
varð ég rosa spenntur 

því þetta leit svo vel út,“ segir Styr 
Júlíusson glottandi er blaðamaður 
spyr hvernig líðanin sé hjá ungum 
og óreyndum leikara nú þegar 
 byrjað er að telja niður í frumraun-
ina á hvíta tjaldinu. Styr fer með 
hlutverk ólíkindatólsins Arnaldar 
í kvikmyndinni Falskur fugl sem 
verður frumsýnd þann 19. apríl 
næstkomandi. 

Hann viðurkennir að honum 
hafi verið hent út í djúpu laugina 
með því að fá aðalhlutverkið í sinni 
fyrstu bíómynd.  

„Ég fór aldrei í svona hefð-
bundnar prufur. Jón Atli (innskot. 
bl. Jónasson, handritshöfundurinn) 
er fjölskylduvinur og ég hafði áður 
farið í prufur fyrir hann varðandi 
önnur verkefni. Í staðinn fyrir að 
fara í prufur voru þetta  nokkrir 
kaffihúsafundir með honum og 
leikstjóranum sem leiddu til þess að 
allt í einu var ég mættur á æfingu 
með leikurum. Þá fyrst áttaði ég 
mig að ég hefði fengið hlutverkið,“ 
segir Styr sem ber leikstjóranum, 
Þór Ómari Jónssyni, vel söguna.

Miðbæjarrotta
Styr er á tuttugasta aldursári og við 
nám í Menntaskólanum í Hamrahlíð 
en stefnir á útskrift í vor. Hann er 
fæddur og uppalinn í 101 Reykjavík 
með nokkurra ára viðkomu í París 
þar sem hann bjó ásamt móður 
sinni, Lindu Björgu Árnadóttur, 
fagstjóra fatahönnunar deildar 
Listaháskóla Íslands. „Ég var í París 
milli 2-4 ára aldurs og skilst að ég 
hafi talað reiprennandi frönsku þá 
en var um þrjár vikur að gleyma 
henni eftir að ég kom aftur heim. 
Það er eiginlega synd,“ segir Styr 
og vill frekar kalla sig mið bæjar-
rottu en heimsborgara þrátt fyrir 
Parísardvölina.

Styr hóf sinn námsferil í Austur-
bæjarskóla, því næst Vestur bæjar-
skóla og svo Hagaskóla. Þá tók 
Menntaskólinn í Hamrahlíð við 
en hann kveðst ekki vera  aktífur 
í félagslífinu, hvorki meðlimur 
í hinum fræga kór né leiklistar-
félaginu. „Ég held að ég hafi heillast 
af týpunum í MH og þess vegna 
varð hann fyrir valinu. Ég hef á 
seinni árum tekið minni og minni 
þátt í félagslífinu og borgaði ekki 
einu sinni í skólafélagið í ár, sem er 
vandræðalegt að segja frá.“

Með dansfætur
Fyrsta árið sitt í MH var Styr 
á listdansbraut en hann æfði 
bæði  ballett og breikdans þegar 
hann var yngri. Hann hætti þó 
í  dansinum eftir fyrsta árið í 
menntaskóla og skipti yfir á 

Ungur og 
óreyndur í 
aðalhlutverki
Þrátt fyrir að vera óþekkt andlit hefur leikaradraumurinn 
lengi blundað í Styr Júlíussyni sem leikur aðalhlutverkið 
í kvikmyndinni Falskur fugl. Styr lýsir sér sem latté-lepjandi 
miðbæjarrottu sem hikar ekki við að sýna gamla ballett-
takta á dansgólfum skemmtistaðanna.

HEILLAÐUR AF 
KVIKMYNDA-
GERÐ  
Styr Júlíusson er 
bíður þess með 
óþreyju að setja 
upp stúdents-
húfuna í vor og 
segist þá fyrst 
verða frjáls en 
hann hefur sett 
stefnuna á lær-
lingsstöðu hjá 
kvikmyndafyrir-
tæki í París á 
næsta ári. 

 Maki Einhleypur
 Fjölskylda Hef það þrælfínt, foreldrar eru Júlíus Þorfinnsson  
  og Linda Björg Árnadóttir.
 Búseta Hjemme på!
 Uppáhaldskvikmynd Brazil er í miklu uppáhaldi.
 Uppáhaldsleikari Jean-Paul Belmondo.
 Draumahlutverk Ætli það sé ekki Jesús frá Nasaret.
 Leyndur hæfileiki Tek upp bassann við tækifæri.

Býr heima hjá mömmu

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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byggð á samnefndri skáldsögu 
eftir Mikael Torfason sem kom 
út árið 1997. Bókin vakti athygli 
á sínum tíma fyrir bein skeyttar 
lýsingar á hörðum heimi eitur-
lyfjanna. Styr segir að sér hafi 
verið ráðlagt að lesa ekki bókina 
fyrir tökur en hann hafi þó stol-
ist í nokkra kafla. „Sögukennarinn 
minn í MH sagði að hann hefði lesið 
bókina á sínum tíma og verið and-
vaka í tvær nætur á eftir. Lýsing-
arnar í bókinni eru rosalega hrotta-
fengnar og ég skil vel að þær hafi 
vakið athygli þegar bókin kom út. 
Þær mundu líklega gera það í dag 
líka.“

Einangraði sig í tökunum
Styr ræðst ekki á garðinn þar sem 
hann er lægstur er hann  bregður 
sér í hlutverk reiða og ofbeldis-
hneigða unglingsins Arnaldar 
Gunnlaugssonar á hvíta tjaldinu. 
Styr segir Arnald eilítið einlæg-
ari í myndinni en hann kemur 
fyrir í bókinni. „Hann er fullur 
af reiði og gremju sem hann rétt-
lætir með sjálfsvorkunn. Hann er 
sjálfs elskur og sér ekki að fólkið í 
kringum hann er líka að þjást. Mér 
finnst hann samt vera einlægur í 
sinni geðveiki,“ segir Styr, sem á 
ekki mikið sameiginlegt með Arn-
aldi. „Nei, það er ekki mikið líkt 
með okkur. Sagan sjálf fjallar samt 
um samskiptaleysi og meðvirkni í 
fjölskyldum og það er kannski eitt-
hvað sem ég get skilið upp að vissu 
marki.“

Styr segir að það hafi tekið á að 
lifa sig inn í hlutverkið og að hann 
hafi einangrað sig á meðan á tökum 
stóð. Skólinn fékk að líða þessa 
vorönnina en hann hafi náð öllum 
fögum þótt það hafi ekki verið með 
neinum glæsibrag. „Þetta var svo-
lítið í takt við hlutverkið að mæta 
ekki í skólann. Það hefði verið  erfitt 
að kúpla sig út og vera hress og 
glaður í skólanum á meðan maður 
brá sér svo í hlutverk reiða vand-
ræðaunglingsins inn á milli. Þetta 
voru líka tólf tíma dagar og lítill 
tími auka. Kannski hjálpaði það 
bara í karaktersköpuninni að vera 
pínu stressaður yfir skólanum á 
meðan á tökuferlinu stóð?“

Stressaður og spenntur
Styr er bæði stressaður og 
 spenntur yfir viðtökum myndar-
innar. Hann ætlar að bjóða allri 
fjölskyldunni í bíó en er viss um 
að það verði undarleg bíóferð enda 
er hann sjálfur í mynd meiripart 
myndarinnar. „Þetta verður  vægast 
sagt undarlegt að sitja í bíósalnum 
og fylgjast með sjálfum sér. Ég er 
bæði stressaður og spenntur yfir 
þessu öllu saman,“ segir Styr og 
viðkennir að það versta sem gæti 
gerst væri að myndin fengi ömur-
lega dóma. „Það væri frekar glatað 
að fá lélegan dóm.“

Styr er óþreyjufullur að klára 
skólann og stefnir út fyrir land-
steinana eftir að hefur sett upp 
stúdentshúfuna í vor. Hann hefur 
löngum haft áhuga á kvikmyndum 
og er það þá evrópsk kvikmynda-
gerð sem heillar hann mest. Hann 
setur stefnuna á lærlingsstöðu 
hjá kvikmyndafyrirtæki í París á 
næsta ári en hann er spenntur fyrir 
öllum hliðum kvikmyndagerðar. 
Draumurinn er að gera sína eigin 
bíómynd í framtíðinni.

„Ég er spenntur yfir að klára 
skólann. Get eiginlega ekki beðið, 
þá fyrst verður maður frjáls eins 
og fuglinn og getur tekist á loft.“

Frumsýning 19. apríl Kvikmynd byggð á 
samnefndri skáldsögu Mikaels Torfasonar 
sem kom út árið 1997. 
Handrit Jón Atli Jónasson skrifaði handritið.
Leikstjóri Þór Ómar Jónsson.
Hlutverk Auk Styrs, Hilmir Snær Guðnason, 
Ingvar E. Sigurðsson, Davíð Guðbrandsson, 
Alexía Björg Jóhannesdóttir, Damon Younger, 
Þorsteinn Bachmann og Rakel Björk Björns-
dóttir. 
Efni Myndin fjallar um hinn 16 ára Arnald 
sem verður fyrir miklu áfalli er hann kemur 
að eldri bróður sínum látnum eftir sjálfs-
morð. Hann tekst á við gríðarlega gremju og 
reiði vegna þess sem bitna á hans nánustu. Í 
kjölfarið leiðist hann út í óreglu sem er ekki til 
að bæta líf hans. 

➜ Falskur fugl

Á GLAPSTIGUM  Styr í hlutverki Arnaldar sem er reiður vandræðaunglingur sem leiðist út í óreglu í kjölfar áfalls. Myndin er frumsýnd 19. apríl. 

Harpa Ólafsdóttir, formaður  Heiðrún Jónsdóttir, varaformaður
Árni Bjarnason    Hjörtur Gíslason
Kolbeinn Gunnarsson    Konráð Alfreðsson
Orri Hauksson    Þórunn Liv Kvaran

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Árni Guðmundsson

lífeyrissjóður
Efnahagsreikningur:           31.12.2012             31.12.2011
   Verðbréf með breytilegum tekjum             111.199                                    90.046
   Verðbréf með föstum tekjum             156.350     145.285
   Veðskuldabréf                  15.680 16.440
   Bankainnstæður                  18.978 15.320
   Kröfur                      1.135         1.313
   Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir                  241            236
   Skuldir                         - 1.324    - 3.260 
   Hrein eign til greiðslu lífeyris              302.259                   265.380

Breytingar á hreinni eign:            2012          2011
   Iðgjöld                  12.547 11.956
   Lífeyrir            - 9.133 - 8.152
   Framlag ríkisins vegna örorku                    925 880
   Fjárfestingartekjur                             33.087 20.347
   Fjárfestingargjöld       - 208  - 182
   Rekstrarkostnaður                        - 385                 - 337
   Aðrar tekjur                                          45                40
   Skattur á hreina eign                         0            - 214

   Hækkun á hreinni eign á árinu              36.878                                      24.338
   Hrein eign frá fyrra ári                           265.380    241.042

   Hrein eign til greiðslu lífeyris         302.258 265.380

Kennitölur:             2012          2011
   
   Hrein nafnávöxtun                  12,2% 8,1%
   Raunávöxtun                    7,4% 2,9%
   Hrein raunávöxtun                              7,3% 2,7%
   Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)                  - 4,2% - 5,1%
   Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)                 3,4% 2,7%
   Eign umfram heildarskuldbindingar (%)              - 4,4% - 4,9%
   Fjöldi sjóðfélaga                 26.073 26.203
   Fjöldi launagreiðenda                  4.168 4.064
   Fjöldi lífeyrisþega                 16.328 15.556

(Allar fjárhæðir í milljónum króna)

Stjórn sjóðsins:

Ársfundur sjóðsins verður haldinn þriðjudaginn 23. apríl n.k. kl. 17.00 á Grand Hótel  Reykjavík.  
Dagskrá fundarins verður auglýst síðar. 

Ársfundur 2013

Afkoma
Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar sjóðsins á árinu 2012 var 12,2% sem jafngildir 7,3% hreinni 
raunávöxtun. Ávöxtun innlendra hlutabréfa var 21,5% og erlend hlutabréf hækkuðu um 20,4% í krónum. 
Erlend hlutabréf sjóðsins samanstanda af skráðum verðbréfum og óskráðum fjárfestingasjóðum. Til 
samanburðar hækkaði heimsvísitala hlutabréfa um 21,0%. Raunávöxtun skuldabréfa var 4,5%. Hrein eign 
samtryggingardeildar í árslok 2012 var 299,5 milljarðar króna og hækkaði um 36,7 milljarða frá fyrra ári. 
Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eru heildarskuldbindingar sjóðsins 4,4% umfram eignir í árslok 2012.

Eignir sjóðsins skiptast þannig: Innlend ríkistryggð skuldabréf eru 42,6%, erlend hlutabréf 23,1%, innlend 
hlutabréf 8,8%, veðskuldabréf 5,6%, önnur skuldabréf 10,5%, innlán 6,1% og vogunar- og fasteignasjóðir 3,3%.

Séreign
Hrein nafnávöxtun séreignardeildar sjóðsins var þannig: Framtíðarsýn I skilaði 13,3% ávöxtun, 
Framtíðarsýn II skilaði 11,5% og Framtíðarsýn III, sem er verðtryggður innlánsreikningur, skilaði 6,0%. 
Hrein raunávöxtun var á sama tíma 8,4%, 6,7% og 1,5%. Lífeyrisgreiðslur úr séreignardeild námu 
samtals 195 milljón króna á árinu. Hrein eign séreignardeildar í árslok 2012 var 2.764 m.kr. og hækkaði 
um 191 m.kr. frá fyrra ári.

Starfsemi á árinu 2012



Sumarið 
Útilegumaðurinn  - Þar sem grasið er grænna



FERÐAVAGNAR

er tíminn!
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Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Það er óhætt að fullyrða 
að skótískan í ár er fjöl-
breytt. Támjóir pinna-
hælar fá uppreisn æru 
í sumar sem og gömlu 
góðu inniskórnir. Tísku-
húsið Celine sýndi flat-
botna og loðna inniskó 
sem fengu tískuspekinga 
til að hoppa hæð sína, 
enda varla til þægilegri 
skóbúnaður fyrir sum-
arið. Þá eiga svokallaðir 
skylmingaþrælasandalar, 
sem ná hátt upp á 
kálfa að hætti Acne og 
Alexanders Wang, eftir 
að vera vinsælir í sumar. 

Buxnadragtin í sviðsljósið

Frá inniskóm til pinnahæla

Buxnadragtin virðist ætla að stela sviðsljósinu frá léttum kjólum í sumar. Í sumarlínum 
helstu hönnuða heimsins voru samstæðar buxur og jakki áberandi og þá gjarna í ljósum 
lit sem hæfir hækkandi sól. Buxnasniðin eru misjöfn, síðar og útvíðar skálmar eða þröngar 
og í ökklasídd við klassíska jakkafatajakka. Það er ekki úr vegi að bæta buxnadragtinni í 
fataskápinn því hún á eftir að halda áfram ofarlega á tískuradarnum næsta haust.

DRIES VAN 
NOTEN

VICTORIA 
BECKHAM

CELINE
ALEXANDER 
WANG

ALEXANDER 
WANG

MULBERRY

COSTUME 
NATIONAL

MARY 
KATRANTZOU

JONATHAN 
SAUNDERS

SAINT 
LAURENT

STELLA 
MCCARTNEY
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Vnr. 49620106
Hlaupahjól, mini.

Vnr. 41616063
Bekkur, 110 cm, acacia 
harðviður, með svartri sessu.

Vnr. 41622100
Garðsett, borð stál/gler 
og 4 stólar, blátt.

Vnr. 41616016
Garðsett úr acacia 
harðviði, borð 160x90 cm,
tveir bekkir 135x32 cm,
ásamt svörtum sessum.

Vnr. 41622139
RATTEN garðsett 2 stólar
og borð með glerplötu.

Vnr. 41622128
STEEL RATTAN garðsett. 
Borð 90x50 cm, sófi 115x60 cm,
tveir stólar 60x60 cm.

Vnr. 41621504
Teak borð, samanbrjótanlegt og
tveir stólar fellanlegir. Stólar 
89x47x43 cm. Borð 75x60x60 cm.

Vnr. 41622151
Ruggustóll, viður.

Vnr. 41622148
Viðarborð, 88x88x65 cm.

Vnr. 49602021
PRO THUNDER 12” barnareiðhjól,
með hjálpardekkjum.

Vnr. 49602022 
PRO THUNDER 16” barnareiðhjól 
með hjálpardekkjum.

Vnr. 49602071 
SO SWEET 20” barnareiðhjól.
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.990kr. .990kr. .990kr..990kr.

8.290kr.

26.990kr. 56.990kr. 62.990kr. 68.990kr.

15.990kr. 19.990kr.29.990kr.

12” 16” 20”

11.990kr.

Vnr. 41624128
STEEL RATTAN borð og tveir
stólar. Plast/bast, ljósbrúnt,
5 mm hert gler í borði.

FYRIR SUMARIÐ
VERUM KLÁR
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Vnr. 49602072 
BMX REVOLT 20” reiðhjól.

Vnr. 49603301 
PRO THUNDER 20” reiðhjól.

Vnr. 49620201
26” götureiðhjól kvenna. sex gíra,
með brettum, bögglabera og körfu. .990kr..990kr. .990kr.

20” 20”

Vnr. 49620200
28“ götureiðhjól fyrir karla, sex gíra 
með brettum og bögglabera. .990kr.

28”26”

Vnr. 42373644
Kúlugrill, kolagrill, 43 cm.

Vnr. 42374941
Grillkol, 2 kg. 3.990kr.590kr.

Vnr. 50657153
STERLING 1716-3 gasgrill. 
niðurfellanleg hliðarborð,
þrýstijafnari. 11,72 kWkk .WW .990kr.

2 brennarar
Hitamælir

Vnr. 50630099
OUTBACK gasgrill, grill-
flötur 48x36cm. Hitaplata 
yfir brennara, neista-
kveikjari. 6,2 kWkk .WW 18.890kr.

Tvískiptur brennari
Efri grind

Vnr. 50632115
COMBO gasgrill með tveimur 
brennurum, samanbrjótanlegt. 
Grillflötur 42x35 cm. 19.990kr.

Einfalt í uppsetningu,
samsetningu 
og flutningum!

Vnr. 50657151
STERLING 444613 gasgrill,
niðurfellanleg hliðarborð,
hitamælir, þrýstijafnari og
álhjálmur. 10 kWk .W .990kr.

2 brennarar
Efri grind

Vnr. 50632306
OUTBACK gasgrill með 
2 járnbrennurum. 59.990kr.

2 brennarar
Efri grind

Vnr. 50632105
MR GRILL ferðagasgrill, grill-
flötur 30x37 cm, efri grind,
hitadreifiplata, 2,6 kWk .W 9.990kr.

Í FERÐALAGIÐ KOLAGRILL

ÓTRÚLEGT

KLÚBB-TILBOÐ 

ALLA HELGINA

FÉLAGAR Í BYKO KLÚBBNUM NJÓTA SÉRTILBOÐA. 
ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA MEÐ. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS.

KLÚBB verð

Almennt verð 49.990 kr.
36.990kr.

Vnr. 50630084
Nýtt og flott grill frá Outback í rauðum 
lit með tvöföldum álbrennara 9,0 kWkk
sem hægt er að stilla á þann hita sem 
hentar. Tvær postulínshúðaðar grill-
grindur og efri hitunargrind.
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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„Þetta lítur nú út eins og eitthvert bull,“ sagði Kata þegar 
hún sá þessa gátu. „Við eigum að finna út hvaða kassi í neðri 
línunni, A, B, C eða D eiga að koma þar sem spurningamerkið 
er,“ sagði Konráð hugsi. „Hvaða kassi?“ sagði Kata. „Ég get ekki
séð eftir hverju ég á að fara, þessi strik virðast bara vera út og
suður og ekkert kerfi.“ Konráð horfði drykklanga stund á gátuna 
og braut heilann. „Það er eitthvað skrítið við þessa gátu, það 
skal ég viðurkenna,“ sagði hann. „En það er alltaf eitthvað kerfi
í öllum gátum, við þurfum bara að finna það út.“

Getur þú fundið út hver af þessum kössum, A, B, C eða D eigi
að vera þar sem spurningamerkið er og hvers vegna?

?

Sva Svar: r:B, Bþá þáer er hæg hæg ht a tað l ðlesa esa nanafn fn út úúr línunum í kössunum

Krummi er kominn í laupinn
Nú er krummi byrjaður að verpa. Hann er með fyrstu íslensku 
fuglunum til að fara í hreiðurgerð á vorin og það eru engin 
venjuleg hreiður. Það heitir laupur og þangað dregur hann alls 
konar drasl sem hann finnur á víðavangi; vírspotta, greinar og 
plastpoka. Hann er glysgjarn og verður glaður ef hann finnur 
fallega tappa eða kannski gömul gleraugu. Þá bætir hann þeim í 
laupinn. 

Krummi verpir fjórum til sex eggjum í hreiðrið og í byrjun maí 
koma ungarnir út úr þeim. Ungarnir eru sísvangir og foreldrar-
nir hafa fullt að gera við að ná í fæðu handa þeim. Ekki getur 
krummi farið út í sjó og stungið sér eftir fiski því hann er spör-
fugl. Hann verður að leita á landi og þar getur hann orðið grimm-
ur og rænt eggjum og ungum annarra fugla.

KRUNK KRUNK  Krummi finnur alltaf 
eitthvað eigulegt í laupinn á byggingar-
svæðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Hvað eru þið gömul og í hvaða 
skóla/leikskóla eru þið?
PJETUR: Ég er tíu ára og er í 
fimmta bekk í Vesturbæjarskóla.
SIGURBJÖRG: Ég er sex ára og 
ég er á Öldukoti.

Hvenær lærðuð þið á skíði?
P: Ég lærði á skíði þegar ég var 
þriggja og hálfs.
S: Þegar ég var fimm ára.

Hvað er skemmtilegast við 
skíðaiðkun?
P: Að vera úti og detta í snjón-
um og að skíða í hringi!
S: Að skíða.

Hvað er leiðinlegast?
P: Það er leiðinlegast að bíða 
eftir lyftunum og komast upp í 
þeim.
S: Það er ekkert leiðinlegt.

Hver er uppáhaldsbrekkan 
ykkar?
P: Dalurinn í Hlíðarfjalli
S: Dalurinn í Hlíðarfjalli og 
brekkan með hólunum í Blá-
fjöllum. 

Hvar er skemmtilegast að fara 
á skíði?
P: Hlíðarfjall er ótrúlega gott 
skíðasvæði.
S: Á Akureyri.

Hver fer oftast með ykkur á 
skíði?
P: Mamma.
S: Mamma.

Eigið þið marga vini sem 
stunda skíði?
P: Já, allavega sex!
S: Nei.

Hvað er best að hafa með í 
nesti á skíði?
P: Heitt kakó, í fyrsta lagi, og 
svo bara eitthvað sem er gott!
S: Heitt kakó og flatköku með 
hangikjöti.

Er skíðaiðkun helsta áhuga-
málið eða eru þau fleiri?
P: Það er elsta áhugamálið! 
En ég er í handbolta og spila á 
trommur.
S: Ég myndi vilja spila á flautu 
en er ekki byrjuð í tónlistar-
skóla.

Farið þið saman í brekkurnar ?
P: Já við förum saman í brekk-
urnar en ég er samt oftast 
fyrstur niður!
S: Já. 

Skemmtilegt að skíða 
og detta í snjónum
Systkinin Pjetur og Sigurbjörg Hjaltabörn eru miklir skíðakappar. Þau fara oft ast 
á skíði með mömmu sinni, Björgu Pjetursdóttir, og halda bæði mest upp á 
Hlíðarfj all þó að þau séu búsett í Vesturbæ Reykjavíkur.

Í BLÁFJÖLLUM  Systkinin Pjetur og Sigurbjörg fóru í Bláfjöll um síðustu helgi og myndin var tekin þá.

„Þetta lítur nú út eins og eitthvert bull,“ sagði Kata þegar hún sá 
þessa gátu. „Við eigum að finna út hvaða kassi í neðri línunni, A, 
B, C eða D á að koma þar sem spurningarmerkið er,“ sagði Konráð 
hugsi. „Hvaða kassi?“ sagði Kata. „Ég get ekki séð eftir hverju ég á að 
fara, þessi strik virðast bara vera út og suður og ekkert kerfi.“ Konráð 
horfði drykklanga stund á gátuna og braut heilann. „Það er eitthvað 
skrítið við þessa gátu, það skal ég viðurkenna,“ sagði hann. „En það 
er alltaf eitthvað kerfi í öllum gátum, við þurfum bara að finna það 
út.“

Getur þú fundið út hver af þessum kössum, A, B, C eða D eigi að vera 
þar sem spurningarmerkið er og hvers vegna?

■ Hún á rætur sínar að rekja til 
Noregs og Svíþjóðar en í þeim 
löndum hafa fundist fornar 
menjar um skíðagöngu forfeðra 
okkar.

■ Menn fóru að stunda svigskíði 
í austurrísku Ölpunum á seinni 
hluta 19. aldar.

■ Á skíðasvæðum eru brekkurn-

ar merktar eftir litum. Grænar 
brekkur eru léttastar, þá bláar, 
svo rauðar og loks svartar.

■ Skipulögð skíðasvæði á Íslandi 
er að finna á tíu stöðum á land-
inu.

■ Fjölmennasta barnaskíðamót á 
Íslandi, Andrésar andar leikarnir, 
er alltaf haldið á Akureyri í apríl.

VISSIR ÞÚ ÞETTA UM SKÍÐAÍÞRÓTTINA?

1. Hvað var Harry Potter gamall 
þegar hann hóf nám í Hog-
warts-skóla?

2. Hvað hétu foreldrar hans?
3. Hvað heitir frændi hans og 

jafnaldri sem hann elst upp 
með?

4. Hvað hét Voldemort áður en 
hann gekkst hinu illa á hönd?

5. Hvaða heitir uglan hans 
 Harrys Potter?

6. Hvað heita deildirnar fjórar í 
skólanum sem Harry og vinir 
hans ganga í?

7. Hvaða söguhetja eignast dreka 
í fyrstu bókinni?

8. Hvað eru bækurnar og mynd-
irnar um Harry Potter margar?

Spurt um Harry Potter

1. 11 ára. 2. James Potter og Lily Evans. 3. Dudley. 4. Tom Marvolo Riddle. 
5. Hedwig. 6. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin og Hufflepuff. 7. Hagrid. 
8. Bækurnar eru sjö en myndirnar átta.

HeilabrotHeilabrot

Aðalfundur KEA verður haldinn í Menningarhúsinu Hofi 
þriðjudaginn 30. apríl kl. 20:00. Á dagskrá fundarins eru 
venjubundin aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum 
félagsins. Tillögur sem óskað er eftir að verði afgreiddar 
á fundinum skulu berast stjórn skriflega eigi síðar er 
sjö dögum fyrir aðalfund. Dagskrá og ársreikningur 
munu liggja frammi á skrifstofu félagsins viku fyrir 
aðalfund. Einnig verður hægt að nálgast upplýsingar á 
heimasíðunni www.kea.is

Aðalfundur KEA

 SVÖR



Sjá einnig

fleiri frábær verð 

til Tenerife á

plusferdir.is!
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Frábært sértilboð til Tenerife:

68.000 KR*

11.-16. APRÍL (5 NÆTUR)

VERÐDÆMI Á MANN:

Verðdæmi á mann m.v. 2 fullorðna 
í íbúð með 1 svefnherbergi.

119.000 KR*

11. APRÍL - 2. MAÍ (21 NÓTT)

VERÐDÆMI Á MANN:

Verðdæmi á mann m.v. 2 fullorðna 
í íbúð með 1 svefnherbergi.

VVER

Compostela Beach Club Aparthotel er notalegt og 
vel staðsett íbúðahótel staðsett skammt frá golfvelli 
á Playa de las Américas. Hótelið býður upp á fallegan 
sundlaugagarð og þægilegar og rúmgóðar íbúðir. Aðeins 
200 m frá miðbænum og 800 m frá Las Vistas ströndinni. 
Tilvalið fyrir fjölskyldufólk og fyrir þá sem vilja vera nálægt 
miðbænum, þar sem finna má ótal veitingastaði og 
verslanir

COMPOSTELA BEACH GOLF CLUB
GISTING:

Einstakt tækifæri!
Ótrúlegt verð!

PLUSFERDIR.IS
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist banvænt vopn. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 10. apríl næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „6. apríl“.

Vikulega er dregið er úr innsend-
um lausnarorðum og fær vinn-
ingshafi eintak af bókinni Útlagi 
eftir Jakob Ejersbo frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Ólöf Flygenring, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
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LÁRÉTT
1 Skortur á leka (4)
4 Sá er sækir hart mun snúast (8)
11 Þigg bæði belg og bolla, en meiru kem ég ekki niður 

(7)
12 Lætur Erp spara rafmagn (8)
13 Notar ruglaða og úldna (5)
14 Útslitið og upprætt (5)
15 Gríp til rannsóknar í leit að afstöðu fólks til álita-

málsins (16)
16 Vinnusamur náungi, þessi héraðshöfðingi (10)
17 Skankar í hús! Svo er best að þú sölsir þá undir þig  

(8)
19 Andmælum ekki siglingunum frá Íslandi (11)
20 Entust hrærur gegn fellingum? (10)
22 Hér skákar drottning kóngi endanlega (8)
24 Næ hestagötu með klækjum hins rétta fótabúnaðar 

(8)
27 Leyfið hús fjölskyldunnar (8)
28 Flói fugls geymir melódíur minninganna og 

dynjandi vatnsfall (12)
30 Hann og konuefnið höfðu Stanley undir (8)
31 Banna skal skokk, enda foráttuveður í vændum (12)
33 Fyrsti bangsi karls og kerlingar sem misstu kálfinn í 

dýið (8)
34 Bugaðar brynjur geyma sjávarsamlokur (12)
35 Beinabjálfi ku borga fyrir barnatennur (9)
36 Ósködduð sál er dásamleg (9)

LÓÐRÉTT
2 Leggur sig fram en ákafinn tekur sinn 

toll (10)
3 Lærið ískraði og ruglaði einveldið (12)
4 Fullkomin málveisla bekenir ekki 

sögnina í þessari vísbendingu (16)
5 Eru ágætis jafnaðarmenn jafnari en 

aðrir? (10)
6 Leita að tuddum á sömu leið og ég 

(10)
7 Læt röfl þangað sem þið komuð því 

fyrir (6)
8 Hótar hestum og hugsuðum (11)
9 Safna litlum hægt og rólega í hóp (9)
10 Síðuplássið dugar fyrir aukarýmið (11) 
11 Lýsi eftir ráðinu sem skilur milli Feigs 

og Ófeigs (19)
18 Sé grama og grindhoraða (5)
20 Er kurteis karl upp á karlhöndina? (10)
21 Færeysk díva er ekki gætin (5)
22 Sírenusöngur um pípuform (9)
23 Bið virðingarvotta að segja sína 

skoðun (10)
25 Tengill finnur nýja næst miðju (9)
26 Kunnuglegur rómur segir til vamms 

(9)
29 Bjór dugði á kennd (7)
32 Rokna frægur ferjumaður (5)
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ford.is

Ford Focus Trend Edition 5 dyra, 1,0 EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 
mín. í senn. Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 1.750.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,70%. 
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu. 
*Ford Focus er söluhæsti bíll í heimi árið 2012 miðað við þær staðfestu sölutölur sem liggja fyrir (jan-sept).

*

Vinsælasti bíll heims í nýrri útfærslu
FORD FOCUS TREND EDITION

Ford Focus, söluhæsti bíll í heimi árið 2012, er nú fáanlegur í nýrri útfærslu. 
16“ álfelgur eru undir bílnum og sérstakt Trend Edition áklæði á sætum. 
Loftkæling, öflug aksturstölva, regnskynjari í framrúðu og blátannarbúnaður 
eru einnig til staðar. Til viðbótar hefur verið hugað að fjölmörgum praktískum 
atriðum, svo sem sjálfvirkri dimmingu á baksýnisspegli og sniðugri hurðavörn. 
Komdu í Brimborg í dag og kynntu þér vinsælasta bíl heims árið 2012.

FORD FOCUS TREND EDITION 5 DYRA FRÁ 3.490.000 KR.
FORD FOCUS TREND EDITION STATION FRÁ 3.640.000 KR.

FRÁ

FORD FOCUS
TREND EDITION

29.198KR./MÁN
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Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros. Þátturinn er sýndur á Íslandi 
og í Bandaríkjunum með aðeins nokkurra klukkustunda millibili.

         

VALDATAFLIÐ ER HAFIÐ
NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppáhalds 
þáttinn þinn í tölvunni, snjallsímanum eða spjald-
tölvunni hvar og hvenær sem er.

MÁNUDAGSKVÖLD KL. 21:35
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
fósturfaðir, tengdafaðir og afi,

GUNNAR JÓHANNESSON 
Hömrum, Grímsnesi, 

síðast Fosstúni 21, Selfossi,

lést á páskadag. Útförin fer fram  
frá Selfosskirkju, miðvikudaginn  
10. apríl kl. 13.30.  

Kristín Carol Chadwick
Gunnar Kr. Gunnarsson
Auður Gunnarsdóttir Sigurður Halldórsson
Hlynur Ch. Guðmundsson Hafdís Óskarsdóttir
Hilmir Ch. Guðmundsson Íris Harðardóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns, 

föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

SIGURÐAR LÁRUSSONAR 
frá Grundarfirði.

Ragnheiður K. Sigurðardóttir Jón Erlendsson 
Helga G. Sigurðardóttir Jan Emil Bjerkli 
Halldóra D. Sigurðardóttir Einar Vilhjálmsson 
Guðrún M. Sigurðardóttir 
Valdimar Sigurðsson Halla Norland 
Elínborg Sigurðardóttir Arnar Geir Nikulásson 
barnabörn og barnabarnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

www.kvedja.is

571 8222
82o 3939 svafar

82o 3938 hermann

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust

Áratuga reynsla

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is
Allan sólarhringinn 

Elsku mamma, tengdamamma,  
amma og langamma,

IÐUNN GÍSLADÓTTIR
frá Stóru-Reykjum

Í Hraungerðishreppi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
mánudaginn 1. apríl. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju þriðjudaginn 9. apríl kl. 13.30.

Sigfinnur Snorrason Guðbjörg J. Sveinbjörnsdóttir
Bryndís Snorradóttir Magnús G. Guðmundsson
Hannes Snorrason Elísabet Hermundardóttir
Björn Snorrason Ingibjörg Harðardóttir
ömmubörn og langömmubarn.

Elskulegi maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

BJARNI ÓLAFSSON 
Langholtsvegi 202,

      er látinn.
Sjöfn Ingólfsdóttir

Guðmundur Hólm Bjarnason
Þórir Bjarnason Sesselja Arthúrsdóttir
Guðmann Bjarnason Guðfinna Pjetursdóttir
Sigurður Magnús Bjarnason Jónína Sóley Snorradóttir
Ragnar Svanur Bjarnason Lára Júlíusdóttir
Sigríður Rósa Bjarnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

INGIGERÐUR KARLSDÓTTIR
verður jarðsungin frá Neskirkju  
mánudaginn 8. apríl klukkan 15.00.

Börn, tengdabörn og ömmubörn.

„Við erum nokkur að vinna í þessu 
verkefni en þó erum við aðallega 
tvær, ég og Elín Agla Briem,“ segir 
Sigríður Anna Ásgeirsdóttir líf-
efnafræðingur um þróun nýrrar og 
næringarríkrar afurðar sem mysa 
er uppistaða í og hefur hlotið nafn-
ið  Islandus. Sigríður Anna er afar 
ánægð með þriggja milljóna króna 
styrk sem Guðbjartur Hannesson 
velferðarráðherra veitti til verkefn-
isins og segir hann forsendu þess að 
hægt sé að halda áfram. 

Vistvæn matvara
En hvernig kom Islandus-tilraunin 
til? „Við Elín erum búnar að vera að 
vinna að þessu verkefni í dálítinn 
tíma. Erum báðar við meistaraprófs-
námi í umhverfis- og auðlindafræði 
í Háskóla Íslands og fórum á nám-
skeið á vegum Nýsköpunarmið-
stöðvar, Matíss og ríkisháskólanna. 
Áskorunin þar var að fá hugmynd 
að vistvænni matvöru sem hægt 
væri að þróa áfram þar til hún væri 
komin á markað. Við Elín lentum 
saman í hóp. Þarna varð hugmyndin 
til að afurð sem gerð væri úr mysu 
að miklu leyti og út í hana bland-
að íslenskri berjasaft og seyði af 
íslenskum jurtum á borð við fjalla-
grös, fjörugrös, birki og blóðberg. 
Sem sagt hollusta úr íslenskum hrá-
efnum.“ 

Sigríður Anna segir að upphaflega 
hafi verið áformað að selja Islandus 
einungis sem vökva í litlum pappa-
stautum sem fólk gæti sett í frysti 
heima hjá sér og neytt sem klaka. 
Síðar hafi aðrar hugmyndir einn-
ig skotið upp kollinum. „Við tókum 
þátt í evrópskri keppni sem heitir 
 Ecotrophelia og unnum hana hér á 
landi svo við fórum út til Parísar í 
október 2012 í stóra keppni. Upp frá 
því fórum við að hugsa um að gera 
meira en mysuklaka, annaðhvort 
drykk eða blöndu út í heilsudrykk 
því þetta er mjög hollt. Það eykur 
gildi vörunnar og höfðar þá bæði til 
fullorðinna og barna.“ 

Mikið hellt niður af mysu
Mysa verður til þegar skyr er búið 
til. Eins og staðan er í dag er miklu 
af henni hellt niður, að sögn Sigríð-
ar Önnu. „Það er talað um að bæði 
hér á landi og á Evrópuvísu fari 
um 40% af mysu í súginn en af því 
hún er svo steinefnarík er hún líka 
mengandi og getur leitt til ofauðg-
unar í ám og vötnum ef hún fer út í 
náttúruna. Það er því mjög jákvætt 
ef hægt er að nýta hana til mann-
eldis því þar gerir hún gagn vegna 
næringarefnanna.“ 

Þær Sigríður og Elín eru nán-
ast búnar að þróa uppskriftina að 
 Islandus, að sögn Sigríðar Önnu, og 
hún segir þar tillit tekið bæði til holl-
ustu og bragðs. „Við höfum látið gera 
innihaldsmælingar á vörunni hjá 
Matís og þær sýna að mikil andox-
unarvirkni er í þessari blöndu.“  

 gun@frettabladid.is

Þróa matvöru úr mysu 
og villtum jurtum
Velferðarráðherra Íslands úthlutaði nýlega 29 styrkjum til nýsköpunarverkefna kvenna. 
Meðal þeirra verkefna sem hlutu hámarksstyrk að upphæð þrjár milljónir króna var gerð 
náttúrafurða úr mysu og villtum íslenskum jurtum. 

➜ Eski Tech fékk 3.000.000 til vöruþróunar, 
hönnunar og efniskostnaðar RemindMe-
lyfjaskammtara.

➜ Ragnheiður Sveinþórsdóttir, Berglind Sigmarsdóttir 
og Heather Philp fengu 3.000.000 til vöruþróunar hollra 
afurða úr geitamjólk.

➜ True West ehf fékk 3.000.000 til vöruþróunar Omegaolíu.
➜ Nature Reload ehf. fékk 2.500.000 til vöruþróunar Natureload-Útivistarsokka 

með virkni íslenskra lækningajurta.
➜ MeginMál ehf. fékk 2.220.000 til vöruþróunar gæðavísa í velferðarþjónustu.
➜ Vinasetrið fékk 2.000.000 í launakostnað og markaðssetningu fyrir Vinasetrið, 

stuðningsþjónustu og helgarheimili fyrir börn.
➜ Volcano Iceland ehf. fékk 2.000.000 til að koma Volcano Warmers á vöru-

sýningar erlendis.
➜ Ingibjörg Gunnarsdóttir fékk 1.751.600 til vöruþróunar Næringar móður og 

barns–  gagnvirks hugbúnaðar fyrir verðandi mæður og foreldra ungra barna.
➜ Ábót, íslensk fæðubót ehf. fékk 1.325.000 til markaðssetningar og vöruþró-

unar.
➜ Katrín Sylvía Símonardóttir fékk 1.250 í markaðssetningu erlendis á Kasy–  

sundfatnaði fyrir konur með línur.

FLEIRI FENGU STYRKI

SIGRÍÐUR ANNA  Er afar 
ánægð með þriggja milljóna 
króna styrkinn sem hún og 
samstarfsfólk hennar fékk á 
dögunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

KATRÍN MARÍA ÁRMANN
Espigerði 14, Reykjavík,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn  
3. apríl. Úförin fer fram frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 11. apríl kl. 15.00.

Þórhallur Arason
Ágúst Ármann Þórhallsson Hallbera Friðriksdóttir
Helgi Þórhallsson Bryndís Þorvaldsdóttir
Valdimar Þórhallsson Nína Nikolína
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulegi sonur, bróðir, 
mágur og frændi, 

ANDRI MÁR ÞÓRÐARSON 
Yrsufell 1, 

sem lést af slysförum í Flórída, laugardaginn 
23. mars verður jarðsunginn í Fella- og 
Hólakirkju fimmtudaginn 11. apríl kl. 13.00.

Alda Kolbrún Haraldsdóttir  Guðmundur Sveinsson 
Þórður Kristjánsson 
Jóhann Geir Karlsson  Stefanía Gunnarsdóttir 
Birgir Örn Karlsson  Tinna Valbjörnsdóttir 
Liv Eyþórsdóttir 
Eydís Eyþórdóttir  Björn Óskarsson 
Egill Örn Þórðarson 
Adrían Birgisson

Innilegt þakklæti til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát og 

jarðarför  eiginkonu, móður, ömmu  
og langömmu, 

SVANDÍSAR NÖNNU PÉTURSDÓTTUR.

Júlíus Gunnar Þorgeirsson
Þorbjörg Júlíusdóttir Sigurfinnur Sigurfinnsson
Guðrún Júlíusdóttir Valdimar Tómasson
Hafsteinn Júlíusson Sigríður Jörundsdóttir
Pétur Júlíusson Anna Ágústa Karlsdóttir
Ástríður Júlíusdóttir Magnús Jónasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum ættingjum og vinum hérlendis og 
erlendis innilega auðsýnda samúð og hlýju 

við andlát og jarðarför okkar ástkæra, 

JÓNS MÁS JÓNSSONAR.
Þökkum einnig krabbameinsdeildum og 
heimahlynningu LSH fyrir stuðninginn og 
hlýjuna. 

Sigurlaug María Jónsdóttir Guðmundur Páll Magnússon
Guðrún Sigríður Jónsdóttir
Guðný Steinunn Guðjónsdóttir
Jón Magnús, Óðinn Már og Ingibjörg Guðný Guðmundsbörn
Páll Indriði Pálsson
Helgi Már Pálsson

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

HEIÐAR JÓHANNSSON
frá Valbjarnarvöllum,

Borgarvík 11, Borgarnesi,

lést miðvikudaginn 3. apríl í Brákarhlíð, 
hjúkrunar- og dvalarheimili, Borgarnesi.
Útförin fer fram frá Borgarneskirkju  
laugardaginn 13. apríl kl. 14.00.

Fanney Hannesdóttir
Hannes Heiðarsson Guðmunda G. Jónsdóttir
Jón Heiðarsson Sædís B. Þórðardóttir
Guðrún Heiðarsdóttir     Hafþór H. Einarsson
Stefán J. Heiðarsson       Soffía Jóhannsdóttir Hauth
Rannveig Heiðarsdóttir    Sveinn I. Hjálmarsson
afa- og langafabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

ÓLAFUR HALLDÓRSSON
dr. phil.,

lést að kvöldi dags 4. apríl sl.  
Jarðarför verður auglýst síðar.

Lilja Ólafsdóttir Guðmundur Jónsson
Dagrún Steinunn Ólafsdóttir
Karl Ólafsson Helga Steingerður Sigurbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

RÖGNVALDUR JÓNSSON
verkfræðingur,

Skjólbraut 16, Kópavogi,

lést að heimili sínu laugardaginn  
30. mars síðastliðinn.  Útförin fer fram  
frá Kópavogskirkju miðvikudaginn  
10. apríl kl. 13.00.

Edda Magnúsdóttir
Magnús Haukur Rögnvaldsson
Kristín Elva Rögnvaldsdóttir Joachim Beat Schmidt 
Björn Þór Rögnvaldsson Alma Belem Serrato
Hrafnhildur Edda Magnúsdóttir
Heiðdís Elisabeth Joachimsdóttir
Ásdís Elva Björnsdóttir

Okkar elskulega móðir, tengdamóðir  
og amma, 

HALLFRÍÐUR KOLBEINSDÓTTIR
Skarðshlíð 3, Akureyri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð 
laugardaginn 23. mars. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey. Þökkum samúð og vinarhug.

Kristinn Magnússon
Kristjana Guðrún Halldórsdóttir
Hallfríður Kristinsdóttir
Halldór Kristinsson

Ástkær dóttir mín,

SIGRÍÐUR MARÍA SIGURGEIRSDÓTTIR 
SIGGA MÆJA,

sambýlinu Sólheimum 21b,

sem andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 
laugardaginn 30. mars, verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni þriðjudaginn 9. apríl kl. 15.00.

Fyrir hönd annarra aðstandenda,
Guðrún K. Þorsteinsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýju og vináttu við andlát og útför 

yndislegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

UNNAR BENEDIKTSDÓTTUR
Hvassaleiti 58, Reykjavík.

 Erla Magnúsdóttir                        Örn Þórhallsson
 Guðrún S. Magnúsdóttir              Jón Sveinsson
 Þuríður Magnúsdóttir                   Björn Árni Ágústsson
 barnabörn og barnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
648 f.Kr. Fyrsti sólmyrkvinn sem skrifleg-
ar heimildir eru til um er skráður af Forn-
Grikkjum.
1580 Jarðskjálfti í Englandi veldur 
skemmdum á Pálskirkjunni í Lundúnum 
og mörgum fleiri byggingum.
1746 Tveir bátar af þremur sem róa frá 
Ingólfshöfða farast. 
1830 Joseph Smith stofnar mormóna-
kirkjuna í New York-borg.
1896 Fyrstu Ólympíuleikar nútímans 
hefjast í Aþenu.
1917 Bandaríkin lýsa stríði á hendur 
Þjóðverjum.
1941 Lengsti þorskur sem vitað er um við 
Ísland veiðist á línu í Miðnessjó. Hann er 
181 cm að lengd.
1944 Bandarísk herflugvél ferst út af 
Vatnsleysuströnd og er átta mönnum 
bjargað.

1979 Kvikmyndirnar Land og synir, Óðal 
feðranna og Veiðiferðin hljóta hæstu 
styrki við fyrstu úthlutun úr Kvikmynda-
sjóði.
1992 Stríð brestur á í Bosníu og Herse-
góvínu.

Ragna Ingólfsdóttir varð Íslands-
meistari í borðtennis í fyrsta sinn 
þennan dag árið 2003. Hún náði 
að sigra Íslandsmeistarann frá fyrra 
ári, Söru Jónsdóttur, í spennandi 
úrslitaleik. 

Ragna var að keppa til úrslita í 
fjórða sinn en hafði fram að þessu 
ekki haft erindi sem erfiði. Þennan 
dag hafði hún yfirhöndina, þótt 

ekki munaði miklu á þeim stöllum, 
sigraði leikinn í tveimur lotum og 
hampaði titlinum í fyrsta sinn. Þar 
með tókst henni að tryggja sér sæti 
á heimsmeistaramótinu í París 
19.-24. maí. 

Einnig kvaðst hún að loknum 
þessum hörkuleik ætla að setja 
stefnuna á Ólympíuleikana í Aþenu 
árið eftir. 

ÞETTA GERÐIST: 6. APRÍL 2003

Ragna Íslandsmeistari í fyrsta sinn

„Við syngjum ákaflega létt lög, 
eiginlega bara lauflétt. Við látum 
útsetja fyrir okkur og þýða texta og 
reynum endalaust að finna eitthvað 
skemmtilegt. Svo er líka aðeins 
farið að gefa út íslenskar bækur 
fyrir kvennakóra.“ Þetta segir séra 
Sigríður Óladóttir á Hólmavík um 
efni tónleika kvennakórsins Norður-
ljósa sem kemur í söngför til höfuð-
borgarinnar í dag og hefur upp 
raust sína í Guðríðarkirkju klukkan 
18. 

Hólmvíska söngdívan Heiða Ólafs 
kemur fram með kórnum, undir-
leikarar eru Kjartan Valdemarsson 
og Gunnlaugur Bjarnason og það er 
séra Sigríður sem stjórnar. 

Spurð hversu gamall kórinn sé 
svarar Sigríður: „Við erum örugg-
lega búnar að starfa saman í þrettán 

eða fjórtán ár. Ég þarf að rifja þetta 
upp.“ Hún segir konurnar vera frá 
Hólmavík, Drangsnesi og sveitun-
um í kring. Þær hafi þurft að leggja 
talsvert á sig til að mæta á æfing-
ar í vetur. „Við höfum stundum 
verið svolítið óheppnar með veður 
á þriðjudögum, sem eru æfinga-
kvöldin okkar, en oftast hefur þetta 
gengið vel,“ segir hún hress.

Kórinn hefur farið í tvær utan-
landsferðir að sögn séra Sigríðar. 
„Við fórum til Danmerkur og heim-
sóttum vinabæ þar og svo til Skot-
lands og heimsóttum kór þar. Einnig 
höfum við gefið út geisladisk.“ 

Miðaverð á tónleikana er 2.000 
krónur fyrir fullorðna og 1.000 
krónur fyrir börn. 

Heimild og mynd er af strandir.is.
-gun

Norðurljós 
koma suður
Kvennakórinn Norðurljós úr Strandasýslu heldur tónleika 
í Guðríðarkirkju í Grafarholti í dag klukkan 18. Stjórnandi 
hans er séra Sigríður Óladóttir. Heiða Ólafs syngur með.

NORÐURLJÓS  Þær koma um langan veg, strandakonurnar, og taka létt lög í Grafarholtinu.



Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

GRÆNI JAKKINN
SKAPAR MEISTARANN
Það er stundum sagt að fötin skapi manninn. Það á vel við um US Masters, eitt sögufrægasta 
golfmót í heimi. Þar mætast allir bestu kylfingar veraldar og keppa um eftisóttustu golfverðlaun 
allra tíma: Réttinn til að klæðast græna jakkanum! Fylgstu með baráttunni í leiftrandi háskerpu!

US MASTERS 11.-14. APRÍL

US
MASTERS

Bein útsending frá hinum fræga 
Augusta National velli í Georgíu 
sem fagnar 80 ára afmæli í ár.

11. APRÍL KL. 19:00
12. APRÍL KL. 19:00
13. APRÍL KL. 19:00
14. APRÍL KL. 18:00
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. nýja, 6. pfn., 8. heyskaparamboð, 9. 
endir, 11. 49, 12. háspil, 14. brjálaður, 
16. býli, 17. rá, 18. spíra, 20. hróp, 21. 
muldur.

LÓÐRÉTT
1. taldi, 3. skst., 4. verkfæri, 5. máttur, 
7. sveppur, 10. eldsneyti, 13. skjön, 15. 
yfirhöfn, 16. kænu, 19. tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. unga, 6. ég, 8. orf, 9. lok, 
11. il, 12. tromp, 14. klikk, 16. bú, 17. 
slá, 18. ála, 20. óp, 21. taut. 

LÓÐRÉTT: 1. hélt, 3. no, 4. gripkló, 
5. afl, 7. gorkúla, 10. kol, 13. mis, 15. 
kápa, 16. bát, 19. au.

Hey!

Hvað erum 
við að tala 
um fröken?

Nei, sjáðu þetta! 
Hjartað mitt!

Þú mátt eiga það skvís! 
Það bráðnar hvort eð 
er eins og súkkulaði í 

návist þinni!

Hann er 
góður!

Ég þarf 
að æla!

Takk, 
mamma

Já, kannski er 
EITTHVERT gagn 
í sms-skeytum.

Já já, við erum 
sammála um sjúk-
dómsgreininguna, 
en við erum ekki 
sammála um það 
hvort nafnið eigi 

að koma fyrst 
undir greininni í 
Læknablaðinu.

Hmm...klukkan 16: 
pirra stóru systur

Næst þegar hann 
biður um fílófax 
skaltu seg ja nei.

Alltaf 
upp-

tekinn...

ARGH!
HRIND!

Feðgar lenda í bílslysi. Faðirinn deyr 
en sonurinn er fluttur á spítala og í 

aðgerð. Þá segir læknirinn: „Ég get ekki 
framkvæmt aðgerðina því hann er sonur 
minn.“ Hvernig má svo vera?

ÉG rifjaði upp þessa gömlu gátu á dög-
unum og taldi að hún væri barn síns tíma. 

Eftir að hafa gert ófaglega skoðanakönn-
un virðist hún ekki vera eins úrelt og 

ég hafði haldið þar sem merkilega 
margir stóðu á gati.

JÁ, læknirinn er móðir hans.

ÉG skil vel þá sem sitja núna svo-
lítið miður sín yfir að hafa ekki 
kveikt á lausninni strax. Ég upp-
lifði það fyrir nokkrum árum 
þegar ég horfði á íslenska aug-

lýsingu þar sem karlmaður 
spyr ritara hvort forstjórinn sé 
við en fær það svar að hún sé 
erlendis. Það situr í mér að það 
kom mér á óvart í sekúndu-
brot að forstjórinn væri kona 
en ekki karl, eins og það væri 
eitthvað óeðlilegt við að kona 
væri í valdamiklu starfi – og 
ég sem hafði þá leyst lækna-
gátuna fyrir löngu.

VISS orð hafa mátt til að 
vekja með okkur ómeðvituð 
hugrenningatengsl. Í nýlegum 

bandarískum fræðibókum má sjá tilhneig-
ingu til að reyna að stemma stigu við 
þessu. Mark A. Lemley, lagaprófessor við 
Stanford-háskóla, notar í skrifum sínum 
iðulega kvenkyn í dæmum þar sem yfir-
leitt er karlkyn, til dæmis: „Ef meirihluta-
eigandi hlutabréfa vill selja bréfin verður 
hún að …“ Með þessu er hann á einfaldan 
og áhrifaríkan hátt að sporna meðvitað 
við þeirri tilhneigingu að hugsa ósjálfrátt 
um karla þegar rætt er um áhrifastöður í 
þjóðfélaginu. 

ÍSLENSKAN er slungin að þessu leyti 
þar sem málfræðilegt kyn starfsheitisins 
ræður en ekki líffræðilegt kyn þess sem 
gegnir starfinu. Lengi vel var þetta sjálf-
sagt ekki vandamál, þar sem karlar voru 
meira eða minna í öllum valdastöðum. 
En á því hefur orðið breyting og starfs-
heiti kvennastétta hafa jafnvel breyst í 
karlkyn. Það má velta upp afleiðingum 
þess að með íslenskunni séu send þau 
óbeinu skilaboð að áhrifastöður í þjóð-
félaginu hljóti að ráðast af körlum vegna 
þess veruleika að þar fylgja reglur tungu-
málsins körlum án vandkvæða en konur 
eru oft einhvers konar undantekning sem 
þarf að tækla.

KANNSKI hefur sá veruleiki einhver 
áhrif eða afleiðingar sem við sjáum ekki 
nú. Kannski skiptir hann engu máli – er 
í versta falli kynlegur. Kannski er hann 
efniviður næstu gátu.

Kippir í kynið

www.merkismenn.is

VIÐ VILJUM VITA
MÖGULEG INNGANGA ÍSLANDS Í 
EVRÓPUSAMBANDIÐ SNÝST UM HAGSMUNI 
ALMENNINGS – UM LÍFSKJÖR – UM FRAMTÍÐ. 

KLÁRUM VIÐRÆÐURNAR OG SJÁUM 
SAMNINGINN.

JAISLAND.IS
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Matarheill verða opinn vettvangur þeirra sem leita lausna við matarvanda sem heilbrigðisvanda.
Matarheill mun standa vörð um réttindi fólks með matarfíkn og annarra sem eiga við
matarvanda að stríða, hvetja til fræðslu og vinna að forvörnum. Samtökin munu vinna að
viðurkenningu á matarfíkn sem sjúkdómi og stuðla að meðferðarúrræðum við hæfi.

Ert þú í heilbrigðu sambandi við matinn þinn?

Tími: Föstudaginn 12. apríl frá kl. 13:00-16:30
Staður: Háskólanum í Reykjavík í stofu V101
Dagskrá:
13:00-14:30 Ávörp, erindi og kynningar á rannsóknum.

Sérstakir gestir: Guðbjartur Hannesson, velferðaráðherra, Katrín Jakobsdóttir,
menntamálaráðherra, Erla Gerður Sveinsdóttir læknir og form. Félags Fagfólks um offituvandann og
Gunnar Smári Egilsson formaður SÁÁ.

14:45-15:50 Fyrirlestur: "The Food Addicted Brain: So what is going on in there?"
Dr.Vera Tarman, MD, FCFP, CASAM, MSc, yfirlæknir Renascent, stærsta meðferðarstöð við
vímuefna- og áfengisfíkn í Kanada.
Fyrirlestur: „Proposal – Food Addiction Treatment for the Impaired Professional“
Philip Werdell, MA, er stofnandi ACORN (www.foodaddiction.com) sem er meðferðarstöð vegna
matarfíknar og átraskana. Hann er þekktur og viðurkenndur sem leiðtogi og brautryðjandi í
meðferðum við matarfíkn og átröskun í heimalandi sínu, Bandaríkjunum.
Fyrirlestur: Kynning á niðurstöðum íslenskra rannsókna. Hrafnhildur Birgisdóttir og Ragna Dögg
Þorsteinsdóttir.

16:00-16:30 Stofnfundur Matarheilla. Félagið formlega stofnað!
Að stofnun samtakanna koma einstaklingar sem náð hafa tökum á matarvanda sínum,
skjólstæðingar MFM-miðstöðvarinnar (meðferðar- og fræðslumiðstöðvar vegna matarfíknar
og átraskana) og fleiri. Samtökin eru öllum opin.

Málþing og
stofnfundur
samtakanna
Matarheill

Skráning á
www.matarheill.is

Allir áhugasamir hvattir til að mæta.
Aðgangur ókeypis.

Skráning á www.matarheill.is

Meðferðin, leikrit um andlega veik-
an mann, er meðal þess sem sjá má á 
 Vinnslunni í Norðurpólnum í kvöld. Það 
er eftir Fjölni Gíslason. „Ég sótti um að 
leggja til verk fyrir Vinnsluna og dreif mig 
í að skrifa handrit að leikverki með vini 
mínum, Jóni Gunnari Garðarssyni, þegar 
ég fékk jákvæð viðbrögð,“ segir Fjölnir og 
útskýrir að leikverkið fjalli um andlega 
veikan mann í samtalsviðtali við lækni. 
„Í gegnum viðtalið tekur hann mörgum 
persónu leikabreytingum, hann afhjúp-
ast sem alkóhólisti og varpar ljósi á ýmsa 
aðstandendur sína.“ Fjölnir leikur sjúk-
linginn og Bergur Líndal Guðnason leikur 

lækninn. Leikstjórn er í höndum Hrundar 
Snorradóttur.

Á Vinnslukvöldinu verða um 35 ólík lista-
verk til sýnis, úr ólíkum listgreinum, sem 
saman mynda sérstæða stemningu. Kvöldið 
er því eins konar „lifandi listasafn“ eins og 
Fjölnir orðar það. 

Vinnslukvöldið sem haldið er í kvöld er 
það fimmta í sögu Vinnslunnar. Það hefst 
klukkan hálfátta og stendur til klukkan eitt. 
Fyrri sýningarnar fjórar hafa allar verið 
hýstar á Norðurpólnum. Vinnslan verður 
nú í síðasta sinnið á Norðurpólnum, áður en 
hópurinn flytur sig um set. Aðgangseyrir 
er þúsund krónur.

Skrifaði leikrit um andlega veikan mann
Fjölnir Gíslason er einn fj ölmargra listamanna sem troða upp á Vinnslunni í Norðurpólnum í kvöld. 

FJÖLNIR GÍSLASON  Tekur þátt í Vinnslunni í kvöld.

BÆKUR ★★★ ★★

Skýrsla 64
Jussi Adler-Olsen, þýðing: Jón St. 
Kristjánsson
VAKA HELGAFELL 2013

Skýrsla 64 er fjórða bókin um Deild 
Q hjá morðdeild lögreglunnar í 
Kaupmannahöfn og teymið undar-
lega, Carl Mörk, Assad og Rose, 
er hér í fantaformi. Það fer þó að 
verða dálítið langdregið að fá ekk-
ert að vita um bakgrunn Assads, en 
það stendur vonandi til bóta í næstu 
bókum.

Málið sem þau skötuhjúin fást 
við í Skýrslu 64 er af andstyggi-
legra taginu og á rætur að rekja til 
stúlknaheimilis sem rekið var fyrir 
stúlkur sem dæmdar voru and-
félagslegar á seinustu áratugum 
síðustu aldar. Lýsingarnar á aðbún-
aði þar og meðferðinni á stúlkun-
um fá hár lesandans til að rísa og í 
verstu köflunum liggur við að mag-
inn umhverfist, enda stutt síðan vist-
heimilismál voru í brennidepli hér-
lendis með álíka uppljóstrunum og 
hér koma fram og því engin leið að 
flýja í það skjól að hér sé um hrein-
an skáldskap að ræða. Þegar inn í 
blandast stjórnmálabarátta læknis-
ins sem fyrir óhugnaðinum stóð og 
vaxandi fylgi við hugmyndir hans 
um „hreina Danmörku“ hríslast 
skelfingin um hverja taug.

Carl Mörk er sem fyrr í forgrunni 
sögunnar og í djúpum skít að vanda 
sem dýpkar enn þegar í ljós koma 
ný gögn í málinu þar sem samstarfs-
maður hans var skotinn til bana og 
annar lamaðist af skotsárum. Eins 
og altítt er í sögu af þessu tagi beina 
þessar nýju uppgötvanir grun að 
Mörk sjálfum og setja hann í enn 
verri stöðu innan lögreglunnar. 
Nokkuð sem hann mátti nú varla við.

Styrkur sögunnar liggur hins 
vegar ekki í hefðbundnum glæpa-
söguelementum heldur í sögum 
stúlknanna af hælinu. Adler-Olsen 
hefur sýnt það í fyrri sögum sínum 
að honum lætur einstaklega vel að 
lýsa utangarðskonum og upplif-
unum þeirra en hér toppar hann 
sjálfan sig og samúð lesandans er 
óskipt með stúlkunni Nete sem er 
möndulás frásagnarinnar. Spennan 
er ekki fyrirferðarmikil þar sem 
skilmerkilega er greint frá hverju 
morði fyrir sig og aldrei nein spurn-
ing um hver þau fremur, en það 
kemur þó ekki að sök því fram-
vinda sögunnar er svo óhugnanleg 
að lesandinn situr stjarfur og flettir 
hverri síðunni af annarri í von um 
betri tíð fyrir Nete.

Annað einkenni á sögum Adler-
Olsens er óvænt tvist í lok sögu, en 
hér bregst honum sú bogalist eilítið 
þar sem lesandinn er löngu búinn að 
átta sig á hvernig í málinu liggur.

Í heild er Skýrsla 64 með betri 
glæpasögum sem hér rekur á fjörur 
jafnvel þótt glæpirnir sem rannsókn 
lögguteymisins beinist að séu í raun 
aukaatriði.

 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Sterk og óhugnanleg 
saga með öflugu tilleggi inn í vist-
heimilaumræðu undanfarinna ára.

Af mönnum 
og svínum
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Hátíðin er tímatengd. Þess 
vegna bauð sýningarstjórinn 
Markús Þór Andrésson mér 
að vera heiðursgestur á henni. 
Ég var oft með myndlistar-
sýningar á 9. og 10. áratugn-

um en frá aldamótum hef ég haldið mig 
til hlés. Margir héldu að ég væri hættur,“ 
segir Gretar Reynisson, myndlistarmaður 
og leikmyndahöfundur, þar sem hann er 
staddur innan um verk sín á Nýlistasafn-
inu, öll unnin á tímabilinu frá 1. janúar 
2001 til 31. desember 2010. 

Motturnar geyma sporin
Sýningin er í tveimur sölum og Gretar 
kveðst ánægður með húsakynnin. „Hér er 
dálítið heimilislegt,“ segir hann og bendir 
á flísarnar sem þekja hluta gólfsins og til-
heyra því. Uppi á vegg hanga hins vegar 
tólf dyramottur og eru eitt verkanna á 
sýningunni. Þær eru merktar hver sínum 
mánuði og ártalinu 2005. „Fjölskyldan 
sagði: „Æ, þessi var svo fín,“ en ég skipti 
um mánaðamót. Motturnar geyma spor 
mín og annarra og ég lít á þær sem sögu.“ 
Tólf koddar sem staflað hefur verið upp 
er áþekkt verk. Á hverjum þeirra kveðst 
Gretar hafa sofið í einn mánuð árið 2002. 
„Hugsaðu þér kodda sem þú hefur notað 
lengi, hversu mikið hann hefur mátt þola af 
hugarangri og draumum – jafnvel tárum.“ 

Næst dyrum er borð með haganlega 
gerðum kössum af ólíkum stærðum. Þá 
hefur Gretar smíðað utan um hversdags-
lega hluti sem hann hafði not af á tíma-
bili en hefur nú pakkað niður. „Þetta verk 
heitir Geymt en gleymt. Ég byrjaði á því 
2001 eins og áratugnum,“ segir hann og 
kveðst gleyma hlutunum um leið og kass-
inn lokast. „En innan á lokið hef ég skráð 
innihald og dagsetningu,“ tekur hann fram.

Húðflögur í hylkjum
Á lítilli hillu standa tólf lítil box. Í þeim eru 
húðflögur af listamanninum. „Ég er með 
psoriasis og stundum hrynur ótrúlega mikið 
af húðflugum af líkamanum. Ég hef sópað 
þeim saman og í stað þess að kaupa fínar 
glerkrukkur undir þær safnaði ég þeim í 
filmubox sem féllu til þegar ég tók sem mest 
af myndum,“ segir hann og tekur undir að 
þarna sé hann að skrá eigin tilvist. „Lík-
aminn er hylki utan um sálina og ég geymi 
hluta af líkamanum í þessum hylkjum.“

Á annarri enn minni hillu eru tíu stíla-
bækur í stafla. Í þær hefur Gretar skrifað 
sömu setninguna tæplega fimmtán þúsund 
sinnum. Hvaða setningu? Látum hann lýsa 
því. „Ég var í neðanjarðarlest í London og 

sá þar mann með vefjarhött skrifa sömu 
 setninguna mörgum sinnum í litla bók. 
Þegar ég kom heim fékk ég mér stílabók og 
skrifaði í hana: „Ég sá mann í lest skrifa í 
bók sömu setninguna aftur og aftur.“ Allar 
tíu stílabækurnar geyma þessa setningu.

Tvö listaverkanna hans Gretars ramma 
inn allan fyrsta áratug þessarar aldar, 
annars vegar tíu samsettir veggplattar sem 
mettaðir eru grafítblýi og hins vegar ljós-
myndir sem raðað er á borð. „Ég tók eina 
mynd á dag í áratug. Þetta eru 3.652 mynd-
ir.“ segir hann. Hann kveðst hafa keypt 
ódýra myndavél og árið 2001 hafi hann 
alltaf tekið eina mynd þegar hann vakn-
aði. „Næsta ár tók ég mynd daglega þegar 
ég var að fara að sofa, þriðja árið út um 

glugga, það fjórða inn ganga og svo áfram, 
eitt þema á hverju ári, út áratuginn. Engar 
tvær myndir eru eins heldur er alltaf nýr og 
nýr tónn.“ 

Skyldi listamaðurinn ekki oft vera spurð-
ur hvort hann sé haldinn þráhyggju? „Jú, ég 
neita því ekki. Það þarf vissa þráhyggju og 
löngun til að gera svona verk. Ég legg eitt-
hvað upp og held svo áfram með það visst 
tímabil.“

 Það þarf vissa þráhyggju og 
löngun til að gera svona verk. Ég 

legg eitthvað upp og held svo 
áfram með það visst tímabil. 

AFRAKSTUR SÖFNUNAR Í ÁRATUG KOMINN Á SAFN

TÓK 3.652 MYNDIR Á 10 ÁRUM 

Skrásetti áratug með ýmsu móti
Gretar Reynisson myndlistarmaður telur dagana í glösum, vikurnar í skyrtum, mánuðina í koddum og árin í plöttum. 
Framrás tímans og endurtekningin eru element sem hann leikur sér að í listinni. Gretar er heiðurslistamaður hátíðarinnar 
Sequences–  real time art–  sem nú stendur yfir hér í Reykjavík og er með stóra sýningu í Nýlistasafninu að Skúlagötu 28.

GLÖS OG SKYRTUR  Á borðinu eru glös fyrir hvern dag ársins. Þau hefur Gretar tæmt en umbúðirnar standa eftir. Á bak við hanga 52 hvítar skyrtur á slá. Hverja 
þeirra notaði hann í viku eitt árið og síðan aldrei meir.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KRUMPAÐUR 
PAPPÍR  Þetta 
verk tengist 
erfiðu tímabili í 
lífi listamannsins 
frá árunum 2003 
til 2006.

ENDURTEKNINGIN  
Stílabækurnar geyma allar 
sömu setninguna.

HÚÐFLÖGURNAR  Húð-
flögurnar eru dæmi um 
endurnýjun líkamans. 

KODDAR   Gretar lagði höfuð sitt á 
hvern kodda á hverju kvöldi í einn 
mánuð árið 2002.

ÁRATUGUR  Ljósmyndirnar 3.652 í þrjátíu stykkja bunkum á borðinu. Á veggnum 
hanga plattarnir, einn fyrir hvert ár frá 2001 til 2010 og minnka um 1 cm árlega. 
Þannig eyðist öldin smám saman. 

MINNINGAR 
 Persónulegir 

nytjahlutir sem 
Gretar var hættur 
að nota höfnuðu 
í þessum  kössum 

sem hann 
smíðaði. 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?

LAUGARDAGUR 06. APRÍL 2013 

Sýningar
17.00 Sex listamenn opna samsýningu 
í Öruggu Rými, Freyjugötu 19. Lista-
mennirnir eru þau Völundur Steinn 
Pálsson, Páll Ivan frá Eiðum, Ólöf Helga 
Helgadóttir, Indíana Auðunsdóttir, 
 Helena Hansdóttir og Elín Anna Þóris-
dóttir 
17.00 Sýningar Guido van der Werve 
og Kristleifs Björnssonar opna í Kling & 
Bang við Hverfisgötu 42.
19.00 Tova Mozard opnar sýninguna 

The Big Svene í SÍM-salnum, 
Hafnarstræti 16. Sýningin er partur af 
 Sequences 2013.

Uppákomur
13.30 Frönskukeppni framhaldsskól-
anna; Allons en France, verður haldin í 
Borgarbókasafninu í Tryggvagötu.

Tónlist
15.00 Hlíf Sigurjónsdóttir fiðluleikari 
heldur tónleika í Reykjahlíðarkirkju í 
Mývatnssveit. Tónleikarnir eru til að 
minnast hálfrar annarrar aldar fiðlu-
menningar í Suður-Þingeyjarsýslu.
16.00 Franska sendiráðið stendur fyrir 
tónleikum með franskri tónlist frá 
lokum 19.aldar í Norðurljósasal Hörpu. 
Tónleikarnir eru haldnir í tilefni af Viku 
franskrar tungu og eru þeir öllum opnir.
18.00 Keppnin Wacken Metal Battle 

Iceland fer fram í Eldborgarsal Hörpu. 
Hljómsveitin Skálmöld eru sérstakir 
gestir.
21.00 Færeyska kventríóið Pushing Up 
Daisies heldur hljómleika í Sjóminja-
safninu á Grandagarði 8 í Reykjavík. 
Stelpurnar áttu eitt mest spilaða lag 
í færeysku útvarpi í fyrra, Hey Candi. 
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Jón Þór flytur lög af sinni fyrstu 
breiðskífu á Bar 11. Jón Þór var áður 
söngvari og gítarleikari hljómsveitar-
innar Lada Sport en hefur nú hafið 
sóló-feril með góðum árangri. Aðgangur 
er ókeypis.
22.00 Mammút, Ojba Rasta, Oyama 
og Samaris spila á efri hæð Faktorý. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.
23.00 Björgvin Ploder og hljómsveit 
hans skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
23.59 Haldið verður Wacken Metal 
Battle Iceland eftirpartý á Gamla 
Gauknum. The Vintage Caravan og 
Angist spila fyrir dansi og erlenda 
dómaragengið úr Eldborg hefur boðað 
komu sína. Aðgangur er ókeypis fyrir 
þá sem mæta á keppnina í Eldborg 
fyrr um kvöldið en fyrir aðra er það kr. 
1.000. Aldurstakmark er 20 ára.

Fyrirlestrar
13.00 Smári McCarthy hönnuður, 
 forritari og áhugamaður um stafrænt 
frelsi talar á LornaLAB í Hafnarhúsinu. 
Til umfjöllunar verður skörun frelsis og 
öryggis í netveruleikanum. Aðgangur er 
öllum opinn og ókeypis.

Útivist
10.00 Farið verður í hjólreiðaferð um 
borgina. Lagt er af stað frá Hlemmi og 
hjólað í einn til tvo tíma í rólegri ferð. 
Nánari upplýsingar á vef lhm.is
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Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í 
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur er spilaður 
í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

Sýningar
13.00 Hestamannafélögin Fákur, Hörð-
ur, Sprettur og Sörli halda sýninguna 
Æskan og hesturinn í Reiðhöllinni í 
Víðidal. Um 100 börn, unglingar og 
ungmenni taka þátt í sýningunni ásamt 
þjálfurum sínum. Aðgangur er ókeypis 
og önnur sýning verður klukkan 16.00.

Kvikmyndir
15.00 Sovéska kvikmyndin Faðir her-
mannsins (Otéts soldata) verður sýnd 
í MÍR, Hverfisgötu 105. Myndin er frá 
árinu 1965 og er beinskeitt ádeila á 
vitfirringu styrjalda og hernaðarátaka 
og gerist á austurvígstöðvum í síðari 
heimsstyrjöldinni. Hún er á rússnesku 
en með enskum texta og aðgangur er 
ókeypis.

Tónlist
15.30 Hlíf Sigurjónsdóttir fiðluleikari 
heldur tónleika í Einarsstaðakirkju í 
Reykjadal. Tónleikarnir eru til að minn-
ast hálfrar annarrar aldar fiðlumenn-
ingar í Suður Þingeyjarsýslu.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og 
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er 
ókeypis.

Leiðsögn
14.00 Helga Einarsdóttir safnkennari 
leiðir barnaleiðsögn um Þjóðminja-
safnið. Þar verða kynjaverur sérstaklega 
skoðaðar. Þátttaka í leiðsögninni er 
ókeypis.
15.00 Eyþór Árnason ljósmyndari leiðir 
gesti um sýningu Blaðaljósmyndara-
félags Íslands, Myndir ársins 2012, í 
Listasafni Kópavogs - Gerðarsafni. Í kjöl-
farið leiðir svo Þórir Guðmundsson ljós-
myndari gesti um sýningu sína, Á vett-
vangi vonar, þar sem sýndar eru myndir 
úr starfi hans fyrir Rauða Krossinn.

Listamannaspjall
15.00 Daði Guðbjörnsson myndlistar-
maður tekur þátt í leiðsögn og ræðir 
við gesti um verk sín á samsýningunni 
Tilraun til að beisla ljósið, sem nýlega 
opnaði í Hafnarborg.

Fyrirlestrar
14.00 Pétur Ármannsson arkitekt 
fjallar um þau hús við Freyjugötu og 
Sigtún sem Ásmundur Sveinsson mynd-
höggvari reisti að mestu með eigin 
höndum. Þau standa enn í dag og bera 
hagleik og dugnaði hans vitni. Fyrir-
lesturinn fer fram í Ásmundarsafni.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

 LEIKHÚS

★★★★★
Blam!
Leikstjórn: Kristján Ingimarsson, 
 Simon Boberg.
Frábær sýning. Einstakur óður til 
kvikmynda og leikgleði.  - vg

frá aðeins kr. 

39.900
Flugsæti á mann

frá aðeins kr. 

39.900
Flugsæti á mann

25. apríl í 4 nætur

25. apríl í 4 nætur

Frá kr. 39.900  
Flugsæti með sköttum, m.v. 2
fyrir 1 tilboð 25. apríl í 4 nætur.
Netverð á mann.

Verð áður kr.79.800.

Frá kr. 39.900  
Flugsæti með sköttum, m.v. 2 
fyrir 1 tilboð 25. apríl í 4 nætur.
Netverð á mann. 

Verð áður kr.79.800.

Kr. 17.900
í tvíbýli á hótel ILF ***
í 4 nætur. 

Verð fyrir einbýli kr. 30.300

Kr. 28.200
í tvíbýli á hótel Clarion 
Congress **** í 4 nætur.

Verð fyrir einbýli kr. 53.500

Kr. 35.900 
í tvíbýli á hótel Tryp Macarena ****
í 4 nætur. 

Verð fyrir einbýli kr. 65.600

Kr. 46.900 
í tvíbýli á hótel l AbAbba Triana ****+

í 4 nætur. 

Verð fð fyryrir einbýli kr. 80.800

Verðdæmi fyrir gistingu:

Verðdæmi fyrir gistingu:Prag

til Prag og Sevilla
Síðustu sætin í apríl

25. apríl (sumardagurinn fyrsti) – frá kr. 39.900
Ótrúlegt tilboð - Allra síðustu sætin
Heimsferðerðir bjóða nú einstakt tilboð á síðustu flugsætunum til Prag og Sevilla  25. apríl í 4 nætur. 
Þú kaukaupir 2 flugsæti en greiðir aðeins fyrir 1. Við bjóðum þér fjölbreytta gistingu meðan á dvölinni stendur.
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TÓNLEIKAR

★★★★ ★
Hádegistónleikar í Fríkirkjunni
Sigrún Hjálmtýsdóttir og fleiri.
Fallegur söngur sem varð betri og 
betri. Píanóleikurinn var vandaður og 
tilfinningaríkur.  - js

 BÍÓ

★★ ★★★
Ófeigur gengur aftur
Leikstjóri: Ágúst Guðmundsson
Ófeigur gengur aftur höfðar örugg-
lega til einhverra, enda er Laddi þarna 
að gera það sem hann gerir best. Þetta 
verður þó seint talin klassík.  - þj
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Gerard Butler segir að leyniþjón-
ustumaðurinn Mike Banning sem 
hann leikur í Olympus Has Fallen sé 
harðari nagli en Leonidas sem hann 
lék í myndinni 300.

Hinn 43 ára Butler er þekktur 
fyrir hlutverk sitt sem konungur 
Spartverja sem barðist við pers-
neska herinn í myndinni 300 sem 
kom út 2006. Í Olympus Has Fall-
en þarf Banning að bjarga forseta 
Bandaríkjanna undan kóreskum 
skæruliðum. „Það eru fleiri bar-
dagaatriði í þessari mynd en 300. 
Þessi náungi er grimmur og myndin 
gerist í miklu nútímalegra og raun-
særra umhverfi,“ sagði Butler um 
muninn á myndunum tveimur.

Harðari nagli en Leonidas 

GERARD BUTLER  Butler leikur leyni-
þjónustumanninn Mike Banning í 
Olympus Has Fallen. NORDICPHOTOS/GETTY

Elísabet Englandsdrottning hlaut 
Bafta-heiðursverðlaunin fyrir 
stuðning sinn við breskan sjón-
varps- og kvikmyndaiðnað í gegn-
um árin. Leikarinn Sir Kenneth 
Branagh afhenti henni verðlaun-
in við hátíðlega athöfn í Windsor-
kastala. 

Formaður Bafta, John Willis, 
sagði drottninguna vera eftirminni-
legustu Bond-stúlkuna til þessa, og 
átti þar við óvænt hlutverk hennar 
í opnunarathöfn Ólympíuleikanna 
í London. Þar birtist hún ásamt 
Daniel Craig og virtist stökkva 
niður úr þyrlu í fallhlíf.

Baft a heiðraði 
drottninguna

ÁNÆGÐ  Elísabet Englandsdrottning var 
greinilega ánægð með Bafta-verðlaunin.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Kate Hudson segist 
mótfallin megrunarkúrum í 
nýju viðtali við tímaritið Elle. 
Leikkonan ræktar sitt eigið 
grænmeti og reynir að borða 
hollt. 

„Góð fæða er nóg. Ég hef 
kynnt mér næringarfræði og 
hvernig hún virkar og nú borða 
ég vel. Ég trúi ekki á megrunar-
kúra, mér finnst að það ætti að 
banna þá hugmyndafræði alfar-
ið. Ég held að fólk þurfi bara að 
læra að borða rétt,“ sagði leik-
konan sem á synina Ryder og 
Bingham.

Vill banna 
megrunarkúra

ENGIN MEGRUN  Kate Hudson trúir 
ekki á megrunarkúra. 

Stuttmyndin No homo eftir 
Guðna Líndal Benediktsson verð-
ur sýnd á Short Film Corner á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes í 
vor. Myndin fjallar um tvo vini 
og þær breytingar sem verða á 
vinskapnum þegar annar þeirra 
kemur út úr skápnum.

„Myndin er útskriftarverkefni 
mitt úr Kvikmyndaskólanum þar 
sem ég lærði handritaskrif og 
leikstjórn. Hún fjallar um tvo 
bestu vini og þegar annar þeirra 
kemur út úr skápnum bregst 
hinn undarlega við og ákveður að 

halda fyrir hann veislu,“ útskýr-
ir Guðni. Hann skrifaði handritið 
að myndinni, leikstýrði henni og 
sá um alla eftirvinnslu. Spurð-
ur út í titil stuttmyndarinnar 
segir Guðni að hann sé fenginn 
úr setningu í myndinni. „Þetta 
er frasi sem vinir nota stund-
um þegar þeir sýna hvor öðrum 
væntumþykju.“ 

Guðni segir umsóknarferlið 
hafa verið langt og flókið og að 
það hafi komið honum skemmti-
lega á óvart þegar hann fékk boð 
um þátttöku. Short Film Corner 

er vettvangur fyrir kaupendur 
og framleiðendur til að kynn-
ast nýju og hæfileikaríku kvik-
myndagerðarfólki. Guðni við-
urkennir að þetta sé einstakt 
tækifæri fyrir ungan kvik-
myndagerðarmann líkt og hann 
til að kynna sig og verk sín. „Öll 
hótel á svæðinu eru skelfilega 
dýr á meðan á hátíðinni stendur 
en ég held að ég fái fría gistingu 
þannig ég ætti að geta skrapað 
saman fyrir flugi og uppihaldi,“ 
segir hann að lokum.
  - sm

No homo á leið til Cannes
Stuttmynd eft ir Guðna Líndal Benediktsson sýnd á kvikmyndahátíðinni frægu.

Á LEIÐ Á CANNES 
Guðni Líndal 
Benediktsson 
fylgir mynd sinni, 
No homo, út á 
kvikmyndahátíðina 
í Cannes. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvikmyndagagnrýnandinn Roger 
Ebert lést á fimmtudag, þá sjö-
tugur að aldri. Ebert starfaði sem 
kvikmyndagagnrýnandi fyrir 
Chicago Sun-Times í 46 ár og varð 
þekktur í Bandaríkjunum eftir að 
hafa hlotið Pulitzer-verðlaunin 
fyrir skrif sín árið 1975. 

Á þriðjudag tilkynnti Ebert 
lesendum sínum að hann hygð-
ist minnka við sig vinnu vegna 
veikinda en hann greindist með 
krabbamein í mjöðm í desemb-
er. Ebert hafði áður greinst með 
krabbamein í skjaldkirtli og missti 
í kjölfarið neðra kjálkabein og 
getuna til tals. „Ég hyggst halda 
áfram að skrifa gagnrýni og mér 
innan handar verða nokkrir hæfi-
leikaríkir gagnrýnendur sem ég 
dáist mjög að. Það sem meira er, 
nú get ég loks gert það sem mig 
hefur lengi dreymt um; að skrifa 
aðeins um þær myndir sem mig 
langar að skrifa um,“ skrifaði 
Ebert á vefsíðu sinni á þriðjudag, 
aðeins tveimur dögum fyrir and-
lát sitt. 

Þrátt fyrir erfið og þrálát veik-
indi missti Ebert aldrei móðinn og 

hélt skrifum sínum áfram. Hann 
hugðist deila reynslu sinni með 
lesendum sínum með því að skrifa 
um hana á milli þess sem hann 
fjallaði um kvikmyndir. Lokaorð 
gagnrýnandans fræga voru þessi: 
„… Ég vil þakka ykkur fyrir þetta 
ferðalag. Ég mun sjá ykkur í kvik-
myndahúsunum.“

Gagnrýnandinn Ebert látinn

MINNKAR VIÐ SIG   Roger Ebert greindist 
aftur með krabbamein í desember og 
lést á fimmtudag. NORDICPHOTOS/GETTY

Ergo býður 100% afslátt  
af lántökugjöldum í apríl

Suðurlandsbraut 14 > sími 440 4400 > www.ergo.is > ergo@ergo.is

Það er gaman að fá sér grænan bíl sem eyðir litlu. 

Í tilefni af grænum apríl býður Ergo 100% afslátt á lántökugjöldum af 
umhverfishæfum bílum. Gott fyrir þig, fyrir umhverfið og okkur öll.

Við aðstoðum þig með ánægju!
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Hvernig líður þjóðinni?
Meistara- og doktorsnám í lýðheilsuvísindum

Meistaranám í lýðheilsu
(MPH, Master of Public Health)

er tveggja ára þverfræðilegt nám sem veitir 
hagnýta þekkingu á framkvæmd heilbrigðis-
rannsókna og útfærslu forvarnaraðgerða.
Námið er mikilvægur undirbúningur fyrir
þá sem ætla sér forystuhlutverk á hinum 
fjölmörgu sviðum heilbrigðismála.

Hulda Guðmundsdóttir, félagsráðgjafi

Meistaraverkefni:
Forspárþættir sálrænna einkenna
í kjölfar jarðskjálfta

Kjartan Gunnsteinsson, stoðtækjafræðingur

Meistaraverkefni:
Faraldsfræði aflimana og útlimamissis á Íslandi

Harpa Þorsteinsdóttir, BA í uppeldis- og 
menntunarfræði

Meistaraverkefni:
Streitueinkenni barna á Suðurlandi rr
í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli 

Drífa Pálín Geirsdóttir, BA í félagsfræði

Meistaraverkefni:
Notkun örvandi lyfja við ADHD meðal fullorðinna
á Íslandi 2003–2012

Sigrún Elva Einarsdóttir, sjúkraþjálfari og kennari

Meistaraverkefni:
Áhrif efnahagshrunsins 2008
á verkjaupplifun og lífsgæði 

Guðlaugur Birgisson, sjúkraþjálfari 

Meistaraverkefni:
Langtímaárangur af offitumeðferð á Reykjalundi 
– með eða án magahjáveituaðgerðar 

Í boði er:

» kennsla frá helstu sérfræðingum Íslands á sviðum lýðheilsu

» valnámskeið úr fjölmörgum fræðasviðum Háskóla Íslands,
þar á meðal: heilsuhagfræði, heilsusálfræði, næringarfræði,
opinberri stjórnsýslu, umhverfisfræði og vinnuvernd

» kennslu- og rannsóknarsamstarf við fremstu mennta-
stofnanir heims, þar á meðal Harvardháskóla í Boston        
og Karolinska Institutet í Stokkhólmi

» rannsóknarsamstarf við innlendar stofnanir, þar á meðal: 
Hjartavernd, Krabbameinsfélag Íslands, LSH og Embætti 
landlæknis

Verið velkomin í öflugan nemendahóp!

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2013

Kynningarfundur 10. apríl kl. 12:30 í stofu 210 í Stapa við Hringbraut · www.publichealth.hi.is · sími 525 4956
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MIÐSTÖÐ Í LÝÐHEILSUVÍSINDUM

SOLLA OG INGI  Sólveig Eiríksdóttir og 
Ingi R. Ingason mættu á opnunina.

AÐALSTEINN OG VIKTOR  Aðalsteinn 
Jón Bergdal og Viktor Már Bjarnason 
litu við.

Veitingastaðurinn  suZushii opn-
aði á efri hæð Iðu við Lækjar-
götu á fimmtudagskvöld. Þetta 
er annar suZushii -staðurinn sem 
opnar hér á landi en sá fyrri 
hefur verið starfræktur í Kringl-
unni í á fjórða ár við góðar undir-
tektir.

Eigendur beggja staðanna eru 
Sigurður Karl Guðgeirsson og 
Ásta Sveinsdóttir. Þau reka einn-
ig veitingastaðinn Roadhouse við 
Snorrabraut. Sigurður Karl er 
menntaður matreiðslumaður sem 
hefur sérhæft sig í gerð sushi 
undanfarin ár. Hann lærði í tvö 
ár undir handleiðslu japansks 
meistara að nafni Isao Suzuki. 
Sigurður er með samtals um tólf 
ára reynslu að baki í sushi-gerð.

Færa út kvíarnar
Veitingastaðurinn suZushii opnaði á efri hæð Iðu 
við Lækjargötu á fi mmtudag.

ÁNÆGÐIR EIGENDUR   Eigendur suZushii, Sigurður Karl Guðgeirsson og Ásta 
Sveinsdóttir, ásamt dóttur sinni Önnu Lovísu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MÆTTU Á OPNUNINA  Björn Gunnar Rafnsson og Sara María Júlíusdóttir voru á 
meðal gesta.

BROSMILD  Benedikt Sölvi og Fríða 
Rakel voru brosmild.



LAUGARDAGUR  6. apríl 2013  | MENNING | 65

Gömul hönnun 
vinsæl á ný
String-hillurnar slá í gegn á ný.

Í BARNAHERBERGIÐ  Ljós og falleg útgáfa af hillunni í 
barnaherbergið.

LITARAÐAÐ  Hægt er raða hillunum á ýmsa vegu. Hér má sjá bóka-
hillu sem þjónar sínum tilgangi. 

SKEMMTILEG HILLUSAMSTÆÐA  String-hillusamstæðan er gömul 
og góð hönnun sem er nú vinsæl á nýjan leik. 

Ein gömul og góð klassísk hönnun frá Skandi-
navíu er String-hillusamstæðan. Núna, 64 árum 
eftir að hún kom fyrst fram á sjónarsviðið, er 
hillan aftur orðin vinsæl hönnunarvara inn á 
heimili. Hillan kemur í ýmsum stærðum, gerð-
um og litum og hægt er að útbúa margar mis-
munandi samsetningar. Hér gefur að líta nokkr-
ar útgáfur af hillunni sem gleðja augað. 

Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda
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HELGAR
TILBO[
Gildir föstudag, laugardag og sunnudag

1.099kr.rr kg

Svínahnakki, kryddaður

verð áður 1.399 kr. kg
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Svínakótilettur, kryddaðar

verð áður 1.158 kr. kg
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GOTT Á

GRILLI[

299kr. stk.
Raspberry Swirl ostakaka

299kr. stk.
Sticky Toffee ostakaka

999kr. kg
Blackforest Gateau

299kr. stk.
Strawberry ostakaka

299kr. stk.
Banoffee Pie

299kr. stk.
Chocolate Swirl ostakaka
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfisgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ROGER CORMAN (SVARTIR SUNNUDAGAR) (16) SUN: 20:00

ON THE ROAD (16) 17:40, 20:00, 22:20

CHASING ICE (L) LAU: 20:00 SUN: 18:00

HANNAH ARENDT (12) LAU: 17:50, 20:00 SUN: 17:50

THE HUNT (JAGTEN) (12) LAU: 17:50, 22:00 SUN: 22:00

DÁVALDURINN (16) LAU: 22:10 SUN: 22:00

MATTHEW BARNEY: CREMASTER 2 (L) SUN: 20:00

sló í gegn 
á þýskum kvikmyn-

dadögum!

HANNAH  
ARENDT

Tímar gilda fyrir bæði lau og sun nema annað sé tekið fram

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

CHICAGO SUN-TIMES –R.R.

H.S. - MBL

THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIME

WALL STREET JOURNAL

TIME

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

EIN FLOTTASTA SPENNUMYND ÁRSINS

G.I JOE 3D KL. 1 (TILB.) - 3 - 5.30 - 8 - 10.30  12
G.I. JOE 3D LÚXUS KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30  12
ADMISSION  KL. 5.40 - 8 - 10.20 L
I GIVE IT A YEA AREE  KL. 8 - 10.15  12
SAFE HAVENAA KL. 8  12
THE CROODS 3D ÍSL.TAL. KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍÍSL.TAL. KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.45 L
21 AND OVER  KL. 10.30  14
F ÓLÓTTINN ÁFRÁ JÖÁ RÐU 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 L

GI JOE  KL. 8 - 10.15 16
ADMISSION  KL. 8 - 10.15 L
I GIVE IT A YEARE KL. 5.50 L / L SAFE HAVEN  AA KL. 5.50    12
THE CROODS 3D KL. 4 (TILB.)/ FLÓTTÓ

FE HAH
INN 3D KL. 4 (TILB

ADMISSION KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30 L
ON THE ROAD KL. 8  16
THE CROODS 2D ÍÍSL.TAL. KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.45 L
THE CROODS 3D ÍSLÍ .TAL. KL. 3 (TILBOÐ) L
SAFE HAVENAA KL. 8 - 10.30 12 / SNITCH KL. 10.40  16
ANNA K.A KL. 5.15 12 JAGTEN KL. 2.50 (TILB)- 5.30-8- 10.30 

YND ÁRFÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

G.I. JOE RETALIATION 3D 2, 5.50, 8, 10.15
I GIVE IT A YEAR 8, 10
SNITCH 8
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 2, 4, 6
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 2, 4, 6
IDENTITY THIEF 10.20

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

T.V. - Bíóvefurinn

5%

sssssssssssssssssssssssá sam o.isáþþ  á or r m á amr  á amrþþ  aá sþ rg u þgyyryry ðð þþþéþé bð þéþéþéþéþéþéþéþþéþéþéþéþéþþéþéþéþéþéþéþéþéþéþéþþéþéþéþééþérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrþéþþþéþéþéþéþéþéþéþþéþéþéþéþéþéþéþéþéþéþþéþéþéþééþérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrþéþéþéþéþéþéþéþéþééþéþéþééþéþéþééééþééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrrréþéþééééþéþéþééþéþéþééþéþéþééééþééééééééérrrrrrþéþéþéþéþéþéþééééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrþéþéþéþéþéþéééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrþéþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ réééééþééééééééééééééééþéþéþéþéþéþéþéþéþþéþéþþþéþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþéþþérrþþþéþþéþéþþéþéþþþéþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþéþþérrééééþéþéþéþééééééttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrt ygygygygyggygygyyggygygygygygygyyggygyygygygygyggððgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðg uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uu utttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrygygygygyggygygyyggygygygygygyyggygygyygygyg ððgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðgðg uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuðuuuuððððððrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyygggggggggggggggggggggggygggggggggggggggggggggggggggggyggggggg uuu ðððgððððrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyttttttttttt gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggðgðgðgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggðgðgðggggggggggg ibioooooo.oo.oo.o.oo.oo.o.oo.ooo iisisisisisisisisissisisisisisisissisisisisisissssibioo.oo.oo.o.oo.oo.o.oo.ooo iisisisisisisisisssisisisisssissisisisisisissssiibibibibibibioooooooooooooooooooooo iisisisissssssssssiibibibibibibioooooooooooooo iisisissssssssssbi .o.o.oo.iisisisissi .o.o.oo.iisisisssssssssssssssssssssssssssssoooo iisisissssssooo iisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaammammammamammammmammamammmmamamamaamaammamam ibibibbibibibbibbbibbibibibbbibibbibbibbbb ooooooooooooooooooooooo iisisisisisisisssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaammammammamammammmamamammmmamamamaamaammamam ibibibbibibibbibbbibbibibibbbibibbibbibbbb ooooooooooooooooooo isisiisisisisisisisisissssssssssssisisisisissssssssssssamamamamamamamambbibibibibibib oo..o.iiiisisismamamamamamamambbbibibibibib oo..o.iiiisisismammambibibibbb ooooooo.iiiiisimammam ibibibbb ooooo.iiiiisisissssisssisisisisisis..iii..iii..i..ibbbbbiiibibioooo isiiibibioooo isoooooooooooooooooooooossssssssssssssssssassssssssssssssssssss ssssssssssiiisisisisbbbibiiiiiooooooooooooo isisiiiioooooooo isisiiiiiioooo iioooo im iiiibibibibbbbbbbbb oooiiiibibibbbbbbbbbb oooooiooooommmmmmmmmmsssssssssssaaaaaaaasssssssssssaaaaaaammmmmmmbbmbbibibbbbbiiiiiibibibibibbbb oooooooooiiiiiibibibibibbbb ooooooooooooobbbbsssaaaaaaaaaaasssaaaaaaaaaaaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááiiiððððiiiððððiiððaðaððmimimimimimimimimimimimimimimimimmimmmmmimimmmimmimiimimimiððaðaðaðaðaðaðaðaðaðaaðaðaaðaðaðaaðaðaðaaaðaaðaðaaaðaaðaðamimimimimimimimimimimimimimimimimmmmmmmmmimmimiimimimiððaðaðaðaðaðaðaðaðaaaðaðaðaðaaðaðaðaaaðaaðaðaaaðaðammmmmmmmmmimmiimimimmimimimmimimimimmimimmimimmimim ðððaðaðaðammmmmmmmmmmmiimmimmiimimmimimmimimmimimmimim ððaðaðaðammmmmmmimimiiiiimimimimmiiimimimimi aaaaaaaaaðaðaðaðaaaaðaaðaðaaammmmmmmmiiiiimimmmiiimimimimi aaaaaaaaðaaðaðaaaðaaðaðaaaiiiimmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiððððððððiiiiiððððððððiiðððððiiðððððiiiiððððððiiiiððððððððððððððiiiiimiimmiimimiim ðaðððððððððððððððððiiiiiimiimiiim ððððððððððððððððððiiiiiiiimimimm ðððððiiiiiiiimimm ðððððiiiiiiiimmm ððððiiiiiiimmm ðaaaaaaaaaaaaaaðaðaaaaaaaaaaaaaðaðaiiðððiiððiiiððððððiiiðððððiiiððððaððmimimimimmimimmmmmmmimmmimmmmmmiimimiðððaððaðaðaðaðaðaðaðaðaðaðaðððaðaðaðaðaðaðaðaðaaaðaðaða mimimimmmmmmmmmmimmmimmmmmmiimimiððaðaðaðaðaðaðaððaðaððððaðaðaðaðaðaðaððaðaðaðammmmmmmmmmmmimmimimimmm ðaðaððððmmmmmmmmmmmmimmimimimmm ðaðaððððmmmmmmmmiiiimimiðaðaðaððððððmmmmmmmmiiiimimiðaðaðaðððððmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 1 SMÁRABÍÓ
3.30 2D / 3 3D HB

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 1 SMÁRABÍÓIKL. 1 SMÁRABÍÓ

KL. 3 HÁSKÓLABÍÓI

Allir sannir Eurovision-aðdáendur 
þekkja og elska Johnny Logan. Það 
er eiginlega hálfgert skilyrði ef þú 
ætlar að kalla þig alvöru aðdáanda. 
Johnny Logan er stórstjarna innan 
Eurovision-heimsins en er ekkert 
endilega svo frægur utan hans. 
En svo eru það hinir, þeir sem eru 
frægir í hinum raunverulega heimi 
og reyna að nýta sér þá frægð til 
að hala inn stigum í keppninni. 
Tvö dæmi eru um þetta í ár. Þjóð-
verjar senda söngkonuna  Cascada 
og Bretar ætla sér að trompa 
keppnina með hinni einu sönnu 
Bonnie Tyler. 

Bretar nýta þá frægu
Bretar eiga yfir fjölda stórra nafna 
að búa og hafa í gegnum tíðina 
verið duglegir við að nýta sér þau. 
Katrina and the Waves eru þó síð-
asta breska atriðið sem náði til-
skildum árangri en stóðu þau uppi 
sem sigurvegarar í keppninni 1997. 
Eftir það tóku við nokkur ár þar 
sem Bretar sendu minna þekkt 
nöfn til leiks, þar til þeir ákváðu 
að draga fram stórskotabyssurnar 
aftur árið 2011 með strákabandinu 
Blue. 

Blue-liðar stóðust líklega vænt-
ingar fæstra á Euro-sviðinu en 
fyrri frægð skilaði þeim þó 100 
stigum og 11. sæti. Mun meira 
en þeir áttu skilið að mínu mati. 
Engelbert Humperdinck fylgdi svo 

í spor þeirra í fyrra og endaði með 
12 stig í 25. sæti. Ekki mjög aðdá-
unarvert.

Úr Grease í Eurovision
Á þátttökulista Breta í gegn-
um tíðina er svo að finna fleiri 
fræg nöfn. Cliff Richard tók 
til að mynda þátt fyrir þeirra 
hönd árið 1968 og endaði í 
2. sæti. Hann kom svo aftur 
árið 1973 og ætlaði að gera 
gott betur en steig þó eitt 
skref í ranga átt og endaði 
í 3. sæti. Árið 1974 var það 
svo sjálf Grease-leikkonan 
Olivia Newton-John sem 
smellti sér á sviðið og end-
aði í 4. sæti með 14 stig.

Aðrir frægir
Meðal annarra frægra 
sem hafa reynt fyrir sér í 
Eurovision eru til dæmis 
Céline Dion og Abba, sem 
voru þó hvorug orðin fræg 

þegar þátttakan átti sér stað. Dion 
tók þátt fyrir Sviss árið 1988 og 
vann en fjórmenningarnir í Abba 

unnu fyrir hönd Svía árið 1974. 
Stúlkurnar í TaTu kepptu svo 
fyrir hönd Rússa árið 2003 og 

dansarinn og leikkonan Dita 
von Tesse dansaði í þýska 
atriðinu árið 2009, svo ein-
hver dæmi séu nefnd.

Íslandsvinurinn Ronan 
Keating samdi svo fram-
lag Dana árið 2009 og sama 
ár samdi Andrew Lloyd-
Webber breska framlagið. 
Söngvarinn Jamie Cullum 
var svo meðal þeirra sem 
sömdu framlag Þjóðverja 
í fyrra.

44 dagur í aðalkeppni Eurovision í Malmö

Stjörnufyllt keppni

tinnaros@frettabladid.is

TINNA 
TÆKLAR 
EUROVISION

UMDEILDAR  Fyrrverandi vinkonurnar í TaTu voru afar umdeildar í keppninni árið 
2003. Þær lentu þó í þriðja sæti.

EURO-STJARNA  Það kemur 
eflaust mörgum á óvart 
að Olivia Newton-John á 
Eurovision-feril að baki.
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Það var ekki 
skemmtilegt að lesa 
sumt af því sem var 

skrifað og mér sárnaði 
að vera sakaður um að 
þykjast vera meiddur.

Alexander Petersson

HANDBOLTI  Kári  K ristján 
Kristjáns son segist hafa spilað 
með íslenska landsliðinu gegn Sló-
veníu á miðvikudagskvöldið í góðri 
trú, enda hafi hann fengið leyfi frá 
læknum Wetzlar til að taka sig af 
sjúkralista félagsins. Svo virðist 
hins vegar að það hafi ekki verið 
gert og að nú standi orð gegn orði.

Wetzlar sagði upp samningi 
Kára strax daginn eftir leik. Það 
kom línumanninum sterka í opna 
skjöldu og kippti strákunum öllum 
niður á jörðina eftir frækilegan 
sigur í Slóveníu, þar sem Kári var 
í lykilhlutverki á lokamínútunum.

„Vinnubrögðin hjá Wetzlar í 
þessu máli eru gjörsamlega fárán-
leg og óskiljanleg,“ sagði lands-
liðsþjálfarinn Aron Kristjánsson 
í samtali við Fréttablaðið í gær. 
Hann segir enn fremur að enginn 
frá HSÍ hefði heyrt neitt frá Wetzl-
ar um að hann mætti ekki spila.

„Ekki orð. Ég var búinn að hafa 
samband við öll þau félög sem eiga 
leikmenn í landsliðinu og biðja um 
að fá þá lausa á ákveðnum tímum. 
Ef félög vilja setja sig upp á móti 
því verða þau að hafa samband. 
Það var ekki gert,“ segir hann.

Svo virðist sem mönnum beri 
ekki saman um málavexti. Kári 
segir að hann hafi verið skráður 

á sjúkralista Wetzlar til 4. apríl en 
fengið leyfi tveggja lækna félags-
ins til að flýta þeirri dagsetningu 
um tvo daga. Til grundvallar lá 
læknisskoðun hjá íslenska lands-
liðinu þar sem Kári var metinn 
leikfær. „Ég fékk mjög skýrt svar 
frá tveimur læknum Wetzlar. Þeir 
sögðu báðir já,“ sagði Kári við 
Fréttablaðið. „Ég stóð við mitt og 
sinnti tilkynningaskyldunni. Við-
brögðin komu mér svo algjörlega í 
opna skjöldu – annars væri ég ekki 
að segja mína hlið málsins.“

Kári er byrjaður að skoða sína 
stöðu í samstarfi við HSÍ og lög-
fræðinga og umboðsmenn í Þýska-
landi. Málið er því á viðkvæmu 
stigi og gæti reynst fordæmisgef-
andi fyrir öll landslið handbolta-
heimsins, eftir því sem Aron segir.

„Ef félög hafa völd til að halda 
mönnum á sjúkralista þó svo að 
þeir séu leikfærir er alþjóðleg-
ur handbolti í mikilli hættu. Kári 
var að koma til baka eftir erfiða 
aðgerð þar sem æxli var fjarlægt 
úr baki hans. Hann hafði lagt hart 
að sér til að ná heilsu og reynist 
svo í lagi fyrir mikilvægan lands-
leik, þar sem hann stendur sig vel. 
Svo fær hann þessa tusku í andlit-
ið. Mér finnst mjög skrýtin lykt af 
þessu máli.“  eirikur@frettabladid.is

Gæti reynst fordæmisgefandi
Kári Kristján Kristjánsson segist hafa spilað með íslenska landsliðinu í góðri trú eft ir að hafa fengið leik-
heimild hjá læknum Wetzlar. Landsliðsþjálfarinn lýsir mikilli óánægju með vinnubrögð forráðamanna Wetzlar.

ÁN FÉLAGS  Útlit er fyrir að Kári muni ekki spila félagsliðshandbolta aftur fyrr en á 
næsta tímabili, en þá verður hann genginn til liðs við Bjerringbro/Silkeborg í Dan-
mörku. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Ísland mætir Slóveníu 
klukkan 16.00 á morgun í Laugar-
dalshöll í mikilvægum leik. Með 
sigri tryggir Ísland sér sæti á EM 
í Danmörku á næsta ári en Sló-
venar mega helst ekki við því að 
tapa ætli þeir sér að komast upp 
úr riðlinum.

Róbert Gunnarsson missti 
af fyrri leiknum gegn Slóveníu 
vegna meiðsla og enn er óvíst 
um þátttöku hans á morgun, 
samkvæmt Aroni Kristjánssyni 
landsliðsþjálfara. Hann reiknar 
með mjög erfiðum leik í dag.

„Þeir eru búnir að mála sig út í 
horn og þetta er gríðarlega mikil-
vægur leikur fyrir þá. Við erum 
vel meðvitaðir um það en ætlum 
okkur auðvitað sigur á heima-
velli,“ sagði Aron.

Í gær voru um 700 miðar óseld-
ir á leikinn en búast má við að 
höllin verði þétt setin á morgun.

 - esá

Óvissa með 
Róbert

100% ÁRANGUR  Aron Kristjánsson og 
lærisveinar hans hafa ekki tapað stigi í 
undankeppni EM. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meistaranám fyrir þig – fjölbreyttar námsleiðireimsámná rðir
Menntavísindasvið Háskóla Íslands býður spennandi nám í þremur deildum. 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl. Sótt er um á www.hi.is

Kennaradeild
Framhaldsnám fyrir leik-, grunn- og framhalds-
skólakennara á námsleiðinni:
» Náms- og kennslufræði, M.Ed./MA/viðbótardiplóma 

– Fjölbreyttar leiðir til sérhæfingar

Kennaranám fyrir þá sem hafa lokið BA eða BS-prófi:
» Kennslufræði grunnskóla, M.Ed. 120e,
» Menntun framhaldsskólakennara M.Ed. 120e, 

MA og MS nám í menntun framhaldsskólakennara
í samstarfi við aðrar deildir HÍ.

» Leikskólakennarafræði, viðbótardiplóma 
og meistaranám.

Kennaranám fyrir þá sem hafa lokið meistara- eða 
doktorsnámi:
» Kennslufræði framhaldsskóla, viðbótardiplóma 60e.

Auk þess er í boði kennaranám á meistarastigi fyrir
þá sem lokið hafa B.Ed. gráðu í leik- eða grunnskóla-
kennarafræði.

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild

Heilbrigði og heilsuuppeldi viðbótardiplóma 30e
Íþrótta- og heilsufræði M.Ed./MS 120e
Tómstunda- og félagsmálafræði M.Ed. 120e
Þroskaþjálfafræði MA 120e, viðbótardiplóma 30e

Nánari upplýsingar á www.mennta.hi.is

Uppeldis- og menntunarfræðideild
Uppeldis- og menntunarfræði 120e með áherslu á:

» Áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn MA
» Leiðtogar, nýsköpun og stjórnun M.Ed./MA
» Lífsleikni, sjálfsmyndir og farsæld M.Ed./MA
» Lýðræði, jafnrétti og fjölmenning M.Ed./MA
» Matsfræði MA
» Nám fullorðinna M.Ed./MA
» Sérkennslufræði M.Ed./MA
» Stjórnunarfræði menntastofnana M.Ed./MA
» Uppeldis- og menntunarfræði M.Ed./MA
» Þroski, mál og læsi MA

Doktorsnám
Menntavísindi Ph.D./Ed.D. 180e/240e

Finnst ég ekki verðskulda 
svona skítkast
Umræðan um meiðsli Alexanders særðu skyttuna.

SÁR  Alexander segist alltaf hafa lagt sig allan fram fyrir íslenska landsliðið og að 
hann eigi ekki skilið neitt skítkast. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Alexander Petersson hefur verið 
gagnrýndur fyrir að gefa ekki kost 
á sér í heimsmeistaramótið sem 
fór fram í janúar.

Mörgum þótti það skrýtið að 
Alexander gæti spilað með félags-
liði sínu en ekki landsliðinu og 
umræðan fór ekki fram hjá leik-
manninum.

„Það var ekki skemmtilegt að 
lesa sumt af því sem var skrifað 
og mér sárnaði að vera sakaður 
um að þykjast vera meiddur. Ég er 
búinn að glíma við þessi meiðsli í 
töluverðan tíma og þarf líklega að 
fara í uppskurð í sumar. Ef maður 
kemst ekki oft í sumarfrí, þá er 
bara að krækja sér í gott sumarfrí 
á þennan hátt,“ segir Alexander 
léttur.

„Það er sin í upphandleggs-
vöðvanum sem er að stríða mér 
en þetta eru víst algeng meiðsli 
hjá hafnaboltamönnum í Banda-
ríkjunum. Ég get eiginlega engin 
langskot tekið en hef reynt að þróa 
minn leik á annan hátt. Það eru því 
líka plúsar í þessum meiðslum þar 
sem ég hef bætt mig í hlutum sem 
ég lagði ekki eins mikla áherslu á.“

Alexander segir umræðuna um 
meiðslin hafa farið yfir strikið 
og nefnir harðorða gagnrýni sem 
hann fékk fyrir að spila keilu með 
sonum sínum. „Menn eru eitthvað 
aðeins að rugla saman íþróttum. 
Keiluspilarar nota hendina örlít-
ið öðruvísi en handboltamenn og 
þetta var frekar skrýtin umræða. 
Ég vann yngri son minn léttilega 
í keilunni en hann var reyndar 
bara þriggja ára,“ segir Alexand-
er brosandi.

„Ég hef alltaf lagt mig allan 
fram á handboltavellinum og 
finnst ég ekki verðskulda svona 
skítkast. Fjölmiðlamenn sem ég 
bar áður virðingu fyrir eru ekki 
hátt skrifaðir hjá mér í dag,“ segir 
Alexander að lokum.   - bg
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Með Snjallpakkanum ertu í háhraðasambandi, bæði í bænum og 

þegar þú ferðast um landið. Notkun er innifalin og þú þarft ekki að 

hafa áhyggjur af upphafsgjaldi, mínútugjaldi eða gagnamagni. 

Mamma! Pabbi!
Í Núllinu talar fjölskyldan 

saman fyrir 0 kr. þótt 

mínúturnar séu búnar. 

Gildir í 27 löndum
Notaðu mínúturnar til að 

hringja í fastlínunúmer 

í 27 löndum.

Hafðu stöðuna 
á hreinu
Í Símaappinu geturðu 

fylgst með notkuninni.

Snjallpakkar á stærsta neti landsins

Vertu í sterkara sambandi

með snjallsímanum á

stærsta farsímaneti landsins

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

3.490 kr./mán.

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

4.990 kr./mán.

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort innifalið

7.990 kr./mán.

300 500

1000 1500
1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB

3G aukakort innifalið

10.990 kr./mán.

Tilboð til 1. júní

3000 SMS og 

3 GB á mánuði

fylgja öllum 

Snjallpökkum 
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5
Í KVÖLD

14.00 Bubbi og Lobbi 14.30 Eldhús meistaranna 
15.00 Frumkvöðlar 15.30 Suðurnesjamagasín. 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Framboðsþáttur 17.30 
Framboðsþáttur 18.00 Sigmundur Davíð 18.30 
Tölvur tækni og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Átthagaviska 21.00 
Auðlindakista 21.30 Siggi Stormur og helgar-
veðrið 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá 
Randveri 23.30 Eldað með Holta 

06.00 ESPN America 06.05 Valero Texas Open 
2013 (3:4) 10.35 Inside the PGA Tour (14:47) 11.00 
Valero Texas Open 2013 (3:4)16.00 The Open 
Championship Official Film 1970 17.00 Valero 
Texas Open 2013 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
US Open 2000 -  Official Film 23.50 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.35 Dr. Phil
11.05 Dynasty (11:22)
11.50 Once Upon A Time (14:22)
12.35 The Bachelorette (9:12)
14.05 Design Star (1:10)
14.55 Hotel Hell (6:6)
15.45 Solsidan (2:10)
16.10 Parks & Recreation (21:22)
16.35 An Idiot Abroad (6:8) 
17.25 Vegas (11:21)
18.15 Ljósmyndakeppni Íslands (2:6) 
18.45 Blue Bloods (6:22)
19.35 Judging Amy (7:24) 
20.20 Top Gear USA (6:16)  
21.10 Law & Order: Criminal Intent 
(6:8)  Bandarískir spennuþættir sem 
fjalla um störf rannsóknarlögreglu og 
saksóknara í New York. 
22.00 The Walking Dead (9:16) 
 Óhugnanlegasta þáttaröð sjónvarpssög-
unnar og vinsælasti þátturinn í áskriftar-
sjónvarpi vestanhafs.
22.50 Lost Girl (2:22)  Ævintýraleg-
ir þættir um stúlkuna Bo sem reyn-
ir að ná stjórn á yfirnáttúrulegum kröft-
um sínum. 
23.35 Elementary (13:24)
00.20 Hæ Gosi - bak við tjöldin
00.45 Excused
01.10 The Walking Dead (9:16)
02.00 Lost Girl (2:22)
02.45 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Söngkeppni Samfés (e)
11.25 Hvellur (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Alþingiskosningar 2013 - 
Leiðtogaumræður  Formenn framboða 
sem bjóða fram í fimm kjördæmum eða 
færri ræða helstu stefnumál sín. 
15.00 Hvað veistu? - Gullæði á 
Grænlandi
15.30 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um 2013 (8:10) (e)
15.45 Landsleikur í handbolta  BEINT 
frá leik karlaliða Íslands og Slóveníu í 
forkeppni EM 2014.
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (1:8) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn 
20.10 Höllin (7:10) (Borgen)   
21.15 Ferðalok (4:6)  Heimildaþáttaröð 
um Íslendingasögurnar og sannleiksgildi. 
Í þessum þætti er sagt frá bardaganum 
við Markarfljót.
21.45 Skíðalandsmót Íslands (Skíða-
mót Ísland)  Samantekt frá Skíðamóti Ís-
lands sem fram fer á Ísafirði 4.-7. apríl. 
22.05 Sunnudagsbíó - Kona í Berlín 
(Anonyma - Eine Frau in Berlin)   Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.15 Silfur Egils (e)
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 
Fréttir 07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00 
Fréttir 09.03 Íslensk menning 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Girni, grúsk og gloríur 
11.00 Guðsþjónusta í Árbæjarkirkju 12.00 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið: Ský 14.00 
Víðsjá 15.00 Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
Ariasman 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óskastundin 19.40 Íslendingasögur 20.00 
Mars, á jörðu sem og himni 20.30 Okkar á 
milli 21.10 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Guðfaðir 
heimstónlistarinnar - Pandit Ravi Shankar 23.15 
Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

10.10 Serious Moonlight
11.35 Space Chimps 2
12.50 Taxi 4
14.20 Get Shorty  
16.05 Serious Moonlight
17.30 Space Chimps 2
18.45 Taxi 4  
20.15 Get Shorty  
22.00 The Notebook
00.00 Fair Game
01.45 Traitor  
03.40 The Notebook  

18.20 Doctors  (126:175) 
19.00 Ellen  
19.40 Viltu vinna milljón?
20.35 Pushing Daisies  (8:9) 
21.20 Men In Trees  (8:17)
22.05 Krøniken  (10:22) 
23.05 Ørnen  (10:24) 
00.05 Viltu vinna milljón?  
00.55 Pushing Daisies  (8:9)
01.40 Men In Trees  (8:17) 
02.25 Krøniken  (10:22) 
03.25 Ørnen  (10:24)
04.25 Tónlistarmyndbönd Popptíví

16.55 Simpson-fjölskyldan  (16:22)
17.15 Íslenski listinn  
17.45 Sjáðu
18.10 Game Tíví
18.35 American Dad  (14:16) 
19.00 Friends  (14:25) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (20:22) 
19.50 The Carrie Diaries   Í þessum 
glænýju þáttum er fylgst með Carrie 
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr 
þáttaröðinni Sex and the City.
20.30 Sons of Tucson  (1:13) Gaman-
þættir um þrjá bræður sem eiga hús í 
bænum Tucson, Arizona. Eftir að móðir 
þeirra yfirgefur þá og pabbinn lendir í 
fangelsi leigja þeir mann til að ganga 
þeim í föðurstað svo þeir þurfi ekki að 
enda á fósturheimili.
20.55 Eastwick  (13:13) Skemmtileg 
og spennandi þáttaröð um þrjár konur 
í bænum Eastwick.
21.40 Funny or Die  (11:12) Spreng-
hlægilegir sketsaþættir frá Will Arnett 
og HBO byggir á efni á samnefndri 
heimasíðu sem grínmeistarinn Will 
Ferrell heldur úti ásamt félaga sínum.
22.10 2+6  (5:8) Ögrandi, fræðandi og 
áhugaverður þáttur þar sem ungt fólk 
kynnir sér ýmsa þætti kynlífs á Íslandi. 
22.35 American Dad  (14:16)
23.00 The Carrie Diaries
23.45 Sons of Tucson  (1:13) 
00.10 Eastwick  (13:13) 
00.55 Funny or Die  (11:12) 
01.25 2+6  (5:8) 
01.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.05 Glee  (12:22) 
11.50 Spaugstofan  (20:22) 
12.15 Nágrannar  
12.55 Nágrannar  
13.40 American Idol  (25:37) 
14.20 Týnda kynslóðin  (28:34) 
14.45 Modern Family  (17:24) 
15.10 2 Broke Girls  (17:24) 
15.30 Anger Management  (1:10)
15.55 New Girl  (1:25) 
16.15 Spurningabomban  (15:21) 
17.05 Kalli Berndsen - í nýju ljósi  (3:8)
17.35 60 mínútur  Glænýr þáttur í virt-
ustu og vinsælustu fréttaskýringaþátta-
röð í heimi.
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Stóru málin  Vandaðir þættir 
frá fréttastofu Stöðvar 2 þar sem fjallað 
verður um stærstu málin sem tekist 
verður á um í komandi kosningum.
19.35 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll held-
ur áfram mannlífsrannsóknum sínum, 
tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist 
því eins og honum einum er lagið. 
20.10 Mr Selfridge  (4:10) Stórgóð 
bresk þáttaröð sem segir frá róstursöm-
um tímum í Bretlandi.
21.00 The Mentalist  (18:22) Fimmta 
þáttaröð af þessum sívinsælu þáttum 
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráð-
gjafa rannsóknarlögreglunnar í Kali-
forníu. 
21.45 The Following  (10:15) Magn-
aður spennuþáttur með Kevin Bacon 
í hlutverki fyrrverandi alríkislögreglu-
manns sem er kallaður aftur til starfa 
þegar hættulegur raðmorðingi nær að 
flýja úr fangelsi og fljótlega kemur í ljós 
að hann á marga aðdáendur sem eru til-
búnir að gera allt fyrir hann.
22.35 60 mínútur  
23.20 The Daily Show: Global Editon   
23.45 Covert Affairs  (16:16) 
00.30 Game of Thrones  (1:10)
01.25 The Listener  (6:13) 
02.05 Boardwalk Empire  (6:12)
03.00 Breaking Bad  (1:13) 
03.45 Numbers  (5:16) 
04.30 The Mentalist  (18:22)
05.15 Sjálfstætt fólk  
05.50 Fréttir

07.00 Leðurblökustelpan
07.20 Ofurhetjusérsveitin  
07.45 Mörgæsirnar frá Madagaskar  
08.30 Svampur Sveinsson  
09.15 Strumparnir  
09.40 Áfram Diego, áfram!  
10.05 Waybuloo  
10.25 Tommi og Jenni  
10.50 Dóra könnuður
11.40 Skógardýrið Húgó  
12.30 Doddi litli og Eyrnastór
12.55 UKI  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

09.40 FA bikarinn: Chelsea - Man. 
Utd. 
11.20 Spánn: Barcelona - Mallorca
13.00 Meistaradeild Evrópu: Real 
Madrid - Galatasaray
14.40 Þorsteinn J. og gestir: 
meistara mörkin
15.10 Evrópudeildin: Chelsea - 
Rubin Kazan
16.50 Spánn: Real Madrid - Levante
18.30 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
19.00 Dominos deildin: Snæfell - 
Stjarnan  BEINT
21.00 NBA: LA Clippers - LA Lakers
00.00 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Levante 

07:55 Watford - Cardiff
09:35 Stoke - Aston Villa
11:15 WBA - Arsenal
12:55 Tottenham - Everton  BEINT
15:00 QPR - Wigan  BEINT
17:00 Sunnudagsmessan
18:15 Liverpool - West Ham
19:55 Sunnudagsmessan  
21:10 Tottenham - Everton
22:50 Sunnudagsmessan
00:05 Chelsea - Sunderland
01:45 Sunnudagsmessan 

Rachel McAdams
„Ég óska þess oft  að ég gæti farið 
aft ur í tímann og séð hvernig fólkið 
sem ég elska í dag var sem börn.“
Það eru efl aust margir sem hafa velt 
því fyrir sér hvort ástvinir þeirra 
hafi  breyst mikið í gegnum árin. 
Leikkonan Rachel McAdams er 
greinilega þar á meðal. Hún 
leikur á móti kyntröllinu Ryan 
Gosling í einni rómantískustu 
mynd síðari ára, The Note-
book, sem sýnd er á Stöð 2 Bíó 
í kvöld kl. 22.00.

Stöð 2 kl. 21.45
The Following
Spennuþátturinn The Following hefur farið frá-
bærlega af stað og þegar hefur verið ákveðið að 
halda áfram framleiðslu þáttanna næsta vetur. 
Það er komið að tíunda þættinum og raðmorð-
inginn Joe Carroll sendir tvo úr aðdáendahópi 
sínum til þess að reyna að ná fyrrverandi 
eiginkonu hans undan verndarvæng alríkislög-
reglunnar.
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DAGAR Á HEIMKAUP.IS 
4.–7. APRÍL.

Sendum hvert sem er
á höfuðborgarsvæðinu 

innan 90 mín.

CIRCOLO kaffivél á 22.679 kr.
Verð áður 34.890 kr.

Frí
 heimsending hvert 

á land sem er.

Gildir til sunnudags.

50
fyrstu fá Macintosh

Quality Street,
1,9 kg.

35%
afsláttur.

Gildir til sunnudags.

Fáðu kaffið þitt sent heim að dyrum.
Einfalt að panta á Heimkaup.is
25 drykkjartegundir.

Dolce Gusto kynning á vélum og kaffi 
verður í verslun Heimkaups, 
Smáratorgi 3 til sunnudags.

PANTAÐU Á NETINU EÐA MÆTTU Á STAÐINN!
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

17.00 Gestagangur hjá Randveri 17.30 Eldað 
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur 
hjá Randveri 19.30 Eldað með Holta 20.00 
Hrafnaþing 21.00 Framboðsþáttur 21.30 
Framboðsþáttur 22.00 Sigmundur Davíð 22.30 
Tölvur, tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Átthagaviska 

06.00 ESPN America 06.45 Valero Texas Open 
2013 (2:4) 09.45 Inside the PGA Tour (14:47) 
10.10 Valero Texas Open 2013 (2:4) 13.10 Valero 
Texas Open 2013 (2:4) 16.10 Golfing World 
17.00 Valero Texas Open 2013 (3:4) 22.00 LPGA 
Highlights (3:20) 23.20 PGA Tour - Highlights 
(12:45) 00.15 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.45 Dr. Phil
13.00 Dynasty (10:22)
13.45 7th Heaven (14:23)
14.30 The Good Wife (17:22)
15.20 Family Guy (14:16)
15.45 The Voice (2:13)
18.15 The Biggest Loser (14:14)  Það 
sem keppendur eiga sameiginlegt í þess-
ari þáttaröð er að á þeim hafa dunið 
áföll. Þau fá nú tækifæri til að létta á sér. 
19.45 The Bachelorette (9:12)  Banda-
rísk þáttaröð. Emily Maynard fær að 
kynnast 25 vonbiðlum í þessari áttundu 
þáttaröð af The Bachelorette.
21.15 Once Upon A Time (14:22)  Einn 
vinsælasti þáttur síðasta árs snýr loks 
aftur. Veruleikinn er teygjanlegur í Story-
brook þar sem persónur úr sígildum æv-
intýrum eru á hverju strái. 
22.00 Beauty and the Beast (8:22) 
 Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda 
ævintýri er fært í nýjan búning. 
22.45 Dr. No  James Bond myndin Dr. 
No er frá árinu 1962 og skartar Sean 
Connery í aðalhlutverki. Dr. No fjallar 
um njósnara hennar hátignar sem er 
besti njósnari landsins. Hann er nú í 
hættulegum leiðangri þar sem hann 
þarf að leysa morðgátu. Að lokum mætir 
Bond svo hinum illa Dr. No.
00.35 Green Room With Paul Pro-
venza (6:8)
01.05 XIII (11:13)
01.50 Excused
02.15 Beauty and the Beast (8:22)
03.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Skólahreysti (e)
11.00 Hin útvöldu (1:2) (e)
12.00 Útsvar (Snæfellsbær - Skagafjörð-
ur) (e)
13.00 Kastljós (e)
13.25 Landinn (e)
13.55 Kiljan (e)
14.30 Mugison  Upptaka frá tónleikum 
í Hörpu 22. desember.
15.50 Hjálpið mér að elska barnið 
mitt–  Zoe og Izzy (1:2) (e)
16.40 Hjálpið mér að elska barnið 
mitt–  Sophie og tvíburarnir (2:2) (e)
17.30 Ljóskastarinn (e)
17.45 Leonardo
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Stephen Fry: Græjukarl–  Í um-
ferðinni (1:6) (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Söngkeppni Samfés  Þáttur um 
Söngkeppni Samfés, samtaka félagsmið-
stöðva, 2013.
20.35 Hraðfréttir (e)
20.45 101 dalmatíuhundur (101 Dal-
matians)  Ævintýramynd frá 1996.  
22.30 Sjö undur (Seven Pounds)  
00.30 Chatterly-málið (The Chatterly 
Affair)  Árið 1960 vöktu réttarhöld yfir 
útgefendum sögunnar Elskhugi lafði 
Chatterly eftir D.H. Lawrence mikla at-
hygli í Bretlandi. Hér er sögð saga 
tveggja kviðdómenda sem urðu elskend-
ur meðan á réttarhöldunum stóð. 
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Furðusögur 
úr leikhúsheiminum 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Norðurslóð 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Matur er fyrir 
öllu 15.30 Tungubrjótur 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Albúmið 17.35 Íslendingasögur 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Rauði þráðurinn 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Boð frá 
páskum 20.00 Svipast um í París 1910 21.00 
Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Leitin 23.15 Stefnumót 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

16.45 Simpson-fjölskyldan  (15:22) 
17.10 Íslenski listinn  
17.35 Don‘t Tell the Bride  (2:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. Í 
hverjum þætti er fylgst með nýju pari 
en það er þó hængur á því parið verður 
að vera aðskilið í þrjár vikur eða fram að 
stóru stundinni. 
18.35 Sjáðu  
19.00 Friends  (13:25) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (19:22) 
19.50 Smallville  (15:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á ung-
lingsárum. Clark Kent heldur áfram að 
berjast við ill öfl sem ógna honum og 
framtíð heimsins.
20.35 Don‘t Tell the Bride  (2:6) 
21.30 The Lying Game  (8:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tvíbura-
systur sem voru aðskildar við fæðingu. 
Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur ólst 
upp í fátækt, hin í vellystingum. Þegar 
sú fyrrnefnda kemst að sannleikanum 
ákveður hún að hafa uppi á systur sinni, 
þá fara dularfullir atburðir að gerast.
22.15 Arrow  (12:23) Bandarísk þátta-
röð um ungan milljónamæring og 
glaumgosa sem snýr aftur eftir að hafa 
verið strandaglópur á eyðieyju í fimm ár 
og var talinn af. Núna er hann í hefndar-
hug og berst gegn glæpum og spillingu í 
skjóli nætur en viðheldur ímynd glaum-
gosans á daginn.
23.00 Smallville  (15:22) 
23.45 Don‘t Tell the Bride  (2:6)
00.40 The Lying Game  (8:20) 
01.25 Arrow  (12:23) 
02.10 Tónlistarmyndbönd Popptíví

09.05 Mamma Mia! 
10.55 Smother
12.25 Gentlemen Prefer Blondes  
13.55 Benny and Joon  
15.30 Mamma Mia! 
17.20 Smother
20.20 Benny and Joon
22.00 Walk the Line  
00.10 Crazy Heart
02.00 Death Defying Acts
03.35 Walk the Line  

18.20 Doctors  (125:175)
19.00 Ellen  (80:170) 
19.40 Tekinn 2  (13:14) 
20.15 Fangavaktin
20.50 Réttur  (2:6) 
21.40 X-Factor  (2:20) 
22.30 Tekinn 2  (13:14)
23.00 Fangavaktin  
23.35 Réttur  (2:6) 
00.25 X-Factor  (2:20)
01.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Leðurblökustelpan  
07.45 Ævintýri Tinna  
08.30 Svampur Sveinsson  
09.15 Áfram Diego, áfram! 
09.40 Tommi og Jenni  
10.25 Dóra könnuður
11.15 Rasmus Klumpur og félagar  
11.25 Skógardýrið Húgó
12.15 Strumparnir
12.35 Waybuloo  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

07.00 Strumparnir  
07.25 Brunabílarnir
07.50 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
10.15 Kalli kanína og félagar
10.40 Mad  
10.50 Ozzy & Drix  
11.15 Young Justice  
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful  
13.25 American Idol  (24:37) 
14.50 Grey‘s Anatomy  (19:24) 
15.45 How I Met Your Mother  (16:24) 
16.10 ET Weekend
16.55 Íslenski listinn
17.25 Game Tíví  
17.55 Sjáðu  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.55 Heimsókn  Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.15 Lottó  
19.20 Spaugstofan  (20:22) Spéfugl-
arnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gests-
son, Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason 
fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna 
okkur þá í spaugilegu ljósi.
19.45 Wipeout  Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn 
er gjörsamlega botnlaus. 
20.35 Last Night  Rómantísk og áhrifa-
mikil mynd um hjón. Eiginmaðurinn fer 
í vinnuferð ásamt samstarfskonu sem 
hann heillast af. Með aðalhlutverk fara 
Kiera Knightley, Sam Worthington og 
Eva Mendes.
22.10 Water for Elephants  Hugljúf og 
rómantísk mynd með Robert Pattinson, 
Reese Witherspoon og Christoph Waltz. 
Ungur dýralæknanemi hættir námi eftir for-
eldramissi og slæst í för með farandsirkús.
00.05 88 Minutes  Spennumynd með 
Al Pacino í hlutverki sálfræðings sem 
fær símtal frá dæmdum morðingja, sem 
hann bar vitni gegn á sínum tíma. 
01.55 Pride and Glory  Hörkuspenn-
andi glæpamynd.
04.00 ET Weekend  
04.45 Wipeout  
05.30 Fréttir  

09.10 Spænsku mörkin
09.40 Veitt meî vinum - Grænland  
10.10 Meistaradeild Evrópu: Bayern 
- Juventus
11.50 Þorsteinn J. og gestir - meist-
aramörkin  
12.20 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
12.50 Evrópudeildin: Tottenham - 
Basel  
14.30 Evrópudeildarmörkin
15.20 La Liga Report  
15.50 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Levante  BEINT
18.00 Dominos deildin: Stjarnan - 
Snæfell
19.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Mallorca  BEINT
22.00 NBA: San Antonio - Miami
00.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Mallorca

08:30 Premier League Review Show
09:25 Fulham - QPR
11:05 Premier League Preview Show  
11:35 Reading - Southampton  BEINT
13:45 WBA - Arsenal  BEINT
16:15 Watford - Cardiff  BEINT frá 
ensku B-deildinni.
18:25 Stoke - Aston Villa
20:05 Norwich - Swansea
21:45 Reading - Southampton
23:25 Watford - Cardiff  

FRÁBÆR FERMINGARTILBOÐ Á HEILSURÚMUM
D Ý N U R  O G  K O D D A R

Gafl 
seldur 
sér.

Fermingartilboð: Platinum heilsudýna, botn og lappir:

100x200 TILBOÐ kr. 79.920
Fullt verð kr. 99.900

120x200 TILBOÐ kr. 89.920
Fullt verð kr. 112.400 

140x200 TILBOÐ kr. 108.320
Fullt verð kr. 135.400 

Öllum fermingar-
tilboðum fylgir  
5 miða bíókort í 

12 
mánaða
vaxtalaus lán á 
hei lsurúmum*

Frábært
verð!

FFeFFFF rmingartilboð á bbetrrraba akk.is

Stöð 2 kl. 22.10
Water for Elephants 
Reese Witherspoon og Robert 
Pattinson leika aðalhlutverkin í 
myndinni Water for Elephants 
sem Stöð 2 sýnir í kvöld. Hún 
fj allar um ungan dýralækna-
nema sem hættir námi eft ir 
foreldramissi og slæst í för með 
farandsirkus. Christoph Waltz 
leikur einnig stórt hlutverk.

ANNA KRISTÍN GUNNARSDÓTTIR BÓKMENNTAFRÆÐINEMI

1 Barnaby ræður 
gátuna  Hann er 
svo kósí persónu-

leiki, þægilegur og 
einhvern veginn 
persónulegur. Það 
höfðar til mín. Plottið 
er vissulega misjafnt 
eft ir þáttum.

2 Castle  Hann 
er kynlegur 
kvistur og margar 

áhugaverðar persónur 
í þættinum. Og aðal-
leikarinn er svo sætur, 
ég opinbera það hér 
með!

3 How I Met Your 
Mother  Þeir 
eru eiginlega 

óþekka útgáfan af 
Friends, sem ég horfði 
alltaf á sem ung-
lingur.  Friends kenndu 
manni hvað það væri 
að vera fullorðinn. 

Sækir í glæpina  Ég horfi  mest 
á RÚV eða fer á myndbanda-

leigur, er af gamla skólanum. Fer þá á 
Laugarásvideo. Annars horfi  ég mest á 
erlenda glæpaþætti, sér-
staklega þessa bresku. 
Það kemst næst 
Agöthu Christie. Ég 
las hana mikið sem 
krakki og fi nnst 
reyndar varla nokk-
uð gott sem er ekki 
eft ir hana.

RÚV STÖÐ 2 STÖÐ 2
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NÝ BOLTABÓK Í SMÍÐUM
Leikarinn og rithöfundurinn Gunnar 
Helgason er byrjaður á þriðju 
fótboltabókinni sinni en hann hefur 
áður gefið út barna- og unglinga-
bækurnar Víti í Vestmannaeyjum 
og Aukaspyrna á Akureyri við góðan 
orðstír. Gunnar ætlar að demba 
sér í næsta jólabókaflóð og stefnir 
á útgáfu í október. 
Bókin hefur fengið 
nafnið Rangstæð-
ur í Reykjavík og 
eflaust margir 
ungir boltaaðdá-
endur sem bíða 
spenntir.  - áp

Bandaríski tónlistarmaðurinn 
John Grant semur tónlistina í 
leikritinu Getum við hætt að tala 
um Noreg? sem verður frumsýnt í 
Þjóðleikhúsinu í haust.

Leikstjóri er Una Þorleifsdóttir 
og höfundur verksins er Mikael 
Torfason. „Við Mikael erum bæði 
mjög hrifin af tónlistinni hans og 
við ákváðum að sjá hvort hann 
hefði áhuga á að starfa með okkur. 
Hann hafði það og við vorum 
svo heppin að fá hann til liðs við 
okkur,“ segir Una. 

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
Grant semur tónlist fyrir leik-
hús og að sögn Unu er hann mjög 
spenntur fyrir verkefninu. „Hann 
hafði áhuga á að starfa í þessum 
miðli. Þetta var nýtt fyrir honum 
og honum fannst þetta mjög spenn-
andi.“ Grant hefur fengið mjög 
góða dóma bæði hér heima og 
erlendis fyrir nýjustu plötu sína, 
Pale Green Ghosts, sem var hljóð-
rituð hér á landi.

Getum við hætt að tala um 
Noreg? fjallar um samband ungs 
pars og hvernig pör almennt geta 
misst stjórn á samskiptum sínum. 
„Þau fara inn í rútínu sem er á ein-
hvern hátt ofbeldisfull, bæði and-
lega og líkamlega,“ segir Una.    

Með aðalhlutverk fara Elma 
Stefanía Ágústsdóttir og Snorri 
Engilbertsson. Þrátt fyrir nafn 
verksins segir hún Noreg ekki 
vera áberandi í því. „Í sjálfu sér 
ekki, nema kannski sem hugmynd 
um fyrirheitna landið. Að flýja 
eitthvert annað til að fá lausn á 
vandamálunum.“

Una er lektor við Listaháskóla 
Íslands og hefur leikstýrt töluvert 
í Nemendaleikhúsinu. Næst stýr-

Grant semur tónlist 
fyrir íslenskt leikrit
John Grant semur tónlistina í leikritinu „Getum við hætt að tala um Noreg?“

UNDIRBÚA LEIKRIT  Frá vinstri: John Grant, Snorri Engilbertsson, Elma Stefanía 
Ágústsdóttir, leikmyndahönnuðurinn Eva Signý Berger og Una Þorleifsdóttir. 

John Grant hóf tónleikaferð sína um Evrópu í Amsterdam í gærkvöldi 
ásamt íslenskri hljómsveit sinni. Síðustu tónleikarnir sem hafa verið bók-
aðir í ferðalaginu verða í Bretlandi 19. maí.

Farinn í tónleikaferð um Evrópu

ir hún verkinu Nú er himneska 
sumarið komið, eftir Sigtrygg 
Magnason, sem verður frumsýnt 
í Árbæjar safni 13. apríl. 

Getum við hætt að tala um 
Noreg? er fyrsta leikritið sem 
Una leikstýrir á stóru sviði. „Þetta 

verður mjög spennandi verkefni. 
Bæði eru þetta ný, íslensk skrif úr 
samtímanum og það er líka spenn-
andi að fá tækifæri til að vinna í 
þessu húsi og með þessum ungu 
leikurum.“ 

 freyr@frettabladid.is

„Við vissum að myndbandið myndi vekja athygli 
enda lagið vinsælt en þessi rosalega góðu viðbrögð 
eru framar vonum,“ segir Gunna Helga Sváfnis-
dóttir, leikstjóri myndbands sveitarinnar Sísý Ey 
við lagið Ain´t Got Nobody sem var frumsýnt á dög-
unum. 

Myndbandið hefur fengið góð viðbrögð síðan það 
var frumsýnt í byrjun mánaðarins en í því leika 
nafntogaðir menn á borð við Magnús Jónsson, 
Margeir Steinar Ingólfsson, Lárus Pál, Jón Atla 
Helgason og Daníel Ágúst Haraldsson. „Carmen, 
umboðsmaður Sísý Ey, hafði samband við mig með 
ákveðna hugmynd að myndbandi sem mér leist 
vel á. Hugsunin er að sýna karlmenn í viðkvæmu 
ástandi. Fara í gegnum hin ýmsu stig sorgarferl-
is, áfallið, afneitunina, reiðina, tómleikann og loks 
sáttina,“ segir Gunna en myndbandið var tekið upp 
á einum degi fyrir rúmri viku síðan. „Við fengum 
hana Elísabetu Ronaldsdóttur til að klippa mynd-
bandið fyrir okkur en hún er mikill snillingur og 
toppmanneskja.“

Myndbandið er frumraun Gunnu sem útskrifaðist 
úr Kvikmyndaskóla Íslands í lok síðasta árs. Hún 
segir tónlistarmyndbönd vera sína ástríðu. „Ég hef 
gaman af tónlist og á marga vini í tónlistargeiran-
um. Því miður er ég ekki með neina söngrödd svo 
þetta er mín leið inn í tónlistina,“ segir Gunna og 

viðurkennir að það að vera nýútskrifuð kvikmynda-
gerðarkona geti verið hark á köflum. „Maður verð-
ur að þefa upp verkefnin sjálfur en ég er með nokk-
ur járn í eldinum og hver veit nema ég geri meira 
með Sísý Ey. Það væri mikill heiður.“  - áp

Leikstýrir vinsælu myndbandi
Frumraun Gunnu Helgu Sváfnisdóttur, myndband með sveitinni Sísí Ey, er eitt 
vinsælasta myndband landsins. Daníel Ágúst Haraldsson er meðal leikara í því.

VINSÆL FRUMRAUN  Gunna Helga Sváfnisdóttir leikstýrði 
vinsælu myndbandi með sveitinni Sísý Ey sem frumsýnt var á 
dögunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

14.000
höfðu horft  á mynd-
bandið á YouTube um 
miðjan dag í gær.

„Það sem árásarmaður-
inn og talibanarnir fengu 
ágengt þennan dag er 
þetta. Þeir skutu hana í 
höfuðið af stuttu færi - 
og gerðu hana sterkari. 
Hin hrottafengna tilraun 
til þöggunar gerði rödd 
hennar aðeins sterkari,“
ANGELINA JOLIE TILEINKAÐI 
MALALA YOUSAFZAI RÆÐUNA 
SEM HÚN HÉLT Á HINUM 
ÁRLEGA ANNUAL WOMEN IN 
THE WORLD LEIÐTOGAFUNDI.

MEÐ TÖKULIÐ Á 
HÆLUNUM
Bardagakappinn Gunnar Nelson hefur 
undanfarna daga verið með tökulið á 
hælunum hvert sem hann fer en þar 
eru á ferðinni kvikmyndagerðarmenn á 
vegum UFC. Verið er að gera heim-
ildarmynd um kappann undir nafninu 

Ultimate Inside. Saga 
Film aðstoðaði erlenda 
tökuliðið hér á landi sem 
bæði fylgdi Gunnari eftir á 
æfingum og í daglegu lífi. 

Þátturinn er vikulega 
á sjónvarpsstöðinni 
Fuel Tv og til stendur 
að þátturinn um 

Gunnar verði 
sýndur þar á 
næstunni.  -áp

Nýræktarstyrkir eiga að hvetja til útgáfu á nýjum íslensk um 

skáldskap af öllum toga. Styrkjunum er ætl að að styðja 

við útgáfu á fyrstu verkum höfunda, til dæmis sögum, ljóð-

um, barnaefni, leikritum og fleiru. Umsóknarfrestur er til 

og með 26. apríl næstkomandi. Eyðublöð og nánari upp-

lýs ingar er að finna á www.islit.is.
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auglýst 
eftir 

umsóknum

auglýst eftir
umsóknum um 

nýræktarstyrki

Hlutverk Miðstöðvar íslenskra bókmennta 

er að efla bókmenningu á Íslandi, kynna 

íslenskar bókmenntir hér á landi og erlendis 

og stuðla að útbreiðslu þeirra. Jafnframt 

veitir Miðstöð íslenskra bókmennta útgáfu- 

og þýðingastyrki.

Save the Children á Íslandi

GRÆTUR ÆSKUHEIMILIÐ
Popparinn Magnús Kjartansson flutti 
búferlum á dögunum, en Magnús 
og eiginkona hans seldu hús sitt á 
Norðurbraut í Hafnarfirði og fluttu 
í Grímsnesið. Dóttir Magnúsar, 
 Margrét Gauja, forseti bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar og frambjóðandi 
Samfylkingarinnar til Alþingis, syrgir 
æskuheimili sitt sárt 
en þar varð stuð-
smellurinn Sólarsamba 
til. Lagið flutti Margrét 
Gauja með föður 
sínum í Eurovision árið 
1998  - hó



    

Sæktu um lykil núna á oobb.is

í undankeppni EEM 2014

Íslenska karlalandsliðiðð í í h hana dbolta vann frfrækækiinn sigur á Slóvenum á 
miðvikudaginn í undankeppninnii f fyrir EM 2014. Seinni leikurinn við 
Slóvena er á morgun, sunnudag, og við ætlum að veita ÓB-lykilhöfum
afslátt af eldsneytislítranum á mánudaginn í takt við markamun – ef
strákarnir okkar vinna aftur. Mætum í Höllina, styðjum strákana og
knýjum fram góðan afslátt!

  FÁÐU LYKIL HJÁ OLÍS!
Ef þþú átt ekki ÓB-lykil geturðu farið á næstu Olís-stöð, fengið afhentan lykil og virkjað strax á
netinuu. Þá er engin hætta á að þú missir af afslættinum. Athugaðu þó að það geta liðið nokkrar 
klukkuststundir frá því lykillinn er virkjaður og þar til hægt er að nota hann.

HVER VERÐUR AFSLÁTTURINN
Á MÁNUDAGINN?



„... krakkarnir flottir 
og trúverðugir, at-
burðarásin er hröð 
og töff.“ 

krakkarnir flotti

Anna Lilja Þórisdóttir 
 Morgunblaðið
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

NÆRMYND

Katrín Ómarsdóttir 
knattspyrnukona. 

FAÐIR: Ómar Benediktsson.
MÓÐIR: Guðrún Marta Þorvaldsdóttir.
BRÆÐUR: Arnar, Einar Bjarni og 
Fannar Freyr.
Katrín er viðskiptafræðingur frá Berkeley 
í Bandaríkjunum þar sem hún æfði jafn-
framt fótbolta. Hún er gengin til liðs við 
Liverpool og skoraði sigurmark í vikunni í 
leik liðsins við Sunderland.

Sem leikmaður er Katrín með 
frábæran leikskilning og sendingar og 
hún er mjög yfirveguð með boltann 
og tekur góðar ákvarðanir. Býr til fyrir 
okkur sóknarfæri í landsliðinu. 
Sem persóna er hún mikill 
pælari. Mér finnst hún 
hafa vaxið mikið undan-
farin ár hvað varðar 
leiðtogahæfni. Hún er 
klár manneskja.
Sigurður Ragnarsson
þjálfari  

Hún er rosalega traust. Hún er hress 
og hún er skemmtileg og hún er alltaf 
til í einhverja vitleysu. Við spiluðum 
báðar með KR og fórum í alls konar 
ferðir í sambandi við fótboltann bæði 
innan lands og utan. Hún er góður 
ferðafélagi en getur líka verið 
alveg óútreiknanleg, þó 
það sé ekki illa meint. 
Hún gerir bara það 
sem hún vill og það er 
svo flott við hana.
Guðný Guðleif 
Einarsdóttir 
vinkona

Ég er náttúrlega rosalega stoltur af 
henni og er spenntur að fylgjast með 
hvernig henni gengur. 
Það er ekki hægt að 
biðja um skemmti-
legri systur. Hún er 
alltaf glöð og alltaf 
hress. Hún er samt 
mjög ákveðin og ein-
beitt. Það gagnast henni 
í boltanum.
Fannar Freyr 
bróðir


	FB104s_P001K.indd
	FB104s_P002K.indd
	FB104s_P003K.indd
	FB104s_P004K.indd
	FB104s_P005K.indd
	FB104s_P006K.indd
	FB104s_P007K.indd
	FB104s_P008K.indd
	FB104s_P009K.indd
	FB104s_P010K.indd
	FB104s_P011K.indd
	FB104s_P012K.indd
	FB104s_P013K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P016K.indd
	FB104s_P017K.indd
	FB104s_P018K.indd
	FB104s_P019K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P022K.indd
	FB104s_P023K.indd
	FB104s_P024K.indd
	FB104s_P024K.indd
	FB104s_P026K.indd
	FB104s_P026K.indd
	FB104s_P028K.indd
	FB104s_P029K.indd
	FB104s_P030K.indd
	FB104s_P031K.indd
	FB104s_P032K.indd
	FB104s_P033K.indd
	FB104s_P034K.indd
	FB104s_P034K.indd
	FB104s_P036K.indd
	FB104s_P036K.indd
	FB104s_P038K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P042K.indd
	FB104s_P043K.indd
	FB104s_P044K.indd
	FB104s_P045K.indd
	FB104s_P046K.indd
	FB104s_P047K.indd
	FB104s_P048K.indd
	FB104s_P049K.indd
	FB104s_P050K.indd
	FB104s_P051K.indd
	FB104s_P052K.indd
	FB104s_P053K.indd
	FB104s_P054K.indd
	FB104s_P055K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P057K.indd
	FB104s_P058K.indd
	FB104s_P059K.indd
	FB104s_P060K.indd
	FB104s_P061K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P063K.indd
	FB104s_P064K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P068K.indd
	FB104s_P068K.indd
	FB104s_P070K.indd
	FB104s_P070K.indd
	FB104s_P072K.indd
	FB104s_P073K.indd
	FB104s_P074K.indd
	FB104s_P074K.indd
	FB104s_P076K.indd
	FB104s_P077K.indd
	FB104s_P078K.indd
	FB104s_P079K.indd
	FB104s_P080K.indd
	FB104s_P081K.indd
	FB104s_P080K.indd
	FB104s_P083K.indd
	FB104s_P084K.indd
	FB104s_P085K.indd
	FB104s_P086K.indd
	FB104s_P087K.indd
	FB104s_P088K.indd
	FB104s_P088K.indd
	FB104s_P090K.indd
	FB104s_P091K.indd
	FB104s_P092K.indd
	FB104s_P093K.indd
	FB104s_P094K.indd
	FB104s_P095K.indd
	FB104s_P096K.indd
	FB104s_P097K.indd
	FB104s_P098K.indd
	FB104s_P099K.indd
	FB104s_P100K.indd
	FB104s_P101K.indd
	FB104s_P102K.indd
	FB104s_P103K.indd
	FB104s_P104K.indd

