
ORÐ SKULU STANDA

  Við teljum 
að ef við höldum 

áfram á sömu 
braut skapist 

svigrúm í ríkis-
rekstrinum upp á 
50 til 60 milljarða 

á næstu árum.
KATRÍN

Vinstri græn

  Það er mjög mikil-
vægt að það séu þingmenn 

inni á alþingi sem halda 
áfram að þróa beint 

lýðræði, stuðla að friðhelgi 
einkalífsins í netheimum.

BIRGITTA
Píratar

  Björt framtíð er 
frjálslyndur fl okkur sem 

styður fj ölbreytni á öllum 
sviðum mannlífsins. Við 
viljum meira alls konar.

GUÐMUNDUR
Björt framtíð

  Við teljum óhjákvæmilegt að ráðast í 
þessar aðgerðir því eins og staðan er núna 

er nánast heil kynslóð á Íslandi eignalaus 
og með neikvætt eigið fé.

SIGMUNDUR DAVÍÐ
Framsóknarfl okkurinn

  Sjálfstæðisfl okkurinn er einn 
fl okka að tala fyrir raunhæfum 

leiðum til að lækka skatta og efl a 
atvinnulífi ð í landinu.

BJARNI
Sjálfstæðisfl okkurinn

  Við verðum 
að fá laun í sama 
gjaldmiðli og við 

skuldum í, eins og 
fólk naut fyrir 

réttum 100 árum 
hér á landi.
ÁRNI PÁLL

Samfylkingin
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Freistingar á ferðalögumFramhjáhald á sér oftar en ekki stað á ferða lagi. Að sögn sálfræðingsins 
Bryndísar Einarsdóttur verður ákveðin aftenging þegar fólk er í öðru umhverfi  en það er vant. SÍÐA 4
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Umhverfisátak

Við ræktun á lífrænt ræktuðum matvælum má ekki nota eiturefni sem drepa lífverur. Þau matvæli eru því ekki bara hollari heldur mikilvægari til neyslu, einkum fyrir börn, sem eru bæði léttari en fullorðnir og jafnframt að vaxa og þroskast. 

V ið aðstoðum fyrirtæki að kort-
leggja hvar umhverfis mengunin 
liggur í þeirra starfsemi og 

hjálpum þeim að setja sér markmið 
um að draga úr henni. Standist fyrir-tækið ákveðnar kröfur getur það sótt um ISO 14001 umhverfisstjórnunar-
vottun,“ segir Helga Jóhanna Bjarna-dóttir, sviðsstjóri Umhverfissviðs 
EFLU.

„Margir halda að umhverfis-
stjórnun fylgi aukinn kostnaður 
þegar staðreyndin er að henni fylgir oftast fjárhagslegur ávinningur bæði í formi innri hagræðingar og markaðs-legra tækifæra. Ef hægt er að draga 
úr úrgangi í framleiðsluferlinu eða 
rekstrinum er verið að draga úr sóun og spara peninga. Bílaleiga Akureyrar setti sér til dæmis þau markmið að 
draga úr útblæstri koltvísýrings með því að kaupa bíla sem eyða minna 
eldsneyti og losa minni koltvísýring. Hjá Hópbílum voru allir bílstjórar

UMHVERFIÐ 
SKIPTIR EFLU MÁLIEFLA KYNNIR  EFLA er 220 manna verkfræðistofa og brautryðjandi í innleiðingu umhverfisstjórnunar hjá fyrirtækjum og bæjarfélögum á Íslandi. Á Umhverfissviði EFLU starfar öflugt teymi með sérþekkingu á umhverfismálum. 
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SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

27. apríl 2013
98. tölublað 13. árgangur

TEKJUHÆSTU LEIKARARNIR 
Íslenskir leikarar gera það gott 
alþjóðlega og landið sjálft  er oft  
í stóru hlutverki. 38

VANN DÖNSKU 
TÖLVU LEIKJA-
VERÐLAUNIN  
Embla 
Vigfúsdóttir 
hannar 
tölvuleiki 
í kóngsins 
Kaupinhafn. 

74

Snorri Engilbertsson í Englum alheimsins
NÝ STJARNA Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU 

26

Kosningar í Eve Online í dag
FLEIRI Á KJÖRSKRÁ EN Á ÍSLANDI 2

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UNNUR STEINSSON 
FIMMTUG Á 
KJÖRDAG 46

KOSNINGAR 4, 22, 32

Porsche Cayman S verður 
frumsýndur í dag. Opið frá 
12:00 til 16:00. Bjóðum alla
velkomna í Porsche salinn
Vagnhöfða 23

Sportbíll heimsins 
frumsýndur í dag

Nánari upplýsingar á benni.is
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FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

Gert er ráð fyrir fyrstu tölum upp úr kl. 22

Stefán Pálsson, Ármann Jakobs son  
og Silja Bára Ómarsdóttir rýna í tölurnar.

KOSNINGAVAKA  
Í SÚLNASAL HÓTEL SÖGU
Húsið opnar kl. 21

DJ Atli Viðars heldur svo uppi 
stanslausu stuði!

ALLIR

VELKOMNIR

MENNING „Þetta er frábært. Við 
erum að koma hingað í fyrsta sinn 
en mig hefur langað að koma til 
Íslands frá því að ég byrjaði að 
spila Eve fyrir fjórum árum. Nú 
er ég hins vegar loksins búinn að 
eignast kærustu sem var til í að 
koma með mér til Íslands þann-
ig að þetta var tækifærið,“ segir 
Svíinn Holger sem er ásamt Önnu, 
kærustu sinni, meðal gesta á Eve-
fanfest sem fer fram í Hörpu um 
helgina.

Það er tölvuleikjaframleiðand-
inn CCP sem hefur veg og vanda 
af hátíðinni sem fer fram í níunda 
sinn í ár. Þá er sérstaklega haldið 
upp á það í ár að Eve Online-tölvu-
leikurinn verður tíu ára á þessu 
ári. Alls eru um 2.000 gestir á 
hátíðinni en samtals eru spilarar 

leiksins ríflega 500.000.
Mjög fjölbreytt dagskrá er 

á hátíðinni en samtals fara 
fram 105 ólíkir viðburðir á 

þeim fjórum dögum sem hátíð-
in stendur. Má í því samhengi nefna 
að meðal þátttakenda í pallborðs-
umræðum á hátíðinni verða Paola 
Antonelli, sýningarstjóri MoMa-
listasafnsins í New York, og Chris 
Lewicki, sem hefur unnið að geim-
ferðarannsóknum hjá bandarísku 
geimferðastofnuninni (NASA). Þá 
gengu tveir EVE-spilarar í hjóna-
band á hátíðinni á fimmtudag.

„Stemningin hingað til hefur 
verið alveg ótrúlega góð. Þetta 
byrjaði á fimmtudag og stærsti 
viðburður inn þá var stór kynning 
á Dust-514, nýja leiknum okkar, 
sem gekk mjög vel. Síðan hefur 
allt gengið eins og í sögu þannig að 
við sem stöndum að hátíðinni erum 
rosalega ánægð og það sama virðist 

gilda um gestina,“ segir Eldar Ást-
þórsson, fjölmiðlafulltrúi CCP.

Þá segir Eldar að áhuginn á hátíð-
inni hafi verið slíkur í ár að Harpa 
sé ekki nægilega stór til að rúma 
alla áhugasama gesti. „Við hættum 
að selja miða á hátíðina fyrir tveim-
ur mánuðum vegna þess að við 
höfðum eiginlega ekki pláss fyrir 

fleiri gesti. Eldborg tekur 1.600 
manns í sæti og þar sem við erum 
með ákveðna viðburði á hátíðinni 
sem við viljum að allir geti notið þá 
setur sá sætafjöldi eiginlega efri 
mörk á mögulegan fjölda gesta. Við 
verðum því að hugsa fyrirkomulag-
ið á þessu aðeins fyrir næsta ár,“ 
segir Eldar. magnusl@frettabladid.is

Eve Online sprengdi 
utan af sér Hörpuna
Aðdáendahátíð tölvuleiksins Eve Online sem íslenski tölvuleikjaframleiðandinn 
CCP heldur úti fer fram í Hörpu í níunda sinn um helgina. Gestir á hátíðinni eru 
hátt í 2.000 og áhuginn á henni svo mikill að Harpa dugir ekki til að rýma alla.

Í HÖRPU Í GÆR  Gestum á Eve-fanfest gefst vitaskuld kostur á að spila leikinn en 
alls eru viðburðir á hátíðinni 105 talsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þótt ótrúlegt megi virðast verða Alþingiskosningarnar ekki stærstu 
kosningarnar sem fram fara á Íslandi í dag. Á kjörskrá í Alþingiskosning-
unum eru 237.957 Íslendingar en 391.710 Eve-leikmenn á kjörskrá fyrir 
kosningar í fulltrúaráð leikmanna Eve sem fram fara í dag. Ráðið gengur 
undir nafninu „Council of Stellar Management“ en í það eru valdir 
sjö Eve-spilarar, af 31 sem er í framboði, sem verða rödd leikmanna í 
ákvörðunartöku við þróun leiksins. Þó um það bil jafn margir karlar séu á 
kjörskrá til Alþingiskosninganna og konur eru kynjahlutföllin mjög skökk 
meðal Eve-spilara. Þar kjósa aðeins 15.894 konur en miklu fleiri karlar.

EVE-kosningar stærri en Alþingiskosningar

VIÐSKIPTI Advania gekk í gær frá 
samningi við norska hugbúnaðar-
fyrirtækið Opera Software um 
stóraukin umsvif Opera í Advania 
Thor-gagnaverinu í Hafnarfirði. 
Samningurinn felur í sér tæp-
lega tvöföldun á umsvifum Opera 
en félagið notar gagnaverið til að 
þjóna 300 milljónir notenda Opera 
Mini-netvafrans.

„Þessi samningur er mjög mikil-
vægur fyrir Advania. Þarna erum 
við að víkka út mjög gott sam-
starf við Opera sem hefur verið 
kjölfestan í starfsemi gagnavers-
ins í Hafnarfirði. Opera fer úr 
1.300 netþjónum í 2.100 en til að 
setja þessar stærðir í samhengi 
má nefna að gagnamagnið sem 
er nýtt við þetta er meira en allt 
annað gagnamagn á Íslandi til 
samans,“ segir Gestur G. Gests-
son, forstjóri Advania, og bætir við 

að þessi samningur sé traustsyfir-
lýsing fyrir hinn unga gagnavers-
iðnað á Íslandi.

Anthony Nichols, framkvæmda-
stjóri á upplýsingatæknisviði 
Opera Software, segir margar 
ástæður fyrir því að fyrirtækið 
kaupi gagnaversþjónustu á Íslandi. 
„Ein mikilvæg ástæða er sú að 
orkan á Íslandi er græn, sem pass-
ar við okkar áherslur. Þá er orkan 
tiltölulega ódýr, sem skiptir miklu 
máli,“ segir Nichols en Opera var 
í hópi fyrstu viðskiptavina gagna-
vers Advania árið 2010.

Þá segir Gestur að þótt orkan á 
Íslandi sé ódýr borgi viðskiptavin-
ir gagnaversins mun hærra verð 
fyrir en til dæmis stóriðjan. Því 
fái íslenskt þjóðarbú meiri fram-
legð frá orkunni sé hún nýtt í þess-
um iðnaði.

 - mþl

Advania samdi við norska hugbúnaðarfyrirtækið Opera Software:

Þjónar 300 milljónum notenda

SAMNINGURINN HANDSALAÐUR  Þeir 
Anthony Nichols, framkvæmdastjóri hjá 
Opera Software, og Gestur G. Gestsson, 
forstjóri Advania, voru glaðbeittir í 
höfuðstöðvum Advania í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALLT UNDIR 66
Stjarnan og Grindavík mætast í hreinum úrslita-

leik um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta.

ÉG FER Í FRÍIÐ 68
Luis Suarez áfrýjaði ekki tíu leikja banninu sem 

hann var dæmdur í.

„Ég kem til með að kasta 
upp peningi þegar ég kem 

inn í klefann.“ 4
Friðrik Snær Friðriksson kjósandi.

EIN ÞYRLA TIL TAKS 6
Landhelgisgæslan er berskjölduð 

eft ir að TF-GNÁ bilaði.

MÆTTI EKKI FYRIR DÓM 8
Markús Máni Michaelson mætti ekki fyrir 

dómara í galdeyrissvikamáli.

ÚTBLÁSTURSREGLUR 
HERTAR 12

Umhverfi sráðuneytið hefur hafnað 
beiðni orkufyrirtækja um frestun á 

hertum reglum vegna útblásturs 
brennisteinsvetnis.

Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmda-
stjóri tölvuleikjafyrirtækisins CCP, komst 
í fréttir í vikunni þegar upplýst var að 
fyrirtæki hans  ætlaði að kosta stöðu 
prófessors í tölvuleikjagerð við Háskólann 

í Reykjavík næstu fimm árin.

Íslensku þýðingarverðlaunin voru afhent 
í vikunni og komu að þessu sinni í hlut 
Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Verð-
launin fékk hún fyrir þýðingu á Svarta 
sauðnum og öðrum fabúlum eftir Augusto 
Monterroso.

Kasha Jaqueline Nabagesera 
sótti landið heim í vikunni til 
að vekja athygli á bágbornum 
réttindum samkynhneigðra í 
Úganda.

Helgi Gíslason, fram-
kvæmdastjóri Skógræktar-
félags Reykjavíkur, gagn-
rýnir áætlanir um að fella 
tré í Öskuhlíð til að þau 

trufli ekki flugumferð á Reykjavíkur-
flugvelli.

FIMM Í FRÉTTUM TÖLVULEIKIR, TRJÁGRÓÐUR OG HLUTABRÉF

➜ Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri VÍS, komst í fréttir eftir vel heppnað 
hlutafjárútboð VÍS og í kjölfarið skráningu á aðalmarkað Kauphallar Íslands. 
Hún er fyrsta konan til að gegna stöðu forstjóra í skráðu fyrirtæki frá hruni 

og önnur konan frá upphafi markaðsviðskipta hér á landi.

ENGAR KLISJUR 
HJÁ ARA JÓSEFSSYNI 54

Ljóðabókin Nei hefur verið endurútgefi n í þriðja 
sinn. Bókin var költbók segir Silja Aðalsteinsdóttir.

SAMEINAÐIR Á NÝ 56
Þóroddur Bjarnason, Aðalsteinn Stefánsson og 

Hjörtur Hjartarson sýna saman eft ir 17 ára hlé.

DMX AFLÝSIR EVRÓPUTÚR 
OG ÍSLANDSKOMU 58

Rapparinn sviptur vegabréfi nu í kjölfar 
umferðarlagabrots.

ALLT ER ÞEGAR 
ÞRENNT ER 60

Iron Man 3 er fj ögurra stjörnu mynd.

RAGNAR STARFAR 
MEÐ THE NATIONAL 74

Hljómsveitin fræga tekur þátt í gjörningi 
Ragnars Kjartanssonar.

KÝS Í DAG Í 
FYRSTA SINN 22
Alma Ágústsdóttir varð 18 
í gær og kýs í dag.

LEÐRIÐ ÁFRAM 
INN Í SUMARIÐ 34 
Leður er töff aralegt sumar 
sem vetur.

SKARPAR, SKELEGGAR 
OG KLIKKAÐAR 36
Að baki hverri sterkri sjónvarps-
hetju leynast persónuleika trufl anir 
sem gera henni ókleift  að lifa 
eðlilegu lífi .

MÁLEFNI Í EINTÖLU 16
Þorsteinn Pálsson segir erfi tt að skilja að 
fj órum árum eft ir síðustu kosningar skuli 

þjóðin enn vera í sömu sporum.

FÆÐUÖRYGGI Í 
KJÖRKLEFANN 20

Svala Georgsdóttir hvetur fólk til að kjósa 
fl okk sem styður lífræna ræktun. 



FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

Við stöndum á tímamótum og 
valkostirnir eru skýrir. 

Við höfum tækifæri til þess að taka skrefið til fulls og 
halda áfram uppbyggingu velferðarsamfélags þar sem 
hagsmunir almennings eru í fyrirrúmi. 

Allar forsendur til þess hafa verið skapaðar á undan-
förnum árum. Við getum eflt heilbrigðis kerfið, bætt 
menntakerfið og bætt kjörin. Við getum byggt upp 
fjölbreytt atvinnulíf þar sem frumkvæði ein stakling-
anna fær að blómstra án þess að ganga á náttúruna 
og tækifæri komandi kynslóða. 

Núna skiptir máli að hugsa til lengri tíma með 
félagslegt réttlæti, sjálfbærni og velsæld okkar allra 
að leiðarljósi. 

Vinstri græn eru skýr valkostur. 
Við viljum fara þessa leið með ykkur.

Katrín Jakobsdóttir,
formaður Vinstri grænna

ÁGÆTI 
KJÓSANDI
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Mun fleiri hafa kosið utan kjörfundar en 
í alþingiskosningunum 2009. Um miðjan 
dag í gær voru 32 þúsund Íslendingar 
búnir að nýta atkvæðisrétt sinn og röð 
var út úr dyrum í Laugardalshöll. 

Fréttablaðið tók kjósendur tali og 
heyrði það til undantekninga að fólk 
hefði gengið harðákveðið inn í kjör-
klefann. Fjöldi fólks tók einfaldlega 

ákvörðun inni í klefanum. „Það var erfitt 
að velja. Við tókum bara ákvörðun inni í 
klefanum með því að hugsa um fortíðina 
og líta um leið á framtíðina,“ sögðu 
félagarnir Sindri Snær Rúnarsson  og 
Jóhann Knútur Karlsson, sem hafa ekki 
tíma að kjósa í dag sökum prófaanna. 
„Þetta voru allt of margir stimplar.“ 

 sunna@frettabladis.is 

Fjölmargir óákveðnir 
í röðinni í Laugardal
Fjöldi kjósenda nýtti blíðskaparveðrið í gær til að kjósa utan kjörfundar. Margir 
sem Fréttablaðið ræddi við ætluðu að taka lokaákvörðun inni í klefanum. 32.000 
manns höfðu kosið utan kjörfundar í gær. Meiri aðsókn en í kosningunum 2009. ➜ Ætlar að kasta upp 

hundraðkalli
 „ Ég kem til með að kasta upp 
peningi þegar ég kem inn í 
klefann. Ætla að hugsa málið 
í röðinni og svo sjáum við til,“ 
segir Friðrik Snær Friðriksson. 
Hann vill ekki segja hvaða flokka 
hann er með í huga en bendir á 
að það séu alltaf tvær hliðar á 
sama peningnum. 

➜ „Ég double-tékkaði þrisvar“
 Hjónin Hanna Hlíf Bjarnadóttir og Þórarinn 
Blöndal greiddu atkvæði utan kjörfundar í gær, 
ásamt Ilmi, dóttur þeirra. „Þetta voru verulega 
margir stimplar,“ segir Þórarinn. „Ég double-
tékkaði þrisvar.“ 

 Mun meira en í síðustu 
alþingiskosningum
 „Þátttakan er mun meiri en í síðustu alþingis-
kosningum 2009 en þó aðeins minni heldur 
en í forsetakosningunum,“ segir Bergþóra 
Sigmundsdóttir kjörstjóri. Fimmtán starfs-
menn vöktuðu Laugardalshöllina í gær, en 
aðsóknin var mikil og upp úr hádegi var komin 
röð út úr dyrum.

32.000
Íslendingar voru 
búnir að kjósa 
um miðjan dag 
í gær. 

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
Suður nesjum leitar að fjögurra 
til sex manna heitum potti sem 
stolið var við sumarhús. Lög-
reglunni barst tilkynning frá 
eigandanum sem tók eftir hvarfi 
pottsins þegar hann ætlaði að 
huga að sumarhúsi sínu.

Ljóst þykir að þarna hafi ræn-
ingjarnir verið fleiri en einn þar 
sem potturinn er stór og fyrir-
ferðarmikill. Um er að ræða 
pott af gerðinni Softtub T-220 en 
hann var kominn til ára sinna. 
 - mlþ

Pottur hvarf við sumarhús:

Lögreglan leitar 
að heitum potti

LEIÐRÉTTING

Í Fréttablaðinu í gær var ranghermt 
að fjárframlög vegna samninga um 
ókeypis tannlækningar fyrir börn væru 
ekki á fjárlögum. Beðist er velvirðingar 
á mistökunum.

Fréttablaðið/Valli

ALÞINGISKOSNINGAR

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 

„Þessi einstaka 
ástríðumikla og 

rómantíska spennusaga 
rígheldur.“

„Enn ein sönnun þess að 
Roberts skarar fram úr,  

hún er meistarinn.“ 
 

 Ný 
kilja

ATVINNUMÁL Eftir efnahags-
hrunið árið 2008 hafa tíu millj-
ónir Evrópubúa misst vinnuna. 

Nú eru 26 milljónir manna 
í álfunni án atvinnu og hefur 
ungt fólk með litla menntun 
orðið verst úti. Að meðaltali er 
25% atvinnuleysi meðal ungs 
fólks í Evrópu en á þeim svæð-
um þar sem ástandið er verst er 
það upp undir 60%, segir í frétt 
ASÍ.

Alþjóðavinnumála stofnunin 
(ILO) ætlar að beita sér fyrir 
því að fé sem ESB setur í 
atvinnuskapandi verkefni fari 
að stórum hluta í að koma ungu 
fólki til vinnu.  - shá

Ungt fólk varð verst úti:

Atvinnulausir 
nú 26 milljónir

15 fl okkar bjóða fram 
til Alþingis. 21.600 

meðmælendur þurft i með 
72 framboðslistum á 

landinu.

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Mánudagur
8-13 m/s.

VERSNANDI VEÐUR  Heldur stíf vestanátt á landinu í dag með úrkomu um nánast 
allt land. Gengur í hvassa norðanátt í kvöld með snjókomu fyrir norðan. Víða slæmt 
ferðaveður á morgun norðantil.
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7
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8
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8
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15
m/s

Á morgun 
10-18 m/s.

Gildistími korta er um hádegi
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Alicante
Basel
Berlín

18°
9°
12°

Billund
Frankfurt
Friedrichshafen

12°
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10°

Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas

9° 
9°
24°

London
Mallorca
New York

10° 
18°
19°

Orlando
Ósló
París

28° 
12°
11°

San Francisco
Stokkhólmur
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11°
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41,8%
58,2%

FR
A

M
B

JÓ
Ð

EN
D

U
R

 Í 
A

LÞ
IN

G
IS

-
K

O
SN

IN
G

U
N

U
M

 E
R

U
 1

.5
12

 T
A

LS
IN

S

MEÐALALDUR 
FRAMBJÓÐENDA ER 

46,2 ár
Elsti frambjóðandinn 
er 104 ÁRA. Það er Hlíf 
Böðvarsdóttir, amma 
Guðmundar Stein-
grímssonar, á lista 
Bjartrar framtíðar. 
Yngsti frambjóðand-
inn er 18 ÁRA. Sá 
heitir Björn Virgill 
Hartmannsson og 
er í Hægri grænum.

kjósendur eru með lög-
heimili erlendis, eða 4,4% 
allra kjósenda og hefur þeim 
fj ölgað um 28,5% síðan í 
síðustu alþingiskosningum.

12.757 18.670 einstaklingar fá 
að kjósa í fyrsta sinn 
vegna aldurs, eða 7,8% 
af heildarfjölda kjósenda.

7,8%

237.957



Við horfðumst í auggu við forddææmalausaan vvvvaaanndddaa  ooggg  ttóóóókkkuummm ááá  hhhoonnuumm.. 
Þess vegna á íslennsk þjóðð nú gnótt tækifææærrrraa.. ÞÞaauu þþaarrff aaðð nnýýýttaa mmeeðð 
almannahagsmunni aaðððð  llleeiiðððaaarljóósi og byyggjaaaa  vveellssæællddd áá hheeiillbbrriiggððuumm 
grunni. Til þess  þþaaarrrrffff SSSSaaaammmmffffyyyyllllkkkkiiinnnnggggiiiinnnn –– jjjjaaaaffffnnnaaaððððaaarrrmmaaannnnaaflflfloookkkkkkuuurrr ÍÍÍsssllaaanndddsss,, 
stuðning ykkar íí kooosssnniinngguunnuum íí  dddaagg.. 

Sköpum ný veeerrððmæti til lausnar á vanda heeiimmiillaannnnaa
Leyfum atvinnnnuulífinu að blómstra og trygggjjuumm vveell llaauunnuuðð  sstörf
Treystum þjóðððiinnni til að ákveða hvort ÍÍssllaanndd ggeenguurr íí  EESSBB

Jafnaðarmenn
stöndum saman!
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ÖRYGGISMÁL Björgunargeta Land-
helgisgæslunnar er verulega skert 
eftir að alvarleg bilun kom upp í 
útkalli hjá TF-GNÁ á fimmtudag. 
Er nú aðeins ein þyrla til taks. 
GNÁ var stödd um 20 sjómílur frá 
landi þegar bilunin kom upp og var 
þyrlunni þegar flogið til lands og 
nauðlent á túni við bæinn Kvísker 
í Öræfum. 

Margoft hefur verið bent á 
hversu Gæslan er berskjölduð 
gagnvart skyndibilunum í björg-
unarþyrlunum, sem eru þrjár. TF-
LÍF er í reglubundinni skoðun og 
því er TF-SÝN eina þyrlan sem er 
til taks en hún er ekki eins vel búin 
tækjum og hinar þyrlurnar tvær. 
Forsvarsmenn Gæslunnar hafa 
ítrekað bent á þörfina fyrir endur-
nýjun þyrluflotans. GNÁ og SÝN 
eru báðar leiguþyrlur; SÝN verð-
ur skilað í haust en GNÁ á næsta 
ári. Stefnir því allt í að aðeins verði 
ein þyrla, LÍF, í rekstri Landhelgis-
gæslunnar.

Ásgrímur L. Ásgrímsson, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs LSH, 
segir ástandið alvarlegt. „Eins og 
almenningur í landinu þá lít ég svo 
á að þetta verði að vera í lagi. Við 
treystum mjög á þessi björgunar-
tæki, það er krafa tímans. Ekki 
bara fyrir sjófarendur heldur fyrir 
okkur öll. Það er alvarlegt þegar 
þeirri þörf er ekki fullnægt,“ segir 
Ásgrímur.

Spurður hvað hann viti um fram-
gang mála hjá stjórnvöldum um 
kaup eða leigu á þyrlum er svar 
Ásgríms skýrt: „Ég veit ekkert 
um það.“

Ásgrímur segir að áhöfn þyrl-
unnar hafi þurft að lenda við fyrsta 
tækifæri enda ljóst frá byrjun að 
bilunin var alvarleg. „Þegar þetta 
var skoðað eftir lendingu var 
málmsvarfi í olíu og það segir sig 
sjálft að þegar svo er getur verið 

stutt í að hlutir fari að festast,“ 
segir Ásgrímur.

Tekin hefur verið ákvörðun um 
að GNÁ verði á Kvískerjum fram 
yfir helgi en ekki er hægt að vinna 
að viðgerð þyrlunnar á staðnum. 
Talsvert verkefni er að flytja þyrl-
una til Reykjavíkur og voru blöðin 
tekin af þyrlunni í gær og þau send 
með flutningabíl til Reykjavíkur. 
Eftir að hafa metið stöðuna til 
hlítar var ákveðið að ljúka reglu-
bundinni skoðun þyrlunnar LÍF 
hið fyrsta og að henni lokinni hefj-
ist vinna við GNÁ.
 svavar@frettabladid.is

Gæslan berskjölduð 
eftir bilun í TF-GNÁ
Landhelgisgæslan hefur á næstunni aðeins eina björgunarþyrlu af þremur til 
afnota. Lenda þurfti TF-GNÁ tafarlaust eftir bilun á fimmtudag. Yfirmaður LSH 
segir ástandið alvarlegt enda treysti landsmenn allir mjög á þyrlurnar í neyð.

➜ Ingibjörg, björgunarskip Landsbjargar á Höfn í Hornafirði var kallað út 
þegar þyrlan bilaði og sótti veikan skipverja um borð í fiskiskip sem var 
um tíu sjómílur frá landi. Kom björgunarskipið til hafnar um klukkan 
16.30 og flutti sjúkraflugvél manninn frá Höfn til Reykjavíkur.  

➜ Danska herskipið Triton kom til Reykjavíkur í gær. LSH og skipstjóri Triton 
komust að samkomulagi að þyrla skipsins væri til reiðu þangað til systur-
skip Triton kemur til hafnar á sunnudag og tekur yfir bakvakt danska 
sjóhersins.

Danski sjóherinn tekur að sér bakvakt

ÚR LEIK  Flogið var með flugvirkja austur til að kanna hvort hægt væri að gera við 
þyrluna þar. 

Óska eftir að kaupa 
enskt english course tungumálnámskeið. 

Vantar 2 námskeið.

Ég borga 30.000 fyrir námskeiðið  
Upplýsingar í 865-7013

Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur  
- styrkumsókn  2013

Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur auglýsir hér með eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum. Umsóknarfrestur er til 21. maí næstkomandi.

Umsóknareyðublað má senda rafrænt af heimasíðu ÖBÍ  www.obi.is  
undir liðnum styrkir. 

Eyðublöð fást einnig á skrifstofu ÖBÍ. Umsókn skal senda eða skila til 
skrifstofu Öryrkjabandalags Íslands, Hátúni 10, Reykjavík fyrir 21. maí.

Styrkir eru veittir til,
• öryrkja til hagnýts náms, bóklegs eða verklegs, svo og til náms  
 í hvers konar listgreinum.
• einstaklinga sem vilja hæfa sig til starfa í þágu þroskaheftra.

Styrkjunum verður úthlutað 11. júní  2012.

Allar nánari upplýsingar gefur Guðríður Ólafsdóttir eða  
Anna Guðrún Sigurðardóttir í síma 530 6700. 

Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur.

REYKJAVÍK Krakkarnir í Dalskóla í 
Úlfarsárdal afhjúpuðu í gær styttu 
af Vilborgu Örnu Gissurardóttur, 
sem gekk ein síns liðs á Suður-
pólinn. Börn í 2. og 3. bekk gerðu 
styttuna en þeim þótti lítið hafa 
farið fyrir styttum af kvenhetjum 
og ákváðu að bæta úr því. 

Vilborg kom í skólann og sagði 
frá markmiðum sínum og pólferð-
inni og þótti krökkunum hún frá-
bær fyrirmynd og mikil hetja, að 
því er fram kemur í tilkynningu 
frá Reykjavíkurborg.  - bj

Krökkunum þótti lítið fara fyrir styttum af merkum íslenskum kvenhetjum:

Afhjúpuðu styttu af pólfara
Á GÖNGU  Krakk-
arnir í Dalskóla 
gerðu sitt til 
að jafna kynja-
hlutfall í styttum 
borgarinnar þegar 
þeir afhjúpuðu 
styttu af Vilborgu 
pólfara í gær.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Á síðasta aldarfjórðungi 
hefur kaupmáttur launa aukist um 25 til 
30 prósent en laun hafa hækkað um 355 
prósent. „Mismunurinn á þessu tvennu er 
verðbólga,“ segir í nýrri umfjöllun í efna-
hagsritinu Vísbendingu.

Bent er á að á árunum sem liðin séu frá 
1989 hafi 92 prósent launahækkana horfið 
í verðbólguna. „Samt var verðbólgan á 
þessu tímabili lítil í sögulegu samhengi á 
Íslandi.“ Árleg verðbólga hafi verið um 
sex prósent, en kaupmáttar-
aukning á hverju ári um 
eitt prósent.

„Margoft hefur verið 
sýnt fram á náin tengsl 
verðbólgu við gengi 
íslensku krónunnar,“ 
segir jafnframt í Vís-
bendingu, en þess 

er um leið getið að um það sé deilt hvort 
krónan henti íslensku atvinnulífi eður ei.

Fylgismenn krónu bendi á hve auðvelt sé 
að nota hana til að færa fjármuni til þegar 
veikja þarf kaupmátt. Aðferðin sé gengis-
felling og verðbólga. Aðrir telji mikilvægt 
að gjaldmiðillinn sjálfur haldi verðgildi 
sínu sem best og beita eigi öðrum leiðum, 
svo sem beinum launalækkunum. Það hafi 

til dæmis verið gert í Lettlandi og á 
Grikklandi. „Í fyrrnefnda landinu 

er nú einna mestur hagvöxtur 
í Evrópu en Grikkir eru enn í 

miklum erfiðleikum.“  - óká

Frá 1989 hafa laun hækkað um 355% en kaupmáttur aukist um 25-30%:

Kjarabætur að mestu horfnar

SMÁPENINGAR  Í Vísbendingu 
er sagt skynsamlegt að upp-

fylla svokölluð Maastricht-skilyrði, 
sama hvaða gjaldmiðill verði notaður 

í landinu.

ÁNÆGÐ Í BLÓMAHAFI  Rósirnar streymdu í fang Jóhönnu Sigurðardóttur sem undi 
sér vel vinahópi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir var hyllt utan við Stjórnarráðið í 
gær þegar fleiri hundruð manns mættu til að kveðja fráfarandi for-
sætisráðherra. Fjölmargir mættu með rósir og færðu Jóhönnu.

Í samtali við Stöð 2 sagðist Jóhanna kveðja mjög sátt. Náðst hefði 
að hrinda í framkvæmd 92 prósentum af þeim atriðum sem í upphafi 
hefði verið lagt upp með í verkefnaskrá ríkisstjórnar Samfylkingar og 
Vinstri grænna.  - gar

Á leið úr Stjórnarráðinu eftir fjögur viðburðarík ár:

Hundruð kvöddu 
Jóhönnu með rósum 

SJÁVARÚTVEGUR Þrátt fyrir að grá-
sleppuveiðin skili aðeins helmingi 
þess sem veitt var í fyrra er með-
alverð á mörkuðum 39% lægra 
en það var í fyrra. Landssam-
band smábátasjómanna skýrir frá 
þessu.  

Verðlækkunin er áfall fyrir grá-
sleppusjómenn sem margir hverjir 
hafa nú lokið veiðum. Vertíðin stóð 
í 32 daga en var fimmtíu dagar í 
fyrra. Einungis 135 bátar fóru til 
veiða í ár en þeir voru 273 í fyrra, 
og er það til marks um áhugaleysi 
sjómanna vegna breytinga á veiði-
fyrirkomulagi.     - shá

138 færri bátar á grásleppuveiðum en voru í fyrra:

Verðhrun á grásleppuhrognum

HROGNATAKA  Vertíðin hefur skilað 
4.700 tunnum af söltuðum hrognum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

92%
Frá árinu 1989 
hafa 92% 
launahækkana 
á Íslandi 
brunnið upp í 
verðbólgu.

  Við treystum mjög á 
þessi björgunartæki, það 

er krafa tímans. Ekki bara 
fyrir sjófarendur heldur 

fyrir okkur öll. Það er 
alvarlegt þegar þeirri þörf 

er ekki fullnægt.
Ásgrímur L. Ásgrímsson

framkvæmdastjóri hjá LSH



KJÓSUM AUKINN

KAUPMÁTT
kjósum lægra vöruverð

Barnafatnaður á Íslandi getur lækkað
mikið í verði ef skattar og tollar hér 
væru sambærilegir og víða erlendis.

Skorum á verðandi þingmenn að endurskoða skatta 
og tolla eftir kosningar! Það er aukinn kaupmáttur!

Lækkum verð  
um þriðjung (33%)
á öllum barnafatnaði

33%
AFSLÁTTUR

af öllum  
barnafatnaði

24.-28. apríl
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

DÓMSMÁL Allir sakborningarnir 
fjórir í Aserta-máli sérstaks sak-
sóknara lýsa sig saklausa af ákæru 
um brot á gjaldeyrislögum. 

Þrír þeirra mættu í Héraðsdóm 
Reykjaness í gær, tóku afstöðu til 

ákærunnar og 
kváðust all ir 
saklausir. Fjórði 
sakborningur-
inn, handknatt-
leiksmaðurinn 
Markús Máni 
Michaelsson 
Maute, mætti 
ekki. Hann var 
sagður stadd-
ur í Bandaríkj-
unum. Verjandi hans hafði einnig 
boðað forföll en annar verjandi bar 
frá honum þau skilaboð að Markús 
Máni mundi sömuleiðis lýsa sig sak-
lausan.

Málið má rekja til aðgerða yfir-
valda í janúar 2010 þegar Mark-
ús var handtekinn ásamt hinum 

sakborningunum þremur: Gísla 
Reynissyni, Karli Löve Jóhanns-
syni og Ólafi Sigmundssyni.

Málið var þá á könnu efna-
hagsbrotadeildar Ríkislög-
reglustjóra og unnið í sam-
vinnu við Fjármálaeftirlitið 
og gjaldeyriseftirlit Seðla-
bankans. Það fluttist síðan til 
sérstaks saksóknara þegar 
hann sameinaðist efnahags-
brotadeildinni haustið 2011.

Ákæran leit svo dagsins 
ljós fyrr í mánuðinum. Fjór-

menningarnir eru ákærðir fyrir að 
hafa á rúmlega sjö mánaða tíma-
bili, frá því í marslok 2009 og fram 
í byrjun nóvember, keypt krónur á 
aflandsmarkaði fyrir um þrettán 
milljarða króna í gegnum félagið 
Aserta AB í Svíþjóð. Krónurnar 
sem þeir fluttu inn til landsins 
námu sjö prósentum allrar veltu 
á gjaldeyrismarkaði á tímabilinu.

Talið er að mennirnir hafi hagn-
ast um minnst 656 milljónir króna 
á viðskiptunum.

Við þingfestinguna í gær kom 
upp ágreiningur um eitt vitnanna; 
Ingibjörgu Guðbjartsdóttur, yfir-
mann gjaldeyriseftirlits Seðla-
bankans. Saksóknarinn Finnur 
Vilhjálmsson óskaði eftir því að 
fá að leiða hana sem vitni en því 
mótmæltu verjendur, stöðu hennar 
vegna. Tekist verður á um þetta í 
sérstöku þinghaldi í maí.

 stigur@frettabladid.is

Aserta-mennirnir 
fjórir neita allir sök
Þrír sakborningar í risavöxnu gjaldeyrissvikamáli sérstaks saksóknara mættu í 
Héraðsdóm og lýstu sig saklausa í gær. Markús Máni Michaelsson mætti ekki.

MARKÚS MÁNI MICHAELSSON 
 Er staddur í Bandaríkjunum.

GÍSLI REYNISSON KARL LÖVE 
JÓHANNSSON

ÓLAFUR 
SIGMUNDSSON

Líklegt að efnavopnum hafi verið beitt
1SÝRLAND, AP Sífellt fleira bendir til þess að sýrlensk stjórnvöld hafi 

beitt efnavopnum gegn uppreisnarmönnum, samkvæmt bandarískum og 
breskum stjórnvöldum. Stjórnvöld þessara landa hafa sagt beitingu þeirra geta 
kallað á alþjóðlega íhlutun í átökin í Sýrlandi.

Erfitt getur reynst að sýna fram á notkun efnavopna nema með því að taka 
jarðvegssýni og blóðsýni úr fólki sem þeim hefur verið beitt gegn, og því hafa 
bandarísk stjórnvöld enn ekki viljað staðfesta að efnavopnum hafi verið beitt. 

Notkun efnavopna telst til stríðsglæpa og sýrlensk stjórnvöld hafna því 
alfarið að hafa beitt þeim.

Um 50 taldir á lífi í rústum
2BANGLADESS Björgunarmenn í Dakka, höfuðborg Bangladess, segja að 

hópur fólks hafi fundist á lífi í rústum verksmiðju sem hrundi á miðviku-
dag. Óstaðfestar fréttir benda til þess að um 50 
starfsmenn sem voru á þriðju hæð verksmiðjunnar 
séu á lífi en innilokaðir.

Talið er að í það minnsta 307 hafi látist þegar 
byggingin hrundi. Um 2.200 hefur verið bjargað úr 
rústunum síðan á miðvikudag og áætla björgunar-
menn að öllum sem gætu verið á lífi verði bjargað 
í dag í síðasta lagi.

Hryðjuverkamenn dæmdir
3BRETLAND Ellefu meðlimir í hryðjuverkasellu sem starfaði í Birmingham í 

Bretlandi hafa verið dæmdir í fangelsi. Þrír leiðtogar hópsins voru dæmdir 
í fimmtán til átján ára fangelsi. Hópurinn áformaði að gera sprengjuárásir í 
Bretlandi í nafni hryðjuverkanetsins Al-kaída. Þeir voru undir eftirliti lögreglu 
og voru handteknir í september 2011.

HEIMURINN

1 2

3



Hagkvæmar og raunsæjar lausnir á efna-
hagsvanda þjóðarinnar og framtíðarsýn 
flokksins á íslenskt efnahags – og þjóðlíf
Þrjú mál verða gerð að ófrávíkjanlegri kröfu um  
þáttöku flokksins í ríkisstjórn eftir næstu kosningar:

1. Afnám verðtryggingar á neytenda- og húsnæðislánum
2. Leiðrétting verðtryggðra skulda heimilanna
3. Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald ESB viðræðnanna

Muna # 1
Muna # 2

Muna # 3

Muna # 4
Muna # 5 Muna # 6

Muna # 7 Muna # 8 Muna # 9
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FÉLAGSMÁL Fráfarandi formaður 
stjórnar Lífeyrissjóðs verslunar-
manna er ósáttur við eftirmann sinn 
og segir það algerlega nýja stefnu að 
blanda pólitík í störf stjórnar sjóðs-
ins eins og stjórnendur VR geri með 
skipan nýja formannsins.

Stjórn VR  hefur ákveðið að 
skipa Bryndísi Hlöðversdóttur, 
fyrr verandi rektor á Bifröst, sem 
formann stjórnar Lífeyrissjóðs 
verslunar manna. Bryndís var áður 
þing maður Samfylkingarinnar, og 
verður fyrsta konan til að gegna 
stjórnarformennsku hjá lífeyris-
sjóðnum.

„Það er algerlega ný stefna að 
setja einhverja pólitík í þetta, við 
höfum ekki gert það hingað til,“ 
segir Helgi Magnússon, fráfarandi 
formaður stjórnarinnar, og verð-
andi varaformaður. 

Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður 
VR, segist hissa á gagnrýni Helga 
og segir einhug hafa ríkt í stjórn VR 
um skipan Bryndísar og annarra 
stjórnarmanna í lífeyrissjóðnum.

VR skipar fjóra menn í stjórn 
lífeyris sjóðsins og atvinnurekendur 
fjóra. Atvinnurekendur hafa ráðið 
því síðustu þrjú ár hver leiðir stjórn-
ina en næstu þrjú ár fær stjórn VR 
að velja stjórnarformann. 

Stjórn VR hefur nú ákveð-
ið að skipa tvo nýja menn í stjórn 
Lífeyris sjóðs verslunarmanna og 
að Bryndís verði stjórnarformaður. 
Ólafía segir að formlega skipti 

stjórnin með sér verkum og því taki 
Bryndís ekki við fyrr en á næsta 
stjórnarfundi.

„Við erum auðvitað ekki ánægðir 
með þetta en við ráðum því ekki,“ 
segir Helgi. Hann segir of snemmt 
að spá til um hvort þessar breyting-
ar muni hafa áhrif á starf stjórnar-
innar eða lífeyrissjóðinn almennt. 

„Við munum að sjálfsögðu reyna 
að vinna vel með nýjum formanni, 
ég hef persónulega alls ekkert á 
móti Bryndísi,“ segir Helgi. Hann 
bendir á að hingað til hafi stjórn-
armenn í Lífeyrissjóði verslunar-
manna einnig verið stjórnar menn 
í VR, sem Bryndís er ekki. Á því 
hefur verið gerð ein undan tekning, 
þegar Ragnar Önundarson var feng-
inn til að stýra stjórninni. 

Ólafía segir að bæði Bryndís og 
hinn nýi stjórnarmaðurinn, sem VR 
skipar hjá lífeyrissjóðnum, standi 
utan stjórnar VR. „Hugsunin hjá 
okkur er að vanda vel til verka og 
velja besta fagfólkið í stjórnina.“

 brjann@frettabladid.is

Ósætti vegna 
nýs formanns 
lífeyrissjóðs
Bryndís Hlöðversdóttir, fyrrverandi þingmaður, hefur 
verið skipuð stjórnarformaður Lífeyrissjóðs verslunar-
manna. Fráfarandi formaður sjóðsins segir það nýja 
stefnu að fá svo pólitíska manneskju inn í stjórnina.

VERSLUNARMENN  VR og atvinnurekendur skipa fjóra menn hvor í stjórn Lífeyrissjóðs 
verslunarmanna, og skiptast á um að skipa formann stjórnarinnar í þrjú ár í senn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HELGI 
MAGNÚSSON

ÓLAFÍA B. 
RAFNSDÓTTIR

Umhverfisstyrkir 
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Samfélagssjóður Landsbankans veitir fimm milljónir 
króna í umhverfisstyrki. Markmið umhverfisstyrkja  
er að styðja við umhverfis- og náttúruvernd. 
Umsóknarfrestur er til 6. maí 2013.

Verkefni sem einkum koma til greina:
� Verkefni á sviði náttúruverndar, t.a.m. skógrækt, landgræðsla  
 og hreinsun landsvæða.
� Verkefni er tengjast rannsóknum á náttúrugæðum.
� Verkefni er styðja betra aðgengi fólks að náttúru landsins.  
� Verkefni er nýtast til verndar landsvæðum, t.d. vegna ágangs  
 búfénaðar eða ferðamanna.
� Verkefni er auka þekkingu og vitund almennings á umhverfismálum.
� Verkefni er hvetja til umhverfisvæns hátternis. 

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur vegna umhverfisstyrkja er til og með 6. maí 2013. 
Dómnefnd verður skipuð sérfræðingum á sviði náttúru- og umhverfis-
verndar. Sótt er um umhverfisstyrki rafrænt á landsbankinn.is.

Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til 
verðugra verkefna. Árlega eru ferns konar styrkir veittir: Námsstyrkir, 
nýsköpunarstyrkir, samfélagsstyrkir og umhverfisstyrkir.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

VIÐSKIPTI Sjö þúsund fjár festar 
höfðu hug á að kaupa hlut í 
Tryggingamiðstöðinni hf. (TM) 
í almennu hlutafjárútboði sem 
lauk síðdegis á miðvikudag. 

Tilboð hljóðuðu alls upp á 357 
milljarðar króna í útboðinu, en til 
skiptanna var, á útboðsgengi, 4,4 
milljarða hlutur Stoða í TM, 28,7 
prósent. Tilboð voru því ríflega 
81 sinni yfir verðmæti þess hlut-
ar sem í boði var.

Fram kemur í tilkynningu til 
Kauphallar að stjórn Stoða hafi 

ákveðið 20,1 krónu útboðsgengi.  
Fram kemur að fjárfestar 

sem buðu frá 100 þúsund krón-
um til 50 milljóna króna hafi að 
hámarki fengið að kaupa hlut upp 
á rúmar 452 þúsund krónur að 
markaðsvirði. Þeir sem buðu 50 
milljónir króna eða hærra fengu 
að kaupa hlut upp á 5,8 milljónir 
króna. 

„Reikna má með að fjár festar 
hafi gert ráð fyrir einhverri 
umfram eftirspurn. Í slíkri stöðu 
er líklegt að fjárfestir bjóði í 

stærri hlut en hann hefur hug 
á að eignast með von um að sú 
skerðing sem farið verður í muni 
samt sem áður skila honum þeim 
hluta sem hann sækist eftir,“ 
bendir Greining Íslandsbanka á 
í umfjöllun sinni.

TM verður þrettánda félagið á 
íslenska hlutabréfa markaðnum, 
en gert er ráð fyrir að fyrsti 
viðskiptadagur með hluti TM í 
Kauphöllinni verði 8. maí næst-
komandi.

  - óká

Þeir sem buðu frá 100 þúsund krónum til 50 milljóna fyrir hluti í TM fengu mest að kaupa fyrir 452 þúsund:

Tilboð námu áttatíuogeinföldu verðmæti
Hluthafi  Eignarhlutur
Lífeyrissj. verslunarm. 9,9%
Sameinaði lífeyrissj.  6,0%
Söfnunarsj. lífeyrisrétt.  5,9%
Stoðir hf. 4,9%
JÖKÁ ehf.  4,6%
L175 ehf.  3,2%
Lífeyrissj.starfsm.rík. (A)  3,0%
Auður Capital safnreikn.  2,9%
Arion banki hf.  2,8%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfél.  2,8%
*Bráðabirgðahluthafalisti eftir útboð, 
skv. tilkynningu TM til Kauphallar.

➜ Tíu stærstu í TM*

HÚS TRYGGINGAMIÐSTÖÐVARINNAR 
 Gert er ráð fyrir að fyrsti viðskiptadagur 
með hluti TM í Kauphöll Íslands verði 
miðvikudaginn 8. maí.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

4.090 þús. k

5.990 þús. kr.

KEMUR Á ÓVAR
– Líka þegar þú pró

NISSAN JUKE

SUBARU FORESTER
Nýr Subaru Forester eyðir einungis:

sjálfskiptur

6,5 l/100 km
í blönduðum akstri

Eldsneytisnotkun einungis frá 
44,,66ll//1100kkm.

NISSAN QASHQAI DÍSIL
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VIRKJANAMÁL Umhverfis ráðuneytið 
hefur hafnað beiðni stýrihóps orku-
fyrirtækja um sex ára frestun á 
hertum reglum vegna út blásturs 
brennisteinsvetnis. Það þýðir að 
Orkuveita Reykjavíkur (OR) bíður 
með ákvarðanir um frekari upp-
byggingu jarðvarmavirkjana 
þar til niðurstaða fæst í þróunar-
verkefni um hreinsun útblásturs, 
en orka nýrra virkjana fyrirtækis-
ins á Hellisheiði er hugsuð fyrir 
álver í Helguvík. 

Að stýrihópi um brennisteins-
vetni frá jarðgufuvirkjunum 
standa OR, HS Orka og Lands-
virkjun. Hópurinn fór þess á leit 
við ráðuneytið að gildistöku hertra 
reglna um útblástur yrði frestað 
til ársins 2020, en þær taka gildi 
1. júlí 2014. Telur ráðuneytið hins 
vegar að ekki sé fullreynt hvort 
einhverjar þeirra leiða sem hafa 
verið til skoðunar til að draga úr 
brennisteins mengun frá virkjunun-
um muni skila árangri fyrir þann 
tíma. Meðal annars nýsköpunar-
verkefnið Sulfix en það miðar að 
því að draga úr útblæstri brenni-
steinsvetnis með því að dæla því 
aftur ofan í berglögin með affalls-
vatni. Það hefur gefið góða raun 
og hafa Landsvirkjun og HS Orka 
gerst aðilar að verkefninu. Með 
vísan í tilraunina fóru fyrirtækin 
fram á fyrrnefnda frestun.

Ráðuneytið telur að aðrar jarð-

varmavirkjanir en Hellisheiðar-
virkjun muni geta staðist 
umhverfis mörk fyrir brennisteins-
vetni innan þess tímaramma sem 
liggur fyrir. Styrkur brennisteins-
vetnis í andrúmslofti má fara fimm 
sinnum á ári yfir viðmiðunarmörk, 
en aldrei þegar breytingin hefur 
tekið gildi.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, 
segir að ákvörðun ráðuneytisins 
snúi aðeins að Hellisheiðarvirkjun 
og niðurstaðan því skiljanleg. Unnið 
sé að krafti að því að finna lausn, og 
þar sé Sulfix-verkefnið í forgrunni. 
Hvenær lausn finnst er annað mál 
og aldrei fyrir 1. júlí á næsta ári 
en niðurstaða ráðu neytisins breyti 

ekki miklu í augnablikinu. „Við 
höfum trú á því að þetta virki, 
en auðvitað vitum við það ekki. 
Þetta hefur tekist á tilrauna skala 
en fyrsti áfanginn á iðnaðar skala 
gæti verið komið í gagnið næsta 
vor; en það er hreinsun frá einni vél 
Hellisheiðar virkjunar af sex. En 
það er ekki víst að þurfi að hreinsa 
frá öllum vélunum til að mæta kröf-
um reglugerðar innar.“

Ein ný virkjun er í skoðun hjá OR 
í dag, það er Hverahlíðar virkjun. 
Hún er áformuð 90 megavött og er 
ein þeirra virkjana sem eiga að sjá 
álveri Norðuráls í Helguvík fyrir 
orku.

„Við byggjum ekki nýja virkjun á 

meðan þetta er óleyst. Hvenær það 
verður vitum við ekki, það verður 
að koma í ljós,“ segir Bjarni. 
 svavar@frettabladid.is

Hertar reglur um útblástur 
brennisteinsvetnis taka gildi
Beiðni orkufyrirtækja um frestun á hertum reglum vegna útblásturs brennisteinsvetnis var hafnað. Orku-
veitan ræðst ekki í byggingu Hverahlíðarvirkjunar fyrr en mengunarvandi á Hellisheiðarvirkjunar er leystur. 

Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.

Hátúni 2b  |  105 Reykjavík  |  Sími 594 4200  |  Fax 594 4201  |  www.landey.is

Austurbakki 2

Um er að ræða byggingarrétt að 15.500 m2 skrifstofu- og 
atvinnuhúsnæði við Austurbakka 2, Reykjavík. Reiturinn 
er merktur nr. 2 á meðfylgjandi deiliskipulagsuppdrætti.
Spennandi tækifæri á lifandi svæði.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins
Hátúni 2b í síma 594 4210 eða 660 4210, 
netfang: landey@landey.is
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Landey býður til sölu eftirtalin lóðarréttindi:

HEILBRIGÐISMÁL Útboð á hönnun 
nýrra bygginga nýs Land spítala 
við Hringbraut er hafið. Um er 
að ræða opið forval bjóðenda 
auglýst á Evrópska efnahags-
svæðinu (EES), en útboðin verða 
lokuð öðrum en þeim sem tekið 
hafa þátt í forvalinu og uppfyllt 
allar kröfur þess.  

Fullnaðarhönnun heildar-
verkefnisins er skipt upp í 
fjögur aðskilin hönnunarútboð; 
um 58.500 fermetra meðferðar-
kjarna, um 14.000 fermetra 
rannsóknarhús, um 21.300 fer-
metra bílastæðahús (með skrif-
stofuhluta og tæknihluta) og um 
4.000 fermetra sjúkrahótel.
  - shá

Á öllu EES-svæðinu:

Nýr Landspítali 
kominn í útboð

HEILBRIGÐISMÁL Læknafélag 
Íslands skorar á stjórnmála-
menn í öllum flokkum að setja 
heilbrigðismál í forgang á næsta 
kjörtímabili. 

Í ályktun frá formannafundi 
LÍ segir að heilbrigðiskerfi 
landsmanna hafi liðið fyrir 
niður skurð allt frá hruninu 
haustið 2008 með þeim afleið-
ingum að þjónusta við sjúklinga 
hefur versnað og biðlistar hafa 
lengst. 

Heilbrigðisstarfsmönnum 
hefur fækkað, álag aukist, hús-
næði er illa við haldið og tækja-
búnaður úr sér genginn og 
þarfnast endurnýjunar.    - shá

LÍ skorar á alla flokka:

Heilbrigðismál 
verði í forgangi

  Við 
byggjum ekki 
nýja virkjun á 

meðan þetta 
er óleyst. 

Hvenær það 
verður vitum 

við ekki, það verður að 
koma í ljós.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR.

HELLISHEIÐAR-
VIRKJUN 
 Heilsutengd 
vandamál tengd 
útblæstri jarð-
varmavirkjana 
hafa verið mikið 
í umræðunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

SEX    VW BJALLA!
Sex sinnum á happdrættisárinu verður dregin út 
Volkswagen Bjalla, sportlegur lúxusbíll, 5 milljóna virði.

eða 10 milljónir í peningum.
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Nýtt happdrættisár framundan

5 MILLJÓNIR KRÓNA Í SKOTTINU
á tvöfaldan miða

STYRKTU MÁLEFNI
ALDRAÐRA

MILLJÓNAVINNINGAR
7×6 milljónir og 39×4 milljónir

Fjórtán 3 milljóna króna og sjötíu og átta
2 milljóna króna vinningar á einfaldan miða.

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.



GLEÐILEGAN KJÖRDAG!

ÁBYRGÐ  –  JÖFNUÐUR  –  ALMANNAHEILL

NORÐVESTURKJÖRDÆMI

REYKJAVÍKURKJÖRDÆMI 
NORÐUR OG SUÐUR

Kosningakaffi í kosningamiðstöð 
í Borgartúni 16 kl. 14-18
Gómsætar veitingar og rjúkandi kaffi. 
Frambjóðendur Vinstri grænna taka 
vel á móti þér og spá í spilin. Komdu og 
njóttu dagsins með okkur. Hlökkum til 
að sjá þig!
Akstur og upplýsingar um utankjörfund 
í síma 862 8031 og aðrar upplýsingar í 
símum 551 2323 og 552 0102

KOSNINGAVAKA 
Í SÚLNASAL 
HÓTEL SÖGU
Húsið opnar kl. 21.

Gert er ráð fyrir fyrstu tölum 
upp úr kl. 22.
Stefán Pálsson, Ármann Jakobs-
son og Silja Bára Ómarsdóttir 
rýna í tölurnar.
DJ Atli Viðars heldur svo uppi 
stanslausu stuði.

ALLIR VELKOMNIR!

SUÐVESTURKJÖRDÆMI

HAFNARFJÖRÐUR 

Kosningakaffi, Strandgötu 11 kl. 10-20
Akstur og upplýsingar í síma 551 3600

KÓPAVOGUR

Kosningakaffi, Hamraborg 1-3 kl. 10-20
Akstur og upplýsingar í síma 551 3600

SUÐURKJÖRDÆMI 

REYKJANESBÆR

Kosningakaffi, Hafnargötu 31 kl. 15-18
Kosningavaka, Hafnargötu 31 frá kl. 22
Akstur og upplýsingar í símum 
846 1220 og 822 5465

Hér á opnunni finnur þú allar upplýsingar um  kosninga-
skrifstofur Vinstri grænna víðs vegar  um landið, þar sem 
boðið er upp  á kosningakaffi og akstur á kjörstað. 

Ísafjörður 

Grundarfjörður 

Borgarnes

Reykjanesbær

Akranes

Selfoss Vestmannaeyjar



FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

SUÐURKJÖRDÆMI

SELFOSS

Kosningakaffi, Selinu kl. 15-18
Kosningavaka, Selinu frá kl. 20 
Akstur og upplýsingar í síma 844 8510

VESTMANNAEYJAR 

Kosningakaffi, Arnardranga kl. 15-18
Akstur og upplýsingar í símum 
820 9577 og 694 6865

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI 

DALVÍK

Kosningakaffi, Skíðabraut 7b kl. 12-17
Kosningavaka, Skíðabraut 7b frá kl. 21.
Upplýsingar í síma 846 3390

AKUREYRI 

Kosningakaffi, Sportvitanum, 
Strandgötu 53,  kl. 14-18
Kosningavaka, Sportvitanum kl. 21-1
Akstur og upplýsingar í síma 462 3463

HÚSAVÍK

Kosningakaffi, Hlöðufelli, 
Héðinsbraut 3,  kl. 14-18 
Kosningavaka, Hlöðufelli frá kl. 22
Akstur og upplýsingar í síma 864 0759

EGILSSTAÐIR  

Kosningakaffi, Kaupvangi 5 kl. 15-18
Akstur og upplýsingar í síma 472 1166

NESKAUPSTAÐUR

Kosningakaffi, Mýrinni kl. 15-18 
Akstur og upplýsingar í síma 861 1619

NORÐVESTURKJÖRDÆMI

AKRANES
Kosningakaffi í kosningaskrifstofu við 
Akratorg kl. 14-18
Akstur og upplýsingar í síma 821 4277 

BORGARNES
Kosningakaffi, Sólbakka 2 kl. 9-19
Akstur og upplýsingar í síma 893 7306

GRUNDARFJÖRÐUR
Kosningakaffi, Kommakoti kl. 13-19
Akstur og upplýsingar í síma 867 0640 

ÍSAFJÖRÐUR 
Kosningakaffi, 
Gamla Kaupfélags húsinu kl. 10-18 
Kosningavaka, 
Gamla Kaupfélags húsinu frá kl. 21.30
Akstur og upplýsingar í síma 699 6183

Neskaupstaður

Egilsstaðir

HúsavíkDalvík Akureyri

 ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á VG.IS

GLEÐILEGA 

HÁTÍÐ!
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Kosningabaráttan sem nú 
er á enda hefur vissulega 
snúist um málefni; en bara 
í eintölu. 

Í aðdraganda kosninganna 2009 
var á það bent að hætta væri á að 
kjörtímabilið myndi fara fyrir 
lítið. Ástæðan var sú að kosn-
ingaumræðan þá snerist um and-
mæli við hrunið miklu fremur 
en sýn flokkanna á nýja framtíð. 
Ólgan í samfélaginu var einfald-
lega meiri en svo að unnt væri að 
fella umræðuna í uppbyggileg-
an farveg. Eftir atvikum var það 
skiljan legt.

Hitt er erfiðara að skilja að fjór-
um árum síðar skuli þjóðin enn 
vera í sömu sporunum. Umræðan 
snýst í afar tak mörkuðum mæli 

u m hver n ig 
reisa eigi nýjar 
undirstöður 
undir hagsæld. 
Hún gengur út 
á það eina lof-
orð að leiðrétta 
rang látar afleið-
ingar gengis-
hrunsins; ekki 

aðeins með sömu aðferðum og 
leiddu til þess heldur beinlínis 
sömu froðupeningunum. 

Endurvinnsla á úrgangi er góð 
og gild. Engu er hins vegar lík-
ara en menn hafi í einhverju mis-
skilið þá hugmyndafræði þegar 
boðskapur inn er að endurvinna 
froðu krónurnar til að breyta skuld-
settri steinsteypu í skuldlausa.

Þegar Jón Gnarr borgarstjóri 
ýtti Sjálfstæðisflokknum til hliðar 
sem stærsta flokknum í borgar-
stjórn Reykjavíkur byggðist það 
meðal annars á loforði um að 
svíkja kosningaloforðin! Kjósend-
um fannst það kímið og ekki verri 
boðskapur en hver annar eins og 
á stóð.

Stjórnmálaumræðan er enn á 
þessum stað. Til þess að komast 
hjá því að nota sögnina að svíkja 
má segja að hagsmunum lands-
ins yrði best borgið með því að 
þingflokkarnir sammæltust, eftir 
daginn í dag, um að gæta veru-
legs hófs við efndir á kosninga-
loforðunum. Verðbólgan, sem er 
aðalóvinur heimilanna, verður þá 
að sama skapi minni. 

Málefni í eintölu

Nokkrir flokkar hafa reynt 
að koma fleiri málum að 
en því eina sem Fram-
sóknarflokkurinn setti á 

dagskrá. Það hefur bara ekki tek-
ist.

Kjörfundurinn í dag er ekki ein-
asta sérstakur fyrir þær sakir að 
vera eins málefnis kosning. Nærri 
lætur að framboðin séu tvöfalt 
fleiri en hefðin segir til um. Það er 
vísbending um að þjóðin sé sundr-
aðri en áður. Forystumenn ríkis-
stjórnarinnar hafa ekki getað nýtt 
þrengingarnar til að sameina þjóð-
ina. Þvert á móti. 

Rætur flokkakerfisins eru 

nærri aldar gamlar. Síðustu þrjá-
tíu ár hafa fimm til sex flokkar 
endurspeglað viðhorf kjósenda 
á Alþingi. Sjálfstæðisflokkurinn 
og Framsóknarflokkurinn eru þó 
þeir einu sem eiga sér sögu á síð-
ustu öld. 

Tilraun til að sameina vinstri-
menn í einum flokki um síðustu 
aldamót tókst ekki. Um tíma virt-
ist sú uppstokkun sem þá varð þó 
ganga ágætlega. En fyrsta hreina 
vinstristjórn tveggja ungra flokka 
hefur gengið af þessari tilraun 
dauðri. 

Vandi flokkanna er fyrst og 
fremst sá að þeir eiga í meiri 

erfiðleikum nú en áður fyrr að 
sameina fólk um heildstæða stefnu 
sem hvílir á ákveðinni hugmynda-
kjölfestu. Að auki kljúfa ýmis við-
fangsefni nýrra tíma stjórnmála-
flokkana; líka þá sem eru nýir af 
nálinni. 

Trúlega eru þetta ástæður fyrir 
því að menn fælast það höfuð-
hlutverk stjórnmálaflokka að hafa 
forystu. Þá er þægilegt að láta 
skoðanakannanir ráða för frá einu 
máli til annars eða vísa málum í 
þjóðaratkvæði. Önnur afleið-
ing er stofnun margra eins máls 
flokka. Allt virðist þetta draga úr 
pólitískri ábyrgð.

Flokkar í fl eirtölu

Stóra spurningin er hvort 
flokkakerfið er í aðlögun 
eða upplausn. Þrátt fyrir 
stóraukið framboð er ekki 

líklegt að flokkum fjölgi á Alþingi 
frá því sem verið hefur um nokkuð 
langa hríð. En mynstur flokkanna 
er að breytast. 

Framsóknarflokkurinn, sem 
sannarlega er eldflaug þessara 
kosninga, er á hraðri leið með að 
slíta ræturnar við upphaf sitt. Að 
því leyti má segja að hann lagi 
sig að nýjum aðstæðum hraðar 
en aðrir. Hitt er svo annað mál 

hvaða lausn felst í stórum eins 
máls flokkum. Reynslan á eftir 
að skera úr um það.

Samfylkingin er gott dæmi um 
hvernig nýr flokkur glímir við 
sama vanda og eldri flokkarnir 
þegar kemur að því að móta heild-
stæðan málefnagrundvöll. Á liðnu 
kjörtímabili hefur hún átt í erfið-
leikum með að sameina þröng-
sýna stefnu í efnahagsmálum 
við frjálslynd viðhorf í Evrópu-
málum. Sjálfstæðisflokkurinn er 
í svipuðum vanda með öfugum 
formerkjum. Áður var forystan í 

utanríkismálum sterkasta límið í 
Sjálfstæðisflokknum. Það er liðin 
tíð.

Þessar kosningar sýnast ekki 
ætla að marka einhver þáttaskil 
í þróun flokkakerfisins. Eigi að 
síður eru þær merki um umbrot 
og breytingar. En ger fimmtán 
framboða í eins máls kosninga-
baráttu hefur ekki vakið vonir um 
skýrari framtíðarsýn eða gefið þá 
tilfinningu að fastara land sé nú 
undir fótum. Væri kannski betra 
að sjá þróun í hina áttina, til færri 
flokka og fleiri mála? 

Hvað svo?

U
m þrjátíu og sex þúsund Íslendingar reykja, en það 
eru innan við fimmtán prósent þjóðarinnar. Sam-
kvæmt alþjóðlegum tölum reykir yfir milljarður 
jarðarbúa. Allt þetta fólk á það sameiginlegt að 
berjast við alvarlegan fíknisjúkdóm. Samkvæmt 

rannsóknum má rekja eitt af hverjum tíu dauðsföllum full-
orðinna í heiminum til reykinga. Fleiri deyja af völdum þessa 
sjúkdóms en deyja úr alnæmi, ofneyslu lyfja, vegna umferðar-
slysa, morða og sjálfsvíga samanlagt.

Flestir sem reykja vilja 
hætta því en geta það ekki. 
Samkvæmt könnunum segist 
þriðjungur Íslendinga vera 
hættur. Þeim tókst það en fyrir 
tuttugu árum reyktu helmingi 
fleiri hér á landi en í dag. Það 
hefur margt breyst til hins 

betra í þessum efnum og nú er bannað að reykja á flestum 
stöðum. Slík bönn hjálpa mörgum að forðast freistingar eftir 
að fólk kemst í bata frá þessum alvarlega sjúkdómi og nær að 
hætta.

Bandaríkjamenn hafa lengi farið fremstir í fylkingu gegn 
fíknisjúkdómum. New York-ríki hefur oft haft forystu um 
breytingar hvað hömlur á tóbaksnotkun varðar. Þar er ekki 
bara bannað að reykja á börum og veitingastöðum heldur 
einnig í görðum, niðri á strönd og í öðrum opinberum rýmum 
sem þó eru undir berum himni. Þetta mættu Íslendingar taka 
sér til fyrirmyndar. Hér á landi er til dæmis bannað að vera 
áberandi ölvaður á almannafæri en því banni er oft illa fylgt 
eftir. Úr því má bæta og að auki er vel athugandi að stíga næsta 
skref í reykingabanni og gera það enn víðtækara líkt og gert 
hefur verið í New York.

Borgarstjórinn í New York, Michael Bloomberg, vill nú 
ganga lengra og hækka aldurstakmarkanir á tóbakskaupum. 
Nú er takmarkið við átján ár eins og á Íslandi en Bloomberg 
vill hækka það í tuttugu og eitt ár, sem er áfengiskaupaaldur 
vestra. Þetta er auðvitað sjálfsagt og í raun er stórskrýtið að 
hér á landi sé krökkum bannað að kaupa áfengi þar til þeir eru 
tvítugir en leyft að kaupa tóbak átján ára. Þessu þarf að breyta.

Ekkert okkar vill að börn byrji að reykja. Við myndum varla 
óska neinum að ánetjast tóbaki og þurfa að berjast við þá fíkn, 
jafnvel ævilangt. Fólk sem reykir þarf á viðeigandi aðstoð að 
halda, meðferð jafnvel, og við megum ekki hætta að horfa á 
tóbaksfíkn sem alvarlegan sjúkdóm.

Reykingar hafa kostað okkur mörg mannslíf. Þær hafa tekið 
sinn toll. Það er hins vegar mikið ánægjuefni að samkvæmt 
nýlegum tölum frá Landlæknisembættinu fjölgar sífellt í hópi 
þeirra Íslendinga sem hafa aldrei reykt. Þannig hafa í dag 
yfir fimmtíu prósent Íslendinga aldrei reykt, í samanburði við 
fjörutíu og sex prósent árið 2006. Hins vegar er sú staðreynd 
sorgleg að því lægri sem tekjur fólks eru, þeim mun líklegra er 
það til að reykja, en eins og segir í gömlu dægurlagi brennirðu 
peninga með því að reykja.

Bönnum reykingar í öllu opinberu rými:

Reykingar eru
fíknisjúkdómur

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Umsóknarfrestur er til 20. maí

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Björnsdóttir kbjorns@hi.is, s: 525 5379

Starfstengt diplómunám fyrir fólk með þroskahömlun

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Markmið námsins er annars vegar að veita fólki með þroskahömlun 
möguleika til fullgildrar samfélagsþátttöku og hins vegar að undirbúa 
nemendur til afmarkaðra starfa á fjölbreyttum starfsvettvangi.

Inntökuskilyrði eru fjögurra ára nám á starfsbrautum framhaldsskóla 
eða sambærileg menntun og starfsreynsla. 

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar á www.mennta.hi.is

Skrásetningargjald við Háskóla Íslands fyrir skólaárið 2013–2014 er 60.000 kr. 



  70%
afsláttur

af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Barnafatnaður frá

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Troðfull
merkjavöru!

verslun af

50-
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Samfylkingin í Reykjavík

KKjjósum  Saamfyylkingguna

Velkomin á kosningavökuna í Rúgbrauðs- 
gerðinni, Borgartúni 6, frá kl. 21 í kvöld

Velkomin í vöfflukaffi í Þróttara- 
heimilinu í Laugardal í dag

Nú stendur fyrir dyrum 
myndun sameiginlegs 
svæðis viðskipta- og 
efnahagstengsla Banda-
ríkjanna og aðildarríkja 
Evrópusambandsins. Á 
næsta misseri gæti ráð-
ist hvort Íslandi nýtist 
síðtekið tækifæri að ger-
ast aðili að Evrópusam-
bandinu og þar með þess-
ari nýju samningsgerð, 
sem ætlunin er að ljúka 
á næsta ári. Þetta tvöfalda sögu-
lega tækifæri myndi öðru framar 
tryggja sjálfstæði Íslands um að 
ná föstum tökum á hagsælli efna-
hagsstjórn og styrkja samstarf 
við vina- og bandalagsþjóðir um 
öryggi á norður slóðum. 

Þann 13. febrúar sl. birtu þeir 
Barack Obama Bandaríkja-
forseti, Herman Van Rompuy og 
José Manuel Barroso, forsetar 
ráðherraráðs og framkvæmda-
stjórnar Evrópusambands-
ins, sameiginlega yfirlýsingu. 
Tekið var fram að farið skyldi 
eftir niður stöðum sameigin-
legrar nefndar aðilanna (US/
EU High Level Working Group) 
sem hóf störf 2011 að nýjum 
samningi Bandaríkjanna og 
Evrópu sambandsins. Stofna skal 
Atlantshafs bandalag um viðskipti 
og fjárfestingar (Transatlantic 
Trade and Investment Partner-
ship – TTIP) sem ætlað er að ná 
lengra en hinu hefðbundna við-
skiptasamstarfi að fella niður 
tolla og opna markaði fyrir fjár-
festingum, þjónustustarfsemi 
og opinberum útboðum. Sérstök 
áhersla skal lögð á samræmingu 
staðla og tæknikvaða. Athuganir 
hefðu sýnt að reglugerðaleg mis-
munun fæli í sér aukna kostnaðar-

byrði sem næmi jafngildi 
10% tolls, í sumum til-
vikum 20%, þegar sjálf-
ur tollurinn væri yfirleitt 
um 4%.

Burðarás
Viðskipti Bandaríkjanna 
og Evrópusambandsins 
eru burðarás hag kerfis 
heimsins. Samanlögð 
verg þjóðarframleiðsla 
aðilanna er nær helming-

ur (47%) af framleiðslu heimsins 
og viðskiptin, sem daglega nema 
$ 2 milljörðum, eru þriðjung-
ur heimsviðskiptanna. Umrætt 
vöruviðskiptafrelsi mun stuðla 
að aukningu framleiðslu og við-
skipta og þá er ætlunin að opna 
markaði í þjónustustarfsemi, svo 
sem á sviði flutninga. Hvort og 
hvernig það kann að snerta flug-
samgöngur verður ekki séð af 
fyrirliggjandi almennum upp-
lýsingum. Þá er t.d. tekið fram, 
að ætlunin sé að ná víðtæku sam-
komulagi um heilbrigðisreglur 
varðandi matvæli. Einnig á því 
sviði kann það að vera íslenskum 
útflytjendum hagsmunamál að 
koma okkar sjónarmiðum á fram-
færi ef síkar reglur, eða fram-
kvæmd þeirra, eru íþyngjandi og 
þar af leiðandi til kostnaðarauka. 

Markmið þessara samn-
inga viðskiptarisanna tveggja 
er að skapa einn samofinn 
(„integrated“) markað í vöru-
viðskiptum hverskyns, en reglu-
gerðasamvinnan er þar mjög 
mikilvæg. Mest af þeim ávinn-
ingi sem nú er hægt að ná kæmi 
frá lækkun kostnaðar vegna 
óþarfa skriffinnsku og reglu-
fargani. 

Það segir sig sjálft að þátttaka í 

þessu nýja Atlantshafs bandalagi 
viðskipta og efnahagstengsla er 
Íslandi öðru fremur brýnt þjóðar-
hagsmunamál. Útflutningur til 
Evrópusambandsins og Banda-
ríkjanna samanlagt var 86% 
heildarinnar 2011. Útflutning-
ur sjávarafurða og framleiðsla 
orkufreks iðnaðar hvílir á þeim 
markaðslöndum, sem reynd-
ar á fyllilega við um hugbúnað, 
afþreyingu og tónlist, að ekki sé 
minnst á ferðaiðnaðinn og hinn 
mikla flugrekstur sem orðinn er. 
Engir framtíðarhagsmunir jafn-
ast á við þá sem hér eru í húfi og 
mætti þá fyrst nefna erlendar 
fjárfestingar. Samfara ESB-aðild 
yrði náð afnámi fjármagnshafta 
og upptöku evru, sem eru frum-
skilyrði þess að rjúfa einangrun 
og stöðnun samfara fólksflótta. 

Sjálfsögð krafa 
Nú verður ekki hjá því komist, að 
svar fáist við þeirri spurningu 
hvort aðild að ESB við ásættanleg 
kjör standi Íslandi til boða. Það 
leyfi ég mér að vona enda hafi 
Evrópusamvinnan miðað að því 
að tryggja ólíkan hag hvers og 
svo sem verða má innan ramma 
góðrar, ábyrgar hagstjórnar. Þar 
sviku Grikkir og Kýpurbúar en 
ekki Finnar og Eistlendingar, 
sem nú uppskera góðan árangur. 

Því er það sjálfsögð krafa að 
samningunum um aðild verði 
hraðað svo sem föng eru á að 
afstaðri alþingiskosningunum 27. 
apríl. Á þeim tíma sem það kann 
að taka eiga Íslendingar kröfu 
réttlætis í að nálgast samningana 
um Atlantshafsbandalag um við-
skipti og fjárfestingar. Reyndar 
hefur framkvæmdastjórn ESB 
þegar sýnt Íslendingum þá sam-

stöðu að þeir fylgist með samn-
ingunum. Ísland er þá þegar að 
verulegu leyti aðili að Evrópu-
sambandinu með EES-samningi 
og innleiðingu stórs hluta laga-
gjörninga aðildarríkja. Eftir er 
aðeins síðasta skrefið til fullrar 
þátttöku.

Aðildarríki Evrópusambands-
ins, í og utan NATO, láta sig í vax-
andi mæli varða öryggi á norður-
slóðum. Sérstaklega ber að fagna 
því að lofther Svía og Finna hefur 
nú þátttöku í loftrýmisgæslu 
NATO-ríkja við Ísland. Evrópu-
þjóðir munu í vaxandi mæli sinna 
eigin öryggis- og varnarmálum, 
svo sem Banda ríkin draga sig í 
hlé frá stöðu kalda stríðsins. Það 
er öryggisatriði fyrir Ísland að 
vera innan sameiginlegra landa-
mæra Evrópu sambandsins. 

Það er lýðveldinu Íslandi til lít-
ils sóma að þegnarnir kvarti nú 
undan þróun á sviði landsmála 
sem jaðri við upplausn. Enginn 
dregur í efa þá erfiðleika sem 
við var að etja eftir banka hrunið 
2008. Ekki skal gert lítið úr þeim 
mikla árangri að ná tökum á 
ríkisfjármálum, samvinnu við 
vinnumarkaðinn sem stuðlar að 
efnahagslegum stöðugleika og 
atvinnustigi sem vekur eftir-
tekt. Á þeim grunni þarf að hefja 
nýja för með aðgætni að öllum til-
tækum ráðum sé skjótlega beitt 
við vanda þeirra sem mestur er.

Tvöfaldi ávinningurinn: ESB-aðild 
og nýtt Atlantshafsbandalag
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VIÐSKIPTI

Einar 
Benediktsson
fv. sendiherra

➜ Það er lýðveldinu Íslandi 
til lítils sóma að þegnarnir 
kvarti nú undan þróun á 
sviði landsmála sem jaðri 
við upplausn.
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Árni Árnason: Árni hefur dýpri þekkingu en flestir aðrir á flóttaleiðum í 

byggingum og mikilvægi forvarna enda eru öryggis- og brunamál hans 

sérgrein. Svo er hann líka píanisti og gangandi uppflettirit um klassíska tónlist.

Við erum fertug!
EFLA verkfræðistofa hefur það að markmiði að skapa lausnir sem stuðla að framförum og efla samfélagið. 

Starfsfólkið býr yfir yfirgripsmikilli þekkingu á öllu milli himins og jarðar enda dýrmætasta auðlindin.  

Það eru hæfileikar þess sem gera fjölbreytileg verkefni um allan heim að veruleika á degi hverjum. 

Guðrún Jónsdóttir: Guðrún er jafnvíg á hægra heilahvel og vinstra þegar kemur að 

hljóðbylgjum, því hún er ekki bara hljóðverkfræðingur heldur spilar hún líka á fiðlu. 

Og svo er hún ein af örfáum konum í heiminum sem eiga tvenna eineggja tvíbura.

Undanfarið hefur hrina af 
uppljóstrunum í matvæla-
iðnaðinum gengið yfir. 
Ýmist er rangt kjöt í mat-
vælunum eða þá hefur kjöt-
ið hreinlega vantað með öllu.

Pólítisk rétthugsun, sem 
felur í sér hugmyndafræði 
um eftirlit með iðnaði, hefur 
gjarnan verið lítillækkuð 
og stimpluð sem „forsjár-
hyggja“. Kannski er það 
ástæða þess að framleiðend-
ur hika ekki við að ganga 
jafn langt og raun ber vitni.

Matvælaframleiðsla í Evrópu er 
orðin að stóriðju og með stóriðju-
háttum fylgja ýmis vandkvæði. Því 
fleiri sem koma að framleiðslunni 
því minna eftirlit er með afurðinni. 
Því fleiri framleiðendur því minni 

ábyrgð. Kalla þurfti inn 
50.000 tonn af mögulegu 
hrossakjöti sem búið var að 
dreifa á 370 fyrirtæki í mis-
munandi löndum. En það er 
margt fleira varhugavert í 
unnum matvælum, eins og 
bragð- og útfyllingarefni. 
Til dæmis sterkjusíróp eða 
„high fructose corn syrup“ 
sem er framleitt úr ódýrum 
erfðabreyttum maís. Glúta-
mat (e-621) og sætuefnin 
Aspartam og Acesúlfam 
hafa einnig verið umdeild 

en þau eru mjög ódýr aukaefni sem 
framleiðendur hagnast töluvert á að 
nota í stað sykurs, sem er dýr! Fyrir-
tæki geta þannig leyft sér að auglýsa 
sykurlausu vörurnar sérstaklega því 
þær kosta neytendur jafn mikið. Það 

getur því verið gott að venja sig á að 
skoða innihaldslýsingar á matvörum 
áður en þær fá að fara í vörukörfuna. 
Með því að hafna unnum matvælum 
geta neytendur haft áhrif á fram-
boðið því framleiðendur starfa sam-
kvæmt eftirspurn neytenda. Máttur-
inn til að hafa áhrif er því okkar!

En hvaða vörum er hægt að treysta?
Lífrænt vottaðar afurðir gangast 
undir stöðugt eftirlit til að uppfylla 
lágmarkskröfur fyrir vottun. Þær 
lúta alþjóðlegum stöðlum og mikil-
vægt er að finna stimpilinn á vör-
unni sem staðfestir að hún sé pott-
þétt 100% lífrænt vottuð.

Á Íslandi þurfa fyrirtæki að gang-
ast undir strangt aðlögunar ferli í 
samstarfi við vottunar  stofuna Tún 
til að öðlast og viðhalda vottun. Þetta 

er kostnaðar samt ferli fyrir fram-
leiðendur en þar sem eftirspurn er 
sífellt að aukast eftir heiðar legri 
og rekjanlegri framleiðslu er þetta 
skref sem sífellt fleiri vilja taka.

Það getur reynst neytendum erfið 
tilhugsun að færa sig yfir í lífrænt 
vottað fæði. Sjálf hef ég lært að sigta 
út heilnæmar vörur með því skoða 
innihaldslýsingar. Best hefur mér 
fundist að styðja við íslenska bænd-
ur og kaupa sem mest ferskt. Það 
sparaðist mikið þegar við hættum að 
kaupa unnin matvæli og fyrir vikið 
er ekki mikið dýrara að kaupa líf-
rænt vottaðar vörur í bland við aðrar.

Solla Eiríksdóttir hráfæðis kokkur 
skrifaði eftirfarandi á fésbókar síðu 
sinni í vikunni; „Ég auglýsi eftir 
stjórnmálaflokki sem þorir að setja 
á stefnuskrá sína: Lífrænt Ísland.“ 

Fæðuöryggi er ein af undir stöðum 
góðrar heilsu og þetta er málaflokk-
ur sem skiptir okkur máli.

Borðum því heilnæmt fæði í sátt 
við umhverfið og vistkerfin okkar! 
Mengum minna, hleypum dýrunum 
út og stöðvum verksmiðju búskap! 
Þetta er hægt að styðja með því 
að velja lífrænt vottaðar afurðir. 
Höfum náttúruvernd og fæðu öryggi 
með okkur inn í kjörklefann og kjós-
um grænan flokk sem styður líf-
ræna ræktun!

Fæðuöryggi inn í kjörklefann
➜ Fyrirtæki geta þannig 
leyft sér að auglýsa sykur-
lausu vörurnar sérstaklega 
því þær kosta neytendur 
jafn mikið.

STJÓRNMÁL

Svala 
Georgsdóttir
fulltrúi Samtaka 
lífrænna neytenda 
á Íslandi

„Þetta er ekkert annað 
en tiltölulega augljós 

tilraun til að kaupa 
sér vinsældir.“

Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræði-
prófessor hefur gagnrýnt útgjöld ráðherra 

á síðustu vikum fyrir kosningar, bæði nú og 
fyrir fyrri kosningar. 

„Ég mun ekki leggja 
nafn mitt við þessar 

tillögur Framsóknar.“
Brynjar Níelsson, lögmaður og fram-

bjóðandi Sjálfstæðisfl okksins, ræddi um 
mögulegt stjórnarsamstarf með Fram-

sóknarfl okknum og gaf lítið fyrir tillögur í 
skuldamálum heimila. 

„Það má spyrja sig hver 
er réttlátasta og skynsam-

legasta leiðin til að ráðstafa 
þeim hagnaði. […] hvaða 

leiðir gagnast öllum best. 
Katrín Jakobsdóttir ræddi um skuldamál 

heimilanna og þá peninga sem mögulega 
fást úr viðræðum við erlenda kröfuhafa. 
Hún vill að allir njóti, ekki bara þeir sem 

eiga eignir. 

UMMÆLI VIKUNNAR 26.04.2013 ➜ 13.04.2013

Í Fréttablaðinu 4. mars 
2013 birtist grein eftir Guð-
mund Andra Thorsson sem 
hann nefnir „Er íslenska 
útlenska?“ og fjallar um 
skoðanir hans á málnotkun 
og kennsluaðferðum. Ekki 
kemur fram hvaðan Guð-
mundur hefur hugmynd-
ir sínar um kennara og 
kennsluaðferðir og er það í 
takt við annað í grein hans 
sem er rík af alhæfingum 
en fátæk af rökum.

Hér verður ekki meira 
um það svar sem birt er að fullu á 
visir.is heldur komið að því sem er 
kjarni þess: Þeirri kröfu að hver 
sem ætlar sér að fjalla um kennslu 
geri það á gagnrýninn hátt og forðist 
alhæfingar, órökstuddar fullyrðing-
ar og skoðanir, fordóma og sleggju-

dóma. Því þó það séu skipt-
ar skoðanir um hvað eigi 
að kenna og hvernig eigi að 
kenna – jafnvel frekar af 
því að það eru skiptar skoð-
anir, þarf að gæta þess að 
umræður um skólastarf séu 
á raunhæfum nótum. Og ég 
segi raunhæfum, ekki bara 
faglegum, því skólastarf 
varðar ekki bara kennara 
og þá sem eru menntaðir á 
því sviði. Skólastarfið snýst 
jú um nemendur og varð-
ar allt samfélagið hvern-

ig sem einstaklingar koma að því; 
sem nemendur, foreldrar, kennarar, 
stjórnmálamenn eða skattgreiðend-
ur. Allir eiga rétt á sínum skoðunum 
en það er ekki rétt – eða öllu held-
ur er það óábyrgt, að setja fram illa 
ígrundaðar skoðanir. Háleit mark-

mið eru bara það ef það er engin 
raunhæf leið að ná þeim. Hvað hver 
og einn vill verður að fara saman 
með því sem vilji er til og mögulegt 
er að gera. Þegar kemur að skoðana-
myndun og ekki síður þegar kemur 
að ákvarðanatöku um hvernig á að 
kenna og hvað á að kenna, þarf að 
hafa skýr markmið og það þarf að 
vera skýrt hvernig það á að vera 
mögulegt að ná þeim markmiðum. 

Annað er eins og að segja að það 
eigi að afskrifa allar skuldir heimil-
anna, hækka launin hjá öllum og 
lækka vöruverð um helming. Hljóm-
ar vel, af hverju er ekki búið að gera 
það?

Hugsaðu áður en þú skrifar
MENNTUN

Einar Þór 
Karlsson
bókmennta-
fræðingur og 
kennari

Lengri útgáfu greinarinnar má 
sjá á Vísi.

visir.is
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Að skjóta sig í fótinn er orða-
tiltæki sem stundum er notað 
yfir það er menn eru með 
orðum sínum og athöfnum 
að skaða sjálfan sig meira en 
ef þeir hefðu gert hið gagn-
stæða. Mér hefur stundum 
dottið þetta orðatiltæki í hug 
þegar Evrópusambandsaðild 
Íslands ber á góma og ég sé að 
andstaða við aðild Íslands er 
hvað mest á landsbyggðinni 
því allt bendir til þess að þeir 
sem hvað mest myndu græða 
á ESB-aðild eru einmitt hinar 
dreifðu byggðir landsins. 

Byggðaröskun er ekki séríslenskt 
fyrirbæri. Um alla Evrópu á sama 
þróun sér stað. Ástæður þessa liggja 
í breyttum atvinnuháttum og vél-
væðingu þar sem minni mannafla er 
krafist þó að framleiðsla aukist veru-
lega. Þetta á við um landbúnað, fisk-
veiðar og fiskvinnslu. En þessi snögga 
röskun hefur í för með sér ýmsar 
efnahagslegar afleiðingar sem eru 
óhagkvæmar samfélaginu í heild.                                                             

Þegar Efnahagsbandalag Evrópu 
varð til (síðar ESB) var strax reynt 
að taka á þessu vandamáli byggða-
röskunar með því að hjálpa byggð-
um sem voru að verða illa úti vegna 
hennar að breyta atvinnuháttum 
og auka endur menntun sem því 
fylgdi. Til þessa var komið á fót öfl-
ugum þróunar sjóðum sem styrkja 
atvinnuþróun í hinum dreifðari byggð-
um aðildarlandanna. Þessir sjóðir eru 
fjölmargir en hér skulu aðeins nefnd-
ir tveir þeir helstu. 1. Byggðasjóður 
Evrópu (ERDF – European Regional 
Development Fund). Hann styrkir 
nýsköpun í atvinnulífi og innviði (s.s. 
samgöngukerfi) í strjálli byggðum og 
náttúruvernd. 2. Félagsmálasjóður 
Evrópu (ESF – European Social Fund) 
með styrkjum til endurmenntunar 

auk aðstoðar vegna atvinnu-
leysis t.d. ákveðinna félags-
hópa, s.s. kvenna, ungs fólks 
o.s.frv. 

Meira fé til byggðamála
Auk þess hafa mörg aðildar-
ríki fengið inn í aðildar-
samning sinn sérstakan 
stuðning við svæði sem búa 
við erfið náttúruleg skil-

yrði vegna landfræðilegrar legu og 
strjálbýlis. Þannig fengu Svíar og 
Norðmenn það inn í aðildarsamning 
sinn að allur landbúnaður norðan 62. 
breiddar gráðu væri skilgreindur 
sem „heimskauta landbúnaður“ (arc-
tic agri culture) og þeim heimilað að 
styrkja hann langt umfram styrki 
ESB. Undir þetta fellur allt Finnland 
og stærstur hluti Svíþjóðar. 

Ísland liggur allt norðan 62. 
breiddar gráðu og ætti því ekki að 
vera erfitt að fá sömu ákvæði inn í 
íslenskan aðildar samning. Einnig 
fengu Bretar inn í sinn samning sér-
stakan stuðning við strjálbýlli svæði 
(Less Favoured Area Support Scheme, 
LFASS). Spánverjar fengu inn í sinn 
samning sérstakan stuðning við eyjar 
þeirra í Atlantshafi. Allt á þetta við 
um Ísland. Hvergi er meira strjál-
býli en hér og samgöngukerfi frum-
stætt og erfitt. Það eru því tölu verðar 
líkur til þess að verulega meira fé 
verði varið til byggðamála á Íslandi 
en nú er gert ef Ísland gerist aðili að 
ESB. En það vitum við auðvitað ekki 
fyrr en samningur liggur fyrir. Væri 
nú ekki skynsamlegt fyrir þá er bera 
hag landsbyggðarinnar fyrir brjósti 
að skoða hann en byrja ekki á því að 
skjóta sig í fótinn.

Að skjóta sig í fótinn
EVRÓPUMÁL

Kristján E. 
Guðmundsson
félagsfræðingur 
og framhaldsskóla-
kennari

Undirrituð starfar sem 
félagsráðgjafi í grunn-
skóla í Reykjavík. Í dag 
eru um það bil fimmtán 
félagsráðgjafar starfandi 
í grunn- og framhalds-
skólum á Íslandi. En hvað 
gerir félagsráðgjafi í 
grunnskóla?

Starfið er fjölbreytt, 
ekki síst vegna „skóla 
án aðgreiningar“ sem er 
opinber stefna á Íslandi. 
Í skóla án aðgreiningar 
stunda öll börn nám, mörg hver 
með greiningar vegna ýmiss 
konar vanda. Þar má nefna börn 
með ADD og ADHD, börn á ein-
hverfurófinu, sum með dæmi-
gerða einhverfu, börn með 
hegðunar vanda, sum greind 
með mótþróaþrjóskuröskun, börn 
með margvísleg námsvandamál, 
börn í tilfinningavanda t.d. vegna 
skilnaðar foreldra eða ástvina-
missis, börn sem búa við bág-
bornar félagslegar aðstæður, 
jafnvel vanrækslu eða ofbeldi, 
börn sem eru nýflutt til landsins 
og eru að læra íslensku og svo 
mætti lengi telja. Mörg barnanna 
glíma við brotna sjálfsmynd og 
afar lágt sjálfsmat og þurfa á 
faglegri aðstoð að halda. Enn 
fremur má búast við að á hverju 
ári komi upp eineltismál sem 
áríðandi er að tekið sé á með fag-
legum hætti.

Stuðningur innan skóla
Í grunnskólalögunum nr. 91 frá 
2008 er tekið fram í 13. gr. „að 
nemendur eigi rétt á að njóta 
náms- og starfsráðgjafar af til 
þess bærum sérfræðingum“. Ekki 
er minnst á að þau skuli njóta 
félagsráðgjafar. Er það þó álit 

margra reyndra skóla-
manna að félagsráðgjöf 
sé það sem þurfi ekki 
síður eða jafnvel enn 
frekar að vera til staðar 
í skólum, ekki síst í skóla 
án aðgreiningar eins og 
áður er minnst á þar sem 
allir nemendur eiga að 
njóta náms við sitt hæfi.

Í 40. gr. sömu laga 
þar sem kveðið er á um 
skipulag og framkvæmd 
sérfræði  þjónustu í 

grunn skólum segir m.a. „sveitar-
félög skuli tryggja að sérfræði-
þjónusta sé veitt í grunnskólum, 
ákveða fyrirkomulag hennar og 
stuðla að því að hún fari fram 
innan grunnskóla. Í sérfræði-
þjónustu felst annars vegar 
stuðningur við nemendur og fjöl-
skyldur þeirra og hins vegar 
stuðningur við starfsemi grunn-
skóla og starfsfólk þeirra.“ Í 
athugasemd með þessari grein í 
frumvarpinu segir m.a.: „Hér er 
ekki síst átt við að nemendur fái 
stuðning, ráðgjöf og þjálfun innan 
grunnskóla en þurfi ekki að sækja 
slíkt út fyrir veggi skólans, nema 
nauðsyn beri til.“

Vel í stakk búnir
Að mínu mati og margra ann-
arra eru félagsráðgjafar mjög 
vel í stakk búnir til að takast á 
við hin margbreytilegu verk-
efni sem í skólastarfinu felast. 
Hin margvís legu félagslegu og 
tilfinningalegu vandamál sem 
nemendur glíma við hafa djúp-
stæð áhrif á þá og setja þeim 
skorður í náminu. Að grípa inn í 
vanda snemma getur haft fyrir-
byggjandi áhrif, forðað barni frá 
djúpstæðari vanda síðar meir á 

ævinni sem í einhverjum tilfell-
um gæti jafnvel orðið kostnaðar-
samari fyrir samfélagið. Mennt-
un félagsráðgjafa undirbýr þá 
m.a. til að vera verk stjórar (case 
managers) í málum sem margir 
aðilar koma að, þar sem samhæfa 
þarf aðgerðir og mikilvægt er að 
hafa alla þræði á einni hendi. Enn 
fremur eru þeir vel undirbún-
ir til að eiga stuðnings viðtöl við 
fólk, bæði börn og fullorðna við 
margvís legar aðstæður, oft jafn-
vel í mikilli örvæntingu, ójafn-
vægi og hjálpar þurfi. Markmið 
félags ráðgjafa í starfi eru ætíð 
að hjálpa fólki til sjálfshjálpar, 
hjálpa því að finna og nýta sér 
sínar eigin bjargir. Til þess nota 
þeir virka hlustun og lausna-
miðaða nálgun. Þeir eru vel að 
sér í þeim stuðnings úrræðum 
sem sam félagið býður upp á og 
vinna að jafnaði út frá heildar-
sýn í hverju máli. 

Náms- og starfsráðgjafar og 
aðrir sérfræðingar vinna frá-
bært starf í skólum landsins en 
þeirra vinna og starfssvið er allt 
annað en félagsráðgjafa. Að mínu 
mati myndi það tryggja best hag 
nemenda að í hverjum grunn- 
og framhaldsskóla væru starf-
andi félagsráðgjafar og náms- og 
starfsráðgjafar hlið við hlið.                

Skólafélagsráðgjöf
SAMFÉLAG

Sigríður 
Sigurðardóttir
skólafélagsráðgjafi 

➜ Byggðaröskun er 
ekki séríslenskt fyrir-
bæri.

➜ Að grípa inn í vanda 
snemma getur haft 
fyrirbyggjandi áhrif, forðað 
barni frá djúpstæðari vanda 
síðar meir á ævinni sem í 
einhverjum tilfellum gæti 
jafnvel orðið kostnaðar-
samari fyrir samfélagið.
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Tónlist Víkingur Heiðar leikur á vígslu-
tónleikum nýs flygils í tónleikasal 
Hannesarholts á Grundarstíg á morgun 
klukkan tvö. Tónleikarnir verða endur-
teknir á sunnudaginn klukkan fimm og 
á þriðjudaginn 30. apríl klukkan átta.
Flygillinn er af gerðinni Steinway 
and Sons og Víkingur Heiðar valdi 
hann í Þýskalandi nú á vordögum. 
Víkingur Heiðar mun leika verk frá 
ólíkum tímabilum tónlistarsögunnar til 
að sýna eiginleika hljóðfærisins í sem 
litríkustu ljósi, spjalla um flygilinn og 
um tónlistina. 

Við sama tækifæri verður greint frá 
nafni nýja salarins í Hannesarholti, sem 
er sérstaklega hannaður með tónlistar-
flutning í huga. 

Víkingur Heiðar spilar

Flygill Hann-
esar  holts vígður

Aldís Snorradóttir
hjá Gallerí Þoku

Kýs og málar
„Ég er að vinna í dag en ætla 
að reyna að hitta vinkonu 
mína sem er að koma frá 
útlöndum í kvöld. Ásamt því 
auðvitað að kjósa. Á sunnu-
daginn ætla ég að hjálpa 
mömmu minni að mála nýju 
íbúðina sína.“

Hjörvar Hafliðason
dagskrárgerðamaður

Túlkar nýjustu tölur
„Eins og alltaf þegar það eru kosningar þá sit ég heima 
hjá vinum mínum og þykist vera Ólafur Þ. Harðarson og 
túlka nýjustu tölur. Ég hef gert það síðan ég var 7 ára 
og er hvergi nærri hættur. En einnig geri ég ráð fyrir 
því að skella mér á Kópavogshöfn og reyna að veiða 
eitthvað í matinn. Ekki veitir af svona á síðustu dögum 
mánaðarins.“

Atli Bollason 
athafnarmaður

Leggst undir feld
„Ég ætla að kíkja á vínyl-
markaðinn hans Dr. Gunna í 
Kolaportinu í dag. Á morgun 
leggst ég undir feld og ákveð 
ýmist að flýja land eða hanga 
hérna áfram svona eftir því 
hvernig kosningarnar fara.“

Steinunn Þórhallsdóttir 
hjá Listahátíð

Á Klambratún
Í dag ætla ég með krakkana 
niður á Klambratún og skoða 
nýja útlistaverkið/leiktækið 
eftir Guðjón Ketilsson. Svo 
finnst mér við hæfi að fara 
í kápu og kjósa og fá sér svo 
kaffi og köku og Borginni eða 
eitthvað svoítið hátíðlegt. 

Fjölskyldan Margvíslegir viðburðir 
verða í tengslum við Barnamenn-
ingarhátíð nú um helgina. Hátíðin 
rúmar allar listgreinar og er byggð upp 
á fjölbreyttum viðburðum sem börn, 
og fullorðnir í fylgd með börnum, geta 
sótt sér að kostnaðarlausu. 
Meðal viðburða má nefna dans-æði 
fyrir börn á Dansverkstæðinu Skúla-
götu, föndursmiðju í Sjómannasafninu 
Víkinni, hjólaleiðsögn um ratleikinn 
Styttur bæjarins og lokahátíðina í 
Laugardalslaug. 

Nánari upplýsingar er að finna á 
vefsíðunni barnamenningarhatid.is.

Barnamenningarhátíð

Viðburðir um 
allan bæ

Tónlist Retro Stefson, DJ Margeir, 
Skálmöld og fleiri koma fram á 
lokakvöldi Fanfest-hátíðar CCP í kvöld. 
Lokahófið, tónleikarnir Party at Top of 
the World, fara fram í kvöld og engu 
er til sparað í hljóði, ljósum og annarri 
umgjörð. Í fyrra komumst færri að en 
vildu í lokahófið sem hefst klukkan 
átta í kvöld.

Hátíð í Hörpu

CCP Fanfest 
nær hámarki

„Þetta leggst ljómandi vel í 
mig,“ segir fréttakonan Lóa Pind 
Aldísar dóttir um kosningavöku 
Stöðvar 2, Kosningapartí, sem 
hefst í opinni dagskrá kl. 21 í kvöld.

„Ég held að þetta verði öðru-
vísi kosningasjónvarp. Við erum 
ekki að fara að keppa við Rúv,“ 
segir hún. „Kosningadagur er 
hátíðisdagur hjá þjóðinni og kosn-
ingakvöldin eru alltaf stuð og 
stemning. Við ætlum að reyna að 
endurspegla það í þessum þætti. 
Þegar fólk er búið að fá sinn 
skammt af tölum frá Rúv getur 
það farið yfir til okkar og fengið 

smá sprell, enda er uppleggið 
„kosningapartí“.“

Aðspurð segir Lóa Pind undan-
farnar vikur í kosningasjónvarp-
inu á Stöð 2 hafa verið gríðarlega 
skemmtilegar en einnig mjög erf-
iðar. „Þetta er gríðarlegt álag en 
það er mjög skemmtilegt að fá að 
taka virkan þátt í þessari baráttu.“

Fréttakonan knáa segist ekki 
vera búin að ákveða hvað hún ætlar 
að kjósa. „Ég ákvað að ákveða mig 
ekki fyrr en í kjörklefanum. Mér 
fannst ég ekki geta tekið ákvörðun 
á meðan ég er að taka þátt í þessu 
öllu saman.“  - fb

Skemmtilegt að taka virkan þátt í baráttunni
Það verður stuð og stemming á kosningavöku Stöðvar tvö segir fréttakonan Lóa Pind Aldísardóttir.

LÓA PIND 
 Fréttakonan 
hefur haft 
í nógu að 
snúast undan-
farnar vikur. 

„Ég er alin upp í kringum 
pólitík og hef mikinn áhuga 
á stjórnmálum. Ég hef samt 
hálfkviðið því að kjósa því ég 
vil ekki þurfa að sjá eftir því 
hvaða flokk ég vel. Svona til 
þess að reyna að forðast það 
hef ég  tekið mér mikinn tíma 
í að kynna mér málefni stjórn-
málaflokkanna og er búin 
að fara á nokkrar kosninga-
skrifstofur til að kynna mér 
flokkanna og hvað þeir standa 
fyrir. Svo hef ég líka lesið 
síðurnar þeirra á netinu. Mig 
langar til að taka upplýsta 
afstöðu,“ segir Alma Ágústs-
dóttir menntaskólanemi, sem í 
dag kýs í fyrsta sinn. 

Liggur yfir stefnumálum
Alma, sem átti átján ára 
afmæli í gær er dóttir Kol-
brúnar Halldórsdóttur, fyrr-
verandi umhverfisráðherra, 
og Ágústs Pétursonar. „Ég hef 
ákveðið að taka ekki öllu því 
sem foreldrar mínir hafa sagt 
sem heilögum sannleika, því 
hef ég legið yfir þessu sjálf. 
En það er samt gott að geta 
spurt mömmu út í ýmis mál-
efni þegar ég er að kynna 
mér stefnu flokkanna. Ég er 
mikið að pæla í umhverfis- og 
menntamálum og hef því sér-
staklega skoðað afstöðu flokk-
anna í þeim málum.“

Alma segir vini sína mis-
áhugasama um stjórnmál og 
kosningar. „Þeir vinir mínir 
sem eiga afmæli síðar á árinu 
og geta því ekki kosið eru ekki 
spenntir. Þó taka flestir þeirra 

sem eru með kosningarétt sér 
nægan tíma til að gera upp 
hug sinn og eru að velta mögu-
leikunum fyrir sér.“

Ekki mikið afmælisbarn
Sjálf átti Alma afmæli í gær, 
varð átján ára og slapp því 
rétt inn á kjörskrá. Skóli og 
kór æfing voru á dagskrá á 
afmælis daginn og vin konunum 
var boðið í sushi á sumar-
daginn fyrsta. Alma segist 
samt ekki vera neitt sérlega 
mikið afmælisbarn. „Ég er 
ekkert sérstaklega mikið 
fyrir það að eiga afmæli. Ég 
væri alveg til í að vera áfram 
sautján. Átján ára afmælinu 
fylgja alls konar fullorðins-
legar skyldur og ég þarf líka 
að borga fullt gjald alls staðar 
núna,“ segir Alma, sem er nemi 
í Mennta skólanum við Hamra-
hlíð. Hún er líka í tveimur 
kórum, kór MH og Stúlknakór 
Reykja víkur og leggur stund á 
söngnám. Hún segir leiklistina 
þó frekar heilla sem framtíðar-
starf en sönginn.

En aftur að kosningunum. 
Eftir allan undirbúninginn, 
ertu búin að ákveða hvað þú 
ætlar að kjósa? „Nei ég er 
ekki búin að því en ætla að 
sjálfsögðu að mæta á kjör-
stað og kjósa, mér finnst það 
vera skylda. Ætli ég ákveði 
mig ekki bara í kjörklefanum,“ 
segir Alma að lokum.

Kýs í fyrsta 
sinn í dag

Alma Ágústsdóttir kýs í dag í fyrsta sinn enda 
varð hún átján ára í gær. Hún hefur tekið sér 

góðan tíma til þess að velja hvað hún ætlar að 
kjósa og meðal annars heimsótt kosningaskrif-

stofur flestra flokka.

HVERJIR EIGA AÐ RÁÐA?  Alma Ágústsdóttir veltir fyrir sér hverjir eigi erindi á 
þing.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sigríður 
Björg Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

  Ég hef ákveðið að taka 
ekki öllu því sem foreldrar 

mínir hafa sagt sem heil-
ögum sannleika, því hef ég 

legið yfir þessu sjálf.



KJÓSUM BETRI

GRILL

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA
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69.900 KR. 

49.900 KR. 

BUGG GASGRILL 
MEÐ UNDIRVAGNI 

BUGG SVART ÁN UNDIRVAGNS:

VERÐ ÁÐUR 55.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 79.480 KR.
3000221. 2 sjálfstæðir brennarar 
Quartz Start kveikjari

2 sjálfstæðir brennarar. Quartz 
Start brennari. Án undirvagns. 

69.900 KR. 

BEEFEATER GRILL

VERÐ ÁÐUR 79.900 KR.

3000365. 3 brennarar úr pottjárni. 
Postulín húðað lok.

135.900 KR. 

128.900 KR. 

22.900 KR. 33.900 KR. 

BEEFEATER GRILL

WEBER SPIRIT E310 PREMIUM

OUTBACK OMEGA 200SUNSET SOLO 3

VERÐ ÁÐUR 149.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 136.700 KR.

VERÐ ÁÐUR 25.900 KR.VERÐ ÁÐUR 39.900 KR.

3000366. 4 brennarar úr pottjárni. 
Postulín húðað lok.

3000267. 3 ryðfríir brennarar. 
Rafkveikja. Alvöru grill!

2 brennarar. Tvö hliðarborð3000393
3 ryðfríir brennarar. Hitamælir.

225.900 KR. 

59.900 KR. 

55.900 KR. 

BEEFEATER GRILL

WEBER Q220

OUTBACK DRIFTER 3

VERÐ ÁÐUR 264.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 62.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 64.900 KR.

3000367. 4 brennarar úr pottjárni. 
Stál gasgrill.

3000268. Ryðfríir brennarar. 
Rafkveikirofi . Innfellanleg hliðarborð.

3000213. 3 ryðfríir brennarar. 
Hitamælir og rafstart.

14.9OO KR. 

SUNSET TASMAN 200
3000391
Hlíf yfi r brennara. Piezo kveikjariTILBOÐ 

Á GRILLUM 

AÐEINS UM 

HELGINA!

ÁVAXTATRÉ AÐEINS 

4.990
EPLA, PERU, PLÓMU 
OG KIRSUBERJATRÉ.

EINNIG MIKIÐ ÚRVAL AF 
BERJARUNNUM OG ÖÐRUM 

ÁVAXTATRJÁM

RÓSIR 

999
7 STK

SÝPRIS

999 
ORKIDEA

1.499 

NÝTT Á ÍSLANDI!



H Ú S G AG N A H Ö L L I N   O P I Ð  

STING
TUNGU- HORNSÓFI

LUGO
TUNGUSÓFI

Fæst með vinstri og hægri tungu.
Stærð: 313x245 D: 155 H:83 cm. Litur: Svart. Leður á slitflötum

Fæst bæði hægri og vinstri. Stærð: 301x154 H: 82 cm. Slitsterkt grátt áklæði.

HÖLLIN – ALLTAF EITTHVAÐ 
ELDHÚS OG BARSTÓLAR

FRÁÁÁÁÁÁÁÁB

OPINEL
TUNGUSÓFI

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

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

21.902
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

30.530
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

19.320
KRÓNUR

DC 3600
2JA SÆTA SÓFI

0

AÐEINS

21.039
KRÓNUR

DC 3600
3JA SÆTA SÓFI

0

AÐEINS

26.215
KRÓNUR

ANDREW
BORÐSTOFUSTÓLL

Svart,
hvítt og 
brúnt
leður.

DALLAS
BARSTÓLL

DUMBLING
BARSTÓLL

MATHILDE
BARSTÓLL

Svart og hvítt 
leður á króm-
fæti.

Svart, hvítt og
rautt leður á 
krómfæti.

Svart leður á
krómfæti.



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

– fyrir lifandi heimili –

FÁÐU ÞÉR GOTT SÆTI!

MELBOURNE
SVEFN-/TUNGUSÓFI

0% VEXTIR - Húsgagnahöllin b

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

NÝTT OG SPENNANDI!

CLEVELAND
TUNGUSÓFI

Fæst bæði með hægri og vinstri tungu. 
Stærð: 231x140 H: 81 cm. Slitsterkt dokkgrátt áklæði.

BBBBBBBBÆÆÆÆÆÆÆÆRRRRRRRRRR  HHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ – OOOPPPIIÐÐÐ AAAAAAAALLAAAAAAA HHHHHHHELGGIINNNAAA

DC 4200
3JA SÆTATT SÓFI

Stærð: 3JA 212x80 H:80 cm. Svart leður á slitflötum
Einnig fáanlegur 2ja sæta. Stærð 252x80 H:80 cm.

279.990

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

00

12

AÐEINS

27.940
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

LAND

12

AÐEINS

10.690
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

URNE

12

AÐEINS

15.865
KRÓNUR

LÍF OG FJÖR Á
husgagnahollin.is

og með vinum okkar á 

GOOHST
HÆÆGIG NDASTTÓÓLLLL

Grátt,
blátt, 
turkis og
fjólublátt
ákæði

HAVANA
HÆGINDASTÓLL

Orange, hvítt eða 
grátt áklæði.
Einnig til í leðri.

GYRO
HÆGINDASTÓLL

Hvítt, rautt 
eða svart leður
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krabbamein sem einstaklingsverk-
efni í skólanum. „Þetta var vídeó-
verk þar sem ég ræddi við föður 
minn og bræður í fyrsta skipti um 
þennan tíma angistar og óöryggis. 
Það var stórt skref,“ segir Snorri. 
„Þarna vorum við eftir fjórir karl-
menn sem höfðum tekið dálítið 
karlalega á þessu máli, farið áfram 
á hörkunni án þess að tjá okkur og 
það kom í ljós í þessum viðtölum að 
við vorum dálítið á ólíkum stöðum 
í úrvinnslunni. En þetta var þrosk-
andi. Mamma á það skilið að við 

látum dauða hennar ekki íþyngja 
okkur alla ævi, heldur leyfum 
missinum að styrkja okkur sem 
manneskjur.“ 

„Það var ótrúlega gott fyrir 
okkur alla að brjóta ísinn og ræða 
þetta,“ tekur Engilbert, faðir hans, 
undir og segir að kannski væri 
hollt fyrir fleiri í sömu stöðu að sjá 
þetta myndband. 

Dauðinn alltaf yfirvofandi
Snorri dregur ekki dul á að veik-
indi móður hans hafi reynt á hann. 

„Þetta var alger rússíbanareið 
því á fimmtán árum fór mamma í 
gegnum miklar þjáningar á köflum 
en átti betri tímabil inn á milli. 
Auðvitað hugsaði ég oft um hvenær 
hún dæi og hvernig það yrði. Við 
feðgarnir áttum einu sinni fund 
með heilbrigðisstarfsmanni sem 
sagði okkur að mamma ætti bara 
nokkra mánuði eftir, í mesta lagi 
ár, en hún lifði í fjögur ár eftir það. 
Við þennan dóm gerðist hlutur sem 
var ástæða þess að ég gerði verk-
efnið síðar, ég fór að búa sjálfan 

mig undir dauða mömmu með því 
að reyna að fjarlægjast hana til-
finningalega og milda þannig högg-
ið. Reyndi að verða dálítið kaldur 
og loka á allan innileik okkar á 
milli, sem var rosalega sárt. Hún 
fann þetta og spurði mig, sem 
betur fer, af hverju okkar sam-
skipti væru orðin svona, af því við 
vorum mjög miklir vinir. Þá viður-
kenndi ég hvað undir byggi og er 
feginn að ég gat það. Hún virtist 
skilja afstöðu mína. Svo kom árið 
2005. Eftir mis heppnaða aðgerð 

Þótt Snorri Engilbertsson 
leikari sé að slá í gegn í 
Englum alheimsins sem 
Pétur, einn af vistmönn-
unum á Kleppi, þá er það 
ekki leiklistin heldur 

saga hans sjálfs sem einkum er 
ætlunin að fjalla um í þessu við-
tali. Hann var sjö ára þegar móðir 
hans, Kolbrún Kristinsdóttir, 
greindist fyrst með krabbamein 
sem dró hana til dauða árið 2005, 
þegar hún var fimmtíu og fjög-
urra ára. Faðir Snorra er Engil-
bert Snorrason tannlæknir og 
eldri bræður hans eru Jóhann 
og Helgi Karl Engilberts synir. 
Engilbert hóf tannlæknaferil 
sinn á Hvammstanga árið 1982, 
sama ár og Snorri fæddist, og þar 
bjó fjölskyldan í fimm ár. „Ég á 
góðar minningar frá Hvamms-
tanga,“ segir Snorri. „Við fluttum í 
Hafnarfjörðinn 1987 en pabbi hélt 
áfram að sinna tannlækningum 
fyrir norðan í einhvern tíma á eftir 
og þá fylgdi ég honum oft.“  

Aldrei feiminn við að stíga á svið
Engilbert, faðir Snorra segir að 
ljóst hafi verið strax frá upphafi 
hvert strákurinn stefndi. „Snorri 
var aldrei feiminn við að stíga á 
svið og því fleiri sem horfðu á því 
betra. En hann hefur alltaf verið 
vandvirkur og metnaðarfullur í 
því sem tekur sér fyrir nendur, var 
í samkvæmisdansi í tíu ár og lærði 
þar mikla ögun. Keppti bæði hér 
heima og erlendis og náði góðum 
árangri.“

Snorri kveðst hafa hætt að dansa 
daginn sem hann byrjaði í fram-
haldsskóla. „Stelpan sem ég dans-
aði við í átta ár hætti að dansa við 
mig og þá ákvað ég að einbeita 
mér að öðru,“ segir hann og kveðst 
hafa látið að sér kveða í félags-
lífinu í  Flensborg, tekið þátt í 
ræðukeppnum, setið í skemmti-
nefnd, vídeónefnd og menningar-
nefnd, auk þess að vera skóla-
stjórnarfulltrúi. „Allt þetta gerði 
ég kannski svolítið á kostnað 
námsins því ég var fjögur og hálft 
ár að ljúka stúdents prófi en sé ekk-
ert eftir því,“ segir Snorri, sem 
eftir framhaldsskólann fór í Leik-
félag Hafnarfjarðar og kynntist 
þar meðal annars Gunnari Birni 
Gunnarssyni sem leikstýrði honum 
síðar í kvikmyndunum Astrópíu og 
Gauragangi. Í Flensborg leikstýrði 
Stefán Jónsson honum í tveimur 
verkum og varð síðan mentor hans 
í Leiklistarskólanum. Hann hafði 
mikil áhrif á að Snorri valdi fimm-
tán ára baráttu móður sinnar við 

➜ „Snorri hefur sérstak-
an klæðaburð og er oft 

litskrúðugur en sjatterar 
vel og er mjög flottur. En 
hann leggur ekki mikinn 

pening í fatnað heldur 
kaupir föt í kílóavís í 

Rauðakrossbúðinni eða 
hjá Hjálpræðishernum. 
Bræður hans eru í dýru 

merkjunum en þeir 
þurfa að vinna fyrir 

þeim. Þetta er útsjónar-
semi sem leikarar verða 
náttúrulega að hafa því 

þeir eru í hugsjónastarfi 
og ekkert er öruggt.“

Engilbert faðir hans

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

MÓÐURMISSIRINN 
BREYTTI MÉR 
Snorri Engilbertsson er rísandi stjarna í Þjóðleikhúsi Íslendinga. Hann er þar í fimm 
uppfærslum á sínum fyrsta vetri, nú í hinni rómuðu sýningu Englum alheimsins. 
Á leiksviði lífsins hefur hann kynnst sorginni og lært að þakka fyrir hvern dag. 

SNORRI  „Ég 
fór að búa 
sjálfan mig 
undir dauða 
mömmu 
með því að 
reyna að fjar-
lægjast hana 
tilfinninga-
lega og 
milda þannig 
höggið,“ segir 
hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



FRÍTT
Í STÆÐI

Hluti af staðalbúnaði í Chevrolet Spark:

Verð: 1.790 þús. kr.
Verð: 1.990 þús. kr.

Opið alla virka frá 9 til 18 og laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur og kaffi 

smábíllinn er jafnframt sá
Söluhæsti 

ódýrasti
Aðeins 1.790 þús. kr.
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fór mamma í líknar meðferð og við 
strákarnir og pabbi sátum hjá henni 
meðan hún var að takast á við það að 
vera að deyja. Hún hafði alltaf verið 
trúlaus og ég sömuleiðis. Dauðastríð 
er erfið staða og hún fékk til sín prest. 
Hann sagði, sem mér fannst flott, að 
hann gæti ekkert fullyrt um fram-
haldið, það væri enginn bæklingur 
til um það. Ég sagði mömmu að þó að 
ég væri trúlaus gæti ég ekki úti lokað 
að eitthvað tæki við eftir dauðann og 
ef einn staður væri betri en annar 
hinum megin ætti hún þann besta 
skilið, þegar litið væri til þess hvernig 
hún hefði lifað sínu lífi af heilindum 
og heiðarleika og alið okkur drengina 
upp. Ég var ánægður með að geta tjáð 
henni þessa skoðun mína.“ 

Í skólann í þriðju tilraun
Tveimur mánuðum eftir að móðir 
hans lést hélt Snorri til Parísar í 
árs leiklistarnám. „Það var erfitt að 
kveðja pabba á flugvellinum. Hann 
var eiginlega á barmi taugaáfalls og 
það var sárt að geta ekki verið hjá 
honum,“ segir Snorri. Engilbert minn-
ist þessarar stundar líka. „Mér fannst 
erfitt að sjá á eftir stráknum og var 
með hnút í maganum en hann spjaraði 
sig mjög vel.“ Snorri kveðst í raun 
hafa frestað eigin sársauka með því 
að fara út og vera upptekinn af við-
fangsefnunum í skólanum. „Það er 
samt merkilegt hvernig svona áfall 
hefur áhrif á líkamann, á svefninn, 
matarlystina, hárið og húðina,“ rifjar 
hann upp. Hann kom heim frá Frakk-
landi mánuði fyrr en áætlað var því 
hann hafði fengið hlutverk í mynd-
inni Astrópíu. Eftir það fór hann að 
vinna á sambýli fyrir fötluð börn í 
skammtíma vistun og segir það hafa 
verið hollt. Árið 2008 sótti hann um í 
leiklistardeild Listaháskólans í þriðja 
skipti og fékk inngöngu. „Ég er þakk-
látur núna fyrir að ég skyldi ekki 
komast inn fyrr,“ segir hann. „Árin 
fjögur í skólanum voru virkilega 
góður tími. Bekkjarsystkinum mínum 
finnst mörgum hann hafa liðið hratt. 
Mér finnst það ekki. Ég veit ekki af 
hverju. Mér fannst ég upplifa svo 
margt og taka út svo mikinn þroska.“ 
Telur hann sorgarreynsluna dýpka 
hann sem túlkanda í listinni? „Ég get 
alveg ímyndað mér það, án þess að ég 
geti fest fingur á það. Móður missirinn 
breytti mér sem manneskju, ég lít 
öðru vísi á lífið og heiminn.“

Missti fingur
Eins og títt er um ungmenni á Íslandi 
hefur Snorri kynnst ýmsum störfum 

í skólafríum. Tvö sumur var hann að 
vinna við hvalskurð í Hvalfirðinum 
og faðir hans segir hann hafa sýnt 
þar mikla lagni. „Eitt sumarið smíð-
aði hann fyrir mig forláta bílskúr 
og vannst mjög vel. Lærði heilmikið 
af afgreiðslumönnunum í BYKO en 
sýndi líka heilmikla útsjónarsemi 
og hæfileika á smiðssviðinu, hefur 
ábyggilega erft það frá móðurafa 
sínum sem var hagleiksmaður,“ segir 
Engilbert og heldur áfram að lýsa 
syni sínum. „Strákurinn hefur gott 
geð og sendir góða orku frá sér en 
hann hefur verið talsvert uppátektar-
samur, maður vissi aldrei hvað gerð-
ist næst hjá honum. Það sem kom 
mér mest á óvart var þegar hann og 
Gunnar Björn leikstjóri sömdu leik-
ritið Dauði og jarðarber og fóru með 
það hringferð um landið með leik-
myndina í skottinu á Skoda station 
sem Snorri átti þá. Þeir unnu fyrir 
sér í tvo mánuði með því að setja upp 
sýningar í mörgum félagsheimilum. 
Snorri hefur svo gaman af leiklist-
inni að það er frábært að hann skuli 
hafa komist áfram í henni. Það virt-
ist aldrei annað koma til greina hjá 
honum en sjóbisness.“ 

Sumarið 2003 vann Snorri garð-
yrkjustörf hjá Félagsstofnun stúd-
enta. Þá var hann svo óheppinn að 
missa hluta af vísifingri hægri hand-
ar. Í sjúkrabílnum á leiðinni á Slysó 
hringdi hann í Helga Karl bróður 
sinn sem var þá í læknanámi og ein-
mitt að vinna í bráðamóttökunni svo 
hann gat gert klárt og þeir bræður 
spjölluðu saman meðan á aðgerðinni 
stóð. „Slysið var þannig að ég hélt að 
ég hefði misst alla höndina en þegar 
ég leit á hana sá ég að það var bara 
einn fingur farinn. Þá varð ákveðinn 
léttir. Ég gerði mér strax grein fyrir 
að þessu yrði ekki breytt og tileinkaði 
mér þarna á staðnum ákveðið æðru-
leysi. Hringdi sjálfur á sjúkra bílinn 
og felldi ekki eitt einasta tár yfir 
þessum fingri,“ segir Snorri. 

Ólíkir bræður
Spurður um samband bræðranna 
þriggja svarar Snorri: „Það er mjög 
gott þó við heyrumst ekki mikið. 
Ég er yngstur – athyglissjúka ör-
verpið! Helgi Karl er næstur, hann 
er þvagfæraskurðlæknir í Malmö. 
Við erum líkir að því leyti að okkur 
þykir báðum leiðinlegt að tala í síma 
en þegar hann kemur heim eða ég 
heimsæki hann þá spjöllum við mikið. 
Hann á eiginlega heiðurinn af því 
að ég sótti í þriðja skipti um Leik-
listarskólann. Við sátum á Ölstofunni 

og áttum svolítið fallegt tal saman. 
Jóhann eldri bróðir minn er flugstjóri 
hjá Icelandair og menntaður véla-
verkfræðingur. Það er alveg ótrúlegt 
hvað við erum ólíkir, bræðurnir en 
völdum okkur þó allir óvenjulegan 
vinnutíma. Þeir gáfu mér mjög mikla 
gjöf með því að taka þátt í þessu 
verkefni í skólanum sem ég var að 
lýsa áðan, því það var erfitt fyrir þá.“ 

Þegar Jóhann bróðir Snorra er 
beðinn um komment um litla bróður 
er hann pínu tregur til. „Eins og 
Snorri er opinn er ég lokaður,“ segir 
hann afsakandi. Viðurkennir svo að 
honum finnist alltaf jafn skrítið að 
sjá Snorra uppi á sviði. „Að horfa á 
einhvern sem maður þekkir svona vel 
setja sig í alls konar hlutverk verk-
ar mjög skringilega á mig. En mér 
finnst hann standa sig mjög vel og er 
stoltur af honum.“

Fjölbreytt verkefni á sviðinu
Snorri fékk árssamning í Þjóðleik-
húsinu um leið og hann útskrifaðist 
úr leiklistarskólanum. Það var stór 
áfangi. Nú hefur hann framlengt 
samninginn um ár. „Ég er búinn að 
vera í fimm uppsetningum í vetur 
svo það hefur verið mikil vinna en 
ég hef litið á hana sem framhald á 
mínu námi,“ segir hann og skrunar í 
lokin yfir verkefnin sem hafa verið 
fjölbreytt. „Ég byrjaði í Dýrunum í 
Hálsaskógi sem bakaradrengurinn 
og hlakkaði alltaf til að mæta í bak-
aríið með Erni Árnasyni, hann er svo 
lifandi og skapandi leikari að senan 
er aldrei eins frá einni sýningu til 
annarrar. Ágústa Skúladóttir leik-
stýrði því verki og ég hafði haft góð 
kynni af henni áður. Svo var ég í 
Tveggja þjónn, farsa sem Þórhildur 
Þorleifs leikstýrði, hún er reynslu-
bolti sem ég lít upp til. Síðan fór ég í 
Macbeth undir stjórn Benedikts And-
rews. Mikill skóli og gaman að fá að 
vera í Shakespear-verki á stóra sviði 
Þjóðleikhússins. Næst kom Fyrir-
heitna landið sem Guðjón Petersen 
leikstýrði. Ólíkt hinum verkunum 
og mikil áskorun. Þaðan fór ég svo 
yfir í Engla alheimsins, þar sem ég 
fékk það tækifæri að leika Pétur, 
herbergis félaga aðalpersónunnar 
Páls. Þorleifur Arnarson leikstýrir 
Englunum af miklu öryggi og sýnir 
glöggt hvert hægt er að þenja sviðs-
verk. Þá hefur heldur betur verið 
lærdómsríkt að sjá Atla Rafni takast 
á við aðalhlutverkið. Allt er gert af 
hjarta og ástríðu og það hefur verið 
upplifun fyrir mig, nýútskrifaðan, að 
fá að fylgjast með.“

  Ég sagði 
mömmu að þó að 

ég væri trúlaus 
gæti ég ekki 
útilokað að 

eitthvað tæki við 
eftir dauðann og 

ef einn staður 
væri betri en 
annar hinum 

megin ætti hún 
þann besta skilið, 

þegar litið væri 
til þess hvernig 
hún hefði lifað 

sínu lífi af 
heilindum og 

heiðarleika og 
alið okkur 

drengina upp. Ég 
var ánægður með 

að geta tjáð 
henni þessa 

skoðun mína.“

LEIKARINN 
„Ég fékk það 
tækifæri að 
leika Pétur, 
herbergis-
félaga aðal-
persónunnar 
Páls,“ segir 
Snorri um 
hlutverk sitt 
í Englum 
alheimsins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



FRÁBÆRT PAR! FRÁBÆRT PAR!

Umboðsmenn um land allt

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75670FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75470FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60460FL

PAR 1 PAR 2

Listaverð:
135.900,-

1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
27.180,-

Listaverð:
189.900,-

1600 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
37.980,-

Listaverð:
179.900,-

1400 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
35.980,-

Listaverð:
145.900,-

1400 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
29.180,-

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn 8 kg
Íslensk notendahandbók
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
329.800,-
Þú sparar: 65.960,-

ÞVOTTAVÉL
1400 snúninga · Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn: 8 kg
Stafrænn framvinduskjár
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
363.800,-
Þú sparar: 72.760,-

ÞVOTTAVÉL
1600 snúninga · Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M 

LÁGMÚLA 8
SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

VAXTALAUSAR
RAÐGREIÐSLUR

3.6% lántökugjald

ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

Listaverð:
149.900,-
Þú sparar:
29.980,-

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð:
197.900,-

1600 snúninga
Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
39.580,-

K
V

I
K

A

12 manna stell
5 þvottakerfi
Turbo-þurrkun
Hljóðlát vél: 47db (re 1 pW)
Orkunýtni: A
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

UPPÞVOTTAVÉL FAVORIT 45010-W/M

95.920,-  STÁL
87.920,-  HVÍTTILBOÐSVERÐ –  116.720,-

TILBOÐSVERÐ –  151.920,-TILBOÐSVERÐ –  143.920,-

TILBOÐSVERÐ –

TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 263.840,- TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 291.040,-

TILBOÐSVERÐ –  119.920,-TILBOÐSVERÐ –  158.320,-

TILBOÐSVERÐ –  108.720,-

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI
LAVAMAT 75470 & LAVATHERM T76280

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 87680FL

LAVAMAT 87680FL & LAVATHERM T86280IC

12 manna stell
5 þvottakerfi
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

89.990,-  STÁL
79.900,-  HVÍT

afsláttur af öllum
þvottavélum,  þurrkurum

og uppþvottavélum

ÍSLENS ÍSLEN

Ð Ð

RÐ Ð



INTERSPORT LINDUM / sími 585 7260 / lindir@intersport.is / OPIÐ ALLA DAGA: Mán. - fös. 11 - 19 / Lau. 11 - 18 / Sun. 12 - 18  

ALVÖRU GOLF

OPNUM Í DAG

KL. 11:00

fullt verð 69.990
SPALDING golfsett
Mjög gott golfsett;   
Sex járnkylfur, driver, 4-tré, 
hybrid og putter í góðum poka.

49.990
69.990

27.990
fullt verð 36.990
JAEGER fjarlægðarmælir
Vandaður fjarlægðarmælir  
frá þekktum framleiðanda, 
dregur 600 m

36.990fullt verð 38.990
CLICGEAR 3.5 golfkerra
Þekktasta þriggjahjóla 
golfkerran á Íslandi.

34.990
38.990
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Glæsileg
opnunar-

tilboð!

Það er mikið úrval af golfboltum á góðu verði í Intersport.
Flest öll stærstu merkin ásamt vatna- og æfingaboltum. 
Allir boltar verða á opnunartilboði um helgina.

10% afsláttur
af öllum golfboltum

önnur  
opnunar-  
tilboð.
Öll opnunar-
tilboðin gilda 
lau. og sun.

MÖRG

afsláttur 
af öllum 
Nike fatnaði 
og skóm

15%
afsláttur 
af öllum 
Cross fatnaði

20%
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Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Icesave sló tóninn fyrir kosninga-
baráttuna. Hversu furðuleg staðreynd 
sem það er að dómarar við EFTA-
dómstólinn í Lúxemborg hafi haft 
úrslitavald um það hvernig íslenskir 
stjórnmálamenn ræða við kjósendur, 
þá er það samt svo. Icesave gaf Fram-
sóknarflokknum trúverðugleika sem 
hann hefur byggt á síðan, enda vísar 
flokkurinn reglulega í dóminn í sínum 
áróðri. Icesave varð Sjálfstæðis-

flokknum erfitt, þar sem formaður 
hans, Bjarni Benediktsson, studdi síð-
asta samninginn, að ekki sé minnst á 
stjórnarflokkana sem studdu Icesave-
samninga allan tímann.

Ómögulegt er að segja hvernig 
kosningabaráttan hefði þróast hefði 
Icesave-dómurinn fallið öðruvísi. 
Enginn sá þó fyrir um ára mótin að 
hún mundi fyrst og síðast snúast um 
skuldavanda heimilanna. Fá önnur 
mál hafa komist að og Framsóknar-
flokkurinn hefur í raun stýrt 
umræðunni með tillögum sínum, sem 
eru vægast sagt umdeildar.

Ekki hefur verið mikið um stór-
skandala hjá stóru framboðun-

um þessa kosningabaráttuna. 
Framsóknar flokkurinn þurfti reynd-
ar að biðjast afsökunar á auglýsingu 
sem sýndi nakinn dreng, sem sumum 
þótti fullunglegur þótt hann reyndist 
kominn á þrítugsaldurinn. Þá hafa 
ekki allir Samfylkingarmenn viljað 
flíka kosningabæklingi flokksins sem 
sendur var til nýrra kjósenda, en yfir-
skrift hans var: Komdu út úr skápn-
um. Við það var síðan bætt: Sem pólit-
ískt ungmenni. Seint fer þetta þó í 
flokk yfir stórklúður, jafnvel að þetta 
hafi bara aukið umtalið um flokk-
ana. Eins og Oscar Wilde sagði er illt 
umtal betra en ekkert umtal.

Minni framboðin voru mörg hver í 

vandræðum með samsetningu fram-
boðslista sinna. Ekkert þó meira en 
Hægri grænir, en formaður þess 
uppgötvaði of seint hvar hann átti 
heima. Þá hafa fregnir úr fortíð 
margra frambjóðenda, gömul afbrot 
og ummæli, farið hátt.

Heilt yfir verður hins vegar að 
segjast að kosningabaráttan hefur 
verið heldur dauf og lítið um ris og 
lægðir hvað baráttuna sjálfa varðar.

Kannski er sá tími liðinn að góð 
frammistaða í umræðuþætti breyti 
miklu um fylgi. Í dag horfa kjósend-
ur á þættina og keppast svo hver um 
annan þveran við að lýsa yfir sigri 
síns kandídats á Facebook.

Einlægt viðtal og umdeild loforð
Kosningabaráttur eru mannlífsstúdía. Fólk og flokkar bera sig og reyna að fá kjósendur til að treysta sér umfram aðra. Allt er reynt við 
slíkar aðstæður, vísað er í kynlíf og kynhegðun og foringjar fara í einlæg viðtöl. Fréttablaðið leit yfir baráttuna og skoðaði toppana.

FYLGISÞRÓUN FLOKKANNA Í AÐDRAGANDA KOSNINGABARÁTTUNNAR HEIMILD: KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 DAGANA 22. TIL 24. APRÍL 2013

Jóhanna Sigurðardóttir lét af formennsku í 
Samfylkingunni á landsfundi 1. til 3. febrúar 
og Árni Páll Árnason hafði betur í baráttu 
við Guðbjart Hannesson um formennskuna. 
Þá var Katrín Júlíusdóttir kjörin formaður. 
Flokkurinn hélt því af landsfundinum með 
samþykkta stefnu og nýja forystu. Fylgi 
flokksins hafði hrunið í síðustu könnun fyrir 
landsfundinn, úr 19,7 prósentum í 11,9, en 
það skreið upp á við og náði hæst í 13,8 
prósent um miðjan mars.

Ný forysta

Stórtíðindi urðu í sögu Vinstrihreyfingarinnar–  græns 
framboðs á landsfundinum, sem haldinn var 22. til 
24. febrúar. Steingrímur J. Sigfússon, sem verið hafði 
formaður frá stofnun flokksins, gaf ekki kost á sér til 
formennsku og varaformaðurinn, Katrín Jakobsdóttir, 
tók við. Vinstri græn samþykktu, nokkuð óvænt, að 
ljúka aðildarviðræðum við ESB og þótti það gefa von 
um að flokkurinn gæti höfðað til fjöldans.

Nýr formaður og mildari Evrópustefna skiluðu 
tímabundinni fylgisaukningu, en Vinstri græn fóru 
úr 11,9 prósentum í janúarlok í 12,8 prósent mánuði 
síðar. Fylgið fór síðan í 13,8 prósent um miðjan mars 
en hrundi svo í apríl. Síðan hefur það þokast upp á við.

Stofnandinn víkur
Öll spjót stóðu á formanni 
Sjálfstæðisflokksins, Bjarna 
Benediktssyni, þegar hann 
mætti í viðtal í Ríkis-
sjónvarpið fimmtudaginn 
11. apríl. Kannanir sýndu 
að fylgi flokksins hefði 
hríð fallið–  og féll enn–  og 
könnun sem Viðskipta-
blaðið birti sýndi að 
kjósendur myndu frekar 
kjósa flokkinn væri Hanna 
Birna Kristjánsdóttir formaður. Sögusagnir 
voru á kreiki um að stuðningsfólk Hönnu 
Birnu stæði á bak við könnunina.

Bjarni sló hins vegar öll vopn úr höndum 
gagnrýnenda úr eigin flokki þegar hann til-

kynnti að hann væri hugsi yfir 
eigin stöðu og mundi taka um 
það ákvörðun á næstu dögum 
hvort hann segði af sér sem 
formaður. Ábyrgðin á slæmu 
gengi flokksins væri sannar-
lega ekki hans eins. Einlægnin 
skein úr hverjum drætti 
formannsins og áhorfendur 
velktust ekki í vafa um að 
hann meinti hvert orð.

Hvort sem það var planað 
eða ekki fóru stuðningsyfirlýsingarnar að 
streyma inn og fylgi flokksins jókst á nýjan 
leik. Afturkippur hefur komið í þann vöxt, en 
það breytir engu um að þetta viðtal verður 
lengi í minnum haft.

Sögulegt viðtal

Björt framtíð byrjaði árið vel í könnunum Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2, mældist með 14,5 prósent um miðjan janúar og 
fór í 16,4 prósent í lok mánaðarins. Síðan tók það að dala og 
fór niður í 6,5 prósent um miðjan apríl en upp í 7,6 í síðustu 
könnun. Hvort flokkurinn hafi toppað of snemma skal ósagt 
látið, en fylgið hefur verið á nokkurri hreyfingu það sem af er ári.

Píratar nálguðust hins vegar svipaða fylgistölu úr hinni áttinni; 
hófu árið með 0,7 prósent en voru komnir með 6,3 prósent í 
síðustu könnun, sem gerð var í vikunni. Sígandi lukka er best, sagði 
einhver, en það eru alltént nokkur tíðindi að tveir nýir flokkar nái 
inn á þing, verði þetta niðurstaðan.

Að toppa á réttum tíma

Auglýsingar flokkanna hafa dregist saman 
undanfarnar kosningar, enda hafa þeir samið 
um þak á kostnað og búið er að setja reglur 
um hámarksstyrki til þeirra. Allir flokkarnir 
auglýsa þó eitthvað og út úr því hefur ýmis-
legt skemmtilegt komið. Hattberandi, þung-
brýndir frambjóðendur Lýðræðisvaktarinnar 
raða steinum í vörðu á Lækjartorgi, Björt 
framtíð sækir á hasarmyndamiðin, Vinstri 
græn flagga formanninum og Sjálfstæðis-
flokkurinn heldur sig á hefðbundnari miðum 
með talnaupplýsingum.

Framsóknarflokkurinn á vinninginn þegar 
kemur að athyglisverðustu auglýsingunum, 
skartar enda meðal annarra Völu Grand. 
Ungir framsóknarmenn eiga heiðurinn af 
þeirri umdeildustu, en á henni mátti sjá 
nakinn strákslegan pilt sem setti atkvæði í 
kjörkassa. Að kjósa er unaður! stóð fyrir ofan 
og fyrir neðan: Þú færð það bara á 4 ára 
fresti. Drengurinn ungi virðist ekki taka þátt 
í forseta-, eða sveitarstjórnarkosningum, en 
unaðurinn var hins vegar skammur, þar sem 
auglýsingin var tekin úr birtingu 22. apríl.

Skammvinnur unaður

5.000
Rúmlega 5.000 
fréttir hafa verið 
skrifaðar í fj öl-
miðlum landsins 
um kosningarnar 
síðustu átta vikur, 
frá 1. mars til 23. 
apríl, samkvæmt 
tölum frá Fjöl-
miðlavaktinni.

2013

Dómur EFTA-dómstólsins í Icesave-
deilunni féll Íslendingum algjörlega 
í vil 28. janúar. Með því var tónninn 
sleginn fyrir kosningabaráttuna og 
grunnurinn myndaður fyrir fylgisaukn-
ingu Framsóknarflokksins. Flokkurinn 
var með 12,6 prósent í könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 16. og 17. janúar, 
en í annarri, sem tekin var 30. og 31. 
janúar, strax í kjölfar dómsins, rauk það 
í 20,8 prósent. Og enn ofar fór það.

Icesave slær tóninn
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Hingað til hefur það verið sem greypt í 
stein að fylgi flokka tekur kipp upp á við 
þegar þeir halda landsfund. Það getur 
verið um skamma hríð og fallið síðan á 
ný, en umtal og athygli sem landsfundur 
vekur hefur þýtt aukið fylgi. Öðru var nær 
með landsfund Sjálfstæðisflokksins, sem 
haldinn var 21. til 24. febrúar. Ekki geta 
flokksmenn kvartað undan fjölmiðlaat-
hyglinni, en þeir hafa þó, margir hverjir, 
kvartað yfir því hvert hún beindist.

Séð utan frá virtist fundurinn að miklu leyti snúast um tillögur um kristin gildi og 
þröngsýni í Evrópumálum og formaður flokksins hlaut ekki nema 80 prósent atkvæða, 
þrátt fyrir að eini formlegi mótframbjóðandi hans væri séra Halldór frá Holti.

Þegar upp var staðið tapaði flokkurinn fylgi á fundinum, fór úr 32 prósentum í 
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 í lok janúar í 29 prósent skömmu eftir landsfund.

Illa heppnaður landsfundur

1 2

4 5

6



GOLD C20 BOXDÝNA
Glæsileg miðlungsstíf dýna með 

8 sm. þykkri og góðri yfirdýnu 
úr hágæða kaldsvampi. Í spring-
dýnunni eru 250 fjölpokagormar 
pr. m2 með 5 þægindasvæðum 
sem veitir þér betri stuðning.

Í boxdýnunum eru 115 BONNELL 
gormar pr. m2 .  Stærð

 160 x 200 sm.  Verð: 249.950
með fótumt .

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

INNIFALINYFIRDÝNA

PLUS B60 BOXDÝNA
250 pokagormar pr. m2 í efra lagi 
og 150 smáir BONELL gormar í 
neðra lagi.  Yfirdýna úr latex-
svampi sem andar. Stærð: 90 x 
200 sm. Verð: 79.950 án fóta.

GOLD B30 BOXDÝNA
500 fjölpokagormar pr. m2 í efra 
lagi og 150 smáir BONELL 
gormar í neðra lagi. 

90 x 200 sm. Verð: 149.950
án fóta.

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

GOLD B20 BOXDÝNA
250 pokagormar pr. m2 í efra lagi 
og 150 smáir BONELL gormar í 
neðra lagi.  Yfirdýna úr MEMORY
FOAM. Stærð: 90 x 200 sm.
Verð: 129.950 án fóta.

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

5

GOLD B30 BOXDÝNA
500 fjölpokagormar pr. m2 í efra
lagi og 150 smáir BONELL
gormar í neðra lagi. Yfirdýna úr 
latexsvampi sem andar. Stærð:

GÆÐADÝNUR Á GÓÐU VERÐI!

AÐEINS

21.888
KR. Á MÁN.

BJÓÐUM UPP
Á VAXTALAUSAR
AFBORGANIR Í
12 MÁNUÐI *

* MEÐ 3,5% LÁNTÖKUGJALDI OG 330 KR. GREIÐSLUGJALDI PR. AFBORGUNGILDIR EINGÖNGU Á AUGLÝSTUM VÖRUM FRÁ 26.04 - 29.04

AÐEINS

7.226
KR. Á MÁN.

AÐEINS

13.263
KR. Á MÁN.

AÐEINS

26.201
KR. Á MÁN.

AÐEINS

11.538
KR. Á MÁN.

BJÓÐUM UPP
Á VAXTALAUSAR
AFBORGANIR Í
12 MÁNUÐI*

BJÓÐUM UPP
Á VAXTALAUSAR
AFBORGANIR Í
12 MÁNUÐI*

BJÓÐUM UPP
Á VAXTALAUSAR
AFBORGANIR Í
12 MÁNUÐI*

BJÓÐUM UPP
Á VAXTALAUSAR
AFBORGANIR Í
12 MÁNUÐI*

INNIFALINYFIRDÝNA

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmffffffffffaaaaaaaatttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaagerinnn.is

INNIFALINYFIRDÝNA

INNIFALINYFIRDÝNA

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

3

5 7

DUNLOPILLO
RAFMAGNSRÚM
Einstaklega vönduð latexdýna
með 7 þægindasvæðum.
Yfirddýna úr latexsvampi sem 
andar. Þráðlaus fjarstýring.
Stærð: 90 x 200 sm.
Verðð: 299.950 með fótum.
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Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Í töskutískunni 
fyrir sumarið 
kennir ýmissa 
grasa. Svartar og 
hvítar eins og 
hjá Marc Jacobs, 
pastellitaðar og 
stórar eins og 
hjá Mulberry eða 
skemmtilegar 
kjöltutöskur eins 
og hjá Chanel 
sem minna á 
legókubba. 

FJÖLBREYTT TÖSKUFLÓRA

Leðrið áfram inn í sumarið
Leður er ekki bara eitt af slitsterkustu efnum í 
flórunni heldur líka tískubóla sem þreytist seint í 

tískuheiminum. Leðurjakkarnir bera þar höfuð 
og herðar yfir aðrar flíkur og má kalla 
skyldueign í fataskápinn. Ekki er 
ástæða til að leggja leðurjakkanum 
með hækkandi sól því hann getur 

sett töffaralegan blæ á sumar-
kjólana og pilsin. Hér hefur að líta 

nokkra góða leðurjakka og 
-kápur sem sýndir 

voru á tísku-
pöllunum fyrir 
sumarið. 

MARC JACOBS
3.1 PHILLIP LIM

MULBERRYCHANEL

MULBERRY

RODARTE
3.1 PHILLIP 
LIM

MULBERRY

ALEXANDER WANG

MARC JACOBSHERMÉS

MARC BY 
MARC JACOBS
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TEXTURE
Brúnn vasi. H 17 cm  3.995,-
Brúnn vasi. H 21 cm  4.995,-

sendum um allt land
Bjóðum uppá 

vaxtalaust lán 

til 12 mánaða

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

Bromby beygla
Skinka, majónes, egg, gúrka, 
ostur og salatblanda
Verð 895,- 

nú 695,-

SAN PONTI
Klukka úr gráum við. Ø 36 cm 13.995,-

RIB  SKEMILL/SESSA 
Ø50 cm

19.995

BERBER 
3JA SÆTA SÓFI L250 cm

249.900

DOUGLAS
HÆGINDASTÓLL

84.900

RECYCLED
Rammi, endurunninn viður. 
19 x 24 cm  2.495,-

AZTEKA
Ljós viðarrammi.
19,5 x 24,5 cm  
1.995,-

ZIGZAG
Ábreiða. 130 x 170 cm 11.995,-

DELGADA
Dökkur trérammi. 
16 x 20,5 cm  
2.495,-

RECYCLED
Kertastjaki. Endurunninn viður. H 34 cm  3.995,- 
Kertastjaki. Endurunninn viður. H 27 cm  2.995,-

CROSS
Kerti í glasi/basti. Ø 9,5 x H 10 cm  1.295,-
Kerti í glasi/basti. Ø 10,5 x H 12 cm  1.895,-

YALE
Veggljós, antík silfurlita. 
29 x 21 cm  18.995,-

SQUARE
Sessa. Grá, navy, svört eða drapplita. 
45 x 45 cm  3.495,-

REE

RECYCLE995,--
995,-

SAN POPONTINTI

ZIGZAG

AZTEKA
Skál/fat, ljós viður.  Ø 30 x 
H 12 cm  6.995,-
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Carrie Mathison í 
Homeland, Saga Norén 
í Brúnni, Sarah Lund 
í Glæpnum og Birg-
itte Nyborg í Höllinni 
eiga það allar sam-

eiginlegt að vera konur sem hafa 
komist langt á heimavelli karla. 
CIA-fulltrúi, tvær háttsettar lög-
reglukonur og forsætisráðherra, 

það er ekkert slor. Segið svo að 
konur njóti ekki sannmælis í 
skemmtanageiranum.

Kvenréttindakonur virðast hins 
vegar aldrei vera ánægðar hversu 
mikið sem skemmtanaiðnaðurinn 
reynir að koma til móts við kröf-
urnar um fleiri og betur skrifuð 
kvenhlutverk í sjónvarpsþáttum 
og kvikmyndum. Nýlegt dæmi um 

það er grein eftir Heather Havril-
esky sem birtist í New York Times 
fyrir skemmstu. Þar leiðir Havr-
ilesky sterk rök að því að boðskap-
ur þessara sjónvarpsþátta sé, þrátt 
fyrir konuna í aðalhlutverki, fyrst 
og fremst sá að konur skuli sko 
aldeilis ekki ímynda sér að þær 
geti valsað í gegnum glerþakið án 
þess að greiða það dýru verði. Hún 

tekur dæmi af Carrie í Homeland 
og Linden í The Killing, amerísku 
útgáfunni af Glæpnum, og bend-
ir á að með því að láta þær kljást 
við geðsjúkdóm og persónuleika-
truflanir séu höfundar þáttanna 
að gefa í skyn að það séu einungis 
„skrítnar“ konur sem leggi á sig 
það sem þarf til að komast áfram 
í karlastörfum. Aðrar konur hafa 

mótmælt þessari kenningu harð-
lega og bent á að þessar konur nái 
árangri þrátt fyrir að vera öðru-
vísi, ekki vegna þess.

Er þetta bara dæmigerður 
stormur í femínistaglasinu? Skoð-
um nánar þessar fjórar konur sem 
nefndar voru í upphafi. Það lítur 
helst út fyrir að Havrilesky hafi 
nokkuð til síns máls.  

Skarpar, skeleggar og klikkaðar
Hver sjónvarpsserían eftir aðra hefur konu í aðalhlutverki og það eru sko engar undirlægjur. Að 
baki sterkri framhliðinni leynast þó oftar en ekki persónuleikatruflanir sem gera þessar kláru konur 
ófærar um að lifa eðlilegu lífi. Getur verið að það sé tilviljun að svona kvenkarakterar séu ráðandi?

UPPHAFIÐ AÐ 
ÓFÖRUNUM 

 Havrilesky bendir á 
að með Ally McBeal 
hafi orðið þáttaskil í 

kvenímynd sjónvarps-
þáttanna; framagjörn 
kona sem stendur sig 
vel í starfi en er með 

allt niður um sig í 
einkalífinu og jaðrar 
á köflum við að vera 

andlega vanheil.

Birgitte Nyborg, stjórnmálakonan sem ber 
sjónvarpsseríuna Borgen á herðum sér, er ólík 
hinum konum sem hér er fjallað um. Hún er 
fullkomlega „eðlileg“ kona, enda Borgen mun 
raunsæislegri þættir en hinir. Hún fær þó 
að borga hressilega fyrir það að vera kona í 
karlaveröld ekkert síður en hinar.

Í upphafi fyrstu seríu er Nyborg 
hamingjusam lega gift tveggja barna móðir 
sem starfar í miðjuflokki á danska þinginu. 
Eftir að flokkurinn vinnur sigur í kosningum 
og hún verður forsætisráðherra fara hlutirnir 
hins vegar hressilega úr skorðum. Maðurinn 
sættir sig ekki við að vera í öðru sæti á eftir 
starfinu og labbar út, dóttir hennar verður 
þunglynd og reynir sjálfsmorð og karlarnir á 
þinginu valta yfir hana bæði leynt og ljóst. 
Þessi „vandræði“ öll kosta það að flokkurinn 
tapar fylgi í næstu kosningum og hún missir 
djobbið og trúverðugleikann.

Þriðja serían, sú sem klárast á RÚV á 
morgun, fjallar um endurkomu hennar 
í pólitík. Hún er þó ekki fyrr komin út í 
pólitíkina á nýjan leik en allt fer á annan 
endann. .Þrátt fyrir að Danmörk hafi nú 
konu á stóli forsætisráðherra og hversu 
raunsæislegir sem þættirnir annars eru þá 
virðast skilaboðin vera skýr einnig hér: Kona 
sem hyggur á starfsframa á karlasviði skal 
svo sannarlega fá að borga fyrir það.

➜ Eðlileg kona í afar 
    óeðlilegu starfi

BIRGITTE NYBORG  er leikin af Sidse Babett Knudsen.

Carrie, söguhetjan í bandarísku sjónvarps-
seríunni Homeland, er rúmlega þrítugur 
CIA-fulltrúi sem vegna náms í arabísku er 
látinn fylgjast með málum í arabaheiminum. 
Hún er klár og flott kona en sá böggull fylgir 
skammrifi að hún þjáist af geðhvarfasýki sem 
gerir hana óstabílan og óáreiðanlegan starfs-
mann sem á erfitt með að fylgja fyrirmælum. 
Enginn í CIA veit þó af veikindum, ekki einu 
sinni mentorinn hennar hann Saul. 

En það er ekki nóg með það að hún sé 
haldin geðsjúkdómi heldur er hún í þokka-
bót lauslát og létt á bárunni, hefur sofið 
hjá yfirmanni CIA og kórónar svo lauslætið 
með því að stofna til ástarsambands við 
grunaðan og harðgiftan hryðjuverkamann. 
Svona konum er auðvitað ekki treystandi 
og hún er rekin frá CIA með skömm í lok 
fyrri seríunnar og endar með því að fara í 
raflostsmeðferð.  

Í upphafi síðari seríunnar er hún farin að 
jafna sig, orðin kennari og býr heima hjá 
pabba sínum. Þrátt fyrir brottreksturinn er 
hún kölluð til CIA, tekur aftur upp samband 
sitt við meinta hryðjuverkamanninn og 
leysir gátuna að lokum. Verandi kona lætur 
hún engu að síður tilfinningarnar taka af sér 
ráðin og kemur manninum undan í þann 
mund sem CIA hyggst klófesta hann. Aldrei 
hægt að treysta þessum konum.  

➜ Geðhvarfasjúkt 
tilfinningabúnt

CARRIE MATHISON  Sniðin fyrir Claire Danes.

Saga Norén úr sjónvarpsþáttunum Brúnni 
er skemmtileg týpa að horfa á, dugleg 
lögga sem leysir málin og nýtur virðingar í 
vinnunni, en einkalíf á hún varla svo hægt 
sé að tala um. Hún hefur ýmis einkenni 
Asperger-heilkennisins; er óskaplega skipu-
lögð, tekur allt sem sagt er bókstaflega, 
kann ekki að ljúga og er ófær um að mynda 
tengsl við annað fólk.

Allir þessir eiginleikar gera hana að 
frábærri löggu. Það er engin hætta á að 
hún láti málin ganga nærri sér tilfinninga-
lega og þráhyggjan að raða púslinu saman 
og ráða gátuna gerir það að verkum að hún 
vinnur á við þrjá. 

Hún virðist hvorki eiga fjölskyldu né vini, 
samskipti hennar við hitt kynið ganga út 
á það að fara á barinn, finna álitlega hjá-
svæfu, taka hann með sér heim, nota hann 
og henda honum út. Rómantíkin sem reynt 
er að kynda undir í síðustu þáttunum virkar 
alveg á skjön við karakterinn.

Ástand hennar reynist einnig standa 
henni fyrir þrifum í vinnunni, hún er 
ekki fær um þau mannlegu samskipti 
sem mannaforráð krefjast og neitar því 
stöðuhækkun. Hennar virðist bíða að sitja 
föst í sömu sporum, góð í vinnunni–  en 
ekki nógu góð, ein og tilfinningalaus. Ekki 
glæsilegar framtíðarhorfur. 

➜ Dugleg en ekki 
nógu dugleg

SAGA NORÉN  Í túlkun Sofiu Helin.

Sarah Lund í Glæpnum er engin venjuleg 
kona. Henni virðist vera skítsama hvernig 
hún lítur úr; ljótar peysur og hárið í tagli, 
hún verður algjörlega heltekin af þeim 
málum sem hún glímir við að leysa, mætir 
ekki í eigið brúðkaup, sinnir syni sínum svo 
illa að hann hættir að umgangast hana, 
hrekur móður sína frá sér og er meira og 
minna upp á kant við vinnufélagana. Ekki 
nema von að henni hafi verið sparkað úr 
lögreglunni í lok síðustu seríu og send til 
Íslands.

Seríurnar um Glæpinn eru nú orðnar 
þrjár og Lund hefur brennt nánast allar 
brýr að baki sér. Ekki hefur hún hlotið 
neina umbun fyrir það og er orðin jafnvel 
enn samanbitnari en fyrr, á ekkert eftir, 
hvorki tilfinningalega né í vinnunni. Hún er 
útbrennd; henni hefur hefnst fyrir það að 
helga sig vinnunni skilyrðislaust og láta allt 
annað sitja á hakanum. Hún á þetta skilið.

Áhorfskannanir benda engu að síður 
til að áhorfendur kunni vel við Lund og 
samsami sig henni, bæði konur og karlar. 
Kannski fólk þrái almennt innst inni að 
vera lónerar og segja sig úr lögum við 
allt og alla. Líklega er skýringin þó frekar 
sú að fólk almennt er miklu betur statt í 
tilverunni en Lund og hefur efni á að sýna 
henni samhug og standa með henni. 

➜ Vinnan ofar öllu 
– annað fólk er óþarfi

SARAH LUND  Eins og Sofie Gråböl túlkar hana.

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is
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Fimm tekjuhæstu frumsýningarnar erlendis:
■ talið í Bandaríkjadölum
■ skv. tölum frá Boxofficemojo.com

1. Prometheus (2012)
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
51.050.101
Miðasala á heimsvísu: 403.354.469 
Kostnaður myndar: 130.000.000
Tökustaður á Íslandi: Dettifoss og í 
Rangárþingi ytra

2. Batman Begins (2005)
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
48.745.440
Miðasala á heimsvísu: 374,218.673
Kostnaður myndar: 150.000.000
Tökustaður á Íslandi: Svínafellsjökull

3. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
47.735.743

Miðasala á heimsvísu: 
274.703.340
Kostnaður myndar: 115.000.000
Tökustaður á Íslandi: Jökulsárlón

4. Die Another Day (2002)
Frumsýningarhelgi í N-Amer-
íku: 47.072.040
Miðasala á heimsvísu: 
431.971.116
Kostnaður myndar: 
142.000.000
Tökustaður á Íslandi: Jökulsárlón

5. Oblivion (2013)
Frumsýningarhelgi í N-
Ameríku: 38.152.000
Miðasala á heimsvísu: ?
Kostnaður myndar: 
120.000.000
Tökustaður á Íslandi: 
Hrossaborgir á Mý-
vatnsöræfum og í 
nágrenni við Veiði-
vötn

Freyr Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Fimm tekjuhæstu Hollywood-
myndirnar með íslenskum 
leikara:
■ talið í Bandaríkjadölum
■ skv. tölum frá Boxofficemojo.
com

1. Prince of Persia (2010)
Leikari: Gísli Örn Garðarsson 
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
30.095.259
Miðasala á heimsvísu: 
335.154.643
Kostnaður myndar: 200.000.000

2. Contraband (2012)
Leikari: Ólafur Darri Ólafsson
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
24.349.815
Miðasala á heimsvísu: 
96.262.212
Kostnaður myndar: 25.000.000

3. Journey to the Center 
 of the Earth (2008)

Leikari: Anita Briem
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
21.018.141
Miðasala á heimsvísu: 
241.995.151
Kostnaður myndar: 60.000.000

4. Hostel (2005)
Leikari: Eyþór Guðjónsson
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
19.556.099
Miðasala á heimsvísu: 
80.578.934
Kostnaður myndar: 4.800.000

5. K-19: The Widowmaker (2002)
Leikari: Ingvar E. Sigurðsson
Frumsýningarhelgi í N-Ameríku: 
12.778.459
Miðasala á heimsvísu: 
65.716.126
Kostnaður myndar: 100.000.000

„TEKJUHÆSTU“ ÍSLENSKU LEIKARARNIR 

PRINCE OF PERSIA  Gísli Örn Garðarson 
lék vonda kallinn í Hollywood-myndinni.

JOURNEY TO THE CENTER OF THE 
EARTH  Aníta lék stórt hlutverk.

HOSTEL  Eyþór Guðjónsson lék í 
hryllings myndinni vinsælu.

stærstu „íslensku“ 
frumsýningarnar

Miklu máli skiptir fyrir framgang mynda hversu vel þeim 
gengur á frumsýningardeginum í N-Ameríku. Af 
þeim Hollywood-myndum sem hafa verið teknar 
upp hérlendis hefur Prometheus vegnað best. 
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Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda

20 ll d

Opnunartilboð í
Nammilandi Iceland.
Gildir aðeins um helgina
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Í strætó 
Borgirnar sem búa yfi r besta 
almennings sam göngu kerfi  
heimsins. SÍÐA 2

Freistingar 
á ferðalögum

Framhjáhald á sér oftar en ekki stað 
á ferða lagi. Að sögn sálfræðingsins 

Bryndísar Einarsdóttur verður ákveðin 
aftenging þegar fólk er í öðru 

umhverfi  en það er vant. SÍÐA 4

Wakka Wakka
Tónlistarmaðurinn Gunnar Þor-
valdsson ferðast um Noreg með 
bandarísku brúðuleikhúsi. SÍÐA 6

Götulist
List er að fi nna víðar 
en í galleríum og 
söfnum. SÍÐA 8
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Í dag gerir Norðursigling út þrjár skonn-
ortur og hefur á undanförnum árum 
verið að auka framboðið af lengri sigl-

ingum. Þriðja skonnortan, Opal, bættist 
í f lota Norðursiglingar á dögunum þegar 
hún kom heim til Húsavíkur en þang-
að var hún keypt frá Danmörku. Opal 
er stærsta skonnortan í eigu Norður-
siglingar, 32 metrar að lengd og sjö metra 

breið. Um borð er gisti-
rými fyrir tólf farþega í 
sex tveggja manna klef-
um, auk áhafnar.

„Við bjóðum upp á 
tveggja daga ferðir frá 
Húsavík til Grímseyjar 
þar sem farið er norður 
fyrir heimskautsbaug. 
Í þessum ferðum gistir 
fólk í skútunum og upp-

lifir lífið um borð,“ segir Heimir Harðar-
son, skipstjóri og einn eigenda Norður-
siglingar. Einnig hefur fyrir tækið í meiri 
mæli verið að bjóða upp á sérferðir sem 
sniðnar eru að þörfum hvers hóps. „Þá 
hefur fólk samband við okkur með sínar 
hugmyndir um lengd ferðar og hvað það 
langar að upplifa og við skipuleggjum 
ferðina,“ segir Heimir og bætir við að 
í ár verði í þriðja sinn boðið upp á viku 
langar siglingar um Scoresby-sund á 
Norðaustur-Grænlandi.   

Grænlandsferðirnar eru ævintýra-
legar að sögn Heimis, sem lýsir ferða-
laginu nánar: „Flogið er til Constable 
Point, f lugvallarins í Scoresby-sundi. 
Þar er farið beint um borð í skútuna og 
leiðangurinn hefst. Siglingin er sjö dagar 
og gist er í sjö nætur um borð í skonn-
ortunni en f logið heim á áttunda degi. 

Í Scoresby-sundi er tæplega 500 manna 
þorp, Ittoqqortoormiit, sem við heim-
sækjum. Siglt er um sundið, sem er 350 
kílómetra langt, umhverfis eyjuna Milne 
Land við borgarísjaka, himinháa kletta 
og skriðjökla sem falla til sjávar. Njótum 
kyrrðar og næðis í villtri náttúrunni. Í 
Hare fjord köstum við akkerum til tveggja 
nátta og verjum heilum degi í landi þar 
sem við göngum um, litumst um eftir 
sauð nautum, snæhérum, rjúpum og öðru 
villtu dýralífi. Þeir hraustustu geta skellt 
sér í sjósund. Um kvöldið kveikir áhöfnin 
svo eld í fjörunni og grillar ofan í mann-
skapinn. Setið er við eldinn, sungið og 
sagðar sögur. Staldrað er við í kofa veiði-
manna við Sydkap, fylgst með dýralífinu 
og stórbrotinni náttúrunni. Að morgni 
áttunda dags vaknar fólk við Constable 
Point. Þá er snæddur morgunverður, 
skipst á netföngum og skrifað í gestabók 
skipsins áður en haldið er í land þaðan 
sem flogið er til Íslands.“

Laust er í ferðir Norðursiglingar um 
Scoresby-sund með nýju skonnort-
unni Opal 14.-21. ágúst og 21.-28. ágúst. 
„Okkur langar til að bjóða Íslendingum 
að taka þátt í þessum ferðum okkar sem 
hingað til hafa aðallega verið bókaðar af 
útlendingum,“ segir Heimir.

Sigling Norðursiglingar um Scoresby-
sund kostar 590.000 krónur. Veittur er af-
sláttur ef bókað er fyrir fjóra eða f leiri í 
hóp. Innifalið er f lug frá Íslandi til Con-
stable Point og til baka, leiðsögn, fæði og 
gisting í uppábúnum rúmum í tveggja 
manna klefum um borð í skonnortunni.

Allar nánari upplýsingar á http://
northsailing.is/tours/greenland/ og í 
síma 464 7250 og 862 0551.

Ævintýri við Grænlandsstrendur
Norðursigling á Húsavík er fjölskyldufyrirtæki sem allt frá árinu 1995 hefur boðið reglulegar hvalaskoðunarferðir um borð í 
hefðbundnum íslenskum eikarbátum, sem gerðir hafa verið upp og eru sérútbúnir til hvalaskoðunar. Um 450 þúsund farþegar hafa 
siglt með Norðursiglingu í um það bil tíu þúsund ferðum. Frá árinu 2001 hefur Norðursigling gert út skonnortur, fyrst til hvala- og 
fuglaskoðunar undir seglum og í framhaldinu til lengri siglinga.

Lífið um borð í skipum Norðursiglingar er líflegt og skemmtilegt.

Heimir Harðarson, 
skipstjóri og einn 
eigenda Norður-
siglingar.

Skonnorta Norðursiglingar liggur við akkeri í Scoresby-sundi.

Anna María Meier fór í ferð Norður-
siglingar um Scoresbysund síðast-
liðið sumar

Heil vika á seglskipi í Scoresby-
sundi, á milli tignarlegra fjalla 

og snarbrattra klettaveggja, meðal 
óteljandi risavaxinna borgarísjaka í 
dimmbláu hafi, gönguferðir um land 
sem skreytt er fegurstu haustlitum, 
varðeldur tvisvar að kvöldlagi, lykt 
af grilli og heitt kakó, fullt tungl og 
norðurljós um nóttina... allt sem ég sá 
og reyndi var jafn tilkomumikið og ég 
naut alls þessa með mikilli aðdáun og 
gleði.

London i
Lundúnaborg og 32 úthverfi 
hennar eru tengd saman af viða-
miklu kerfi rúta og lesta sem 
fara um bæði ofan- og neðan-
jarðar. Neðanjarðarlestakerfi 
Lundúna var tekið í gagnið árið 
1863 og er því elsta slíka kerfið í 
heimi. Ýmis legt verður gert í ár 
til að halda upp á 150 ára afmæli 
þess. Almenningssamgöngu-
kerfi Lundúna er það dýrasta í 
heimi en þykir jafnframt búa yfir 
best hannaða kortinu yfir lestar-
leiðir, sem Harry Beck teiknaði 
árið 1931.

Seúl í Suður-Kóreu
Neðanjarðarlestakerfið í Seúl er það 
lengsta í heimi þar sem 508 kíló-
metrar af sporum liggja þvers og 
kruss í gegnum 25 hverfi borgar-
innar. Í flekklausum hátækni-
stöðvunum eru skiltin bæði á ensku 
og kóresku. Stafrænir snerti skjáir 
veita upplýsingar um komutíma, 
kort og aðrar ferðaupplýsingar. Á 
háanna tímum koma lestir á tveggja 
mínútna fresti en þegar lítið er að 
gera líða þó aðeins fimm mínútur á 
milli. Ókeypis þráðlaust net er bæði 
á stöðvunum og í lestunum. Þá eru 
stafræn sjónvörp um borð í lestun-
um og sætin eru upphituð á veturna. 

München í Þýskalandi
Höfuðstaður Bæjaralands býr 
yfir almenningssamgöngu-
kerfi sem þykir það auðveldasta 
í notkun. Öll kerfin, U-Bahn, S-
Bahn, strætó- og sporvagna-
kerfið, eru mjög vel samþætt. Því 
má ferðast auðveldlega milli allra 
borgar hluta. Þeir sem ferðast 
með almennings vögnum borgar-
innar geta nýtt sér appið MVV 
þar sem finna má tímatöflur, kort 
og áætlunar leiðir.

Portland í Oregon
Almenningssamgöngukerfið í 
Portland heitir Trimet og undir 
það falla sporvagnar, strætis-
vagnar og MAX-lestirnar (Metro-
politan Area Express). Hjóla-
menning er mikil í Portland og 
þar liggja hjólastígar í kílómetra-
vís. Talið er að um 6,3 prósent 
vinnuferðalanga fari um á hjóli 
en 31% af skólafólki hjólar í skól-
ann.

Taipei
Í höfuðborg Taívan og út hverfum 
hennar búa sjö milljónir manna. 
Þeim er ekið um borgina í hrein-
látu, skilvirku og afar stundvísu 
almenningssamgöngukerfi. Þar 
er notað kerfi EasyCard-korta 
sem má nota bæði í lestum og á 
hjólaleigum, auk þess í sumum 
leigubílum og í innanlandsflugi. 
Fullkomið bann ríkir við mat 
og drykk um borð í lestum og á 
lestar pöllunum. 

Bestu almenningssamgöngur heims
Erlendar stórborgir leggja mikið upp úr skilvirku almenningssamgöngukerfi. Þetta er mikilvægt fyrir íbúa borganna en ekki síður 
ferðamenn sem þangað koma. Ferðavefur BBC hefur útnefnt fimm borgir sem þykja ráða yfir bestu almenningssamgöngukerfum heims.

MAX-lest í Portland.
Zhongxiqo Fuxing MTR lestarstöðin í 
Taipai.

U-Bahn lestarstöðin Olympia Einkaufs-
zentrum í München.Lestarstöð í Seúl. 

Neðanjarðarlestakerfi Lundúnaborgar er 
150 ára gamalt.
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Söguganga um slóðir Gísla Súrssonar 
 Gengið verður um slóðir Gísla sögu Súrssonar 
dagana 1. til 5. maí næstkomandi undir farar-
stjórn Sigrúnar Valbergsdóttur. 
Sögusvið Gísla sögu Súrssonar er Vestfirðir, 
Dýrafjörður, Arnarfjörður og Breiðafjörður og 
verður aðsetur göngunnar að Núpi í Dýrafirði, 
þaðan sem stutt er í sögustaði. Magnús Jóns-
son mun leiða göngufólk í gegnum söguna. 
Sagan segir að Gísli Súrsson hafi talið að 
mágur sinn, Þorgrímur, sem giftur var Þórdísi, 
systur Gísla, hafi drepið Véstein, bróður Auðar, 
konu Gísla, þrátt fyrir fóstbræðralag og Gísli 
þá drepið Þorgrím til að hefna fyrir Véstein. 

Ættmenni Þorgríms fá Gísla dæmdan sekan 
á þingi og Gísli fer í felur. Næstu ár er hann 
í felum í Geirþjófsfirði, á Barðaströnd og í 
Hergilsey á Breiðafirði þar til hann finnst í 
Geirþjófsfirði og er drepinn eftir að hafa varist 
hraustlega.
Gengið verður um Haukadal og upp á 
Meðaldals hæð og frá Kirkjubólsdal verður 
gengið á Kaldbak. Þá verður ekið yfir Hrafns-
fjarðarheiði og um Dynjandisvog og gengið 
upp úr Skógadal að Langabotni í Geirþjófs-
firði. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.fi.is

NÚ FALLA ÖLL VÖTN TIL DÝRAFJARÐAR

LJÓÐALESTUR Á SIGLÓ
Ljóðasetur Íslands, það eina 
sinnar tegundar, er í miðbæ 
Siglufjarðar. Setrið var opnað fyrir 
tveimur árum og býr yfir safni 
ljóðabóka sem borist hafa víðs 
vegar að. Gestir geta blaðað í 
bókunum og þá stendur setrið 
fyrir uppákomum af ýmsum toga, 
svo sem upplestri ljóða, tón-
leikum, myndlistarsýningum og 
fleiru. Þá er í Ljóðasetrinu verslun 
með ljóðabækur og á vef seturs-
ins er einnig hægt að kaupa 
ljóðabækur.
Sjá nánar á www.ljodasetur.123.is

KRÆKLINGUR Í SOÐIÐ 
Háskóli Íslands og Ferðafélag 
Íslands bjóða upp á kræklingaferð 
í Hvalfirði í dag. Þátttakan er 
ókeypis og allir eru velkomnir en 
ferðin er sérstaklega stíluð inn 
á fjölskylduna. Þetta er annað 
árið í röð sem kræklingaferð er 
skipulögð af þessum aðilum en í 
fyrra mættu tæplega 300 manns. 
Þátttakendur mæta við Öskju, 
náttúrufræðihús Háskóla Íslands, 
kl. 10 í dag þar sem hægt er að 
sameinast í bíla. Fyrir þá sem 
vilja keyra beint í Hvalfjörð 
og hitta hópinn skal stefnt að 
Fossá, sem er í um 25 mínútna 
aksturs fjarlægð inn fjörðinn frá 
Hvalfjarðar göngunum. 
Gísli Már Gíslason, prófessor 
við Líf- og umhverfisvísindadeild 
Háskóla Íslands, og Halldór 
Pálmar Halldórsson, forstöðu-
maður Rannsóknaseturs Háskóla 
Íslands á Suðurnesjum, munu 
leiða hópinn á slóðir kræklingsins 
og leiðbeina honum varðandi 
tínslu og verkun. Þeir munu 
hafa meðferðis tvo potta og 
í lok ferðar verður kræklingur 
soðinn og allir fá að smakka. 
Þátt takendur eru beðnir að koma 
með stígvél og ílát fyrir krækling.

Gómsætur kræklingur.

Gamla hvalstöðin í Hvalfirði.
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Pöndupar í dýragarðinum í Edinborg 
er nú aftur til sýnis fyrir almenning 
eftir að kvendýrið var frjóvgað. For-
ráðamenn dýragarðsins vonast til að 
gestum muni fjölga til mikilla muna 
þegar pandan Tian Tian eignast 
afkvæmi sitt vonandi í lok ágúst eða 
byrjun september. Sérfræðingar voru 
bjartsýnir á að pönduparið Tian Tian 
og Yang Guang myndi sjálft sjá um 
fjölgunina en síðan var ákveðið að 
hjálpa þeim við það verkefni. Notað var 
frosið sæði úr Yang Guang og Bao Bao, 
sem er erfðafræðilega mikilvæg panda 
sem lést í dýragarði í Berlín í fyrra. Þetta 
er fyrsta pöndutæknifrjóvgunin í Bret-
landi og getur hjálpað í baráttu við að fjölga þessari fágætu dýrategund. 
Það verður þó ekki fyrr en í júlí sem staðfest verður að frjóvgunin hafi 
tekist. Tian Tian og Yang Guang komu frá Kína í desember 2011 og komu 
um 500 þúsund gestir fyrsta árið til að skoða þau.

VONAST EFTIR LÍTILLI PÖNDU

Flestir viðurkenna að láta sig 
dreyma um ástarfund með 
öðrum en makanum. Erf-

itt er að festa tölu á hversu margir 
láta drauminn verða að veruleika 
en samkvæmt bandarískum rann-

sóknum halda 
30-60 prósent 
gif tra Banda-
ríkjamanna ein-
hvern tímann 
framhjá. Þessar 
tölur koma síðan 
ágætlega heim 
og saman við þá 
staðreynd að um 

helmingur hjónabanda endar með 
skilnaði. Því skal þó haldið til haga 
að margir vinna sig út úr framhjá-
haldi auk þess sem mörg komast 
aldrei upp. 

Margir kannast við sögur um að 
fólk haldi framhjá á ferðalögum og 
sumir hafa jafnvel orðið uppvísir 
að slíku. Slíkt er ekki úr lausu lofti 
gripið og hefur viðgengist um aldir. 
Fæstir ætla sér að halda framhjá. 
Ákvörðunin um slíkt er ekki endi-
lega á rökum reist heldur stjórnast 
miklu frekar af  tilfinningum og að-
stæðum. En hvað er það sem veld-
ur því að framhjáhald á sér stað á 
ferðalögum? Leitað var til Bryn-
dísar Einarsdóttur, sálfræðings hjá 

Heilsustöðinni, en hún starfaði auk 
þess lengi í ferðaþjónustu.

„Á ferðalögum er fólk í öðru um-
hverfi en það er vant. Það verður 
ákveðin aftenging og einstaklings-
skynjunin verður meiri. Ef makinn 
er ekki með og ekkert í umhverf-
inu minnir á hann er auðveld-
ara að aftengja sig. Eftir sem áður 
kemur meira til og held ég að fæst-
ir „lendi“ í framhjáhaldi. Yfirleitt 
eru undirliggjandi vandamál og er 
fólk oftar en ekki óánægt með sig, 
makann eða sambandið. Ef slíkur 
vandi er fyrir hendi og fólk finnur 
sig í aðstæðum þar sem það skynj-
ar að tækifærið er fyrir hendi fellur 
það  stundum í freistni.“ 

Bryndís segir um ákveðinn til-
veruflótta að ræða. Hún verður 
vör við aukna spennu, streitu og 
áhyggjur hjóna og para eftir hrun 
og segir að þá sé þessi hætta fyrir 
hendi. Spurð hvort framhjáhöld á 
ferðalögum loði við ákveðnar stétt-
ir segir hún erfitt að svara því. „Það 
er lítið um rannsóknir enda kannski 
ekki svo auðvelt að fá fólk til að gefa 
nokkuð upp. Áður taldi ég þetta 
frekar viðgangast í ákveðnum stétt-
um og höfum við öll heyrt sögur af 
flugmönnum og fólki á viðskipta-
ferðalögum. Eftir því sem ég kynn-
ist fleiri starfsstéttum hefur mér 

eigin lega snúist hugur og virðist 
þetta alls staðar geta komið upp. 

En hvaða ráð hefur Br yn-
dís handa þeim sem eru mikið 
á faralds fæti eða eiga maka sem 
er mikið að heiman? „Ef það er 
óánægja eða ósætti í sambandinu 
er mikilvægt að vera meðvitaður 
um aukna hættu á framhjáhaldi á 

ferðalögum eða í svipuðum aðstæð-
um. Maki sem situr heima og veit 
að sambandið stendur höllum fæti 
hefur oftast áhyggjur.  Ég mæli með 
því að fólk sé opið og lýsi áhyggj-
um sínum. Fólk getur þá leitað sér 
hjálpar, reynt að koma málum í lag 
og gert ráðstafanir þannig að óþægi-
legar aðstæður komi síður upp. 

Þó að framhjáhald eigi sér oft stað 
á ferðalögum gerist það ekki síður við 
aðrar kringumstæður. „Mér sýnist til 
dæmis netið vera hættulegri gildra 
og getur netspjall og önnur netsam-
skipti leitt af sér annað og meira. Þar 
er fólk líka í öðrum heimi, býr til allt 
annan karakter og getur farið enn 
lengra í aftengingunni.  - ve

Alltaf einhverjir sem falla í freistni
Framhjáhald á sér oftar en ekki stað á ferðalagi. Að sögn sálfræðingsins Bryndísar Einarsdóttur verður ákveðin aftenging þegar fólk 
er í öðru umhverfi en það er vant. Eftir sem áður „lenda“ fæstir í framhjáhaldi og yfirleitt er skýringu að finna í undirliggjandi 
vanda. Ef djúpstæð vandamál eru til staðar getur það að sögn Bryndísar verið óheppilegt ef annar aðilinn er mikið einn á ferð.

Bryndís Einarsdóttir

Hildur Óskarsdóttir vefstjóri segir að ýmsar breyt-
ingar hafi verið gerðar á þjónustu Flugfélagsins 
á vefnum. Fargjaldategundir hafa verið einfald-

aðar og sameinaðar og nefnast nú Ferðasæti, Fríðinda-
sæti og Nettilboð. Nettilboðin hafa að sama skapi lækk-
að og bókunartímabilið lengst úr 7-14 dögum í 7-21 dag, 
sem er mikill kostur fyrir þá sem vilja bóka hagstæð far-
gjöld lengra fram í tímann.

Farþegar geta sjálfir breytt bókunum
Ein mikilvægasta nýjungin á vefnum er að farþegar 
geta nú sjálfir breytt bókun, afbókað, bætt við far-
þegum á sömu flug og bókað eða keypt aukaþjónust-
ur, svo sem séraðstoð, yfirvigt, SMS-staðfestingu og 
fleira. Breytingargjöld eru mun ódýrari séu breyting-
arnar gerðar á netinu og almennt má segja að þau séu 
helmingi ódýrari. „Þetta er gríðarleg breyting fyrir 
bæði starfsfólk og viðskiptavini því að áður var þetta 
eingöngu hægt í gegnum síma,“ segir Hildur.

Með tilkomu nýja vefsins er einfalt að ferðast með 
hjól, skíði, golfsett og fleira því nú er hægt að bóka 
fyrir fram alls kyns búnað. Farþegar sem bóka á net-
inu fá jafnframt 50% afslátt af öðrum þjónustuleiðum 
eins og til dæmis bókun gæludýra, hjóla, skíða, hljóð-
færa eða golfbúnaðar.

Flugsláttur og fleiri nýjungar
Ein af þeim nýjungum sem hafa verið teknar í notkun 
með opnun nýja vefsins er Flugsláttur, en það er nafn 
á afsláttarkóða sem gefur afslátt af flugi og er kynntur 
með auglýsingum. Viðskiptavinir geta þannig fylgst 
með auglýsingum Flugfélags Íslands og slegið inn við-
eigandi kóða í Flugsláttarreitinn. Aðrar nýjungar eru 
til dæmis að nú er auðvelt að kaupa og nota gjafabréf 
á vefnum og bráðlega verður hægt að kaupa fleiri inn-
eignir líkt og Flugfrelsi, SMU og Flugkappa í gegnum 
vefinn og halda utan um viðskiptin í gegnum „Mínar 
síður“. 

Ein af þeim nýjungum sem hafa fallið í góðan jarð-
veg frá opnun vefsins er að sögn Hildar að farþegar 
geta nú valið og bókað sitt uppáhaldssæti gegn vægu 
gjaldi. „Þessi möguleiki hefur til dæmis verið vinsæll 

hjá erlendum ferðamönnum sem vilja tryggja það að 
hafa sem best útsýni í flugi yfir landið.“

Samstarf við hótel og bílaleigur
Flugfélag Íslands er í samstarfi við bookings.com og 
Cartrawler og hægt er að bóka hótel og bílaleigubíla 
í gegnum flugfelag.is. „Nú er hægt að bóka bílaleigu-
bíl í sömu bókun og flugið og það hefur gefið mjög 
góða raun. Innan skamms verður einnig hægt að bóka 
hótel um leið og flug og bíl,“ segir Hildur. Hún segir 
að Flugfélagið sjái mikil tækifæri í þessu samstarfi og 
fyrir farþega er mikill kostur að geta gengið frá öllu 
því sem snýr að ferðalaginu á einum stað.

Margar nýjungar á leiðinni í loftið 
Á næstu vikum munu bætast við nýjar þjónustuleiðir 
á vefnum. Hægt verður að bóka dagsferðir og pakka-
ferðir, sérstakur farsímavefur verður settur í loftið og 
einnig öpp fyrir iPhone- og Android-síma. Hægt verð-
ur að gera Vildarbókanir í bókunarvélinni og Netinn-
ritun verður sett í gang með haustinu.

Hildur segir undirbúninginn að öllum þessum nýj-
ungum hafa tekið nokkur ár og að árangurinn sé að 
skila sér á nýja vefnum. „Nú eru flestar vörur og þjón-
ustuleiðir sem snúa að farþegaflugi Flugfélags Íslands 
komnar á vefinn og enn fleiri nýjungar á döfinni.“

Nýr vefur í loftinu
Flugfélag Íslands opnaði nýjan vef með uppfærðri bókunarvél í lok mars. Um 
er að ræða mestu breytingu á þjónustu og sölu á netinu frá því að Flugfélagið 
byrjaði að selja flug á netinu fyrir um tólf árum. 

Ein mikilvægasta nýjungin á vefnum er að sögn Hildar sú að 
farþegar geta nú sjálfir breytt bókunum. MYND/PJETUR

Séu vandamál til staðar í sam-
böndum fólks eru meiri líkur á 
að það falli í freistni þegar það 

telur sig hafa tækifæri til.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Skógarhlí› 18 • Sími 595 1000
Akureyri • Sími 461 1099

www.heimsferdir.is  

12.-23. september

Krít 
og dásemdir Miðjarðarhafsins
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Netverð á mann:
kr. 303.300 á mann í tvíbýli í klefa án glugga.
Innifalið: Flug, skattar, gisting á 4* hóteli  í 4 nætur á Krít  með morgunverði. Vikusigling með 
fullu fæði. Hafnargjöld í siglingu og akstur til og frá flugvelli og til og frá skipi. Íslenskur fararstjóri
miðað við lágmarksþátttöku 20 manns.

Frá 303.300 kr. 
á mann í tvíbýli         SIG

LIN
G



Umhverfisátak

Við ræktun á lífrænt ræktuðum matvælum má ekki 
nota eiturefni sem drepa lífverur. Þau matvæli eru 
því ekki bara hollari heldur mikilvægari til neyslu, 
einkum fyrir börn, sem eru bæði léttari en fullorðnir 
og jafnframt að vaxa og þroskast. 

ALLIR GETA ORÐIÐ 
UMHVERFISVÆNIR
„Stærð fyrirtækja í 
þessum málum skiptir 
ekki höfuðmáli, enda er 
enginn of lítill til þess að 
láta sig umhverfismál 
varða,“ segir Helga 
Jóhanna. 

Við aðstoðum fyrirtæki að kort-
leggja hvar umhverfis mengunin 
liggur í þeirra starfsemi og 

hjálpum þeim að setja sér markmið 
um að draga úr henni. Standist fyrir-
tækið ákveðnar kröfur getur það sótt 
um ISO 14001 umhverfisstjórnunar-
vottun,“ segir Helga Jóhanna Bjarna-
dóttir, sviðsstjóri Umhverfissviðs 
EFLU.

„Margir halda að umhverfis-
stjórnun fylgi aukinn kostnaður 
þegar staðreyndin er að henni fylgir 
oftast fjárhagslegur ávinningur bæði í 
formi innri hagræðingar og markaðs-
legra tækifæra. Ef hægt er að draga 
úr úrgangi í framleiðsluferlinu eða 
rekstrinum er verið að draga úr sóun 
og spara peninga. Bílaleiga Akureyrar 
setti sér til dæmis þau markmið að 
draga úr útblæstri koltvísýrings með 
því að kaupa bíla sem eyða minna 
eldsneyti og losa minni koltvísýring. 
Hjá Hópbílum voru allir bílstjórar 
sendir á vistakstursnámskeið. Hjá 
báðum fyrirtækjum minnkaði út-
blástur umtalsvert og kostnaður 
dróst saman þótt mismunandi aðferð-
um væri beitt.“ 

Með Umhverfisvottun geta fyrir-
tæki í mörgum tilfellum átt greiðari 
aðgang að verkefnum en önnur. „Til 
dæmis þurfa verktakar sem bjóða 
í byggingu Hús íslenskra fræða að 
vera með umhverfisstjórnun og 
Reykjavíkur borg hefur óskað eftir 
því að ræstingarfyrirtæki séu með 
umhverfis vottun í útboðum sínum.“

EFLA hefur aðstoðað mörg af 
stærstu fyrirtækjum landsins að 
öðlast Umhverfisvottun. Lands-
virkjun, Össur, Elkem á Grundartanga, 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykja-
víkurborgar, Ræstingarþjónustan, 
Kynnisferðir og Hótel Natura eru þar 
á meðal. „Stærð fyrirtækja í þessum 
málum skiptir þó ekki höfuðmáli enda 
er enginn of lítill til þess að láta sig 
umhverfismál varða,“ segir Helga 
Jóhanna og bendir á að í Danmörku 
hafi líkkistusmiður sem starfaði 
einn fengið Umhverfisvottun með 
umhverfis vænar líkkistur.

EFLA er umhverfisvottað fyrir-
tæki og endurspeglast það í öllum 
rekstri þess. „Þetta snýst ekki bara 
um endur vinnslu á pappír. Við létum 
endur hanna húsið sem við störfum 
í með vistvænar og umhverfislegar 

áherslur að leiðarljósi og í allri okkar 
hönnunarvinnu eru umhverfismál 
ofarlega á baugi, bæði hvað snertir 
efnisnotkun, jarðrask, viðhald og 
mengandi efni. Við reynum því að 
vera fyrirmynd í þessum efnum.“ 

UMHVERFIÐ 
SKIPTIR EFLU MÁLI
EFLA KYNNIR  EFLA er 220 manna verkfræðistofa og brautryðjandi í 
innleiðingu umhverfisstjórnunar hjá fyrirtækjum og bæjarfélögum á Íslandi. Á 
Umhverfissviði EFLU starfar öflugt teymi með sérþekkingu á umhverfismálum. 

Skeifan 3j  |  Sími 553 8282 |  www.heilsudrekinn.is

Blómapottar Mikið úrval  af
blómapottum í  
öl lum stærðum 
og gerðum

SUMAR
TILBOÐ

30%
afsláttur

Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík

1.250 kr

1.350 kr

HOLLT
OG GOTT

PHO víetnamskur veitingastaður         Ármúla 21  -  108 Reykjavík  -  Sími: 588 6868  -  www.pho.is

1.250 kr

avíkíksbraut 66 110808 RReykjaja

1 350 k

t ð Á úl 21 108 R

.250 kr
111111111111111.2250 kr

S ð l d 666 10808 RR kkjj

Opið: 
mán - föst Kl. 11 - 21

lau - sun Kl. 12 - 21

PHOO vííettnamskkur veit

BJÓÐUM UPP Á 
HEIMSENDINGU

13.900 

Save the Children á ÍslandiSave th

MARGIR KOSTIR
Margir halda að umhverfisstjórnun 
fylgi aukinn kostnaður þegar stað-
reyndin er að henni fylgir oftast fjár-
hagslegur ávinningur.
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LESTRARSTUND Sig-
hvatur segist eiga góðar 
stundir með lestri bóka 
og vinnu í garðinum, 
heima og í sumar-
bústaðnum. 
MYND/GVA

Í huga Sighvats er kosningadagur ávallt merki-
legur. Spennan var þó meiri þegar hann var 
sjálfur í framboðsslagnum. Nú er hann hættur 

pólitískum afskiptum og saknar þess ekki að 
standa í eldlínunni. Sighvatur og kona hans, 
Björk Melax, fara alltaf um hádegi á kjörstað. 
„Kjósendur virða þennan dag og klæða sig upp. 
Fólk mætir á kjörstað í hátíðarskapi. Þannig 
var það áður fyrr og mér sýnist svo vera enn,“ 
segir Sighvatur þegar hann er spurður hvernig 
hann ætli að eyða deginum. Hann fylgist vel með 
fréttum og ætlar að horfa á kosninga sjónvarpið 
í kvöld. „Ég fylgist þó ekki eins vel með og þegar 
ég stóð í þessu sjálfur,“ segir hann. „Það er 
reyndar erfitt þegar fjórtán framboð eru saman-
komin í stuttum sjónvarpsþætti og hver og einn 
fær eina mínútu til að svara. Það verður engin 
heildstæð umræða og það er mikil breyting frá 
því sem áður var.“

SJÁLFHVERF ÞJÓÐ
Sighvatur skrifaði í haust grein undir heitinu Sjálf-
hverfa kynslóðin þar sem hann talaði um hóp 
ungra manna sem þénaði óeðlilega á árunum fyrir 
hrun en safnaði jafnframt miklum skuldum. Grein-
in vakti mikla athygli. Sighvatur hefur ekki breytt 
skoðun sinni frá því að hún birtist. „Það varð mikil 
breyting á íslensku samfélagi á árunum fyrir hrun. 
Fólk lifði langt um efni fram og tileinkaði sér lífsstíl 
sem aldrei áður hafði þekkst hér á landi. Neyslu-
æðið varð algjört,“ segir Sighvatur. „Kosninga-
umræðan hefur snúist um vanda þess fólks. Það er 
hins vegar ekkert rætt um einstaklinga sem voru 
plataðir til að kaupa hlutabréf í bönkum og töpuðu 
miklu sparifé við fall bankanna. Þá er ég ekki að 
tala um stóra hluthafa heldur venjulegt fólk sem 

setti sparnað sinn í sjóði og hlutabréf bankanna. 
Það er heldur ekki mikið talað um þá sem hafa 
minnst í þjóðfélaginu, eldri borgara og öryrkja. 
Það sem mér finnst grátlegt er að stjórnmálamenn 
virðast ekki geta rætt stjórnmál sem snúast um 
heildarhagsmuni þjóðfélagsins. Allir eru að hugsa 
um eigin hag, eigin buddu,“ segir Sighvatur og 
bætir við að þetta sé allt annað samfélag en hann 
hafi kynnst á sínum pólitíska ferli. 

ENDIR Á ERFIÐU FERLI
Sighvatur segir að kosningadagur sé ákveðinn 
endir á erfiðu ferli. „Þegar ég var í þessu þá 
hafði maður þvælst um kjördæmið í mis vondum 
veðrum og haldið að minnsta kosti fjórtán 
kosninga fundi. Þeir stóðu oft frá síðdegi fram 
til níu um kvöld og þá var jafnvel hoppað upp í 
flugvél til að fara á næsta fund sem stóð fram yfir 
miðnætti. Samgöngur voru erfiðar og mér var 
oft létt þegar kom að kjördegi. Hins vegar notaði 
maður oft kjördag til að rölta á milli kosninga-
skrifstofa en það geri ég ekki lengur, enda eru 
menn fljótir að gleymast eftir að þeir hætta í 
pólitík,“ segir Sighvatur. „Ég hitti ungan stjórn-
málamann fyrir stuttu sem spurði mig hver þessi 
Vilmundur (Gylfason) væri? Það er maður sem ég 
hélt að félli ekki svo fljótt í gleymsku,“ segir Sig-
hvatur. „Umræðan er líka orðin sóðaleg með til-
komu netsins og þar eru brúkuð orð um fólk sem 
þekktust ekki áður fyrr. Jafnvel verstu sjóarar 
töluðu ekki svona. Alþingi hefur sett niður hvað 
umræðuna snertir bæði utan og innan þings. 
Alþingismenn hér áður fyrr voru mikilsmetnir í 
þjóðfélaginu og komu úr virðingarverðum störf-
um. Ég hugsa að margt gott fólk treysti sér ekki í 
framboð vegna þessarar umræðu.“

VIRÐINGARLEYSI
Sighvatur segist sakna ákveðins tíma úr ævi sinni 
en þau pólitísku baráttumál sem þá voru séu ekki 
fyrir hendi í dag. „Ég myndi ekki kunna við mig á 
þinginu í dag.“ Í staðinn styttir hann sér stundir 
með lestri bóka. Sumarið er kærkomið, enda 
hefur hann græna fingur og tekur til hendinni 
heima og í sumarbústað. En hvenær kemur svo 
ævisagan út? „Aldrei.“ ■ elin@365.is

PÓLITÍKUSAR GLEYMAST FLJÓTT
KJÖRDAGUR  Sighvatur Björgvinsson sat á Alþingi frá árinu 1974 til 2001. Hann hefur því víðtæka reynslu af þingstörfum en telur 
að margt hafi breyst til hins verra. Sighvatur var ekki spurður um hvað hann ætlar að kjósa í dag.

Skráðu þig inn
drífðu þig út

Ferðafélag
Íslands

- morgungöngur Ferðafélags Íslands og VÍS 2013Í Í

Við fyrsta hanagal

Fjöll vorsins:
Mánudagur  29. apríl.  Mosfell í Mosfellsdal.
Þriðjudagur 30.apríl.  Úlfarsfell
Miðvikudagur 01. maí.  Helgafell í Mosfellssveit.
Fimmtudagur 02. maí.  Helgafell við Hafnarfjörð
Föstudagur. 03. maí.  Esjan upp að Kögunarhóli.  
 Morgunmatur í boði FÍ.

Komdu með í frískandi fjallgöngu í morgunsárið og vaknaðu með fuglunum í eina viku.  

Einstök náttúruupplifun, gleði og upplestur úr Skólaljóðunum.

Ókeypis þátttaka. Brottför á eigin bílum úr Mörkinni 6 kl. 06.00 eða mæting á upphafsstað 
göngu. Nánari upplýsingar daglega á www.fi.is

Fararstjórar: Páll Ásgeir Ásgeirsson og Rósa Sigrún Jónsdóttir



Allt að 80% afsláttur

Áttablaðarós rúmföt - 360 þráða bómull

Barnarúmföt - margar gerðir

Íslensk
hönnun

Á
Barnarúmföt - margar gerðir

LAGERSALA

ull

Blómahaf rúmföt - einstakir litir

Áður 12.980

Rúmföt - stærri stærðir

-30%

Handklæði 50-80% afsláttur

Baðhandklæði frá 1.665 kr

Svefngrímur - 3 gerðir

100% bómull eða silki

Fyrir björtu sumarnæturnar

390 kr - 2.495 kr

Opið laugardag & sunnudag 11-16

Það verður ekki mýkra!

Mikið úrval af stærri rúmfötumStærðir; 140x220, 200x200, 220x220
Verð frá 2.990 kr

Allt að
 80%
afsláttur

Nú 6.990 kr

Stærð 140x200
koddaver 50x70

Verð frá 2.990 kr 

Sérofin hágæðabómull
Einstök mýkt

Stærð 140x200, koddaver 50x70Nú 6.990 kr (áður 12.980 kr)

allt að-70%

70x100
100x140

Stærðir

Púðar - margar gerðir

-40%-60%-80%

490 kr-790 kr
Allt að 70% afsláttur
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Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

MÁNUDAGSKVÖLD KL. 21:35

VALDATAFLIÐ 
ER HAFIÐ
Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros.
Þátturinn er sýndur á Íslandi og í Bandaríkjunum 

j g

með nokkurra klukkustunda millibili.
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Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl

Vladimir Ashkenazy hefur verið heiðursstjórnandi Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands undanfarinn áratug. Eftir um hálfrar 
aldar farsælan feril sem einn af fremstu píanóleikurum 
heims hefur hann í ríkari mæli sótt inn á völl hljómsveitar-
stjórnunar. Í því hlutverki hefur hann unnið með flestum 
bestu sinfóníuhljómsveitum heims. Ashkenazy gegnir í dag 
stöðu aðalstjórnanda Sinfóníuhljómsveitarinnar í Sydney. 
Á efnisskrá tónleikanna er Sveitasinfónía Beethovens. 
„Sjötta sinfónía Beethovens ber undirtitilinn „Minn-
ingar um sveitalífið“ og má glöggt heyra þrumu-
veður, sveitadansa, fallega söngva hjarðsveina 
auk kvaks fuglanna,“ segir á heimasíðu Sinfóníu-
hljómsveitarinnar.

Einleikari er Stefán Ragnar Höskuldsson flautu-
leikari, en hann er einn þeirra íslensku tónlistar-
manna sem hvað lengst hafa náð í hinum alþjóð-
lega tónlistarheimi. Hann hefur verið flautuleikari 
við hina víðfrægu hljómsveit Metropolitan-
óperunnar í New York frá árinu 2004.

CHILI-MÖNDLUR
150 g smjör
1 stór hvítlauksgeiri kraminn
1 msk. chili-duft
500 g möndlur
salt
Hitið smjör á 
stórri pönnu og 
eldið hvítlauk-
inn þar til hann 
er orðinn mjúkur 
en brennið hann ekki. 
Takið hvítlaukinn þá úr smjör-
inu og hellið chili-duftinu út í og 
hrærið. Hellið þá möndlunum út 
á pönnuna og veltið þeim stans-
laust þar til þær eru vel húðaðar 
og örlítið brúnaðar. Saltið og látið 
kólna.

www.grouprecipes.com

KARAMELLUPOPP
1 bolli smjör
2 bollar púðursykur
1/2 bolli kornsíróp
1 tsk. salt
1/2 tsk. matarsódi
1 tsk. vanilludropar
u.þ.b. 5 lítrar poppað popp
Hitið ofninn í 95 gráður. Setjið 
poppið í stóra skál eða bala.
Bræðið smjörið í potti og hrærið 
púðursykur, kornsírópi og salti 
saman við. Látið suðuna koma upp 
og hrærið stöðugt í á meðan. Látið 
sjóða í fjórar mínútur án þess að 
hræra í og takið svo af hellunni. 
Hrærið matarsóda og vanillu-
dropum út í. Blöndunni er síðan 
hellt í mjórri bunu yfir poppið. Gott 
er að velta því til á meðan og eftir, 
til að baða það vel í karamellunni.

Setjið poppið í tvö stór bökunar-
form eða ofnskúffu og bakið í ofn-
inum í klukkustund. Hrærið í á 15 

mínútna fresti. Takið úr ofninum 
og látið kólna vel áður en poppið 
er brotið niður í skál.

www.allrecipes.com

SMJÖRPOPP 
Betra er að nota skírt smjör (clari-
fied butter) út á poppkornið svo 
það verði síður mjúkt og klesst. 
Þá er búið að fjarlægja vatn og 
þurrefni úr smjörinu svo hrein 
smjörfita er eftir. 

Skírt smjör fæst með því að 
bræða smjörið hægt í potti við 
vægan hita í nokkrar mínútur. 
Láta það svo standa og kólna 
þar til það skilur sig og fleyta þá 
froðunni ofan af með skeið. 

Það þarf um það bil 3 msk. af 
skíru smjöri yfir 10 bolla af popp-
korni.

Smjörinu er hellt í mjórri bunu yfir 
poppið og því velt til á meðan.

www.foodnetwork.com

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.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

SNARL Á VÖKUNNI
KOSNINGASNARL  Laugardagskvöld kallar yfirleitt á snarl fyrir framan sjón-
varpið ef ekkert annað stendur til. Dísætt karamellupopp eða logandi krydd-
aðar möndlur eiga vel við á kosningakvöldi.

ASHKENAZY MEÐ SINFÓ
Vladimir Ashkenazy stjórnar Sinfóníuhljómsveit Íslands næstkomandi fimmtu-
dagskvöld, 2. maí. Tónlistarveisla í Eldborgarsal Hörpu.

ndi Sinfóníu-
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Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
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TÓNLEIKAR
Eld borgar sal Hörpu.

Hefjast kl. 19.30.

STJÓRNANDINN
Það er alltaf viðburður 
þegar Ashkenazy 
stjórnar Sinfóníu-
hljómsveit Íslands.
MYND/GVA



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í verðmati hlutabréfa
Landsbankinn óskar eftir að ráða sérfræðing til að leiða starf hlutabréfateymis 
Hagfræðideildar. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á fjármálamarkaði, 
framúrskarandi greiningarhæfileika og eiga auðvelt með að tjá sig skipulega í ræðu  
og riti. Starfið krefst hópvinnu og færni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni

 » Verðmat á skráðum hlutafélögum

 » Mat á stöðu og horfum  
á verðbréfamarkaði

 » Samskipti við markaðsaðila  
og forsvarsmenn fyrirtækja

 » Kynningar á greiningum

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Meistarapróf í viðskiptafræði,  
hagfræði eða sambærileg menntun

 » Þekking á verðlagningu hlutabréfa

 » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

 » Reynsla af sambærilegum störfum  
er skilyrði

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Daníel 
Svavarsson, forstöðumaður 
Hagfræðideildar í síma 410 6563  
og Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði  
í síma 410 7907.

Umsókn merkt „Sérfræðingur  
í Hagfræðideild“ fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí nk. 
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Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 12. maí

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

Kvikmyndaráðgjafi

Lögum samkvæmt ber Kvikmyndamiðstöð Íslands m.a. að stuðla að framleiðslu,dreifingu og kynningu á 
íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig að eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi og því 
að treysta tengsl á milli íslenskra og erlendra kvikmyndagerðaraðila. www.kvikmyndamidstod.is

Kvikmyndamiðstöð Íslands auglýsir störf kvikmyndaráðgjafa laus til umsóknar.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið námi frá viðurkenndum 
kvikmyndaskóla eða hafa a.m.k. 3ja ára starfsreynslu við 
kvikmyndagerð. Krafist er góðrar íslensku- og enskukunnáttu, auk 
þess er kunnátta í einu Norðurlandamáli kostur.

Um tímabundna ráðningu er að ræða og ráðningartími nemur allt 
að tveimur árum í senn. Um hlutastarf getur verið að ræða. Laun 
taka mið af launakjörum opinberra starfsmanna. 

Nánari upplýsingar um meðferð umsókna og styrki er að finna 
í reglugerð um Kvikmyndasjóð: www.kvikmyndamidstod.is/
Kvikmyndasjodur/Umsoknir/reglugerd

Kvikmyndasjóður starfar á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. 
Hlutverk Kvikmyndasjóðs er að efla íslenska kvikmyndagerð með 
fjárhagslegum stuðningi. Kvikmyndaráðgjafar leggja listrænt mat 
á umsóknir sem berast til Kvikmyndamiðstöðvar um styrki úr 
Kvikmyndasjóði auk þess að fylgjast með framvindu verkefna.

Kvikmyndaráðgjafar skulu hafa staðgóða þekkingu eða reynslu á 
sviði kvikmynda og mega ekki hafa hagsmuna að gæta varðandi 
úthlutun eða gegna störfum utan Kvikmyndamiðstöðvar sem 
tengjast íslenskri kvikmyndagerð meðan á ráðningartíma stendur. 

Viðkomandi starfsmaður mun m.a. sjá um:
• Stjórnun og gerð tilboða vegna hópferða
• Skipulagningu ferða
• Símsvörun

Hæfniskröfur vegna starfsins eru þessar:
• Meirapróf og reynsla af akstri hópferðabíla
• Íslenskukunnátta
• Þekking í tölvunotkun, Outlook, Word og Exel
• Rík þjónustulund
• Sæmileg enskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Guðmundur Jónasson ehf. er framsækið 
ferðaþjónustu fyrirtæki og jafnframt eitt af elstu  
fyrirtækjum á sínu sviði á landinu.

Umsóknarfrestur er til 6. maí.

Áhugasamir sendi ferilsrá á netfangið  
sigurdur@gjtravel.is

Guðmundur Jónasson ehf. 
óskar að ráða starfsmann í 
stjórnstöð

Starfssvið:
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Að fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra
• Birgðahald og umhirða búðar

Hæfniskröfur:
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg
• Reynsla af verkstjórn er kostur 
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg  
  og þekking á Navision kostur

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta  
og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

vinbudin.is

Aðstoðarverslunarstjóri
Óskum eftir að ráða öflugan aðstoðarverslunarstjóra í Vínbúð á höfuðborgarsvæðinu. 

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum. 

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Capacent Ráðningar
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Stóru-Vogaskóli
Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í  smíði og textíl, 
um hlutastarf er að ræða.  
Einnig vantar umsjónarkennara á yngsta stigi. 
Menntunarkröfur:  kennsluréttindi.

Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.   
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á:  skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is
 

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Við óskum eftir að ráða deildarstjóra og leikskóla-
kennara til starfa næsta haust.

Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á: 
María Hermannsdóttir leikskólastjóri og  
Oddný Baldvinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri  
í síma 440-6240. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á  
leikskoli@vogar.is   

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Ís-
lands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 10. maí. 

Sérkennari
Grunnskólinn í Stykkishólmi auglýsir eftir sérkennara í 
stöðu verkefnisstjóra frá og með 1. ágúst næstkomandi.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða
• Faglegur metnaður og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ

Umsóknarfrestur er til 10. maí

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Svanlaugs-
son, skólastjóri, í símum 4338178 og 8648864 eða  
netfanginu gunnar@stykk.is 

Sérfræðingur á vörustjórnunarsviði

Við leitum að sérfræðingi í birgðastýringu og flutningsmiðlun til
að starfa á vörustjórnunarsviði fyrirtækisins.

Starfssvið og ábyrgð: Fagleg ráðgjöf við vörustjórnun, umsjón með 
birgðastýringu og innflutningi á vörum sem viðskiptavinir okkar setja 
á markað. Vinnutími er sveigjanlegur á bilinu 08:00 – 17:00.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af birgðastýringu og flutningsmiðlun.

• Háskólapróf er kostur.

• Hæfileiki til að tileinka sér metnað, þjónustulund, áreiðanleika
  og traust í þeim verkefnum sem fyrir liggja.

Ef þú hefur áhuga á að starfa með okkur biðjum við þig vinsamlegast 
að senda umsókn með tölvupósti á netfangið gudny@parlogis.is 
fyrir 6. maí 2013.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Rósa Þorvarðardóttir gegnum
netfangið gudny@parlogis.is eða í síma 5900 250.

Við bjóðum upp á hvetjandi 
starfsumhverfi fyrir öflugt 
fólk þar sem hæfileikar hvers 
og eins fá að njóta sín.

Parlogis | Krókhálsi 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201

Parlogis er framsækið vörustjórnunarfyrirtæki. 
Við veitum víðtæka þjónustu til fyrirtækja 
sem markaðssetja lyf, hjúkrunarvörur og aðrar 
heilsutengdar vörur. Velta fyrirtækisins er yfir 8 
milljarðar króna á ári. Hjá Parlogis starfa tæplega 
60 starfsmenn og vegna aukinna verkefna viljum 
við gjarnan fjölga í ráðgjafahóp okkar.
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Við Kennslumiðstöð Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf kennslufræðings 
á sviði háskólakennslu.

Starfið felst fyrst og fremst í að skipuleggja og sinna kennslufræðilegri þjónustu á vettvangi 
opinberu háskólanna fjögurra sem eru auk Háskóla Íslands, Háskólinn á Akureyri, Landbúnaðar-
háskóli Íslands og Hólaskóli – Háskólinn á Hólum. Í starfinu skal tekið mið af þörfum einstakra 
háskóla og kennslufræðilegu samstarfi þeirra á milli.

Kennslufræðingur háskólakennslu 
við Kennslumiðstöð Háskóla Íslands 

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennsla á sviði kennslufræða fyrir starfsfólk háskóla.

Fræðsla og ráðgjöf til kennara, deilda og sviða um 
kennslu og kennsluhætti.

Gerð fræðsluefnis um kennslufræðileg efni.

Umsjón með margvíslegum matsverkefnum á sviði 
náms og kennslu, m.a. vegna gæðamats.

Stuðningur við þróun kennsluhátta við opinberu 
háskólana.

Háskólamenntun í kennslufræði.

Frumkvæði og samskiptahæfni.

Skipulags- og stjórnunarhæfni.

Reynsla af því að vinna í háskólasamfélagi 
æskileg.

Umsóknarfrestur er til 6. maí nk. 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Geirsdóttir, 
dósent og deildarstjóri Kennslumiðstöðvar, 
sími: 525-4447; netfang: gudgeirs@hi.is.

Sjá nánar um starfið á www.starfatorg.is 
og http://www.hi.is/laus_storf
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Við leitum að

kraftmiklum sérfræðingi

til Gagnaflutningskerfa

Sérfræðingur hjá Gagnaflutningskerfum sinnir uppbyggingu Ljósnetsins og 
Sjónvarps Símans. Helstu verkefni hans eru prófanir og þróun á myndlyklum og 
endabúnaði fyrir ADSL, VDSL og ljósleiðara.

Starfsmaðurinn hefur umsjón með samskiptum við birgja og er ábyrgur fyrir 
þróun og rekstri kerfis sem sér um miðlæga stýringu á endabúnaði viðskiptavina.

Menntun og reynsla:
· Háskólamenntun í verkfræði, tölvunarfræði 

 eða skyldum greinum

· Góð enskukunnátta er nauðsynleg

· Haldgóð þekking á netkerfum er æskileg 

· Reynsla af JavaScript, Java og XML/SOAP 

 og TR-69 æskileg. 

Persónueiginleikar:
· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að 

 vinna í hópi

· Vinnusemi og öguð vinnubrögð

· Góð aðlögunarhæfni

· Heilindi

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2013

Fyrirspurnir berist til Brynhildar Halldórsdóttur (brynhildur@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

Sveinbjörn Bjarki Jónsson, sérfræðingur
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DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

100 hugmyndir á dag

Reikniheili

Kolsvartur húmor

Lifir í framtíðinni

SÉRFRÆÐINGUR Í SKIPULAGNINGU Á VIÐHALDI FLUGVÉLA  
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í skipulagningu á viðhaldi flugvéla (Aircraft Maintenance Planner)  
í tækniþjónustu á Keflavíkurflugvelli.
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+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á  
 www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 5. maí 2013. 

STARFSSVIÐ:
Vinna við skipulagningu á viðhaldsaðgerðum  

 samkvæmt viðhaldsáætlun flugvéla 
Önnur tilfallandi verkefni 

HÆFNISKRÖFUR:
Þarf að hafa lokið prófi í flugvirkjun
Góðir skipulagshæfileikar
Reynsla af viðhaldsstarfi flugvéla er æskileg
Góð enskukunnátta er skilyrði
Góð tölvukunnátta er skilyrði
Góðir samskiptahæfileikar 
Þarf að hafa góða kostnaðarvitund 

KOMDU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR

Nánari upplýsingar veita:
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

Heimsklassa Þjónusta
Hefur þú áhuga á að starfa sem hluti af metnaðarfyllsta 
þjónustuteymi Íslands? 
Hótel Holt, Gallery Restaurant og Viðeyjarstofa, leita nú að 
starfsfólki í eftirfarandi stöður: 

Viðeyjarstofa
Viðeyjarstofa er opin daglega frá 15. maí til 30. september 
frá 10:00-18:30
Við leitum af rekstrarstjóra sem sér um daglegan rekstur, 
starfsmannahald, innkaup og fleira. Viðkomandi þarf að vera 
eldri en 25 ára og með góða reynslu af þjónustustörfum.
Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá ásamt mynd á 
videyjarstofa@videyjarstofa.is

Gallery Restaurant – Hótel Holti
Leitar af faglærðum þjónum eða einstaklingum með mikla 
reynslu af þjónustustörfum í hlutastarf.
Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá ásamt mynd á  
gallery@holt.is

Gestamóttaka á Hótelinu
Fullt starf fyrir sveigjanlegan og áhugasaman einstakling 
með ástríðu fyrir því að skapa ógleymanlegar minningar 
fyrir gesti okkar. 
Vaktavinna unnin 15 daga mánaðarins frá 8-20. 
Þarf að hafa fullkomið vald á skrifaðri og talaðri íslensku og 
ensku og vera 20 ára eða eldri. 
Þarf einnig að geta bundið sig í eitt ár. Sumarstarfsmenn í 
námi koma ekki til greina. 
Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá með mynd á  
sverrir@holt.is 
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Aðalbókari Blönduósbæjar
Blönduósbær óskar eftir að ráða aðalbókara Blönduósbæjar. Aðalbókari heyrir undir bæjarstjóra.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri Blönduósbæjar, arnar@blonduos.is eða í síma 455-4700.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí  2013.

Starfssvið: 

• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi fyrir sveitarsjóð og   
 stofnanir hans

• Umsjón með launamálum, reikningagerð  
 og innheimtumálum

• Upplýsingagjöf til endurskoðenda og forstöðumanna   
 stofnana sveitarfélagsins

• Aðstoða bæjarstjóra við umsjón með fjármálum  
 sveitarfélagsins

• Ýmis önnur verkefni sem til falla hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi er æskileg

•  Starfsreynsla sem nýtist í starfi

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfileikar til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Frostfiskur óskar eftir að ráða 
vanan Baader-mann til 

sumarafleysinga
Nánari upplýsingar hjá vélstjóra í síma 840 0075.

 Frostfiskur ehf.

Sögusetrið er miðstöð þekkingar og fræðslu um sögu  
íslenska hestsins. Það er  staðsett á Hólum í Hjaltadal.   

Upplýsingar um markmið og starfsemi setursins er að finna á 
sogusetur.is.

Setrið óskar eftir að ráða forstöðumann í 
75% starf.

Hæfniskröfur. 
• Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfinu.
• Frumkvæði og áhugi.
• Góð samskiptahæfni.

Forstöðumaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.   
Umsóknarfrestur er til 10. maí. 

Umsóknir sendist Sögusetri íslenska hestsins á Hólum í 
Hjaltadal, 551 Sauðárkróki eða á vikingur@holar.is.  

Akraneskaupstaður  
Lausar kennarastöður í grunnskólum

Grundaskóli
Almenn kennsla, umsjónarkennarastarf, um er að 
ræða þrjár 80% stöður á mið- og yngsta stigi skólans.

Grundaskóli er heildstæður grunnskóli með rúmlega 
600 nemendum. Í skólanum er metnaðarfullt starf sem 
byggir á góðu starfsumhverfi, góðri samvinnu starfs-
fólks, nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila 
skólans. Skólinn vinnur samkvæmt lífsleiknistefnunni 
„Uppeldi til ábyrgðar“.

Lögð er áhersla á að nemendum líði vel í skólanum og 
að þeir fái kennslu við hæfi. 

Nánari upplýsingar gefur Hrönn Ríkharðsdóttir 
skólastjóri í síma 433 1400. Veffang heimasíðu skólans 
er www.grundaskoli.is  

Brekkubæjarskóli
Almenn kennsla, umsjónarkennarastarf á miðstigi, um 
er að ræða 80% stöðu.

Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli með 
rúmlega 600 nemendum. Lífsleiknistefna skólans felst 
í einkunnarorðum skólans ,,Góður og fróður”. Skólinn 
er grænfánaskóli og leggur áherslu á list- og verk-
greinar í skólastarfinu.

Nánari upplýsingar gefur Arnbjörg Stefánsdóttir 
skólastjóri í síma 433 1300. 
Veffang heimasíðu skólans er www.brak.is  

Ofangreindar stöður eru lausar frá 1. ágúst 2013. Laun 
eru skv. kjarasamningum FG og launanefndar Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga. Umsækjendur skulu 
hafa leyfisbréf grunnskólakennara. 
Umsóknarfrestur er til 10. maí. 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver bæjarskrifstof-
unnar, Stillholti 16-18, 300 Akranesi eða
á netfangið  akranes@akranes.is.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar, www.akranes.is

Save the Children á Íslandi

www.skagafjordur.is

Í Varmahlíðarskóla er framsækið og metn-
aðarfullt skólastarf. Þar eru um 130 nemendur 
í  1.-10. bekk. Í Varmahlíð er einnig starfræktur 
leikskóli með um 35 börnum. Á milli þessara 
skóla er mikið samstarf og gert er ráð fyrir að 
skólastjóri taki virkan þátt í að þróa samstarf 
og samþættingu við leikskólann enn frekar. 
Tónlistarskóli er starfræktur í húsnæði grunn-
skólans. 
Varmahlíðarskóli vinnur eftir öflugu sjálfsmats-
kerfi, fylgir áætlun Olweusar í eineltismálum og 
unnið er að innleiðingu Grænfánans. Þá tekur 
skólinn virkan þátt í ýmsu þróunarstarfi með 
öðrum skólum í sveitarfélaginu og jafnframt er 
skólinn virkur í erlendum samstarfsverkefnum. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á 
heimasíðu hans www.varmahlidarskoli.is

Í Skagafirði búa um 4.300 manns. Samfélagið 
er fjölskylduvænt og þjónusta við íbúa öflug. 
Atvinnulíf er sterkt og fjölbreytt þar sem 
matvælavinnsla hvers konar skipar stóran sess 
í tengslum við fjölbreyttan landbúnað og öfluga 
fiskvinnslu, auk þess sem ferðaþjónsta er 
vaxandi atavinnugrein. Menningarlíf er blómlegt 
í héraðinu og sagan við hvert fótmál.  
Varmahlíð er þjónustukjarni sem liggur mið-
svæðis í héraðinu. Þar búa um 130 manns og 
ásamt leik- og grunnskóla er þar starfrækt 
verslun og veitingaþjónusta, hótel, sundlaug, 
íþróttahús ásamt fleiru.

Skólastjóri 
Varmahlíðarskóla  
Staða skólastjóra við Varmahlíðarskóla í Skagafirði er laus 
til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga 
sem er tilbúinn til að leiða þróttmikið skólastarf og taka 
þátt í eflingu skólasamfélagsins í héraðinu.

Umsóknarfrestur er til 1. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Herdís Á Sæmundardóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 455 6000 
og á netfangi has@skagafjordur.is. 
Umsóknir má senda rafrænt á netfangið skagafjordur@skagafjordur.is eða skila í Ráðhúsið á 
Sauðárkróki í umslagi merktu „Umsókn um starf skólastjóra“. Umsóknum skal fylgja greinargott 
yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði fræðslumála, 
ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.
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Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er metnaðarfullur, 
skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. Skólastjóri skal vera reiðubúinn til 
að leita nýrra leiða í skólastarfi. Hann starfar í nánu samstarfi við sviðsstjóra og 
aðra stjórnendur á fjölskyldusviði og tekur þátt í verkefnum sem snúa að þróun 
í skólamálum í Skagafirði. Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Varmahlíð eða 
nágrenni. Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf fyrr. Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ. 

Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi.
Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi.
Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjandi skal hafa starfsheitið grunnskólakennari 
og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á 
grunnskólastigi sbr. 12. grein laga nr. 87/2008.
Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstarfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Leikskólastjóri

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hörðuvelli í Hafnarfirði 
er laus til umsóknar.  
Meginhluverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð 
á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans en einnig að 
veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í 
skólastarfi.

Umsækjandi þarf að hafa til að bera eftirfarandi þætti:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af stjórnun leikskóla skilyrði og framhalds  
 menntun á sviði stjórnunar, uppeldis-eða kennslufræði  
 æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Metnað og áhuga fyrir nýjungum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, 
sviðsstjóri fræðsluþjónustu í síma 585 5500, netfang 
magnusb@hafnarfjordur.is en sviðsstjóri er næsti yfirmaður 
leikskólastjóra.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og FL.
Umsókn þarf að innihalda yfirlit um menntun og reynslu 
ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur í 
skólastarfi.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.
Umsókn skal skilað til fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, 
Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður, eigi síðar en 10. maí 2013.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Sveitarfélagið Ölfus

Grunnskólakennari óskast
Grunnskólinn í Þorlákshöfn óskar eftir að ráða 
grunnskólakennara vegna barnsburðarleyfis  fyrir 
næsta skólaár. Um er að ræða kennslu yngri barna 
í 100% stöðu.

Allar nánari upplýsingar veita Halldór Sigurðsson,  
skólastjóri halldor@olfus.is  og  
Jón H. Sigurmundsson, aðstoðarskólastjóri, 
jon@olfus.is. Síminn er 480-3850       

Upplýsingar um skólastarfið eru  einnig  á  
heimasíðu skólans:  http://skolinn.olfus.is

Umsóknum skal skilað fyrir  10. maí nk.
í Grunnskólann í Þorlákshöfn.

Skólastjóri   

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Vantar þig aukatekjur?
Alþjóðlegt fyrirtæki  með áratuga reynslu leitar eftir jákvæðu 
ábyrgðarfullu fólki, sem getur unnið  sjálfstætt.
Miklir framtíðarmöguleikar, sveigjanlegur vinnutími  og stuðningur.   
Möguleiki á að starfa erlendis.  
Fullt starf eða hlutastarf. Góðir tekjumöguleikar  frá  50 þús. til 600 
þús. á mánuði.
Hafið samband í síma 696 1012  eða  sendið email á  
fullkominndagur@gmail.com

Össur leitar að skipulögðum  einstaklingi til starfa 

í móttöku fyrirtækisins. Ásamt  hefðbundnu 

móttökustarfi snýst starfið um  aðstoð við  skipulagningu 

viðburða og móttöku hópa. Unnið er í samstarfi við 

 starfsmenn allra sviða.

STARFSSVIÐ

 

og móttaka  gesta

HÆFNISKRÖFUR

 

 

 

work@ossur.com  

 

ERTU SÉRFRÆÐINGUR
Í MÓTTÖKU GESTA?
Hefur þú áhuga á að takast á við  skemmtilegt 
og fjölbreytt starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Össur leitar að skipulögðum einstaklingi til starfa 

í móttöku fyrirtækisins. Ásamt hefðbundnu

móttökustarfi snýst starfið um aðstoð við skipulagningu 

viðburða og móttöku hópa. Unnið er í samstarfi við 

starfsmenn allra sviða.

STARFSSVIÐ

og móttaka gesta

HÆFNISKRÖFUR

work@ossur.com

ERTU SÉRFRÆÐINGUR
Í MÓTTÖKU GESTA?
Hefur þú áhuga á að takast á við skemmtilegt 
og fjölbreytt starf hjá einu framsæknasta
fyrirtæki landsins?

 

  Umsjón með og þátttaka í alþjóðasamstarfi Rannís í samstarfi við sviðsstjóra og aðra starfsmenn
Þjónusta við og kynning á rannsóknaáætlun Evrópusambandsins 
Dagleg samskipti og þjónusta við viðskiptavini stofnunarinnar
Umsjón með framkvæmd alþjóðlegra verkefna með þátttöku Rannís
Þátttaka í verkefnum og samstarf við aðra starfsmenn eftir atvikum
Skipulagning funda og ráðstefna sem og þátttaka í kynningarstarfi

  Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
Reynsla af verkefnastjórnun og upplýsingamiðlun er æskileg 
Reynsla af rannsóknum er kostur
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að beita vönduðum vinnubrögðum og ná árangri í starfi
Eiga auðvelt með að setja sig inn í ný viðfangsefni
Góðir samskiptahæfileikar
Reynsla af notkun algengra tölvuforrita
Góð íslenskukunnátta og mjög góð færni í ensku, ásamt Norðurlandamáli, 

 önnur tungumálakunnátta er kostur
Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

Frekari upplýsingar veitir Elísabet Andrésdóttir, sviðsstjóri alþjóðasviðs, 
elisabet.andresdottir@rannis.is, sími 515 5809.

H
N

O
T

S
K

Ó
G

U
R

 g
ra

fí
s

k
 h

ö
n

n
u

n

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ábyrgð á skipulagi og starfsemi skurðstofulagera 
 » Ábyrgð á skilvirkum ferli vara og að unnið sé samkvæmt verklagsreglum 

gæðahandbókar
 » Innleiðing breytinga á skurðstofulagerum
 » Þátttaka í daglegum störfum á lager
 » Stjórnun og samskipti

Hæfnikröfur
 » Heilbrigðismenntun eða menntun sem nýtist í starfi
 » Starfsreynsla á skurðstofum og /eða lagerhaldi æskileg
 » Góð tölvukunnátta skilyrði og þekking á helstu tölvukerfum skurðstofa 

æskileg
 » Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
 » Reynsla af stjórnun æskileg

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 11. maí 2013.
 » Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2013 eða eftir 

samkomulagi.
 » Upplýsingar veitir Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri, netfang  

erlin@landspitali.is, sími 825 3588.
 » Umsóknum fylgi upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu.  Viðtöl 

verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast LSH 
skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut.

Umsjónarmaður lagera  
á skurðstofum

Endurskoðun stendur nú yfir á skipulagi lagermála á skurðstofum LSH 
við Hringbraut. Leitað er að framsæknum aðila til að leiða þær breytingar 
auk daglegra stjórnunarstarfa.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Hefur umsjón með 2-3 deildum og ber ábyrgð á hjúkrunarmeðferð og á 

skráningu á sínum deildum á sinni vakt

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegur eiginleiki ásamt hæfni í 

mannlegum samskiptum 

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 11. maí 2013. 
 » Upplýsingar veita Borghildur Árnadóttir, deildarstjóri, netfang 

borgharn@landspitali.is, sími 543 9914 og Þórdís Ingólfsdóttir, mann-
auðsráðgjafi, netfang thoring@landspitali.is, sími 824 5480/ 543 9106.

Landakot
Hjúkrunarfræðingur - næturvaktir
Starf hjúkrunarfræðings á næturvöktum á Landakoti er laust til umsóknar. 
Starfið veitist frá 1. júní 2013 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði. 
Legudeildir á Landakoti eru 5 og þar dvelja skjólstæðingar til skemmri 
eða lengri tíma með margvísleg heilsufarsvandamál. Lögð er áhersla á 
að taka vel á móti nýju fólki og veita góða einstaklingshæfða aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er tengjast 

sérgreininni
 » Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum og öðrum þeim 

störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur að eigi við
 » Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning í handaskurðlækningum á Íslandi
 » Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
 » Góð samskiptahæfni

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 11. maí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Yngvi Ólafsson, yfirlæknir, yngviola@landspitali.is,  

sími 543 1000.
 » Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 

kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti 
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti 
LSH Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut, 101 Reykjavík.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

Sérfræðilæknir  
í handaskurðlækningum

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í handaskurðlækningum. 
Starfshlutfall er 100% eða skv. samkomulagi. Starfið er laust frá 15. júní 
2013 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Skráning og skjalavarsla vegna leyfisveitinga leyfisskyldra lyfja
 » Fagleg ábyrgð á skrifum og gögnum lyfjanefndar
 » Umsjón með vefsvæði og ritun í tengslum við klínískar leiðbeiningar
 » Yfirlestur á texta og ýmis aðstoð við útgáfu gagna

Hæfnikröfur
 » Heilbrigðisritari, læknaritari eða heilbrigðismenntun sem nýtist í starfi
 » Frumkvæði og metnaður í starfi
 » Góð þekking í vinnslu tölulegra gagna
 » Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 » Gott vald á íslensku og ensku
 » Jákvætt viðmót og samskiptahæfni

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 14. maí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir, deildarstjóri, netfang 

rannve@landspitali.is, sími 543 6116.

Ritari lyfjanefndar Landspítala
Starf ritara lyfjanefndar Landspítala er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 
80-100% og veitist starfið sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 
Lyfjanefnd Landspítala tilheyrir lyflækningasviði. Lyfjanefndin er 
ráðgefandi um stefnu LSH í lyfjamálum t.d. hvaða lyf eru á lyfjalista, 
rafræna umsýslu lyfja í sjúkraskrá og öryggisbirgðir lyfja á LSH, svo 
eitthvað sé nefnt. Formaður nefndarinnar ber ábyrgð á leyfisveitingum 
vegna leyfisskyldra lyfja og ferlinu í heild.

Pharmacist
Iceland-based pharmacist required as an  
adviser/researcher for a business development project.

Primary requirements will be a thorough knowledge of the 
supply process of prescription drugs in Iceland, including 
prescription handling (paper and electronic), drug pricing, 
availability and delivery methods and regulations.

Fluency in English is essential.

Initial contract will be on a fixed-term temporary basis. 
May lead to a longer-term or permanent part-time 
position.

Rates negotiable.

Please reply to info@globaldispensing.com

 CONSULAR ASSISTANT 

(TEMPORARY PART-TIME)
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.
Umsóknarfrestur er til 3 maí, 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
for a temporary part time   position of Consular Assistant. 
The closing date for this postion is May 3, 2013. 
Application forms and further information can be found 
on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Ós leitar að leikskólastjóra
Barnaheimilið Ós er foreldrarekinn leikskóli sem starfar í 
anda Hjallastefnunnar.  
Á leikskólanum eru þrjár deildir með alls 34 börnum. Nú 
leitum við að frábærum leikskólastjóra sem getur hafið 
störf í ágúst 2013. 

Leikskólastjóri á Ósi þarf að hafa: 
• Leikskólakennararéttindi eða aðra sambærilega  
 menntun
• Reynslu af uppeldis- og kennslustörfum með börnum
• Góða hæfni í mannlegum samskiptum 
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg

Við erum að leita að manneskju sem sækist eftir skapandi 
áskorun og hefur áhuga á samvinnu við foreldra og börn í 
hlýlegu andrúmslofti í bárujárnshúsi við Bergþórugötuna. 

Áhugasamir sendið umsókn á box@frett.is fyrir mánudag-
inn 6. maí. 2013. 

sími: 511 1144
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Íslandssjóðir hf. er leiðandi félag á sviði sjóða- og eignastýringar og annast rekstur og stýringu verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða. Félagið er sjálfstætt  
fjármálafyrirtæki í eigu Íslandsbanka hf. Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi árangur eru leiðarljós félagsins. Nánari upplýsingar um félagið eru á heimasíðu þess, www.islandssjodir.is.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða, sími 440 4593, haraldur@islandssjodir.is    
Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 5. maí  nk.

Sérfræðingur í sjóðastýringu

Helstu verkefni 

 
 

 
 

 

Hæfniskröfur 

 
 

 
 

Íslandssjóðir leita að öflugum einstaklingi til að starfa við greiningu á verðbréfamarkaði og aðstoð við 

stuðningi við sjóðstjóra og sjálfstæðri ákvarðanatöku í sjóðastýringu.

Sjóðstjóri sérhæfðra fagfjárfestinga 

Helstu verkefni: 

 
 

 
 

Hæfniskröfur: 

 
 

 
 

 

tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu á íslenskum fjármálamarkaði.

Frekari upplýsingar veitir 

Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is.  Áhugasamir geta sent 
umsóknir á thorsteinnhj@arborg.is eða í pósti á fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2013. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin. Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðeigandi stéttarfélags.

Sálfræðingar
Verkefni á sviði sálfræðilegra athugana, ráðgjafar og þver-
faglegs samstarfs um málefni barna í leik- og grunnskólum. 
Meginhlutverk sálfræðinga er að annast ráðgjöf við nemendur, 
foreldra og kennara vegna hegðunar- og tilfinningavanda, kvíða, 
þunglyndis, námserfiðleika og vanlíðunar nemenda. Við leitum að 
sálfræðingum sem búa yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum 
og reynslu og menntun sem nýtist í starfi.  

Kennsluráðgjafar
Verkefni þeirra snúa að almennri kennsluráðgjöf til starfsfólks 
skóla og foreldra, ráðgjöf vegna eflingar fjölbreyttra og sveigjan-
legra kennsluhátta. Einnig ráðgjöf sem snýr að uppeldi leik- og 
grunnskólabarna, samskiptum heimila og skóla, málörvun 
og læsi, gerð sérkennsluáætlana, greiningum og mati á stuð-
ningsþörf nemenda, eflingu faglegra tengsla leik-, grunn- og 

framhaldsskóla og verkefnum á sviði símenntunar. Við leitum 
að kennsluráðgjöfum sem búa yfir góðri hæfni í mannlegum 
samskiptum og reynslu og menntun sem nýtist í starfi.  

Talmeinafræðingur
Verkefni á sviði talmeina- og málþroskavandamála hjá börnum. 
Einnig vinna við skimanir, málþroskagreiningar og ráðgjöf. 
Samstarf við starfandi talmeinafræðing sem annast talþjálfun 
barna í Árborg sem og þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga, 
kennara og foreldra. Við leitum að talmeinafræðingi sem býr yfir 
góðri hæfni í mannlegum samskiptum og reynslu og menntun 
sem nýtist í starfi.  

Vilt þú vinna að þróun skólaþjónustunnar með okkur?

Fræðslusvið sveitarfélagsins tekur að sér alla framkvæmd sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla í Árborg  frá og með 
næstu áramótum. Unnið verður út frá framtíðarsýn og skólastefnu sem hefur verið mótuð að undanförnu.  Stefnt er að 
styrkingu á heildstæðri nærþjónustu við börn, foreldra og skóla í samstarfi við ráðgjafa og notendur þjónustunnar. Lögð verður 
áhersla á eflingu skólastarfs, snemmtæka íhlutun og ýmis verkefni á sviði forvarna. Jafnframt verður unnið að því að bæta 
skilyrði starfsfólks til starfsþróunar og símenntunar. Þjónustan verður sniðin að  þörfum hvers skóla og lýtur hún bæði að 
ráðgjöf og stuðningi við almennt skólastarf og þróunarstarf. Hluti ráðgjafahópsins verður ráðinn til starfa í haust eftir nánara 
samkomulagi en aðrir um áramót. Einn úr hópnum mun taka að sér stjórnunartengd verkefni að höfðu samráði við fræðslu-
stjóra. Í sveitarfélaginu búa um 8 þúsund íbúar, þar af um 1750 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum. Lögð verður 
áhersla á þverfaglegt samstarf við önnur fagsvið sveitarfélagsins sem koma að fjölskyldu- og frístundamálum, einnig við 
sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði hjá ríkinu og heilsugæslu.

felst
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Hjálparkokkur í eldhús Vodafone
Ert þú öflugur hjálparkokkur? Viltu vinna með frábærum 
matreiðslumanni í fyrsta flokks mötuneyti? Þá er starf 
hjálparkokks í eldhúsi Vodafone eitthvað fyrir þig.

Vinnutími er frá 8 til 16 og viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur

•  Reynsla af eldhúsvinnu er skilyrði
•  Þjónustuvilji og metnaður
•  Nákvæmni og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að finna á 
vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2013.

Þín ánægja er okkar markmið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Lögfræðingur óskast

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð

og skipulagsráðs Reykjavíkur og heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur og eftirfylgni vegna afgreiðslu mála. 

sviðsins.

sviðsins.

Hæfniskröfur

skrifstofustjóri á skrifstofu sviðstýru. 

með því að senda fyrirspurnir á orn.sigurdsson@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til 12. maí  nk www.reykjavik.is undir „ Laus störf”.  
 .

Herbergisþerna
Herbergisþerna

Hótel Látrabjarg auglýsir eftir herbergisþernu í sumar, 
starfið felst í þrifum og umbúnaði á herb., og þvotti. 

Húsnæði og fæði á staðnum. Umsóknir ásamt 
ferilsskrá sendist á  

info@latrabjarg.com

Lausar stöður við Lágafellsskóla 
Mosfellsbæ 

skólaárið 2013 – 2014
Samvera – Samvinna - Samkennd

Vegna námsleyfa og fjölgunar bekkja vantar kennara og 
þroskaþjálfa til starfa. 

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar: 
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi og miðstigi
• Íslenskukennsla á unglingastigi
• Smíðakennsla 
• Sérkennsla í nýrri sérdeild skólans
• Íþróttakennsla
• Staða þroskaþjálfa

Hæfnikröfur
• Grunnskólakennaramenntun (þroskaþjálfamenntun fyrir  
 starf þroskaþjálfa)
• Góð hæfni í samvinnu og samskiptum
• Faglegur metnaður
• Hugmyndaauðgi, jákvæðni og sveigjanleiki
• Áhugi á starfsþróun, nýjum og fjölbreyttum áherslum  
 í skólastarfi
• Stundvísi

Nánari upplýsingar um störfin og starfshlutfall er að finna á 
heimasíðu Mosfellsbæjar, http://mos.is/Lausstorf/.
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 10. maí 
2013. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 525 9200. Einnig má senda fyrirspurnir á 
johannam@lagafellsskoli.is. Umsóknir með upplýsingum 
um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist 
rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um. 

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun í rafeindavirkjun er kostur
Rík þjónustulund
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum
og úrlausnagóður

Starfssvið:
Heimsóknir til viðskiptavina
Vinna að uppsetningu kaffivéla og vatnsvéla
Léttar viðgerðir
Kennsla og þjálfun í notkun búnaðar
Önnur tilfallandi verkefni

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 6.maí nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Penninn  | Grensásvegi 11 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Kaffibrúsakall Pennans
Þjónustufulltrúi á fyrirtækjasviði

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingar Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201304/123
Kvikmyndaráðgjafar Kvikmyndamiðstöð Íslands Reykjavík 201304/122
Skjalastjóri og sérfræðingar Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins Reykjavík 201304/121
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Búðardalur 201304/120
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201304/119
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201304/118
Fulltrúi Vegagerðin Reyðarfjörður 201304/117
Aðstoðarverslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Höfuðborgarsv. 201304/116
Framhaldsskólakennarar Menntaskólann á Egilsstöðum Egilsstaðir 201304/115
Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi Menntaskólann á Egilsstöðum Egilsstaðir 201304/114
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, göngudeild Reykjavík 201304/113
Starfsmaður í móttöku Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201304/112
Sjúkraliði Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201304/111
Sjúkraliði Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201304/110
Ritari lyfjanefndar Landspítali, sjúkrahúsapótek H Reykjavík 201304/109
Sérfr.læknir í handaskurðlækn. Landspítali, bæklunarskurðlækn. Reykjavík 201304/108
Umsjónamaður lagera á skurðst. Landspítali, skurðstofur H Reykjavík 201304/107
Hjúkrunarfræðingur á næturvaktir Landspítali, næturvaktadeild Lk Reykjavík 201304/106
Forstöðulæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201304/105
Kennarar Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201304/104
Hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201304/103
Hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201304/102

Viðskiptastjóri 
Við leitum að öflugum og drífandi starfskrafti til að sjá um mikilvægustu 
viðskiptavinina okkar.
Hlutverk viðskiptastjóra er að sinna tilgreindum hópi viðskiptavina og þörfum 
þeirra á þjónustu Creditinfo.  Viðskiptastjóri kemur jafnt að sölu, þjónustu og 
ráðgjöf um hvernig upplýsingar félagsins nýtast við áhættustjórnun 
lánsviðskipta.

Menntun / Reynsla
 Háskólanám t.d. í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði og/eða víðtæk 

 reynsla sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur
 Frumkvæði og hæfileikar til að vinna sjálfstætt
 Framúrskarandi hæfni í samskiptum 
 Reynsla af sölu, ráðgjöf og samningagerð
 Þekking á íslenskum fyrirtækjamarkaði
 Gott vald á íslensku og ensku 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Við bjóðum spennandi verkefni í traustu fyrirtæki þar sem unnið er eftir Agile 
aðferðafræði. Okkur vantar sérfræðing til að taka þátt í að hanna og þróa kerfi 
fyrir innlenda og erlenda starfsemi. Öll tegund forritunarþekkingar nýtist í 
þetta verkefni og reynsla er mikilsmetin. 
Við leitum að aðila sem er tilbúinn að leggja sitt mat á allt sem við gerum, 
liggur ekki á þekkingu sinni og tekur þátt í því að þróa, smíða, breyta og bæta.

Menntun / Reynsla
 Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af forritun í .NET, C#, ASP.NET, CSS, javascript og HTML
 Þekking á fleiri forritunarmálum er kostur t.d. Ruby, PHP, Java 
 Þekking á Microsoft SQL, SQL og TSQL málinu er æskileg

Hæfniskröfur
 Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
 Samskiptafærni og hæfni/vilji til að vinna í hóp 
 Forritunarfærni/reynsla
 Greiningar- og aðlögunarhæfni auk samviskusemi

 

 WWW.CREDITINFO.IS

Creditinfo rekur fyrirtæki í 14 löndum sem sérhæfa sig 

öll í lausnum og þjónustu tengdum lánsviðskiptum og 

meðal viðskiptavina félagsins eru nokkrir af stærstu 

bönkum heims. Á Íslandi starfa 60 starfsmenn sem 

keppast við að veita framúrskarandi þjónustu til 1.300 

viðskiptavina félagsins.

Umsóknarfrestur til 8. maí | Upplýsingar um störfin veitir 
Snorri Jónsson starfsmannastjóri í síma 550 9600 og um 
tölvupóst, snorri@creditinfo.is | Umsóknir ásamt ferilskrá og 
staðfestingu á menntun skal senda á atvinna@creditinfo.is 
merkt Viðskiptastjóri eða Hugbúnaðarsérfræðingur.

2012

Ertu framúrskarandi?

kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða aðstoðarskólastjóra Vatnsendaskóla 
er laus til umsóknar. Leitað er að stjórnanda 
sem býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi 
skólastarf í samvinnu við skólastjóra, kennara 
og foreldra. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 
2013.

Menntunar og hæfniskröfur
 Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi.

 Æskilegt er að viðkomandi hafi framhalds-
menntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða, 
stjórnunar eða öðrum greinum sem nýtast í 
starfi aðstoðarskólastjóra.

 Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir 
skipulagshæfileikar.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2013.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Soffía Jónas-
dóttir skólastjóri, gudrunj@vatnsendaskoli.is 
eða í síma 570-4330 og 690-0168.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is

Vatnsendaskóli 
óskar eftir 
aðstoðarskólastjóra
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Sölumaður vinnuvéla
Við leitum að drífandi starfsmanni til að selja vinnuvélar frá Bobcat, Doosan og Case. 
Reynsla af sölumennsku, tölvuþekking og góð enskukunnátta nauðsynleg.

Sölumaður varahluta
Við leitum að drífandi starfsmanni til að selja varahluti og rekstrarhluti í vinnuvélar og þau tæki sem við þjónustum.
Reynsla af sölumennsku, tölvuþekking og góð enskukunnátta nauðsynleg.

Viðgerðarmenn á verkstæði
Við leitum að dugmiklum viðgerðarmönnum. Æskilegt er að starfsmennirnir hafi reynslu í viðgerðum á vinnuvélum, 
landbúnaðarvélum eða lyfturum og geti unnið sjálfstætt.
Enskukunnátta og tölvuþekking nauðsynleg.

Umsóknum skal skila inn með ferilskrá á netfang gunnarbj@velaborg.is fyrir 5. maí 2013

Vélaborg er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í véla-
innflutningi og þjónustu við verktaka, flutningaðila, stóriðju 
og bændur. Hjá fyrirtækinu starfa á þriðja tug manna.

Deildarstjóri, sérkennari, 
þroskaþjálfi

Staða deildarstjóra í Grunnskóla Grindavíkur er 
laus til umsóknar. 

Starfssvið  deildarstjóra:
Deildarstjóri er millistjórnandi sem hefur mannaforráð og 
stýrir hluta af skólastarfi í samstarfi við skólastjóra.
Fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í 
faglegri umræðu. Samskipti við nemendur og foreldra.
Umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara 
og stjórnendur.

Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra
Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í grunn-
skóla sem er metnaðarfullur, víðsýnn og góður í mann-
legum samskiptum, hefur skipulagshæfileika , er sveigjan-
legur og  tilbúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.
Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum er æskileg.
Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.

Jafnframt auglýsir Grunnskóli Grindavíkur eftir sérkenn-
ara og þroskaþjálfa til starfa á næsta skólaári.

• Skólinn er heildstæður grunnskóli, með um 455 
 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
 Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og  
 lögð áhersla á að skapa þannig umhverfi að öllum líði vel  
 og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi  
 sínu.  Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjan 
 leika og víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi  
 þarfa, áhuga og getu nemenda.  Allur aðbúnaður og  
 umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar á heima 
 síðu skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

• Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta 
 nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð  
 áhersla á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsu 
 eflingu í skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkubæjar  
 eru um 170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera  
 þjónustu. Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér  
 eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins:  
 jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni  
 og traust. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknarfrestur er til 11. maí nk. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 
2, 240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir  
skólastjóri í síma 420-1150.

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 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 / Réttindaflokkur D.
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. 
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Framkvæmdastjóri  
Stúdentaráðs Háskóla Íslands

Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ) auglýsir stöðu fram-
kvæmdastjóra fyrir starfsárið 2013-2014 lausa til umsóknar. 
Framkvæmdastjóri skal hafa yfirumsjón með bókhaldi og 
fjármálum ráðsins ásamt daglegum rekstri skrifstofu SHÍ 
auk annarra tilfallandi starfa í samráði við formann.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Áhugi á Stúdentaráði og málefnum stúdenta.
• Þekking og reynsla á fjármálum og bókhaldi.
• Reynsla af viðburðarstjórnun.
• Hæfileiki til að vinna með Stúdentaráðsliðum, starfs 
 mönnum  skrifstofu Stúdentaráðs og öðrum hagsmuna - 
 aðilum ráðsins.
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
• Þekking á stjórnsýslu Háskóla Íslands er kostur. 

Framkvæmdastjóri er ráðinn í 50% stöðu til eins árs í senn 
en með möguleika á endurráðningu. Laun hans fara eftir 
kjarasamningum VR og SA um skrifstofufólk eftir 3. ár í 
starfsgrein. 

Viðkomandi verður að geta hafið störf 1. júní. 

Nánari upplýsingar um starfið fást hjá formanni Stúdenta-
ráðs í síma 570-0850.

Umsókn skal senda í tölvupósti á netfang ráðsins: shi@hi.is 
merkt „Framkvæmdastjóri 2013-2014“

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 2013.

Heilsugæslan Hamraborg Kópavogi

Hjúkrunarfræðingur  
í heimahjúkrun

Heilsugæslan Hamraborg auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í 
heimahjúkrun frá 15.maí n.k.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun er m.a. að 
veita víðtæka hjúkrun vegna langvinnra sjúkdóma s.s. 
heilabilunar, geðfötlunar, líkamlegrar skerðingar og jafnvel 
líknandi meðferð. 
• Stuðningur við einstaklinga, fjölskyldur og samstarfsfólk 
• Skipulagning, verkstjórn og framkvæmd þeirrar  
 hjúkrunar sem þörf er á hverju sinni. 
• Samskipti og samvinna við aðrar sjúkrastofnanir og  
 heilbrigðisstéttir með hagsmuni skjólstæðings ávallt  
 að leiðarljósi.

Hæfnikröfur
• Æskilegt er að umsækjendur búi yfir góðri almennri  
 reynslu í hjúkrun.
• Góð samskipta- og skipulagshæfni er skilyrði. 

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

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafn-
framt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunar-
leyfi. Val á umsækjendum grundvallast á innsendum 
gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Starfshlutfall e. samkomulagi. Í boði er 50 - 80 - 100%
Starfið er vaktavinna.   
Umsóknarfrestur er til og með 4. maí.

Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Aðalheiður Pálmadóttir, yfirhjúkrunarfræðingur, 
netfang: sigridur.a.palmadottir@heilsugaeslan.is  
Sími: 594-0500

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

Reykjavík 18. apríl 2013.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

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

Sérfræðingar hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið óskar eftir að ráða
tvo sérfræðinga til starfa

Sérfræðingur I

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að hagfræðingi til að vinna að áætlanagerð og
skrifum um opinber fjármál og ríkisfjármálastefnu ríkisstjórnar.

Vinna í samstarfi við aðra að upplýsingaöflun og áætlanagerð um markmið og
horfur í opinberum fjármálum.
Skrif um opinber fjármál m.a. í fjárlagafrumvarpi.
Kynning á stöðu opinberra fjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Kostnaðargreining og þróun reiknilíkana um einstaka þætti opinberra útgjalda.
Yfirsýn á fjármál ráðuneyta og samstarf við þau við undirbúning
fjárlagafrumvarps.

eru háskólamenntun á sviði hagfræði, en meistaranám er æskilegt.
Frumkvæði, rík greiningarhæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt með skipulegum
vinnubrögðum. Marktæk reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og hagfræðilegra
gagna. Reynsla af því að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli. Góð enskukunnátta.
Þekking á stjórnsýslunni og opinberum málum er kostur.

Áætlanagerð og kostnaðargreining, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
um opinber útgjöld.
Yfirsýn og greining á fjármálum ráðuneyta og samstarf við þau við undirbúning
fjárlagafrumvarps.

* Vinna að reiknilíkönum um ýmsa þætti opinberra útgjalda.
Skrif um opinber fjármál m.a. í fjárlagafrumvarpi.

eru háskólamenntun á sviði hagfræði eða viðskiptafræði. Frumkvæði og
hæfni til að geta unnið sjálfstætt með skipulegum vinnubrögðum og öryggi í meðferð
talnaefnis. Færni í mannlegum samskiptum og samstarfi. Gott vald á mæltu og rituðu
máli auk enskukunnáttu. Marktæk reynsla af notkun töflureikna og gerð reiknilíkana.
Þekking á stjórnsýslunni og opinberum fjármálum er kostur.

. Í boði eru áhugaverð
framtíðarstörf á öflugum vinnustað. Um er að ræða fullt starf í báðum tilvikum. Laun eru
skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins. Umsóknarfrestur er til og með 12. maí nk.

, hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um störfin. Vinsamlega
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Starfsvið:
*

*
*
*
*

Hæfniskröfur

Sérfræðingur II

Starfsvið:
*

*

*

Hæfniskröfur

Umsækjendur sæki um annað hvort starfið, en ekki bæði

Guðný Harðardóttir

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Suðurlandsbraut 30 - 108 ReykjavíkSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík
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REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
ÓSKAR EFTIR FÓLKI
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

Yfirþerna / hefur yfirumsjón með þrifum hótelsins.
 
Starfsfólk í herbergisþrif.
 
Starfsfólk í morgunverðarsal.

Einstaklingar þurfa að geta unnið sjálfstætt
og hafa ríka þjónustulund, eingöngu reyklausir aðilar koma til greina.
 

Umsóknarfrestur er til 01/05
 
Umsóknir sendist á netfangið: reykjaviklights@keahotels.is

Jafnlaunaúttekt
PwC
2013
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR

STARFSSVIÐ

• Vátryggingaráðgjöf.

• Viðskiptatengsl og samningagerð.

• Greining og áhættumat.

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini félagsins.
 

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af  sölu- og þjónustumálum æskileg.

• Góð samningatækni og samskiptahæfni.

• Árangurssækni og drifkraftur.

• Frumkvæði og þjónustulipurð.

• Hæfni til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti.

• Góð þekking á tölvu- og upplýsingatækni.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. MAÍ NÆSTKOMANDI.

Nánari upplýsingar gefur Harpa Víðisdóttir, mannauðsstjóri, harpa@vordur.is. 

Vinsamlega fyllið út umsóknir á vordur.is eða sendið umsókn ásamt ferilskrá  

beint á starfsumsoknir@vordur.is.

VIÐSKIPTASTJÓRI Á FYRIRTÆKJASVIÐI
Vörður leitar að öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi til að vinna 
í hópi metnaðarfullra starfsmanna sem sinna sölu og þjónustu við 
fyrirtæki og stofnanir. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi.

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu BankNordik. Félagið hefur vaxið hratt 

á undan förnum árum og í dag starfa um 70 starfsmenn hjá félaginu. Vörður er áhugaverður 

vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi 

árum. Samkvæmt Jafnlaunaúttekt PwC 2013 greiðir Vörður konum og körlum sömu laun 

fyrir jafnverðmæt störf. Allar nánari upplýsingar um félagið má nálgast á vordur.is

VEISTU 
HVAÐ ÞÚ VILT?

Íslenska barnafatamerkið Ígló ehf. 
auglýsir eftir sérfræðingi í 75% starf

Hæfniskröfur:
   Að lágmarki 2 ára reynsla og yfirgripsmikil þekking á

     DK hugbúnaði skilyrði
   Reynsla af heildsölu, framleiðslu, verslun eða

     vörustjórnun æskileg
   Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
   Góð kunnátta í Excel
   Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og nákvæmni

     í vinnubrögðum
   Góð framkoma, rík þjónustulund og lipurð í

     mannlegum samskiptum

Starfssvið:
   Ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini; pantanir

     afhending vara, reikningar og greiðslur
   Aðstoð við fjárhagsupplýsingar/-skýrslur og áætlanir 
   Ítarleg greining í gegnum DK; sala, birgðir, framlegð           

     o.s.frv.
   Önnur tilfallandi verkefni

Um Ígló
Ígló er íslenskt barnafatamerki sem hannar og framleiðir 
fatnað fyrir börn á aldrinum 0-12 ára. Ígló rekur á Íslandi 
sína eigin verslun í Kringlunni og netverslun. Til viðbótar 
eru vörur Ígló seldar í nokkrum öðrum verslunum á Íslandi 
og í Evrópu.

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2013 og ber
að skila umsóknum með tölvupósti ásamt ferilskrá til 
Guðrúnar Tinnu Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra Ígló á 
netfangið tinna@iglo.is. 
Öllum umsóknum verður svarað skriflega og er fullum 
trúnaði heitið við vinnslu þeirra.

SÁLFRÆÐINGUR
Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir  

lausa til umsóknar stöðu sálfræðings.  
Um er að ræða 100% stöðugildi. 

Verksvið: Félagsþjónusta- og velferðarmálefni: ráðgjöf, 
greining, leiðsögn, einstaklinga og fjölskyldna; barna-
vernd, teymisviðfangsefni. 

Á Fjölskyldusviði starfa félagsráðgjafi, þroskaþjálfi, 
kennsluráðgjafi, íþrótta- og tómstundafulltrúi auk 
sviðsstjóra. 

Umsækjandi skal hafa starfsbundin réttindi til starfa sem 
sálfræðingur á Íslandi, hafi til að bera góða samskipta-
hæfni, ríkt frumkvæði og samstarfsvilja til þverfaglegs 
samstarfs. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Laun eru greidd skv. samningum Sálfræðingafélagsins 
og sveitarfélaganna. 

Frekari upplýsingar veitir Eydís Aðalbjörnsdóttir
sviðsstjóri Fjölskyldusviðs s. 4552400 s. 8451345. 

Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf og 
umsagnaraðila berist Fjölskyldusviði Húnaþings vestra, 
Hvammstangabraut 5 530 Hvammstanga eða á netfangið 
eydis@hunathing.is. 

Umsóknarfrestur er til 5.maí 2013

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitar-
félagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru um 
1.200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreytt rar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra 
góður búsetu kostur fyrir fjölskyldufólk. Skólar í Húnaþingi vestra eru 
grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og 
Borðeyri. 
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. innanríkisráðuneytisins, 
óskar eftir tillögum um listskreytingar í Fangelsi á Hólms-
heiði. 

Samkeppnislýsingu má finna á vefsíðu Framkvæmdasýslu 
ríkisins, http://www.fsr.is. Ítargögn verða afhent hjá Fram-
kvæmdasýslu ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík. 

Skila skal samkeppnistillögum til Framkvæmdasýslu ríkisins 
fyrir kl. 15.00 föstudaginn 17. maí 2013. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

Fangels i  á  Hólmsheið i 

Opin  samkeppni  um 
l i s tskreyt ingu 

mþykkt

Ljósleiðaravæðing 
Hvalfjarðarsveitar    
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur samþykkt, á grundvelli 
undirbúningsvinnu sem unnin hefur verið af starfshópi um 
ljósleiðaravæðingu skipuðum af sveitarstjórn og af Verk-
fræðistofunni EFLU, að kanna áhuga aðila á fjarskiptamarkaði 
á að taka að sér lagningu og/eða rekstur ljósleiðaranets í 
Hvalfjarðarsveit.

Aðilar sem áhuga kunna  að hafa á verkefninu hafi eftir-
farandi markmið:
• Kerfið sé svokallað FTTH kerfi þar sem notandinn er tengdur  
 á ljósleiðara við dreifistöð kerfisins.
• Gert skal ráð fyrir tengingum inn á öll heimili auk tengi 
 möguleika fyrir fyrirtæki, stofnanir og sumarhús við  
 dreifistöðvar. 
• Þjónustuveitum verði heimilað að bjóða þjónustu sína á  
 ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi. 
• Kerfið verði byggt upp frá upphafi með heildarlausn til  
 framtíðar að leiðarljósi.
• Lagning kerfisins verði unnin í einum áfanga.  Verklok eru  
 áætluð 1. júlí 2014.

Skorað er á aðila sem hafa áhuga á fjárfestingu í verk-
efninu og/eða samstarfi við sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar á 
framangreindum forsendum, að tilkynna um það til skrifstofu 
sveitarstjórnar að Innrimel 3, Hvalfjarðarsveit, í síðasta lagi 
þann 17. maí 2013.

Jafnframt er skorað á aðila sem innan þriggja ára hyggjast, 
á eigin forsendum, ráðast í lagningu og/eða rekstur ljós-
leiðaranets í sveitarfélaginu, að tilkynna um það til skrifstofu 
sveitarstjórnar innan sömu tímamarka og leggja fyrir sveitar-
stjórn skriflega áætlun um slíkt verkefni.

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir Hval-
fjarðarsveit né þá sem sýna verkefninu áhuga, en gert er ráð 
fyrir útboði á verkefninu í framhaldi af könnuninni.

Sveitarstjóri

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Úlfarsárdalur. Stígur meðfram Úlfarsfellsvegi,  
 útboð nr. 13022.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

ÚTBOÐ
Endurnýjun gangstétta

Sveitafélag Seltjarnarness óskar eftir tilboðum í en-
durnýjun gangstétta á árinu 2013.

Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu Seltjarnarness, 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes. Gögn eru afhent á 
geisladisk eða á rafrænu formi. Gjald fyrir útboðsgögn er 
8.000,- kr.

Upprif á steyptum gangstéttum um 2700 m2

Hellulagðar nýjar gangstéttar um 2700 m2

Opnun tilboða fer fram miðvikudaginn 22. maí kl. 11:00 og 
skal tilboðum skilað fyrir þann tíma. 

Tilboðin verða  opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Bæjarverkfræðingur

ÚTBOÐ
Strandgata, húsagata, götur og veitur 2013

Hafnarfjarðarbær, í samstarfi við Vegagerðina og veitu-
fyrirtæki, óskar eftir tilboðum í endurgerð og breytingar á 
hluta Strandgötu í Hafnarfirði, frá Flensborgartorgi austur 
fyrir Mýrargötu, ásamt tilheyrandi veituframkvæmdum.
                
Verkefnið felst að meginhluta í að breyta umræddum hluta 
Strandgötu, með því að hliðra götunni til norðurs á um 230 m 
kafla og gera húsagötu og bílastæði sunnan við götuna.
 
Lokadagur verks er 15. september 2013.
 
Helstu verkþættir:
 
-               Upprif á núverandi yfirborði götu (malbik ofan á  
  steyptri þekju)
-               Uppúrtekt, fylling og burðarlag
-               Jöfnunarlag og malbik
-               Endurnýjun skólplagna í suðurkanti Strandgötu  
  ásamt heimæðum
 
-               Nýjar lagnir fyrir regnvatn ásamt niðurföllum í götu  
  og heimæðum
-               Götulýsing verður endurnýjuðuð
-               Kantsteinar, stéttar og yfirborðsfrágangur
-               Umferðarmerkingar
-               Endurnýjun og endurbætur hluta kerfa veitu- 
  fyrirtækja (heitt vatn, rafmagn og fjarskipti)
   
Útboðsgögn verða seld á geisladiski á kr. 5.000 hjá Um-
hverfi og framkvæmdum Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2 í 
Hafnarfirði, frá og með hádegi þriðjudaginn 23. apríl.
 
Tilboðum skal skila til Umhverfis og framkvæmda, Norður-
hellu 2, fyrir klukkan 11 þriðjudaginn 14. maí. Tilboð verða 
opnuð sama dag kl. 11 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Umhverfi og framkvæmdir Hafnarfjarðarbær

ÚTBOÐ
Móttökuhús fyrir fangelsið á Litla Hrauni 
ÚTBOÐ NR. 15455 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. innanríkisráðuneytisins, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við byggingu færanlegs 
móttökuhúss ásamt öllum nauðsynlegum uppdráttum veg-
na hússins til byggingaryfirvalda. Móttökuhúsið skal vera 
um 125 fermetrar brúttó og skal staðsett við aðalaðkomu 
fangelsisins á Litla Hrauni, 820 Eyrarbakka. Bjóðandi skal 
vinna og leggja fram öll gögn til byggingaryfirvalda sem 
nauðsynleg eru til að fá samþykki fyrir byggingaráformum 
og framkvæmdarleyfi móttökuhússins. Bjóðandi skal reisa 
sökkla á afhendingarstað sem hann síðar afhendir fullbúið 
móttökuhús á tilbúið til tenginga við stofnlagnir á staðnum. 
Sérstök athygli bjóðenda er vakin á því að skila skal inn 
ákveðnum gögnum með tilboði sbr. kafla 0.1.3 og 0.4.2 í 
útboðs- og samningsskilmálum. 

Vettvangsskoðun verður haldin 2. maí 2013, kl.13:30 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 30. september 
2013. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaup um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 30. apríl 2013.   
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 14. maí 2013,  
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

27. apríl 2013  LAUGARDAGUR16



Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 93,0 millj.

• Húsið er teiknað af Vektor og sá Oddgeir Þórðarson, arkitekt hjá Go-Form um alla innanhússhönnun. 

• Innréttingar eru sérsmíðaðar hjá Fagusi í Þorlákshöfn. 

• Lýsing hönnuð af Lumex. 

• Garðurinn hannaður af Ólafi Melsted landslagsarkitekt.

• Góð fjárfesting fyrir réttan aðila. Makaskipti skoðuð.

Gnitakór 3

Einstaklega glæsilegt 
vel skipulagt 256 fm. einbýlishús á vinsælum stað í Kórahverfinu

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 28. apríl 
milli 14:00 og 15:00 að 

ÓLAFSGEISLA 6  
(NEÐRI HÆÐ)

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Verð: 62,7 millj.

 Arkitekt: Mannfreð Vilhjálmsson. 
Innanhússarkitekt: Rut Káradóttir.
 Gólfefni: Plankaparket á gólfum með gólfhita, votrými eru flísalögð.
 Innréttingar: Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og hurðar frá Smíðaþjónustunni, granít á borðum.
 Lýsing: Falleg vel hönnuð lýsing. 
 Lóð: Frágengin og létt í umhirðu með verönd, bílastæði og aðgengi eru upphituð.

Um 200 fm sérhæð fyrir vandláta

Glæsilega innréttuð eign  
í einstöku umhverfi við golfvöllinn í Grafarholti

Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

92% 
lesenda
blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

64% 8%

28%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012. 

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

OPIÐ HÚS

Úlfarsbraut 28 – 113 Rvk

Verð 43,9 m
Herbergi: 5-6 - Stærð: 215 fm

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 28. apríl kl. 15:00-15:30
Glæsilegt tveggja hæða parhús í Úlfarsárdal sem verður skilað 
fullbúiðað utan og tæplega tilbúið til innréttinga.  Mikil lofthæð er á 
efri hæðininni og möguleiki á millilofti.Fjögur svefnherbergi eru á neðri 
hæði ásamt rúmgóðu alrými og baði. Frábær hönnun og gott útsýni.

Sigurður  
Gunnlaugsson 

lögg. fasteignasali

Daníel Guðmundsson
daniel@holtfasteign.is

Lögg. fasteignasali S: 660 2951

www.holtfasteign.is

Baugholt, Keflavík – Nýtt
 
 
 
 
 
 
 
Stærð: 239 fm
Ásett verð: 56 millj.

Glæsilegt einbýlishús ásamt stakstæðum bílskúr í afar 
vinsælu hverfi í Keflavík.
Stutt í alla skóla, íþróttir og þjónustu.
Húsið er hannað og teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt 
og hefur verið mikið endurnýjað.
Nánari upplýsingar og skoðanir hjá Eddu Svavars. sölufulltrúa 
Suðurnesjum í síma: 841-8409







BÍLAR &
FARARTÆKI

Til Sölu Renault Trafic minibus 
9.manna 11/2007 ekinn 108 þ km 
verð 3.190 þ kr til sýnis og sölu á 
Bílfang sími utan vinnutíma 8972908

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Frábært úrval af fatnaði og 
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk, 
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt 
fleira í úrvali.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

PEUGEOT 307 xt. Árgerð 2006, ekinn 
83 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.080.000. Rnr.990329.

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000. Rnr.160330.

MMC Pajero intense. Árgerð 2009, 
ekinn 52 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.190.000. Rnr.990294.

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 23 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.990381. Eigum einnig til árg. 2011 
og 2010.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.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

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

BMW X5 3,0SD BI-TURBO 05/2009, 
ekinn 87 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
M-sport, 20” felgur, sportsæti ofl. 
Verð 12.490.000. Rnr.250823 - Kíktu 
á þennan!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SUPERCHARGED HST Árgerð 2008, 
ekinn 55 Þ.km, sjálfskiptur, HST-útlit 
og flott innrétting! Verð 8.880.000. 
Rnr.135865 - Gæinn er í salnum!

DODGE MAGNUM RT Árgerð 
2005, ekinn 104 Þ.km, 5,7L Hemi, 
sjálfskiptur, leður. Verð 2.770.000. 
Rnr.250340 á www.bilo.is - Töffarinn 
er á staðnum!

SUBARU FORESTER 07/2009, ekinn 
aðeins 21 Þ.km, sjálfskiptur, einn 
eigandi! Verð 3.390.000. Engin skipti! 
Rnr.250794 á www.bilo.is - Er á 
staðnum!

NISSAN PATROL GR 44” breyttur 
Árgerð 1998, ekinn 208 Þ.km, dísel, 5 
gíra læstur framan og aftan, milligír. 
Verð 2.490.000. SUMARTILBOÐ 
1.590.000 Rnr.283049 á www.bilo.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Frábært 
verð aðeins frá 1.999þ.kr, ATH aðeins 
5stk eftir, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

 Bílar til sölu

Til sölu Musso árg, 1998, bensín, 
sjálfskiptur, ek. 116 þús. einn eigandi, 
skoðaður 09/14. Kr. 300 þús. stgr. S. 
8623223.

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Toyota Aygo, 2006, ek. 114.000 km, 
Beinskiptur, bensín Verð 930.000 
Áhvílandi 215.000 S: 694-9385.

FORD F350, King Ranch árg. 07, ekinn 
60þ km Pallhýsi: Travel Lite 800SBX 
Pakkaverð kr. 5.900.000.- Uppl. í síma 
825 8423.

Benz ML350 árg. 2009 65 þús. km. 
Dekur Bíll. Tilboð. Aðeins 6.990 þús. 
Upplýsingar í síma 893-1539.

MMC PAJERO SPORT ‚99
Beinskiptur, bensín V6. Tveir eigendur. 
Vel með farinn bíll. Ekinn aðeins 
136.000. Verð 695.ooo kr. Uppl. Í síma 
690 0919.

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000

M Benz árg. ‚99. Ek. 130 þús. 
Sjálfskiptur. Bíll með öllu. Verð 750 
þús. Uppl. í s. 774 1457.

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

NISSAN X-Trail SE. Nýskr. 04/08, 
ekinn 105 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
VERÐ 3.370.000  TILBOÐSVERÐ 
2.490.000. Rnr.151151.

HYUNDAI I30 Comfort. Nýskr. 
04/08, ekinn 56 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 2.180.000. 
Rnr.141512.

HYUNDAI Santa Fe II. Nýskr. 
07/07, ekinn 133 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. VERÐ 2.990.000. 
Rnr.151681.

TOYOTA Corolla Luna. Nýskr. 
01/06, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. VERÐ 1.390.000. Rnr.151895.

FORD Transit 280S. Nýskr. 06/07, 
ekinn 108 Þ.KM, dísel, 5 gírar.  
VERÐ 1.590.000. Rnr.280607.

SUBARU Legacy Wagon. Nýskr. 
03/04, ekinn 166 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 990.000. 100% 
VISA/EURO lán möguleiki. 
Rnr.270143.

FORD Mondeo. Nýskr. 08/03, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 890.000. 100% VISA/EURO 
lán möguleiki. Rnr.201239.

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR
HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero 3,2 GLS 
33”. Árgerð 2006, dísil
Ekinn 99.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.090.000,- 
Tilboð:3.790.000,-

Toyota Land Cruiser 
120 GX. Árgerð 2006, dísil
Ekinn 143.000 km, beinsk.
Ásett verð: 3.890.000,- 
Tilboð: 3.590.000,-

Nissan Pathf. 2500SE. 
Árgerð 2007, dísil.  
Ekinn 85.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.390.000,- 
Tilboð:3.630.000,-

MM Pajero Instyle 
3.8. Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.990.000,- 
Tilboð:3.690.000,-

VW Touareg 3,2 V6 
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.390.000,- 
Tilboð: 1.890.000,-
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■ SÝNINGARSTJÓRASPJALL
Sýningarstjóri útskriftarsýn-
ingar nemenda í myndlist, 
fatahönnun og arkitektúr við 
Listaháskóla Íslands, spjallar 
við gesti Listasafns Reykja-
víkur Hafnarhúss á sunnudag-
inn klukkan 15. 
Þar stendur nú yfir útskriftar-
sýning Listaháskólans en alls 
sýna 76 útskriftarnemar mynd-
listardeildar og hönnunar- og 
arkitektúrdeildar verk sín eftir 
þriggja ára nám.
Sýningin stendur til 5. maí og 
er opin daglega á opnunartíma 
safnsins frá klukkan 10 til 17 
og á fimmtudögum frá klukkan 
10 til 20. 
Aðgangur er ókeypis.

SÝNING LHÍ Í 
HAFNARHÚSI

Barnamenningarhátíð hófst í Reykjavík á 
þriðjudaginn og lýkur á morgun sunnu-
dag. Mikill fjöldi viðburða verður í boði 
fyrir bæði börn og fullorðna en markmið 
hátíðarinnar er að efla menningarstarf 
fyrir börn og ungmenni í höfuðborginni. 
Þátttaka barna og ungmenna er lykil-
atriði hátíðarinnar og því er lögð áhersla 
á menningu fyrir börn, menningu með 
börnum og menningu barna. Meðal við-
burða hátíðarinnar í dag og á morgun má 
nefna hjólaratleik, endurvinnsluverkefni, 
ljósmyndasýningar, tónleika, spennandi 

námskeið, bátasmiðju, danskennslu, 
þrautabrautir og föndursmiðju, auk 
ýmissa listsýninga. 

Lokahátíð Barnamenningarhátíðar-
innar fer fram í Laugardalslaug frá kl. 14 
til 16 en þá er frítt í sund. Sirkus Íslands 
mun sprella á sundlaugabakkanum og Dr. 
Gunni og vinir flytja vel valin lög. Barna-
menningarhátíð er nú haldin í þriðja sinn 
og fer fram víðs vegar um Reykjavík. 
Ókeypis er inn á alla viðburði. Nánari 
upplýsingar og fjölbreytta dagskrá má 
finna á www.barnamenningarhatid.is.

HÁTÍÐ FYRIR BÖRNIN

■ SKÁL
Margir vilja sjálfsagt fagna 
með sínum flokki í kvöld eða 
drekkja sorgum sínum, eftir því 
sem við á. Er ekki upplagt að 
fá sér flottan kokkteil í tilefni 
dagsins og skála við gesti? 

Sá rauði
1½ eining romm
1½ eining Vermouth Blanc
1 eining Grand Marnier
½ eining granateplasíróp 
(grenaden)
Ísmolar
Smávegis smátt skorinn 
appelsínubörkur (settur ofan á 
drykkinn)
Allt hrært saman og sett í 
fallegt kokkteilglas.

Sá blái
1/3 eining blár Curacao-líkjör
1/3 eining hindberjalíkjör
1/6 eining Grenadine-síróp
5 einingar freyðandi hvítvín
Setjið allt í hátt glas ásamt ís-
molum.

Sá græni
2 einingar romm
1 eining Midori (melónulíkjör, 
má líka vera mintu)
1 eining appelsínusafi
2 einingar Sprite
Hrærið með ísmolum og setjið í 
fallegt glas.

KOKKTEILL 
KVÖLDSINS

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Liður með slitnum
brjóskvef

Heilbrigður liður

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Verkjalaus og svaf 
eins og engill

Á einhverjum tímapunkti ákvað ég 
að hætta að taka inn NutriLenk,  mér 
leið svo vel  -  verkjalaus og svaf allar 
nætur eins og engill en eftir nokkra 
daga fann ég fyrir gamalkunnum 
verkjum og var ég fljót að byrja aftur 
að taka inn NutriLenk.

Nú tek ég NutriLenk Gold að staðaldri, 
3 töflur á dag eða fleiri – því þar sem 
mér finnst gaman af allri útiveru og 
fer til dæmis í golf, göngur og sund þá 
þarf ég að “hlusta” á líkamann og taka 
fleiri töflur þá daga sem ég er í meiri 
hreyfingu – allt upp í 5 töflur á dag.

Nutrilenk Gold hefur reynst mér hin 
besta heilsubót og undravert hversu 
vel það virkaði eftir aðgerðina. 
Frábært að hægt sé að endurbæta 
liðheilsuna með náttúrulegu efni og 
get ég svo sannarlega mælt með 
Nutrilenk Gold.

Anna K Ágústsdóttir

Endurheimt liðheilsa 
og laus við lyfin!
Fyrir 3 árum gekkst ég undir liðskiptaaðgerð á mjöðm, hafði ég þurft 
að taka inn gigtarlyf í 5 ár þar á undan vegna slitgigtar í báðum mjöð-
mum og hálsliðum. Eftir aðgerðina var ég í tiltölulega stuttan tíma 
á sterkum verkjalyfjum því ég byrjaði meðfram þeim að taka inn 
Nutrilenk og fann ég fljótt fyrir mun betri líðan.

NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup, Krónunni,  Þín verslun Seljabraut 
og Vöruvali Vestmanneyjum

NUTRILENK
 NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

Við mikið álag og með árunum getur brjósk-
vefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir 
slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir 
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin 
byrja að núast saman, sérstaklega í liðamótum 
eins og í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum. 
Þess vegna er allt til vinnandi að styrkja 
liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðbrjóskið og beinin

NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni 
fyrir brjóskvefinn og er mjög góður valkostur 
fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið 
úr sérvöldum fiskibeinum úr hafinu sem hefur 
sýnt fram á að vera fyrsta flokks byggingarefni til 
að styðja við brjóskvefinn og viðhalda honum.

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

Prófið sjálf-upplifið breytinguna!
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 Bílar til sölu

BMW 316i Compact 99” ek 210þ. 
Beinsk. Verð 390.000. S:897 2786 
sumar og vetrar d.

Til sölu Toyota Rav, árg. 2004. 
Sjálfskiptur, bensín. EK. 118 þús. Ný 
smurður og skoðaður 2014. Listaverð 
1360 þús tilboð 1 milljón staðgreitt 
Áhugasamir hafið sambandið í síma: 
692 0022

Suzuki Swift, árg. 2007, bsk, ek. 94 þús, 
nýsk., áhv. 730 þús, Tilb. 1.090 þús. S. 
773-3313.

Toyota Avensis árg. 10/2006, 
sjálfskiptur, ekinn 102þ km, nýleg 
heilsársdekk. Verð 1890 þús. Uppl. í 
síma 865 0666.

Citroen C 3 árg ‚03. Aðeins keyrður 
66þús. Skoðaður ‚14. Nagladekk 
og sumardekk á felgum. Algjör 
sparibaukur. Verð 750.000. S. 694 
3601.

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk.
ekinn 127þ.km, sk.2013, smurbók og 
nýyfirfarinn, reyklaust og gott eintak, 
verð 790þús. s:8430778.

Skoda Felicia ‚98 árg. skoðaður 2014. 
V. 120 þús. Upplýsingar í síma 777 
5266.

Benz sendibíll, ‚91 árg. 208, 5 cl og 
5gíra kassi. Uppl. í síma 846 2665.

Til sölu Nissan Almera ‚99 til niðurrifs. 
Uppl. í S. 660 1380.

SPARIBAUKUR TIL SÖLU
Chevrolet Spark árg. 2012 til sölu 
ekinn 13.000 km, verð 1.690.000. 
Upplýsingar í síma 690 1444.

Land Cruiser 90. Árg. 99, diesel, 8 
manna, svartur. Sjalfsk. leðursæti, 
vetrard. fylgja. Ek. 228þús.km. Einn 
eigandi. V. 1,4. S. 892 4190

 250-499 þús.

PEUGEOT 206 -LÍTILL 
SPARIBAUKUR 299 ÞÚS!

 Peugeot 206 árg.‘99 ek.149 þús, 
5 dyra, beinskiptur, ný skoðaður, 
smurbók, ný bridgestone vetrardekk, 
góður bíll verð 299 þús. s.841 8955.

HONDA CIVIC 
SJÁLFSKIPTUR

HONDA CIVIC 1,4si árg.‘98 sjálfskiptur, 
spoiler, vti álfelgur, lítur mjög vel út 
ekkert ryð reyklaus og gott eintak! 
verð 320 þús. möguleiki á 100%visa/
euro 841 8955.

!!! MIKIÐ ENDURNÝJAÐUR !!!
Ford Focus 5d 1.4 00” bsk ekinn 160þ. 
sk.14 ný tímareim,ný kúppling nýtt í 
bremsum ! nótur fylgja traustur bíll 
sem eyðir litlu Verð 470þ. TILBOÐ 
290þ uppl. s. 866-4904.

Yaris ‚01, ek 210þús, 1000CC vél, 
skoðaður, 2dyra, dömubíll. V. 320þús 
696 9555

 Bílar óskast

Subaru Legacy árgerð ‚97-‘98 í góðu 
ásigkomulagi óskast. Uppl. í síma 895 
8840.

!!! 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.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

 Jeppar

GMC Yukon 5.3 ‚05 ek.101þkm. 
Toppbíll. V3.4m. Myndir/info á bland.
is S.8632355

Til sölu Land Cruiser 120. 38 breyttur. 
Árg. ‚03. Ek. 220 þús. Verð 3,6 mil. 
Uppl. s. 773 8099.

 Sendibílar

Renault Trafic langur sendibíll árg. 
2007, ek.120.000 dísel, beinskiptur, 
samlitur, nýtt hedd og spíssar, 
hliðarhurð vinstra megin, bíll í 
toppstandi. Verð 1.500.000 kr. + vsk. 
Uppl. 897 1899

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Wolksvagen Transporter Árgerð 1996 
ekinn 176 þús, bíll í toppstandi, 
skoðaður 2014. Upphækkanlegt þak, 
heimasmíðuð innrétting, vaskur 
gashella miðstöð og fleira. Nýlegt púst 
og tímareim Verð 950,000 kr sími 
899-0883.

 Mótorhjól

Honda crf 150 RB ‚07 Gott hjól með 
nýrri keðju. Verð 290 þús. S. 664 3058.

Til sölu Honda Shadow Spirit 1100 ‚05 
svart á lit. 650 þús. staðgr. S. 896 6614

 Vespur

Vespa til sölu, ZHEN 50cc árg 2010, 
ekin 2000 km, lítur mjög vel út. Er 
skráð og á númerum. Uppl. í S. 664 
1038 eða póst á thbenediktsson@
gmail.com

 Reiðhjól

Götu þríhjól, Zhejing Wanjin, ónotað, 
árg.‘10. Upplýsingar í síma 846 2665.

 Kerrur

4 hesta kerru stolið frá kerruleigunni 
í Víðidal þann 2. apríl. BRB53. 
Vinsamlegst hringið í 6934171 / 
6982333 með upplýsingar. G3 ehf

 Fellihýsi

Vel með farið Colemann 
Cheyenne fellihýsi til sölu. Sími: 
8672165/8206355

 Lyftarar

Til sölu rafmagnslyftari Yale, lyftuhæð 
4,70, 3 1/2 tonn hliðarfærsla, geymar 
2 1/2 árs gamlir. Lyftari í góðu lagi. 
Verð 1mil.+VSK S: 666 6555.

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. S. 893 3573.

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU:

 SELJANDI GETUR 
LÁNAÐ ALLT AÐ 70% AF 

KAUPVERÐI.
m.b. Bjarmi HF-368, (6908). Lengd 8,9 
m.gerð: Mótun. Vél: Yanmar 190 hö. 
árgerð 1997. Keyrð 1.900 tíma. 3 DNG 
rúllur. Tilboð óskast. Uppl. í s. 897 
4707 (Svavar)

Til sölu harðbotna Adventure bátur 
lengd 5.10 árg 2010 mótor nýr eða 10 
2012, 90 Ha ganghraði 35 míl. Verð: 
2.9 mil nánari upplýsingar sími 893 
4165 og 771 4165 hordure@gmail.
com

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

BÁTAVÉL TIL SÖLU
Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Eigum varahluti í þessa bíla. Kaupum 
bíla í niðurrif. Toyota 96-07, Subaru 
95-05, Nissan 96-04, Mitsubishi 96-02, 
Ford 98-07, Mazda 323 95-99. Kia 
Sportage 97-02, Peugeot 96-01. Opið 
á laugardögum 10-16. Bílar og Partar, 
Iðavellir 9c, 230 Reykjanesbæ 421-
7979 www.bilarogpartar.is

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

 Bílaþjónusta

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

 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.

 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.

til sölu

til sölu
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SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

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

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.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

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu, malbikssögun, hellulagnir, 
endurnýjun dren og klóaklagnir. 
Vélaleiga, Efnissala. Uppl. s. 869 
1700/868 4043. Jarðlausnir ehf.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og aðra smíða 
vinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Þarftu að láta smíða fyrir þig! Öll 
almenn smíðavinnna. Trésmiðir, 
sanngjarnt verð tilboð eða tímavinna 
Uppl. í s. 772 4828 eða 661 2661

 Nudd

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. 
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S: 
698 2260.

 Spádómar

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

 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 OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587 
0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is, 
S:566 6000.

Öflugir loftskipti blásarar. Úrval barka 
og tengja. Verð frá 29.900 m vsk. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000.

BÁTAVÉL TIL SÖLU
Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN TIL
Rafknúið skrifborð, ljósritunarvél og 
tætari. Allt lítið notað. uppl. 899-6982

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Save the Children á Íslandi
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Til sölu

 Óskast keypt

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.

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

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

 Heilsuvörur

LAUGARDAGSTILBOÐ 
Í DITTO

Frísklegur húðlitur fyrir sumarið. 25% 
afsláttur af lífrænt vottuðu Self Tan 
200 ml frá Green People hjá Ditto, 
Smiðjuvegi 4. Verð nú kr 3.899 (áður 
kr 5.200). Opið virka daga kl 14-18 og 
laugardaga kl 12-15.

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

Slökunarnudd og heilsunudd. S. 561 
6254 Nuddstofan opin frá kl. 9-21.

 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.

 Námskeið

ICELANDIC, NORSKA I , II & III og H 
f. fólk í HEILBRIGÐISGEIRA. Enska, 
spænska. Aukatímar í stærð,- eðlis- 
og efnafræði. STARTING- BYRJA: 
6/5, 3/6. All year/Allt árið, Mornings/
Evenings-Kvölds/Morgna. 4 week 
x 5 days a week/ 4 vikur x 5 í viku. 
Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s 
5881160. www.iceschool.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

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 5.990,- 
 Stærð 76 cm verð 7.990,- 
 Stærð 91 cm verð 9.990,- 
 Stærð 107 cm verð 10.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.590,-
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

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.

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að góðri meðferð, 
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda 
ásamt góðum samskiptum milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

 Byssur

ÚTSALA - SKOTVEIÐVÖRUR 
OG SKOTFÆRI

Bjóðum nú 30 % afslátt af öllum 
skotveiðivörum og skotfærum. T.d 
Pakkinn af .22LR Standard á aðeins 
kr.483 með afslætti. Tactical.is 
Verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.Opið 
virka daga 11-18 Sími 517-8878.

 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

13 fm herbergi með aðgengi að 
salerni til leigu í kópavogi frá 1 maí. 
Uppl. í S. 861 2817.

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.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. 

frá kl. 10-20. 
www.leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

33 ára KK óskar eftir stóru herb. 
með eldunaraðstöðu eða lítilli íbúð í 
miðbæ, vesturbæ, hlíðum eða vogum. 
Skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 821 5300 
eða mariastefansdottir@gmail.com

47 ára einstaklingur óskar eftur 
vinnustofu fyrir listamann í Rvk. 
30-70fm. Uppl. í S. 698 6505.

Par á besta aldri í föstu starfi. Óskar 
eftir 2ja herb. íbúð í langtímaleigu á 
höfuðborgarsv. Skilvísar greiðslur og 
meðmæli ef óskað er. Uppl. s. 820 
9561.

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu 
strax(verður að vera á 1. hæð eða 
lyfta). Helst í 108 eða nágrenni. 
Erum 3ja manna fjölskylda. Róleg og 
reglusöm. Skilvísar greiðslur og góð 
meðmæli. Uppl. í s. 892 6912.

TOPP LEIGJENDUR
Hjón á miðjum aldri óska eftir 2-3 
herbergja íbúð á höfuðborgarsv. í 
langtímaleigu sem fyrst á verðbilinu 
110-130 þús. Erum reglusöm, ábyrg 
og með toppmeðmæli. Uppl. í s. 662 
6864.

 Sumarbústaðir

Leigu lóð til sölu í Skorradal, um er að 
ræða vatnslóð. Ásett verð 3,5 m. Uppl. 
í s. 865 6982

 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 150fm Iðnaðarhúsnæði 
á skemmuvegi í Kóp, Stórar 
innkeyrsludyr, lofthæð tæpir 4m, uppl. 
í síma: 699 0778.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr til leigu. Upplýsingar 
í síma: 699-6762 eða www.
gluggahreinsir.is Tómas

 Gisting

STYKKISHÓLMUR
 - FRÍTT GOLF-

Eðalgisting í Stykkishólmi með heitum 
potti. Gistiaðstaða fyrir allt að 7 
manns. Dags- helgar- og vikugisting til 
loka maí, vikugisting júní/júlí/ágúst/
september. Sund, gönguferðir, sæferðir 
og veitingarstaðir á heimsmælikvarða. 
s. 8613123 og www.orlofsibudir.is

 Atvinna í boði

ÞJÓNN ÓSKAST!
Óskum eftir vönum þjón í 

framtíðarvinnu. Vaktarvinna 2-2-3 
ca. frá klukkan 11 - 20. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 899 1965

KOKKUR EÐA VANUR 
MATREIÐSLUMAÐUR

óskast á meðalstórt veitingahús á 
höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingahús”

ÞJÓNAR ÓSKAST
Caruso veitingarhús óskar eftir 

starfsfólki í kvöld og helgarvinnu, 
20 ára og eldri. Einnig óskast 
til starfa faglærður þjónn í 

aukavinnu.
Uppl. gefur veitingarstjóri í 

síma 562-7335 eða á caruso@
caruso.is

Firma zatrudni ciesli szalunkowych S. 
8929295.

Stýrimaður óskast og einnig vantar 
vélavörð á Sæfara ÁR 170 sem fer á 
rækjuveiðar. Vélastærð 465 kw. Uppl. 
í s. 852 3233 & 852 0113 einnig á: 
saefari170@gmail.com

ÁLFASALA SÁÁ 6 - 12 MAÍ.
SÁÁ vantar öflugt sölufólk til að selja 
Álfinn. Góð sölulaun í boði. Skráning 
í símum 530 7600 824 7646 eða á 
hilmar@saa.is

Hótel Látrabjarg auglýsir eftir 
herbergisþernu í sumar, starfið felst 
í þrifum og umbúnaði á herb., og 
þvotti. Húsnæði og fæði á staðnum. 
Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á 
info@latrabjarg.com

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

Matráður óskast á kaffistofu 
Samhjálpar. Umsóknir berist á 
netfangið: thorunn@samhjalp.is 
Umsóknafrestur er til 1. maí. Öllum 
umsóknum verður svarað.

Vanur íslenskumælandi starfskraftur 
óskast í stjórnunarstöðu á 
dekkjaverkstæði þarf að geta byrjað 
strax. Meðmæli æskileg. Uppl. í s. 
770-5267 - 894-2237 og annagudny@
gmail.com

Óskum eftir að ráða í fullt starf, vanan 
mann í trjáklippingar og almenn 
garðyrkjustörf. Umsóknir á www.
gardlist.is

Óskum eftir að ráða í fullt starf, vanan 
mann í viðgerðir á tækjum og bílum á 
verkstæði. Umsóknir á www.gardlist.is

 Atvinna óskast

Rúmlega fertugur karlmaður óskar 
eftir starfi. Menntun sveinspróf í 
pípulögnun og sveinspróf í vélvirkjun. 
Margra ára starfsreynsla í báðum 
greinum. Uppls. ornja@btnet.is

 Einkamál

VILT ÞÚ BREYTA TIL?
Kona um miðjan aldur leitar 
tilbreytingar með karlmanni. Rauða 
Torgið, s. 905-2000, 535-9920, augl.
nr. 8131.

UNGA EINMANA KONU
sárvantar félagsskap karlmanns 
(mögnuð auglýsing!). Rauða Torgið, s. 
905-2000, 535-9920, augl.nr. 8585.

HEILSUNUDD
Ung kona með fallega rödd auglýsir 
heilsunudd. Rauða Torgið, s. 905-2000, 
535-9920, augl.nr. 8739.

AUGLÝSTU FRÍTT!
Leitar þú tilbreytingar? Býðurðu upp 
á nudd? Auglýstu frítt hjá Rauða 
Torginu í s. 535-9922.

Hársnyrtistofa til sölu í 101 Laugavegur

Einstakt tækifæri á að eignast 25 ára rótgróin rekstur á
frábærum stað á Laugaveginum.  Uppl. í síma 898-6850 

6 stólarGóð leiga

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

til sölu

skemmtanir
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02. BÓKAÐU, BREYTTU 
 EÐA AFBÓKAÐU

Þú bókar flugið einfaldlega 
á netinu þegar þú veist hvert þú æt-
lar. Ef þú hættir við þá geturðu líka 
afbókað á netinu eða breytt bókun 
— það máttu bóka.  

NÝR VEFUR Í LOFTIÐ

05. VELDU ÞITT 
UPPÁHALDSSÆTI 

06.   GÆLUDÝRIÐ, 
      GOLFSETTIÐ,  
      EÐA YFIRVIGTIN

01.  FLUGSLÁTTUR
=  AFSLÁTTUR AF FLUGI

04. ENN FLEIRI SÆTI 
 Á NETVERÐI

Viltu sæti, sæti? Nú eru enn fleiri 
sæti á netverði. Nú er bara að sæta 
lagi og stökkva á næsta nettilboð. 
Þú mátt velja milli sæta, sæta. 

Flugsláttur er afsláttarkóði sem stundum fylgir kynninga refni Flugfélags 
Íslands. Með því að skrá Flugslátt við bókun á flugi á netinu færðu um-
svifa laust afslátt. Flugsláttur færir niður verðið og þú sparar. Fylgstu vel 
með Flugslættinum í auglýsingum okkar. 

Hérna er uppáhaldssætið 
þitt, sætyndið mitt. Já, 
hérna á netinu. Við getum 
bókað það núna strax og 
ég ætla að sitja þér við 
hlið. Ekkert smá hentugt. 

Þú færð 50% afslátt af yfirvigtinni með 
því að bóka far fyrir hana á netinu. Það er 
kjörið fyrir skíðin, golfsettið eða gæludýrið. 
Alveg klikkað auðvelt að pakka. 

NÚ Á NETINU

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ því að 
smella sér inn á nýja vefinn okkar. Hann var að fara 
í loftið og við erum alveg í skýjunum með hann. 
Af þessu tilefni erum við með bráðsmellin tilboð 
á skemmti ferðum suður á bóginn, norður eftir, vestur 
á firði eða austur á land. Komdu um borð á flugfelag.is

03. KAUPTU  
GJAFABRÉF
Láttu það ekki vefjast fyrir þér að 
kaupa g jöfina. Þú finnur pakka 
fulla af ævintýrum og ferðafrelsi 
í g jafa bréfum frá okkur. Nokkrir 
smellir á netinu og allir glaðir.

Gefur þér afslátt  á flugfelag.is

Flugslátturinn
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Færst hefur í vöxt í Bandaríkjunum að hótel safni saman sápum, 
sjampói, húðkremum, tannkremi og öðrum snyrtivörum sem 
hótel gestir skilja eftir ónotaðar á herbergjum sínum. Alltaf er 
sett nýtt snyrtidót inn á baðherbergin þegar gestir fara. Í stað 
þess að henda þessum vörum hefur bandarískt fyrirtæki, Clean 
the World, sérhæft sig í að taka á móti þeim og koma til fátækra í 
þróunar löndum sem þurfa á vörunni að halda. 
Nú síðast tók Hyatt Hotel-keðjan í Bandaríkjunum til við þessa 
endurvinnslu. Holiday Inn hefur sömuleiðis tekið þetta upp 
ásamt fleiri þekktum hótelkeðjum eins og Crowne Plaza og Inter-
Continental. Mörg hundruð þúsund 
sápur hafa safnast með þessum hætti.
Fyrirtækið Clean the World varð til 
fyrir fjórum árum þegar tveir her-
menn fóru að velta 
fyrir sér hvað yrði um 
alla þessa sápu. Stöð-
ugt fjölgar þeim hótel-
um sem vilja taka upp 
græna stefnu með því 
að endurvinna það 
sem til fellur, dagblöð 
og annað. 

Hótelsápur til 
þróunarlanda

Óþarfi er að henda sápum og öðru dóti sem fólk skilur eftir á hótelherbergjum.

Þórður Gunnar, eða Gunnar eins og 
hann er alltaf kallaður, stundar hljóð-
tækninám við SAE institute í New 

York. Honum bauðst að taka þátt í leiksýn-
ingunni Saga sem leikhópurinn Wakka 
Wakka production stendur fyrir. „Mér leist 
vel á verkefnið og hópinn og sló til. Sýning-
in hefur gengið gríðarlega vel og fyrir liggur 
að fara í nokkur leikferðalög. Fyrst til Nor-
egs og svo vonandi eitthvað lengra,“ segir 
Gunnar.  

Virtur leikhópur
Brúðuleikhúshópurinn Wakka Wakka 
production er afsprengi listafólksins 
Gwendolyn Warnock og Kirjan Waage, en 
hann er norskur. Sýningar þeirra hafa hlot-
ið fjölda verðlauna í gegnum árin, þar á 
meðal Obie-verðlaunin, sem eru virt verð-
laun veitt „off-Broadway“ sýningum. 

Saga af hruni
Leiksýningin Saga fjallar um Gunnar Odd-
mundsson og Helgu eiginkonu hans sem 
búa úti á landi. Þau ákveða að byggja upp 
gistiaðstöðu og ætla sér stóra hluti í ferða-
mannabransanum á árunum fyrir hrun og 
taka há lán. Við hrunið tapa þau öllu. Helga 
fer til Noregs að vinna ásamt syni þeirra 
en Gunnar heldur áfram að basla á Íslandi. 
Hann fær svo símtal frá Helgu þar sem hún 
fer fram á skilnað. „Gunnar verður svo sí-
fellt reiðari og reiðari sem endurspeglast 
í víkingi sem stækkar og stækkar eftir því 
sem líður á sýninguna og reiðin vex. Í lokin 

er hann orðinn svo reiður að víkinga brúðan 
er orðin risastór og stjórnað af mörgum 
leikurum.“ Sýningin er því nokkurs konar 
harmsaga íslenskrar fjölskyldu sem fer illa 
út úr efnahagshruninu.  

Flókinn hljóðheimur
Þar sem um brúðuleikhús er að ræða er 
hljóðheimurinn töluvert flóknari en í hefð-
bundinni leiksýningu. „Ég þarf að búa til 
eða finna öll hljóð, svo sem hurðaskelli, 
líkams hljóð, hófatak og fleira. Svo er að 
raða þeim upp og láta þau passa við hreyf-
ingar brúðanna. Þetta er því gríðarlega 
umfangs mikil vinna.“

Íslenskur hreimur
Íslenskur hreimur er eitt af því sem leik-
hópurinn stílaði inn á við æfingar á sýning-
unni. „Það er íslensk leikkona, Andrea Ösp 
Karlsdóttir, sem fer með öll kvenhlutverk í 
sýningunni ásamt því að stjórna brúðum, 
en það eru sex leikarar í sýningunni. Kirjan 
lagði sig mikið fram við að ná íslenska 
hreimnum og er mjög skemmtilegt að heyra 
hve vel það tekst.“  

Ferðalag fram undan
Fyrir liggur að leikhópurinn haldi í leikferð 
til Noregs í júní og svo aftur í september. 
„Við munum sýna á alþjóðlegri leiklistar-
hátíð í Stamsund í Noregi frá 4. til 8. júní.“ 
Stamsund er sjávarþorp mjög norðarlega 
í Noregi á Vesturvíkureyju. Á eyjunni búa 
um 11 þúsund manns en í Stamsund búa 

um þúsund manns. „Þetta er svona álíka 
hátíð og Aldrei fór ég suður nema bara leik-
listarhátíð.“ Þar sem eyjan er svo norðar-
lega kemur sólin ekki upp frá 7. desember til 
5. júní. Í haust mun hópurinn svo halda af 
stað í annað leikferðalag um Noreg þar sem 
leikið verður í borgum og bæjum víðs vegar 
um Noreg. „Ég hlakka mikið til að fara í 
þetta ferðalag þar sem ég hef ekki ferðast um 
Noreg áður. Svo er bara sjá hvað gerist, en á 
teikniborðinu er mun stærra plan.“ 

Hópurinn hyggst ferðast með sýninguna 
víðar enda hefur hann reynslu af því. „Þau 
hafa áður farið með sýningar á flakk og sýnt 
meðal annars í Frakklandi, Danmörku, 

Kína, á Kúbu og víðar, svo ég bíð bara 
spenntur.“ Leikhópurinn hefur lýst yfir vilja 
til þess að koma til Íslands enda íslensk 
saga. „Vonandi sér eitthvert af stóru leik-
húsunum heima á Íslandi hag í því að flytja 
sýninguna til landsins.“

Ferðast með brúðuleikhúsi
Leiksýningin Saga sem sýnd hefur verið í New York síðustu vikur fjallar um íslenska fjölskyldu sem fer illa út úr hruninu. Þórður Gunnar 
Þorvaldsson, sem stundar hljóðtækninám í New York, sá um hljóðmyndavinnslu í verkinu. Fyrir liggur að halda í leikferðalag til Noregs. 

Leiksýningin Saga segir frá íslensku hjónunum Gunnari og Helgu, sem fara illa út úr hruninu. Búsáhalda-
byltingunni bregður fyrir í sýningunni, þar sem barið er á potta og pönnur og mótmælt. 

Hér er Þórður 
Gunnar í SAE 
Institute, þar sem 
hann stundar 
hljóðtækninám. 

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Fax 595 5 1001 Akurereyri sími: 461 1 1099 • wwwww.heheimsssffferrddir.is.isis 
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frá kr. 179.900* 

Sikiley

á mann í tvíbýli

3.-10. október

Heeeimsferððiir bjóða beeint leiguflflug til Sikileyjar í byrjun
októbeber á yndislleegum tímmaa. Hitastigið er notalegt 
og hhentar bææðði til sólbabaða og fyrir þá sem vilja

veveverja tímamanum til aðð skoða þþeessa stórbrotnu eyju. Flogið 
er til Palalermo og g ddvalið skakammt frá strandbænum Cefalu
í 3 næætur, þá err haldið tiill austurstrandarinnar og dvalið á 
ferðrðamannasttaaðnum GiGiardino Naxos í 4 nætur. Flogið til 
ÍsÍsllands frá CaCatania flugugvelli á austurströndinni.  Áhugaverðar
kynnisferðrðir eru í bbooði með íslenskum fararstjórum.
Sikiley y kkemur á á óvart með áhugaverðri blöndu af öllu 
því hehelsta semem ferðamenn óska sér. Samfelld 2700
áraa menninnggarsaga, einstök náttúrufegurð, ótrúlegar
fofornminjarr, fallegar byggingar og söfn, ásamt áhugaverðri 
matarmeenningu og blómlegu mannlífi – allt þetta og miklu 
meira a ffinnur þú á Sikiley.

Spennandi kynnisferðir
• Hálfsdagsferð til Cefalu
• Dagsferð til Palermo og Monreale
• Dagsferð að eldfjallinu Etnu og Taormina 

bænum
• Dagsferð til Siracusa og Noto
• Dagsferð / sigling til eyjanna Lipari og 

Vulcano

* Innifalið: flug, skattar, gisting í 7 nætur á 3* hótelum 
með hálfu fæði, akstur og fararstjórn.
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HAMMONDHÁTÍÐ Á 
DJÚPAVOGI
Áttunda Hammondhátíð Djúpa-
vogs hófst sumardaginn fyrsta 
og lýkur á morgun sunnudag. 
Hátíðin hefur það meginhlutverk 
að heiðra og kynna Hammond-
orgelið eins og nafn hátíðar-
innar gefur til kynna. Í kvöld 
mun hljómsveitin Nýdönsk halda 
tónleika og á morgun sunnudag 
munu gömlu brýnin Magnús og 
Jóhann ljúka hátíðinni en þeir 
munu njóta krafta Jóns Ólafs-
sonar.
Fjölmargir þekktir íslenskir tón-
listarmenn hafa spilað á hátíðinni 
undanfarin ár í bland við heima-
menn og er Hammond-orgelið 
ætíð í forgrunni gegnum alla dag-
skrána. Meðal flytjenda undan-
farin ár eru Megas, Baggalútur, 
Hjálmar, KK og Stórsveit Samma. 
Auk þeirra hafa tugir tónlistar-
manna frá Austfjörðum tekið þátt 
undanfarin ár við góðar undir-
tektir hátíðargesta.
Nánari upplýsingar má finna á 
www.hammond.djupivogur.is

BÁTASAFN BREIÐA
FJARÐAR
Bátasafn Breiðafjarðar er vert að 
heimsækja en það hefur í nokkur 
ár bjargað gömlum bátum úr 
Breiðafjarðareyjum og nærsveit-
um frá eyðileggingu. Safnið telur 
á þriðja tug báta sem eru í mis-
jöfnu ásigkomulagi en bátarnir 
eru gerðir upp eða endurgerðir 
frá grunni á verkstæði safnsins. 
Safnið hefur einnig staðið fyrir 
námskeiðum í bátasmíði og er 
því bæði sýningarstaður og lif-
andi vinnustaður. Bátasafnið er í 
sama húsi og Upplýsingamiðstöð 
ferðafólks og Hlunnindasýningin 
á Reykhólum, í Gamla samkomu-
húsinu við Maríutröð.
Nánar má forvitnast um safnið á 
vefsíðunni www.batasmidi.is.

Fyrirtækið Airbus gaf nýlega út spár sínar um flug-
iðnaðinn fyrir árið 2050 og BBC greindi frá þeim á 
ferðasíðu sinni.
Undanfarna tvo til þrjá áratugi hefur aðaláherslan 
verið lögð á að gera flugvélar léttari til að spara 
eldsneytiskostnað og hefur það tekist að nokkru 
leyti með léttara byggingaefni.
Framtíðarhugmyndirnar eru hins vegar mun meira í 
ætt við vísindaskáldsöguþætti á borð við Star Trek.

Sviflendingar: Airbus telur að ef farþegaþotur 
svífa til jarðar muni það draga úr útblæstri og 
mengun og minnka hávaða. Þá þyrfti einnig styttri 
flugbrautir.

Gegnsæ loft: Samkvæmt Airbus myndi gegnsætt 
loft í flugvélunum árið 2050 leyfa farþegunum að 
upplifa himininn og stjörnurnar á alveg nýjan máta.
Sýndarveruleikaklefar: Airbus leggur til að 
búin verði til svæði í flugvélunum sem væru með 
sýndarveruleika. Þannig væri hægt að breyta klefa 
úr golfhermi í skrifstofu og jafnvel í bar í einu vet-
fangi.
Lífeldsneyti: Flugfélög álíta að notkun lífeldsneytis 
geti minnkað kolefnislosun í framtíðinni.
Flogið í hópi: Airbus hefur þá sýn að flugvélar 
framtíðar geti flogið í hópi og minnkað þannig 
loftmótstöðuna.

FRAMTÍÐ FLUGSINS
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BESTA GÖTULISTIN
Bestu listina er ekki alltaf að finna 
á listasöfnum og í galleríum. Á 
ferðavefsíðunni Gadling má finna 
lista yfir nokkrar borgir sem þykja 
skarta flottustu götulist veraldar. 

Valparaiso í Síle
Graffið varð vinsælt í borginni á 
áttunda áratugnum og var leið 
almúgans til að mótmæla stjórn 
Pinochet. Í fyrstu þótti graffið 
lýti á borginni en með tímanum 
hefur fólk farið að líta á það sem 
list og leyft því að blómstra.

London 
Í London 
er að finna 
heimsfræg 
gallerí og 
listasöfn. 
Borgin hefur 
undanfarið 
getið sér 
gott nafn 
innan götulistaheimsins. 
Nokkur hverfi borgarinnar sem 
áður voru í niðurníðslu eru nú 
vinsælir áfangastaðir ferðamanna 
sem vilja skoða litríkar vegg-
myndir.

Berlín
Berlín er himnaríki fyrir þá sem 
halda upp á götulist. Þar er 
bæði að finna sögulegt graff 
og nútímalega götulist enda er 
götulistalífið í borginni í stöð-
ugum vexti. Graffið náði verulega 
fótfestu á níunda áratugnum 
þegar fólkið vestan við Berlínar-
múrinn notaði hann til að tjá 
skoðanir sínar og svekkelsi.

Melbourne í Ástralíu
Melbourne hefur lengi verið 
höfuðborg lista í Ástralíu en það 
er jafn mikið að sjá á götum úti 
og inni í galleríum. Graffið fékk 
byr undir báða vængi á áttunda 
áratugnum en margir götulista-
menn í borginni hafa lagt áherslu 
á stensiltækni.

Valparaiso.

myndir.

LIFAÐ MEÐ STÆL Í LÚXUSKERRUM
Lúxusbílar skapa ímynd ríka mannsins og eru góðir fyrir sjálfstraustið. Það vita bílaleigur sem 
eru í auknum mæli farnar að leigja út lúxusbíla í hæsta verðflokki. Fæstir eiga nóg í handrað-
anum um ævina til að kaupa sér Maserati eða Lamborghini en nú gefst þeim tækifæri til að 
sporta sig um í draumabílnum í fríinu. Bílaleigan Hertz reið fyrst á vaðið í Bandaríkjunum árið 
2001 með Mercedes og BMW. Í fyrra bætti hún um betur og stillti upp Ferrari, Lamborghini og 
Bentley á meðal hefðbundinna Ford- og Kia-bílaleigubíla. Hægt er að leigja súperbíla Hertz í 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, Ítalíu, Hollandi og Spáni og eftirspurnin fer vaxandi þótt 
framboðið einskorðist við færri en 200 bíla. Þar á bæ segja menn að æ fleiri ferðalangar vilji 
gera vel við sig í fríinu og skera sig úr hópnum til að njóta virðingar.
Árið 2001 gerði bílaleigan Enterprise Rent-a-Car svipaða tilraun í Los Angeles og hefur nú fært 
út kvíarnar til þrettán annarra fylkja því bókanir eru þéttar. AvisBudget komst svo að því að 
breskir viðskiptavinir leigðu sér Jagúar og BMW til þess eins að vekja hrifningu annarra. Það 
kostar þó sitt að leigja sér lúxusbílaleigubíl en það þykir gefins miðað við að eiga einn slíkan.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ  
MEÐ OKKUR!

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll.

Kauptu miða núna á www.flugrutan.is

Alltaf laus sæti.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400

Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum

Frí þráðlaus internet-
tenging í öllum bílum



Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g/
 e

ða
 m

yn
da

br
en

gl
. A

lla
r v

ör
ur

 fá
st

 í 
BY

KO
 B

re
id

d 
en

 m
in

na
 fr

am
bo

ð 
ge

tu
r v

er
ið

 í 
öð

ru
m

 v
er

sl
un

um
.  

GRILLUM Í SUMAR!

Vnrr. 50632141
Gassgrill án
þrýýstijafnara.

13.990kr.

Vnr. 50630084
Outback gasgrill með
tvöföldum álbrennara, 
9,0 kW. 2 postulíns-
húðaðar grillgrindur
og efri hitunargrind. 49.990kr.

Vnr. 50630082
EXCEL 200 gasgrill, tvö-
faldur álbrennari, 6,2 kW.
Eldunarsvæði 49,5x35 cm
og neistkveikikerfi.

Vnr. 50630102
OUTBACK TROOPER PLUS
gasgrill, grillflötur
48x50 cm, grillgrind úr
postulínshúðuðu pottjárni.45.990kr. 66.990kr.

TVÍSKIPTUR BRENNARI

NEISTAKVEIKJARI

Vnr. 50630080
Cook Dome
kolagrill, 57 cm.

Vnr. 50657139
SUNWIND TEXAS 3000
gasgrill, 4 brennarar,
niðurfellanleg hliðar-rr
borð, hitamælir og
þrýstijafnari. 10 kW.

Vnr. 50654014
Fiskgrind.

44.990kr.

1.990kr.

Vnr. 50657153
STERLING gasgrill, 
1716-3, H-brennarakerfi,
10 kW. Eldunarsvæði
55x38 cm. 49.990kr. .990kr.

Vnr. 50657151
STERLING 444613 
gasgrill, H-brennarakerfi 
10 kW. Eldunarsvæði
55x38 cm. .990kr.

Vnr. 50657149
STERLING CAPINET 
gasgrill, 3 brennara
og bakbrennari,
niðurfellanleg 
hliðarborð með 
hellu, hitamælir, 
þrýstijafnari og
skápur. Ryðfrítt/ál. 
15,8kW.

kr.

Vnr. 50654913
Sósupottur og pensill.

kr.

Vnr. 50658140
Grill pitsupanna.

Vnr. 50650730
Grilltöng og spaði.

799kr.

kr.

Vnr. 59904320
Startfire
uppkveikiúði.

490kr.

Vnr. 42374941
Viðarkol, 2 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 49.990 kr.
39.990kr.

15 LÍTRAR

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA
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Hvað heitir þú, hvað ertu 
gömul og hvað áttu mörg 
systkini?  Ég heiti Jóhanna 
Karen Sveinbjörnsdóttir, er sex 
ára gömul og á tvö systkini.

Er gaman í leikskólanum? Já.

Hvað er skemmtilegast að gera 
á leikskólanum? Það er skemmti-
legast í útiveru, að renna í renni-
brautinni og að fara í ferðir.

En hvað er leiðinlegast? Það er 
ekkert sem er leiðinlegt á leik-
skólanum mínum.

Manstu þegar þú byrjaðir á 
leikskólanum? Ég var svo lítil, 
bara eins og hálfs árs, þannig að 
ég man ekkert eftir því þegar ég 
byrjaði á leikskólanum.

Hvað heita bestu vinir þínir 
þar? Úlfhildur, Hulda, Sverrir og 
Konráð, Úlfur, Estrejer, Kamilla 
og Karítas.

Var gaman að skoða gömlu 
myndirnar frá Drafnarborg? Já, 
það var mjög gaman.

Hvernig myndir tókst þú af 
leikskólanum þínum fyrir sýn-
inguna? Ég tók eina mynd af 
Huldu, Karítas og Úlfhildi.

Áttu þér áhugamál? Ég fer í 
sundskóla KR á mánudögum og 
miðvikudögum og það er mjög 
skemmtilegt.

Í hvaða skóla ferðu næsta 
vetur og hlakkar þú til? Næsta 
vetur fer ég í Vesturbæjar-
skóla og hlakka mikið til. Þar 
eru nefnilega eldri systkini mín, 
Benedikt og Hildur.

Allt skemmtilegt 
í leikskólanum
Jóhanna Karen Sveinbjörnsdóttir er í hópi barna á leikskólanum Drafnarborg 
sem taka þátt í sýningu um lífi ð á leikskólanum sem nú stendur yfi r á Borgar-
bókasafninu. Jóhanna Karen fer svo í Vesturbæjarskóla í haust.

Á Aðalsafni Borgarbókasafns er hægt að skoða 
gamlar myndir úr leikskólalífi Drafnarborgar, sem 
teknar voru á fyrstu starfsárum skólans. Einnig 
eru þar sýndar myndir úr leikskólalífinu í dag, séð 
með augum elstu barna skólans. Sýningin er hluti 
af Barnamenningarhátíð sem nú stendur yfir í 
Reykjavík.

Þess má geta að leikskólinn Drafnarborg tók til 
starfa 13. október 1950 og er fyrsti leikskólinn sem 
opnaður er í húsnæði sem byggt er sérstaklega 
sem leikskóli.

Drafnarborg var í byrjun þriggja deilda leikskóli 
með börnum í hálfsdagsvistun. Árið 1995 var byggt 
við húsið og það endurskipulagt. Fyrirkomulagi var 
breytt og leikskólinn var eftir það tveggja deilda 
með börnum í blandaðri vistun.

2011 voru leikskólarnir Drafnarborg og Dverga-
steinn sameinaðir.  Leikskólinn er því sex deilda í 
þremur húsum með 122 börnum samtímis.

Líf og leikur í Drafnarborg

Nú er sumarið hafið og tilvalið að rifja útileikina 
upp. Byrjum á boltaleiknum brennó. Til þess 
að geta leikið þennan leik þarf brennibolta og 
leikvöll. Þátttakendum er skipt í tvö lið. Í hverju 
liði er útikóngur og á hann þrjú líf. Kóngarnir 
eru hvor á sínum enda vallar og liðið hvort 
á sínum helmingi, sjá mynd. Nú á hvort lið 
fyrir sig að reyna að hitta andstæðingana 
og þegar það tekst fer viðkomandi yfir til 
síns útikóngs. Ef boltinn er gripinn áður 
en hann fer í jörðina á sá liðsmaður sem 
kastaði honum að fara til síns útikóngs. Þegar 
aðeins einn maður er eftir á öðrum hvorum 
vallarhelmingi fer útikóngur þess liðs út og 
á þá eins og áður sagði þrjú líf. Það má aldrei 
teygja sig yfir á vallarhelming andstæðingsins til 
að ná boltanum.

Athugið! Allir mega elta boltann ef hann fer út 
fyrir hliðarlínu, en ef hann fer aftur fyrir á liðið sem 
þar er boltann. Þegar enginn er eftir á vallarhelmingi 
annars liðsins er það búið að tapa leiknum.

Brennó

1. Á hvaða vikudegi er sumardagurinn fyrsti alltaf?
2. Hvaða mánuður byrjaði þann dag í gömlu tímatali Íslend-
inga?
3. Hvernig er sagt að sumarveðrið verði ef vetur og sumar 
frjósa saman?
4. Hvaða kallast sá dagur þegar sólin er lengst á lofti?
5. Í hvaða mánuði er sá dagur?
6. Hvaða vikudagur felur orðið sól í sér?

Svör

1. Fimmtudag. 2. Harpa. 3. Það á að vera gott. 4. Sumar-
sólstöður. 5. Júní 6. Sunnudagur.

HeilabrotHeilabrot
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LiLiLiLiiiLLLLLL ð ð ð ð    BBBBBBBBStuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið Kópavogsbæjar óskar eftir stuðnings-

fjölskyldum fyrir börn og ungmenni eina til tvær helgar í 
mánuði eða eftir nánara samkomulagi. 

Greitt er skv verktakataxta. 

Upplýsingar veitir Dagný Björk í síma 570 1500 á mánudögum 
og fimmtudögum eða í netfangi dagny@kopavogur.is 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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svín gætu synt.“ Lísaloppa virti fyrir sér myndina íbyggin. „En
kannski er þetta ekki mynd af svíni,“ sagði hún loks. „Ekki 
mynd af svíni?“ Konráð var forviða. „Auðvitað er þetta mynd
af svíni, sérðu það ekki.“ „Þetta gæti verið felumynd,“ sagði 
Lísaloppa. „Kannski á maður að geta séð út úr myndinni
eitthvað annað dýr sem getur synt.“ Konráð rýndi í myndina. 
„Já, kannski,“ hann grandskoðaði myndina.

Getur þú séð út úr myndinni eithvað annað dýr en svín, 
eitthvað dýr sem getur synt?
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þegar þú skilar gömlu skónum til okkar.
Komdu með gömlu skóna til okkar og þú færð nýja með 20% afslætti. 
Gömlu skórnir öðlast svo nýtt líf hjá Rauða krossinum.
Gildir um alla hlaupa- og barnaskó!

FÁÐU 20% afsláttÁ
R
N
A
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1. kjördeild
Aðalstræti 
Amtmannsstígur 
Auðarstræti 
Austurstræti 
Ánanaust
Ásvallagata 
Bakkastígur 
Baldursgata 
Bankastræti 
Barónsstígur 
Bárugata 
Bergstaðastræti 3-51

2. kjördeild
Bergstaðastræti 52-86
Bergþórugata 
Bjargarstígur 
Bjarkargata 
Bjarnarstígur 
Blómvallagata 
Bókhlöðustígur 
Bragagata 
Brattagata 
Brávallagata 
Brekkustígur 
Brunnstígur 
Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 
Egilsgata 
Eiríksgata 
Fischersund 
Fjólugata 

Fjölnisvegur 

3. kjördeild
Frakkastígur 
Framnesvegur 1-54
Framnesvegur 56-56a
Framnesvegur 58-58b
Freyjugata 
Garðastræti 
Grettisgata 2-86
Grjótagata 
Grundarstígur 
Haðarstígur 

4. kjördeild
Hallveigarstígur
Hávallagata 
Hellusund 
Hofsvallagata 1-23
Holtsgata
Hólatorg 
Hólavallagata 
Hrannarstígur 
Hringbraut, sléttar tölur
Hverfisgata  

5. kjördeild
Ingólfsstræti 
Kárastígur 
Kirkjugarðsstígur 
Kirkjustræti 
Kirkjutorg 
Klapparstígur 

2. kjördeild

3. kjördeild

4. kjördeild

5. kjördeild

6. kjördeild

7. kjördeild

8. kjördeild

Laufásvegur 
Laugavegur 5-100
Leifsgata  

6. kjördeild
Lindargata 
Ljósvallagata 
Lokastígur 
Lækjargata 
Marargata 
Miðstræti 
Mímisvegur 
Mjóstræti
Mýrargata
Njarðargata 
Njálsgata 1-87
Norðurstígur 
Nýlendugata  

7. kjördeild
Nönnugata
Óðinsgata 
Pósthússtræti 
Ránargata 
Seljavegur 
Sjafnargata 
Skálholtsstígur 
Skothúsvegur
Skólabrú
Skólastræti 
Skólavörðustígur 
Skúlagata

8. kjördeild
Smáragata  
Smiðjustígur 
Snorrabraut, sléttar tölur
Sóleyjargata 
Sólvallagata 

Spítalastígur 
Stýrimannastígur 
Suðurgata 3-37
Tjarnargata 
Tryggvagata 
Túngata
Týsgata 
Unnarstígur  

9. kjördeild
Urðarstígur 
Vatnsstígur 
Vegamótastígur 
Veghúsastígur 
Veltusund 
Vesturgata 
Vesturvallagata 
Vitastígur 
Þingholtsstræti 
Þorfinnsgata 
Þórsgata 
Ægisgata 
Öldugata   

10. kjördeild
Erlendis búsettir, 
fæddir 16.-31. dag 
mánaðarins
Óstaðsettir í hús, 
fæddir 16.-31. dag 
mánaðarins
Sendiráð
 

2. kjördeild

3. kjördeild

4. kjördeild
5. kjördeild

1. kjördeild

2. kjördeild

3. kjördeild

4. kjördeild

5. kjördeild

6. kjördeild

7. kjördeild

8. kjördeild

9. kjördeild

10. kjördeild

11. kjördeild

12. kjördeild

13. kjördeild

14. kjördeild

2. kjördeild

3. kjördeild

4. kjördeild

5. kjördeild 

6. kjördeild

7. kjördeild

8. kjördeild

2. kjördeild

3. kjördeild

við alþingiskosningar
27. apríl 2013



Vættaskóli Borgir

Kjörfundur hefst laugardaginn 27. apríl kl. 9.00 og honum lýkur kl. 22.00

Kjörskrá er aðgengileg á vefnum www.kosning.is

Á kjördag eru upplýsingar um kjörskrá og ýmis önnur aðstoð veitt kjósendum 
í símum 411-4915, 411-4916, 411-4917, 411-4918, 411-4919, 411-4925, 411-4926 
og 411-4927

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður mun á kjördegi hafa aðsetur sitt í 
Ráðhúsi Reykjavíkur, en yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður í Hagaskóla

Aðgengi fatlaðra er tryggt á öllum kjörstöðum

Kjósendur eru hvattir til að ferðast með vistvænum 
ferðamáta á kjörstað. Göngum, hjólum eða tökum strætó

2. kjördeild

3. kjördeild

4. kjördeild

5. kjördeild

6. kjördeild
7. kjördeild

1. kjördeild
Austurfold 
Baughús 
Básbryggja
Bláhamrar 
Brekkuhús
Dalhús 
Dverghamrar 
Dyrhamrar
Fannafold 1-157

2. kjördeild
Fannafold 158-251
Frostafold 
Funafold
Funahöfði 
Garðhús  

3. kjördeild
Geithamrar 
Gerðhamrar 
Grundarhús 
Hamarshöfði
Hesthamrar 
Hlaðhamrar 
Hlíðarhús 
Hverafold 
Höfðabakki
Jöklafold 
Leiðhamrar
 

4. kjördeild
Krosshamrar  
Logafold 
Miðhús 
Naustabryggja  

5. kjördeild
Neshamrar 
Rauðhamrar 
Reykjafold 
Salthamrar 
Smiðshöfði
Sporhamrar 
Stakkhamrar 
Suðurhús 
Svarthamrar 
Sveighús 
Vallarhús 
Vegghamrar 
Veghús 
Vesturfold 
Vesturhús   
Vesturlandsbr. Keldur

2. kjördeild

3. kjördeild

4. kjördeild

5. kjördeild

6. kjördeild

7. kjördeild

2. kjördeild
15. kjördeild

2. kjördeild

3. kjördeild
4. kjördeild

5. kjördeild

6. kjördeild

7. kjördeild

8. kjördeild

3. kjördeild
Gvendargeisli, sléttar tölur
Kirkjustétt 
Kristnibraut, sléttar tölur
Laxalón
Maríubaugur

4. kjördeild
Ólafsgeisli
Prestastígur
Vesturlandsbr. Grafarholt
Þorláksgeisli

Alþingiskosningar 2013
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist skapgerðarbrestur, sem sumir 
segja einkenna okkur Íslendinga (14). Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 1. maí næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „20. apríl“.

Vikulega er dregið er úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af bókinni Ósjálfrátt eftir 
Auði Jónsdóttur frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Úlfur Óskarsson, Þelamörk, 
Hveragerði.

Lausnarorð síðustu viku var
M I Ð G A R Ð S O R M U R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15 16

17 18 19 20

21

22 23 24

25 26

27 28 29 30

31 32

33

34 35 36

37

38 39

40 41 42

43

44 45

46

F L Ó K A S K Ó B L Ó M S T R A N D I

L S Ð V V E I Ö F Á

O F N B A K A Ð I S Ó S U L I T I N N

K E L R R T V U E A

K L I F U R T Æ K N I I S N R

S T M I N N E T T E N G I S T

H I T A B E L T I N R T I T

E O V L I M A F J Ö R Ð U R

S T Æ R Ð F R Æ Ð I Í U N

T S S V S G Ú M M Í A N D A

A M I M Ó T E I T U R A M Æ K

R S A T A E N A F T A R

S P A Ð A D R O T T N I N G U A

B E U A E I S H R H

L A N D R Á Ð D I S K A B R E M S U R

Á N K S K A R T T E

S K A K K A S T N S A T R A P P

K N F E A R T U G A R Ð P

E N D A J A X L R I U O A U

L I R L E I G Ð U R F Æ R A R

LÁRÉTT
1. Skýlir sjóurum í sjóbúðum (7) 
11. Bárur við braggana hvar bjórinn flæðir (10) 
12. Upphefð smárrar leiðir til ómerkilegrar (11) 
13. Fer gegnum nefndadóm fyrir forræði (10)
14. Fyllist eftirsjá er niðurgangurinn hefst (11) 
15. Færið óupplýst undir bert loft þó þokan bíði 

(11) 
17. Komast þeir sem þegar eru mættir séu þeir 

skyldir? (8)
21. Lýsi eftir furðusnúningum karla og kvenna 

(11)
22. Hlutir hugans og hugarfar (10) 
25. Rækta bergmál, segir sá hreinskilni (6)
27. Spinn ýtu úr prikinu (8)
31. Hanski Nóatúnsbónda er svampur (13)
33. Enni aftan við koll vísar til súlnanna (9)
34. Ragna finnur mennsku innst inni þrátt fyrir 

hugleysið (12)
37. Samsteypa er enn að, þó lokað sé (9)
38. Til leiðinda fyrir erfingja í regnskógi (6)
40. Gleyptir land fyrir kærleika (7)
42. Freistar og veldur kláða (6)
43. Þær sjúga fitu og birtast í miðri 9. viku vetrar 

(8)
44. Hvar skjóla og skáli mætast má kaupa klæði 

(7) 
45. Ákalla músuna að setja allt á haus (6)
46. Prýði lík og glysgjörn (8)

LÓÐRÉTT
1. Hitinn tilheyrði mér (7)
2. Krabbadýr í stærri kantinum annast stórmenni (9)
3. Berjum eiturlyf með sögulegum (7)
4. Ein seig vill að ég hafni þessu rugli (7)
5. Eygði sneið er ég var að deyja (6)
6. Legg lín við sár og græði skinn (6)
7. Æ, bara lítilsverðum skepnum (6)
8. Sá er hrökk upp af kastaði kveðju á skotna skepnu 

(10)
9. Þetta er bæjarstjórn sundfugla, að sögn bónda (10)
10. Stök vill streng í bernsku fyrir slíka lest (10) 
16. Gleypum utan frá borðum (9) 
18. Læri lok og spila skála fyrir Herranótt á háskólastigi 

(14)
19. Mispillinn er bráðnaður (7)
20. Skópar til að svíkjast um í rugli (6)
23. Nær latneskar höfðatöluskrár, eða bara gróðapungar? 

(12)
24. Steypujárnshlemmur á hausnum? (7)
26. Króna fyrir bók spámannsins (5)
28. Má segja að ólán opinberi vonleysi? (7)  
29. Ljómandi sem lurkur en allslaus þó (10)
30. Konungar illgresisins? (10)
32. Grafa skóg við landamæri (9)
35. Staup og stúrin mynda sykurleðju (7)
36. Helíum er lúxusloft (7)
39. Leggjum byrðar á beljaka og rukkum freklega fyrir (5)
41. Færðu óðar til að slaka á? (4)

s

Austur í Asíu er upprunnin dálítið skrýtin skepna sem lítur út nokkurn 
veginn eins og þvottabjörn en er þó alls enginn þvottabjörn, heldur eins 
lags hundur.

Á flestum tungumálum er þessi hundingi enda kenndur við útlit sitt–  
kallaður þvottabjarnarhundur. Það á þó ekki við á íslensku, heldur er hann 
hér kallaður marðarhundur.

Marðarhundurinn er eina dýrið í sérstakri kvísl hundaættarinnar, til 
hliðar við hundana sem við þekkjum svo vel, hina og þessa úlfa, refi og 
fleira.

Marðarhundurinn er 45 til 71 sentimetri á lengd og býsna algengur í 
Asíu, þótt honum hafi fækkað töluvert vegna ágangs mannsins. Hann er 
mikið veiddur, ekki síst vegna feldarins, sem klæðskerar eru afar hrifnir af 
og nota í pelsa og kraga. 

Feldurinn er ógnarþykkur og hlýr og gerir marðarhundinum kleift að 
standa af sér mikinn kulda–  allt niður í 25 stiga frost. Og marðarhundur-
inn er líka eina dýrið af hundaætt sem leggst í dvala!

Á árabilinu 1928 til 1958 voru tíu þúsund marðarhundar fluttir til 
Sovétríkjanna og dreift þar um allt til að reyna að kynbæta þá með feldinn 
í huga. Síðan þá hefur hann fjölgað sér umtalsvert og dreift sér allt inn í 
Mið-Evrópu. Þar er litið á hann sem plágu og heilu dagarnir skipulagðir 
þar sem hann er eltur uppi og veiddur til að grisja stofninn, enda er hann 
alæta og leggst meðal annars á alifugla, bændum til mikils ama.  - sh

Hundurinn sem heldur að 
hann sé þvottabjörn

DÝR VIKUNNAR
MARÐARHUNDUR

Í DULARGERVI  Þeir eru frekar sætir, marðarhundarnir–  eða þvottabjarnarhundarnir 
– þótt þeir séu illa þokkaðir sem nýbúar í Evrópu.



Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

Gleðin verður við völd á kosningavöku Stöðvar 2. Logi Bergmann stýrir fjörinu, Lóa 
Pind rýnir í tölurnar með sérfræðingunum en Auddi, Sveppi og félagar leika lausum
hala. Tíu af bestu grínurum landsins velja uppáhaldsatriðin sín úr sögu Stöðvar 2
auk þess sem fulltrúar helstu framboða fara yfir stöðuna! Vertu með í fjörinu!

KOSNINGAPARTÍ
         LAUGARDAG KL. 21:10 Í OPINNI DAGSKRÁ

– OG VIÐ LOFUM MEIRA FJÖRI FYRIR HEIMILIN

Í OPINNI

DAGSKRÁ



27. apríl 2013  LAUGARDAGUR| TÍMAMÓT | 46TÍMAMÓT
27. apríl 2013  LAUGARDAGUR

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

FINNBOGI HAUKUR SIGURJÓNSSON
sem lést þriðjudaginn 16. apríl verður 
jarðsunginn frá Seljakirkju mánudaginn  
29. apríl kl. 15.00.

                
Bára Marteinsdóttir Reynir Eggertsson
Bragi Finnbogason Guðný Guðgeirsdóttir
Birgir Finnbogason Margrét Ásgeirsdóttir
Lárus Finnbogason Hulda R. Rúriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

INGA LOVÍSA GUÐMUNDSDÓTTIR
Lækjarsmára 8,

Kópavogi,

verður jarðsungin frá Digraneskirkju í 
Kópavogi þriðjudaginn 30. apríl kl. 15.00. Innilegar þakkir til 
starfsfólks á B2 í Fossvogi fyrir góða aðhlynningu og hlýhug.  
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Guðlaug Anna Ámundadóttir Snorri Böðvarsson
        Gunnar Þorsteinsson
Ásdís Ámundadóttir Kjartan H. Bjarnason
Guðmundur Ámundason Elísabet Siemsen
Ámundi Ingi Ámundason Hanna G. Daníelsdóttir
Reynir Ámundason Guðrún H. Sigurðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Eftir andlát og jarðarför

ÓLAFS HALLDÓRSSONAR

DR. PHIL.
sendum við, börn hans, tengdabörn og 
barnabörn, öllum þeim sem kvöddu hann 
við útför eða minntust hans með blómum og 
minningargjöfum, okkar innilegustu þakkir 
fyrir einlæga vináttu og samúð. 

Lilja Ólafsdóttir Guðmundur Jónsson
Dagrún Steinunn Ólafsdóttir
Karl Ólafsson Helga Steingerður 
 Sigurbjörnsdóttir
Jón Gestur Guðmundsson
Aðalbjörg Guðmundsdóttir Tómas Leifsson
Ólafur Daði Helgason Olga Möller
Ása Björk Valdimarsdóttir Björgvin Helgi Jóhannsson
Guðmundur Karl Karlsson Ragna Engilbertsdóttir
Ólafur Örn Karlsson Nanna Arthursdóttir
Sigurbjörn Viðar Karlsson Svandís Edda Gunnarsdóttir
Grímur Steinn Karlsson Ásdís Sigurjónsdóttir
Karl Emil Karlsson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

PÁLMI INGÓLFSSON
loftskeytamaður, 

Lækjargötu 34e, Hafnarfirði,

lést á Landakotsspítala miðvikudaginn  
24. apríl. Útförin verður auglýst síðar. 

Aðstandendur

„Já, ég hef ákveðið að slá  upp partýi,“ 
segir Unnur Steinsson, innkaupa-
stjóri og fegurðardrottning, spurð 
hvort hún ætli að halda upp á fimm-
tíu ára afmælið sitt í dag, og ítrekar 
að hún ætli að bjóða fjölskyldu, vinum 
og vandamönnum til veislu. „Ég held 
ég muni síðast eftir tólf ára afmæl-
inu, hef ekki haldið upp á það síðan, 
svo minnisstætt sé, þannig að það er 
kominn tími til og þar sem þetta ber 
upp á laugardag er lítil undankomu-
leið. Með pressu barnanna og nánustu 
vina lét ég undan þrýstingi. Það verð-
ur bara gaman held ég – líka á þessum 
degi þegar flaggað verður fyrir mér 
um allan bæ og þó að eflaust verði víða 
partý vegna kosninganna þá verður 
mesta stuðið í mínu!“ 

Unnur er innkaupa-og vörustjóri hjá 
Lyfju og sér um vöruval í verslunum, 
markaðsmál og samskipti við birgja. 
„Lyfja er með svo margar verslanir að 
ég er svolítið á þvælingi milli búða,“ 
segir hún nýkomin af Suðurnesjunum 
í snjóbyl. 

Í hesthúsið að loknum vinnudegi
Þegar vinnudegi lýkur skiptir Unnur 
svo um galla og fer í hesthúsið. „Það er 
voða notalegt að fara algerlega í annað 

umhverfi og vera ein með fjórfætling-
unum eða fólkinu sínu líka. Það eru 
margir sem stunda þetta sport innan 
fjölskyldunnar,“ segir hún glaðlega. 
Hún kveðst aðspurð vera með tvö 
hross á járnum. „Ég á bara tvo hesta í 
dag, það er alveg nóg að sýsla með þá 
yfir veturinn. Reyni að fara í hesthúsið 
á hverjum degi og það hefur viðrað svo 
vel í vetur að það hefði verið hægt að 
ríða út nánast á hverjum degi þótt ég 
hafi ekki gert það.“ 

Á eina fimm ára dóttur
Barbíleikur er líka nokkuð sem Unnur 
Birna ver frítíma sínum í því hún á 
eina fimm ára dóttur og kveðst dálítið 
upptekin af því. Samtals eru börnin 
fjögur. „Unnur Birna er elst og svo á 
ég tvo stráka, tuttugu og sex ára og 
tvítugan, og þessi litla ákvað að mæta 
svona í restina og halda mömmu sinni 
við efnið. Það er alveg dásamlegt. 
Enda segi ég oft við vinkonur mínar 
að það sé langt þangað til ég verði eins 
gömul og þær!“ Hún kveðst líka vera 
orðin amma. „Unnur Birna á eina dótt-
ur sem er að verða tveggja ára og ég 
fæ oft að vera mánudagsamma. Það er 
nú ekki leiðinlegt. Ómetanlegt að eiga 
svona afleggjara.“ 

Unnur ólst upp á Seltjarnarnesi og 
átti þar heima þar til hún var þrjátíu 
og fimm ára. Þá flutti hún sig í hinn 
endann á bænum, Árbæinn, þar sem 
hún segir yndislegt að búa. „Þegar 
ég áttaði mig á því að Nesið var ekki 
orðið í leiðinni færði ég mig á hinn 
jaðarinn. Það var auðvitað hesta-
mennskan líka sem dró mig í Ár-
bæinn. Við förum mikið út úr bænum 
um helgar því við eigum hús í Stykkis-
hólmi og það styttir leiðina að þurfa 
ekki að keyra í gegnum alla borgina,“ 
segir hún. „Við erum innan við tvo 
tíma að renna í Hólminn. Erum búin 
að eiga þetta hús þar síðan 2002 og 
þó að við hjónin eigum hvorugt ættir 
að rekja þangað þá eigum við fullt af 
góðum vinum þar og sækjum mikið 
þangað. Svo höfum við hestana okkar 
þar á sumrin.“ 

Unnur segir útiveru og sund í upp-
áhaldi hjá þeim hjónum og litlu döm-
unni. „Manni ber skylda til að hugsa 
um heilsuna,“ segir hún. „Aldur er 
bara einhver kennitala og ef maður er 
hraustur þá getur maður allt. Ég er 
svo heppin að vera heilbrigð og á tíma-
mótum eins og þessum er við hæfi að 
fá að þakka fyrir það.“ 

 gun@frettabladid.is

Ef maður er hraustur 
þá getur maður allt
Unnur Steinsson hefur ekki haldið upp á afmælið sitt síðan hún var tólf ára en nú er 
komið að því. Hún er fi mmtíu ára í dag og það verður vissulega fl aggað um allt land!

AFMÆLISDROTTNING  „Þó að eflaust verði víða partý vegna kosninganna þá verður mesta stuðið í mínu!“ segir Unnur Steinsson glaðlega.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Talsverðar skemmdir urðu á hitaveitunni í Reykjahlíðarhverfi og 
á íbúðarhúsum í hverfinu þegar miklar jarðhræringar hófust á 
Kröflusvæðinu þennan dag árið 1977. Mest urðu spjöllin þó á 
Kísilgúrverksmiðjunni við Mývatn. Ein af geymsluþróm Kísil-
iðjunnar brast og veggir skrifstofubyggingar verksmiðjunnar 
sprungu illa svo og önnur mannvirki. Segja mátti að verksmiðju-
svæðið væri allt krosssprungið. 

Hraungos varð einnig á sama tíma í nýjum gíg tveimur til 
þremur kílómetrum norður af Leirhnúki. Fjórir aðrir gígar 
opnuðust á nokkuð langri sprungu og voru sumir þeirra nær 
byggðinni en nýi gígurinn en þeir gusu einungis gufu.

 Heimild/Öldin okkar 

ÞETTA GERÐIST: 27. APRÍL 1977

Jarðskjálft ar við Kröfl u ollu miklu tjóni 
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Ástkær móðir okkar, 

MARGRÉT HANSEN

lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 
21. apríl. Jarðarförin fer fram frá 
Landakotskirkju þriðjudaginn 30. apríl 
klukkan 15.00.

Stefán Bersi Marteinsson og Erla María Marteinsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við fráfall 
ástkærs eiginmanns míns og föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,

HEIÐARS JÓHANNSSONAR
frá Valbjarnarvöllum,

Borgarvík 11,
Borgarnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar, hjúkrunar- og 
dvalarheimilis Borgarnesi, fyrir góða umönnun og hlýju.

 
                        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, 

FRANKLÍN KRISTINN STEINER 
lést á Landspítalanum 22. apríl 2013. Útför 
fór fram í kyrrþey föstudaginn 26. apríl.
Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
alúð og hlýju.

Jón Múli (Nalli) Franklínsson 
Kristín Ágústa Margrétardóttir Krantz
Franklín Jóhann Margrétarson
Abraham Joab Franklínsson

Elskulegur faðir minn, afi okkar og bróðir, 

BENJAMÍN ÞÓRÐARSON 
Tjarnarási 13, Stykkishólmi, 

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
sunnudaginn 21. apríl. Útförin fer fram  
frá Stykkishólmskirkju 4. maí kl. 14.00.

Björg Benjamínsdóttir
afabörn og systkini hins látna.

Elsku pabbi okkar og afi,

PÁLL JÓHANNSSON
rafvirki,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 
þriðjudaginn 23. apríl, verður jarðsunginn frá 
Árbæjarkirkju föstudaginn 3. maí kl. 13.00.

Sólrún Hulda Pálsdóttir
Björg Elín Pálsdóttir
Bjarki Páll Sigurðsson
Tómas Andri Kjartansson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi 
og langalangafi,

SKAFTI ÞÓRODDSSON 
frá Sigtúni, 

andaðist á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Uppsölum á Fáskrúðsfirði að morgni 
miðvikudagsins 24. apríl. Jarðarförin auglýst 
síðar.

Högni Skaftason Ingeborg Eide Hansdóttir
Arnþór Atli Skaftason Jóna Bára Jakobsdóttir
Gunnþóra Arndís Skaftadóttir Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Erla Skaftadóttir Sveinn Sigurjónsson
Magnús Hafsteinn Skaftason Sigríður Garðarsdóttir
Kristján Birgir Skaftason Hafrún Traustadóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

HENRY CHRISTIAN MÖRKÖRE 
verður jarðsunginn frá Ytri-Njarðvíkurkirkju 
laugardaginn 27. apríl kl. 14.00.

Jóhanna Pálsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn  
og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

ÁRNI ST. HERMANNSSON
áður til heimilis að Gullsmára 9, 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir fimmtudaginn 
25. apríl sl. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ingibjörg Kristjánsdóttir 
Jóhanna Lára Árnadóttir Ólafur Lárus Baldursson
Magnea Ásdís Árnadóttir
Ólafur Árnason
Sigurlaug Árnadóttir  Árni Jón Eyþórsson
Hermann Valur Árnason
Jón Ingi Árnason
Þórunn Árnadóttir Sveinbjörn Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Móðir mín, elskuleg amma og langamma,

ÓLAFÍA KOLBRÚN ÓSKARSDÓTTIR
Fannborg 7, Kópavogi,

lést á heimili sínu þann 13. mars síðastliðinn. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

María Petrína Ingólfsdóttir
Kolbrún Arna
Ingólfur Freyr
og langömmubörn.

Þökkum hlýhug og vinsemd við fráfall föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

HANNESAR GUÐMUNDSSONAR
sendifulltrúa,  

Hæðargarði 33 (áður Laugarásvegi 64).

Edda Hannesdóttir
Gerður Hannesdóttir
Guðrún Hannesdóttir
Ragnhildur Hannesdóttir
tengdasynir, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

BIRNA EINARSDÓTTIR
lést á Landspítalanum 17. apríl. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Minning þín lifir í hugum okkar.

Fanney Gunnarsdóttir
Eyþór Gunnarsson Þyri Hall
Linda Gunnarsdóttir Kolbeinn Konráðsson
Björn Leví, Heiða María, Alexander Arnar
Haukur, María, Orri, Edda, Erla
Katrín Lilja, Fannar Örn

Suðræn sveifla, tangótaktur og latínó-
dansar þar sem sungið er um ástir og 
örlög verður þema árlegra vor tónleika 
Kvennakórs Kópavogs sem verða 
haldnir í Digraneskirkju þann 1. maí. 
Þar koma fram gestasöngvararnir Sig-
urður Guðmundsson, oft kenndur við 
Memfismafíuna, og Kristjana Stefáns-
dóttir. 

„Þetta verða óborganlega skemmti-
legir tónleikar,“ segir Dagný Þórólfs-
dóttir, nýskipaður formaður Kvenna-
kórs Kópavogs, um vortónleikana í 
Digraneskirkju. 

Dagný er einmitt í söngferðalagi 
með kórnum þegar í hana næst. Sung-
ið var í Leifsbúð í Búðardal á sumar-

daginn fyrsta við opnun Jörfagleði og 
síðan lá leiðin til Ísafjarðar að taka 
þátt í kóramóti í boði Kvennakórs Ísa-
fjarðar. Þar voru einnig Kvennakór 
Öldutúns í Hafnarfirði og norski kór-
inn Corevie frá Levanger. „Ísa fjörður 
er þéttskipaður syngjandi konum,“ 
upplýsir Dagný og segir virkilega 
gaman í ferðinni en viðurkennir að 
smá áhyggjur af heimferðinni á morg-
un, sunnudag, hafi gert vart við sig því 
spáð sé vonskuveðri.  

Stjórnandi Kvennakórs Kópavogs 
er Gróa Hreinsdóttir. Píanóundirleik 
annast Helga Laufey Finnbogadóttir, 
á bassa leikur Þorgrímur Jónsson og 
Axel Haraldsson slær á trommur.

Vortónleikarnir í Digraneskirkju 
hefjast klukkan 20 á miðvikudags-
kvöldið en húsið verður opnað klukk-
an 19.15. Aðgangseyrir er 2.000 krón-
ur. Dagný fullyrðir að þær söng systur 
verði í rokna stuði og bendir á að 
heimasíða kórsins sé www.kveko.is.

gun@frettabladid.is

Í suðrænni sveifl u
Kvennakór Kópavogs mun halda sína árlegu vortónleika á verkalýðsdaginn, 1. maí, í 
Digraneskirkju. Sigurður Guðmundsson og Kristjana Stefánsdóttir eru gestasöngvarar.

KVENNAKÓR KÓPAVOGS  Þær kunna að klæða sig konurnar í Kópavogi–  og líka syngja.

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

ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

JÓNS RAFNS GUÐMUNDSSONAR
Hraunvangi 3,

Hafnarfirði.

Sérstakir þakkir færum við starfsfólki 
Drafnarhúss og Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir alúð og góða 
umönnun.

Kristín Jóhannsdóttir
Guðrún Jónsdóttir                 Ludwig H. Gunnarsson
Rannveig Jónsdóttir              Þórður Óskarsson
Ragnar Jóhann Jónsson       Anna María Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýju vegna 

andláts og útfarar eiginmanns míns, föður 
okkar, fósturföður og afa,

GUNNARS JÓHANNESSONAR
fv. bónda á Hömrum í Grímsnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks sjúkrahúss og  
heimaþjónustu heilsugæslustöðvar Selfoss 
fyrir einstaka umönnun og hlýtt viðmót.

Kristín Carol Chadwick
Gunnar Kr. Gunnarsson
Auður Gunnarsdóttir Sigurður Halldórsson
Hlynur Ch. Guðmundsson Hafdís Óskarsdóttir
Hilmir Ch. Guðmundsson Íris Harðardóttir
og barnabörn.

➜ Tónleikar Kvennakórsins 
hefjast klukkan átta. Stjórnandi 

kórsins er Gróa Hreinsdóttir.
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BAKÞANKAR 
Karenar 
Kjartansdóttur
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KROSSGÁTA

MYNDASÖGUR
PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. bölv, 6. tónlistarmaður, 8. bergmála, 
9. árkvíslir, 11. hreyfing, 12. yndi, 14. 
virki, 16. pot, 17. kvk nafn, 18. af, 20. á 
fæti, 21. bannhelgi.

LÓÐRÉTT
1. himna, 3. kusk, 4. gleymska, 5. 
hestaskítur, 7. gera óvandlega, 10. 
umfram, 13. vefnaðarvara, 15. við-
skipti, 16. tíðum, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. blót, 6. kk, 8. óma, 9. ála, 
11. ið, 12. nautn, 14. skans, 16. ot, 17. 
una, 18. frá, 20. il, 21. tabú. 

LÓÐRÉTT: 1. skán, 3. ló, 4. óminnni, 
5. tað, 7. klastra, 10. auk, 13. tau, 15. 
sala, 16. oft, 19. áb.

Ókei , kannski 
eru tagl og 

há kollvik ekki 
málið í dag! En 
hver getur gert 

eitthvað við 
þetta?

Leyfðu mér 
að hring ja 

í Bibba! 
Hann er 
bestur!

Ókei, 
hringdu í 
homm-

ann!

Taktu þig 
saman, Jói! 

Maður er ekki 
endilega sam-
kynhneigður þó 
að maður klippi 

hárið á fólki!

Hárgreiðslu-
stofa Bibba 

Svo þessi 
Bibbi... 
er bara 

gagnkyn-
hneigður?

Kannski ekki! 
En það er til 

fullt af gagn-
kynhneigðum 
hárgreiðslu-
mönnum, Jói!

Kannski rétt! Hann heitir 
Pierre Sacremondieux 

og er með litla kósý 
stofu í Frakklandi!

Aah, oui! C´est 
tres magnifique 

madam!

Treystirðu 
mér ekki?

Auðvitað geri 
ég það!

Af hverju ertu þá 
alltaf að tékka á 

mér?

Til að sjá hvort 
ég ætti að halda 
áfram að treysta 

þér. 

Þú skilur þetta um leið og 
þú verður sjálfur foreldri .... 

treystu 
mér.

Hmm, þetta er skrýtið, ég bjóst 
við að þetta myndi sýna okkur 

seglukraftinn ...

Sjáiði 
ruslið!

Já, leik-
völlurinn 
er svona 

á hverjum 
degi.

Það er fáránlegt! Núna farið 
þið að fá umhverfisvænt 

nesti!

Þýðing: 
afgangar.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

ARSENAL
MAN. UTD.

ENDURKOMA
VAN PERSIE!

SUNNUDAG KL. 14:45

Ímyndaðu þér móttökurnar sem Van Persie fær í 
stórleik helgarinnar; þegar hann snýr aftur á Emirates 
sem enskur meistari! Arsenal þarf líka nauðsynlega á 
stigum að halda í baráttunni um Meistaradeildarsæti. 
Misstu ekki af þessum risaslag í leiftrandi háskerpu!

STÓRLEIKUR Á SUNNUDAG
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Vorið 2007 tók ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar við völdum. 

Ég man þá ljúfu tilfinningu sem greip mig 
við að sjá fréttaljósmyndir af for mönnum 
flokkanna, þeim Geir Haarde og Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur, sem höfðu hamast við 
að mynda stjórn á Þingvöllum, að kyssast 
undir bláum himni eins og samlynd hjón. 
Það virtist bjart fram undan og því var 
spáð að ríkisstjórnin myndi heita Þingvalla-
stjórnin í sögubókum. Stöð 2 hafði eftir 
greiningardeild Glitnis að þessi ríkisstjórn 
myndi reynast mörkuðum hagfelld, eða eins 
og sagði: „Greining Glitnis telur að ríkis-

stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 
sé ólíkleg til að hækka skatta á fyrir-
tæki eða fjármagnstekjur, eða þrengja 
almennt að atvinnulífinu með stífara 
regluverki. Báðir flokkar hafi auk þess 
haft uppi hugmyndir um aukinn einka-
rekstur og einkavæðingu … Í heild 
ætti þó myndun hinnar nýju stjórnar 
að hafa róandi áhrif á markaði, þar 

sem einhverjir markaðsaðilar 
hafi verið smeykir um að fram 
gæti komið stjórnarmynstur 
sem reynast myndi fjármála-
mörkuðum óþægur ljár í þúfu.“ 
Svo leið ár og rúmlega það.

HAUSTIÐ 2008, nánar til-
tekið 29. september, var ég 
í vaktafríi. Ég fór fremur 
seint á fætur og sótti blöðin 
ekki fyrr en um hádegisbil. 

Tvær for síður blöstu við mér þann daginn. 
Önnur var nokkuð skemmtileg gúrkufrétt 
á Fréttablaðinu um að slátur hefði slegið í 
gegn meðal landsmanna og var harðnandi 
árferði kennt um þessar óvæntu vinsældir 
en nokkuð hafði kreppt að landsmönnum 
eftir mikla þenslu þetta misseri. Ég verð 
þó að viðurkenna að ég las fréttina aldrei 
til enda og fæ smá samviskubit við að rifja 
hana upp. Forsíða Moggans vakti nefnilega 
frekar athygli mína, en á henni var mynd 
eftir ljósmyndarann Golla af þeim Geir 
Haarde og Árna Mathiesen í bíl en undir 
stýri sat Davíð Oddsson. Hvað var eiginlega 
um að vera?

FRÁ því þetta gerðist hefur Þingvalla-
stjórnin sem fyllti mig bjartsýni hér um 
árið fengið nafnið Hrunstjórnin og allir eru 
búnir að nota líkingamál úr sjómennsku 
um efnahagshrunið. Eftir þetta allt saman 
þrái ég hvorki vinstri né hægri stjórn. Mig 
langar bara í sættir og uppbyggingu og 
óska eftir því að nýir formenn flokkanna 
vinni saman í stað þess að rífa hver annan 
niður. Ég hef trú á því að þetta geti gerst, 
enda er ég óstjórnlega bjartsýn að eðlis-
fari, jafnvel þótt reynslan af Þingvalla-
stjórninni ætti að hafa kennt mér lexíu og 
ég óttist reyndar mjög annað hrun 2016, 
enda virðist fráfarandi ríkisstjórn hafa 
verið í málamyndakosningabaráttu undan-
farið og lítið langa til að vera við stjórn-
völinn. En af eðlislægri bjartsýni segi ég: 
Áfram allir flokkar!

Þingvallastjórnin



 
Kjóstu alla

Kjörkassinn þinn

facebook.com/noisirius
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Það er fullsterkt til orða tekið að bók hafi 
breytt lífi mínu en til eru nokkrar bækur sem 
hafa haft sterk áhrif á mig og efst á þeim 
lista er bók sem ég varð mér úti um á forn-
bókasölu þegar ég var 16 ára gömul. Bókin 
sú er í henglum eftir margendurtekinn lestur 
og lyktar af löngu liðinni tíð. Skera þurfti upp 
blaðsíðurnar fyrir lestur svo þetta var heil-
mikil athöfn. Þær eru reyndar tvær, því hún er 
í tveimur bindum. Í minningunni rifjast upp 
ýmsar lyktartegundir sem fylgdu lestrinum, 

fyrst og fremst lyktin af sjálfum papp-
írnum, lykt af olíulitum, pípureyk, 
gróðri, sagga, sólskini og fleiru sem 
skilaði sér með ímyndunaraflinu og 
nú hefur bæst við lykt af áratuga 
gömlu ryki. Bókin heitir Lífsþorsti, 
sagan um Vincent van Gogh, og er 
skrifuð af Irving Stone. Hann segir sögu 
málarans á svo lifandi og safaríkan hátt 

að óhjákvæmilegt var að sogast inn í hana og 
lifa sig inn í ævi og starf Vincents. Það sem 
snerti mig dýpst var hve sannur hann var 
sjálfum sér og málaði af mikilli ástríðu. Bókin 
var mér opinberun á sínum tíma og fyrst ég 
er búin að grafa hana upp aftur ætla ég að 
lesa hana eina ferðina enn og athuga hvernig 
hún hittir mig fyrir í dag, fjórum áratugum 
síðar.
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Ljóðabókin Nei eftir Ara Jósefs-
son hefur verið endurútgefin hjá 
Forlaginu. Það er í þriðja sinn 
sem bókin er gefin út, en hún 
kom fyrst út árið 1961. Nei seldist 
upp skömmu eftir útgáfu og varð 
smám saman költbók sem gekk 
manna í millum í uppskriftum og 
ljósritum. Ari Jósefsson var 21 árs 
þegar bókin kom út og lést einung-
is þremur árum síðar, þannig að 
Nei varð eina bókin sem kom út 
eftir hann.

Í þessari þriðju útgáfu Nei hefur 
verið bætt við þrem smásögum 
sem birtust í tímaritum og dag-
blaði meðan Ari lifði, auk þess sem 
áður óbirtum ljóðum Ara er skotið 

inn í eftirmála Silju Aðalsteins-
dóttur ritstjóra hjá Forlaginu.

Silja þekkir bókina vel, en hún 
varð að eigin sögn hugfangin af 
henni rúmlega tvítug. Eins og 
fleiri átti hún þess ekki kost að 
eignast bókina en brá á það ráð að 
fá hana að láni, ekki til að ljósrita 
því ekki voru þær vélar til, heldur 
til að skrifa þau upp svo að ljóðin 
væru í hennar eigu.

Silja bætir því við að hún hafi 
haft gaman af því að koma aftur 
að verkinu núna öllum þessum 
árum seinna og komast að því 
að ljóðin hans Ara snerta hana 
alveg eins djúpt og þegar hún var 
á þrítugs aldri. „Ástæðan er ein-

föld því í þessum ljóðum er ekki 
að finna neinar klisjur heldur 
ferska og nýstarlega hugsun. Það 
er frumkraftur í þessum ljóðum 
sem erfitt er að lýsa, auk þess sem 
verkið er fullkomið að formi og 
byggingu,“ segir Silja og bætir við 
að Ari hafi strax nítján ára verið 
tekinn gildur í samfélagi skálda í 
Reykjavík. 

Hún segir nokkur ljóðanna, 
til dæmis „Leysíngu“, „Stríð“ 
og „Trúarjátníngu“, hafa orðið 
klassísk í íslenskum bókmenntum. 
„Það má því segja að ótímabær 
dauði Ara Jósefssonar hafi verið 
óbætan legur skaði fyrir íslenskar 
bókmenntir.“ - jhb

Engar klisjur í ljóða-
bók Ara Jósefssonar
Ljóðabókin Nei kom fyrst út árið 1961 þegar höfundurinn, Ari Jósefsson, var 
21 árs. Hann lést með sviplegum hætti 1964 en ljóðin hans hafa lifað. „Frum-
kraft ur í ljóðunum sem erfi tt er að lýsa,“ segir Silja Aðalsteinsdóttir.

SILJA AÐALSTEINSDÓTTIR  Nei er fullkomið verk að formi og byggingu, að sögn Silju Aðalsteinsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ari Jósefsson var verkamannssonur og 
fæddist á Blönduósi 1939. Hann fór í Mennta-
skólann á Akureyri en hætti þar og hélt til 
Reykjavíkur, þar sem hann varð fljótlega 
áberandi í hópi ungu skáldanna, gaf meðal 
annars út tímaritið Forspil með Degi Sigurðar-
syni og fleirum árið 1958. Veturinn 1959-60 
dvaldist hann í Barcelona en las svo utanskóla 
við Menntaskólann í Reykjavík og varð stúdent 
þaðan 1961. Það sama ár kom út ljóðabókin 
Nei. Hann stundaði nám í íslenskum fræðum í 
tvö ár, hélt svo til Rúmeníu til að læra rómönsk 
fræði og var á heimleið þaðan þegar hann féll 
fyrir borð á Gullfossi og drukknaði, þann 18. 
júní 1964. Hann lét eftir sig sambýliskonu og 
son.

VERKAMANNSSONUR FRÁ BLÖNDUÓSI
Ég trúi á moldina
og son hennar manninn
fæddan af skauti konunnar
sem er píndur á okkar dögum
krossfestur drepinn og grafinn
en mun rísa upp á morgun
og krefjast réttar síns til brauðsins
ég trúi á anda réttlætisins
samfélag mannanna
og friðsælt líf

➜ Trúarjátning

„Þessi einstaka 
ástríðumikla og 

rómantíska spennusaga 
rígheldur.“

„Enn ein sönnun þess að 
Roberts skarar fram úr,  

hún er meistarinn.“  

 Ný 
kilja

www.merkismenn.is

Lífsþorsti eft ir Irving StoneBÓKIN SEM 
BREYTTI LÍFI 

MÍNU
Sara Vilbergsdóttir 

myndlistarmaður

Save the Children á Íslandi

ýmsar ly

g
s
n
g
s
sk
m



Mikilvægi blóðgjafar er ómetanlegt.

Ein blóðgjöf getur hjálpað þremur einstaklingum.

TIL GÓÐRA VERKA

Blóðgjöf – gefum lífÞú getur bjargað mannslífi

VIÐ STYÐJUM ÖLL
BLÓÐFLOKKINN
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Símavist
Sterkara samband 
fyrir fyrirtæki

IP símkerfið í öruggum höndum
Með Símavist geta fyrirtæki leigt IP símkerfi og látið Símann sjá um uppfærslur, rekstur og 
viðhald á því fyrir fast verð á hvern starfsmann. Vertu með fyrirtækið þitt í öruggri skýþjónustu 
hjá Símanum og losnaðu þannig við óvænt útgjöld og áhyggjur af rekstri símkerfisins.

Hringdu í síma 800 4000 og sérfræðingar Símans aðstoða þig við að finna hagkvæmustu lausnina.

Nánar á siminn.is

„Við útskrifuðumst árið 1996 
úr fjöltæknideild Myndlista- og 
handíðaskólans og héldum þá um 
sumarið saman sýningu í Listhúsi 
39 í Hafnarfirði. Það var mjög 
vel heppnað og gaman. Síðan þá 
höfum við stundum rætt að endur-
taka leikinn en ekkert hefur orðið 
úr því fyrr en nú,“ segir Þóroddur 
Bjarnason myndlistarmaður, sem 
í dag opnar sýninguna „Reunion“ í 
félagi við þá Aðalstein Stefánsson 
og Hjört Hjartarson.

Á sýningunni verða sýndar inn-
setningar og málverk. Aðalsteinn 
sem hefur unnið jöfnum höndum 
við myndlist, leikmyndahönnun, 
vöruhönnun og hönnun lýsingar 
sýnir innsetningu sem unnin er út 
frá lögmálum leikmyndahönnunar 
þar sem leikið er með rýmið. Verk 
Hjartar á sýningunni eru mál-
verkin Blátt 1, 2, 3, 4 og 5 en þau 
eru unnin undir áhrifum vatns-
litaverka Turners frá Feneyjum, 
og Faxaflóanum. 

Þóroddur sýnir verkið Ísland 
skuldar 1.016 milljarða. Klöpp-
um fyrir Íslandi. Það er málverk 
sem er 1,70 sinnum 1,80 metrar 

sem orðið klapp er málað á 1.016 
sinnum. „Ég hef verið að hugsa 
mikið um hrunið síðan það átti 
sér stað. Þá hef ég ætíð unnið með 
það sem sameinar fólk í minni list. 
Skuldirnar eru eitthvað sem sam-
einar okkur, og ég er að fá fólk til 
að klappa sig í gegnum alla þessa 
skuldasöfnum,“ segir Þóroddur. 

Verkið er íronískt eins og fleiri 
verk Þórodds sem sýndi gjörning 

í nóvember sem gekk einnig út á 
klapp og skuldastöðu. Í dag er kosið 
og Þóroddur segir verkið í góðu 
samhengi við umræðuna undan-
farið. „Skuldirnar hefur borið 
mikið á góma sem tengir verkið 
skemmtilega við sam tímann.“ 

Sýningin „Reunion“ verður 
opnuð í dag klukkan þrjú í Stúdíó 
Stafni, Ingólfsstræti 6. 

 sigridur@frettabladid.is

Klappað fyrir 
skuldastöðunni
Árið 1996 héldu þrír nýútskrifaðir myndlistarmenn sýningu saman, Aðalsteinn 
Stefánsson, Hjörtur Hjartarson og Þóroddur Bjarnason. Nú 17 árum síðar endur-
taka þeir leikinn með samsýningunni „Reunion“ í Stúdíó Stafni.

LAUGARDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?
LAUGARDAGUR 27. APRÍL 2013 

Opnanir
17.00 Gallerý H, nýtt sölugallerý, opnar 
á Laugavegi 55b. Á sama tíma opnar þar 
sýning Huldu Vilhjálmsdóttur.

Listasmiðja
13.00 Ásmundarsafn býður fjölskyldum 
að koma og skapa eigin stjörnur í kvik-
sjársmiðju.

Sýningar
14.00 Myndlistamennirnir Gunnar 
Andrésson og Þórarinn Blöndal opna 
sýninguna Hvalóður í Populus temula 
á Akureyri.

Hátíðir
14.00 Árleg Jazzhátíð heldur áfram í 
Garðabæ. Dagskrá má finna á heima-
síðunni www.gardabaer.is

Námskeið
13.00 Sköpunarskólinn og Borgarbóka-
safnið bjóða upp á ókeypis örnámskeið 
í skapandi skrifum á Barnamenning-
arhátíð. Námskeiðið er ætlað 13-16 ára 
og fer fram í Kringlusafni í Kringlunni.

Kvikmyndir
14.00 Kvikmyndahátíð heldur áfram á 
Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15, þar 
sem sýndar verða stuttar sjónvarps-
myndir byggðar á hinum klassísku 
Grimms-ævintýrum. Fyrri mynd dagsins 
er Stígvélaði kötturinn (Der gestiefelte 
Kater) og klukkan 15 verður sýnd mynd-
in um Mjallhvíti (Schneewittchen).

Uppákomur
12.00 Hjólaratleikur fjölskyldunnar við 
styttur bæjarins verður haldinn í tilefni 
Barnamenningarhátíðar. Hægt er að 
fara í leikinn hvenær sem er á milli 12 
og 18. Hefst hann við Hörpu og lýkur 

í höggmyndagarði Ásmundar Sveins-
sonar við Sigtún. Þátttökuspjöld fást í 
afgreiðslu Hörpu.

Leikrit
20.00 Nýjustu fréttir verður sýnt á 
Norðurpólnum, Sefgörðum 3. Um er að 
ræða brúðuleikhús fyrir fullorðna sem 
fjallar um samband okkar við fréttir á 
myndrænan og gamansaman hátt. 

Tónlist
13.00 Kammersveit Reykjavíkur heldur 
ævintýralega fjölskyldutónleika í Iðnó. 
Leikin verða verk eftir börn og ásamt 
brotum úr verkum ýmissa eldri tón-
skálda. Ókeypis aðgangur.
16.00 Valgerður Jónsdóttir og Þórður 
Sævarsson úr My Sweet Baklava leika 
tónlist fyrir gesti og gangandi á Café 
Haiti. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Karlakór Kjalnesinga heldur vor-
tónleika í Langholtskirkju. Íslensk, rúss-
nesk og sænsk karlakóraklassík verður 
á efnisskránni auk hæfilegs skammts af 
Stuðmönnum og Þursum, en sérstakur 
gestur er Egill Ólafsson. 
23.00 Hljómsveitin Hjálmar spilar á efri 
hæð Faktorý. Miðaverð er kr. 2.000.

Fyrirlestrar
13.15 Benný Sif Ísleifsdóttir nemandi 
í þjóðfræði flytur fyrirlesturinn Ættar-
nöfn: almannahagur eða einkahagur, í 
stofu 106 í Odda HÍ.

Útivist
10.00 Farið verður í hjólreiðaferð frá 
Hlemmi. Hjólað er í 1-2 tíma um borg-
ina í rólegri ferð. Aðgangur er ókeypis. 
Nánari upplýsingar á vef LHM.is.
13.00 Ferðafélagið Norðurslóð býður 
upp á göngu upp á Kollufjall við Kópa-
sker. Lagt verður upp frá skólahúsinu 
á Kópaskeri en gangan er talin frekar 
auðveld, eða einn skór.

SAMEINAÐIR 
Á NÝ  Þóroddur 

Bjarnason, Aðal-
steinn Stefáns-
son og Hjörtur 

Hjartarson 
sýndu saman 
fyrir 17 árum 
og hafa síðan 

stefnt á að 
endurtaka 

leikinn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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KEX klikkar ekki
Pétur Marteins og Gunnar kokkur á KEX taka á móti þúsundum erlendra og innlendra ferðalanga í 
hverjum mánuði. Sumir ferðast yfir hálfan hnöttinn og vantar afslappaða gistingu meðan aðrir koma 
gangandi í mat, drykk eða á tónleika. Það eru alltaf hundrað hlutir í gangi á KEX og þess vegna þurfa 
kerfin að vera traust og örugg.

Fyrirtæki

Með Símavist er fyrirtækið 

í sterkara sambandi

SUNNUDAGUR 28. APRÍL 2013 

Listasmiðja
14.00 Menningarmiðstöðin Gerðubergi 
býður upp á smiðju í fuglahúsagerð 
á Markúsartorgi (ef veður leyfir). Allir 
velkomnir og efni á staðnum.

Hátíðir
20.30 Árlegri Jazzhátíð í Garðabæ lýkur 
í dag. Dagskrá má finna á heimasíðunni 
www.gardabaer.is

Kvikmyndir
14.00 Kvikmyndahátíð á Borgar-
bókasafni, Tryggvagötu 15 lýkur í dag. 
Þar eru sýndar stuttar sjónvarpsmyndir 
byggðar á hinum klassísku Grimms-
ævintýrum. Fyrri mynd dagsins er 
myndin um Öskubusku (Aschenputtel) 
og klukkan 15 verður sýnd myndin um 
Þyrnirós (Dornröschen).

Uppákomur
12.00 Hjólaratleikur fjölskyldunnar við 
styttur bæjarins verður haldinn í tilefni 
Barnamenningarhátíðar. Hægt er að 
fara í leikinn hvenær sem er á milli 12 
og 18. Hefst hann við Hörpu og lýkur 
í höggmyndagarði Ásmundar Sveins-
sonar við Sigtún. Þátttökuspjöld fást í 
afgreiðslu Hörpu.
14.00 Borgarbókasafnið býður upp 
á náttúrusmiðjuna Ímyndaðu þér 
náttúruna á götum úti og ferðalag inní 
hinn þögla heim heyrnarlausra, undir 
leiðsögn Sarka Mrnakova og Georg 
Hollanders hjá SAGE.
14.00 Barnadagskráin Risapöndur og 
Rauðhetta verður í bakhúsi Kínaklúbbs 
Unnar, Njálsgötu 33. 
20.00 Tómasarmessa verður haldin í 
Breiðholtskirkju í Mjódd. Einkennist 
hún af fjölbreytilegum söng og tónlist 
og mikil áhersla er lögð á fyrirbænar-
þjónustu og virka þátttöku lekmanna.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík verður haldinn að Stangarhyl 4. 
Danshljómsveitin Klassík leikur létta dans-
tónlist. .

Tónlist
17.00 Valdemar Gísli Valdemarsson leikur 
á klassískan gítar og Jón Ólafur Sigurðsson 
spilar á orgel á tónleikum í Hjallakirkju í 
Kópavogi. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir 
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Tónleikaröðin Hljóðön hefur göngu 
sína í Hafnarborg. Frank Aarnink slag-
verksleikari og Una Sveinbjarnardóttir 
fiðluleikari koma fram.
20.00 Írski háskólamaðurinn, tónlistar-
maðurinn og leikarinn Gerry Smyth flytur 
lög úr verkum írska stórskáldsins James 
Joyce í Stúdentakjallaranum. Tónleikarnir 
eru á vegum Stofunnar Vigdísar Finn-
bogadóttur í erlendum tungumálum og 
Félagsstofnun stúdenta. 
21.30 Sunnu-jazzinn verður haldinn á 
Faktorý. Aðgangur er ókeypis.

Leiðsögn
14.00 Boðið verður upp á tvær leiðsagnir 
í Listasafni Kópavogs - Gerðarsafni. Fyrst 
mun Eyþór Árnason ljósmyndari leiða 
gesti um sýningu Blaðaljósmyndafélags 
Íslands, Myndir ársins 2012. Í kjölfarið 
leiðir Þórir Guðmundsson ljósmyndari 
gesti um sýningu sína Á vettvangi vonar 
þar sem sýndar eru myndir úr starfi hans 
fyrir Rauða Krossinn.
15.00 Sýningarstjórinn Þórunn E. Sveins-
dóttir býður upp á leiðsögn um sýninguna 
Fuglar - Listin að vera fleygur í Gerðubergi.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is. ENGLAR ALHEIMSINS  Fimm stjörnu sýning að mati Fréttablaðsins.

SUNNUDAGUR  LEIKHÚS

★★★★★
Englar alheimsins
Leikstjórn: Þorleifur Örn Arnarson
Fullkomin útfærsla á skáldsögunni. 
Mögnuð leikhúsupplifun þar sem unnið 
er með mörk heilbrigðis og geðsýki 
á áhrifamikinn hátt sem lætur engan 
ósnortinn.  - sás

★★★ ★★
Kvennafræðarinn
Leikstjórn: Charlotte Böving
Krúttlegt leikrit um líkama og sálar-
ástand konunnar en ristir ekki sérlega 
djúpt.  - vg

 BÍÓ

★★★ ★★
Falskur fugl
Leikstjórn: Þór Ómar Jónsson
Áhugavert en óþægilegt unglingadrama. 
 - hva

 BÆKUR

★★★ ★★
Manneskja án hunds
Håkan Nesser, þýðing: Ævar Örn 
Jósepsson
Nesser er í hópi þeirra bestu og þótt 
sagan kraumi ekkert af spennu er hún 
djúp og næm lýsing á samskiptum innan 
fjölskyldu. Lögreglumaðurinn Barbarotti 
er líka skrattanum skemmtilegri. - fsb

DÓMAR 27.04.2012 ➜ 28.04.2012

Hljóðön hefur göngu sína í 
Hafnarborg í dag með tón-
leikunum Tilbrigði fyrir Atla 
Heimi þar sem fram koma 
Frank Aarnink slagverks-
leikari og Una Sveinbjarnar-
dóttir fiðluleikari. Á efnisskrá 
tónleikanna er að finna verk 
allt frá seinni hluta 20. aldar 
fram á okkar daga. Á meðal 
höfunda verka á tónleikunum 
eru Morton Feldman, Iannis 
Xenakis, Györgi Kurtág, Una 
Sveinbjarnardóttir og Atli 
Heimir Sveinsson. Hljóðön er 
tónleikaröð tileinkuð tónlist 
frá 20. og 21. öldinni þar 
sem einstök hugmyndaauðgi 
og listræn glíma tónskálda 
leiða áheyrendur inn á áður 
ókunnar slóðir.
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Víkingar keppir á Cannes-hátíð
Stuttmyndin hefur verið valin til þátttöku í keppninni Critics´ Week í Cannes.

VÍKINGAR  Stuttmyndin Víkingar hefur verið valin 
á Critics‘ Week á Cannes-hátíðinni.

Þó að DMX láti ekki sjá sig 
á hátíðinni verður þar 
fjöldinn allur af stórum 
nöfnum, en meðal þeirra 
sem stíga á svið eru:
Erlend atriði:
■ Tinie Tempah
■ Chase & Status
■ Far East Movement
■ Outlandish
■ Iggy Azalea
■ The Temper 
Trap
■ Rudimental

Íslensk atriði:
■ Hjálmar
■ Ásgeir Trausti
■ Agent Fresco

■ Ensími
■ Jón Jónsson

■ Jónas Sigurðsson
■ Ólafur Arnalds

■ Skálmöld
■ Sísí Ey
■ Steed Lord
■ Valdimar

■ Þórunn Antonía

➜ Um 120 atriði bókuð á Keflavík Music Festival

VINSÆLIR  Svein Berge og Torbjørn 
Brundtland hafa náð vinsældum um 
allan heim á síðustu 15 árum.
  NORDICPHOTOS/GETTY

Stuttmyndin Víkingar hefur verið valin til þátt-
töku í hliðardagskránni Critics‘ Week á kvik-
myndahátíðinni í Cannes. 

Alls voru 1.724 stuttmyndir skoðaðar og 
að lokum voru tíu þeirra valdar til þátttöku 
á Critics‘ Week. Víkingar er ein þeirra og er 
þetta því mikill heiður fyrir alla aðstandendur 
myndarinnar.

Víkingar er franskt/íslenskt samvinnuverk-
efni með þeim Sveini Ólafi Gunnarssyni, Damon 
Younger, Margréti Bjarnadóttur, Ólafi Egilssyni 
og Þresti Leó Gunnarssyni í aðalhlutverkum. 
Myndin var tekin upp hér á landi. Leikstjóri er 

hin franska Magali Magistry og skrifaði hún 
handritið einnig ásamt Chris Briggs. 

Aðalframleiðendur myndarinnar eru Skúli 
Fr. Malmquist, Jérôme Barthélemy og Daniel 
Sauvage. Meðframleiðandi er Þórir Snær 
Sigurjóns son. Meðframleiðslufyrirtæki er hið 
íslenska Zik Zak Filmworks. Högni Egilsson 
samdi tónlistina.  - fb

➜ Önnur íslensk mynd, Hvalfjörður, er ein 
af níu stuttmyndum sem keppa um Gull-

pálmann í Cannes í ár.

„Hann er algjör rasshaus að láta 
taka sig svona þegar hann er búinn 
að vera að undirbúa rosalega 
endur komu,“ segir Ólafur Geir 
Jónsson um rapparann DMX.

Búið var að boða komu DMX á 
Keflavík Music Festival nú í júní 
en nú hefur hann þurft að afbóka 
sig sökum þess að hann var svipt-
ur vegabréfinu og kemst því ekki 
á milli landa. Ekki er nóg með að 
hann komist ekki á hátíðina hér á 
Íslandi heldur hefur hann þurft 
að aflýsa allri Evrópuferðinni 
sem var skipulögð í sumar. „Hans 
menn  eru búnir að reyna allt hvað 
þeir geta til að redda þessu en það 
virðist enginn séns. Við fengum að 
minnsta kosti endurgreitt frá þeim 
í gær, en allar greiðslur voru frá-
gengnar,“ segir Ólafur Geir.

Rapparinn þekkir handjárnin 
ágætlega því hann á þokkalegan 
glæpaferil að baki. Á síðustu 
árum hefur hann þó unnið hörð-
um höndum að því að koma sér 
aftur á beinu brautina en allt fór 
til spillis þegar hann skellti sér í 
næturbíltúr með fimm mánaða 
dóttur sína í febrúar. Þá var  hann 
tekinn fyrir að aka án leyfis, en 
hann hefur verið sviptur ökuleyf-
inu ævilangt. Sjálfur gerði DMX 
lítið úr brotinu í fyrstu og í við-
tali við FOX-sjónvarpsstöðina lét 
hann hafa eftir sér að þetta hefði 
bara verið tímaeyðsla. Hann hefði 

borgað sektina og nú væri þessu 
máli lokið. Aldeilis hafði hann þar 
rangt fyrir sér því í kjölfarið var 
hann sviptur vegabréfinu vegna 
síendurtekinna brota.

„Það er ekkert við þessu að gera 
en við höldum okkar striki með 
hátíðina, enda DMX bara dropi í 
hafsjó frábærra listamanna sem 
þar koma fram,“ segir Ólafur Geir, 
en um 120 atriði verða á dagskrá á 
hátíðinni og þar af tólf erlend.

 tinnaros@frettabladid.is

DMX afl ýsir 
Evróputúr og 
Íslandskomu
Rapparinn sviptur vegabréfi nu eft ir akstur án réttinda.

Grammy-tilnefning, Brit-tilnefning og 
MTV-tónlistarverðlaun eru á meðal 
þess sem norska raftónlistar tvíeykið 
Röyksopp getur státað af, en það er 
nýjasta viðbótin í hópinn á Keflavík 
Music Festival. 

Tvíeykið hefur náð miklum vinsældum 
um allan heim á þeim fimmtán árum 
sem það hefur starfað en þetta verður í 
fyrsta skipti sem það heimsækir Ísland.

Tónlist Röyksopp hefur verið notuð 
í bíómyndir og auglýsingar og gerði 
breska símafyrirtækið T-Mobile lagið So 
Easy til að mynda afar vinsælt þegar það 
notuðu það í auglýsingu sinni.  Röyk-
sopp hefur einnig búið til tónlist fyrir 
Apple tölvurisann, komist á hina ýmsu 
vinsældalista um allan heim og unnið til 
norsku Spellemannprisen-verðlaunana 
sjö sinnum.

Röyksopp stígur á stokk

IGGY AZALEA  og Tinie 
Tempah eru meðal þeirra 
sem koma fram.

HANDTEKINN  Rapparinn DMX var 
handtekinn þegar hann fór í nætur-
bíltúr með fimm mánaða dóttur sína, 
án þess að vera með ökuleyfi.
 NORDICPHOTOS/GETTY

HJÓL
HJÓL 
HJÓL

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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MERIDA MERIDA CCRROOSSSSWWAAY 10 Y 10AAAA
HERRA- OG DÖMUHJÓL

13.332 KR.

79.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

MERIDA MATTS REDWOOD

11.665 KR.

69.990 KR.

MERIDA BELLA 16
BARNAHJÓL 4–6 ÁRA

4.998 KR.

29.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

5.990 KR.

MERIDA KIDS
BARNAHJÁLMUR

MERIDAMERIDA KKRRÅÅKKEOY 7EOY 7

18.332 KR.

109.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.
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MERIDA DINO/BELLA 12 
BARNAHJÓL 2–4 ÁRA

4.165 KR.

24.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

ÚRVAL
AUKAHLUTA!



www.birnashop.com
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Von er á nýrri plötu frá Adele 
um mitt næsta ár. Söngkonan hóf 
upptökur á plötunni fyrr í þessari 
viku í London. Upptökur munu 
einnig fara fram í Los Angeles.

Samkvæmt heimildarmanni 
blaðsins The Mirror er Adele 
þegar búin að semja fjögur lög 
fyrir plötuna og er byrjuð að 
hljóðrita þau. Síðasta plata söng-
konunnar, 21, kom út 2011. Hún 
er fjórða söluhæsta plata allra 
tíma í Bretlandi en í lok síðasta 
árs höfðu selst þar í landi 4,5 
milljónir eintaka af henni.   

Rúmt ár í nýja 
plötu Adele

ADELE  Söngkonan er byrjuð að taka 
upp nýja plötu.

Scarlett Johansson hefur tekið að 
sér aðalhlutverkið í hasarmynd-
inni Lucky í leikstjórn Frakkans 
Lucs Besson. Hún fjallar um 
konu sem er neydd til að smygla 
eiturlyfjum úr landi. Um leið og 
hún gleypir eiturlyfin öðlast hún 
ofurkrafta. 

Besson er þekktur fyrir mynd-
ir með kraftmiklum konum í 
stórum hlutverkum, þar á meðal 
La Femme Nikita og Joan of Arc. 
Hann samdi handritið sjálfur. 

Johansson lék síðast í hasar-
myndinni The Avengers. Hún 
er þessa dagana að leika í 
framhalds myndinni Captain 
America: The Winter Soldier.

Leikur í mynd 
Lucs Besson

SCARLETT JOHANSSON  Leikkonan fer 
með aðalhlutverkið í Lucky.

BÍÓ ★★★★ ★

Iron Man 3
Leikstjórn: Shane Black
Leikarar: Robert Downey Jr., Gwyneth 
Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben 
Kingsley

Það var gaman að fylgjast með 
ruglinu í Robert Downey Jr. í 
fyrstu tveimur myndunum um 
Járnmanninn, en mér fannst allt-
af vanta einhvern neista í hasar-
inn. Bót hefur verið ráðin á þessu 
í Iron Man 3, en þó ekki á kostnað 
sprellsins.

Tony Stark glímir við svefn-
leysi og kvíða eftir að hafa bjargað 
heiminum í The Avengers, þar sem 
hann flaug út fyrir gufuhvolfið í 
niðursuðudósinni sinni og bjargaði 
heiminum. Hann er því ekkert sér-
lega vel í stakk búinn til að takast 
á við harðsvíraðasta andstæðing 
sinn til þessa, Mandarínann.

Það er þúsundþjalasmiðurinn 
Shane Black (handritshöfundur 
Lethal Weapon) sem leikstýrir 
þessari þriðju mynd og handbragð 
hans leynir sér ekki. Myndin er 
bæði fyndnari og meira spennandi 
en forverar hennar og þrátt fyrir 

brellusúpuna verður áhorfandinn 
aldrei dasaður.

Auðvitað er velgengni mynda-
flokksins að stórum hluta aðal-
leikaranum að þakka, og ég kenni 
í brjósti um þann sem mun á end-
anum leysa Downey Jr. af hólmi. 
Hann hefur gert Járnmanninn að 
skemmtilegustu bíóofurhetju sam-
tímans og líklega hefur hann aldrei 
verið betri í rullunni en hér. Aðrir 

leikarar standa sig þó með prýði og 
sérstaklega er Ben Kingsley glæsi-
legur í hlutverki Mandarínans.

Endakaflinn er eini dragbítur-
inn, en eins og í langflestum ofur-
hetjumyndum er hasarinn dreginn 
fullmikið á langinn á lokasprettin-
um. Minna er oft meira.

 Haukur Viðar Alfreðson

NIÐURSTAÐA: Besta mynd seríunnar.

Allt er þegar þrennt er

BESTA MYND SERÍUNNAR  Robert Downey Jr. hefur aldrei verið betri í hlutverki 
Járnkarlsins að mati gagnrýnanda. 

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér 
nánari upplýsingar um prófið og dæmi um 
prófspurningar sem finna má á heimasíðu 
Læknadeildar, www.laeknadeild.hi.is

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

Inntökupróf í Læknadeild HÍ Íild HHÍd Hdleidede HÍ 
Læknisfræði og sjúkraþjálfun
Inntökupróf í Læknadeild Háskóla Íslands fyrir nám í læknisfræði og sjúkraþjálfun 
verður haldið í Reykjavík miðvikudaginn 12. og fimmtudaginn 13. júní 2013. 

Nánari upplýsingar verða sendar próftakendum eftir að skráningu er lokið. 
Þátttakendur þurfa að skrá sig sérstaklega í inntökuprófið og er skráning opin 
til og með 20. maí 2013. Skráning fer fram á netinu, www.laeknadeild.hi.is
Próftökugjald er 15.000 kr. 

Þegar inntökuprófið er þreytt skal nemandinn hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sam-
bærilegu prófi og skilað inn staðfestingu því til sönnunar. Umsóknin telst því ekki gild 
fyrr en staðfest afrit af stúdentsprófsskírteini eða rafrænt stúdentsprófsskírteini úr Innu
hefur borist skrifstofu Læknadeildar, Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík.

Skráning í inntökuprófið getur farið fram þótt nemandi hafi ekki lokið stúdentsprófi 
en þá skal skila staðfestingu til skrifstofu Læknadeildar um að stúdentsprófi verði lokið 
áður en inntökupróf hefst. Staðfesting þarf að berast eigi síðar en 20. maí 2013.

Inntökuprófið er eitt próf sem tekur tvo 
daga, með þremur tveggja tíma próflotum 
hvorn daginn, eða 12 klst. alls. Niðurstaða 
prófsins birtist í einni einkunn sem verður 
reiknuð með tveimur aukastöfum. Reiknað 
er með að niðurstaða liggi fyrir ekki síðar 
en um miðjan júlí.

Árið 2013 fá 48 nemendur í læknisfræði og 
25 í sjúkraþjálfun rétt til náms í Læknadeild 
Háskóla Íslands og skulu þeir hafa skráð sig 
hjá Nemendaskrá fyrir 1. ágúst. Þeir sem ekki 
öðlast rétt til náms í Læknadeild, eiga þess 
kost að skrá sig, innan sömu tímamarka, í 
aðrar deildir gegn greiðslu skrásetningar-
gjalds skv. reglum Háskóla Íslands.

GRILL
GRILL
GRILL

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 

ellingsen.is

Grillflötur 450x600 mm

19.990 KR. 

CAMPINGAZ EL PRADO

VERÐ ÁÐUR 39.900 KR.

Léttgr. 2.221 KR. í 9 mán.

Grillflötur 600x450 mm
3 brennarar

64.900 KR.  

GASGASGGRILLRILL ELLINELLINGGSSEENN 33SS

VERÐ ÁÐUR 98.900 KR.

Léttgr. 7 2117.211 KR. í 9 mán.

Grillflötur 600x450 mm
3 brennarar

54.000 KR.  

GASGRILL ELLINGSEN 3

VERÐ ÁÐUR 79.900 KR.

Léttgr. 6.000 KR. í 9 mán.

Grillflötur 440x340 mm
2 brennarar

24.900 KR. 

GASGRILL ELLINGSEN 2

VERÐ ÁÐUR 49.900 KR.

Léttgr. 2.767 KR. í 9 mán.
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Peaches Geldof eignaðist annan 
son sinn á fimmtudaginn, en 
hann var tekinn með keisara-
skurði á sjúkrahúsi í London. 
Hann hefur fengið nafnið 
Phaedra í höfuðið á plötu eftir 
uppáhaldshljómsveit hennar, 
Tangerine Dream. Fyrir á Geldof 
soninn Astala, sem er rétt um 
árs gamall, með unnusta sínum 
Thomas Cohen. 

Geldof var í skýjunum með 
fæðingardaginn, þar sem móðir 
hennar, Paula Yates, hefði fagnað 
54 ára afmæli sínu 25. apríl hefði 
hún verið á lífi. Móður og barni 
heilsast vel.

Eignaðist son

TVEGGJA BARNA MÓÐIR  Peaches 
Geldof og Thomas Cohen eignuðust 
annan son í vikunni.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Tónlistarspekúlantinn Dr. 
Gunni ætlar að selja vínylplötu-
safnið sitt í Kolaportinu í dag. 
Einhverjar bækur og geisla-
diskar verða einnig til sölu. 
Gunni ætlar að koma sér fyrir 
í tveimur básum og hefst salan 
klukkan 11.

Allar vínylplöturnar hans 
verða til sölu nema plötur Bítl-
anna og hljómsveitarinnar XTC, 
sem eru í miklu uppáhaldi hjá 
honum. „Þetta leggst mjög vel í 
mig,“ segir Gunni. „Ég hef ekki 
talið hvað þetta eru margar plöt-
ur en þetta eru tólf sneisafullir 
eplakassar í boði Víðis matvöru-
búðar.“ - fb

12 eplakassar af vínylplötum
– Lifið heil
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Gildir út apríl.

Voltaren Gel
15% verðlækkun
50 gr. Nú: 1.767 kr. / 100 gr. Nú: 3.222 kr.

Inntökupróf fara fram 
laugardaginn 4. maí 2013
Rafræn skráning á 
www.listdans.is 

Grunndeild árgangur 2004 
og eldri koma í inntökupróf 
klukkan 12–13:30 

Framhaldsdeild árgangur 
1997 og eldri koma í 
inntökupróf klukkan 14–17 

Tekið verður inná bæði 
nútíma listdansbraut og 
klassíska listdansbraut. 

Nemendur Listdansskóla 
Íslands fá fjölmörg tækifæri 
til að sýna á sýningum 
skólans sem og við önnur 
tækfifæri eins og með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

Farsæl starfsemi í yfir 60 ár 

Myndirnar eru teknar á sýningum skólans. 
Ljósmyndarar: Joe Ritter og Valgarður Gíslason

Skólaárið 2013–2014

Þekking
Reynsla

Fagmennska
Gæði

Úrvalskennarar í klassískum 
og nútíma listdansi

Staður
Engjateigur 1
 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar
www.listdans.is
588 91 88

Hrönn og Hulda hafa 
opnað glæsilega 

AVEDA hárgreiðslustofu 
á Hverfisgötu 37. 

Allir viðskiptavinir hjartanlega 
velkomin sími 571 4420.

Skuggi

Hljómsveitin Hjálmar og finnski 
tónlistarmaðurinn Jimi Tenor 
hafa gefið út plötuna Dub of 
Doom. Þessir tveir ólíku lista-
menn hafa nú leitt saman hesta 
sína og skapað nýja tegund reggí-
tónlistar sem þeir kalla dóms-
dagsreggí.

Platan var unnin á Íslandi á síð-
asta ári, en þá komu Hjálmar og 
Tenor einnig fram saman á hátíð-
inni Iceland Airwaves. Mundi og 
Ragnar Fjalar Lárusson hönnuðu 
umslag plötunnar. Í stafrænu 
niður hali hennar á Tonlist.is 
fylgir aukalagið Skýjaborgin. 
Næstu tónleikar Hjálma verða á 
Faktorý í kvöld. 

Gefa saman út 
dómsdagsreggí

HJÁLMAR  Hljómsveitin Hjálmar og 
Jimi Tenor hafa gefið út nýja plötu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hljómsveitin Sigur Rós hefur 
sent frá sér myndband við lagið 
Ísjaki sem verður á næstu plötu 
sveitarinnar. Hún nefnist Kveik-
ur og kemur út um miðjan júní.

Sigur Rós er nýkomin heim 
til Íslands eftir vel heppnaða 
tónleika ferð um Norður-
Ameríku. Tónleikaferðalögum 
sveitar innar er langt í frá lokið 
því 10. maí spilar hún í Indónesíu 
og ferðast svo til Japans, Kína, 
Bandaríkjanna og verður svo um 
alla Evrópu í sumar. Síðustu tón-
leikarnir hafa verið bókaðir 28. 
nóvember í Noregi.  

Sigur Rós með 
nýjan Ísjaka
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Hvað er CISV?
CISV – Building global friendship - er alþjóðleg friðarsamtök óháð stjórn-
málum og trúarbrögðum. Samtökin voru stofnuð af barnasálfræðingnum 
Dr. Doris Allen eftir seinni heimsstyrjöldina. Hugmynd Dorisar var sú að 
börn frá ólíkum löndum kæmu saman, lærðu að lifa saman á grundvelli 
umburðarlyndis og jafnréttis, lærðu að hugsa og draga ályktanir í anda 
alþjóðavitundar og vinna þannig að friði í heiminum. 

Einstakt tækifæri fyrir ævintýragjörn ungmenni  
frá 11 – 18 ára. 

CISV – Buildin global friendship - heldur yfir 50 sumarbúðir á 
hverju ári og í hverjum búðum erum þátttakendur frá 16  
þjóðlöndum. Ennþá er laust í eftirfarandi sumarbúðir: 

Village (sumarbúðir) fyrir 11 ára:
• Ísland – 21. júní – 18. júlí  – laust fyrir stelpu
• Bandaríkin – 28. júní – 25.júlí – laust fyrir stelpu
Youth meeting: 
• Noregur – 3. ágúst – 10. ágúst – laust fyrir 12 – 13 ára stráka
• Pólland – 5. júlí – 19. júlí -  laust fyrir 14 – 15 ára stráka
Jc (junior councellor) fyrir 16 – 17 ára: 
• Kólumbía – Bogota – 29. júní – 26. júlí – laust fyrir strák
Seminar (Námstefnubúðir) fyrir 17 – 18 ára. 
• Kanada – London – 8. júlí – 28. júlí – laust fyrir strák/stelpu
• Danmörk – Amager - 8. júlí – 28. júlí – laust fyrir strák/stelpu
• Frakkland – Lyon – 6.júlí – 26.júlí – laust fyrir stelpu

Nánari upplýsingar gefur Ásta í síma 861 1122 eða á cisv@cisv.is    
www.cisv.is 

Ert þú 21 árs eða eldri?
Viltu taka þátt í spennandi verkefni í sumar?

Hefur þú gaman af því að vinna með börnum og unglingum?
 
CISV – Building global friendship -  leitar að sjálfboðaliðum til að 
taka þátt í því frábæra starfi samtakanna í sumar.
Við sendum börn/unglinga í fjögurra vikna alþjóðlegar sumarbúðir 
(village) fyrir 11 ára börn og Youth meeting fyrir 12 – 13 ára börn og 
14 – 15 ára unglinga. Við leitum við að einstaklingum sem eru 21 árs 
eða eldri til að vera fararstjórar fyrir þessa hópa.  Ennþá eru nokkur 
pláss laus. Þessar búðir eru bæði hérlendis og erlendis. 
Fararstjórar bera engann kostnað við ferð í sumarbúðir.

Fyrir nánari upplýsingar um fararstjóra hafið samband við Arnór 
Fannar  sími: 822 1319 eða á fararstjori@cisv.is

Járnkarlinn 
frumsýndur
Rauða dreglinum var rúllað út í Hollywood í vikunni er þriðja myndin um 
Járnkarlinn, Iron Man 3, var frumsýnd. Á rauða dreglinum mátti sjá stjörnur á 
borð við Robert Downey Jr. og Gwyneth Paltrow, sem leika aðalhlutverkin en sú 
síðarnefnda hefur vakið athygli heimspressunnar fyrir gegnsæja kjólinn sem 
hún klæddist. Myndin hefur fengið ágætis dóma og þykir Downey sýna af-
bragðsleik sem Járnkarlinn sjálfur. 

AÐALKARLINN  Robert Downey Jr. hress 
ásamt eiginkonu sinni, Susan Downey.

GULUR KJÓLL  
Leikkonan 
Chelsea Kane í 
sumarlegum kjól. 

TVEIR GÓÐIR  Leikararnir Tom Hiddleston og Chris 
Hemsworth.  NORDICPHOTOS/GETTY

FLOTT  Leikkonan 
Gwyneth Paltrow mætti 
í þessum gegnsæja kjól 
frá Antonio Berardi. 

BLÓMLEG  
Leik konan 
Kat Denn-
ings í 

fögrum 
kjól. 



F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

SÍMI 58 12345 DOMINO’S APP WWW.DOMINOS.IS

STAÐAN Á
KJÖRDAG!

ÝMSAR PIZZUR 
SEM NÁ EKKI 
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8,7%
DOMINO’S SURPRISE

7%
MARGARITA 

6,5%
HAWAIIAN  

Þá er komið að kosningum og spennan að ná hámarki. Þetta er eins og með 
Domino’s-pizzurnar, margir kjósa að fá sér eins pizzu, ár eftir ár, á meðan 

aðrir vilja láta koma sér á óvart og eru alltaf að prófa eitthvað nýtt.

DOMINO’S 
EXTRA

Hvernig sem þetta fer nú allt saman skulum við njóta 
kvöldsins og setja x við Domino’s. 
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Í EUROVISION er verið að 
velja lag en ekki flytjendur 
eins og Siggi Sigurjóns benti 
okkur á, og endurtók marg-
oft, í Söngvakeppni Sjónvarps-
ins árið 1992 – þá íklæddur 
fallegum grænum glimm-
erkjól. Flytjendurnir hafa 
þó óneitan lega helling að 
segja, sérstaklega eftir að 
símakosningin var tekin 
upp, og oftar en ekki er það 
fatnaður inn og framkoman 
sem gerir það að 
verkum að lögin 
lifa að eilífu í 
huga manns.

Rauði kjóllinn
Allir Íslending-
ar þekkja til að 
mynda rauða kjól-
inn hennar Siggu 
Beinteins. Tóbaks-
klúturinn hans 
Eyfa árið 1991 er 
líka ógleymanlegur, 
rétt eins og pilsið 
hans Einars Ágústs, 
stuttbuxnasamfest-
ingurinn og höfuð-
sjalið hennar Selmu, 
glamúrföt Icy-tríós-
ins og svo mætti 
lengi telja.

Getur skipt sköpum
Páll Óskar er síðan gott dæmi um 
hvað framkoman og fatnaðurinn 
skiptir miklu máli. Fjaðrafokið 
í kringum hann árið 1997 hefði 
eflaust verið töluvert minna ef 
hann hefði ekki verið í þröngum 
leðurbuxum með fáklædda dans-
ara allt í kringum sig á sviðinu, 
enda lagið sjálft ekki mjög 
umdeilanlegt.

Evrópubúar stundum flippaðir
En það eru ekki bara Íslendingar 
sem eiga eftirminnilega fulltrúa. 

Hver man til dæmis ekki 
eftir breska 
Bucks Fizz-
hópnum 
árið 

1981 
sem 

klæddi sig í gult, rautt, grænt og 
blátt, bleikum glimmerjökkum 
Bobbysocks árið 1985 eða bleikri 
slaufu Söndru Kim árið eftir. Ég 
efast svo um að fáir myndu muna 
eftir albanska laginu árið 2012 ef 
söngkonan hefði ekki verið með 
dreddlokk fastan við bringuna á 
sér. Hollenska skvísan frá árinu 
2000 verður mér líka alltaf eftir-
minnileg en hún geymdi nokkra 
dansara undir risastórum rönd-
óttum kjól sínum.

Gylltu stígvélin
Svo er framkoman líka oft notuð 
til að undirstrika það sem verið 
er að syngja um. Lag Herrey-
bræðra um gylltu stígvélin hefði 
til dæmis ekki verið nærri jafn 
áhrifaríkt ef þeir hefðu ekki 

mætt í gylltum stígvélum 
á sviðið.

Sigurstrangleg í hvítu
Þó svo að bleikur virð-

ist hafa verið vinsæll 
sigurlitur árin 1985 og 
1986 er sigurstrangleg-

asti litur keppninnar 
hingað til hvítur. Að 
því er ég best veit er 
Eyþór ekki enn búin 
að ákveða fatnaðinn 

fyrir sviðið í Malmö í 
maí, en standi valið á milli 
svarta jakkans úr Hörpu og 
þess hvíta kýs ég klárlega 

þann hvíta – þó mögulega 
einu númeri stærri.

19 dagar í aðalkeppni Eurovision í Malmö

Fötin sem skapa atriðið

tinnaros@frettabladid.is

TINNA 
TÆKLAR 
EUROVISION

HÁR Á BRINGUNNI  Það 
muna allir eftir hinni 

albönsku Rona Nishliu sem 
var með dreddlokk fastan við 

bringuna á sér árið 2012.

STUTTBUXUR OG HETTA 
 Klæðnaður Selmu þegar 
hún fór til Kiev 2005 var 
eftirminnilegur.IRON MAN 3 3D 2, 5.20, 8, 10.10, 10.40(P)

LATIBÆR 2, 4, 6
OBLIVION 5.30, 8

G.I. JOE 2 8
SCARY MOVIE 5 10.30
CROODS 3D 2 - ÍSL TAL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

Empire Hollywood reporter

T.K. - Kvikmyndir.is

H.V.A - FBL

5%

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ HALLE 
BERRY Í AÐALHLUTVERKI

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- T.K., KVIKMYNDIR.IS - H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

NÝ ÍSLENSK SPENNUMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI 

METSÖLUBÓK. MYND SEM 
ENGIN MÁ MISSA AF! - H.S.S., MBL

FALSKUR FUGL KL. 6 14 / SCARY MOVIE 5 E KL. 8 14
OBLIVION KL. 10   12 / THE CE ALL KL. 8 - 10 16
LATIBÆR KL (. 2 (TILB( )) - 4 - 6 L
THETHE CCEE ROODSROODS 3D KLKL. 4 /. 4 / FLÓTTINNFLÓTTINNÓ

))
FRÁFRÁÁ 3D KLKL. 2 (. 2 (TILBTILB(( ))

PASSIONPP KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.45 - 8 - 10.15  16
THE CALLL KL. 8 - 10.10 16   /  OBLIVION KL. 9  12
LATIBÆRLL KL. 4 (TILBOÐ) - 6 / KAPRINKK GEN KL  . 5.45 
FALSKURFF FUGL  KL. 4 - 6 - 8 - 10  14
THE CROODS 2D ÍÍSL.TAL. KL. 3.20 (TILBOÐ) L

THE CALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
THE CALL LÚXUS KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LATIBÆRLL KL. 1 (TILBOÐ) - 3 L
FALSKURFF FUGL KL. 6 - 8  14
SCARY MY OVIE  KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS KL. 1  12
G.I JOE RE ETALATION 3D KL. 10  12
THE CROODS 3D ÍÍSL. TAL KL. 1 (TILB.) - 3.10 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSLÍ .TAL. KL. 1 (TILB.) - 3.10 L
F ÓLÓTTINN ÁFRÁ ÖJÖÁÁ RÐU 2D  KL. 1 (TILB.) - 3.40 L

LENSSSKKK SPPSPSPEEENENNU
-H.S., MBL

G.H.J., RÚV        
-H.V.A., FBL

“FÍNASTI FUGL”

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 1 SMÁRABÍÓ
KL. 3.20 HÁSKÓLAB 2D

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

KL. 1 SMÁRABÍÓIKL. 3.30 HÁSKÓLABÍÓIKL. 1 SB - 4 HB

ON THE ROAD (16) LAU 20:00 SUN 22:00

IN MEMORIAM (L) LAU - SUN 18:00 

HANNAH ARENDT (12) LAU - SUN 17:50

THE HUNT (JAGTEN) (12) LAU - SUN 20:00, 22:10

DÁVALDURINN (16) LAU 22:20

THE FIFTH SEASON (PÓLSKIR DAGAR)    FRÍTT INN (L) LAU 18:00 SUN 22:00

ROSA (PÓLSKIR DAGAR)                           FRÍTT INN (16) LAU 20:00

MY FATHERS BIKE (PÓLSKIR DAGAR)      FRÍTT INN (L) LAU 22:00, SUN 20:00

YOU ARE GOOD (PÓLSKIR DAGAR)          FRÍTT INN (16) SUN 17:50

PHANTASM (SVARTIR SUNNUDAGAR)      (16) SUN 20:00

PÓLSKIR
DAGAR

PÓLSKIR
DAGAR

PÓLSKIR
DAGAR

PÓLSKIR
DAGAR

ROSETHE FIFTH SEASON MY FATHERS BIKE YOU ARE GOD

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.K., KVIKMYNDIR.IS

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

EMPIRE

HOLLYWOOD REPORTER
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Valdimar hefur fengið tvær gull-
plötur fyrir að hafa selt Undraland 
og Um stund í fimm þúsund eintök-
um hvora. Fyrrnefnda platan var 
gefin út af Geimsteini en sú síðar-
nefnda af hljómsveitinni sjálfri.

Söngvarinn Valdimar Guðmunds-
son kveðst ekki hafa búist við þess-
um vinsældum þegar sveitin var 
stofnuð. „Þá var maður ekkert að 
búast við því að einhver myndi 
nenna að hlusta á mann,“ segir 
hann. Spurður hvað hann ætlar að 
gera við sínar gullplötur býst hann 
við því að þær fari upp á vegg. 
„Þær verða líklega á svipuðum stað 

og Íslenskum tónlistarverðlaunin 
mín. Ég þarf að fara að smíða mont-
hillu heima hjá mér,“ segir Valdi-
mar og hlær.

Önnur gullplatan verður form-
lega afhent sveitinni á tónleik-
um í Andrews Theatre í Keflavík 
í kvöld klukkan 20.30. Með henni 
spilar Lúðrasveit Reykjanesbæjar. 
„Það verða hátt í fimmtíu manns 
uppi á sviði í einu. Það er mikið 
af lúðrum í tónlistinni okkar og 
þetta passar mjög vel saman. Það 
er mjög skemmtilegt að fá stærra 
sánd á þetta allt saman.“ Miðasala 
fer fram á Midi.is.  - fb

Valdimar með tvær gullplötur
Hljómsveitin Valdimar hefur selt plötur sínar í samanlagt tíu þúsund eintökum.

MEÐ GULL-
PLÖTURNAR  
Hljómsveitin 
Valdimar með 
gullplöturnar 
sínar fyrir 
Undraland og 
Um stund.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FABRIKKUGRILLBÍLLINN ER SÉRHANNAÐUR GRILLBÍLL MEÐ FULLKOMNU ELDHÚSI OG FRÁBÆRU HLJÓÐKERFI. 

HANN GRILLAR HÁGÆÐA HAMBORGARA ÚR FERSKU UNGNAUTAKJÖTI.

MAÍ          ÖrFÁAR DAGsEtNINgAR LAUSAR

JÚNÍ          UPpBóKAÐ

JÚLÍ          ÖrFÁAR DAGsEtNINgAR LAUSAR 

ÁGÚST          ÖrFÁAR DAGsEtNINgAR LAUSAR 

SEPTEMBER          LAUsAR DAGsEtNINgAR

SUmARIÐ Er ÓÐUM AÐ FYLlASt
ÁRSHÁTÍÐIR – BÆJARHÁTÍÐIR – ÚTIHÁTÍÐIR – VEISLUR – BRÚÐK AUP

VEISlUR
@

FAbRIKKAN

.IS

*  TöKUM VIÐ  FYRIRsPURnUM Á VEISlUR@FABrIKK AN . IS  *

PANTAÐU NÚNA

Hamborgarafabrikkan - www.fabrikkan.is - s. 575 7575

Belti með sylgju úr silfri og gulli 
sem illmennið J.R. Ewing notaði í 
sjónvarpsþáttunum Dallas verður 
boðið upp í Los Angeles 5. maí.
Vonast er til að um 350 til 600 
þúsund krónur fáist fyrir þetta 
forláta belti.

Fleiri munir úr eigu leikarans 
Larry Hagman, sem lék J.R., 
verða boðnir upp, þar á meðal 
sérhannaður leikstjórastóll úr 
leðri og slatti af kúrekahöttum. 
Hagman lék J.R. í Dallas á árun-
um 1978 til 1991. Hann lést úr 
krabbameini í nóvember síðast-
liðnum.

Belti J.R. úr 
Dallas til sölu

LARRY HAGMAN  Belti sem J.R. notaði 
verður boðið upp.

Leikarinn Will Smith segir að 
hann og eiginkonan, Jada Pinkett 
Smith, trúi ekki á refsingar í 
uppeldinu og að börnin séu sjálf 
ábyrg fyrir eigin lífi. Hjónin eiga 
börnin Willow, 12 ára og Jaden, 
14 ára sem bæði eru að vinna að 
eigin ferli í tónlistargeiranum og 
á hvíta tjaldinu. 

„Þau mega gera ýmislegt og 
Jaden, hann tekur frumkvæði. 
Mér er sama hvað hann gerir á 
meðan hann getur réttlætt gjörð-
ir sínar fyrir mér,“ sagði Smith 
í viðtali á dögunum, en þetta ku 
vera partur af uppeldisaðferðum 
Vísindakirkjunnar sem fjölskyld-
an er meðlimur í. 

Engar 
refsingar

ENGAR REGLUR  Will og Jada Pinkett 
Smith trúa ekki á refsingar í uppeldi 
barna sinna.  NORDICPHOTOS/GETTY

Dúóið Wardell frá Los Ange-
les, sem er skipað börnum 
kvikmynda leikstjórans Stevens 
Spielberg, Sasha og Theo, gefur 
út EP-plötu 3. maí.

Platan nefnist Brother/Sister og 
kemur út á vegum fyrirtækisins 
National Anthem. Á meðal laga á 
henni eru Opossum og Haim. 

Wardell hitar einnig upp fyrir 
Sir Sly á tvennum tónleikum í 
London í byrjun maí. 

Sasha og Theo eru hálfsystkini. 
Móðir Sasha er leikkonan Kate 
Capshaw. Hún ættleiddi Theo 
áður en hún giftist Spielberg, sem 
ættleiddi svo drenginn.

Börn Spielbergs 
með EP-plötu

SPIELBERG  Börn Stevens Spielberg 
gefa út EP-plötu í maí.



27. apríl 2013  LAUGARDAGUR| SPORT | 66

KÖRFUBOLTI Íslandsmótið í 
körfubolta ræðst annað kvöld 
þegar oddaleikur Grindavíkur 
og Stjörnunnar í lokaúrslitum 
úrslitakeppni Dominos-deildar 
karla fer fram. Staðan í rimm-
unni er 2-2 og hefur hvort lið 
unnið bæði á heima- og útivelli. 
Stjörnumenn hafa því áður áður 
sýnt að þeir geti lagt Íslands- og 
deildarmeistara Grindavíkur í 
Röstinni og þurfa að endurtaka 
leikinn á morgun til að tryggja 
fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í 
sögu félagsins.

Stjörnumenn fengu reyndar 
tækifæri til þess á heimavelli 
á fimmtudaginn en þá minntu 
Grindvíkingar á sig með frá-
bærri frammistöðu og góðum sex 
stiga sigri. Einn lykilmanna í liði 
Grindavíkur er baráttu jaxlinn 
Jóhann Árni Ólafsson sem er þess 
fullviss að hans menn geti unnið 
sinn annan Íslandsmeistaratitil í 
röð.

Náðum að stoppa þá
„Við höfum verið að spila góðan 
sóknarleik í öllum leikjum í rimm-
unni, nema leik tvö, en munur-
inn nú er að við náðum að stoppa 
þeirra sóknarleik. Það gerði gæfu-
muninn,“ sagði Jóhann Árni um 
sigur Grindavíkur á fimmtudags-
kvöldið.

Hann segir að spennustigið hafi 
verið hátt í leiknum og að það hafi 
ef til vill bitnað á Stjörnumönnum.
„Þeir voru yfirspenntir og hittu 
því illa úr skotunum sínum. Það 
gerir varnarleikinn auðvitað auð-
veldari en mér fannst við allir ná 
okkur vel á strik í vörninni,“ segir 
Jóhann Árni, sem óttast ekki að 
hans menn muni fara á taugum nú 
þegar titilinn er innan seilingar.

„Við þurfum bara að koma kald-
ir inn í leikinn og láta hlutina ger-
ast. Það er ekki oft sem maður fær 
tækifæri til að spila svona leik á 
ferlinum og einhverjir kannski að 
gera það í síðasta skiptið á ferlin-
um. Það er því um að gera að njóta 
þess að spila þennan leik.“

Jóhann Árni segir að þessi tvö 
lið séu ólík og að það lið vinni sem 
nær sínum leikstíl fram. „Við vilj-
um hafa mikinn hraða og læti en 
Stjarnan spilar yfirvegaðri leik-
stíl og reyna að koma boltanum 
inn í teig. Þetta mun stjórnast af 
því hvort liðið nær að stýra leikn-
um eftir eigin höfði.“

Áttum helst ekki að vera fyrir
Þegar Stjarnan komst í 2-1 for-
ystu í einvíginu eftir sigur í Röst-
inni voru margir sem reiknuðu 
með því að liðinu tækist að klára 
rimmuna á sínum heimavelli. 
Jóhann Árni segir að það hafi 
þjappað liðinu saman.

„Ég fann fyrir einingu innan 
liðsins. Það voru rosalega margir 
sem afskrifuðu okkur – meira að 
segja okkar eigið fólk. Við fórum 
því að berjast fyrir okkur sjálfa 
og skipti það okkur engu máli 
hverjir höfðu trú á okkur,“ segir 
hann og bætir við.

„Við áttum helst ekki að vera 
fyrir og skemma þetta partí fyrir 
Stjörnunni. Það voru til að mynda 
fáir Grindvíkingar sem mættu á 
leikinn í Garðabæ og ég held að 
þeir sem höfðu trú á okkur hafi 
verið fáir. Nú eru allir með bull-
andi trú á þessu á ný og vonandi 
náum við að nýta okkur það,“ 
segir Jóhann Árni og er vitan-
lega þakklátur þeim stuðnings-
mönnum Grindavíkur sem mættu 
á fimmtudaginn. „Það voru þeir 
allra hörðustu sem mættu. Þeir 
létu vel í sér heyra.“

Fegurð yfir oddaleiknum
Þó svo að öll lið stefni ávallt að 
sigri í hverjum einasta leik við-
urkennir Jóhann Árni að það sé 
afar spennandi tilhugsun að fara 
inn í oddaleik þar sem stærsti tit-
ill tímabilsins er undir.

„Það er ákveðin fegurð yfir því. 
Nú er ekkert annað sem gildir en 
að undirbúa sig fyrir leikinn eins 
vel og maður getur og stjórna því 
sem hægt er að stjórna. Það er 
svo margt sem hefur áhrif í svona 
rimmum og maður veit aldrei 
hvað kemur upp úr kössunum 
fyrr en leikurinn hefst. Það verð-
ur afar fróðlegt að fylgjast með 
því,“ segir Jóhann Árni að lokum.

 eirikur@frettabladid.is

  Við áttum helst 
ekki að vera fyrir og 

skemma þetta partí fyrir 
Stjörnunni.

Jóhann Árni Ólafsson,
leikmaður Grindavíkur

visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

Órói hefur verið í herbúðum Framara á undirbún-
ingstímanum. Tveir uppaldir miðverðir yfirgáfu lið-
ið í fússi og stjörnuframherjinn Steven Lennon 
hefur lítið spilað vegna meiðsla. Árangur 
liðsins undir stjórn Þorvaldar Örlygssonar 
hefur versnað með hverju árinu eftir 
fínan árangur fyrstu 2008 og 2009. 

Viktor Bjarki gæti blómstrað á nýjum 
stað eftir að KR lét hann fara og Ólafur 
Örn Bjarnason gæti verið leiðtoginn 
sem þeir bláu þurfa í vörninni. Leik-
mannahópur Framara er nokkuð sterkur 
en of margir spiluðu undir pari í fyrra. 
Spili Sam Hewson og Lennon af eðlilegri 
getu og Bjarni Hólm kemst í form gætu 
Framarar tekið stig af hvaða liði sem er. 

Fram hafnar í 7. sætiSPÁ FRÉTTA-
BLAÐSINS
2013

➜ STJARNAN
Steven Lennon

➜ ÞJÁLFARINN ➜ NÝJU ANDLITIN

➜ HVAÐ ER LANGT SÍÐAN...
... liðið varð meistari – 23 ár ...liðið var inn á topp þrjú – 5 ár ...liðið spilaði 
í B-deild – 7 ár  ... liðið varð bikarmeistari – 24 ár  ... liðið átti markakóng 
deildarinnar – 6 ár ...Helgi Sigurðsson lék með liðinu í efstu deild – 16 ár.

Þorvaldur Örlygsson 
er 46 ára gamall og á 
sínu sjötta tímabili 
með liðið. Hann 
hefur líka þjálfað KA 
í þrjú ár í efstu deild. 
Á að baki átta tímabil sem þjálfari 
í efstu deild (164 leikir, 62 sigrar, 
48 prósent).

Bjarni Hólm Aðalsteinsson (Noregur)
Haukur Baldvinsson (Breiðablik)
Ólafur Örn Bjarnason (Grindavík)
Viktor Bjarki Arnarsson (KR)
Halldór Arnarsson (ÍR)
Helgi Sigurðsson (Víkingur)

Fylgstu með þessum:
Hólmbert Aron Friðjónsson –  Tækni legur 
kantmaður sem fékk eldskírn í fyrra.

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ íSLANDSMEISTARI: 18 SINNUM (SÍÐAST 1990) BIKARMEISTARI: 7 (1989)

Meiðsli plöguðu Lennon 
sumarið 2012 og eilíf 
umræða um brottför í 
stærra lið hefur ekki 
hjálpað. Lennon þarf 
að sanna sig á nýjan 
leik og einbeita sér 
að því að hjálpa liði 
sínu.

hefst eftir

8
daga

Margir sem afskrifuðu okkur
Jóhann Árni Ólafsson og félagar hans í Grindavík náðu að knýja fram oddaleik í lokarimmunni um Íslands-
meistaratitilinn með góðum sigri á Stjörnunni í Garðabæ í fyrrakvöld. Oddaleikurinn fer fram annað kvöld.

JÓHANN ÁRNI  Lykilmaður í liði Grindavíkur. Hér skýtur hann að körfunni í rimmunni gegn Stjörnunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Grindvíkingar hafa fjórum sinnum áður fengið tækifæri til að vinna Ís-
landsbikarinn á heimavelli en mistekist það í öll skiptin. Í tvö skiptanna 
unnu þeir hins vegar Íslandsbikarinn í næsta leik. 

Nú er hins vegar ekkert annað tækifæri. Tvö lið hafa hins vegar náð því 
að vinna Íslandsbikarinn í Röstinni í Grindavík en það eru Njarðvík (1994 
og 1995) og Keflavík (2003). Eins stigs tapið á móti Njarðvík fyrir 19 árum 
er annar af tveimur oddaleikjum Grindavíkur um titilinn en liðið tapaði 
einnig með einu stigi á móti KR (83-84) í Vesturbænum fyrir fjórum árum. 

Oddaleikur 1994: 67-68 tap fyrir Njarðvík 
Fimmti leikur 1996: 72-82 tap fyrir Keflavík 
Fjórði leikur 2009: 83-94 tap fyrir KR 
Þriðji leikur 2012: 91-98 tap fyrir Þór Þorlákshöfn

FIMMTA TILRAUN Á HEIMAVELLI

Grindavík og Stjarnan spila hreinan úrslitaleik um Íslandsbikarinn á 
sunnudagskvöldið en þetta er í tíunda sinn í 30 ára sögu úrslitakeppninnar 
þar sem einn leikur ræður því hvaða félag verður Ís-
landsmeistari. 

Heimaliðið hefur unnið sex af níu oddaleikjunum 
hingað til og það lið sem tryggði sér oddaleik með 
sigri í leiknum á undan hefur sömuleiðis unnið í 
sex af níu skiptum. Í báðum tilfellum á það við 
Grindavík nú.

Íslandsmótið réðst síðast á oddaleik fyrir 
þremur árum er Snæfell varð meistari í Keflavík. 
Hlynur Bæringsson (á mynd) fór fyrir liðniu.

Oddaleikir um Íslandsmeistaratitilinn:
1985: Njarðvík - Haukar 67-61
1988: Njarðvík - Haukar 91-92 (tvíframl.)
1989: Keflavík - KR 89-72
1991: Njarðvík - Keflavík 84-75
1992: Keflavík - Valur 77-68
1994: Grindavík - Njarðvík 67-68
1999: Keflavík - Njarðvík 88-82
2009: KR - Grindavík 84-83
2010: Keflavík - Snæfell 69-105
2013: Grindavík - Stjarnan ??-??

TÍUNDI ODDALEIKURINN UM TITILINNÚRSLIT
DOMINO‘S-DEILD KVENNA

LOKAÚRSLIT, 3. LEIKUR
KEFLAVÍK - KR 72-51
Keflavík: Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 17/12 
fráköst, Jessica Ann Jenkins 17/8 fráköst/5 stolnir, 
Pálína Gunnlaugsdóttir 15/5 fráköst/6 stoðsend-
ingar, Bryndís Guðmundsdóttir 10/7 fráköst/5 
stoðsendingar, Sara Rún Hinriksdóttir 8, Ingunn 
Embla Kristínardóttir 5, Aníta Eva Viðarsdóttir 0.

KR: Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 11/5 fráköst, 
Shannon McCallum 9/14 fráköst/5 stoðsendingar, 
Rannveig Ólafsdóttir 7, Sigrún Sjöfn Ámundadótt-
ir 6/5 fráköst, Björg Guðrún Einarsdóttir 6, Helga 
Einarsdóttir 6/9 fráköst, Hafrún Hálfdánardóttir 3, 
Sara Mjöll Magnúsdóttir 3/6 fráköst.

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Keflavík.

HANDBOLTI Ein besta handknatt-
leikskona landsins, Þor gerður 
Anna Atladóttir, er á förum 
frá Val, en hún hefur samið við 
norska félagið Flint/Tønsberg til 
tveggja ára.

Þorgerður Anna greindi frá 
þessu á Facebook-síðu sinni í gær.

Hún er annar landsliðsmaður-
inn sem gengur í raðir félagsins 
á skömmum tíma en HK-ingur-
inn Brynja Magnúsdóttir skrifaði 
undir samning við liðið í vikunni.

Þetta er mikið áfall fyrir Val 
þar sem Þorgerður Anna hefur 
verið í lykilhlutverki.  - hbg

Þorgerður 
fer til Noregs

Á LEIÐ ÚT  Þorgerður reynir fyrir sér 
erlendis næsta vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI Keflavík er komið 
með 2-1 forskot í einvígi sínu 
gegn KR um Íslandsmeistaratitil-
inn í körfuknattleik kvenna.

Liðin mættust í Keflavík í gær 
og hafði Keflavík mikla yfirburði 
strax frá upphafi. KR skoraði 
ekki fyrstu körfu sína í leiknum 
fyrr en eftir um sex mínútna leik. 
Þá var Keflavík þegar búið að 
stinga af.

KR náði aldrei að brúa bilið 
og Keflavík landaði öruggum og 
sanngjörnum sigri.

Keflavík getur tryggt sér 
Íslandsmeistaratitilinn er liðin 
mætast vestur í bæ á mánu-
daginn.   - hbg

Einum sigri 
frá titlinum
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Ég er í alvörunni 
virkilega miður mín yfir 
þessu. Ég vona að fólkið 

sem ég brást á Anfield 
finni það hjá sér að fyrir-

gefa mér.
Luis Suarez

HANDBOLTI Fyrsti leikur Stjörnunnar og Fram í 
úrslitunum lofar góðu fyrir framhaldið. Leikurinn 
var æsispennandi og lokakaflinn dramatískur í 
meira lagi þar sem Stjarnan stal sigri á útivelli.

Jóna Margrét Ragnarsdóttir var hetja Stjörnunn-
ar í leiknum en hún skoraði sigurmarkið 20 sekúnd-
um fyrir leikslok. Hún vill ekki gera mikið úr því að 
Stjarnan sé búin að ná heimaleikjaréttinum til sín.

„Við erum litla liðið í þessari rimmu þannig að 
það er engin pressa á okkur. Þessi umræða um 
heimaleikjaréttin er samt svo mikið bull. Þetta er 
bara spurning um dagsform,“ sagði Jóna Margrét 
ákveðin.

Leikurinn á morgun fer fram í Mýrinni í Garða-
bæ og hefst klukkan 15.00.   - hbg

Barátta stelpnanna heldur áfram
Annar leikur Stjörnunnar og Fram í úrslitum N1-deildar kvenna er á morgun.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í STUÐI  Jóna Margrét 
hefur tryggt Stjörn-

unni dramatíska sigra 
tvo leiki í röð.

Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX Í DAG!

#laddilengirlifid

„Laddi er engum líkur

...Hann er þjóðargersemi.“

Pressan.is

„Stórkostleg sýning!“

- Heimir Karlsson, Bylgjan

„Sprenghlægileg sýning

fyrir allan aldur!“

- Sirrý, Rás 2

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU
EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

FÓTBOLTI Það varð endanlega ljóst 
í gær að hinn úrúgvæski framherji 
Liverpool, Luis Suarez, er á leið í 
tíu leikja bann. Hann ákvað þá að 
sleppa því að áfrýja banninu sem 
hann hafði fengið fyrr í vikunni.

Suarez missir því af síðustu fjór-
um leikjum Liverpool í vetur sem 
og af fyrstu sex leikjum liðsins 
næsta vetur.

Bannið fékk Suarez fyrir að 
bíta Branislav Ivanovic, leikmann 
Chelsea, í leik liðanna um síðustu 
helgi.

„Ég er í alvörunni virkilega 
miður mín yfir þessu. Ég vona að 
allt fólkið sem ég brást á Anfield 
síðasta sunnudag finni það hjá 
sér að fyrirgefa mér þessa upp-
ákomu,“ sagði Suarez á Twitter í 
gær og bætti við að hann myndi 
senda út röng skilaboð með því að 
áfrýja. Jafnvel þótt honum fyndist 
bannið vera of langt.

„Þetta mótlæti mun hjálpa mér 
við að haga mér betur í framtíð-
inni. Nú einbeiti ég mér að því að 
verða betri fótboltamaður, innan 
vallar sem utan,“ bætti Suarez við.

Fjölmargir á Englandi hafa 
keppst við að fordæma hegðun 
Suarez og nú síðast sjálfur for-
sætisráðherra Bretlands, David 
Cameron. Hann sagði að Suarez 
væri slæm fyrirmynd.

Suarez er fyrirmynd
Seinni partinn í gær sendi aga-
nefnd enska knattspyrnusam-
bandsins síðan frá sér skýrslu þar 
sem bannið er rökstutt.

Í þeirri löngu skýrslu kemur 
meðal annars fram að aganefnd-
in líti svo á að Suarez sjái ekki 
hversu alvarlegt brot hans sé. Það 
sé nauðsynlegt að senda út sterk 

skilaboð svo öllum sé fullljóst 
að slík hegðun eigi ekki heima á 
knattspyrnuvellinum. Hundruð 
milljóna um allan heim hafi séð 
atvikið og þetta sé ekki sú mynd 
sem sambandið vilji að fólk hafi af 
enska boltanum.

„Allir leikmenn í úrvals-
deildinni eru fyrirmyndir og hafa 
þá skyldu að haga sér á ábyrg-
an hátt. Þeir eiga að vera öllum 
hinum fyrir mynd og þá sérstak-
lega ungum leikmönnum,“ segir 
meðal annars í skýrslunni.

Þetta er í annað sinn sem Suarez 
fer í langt bann fyrir að bíta and-
stæðing. Hann var dæmdur í sjö 
leikja bann í Hollandi árið 2010 er 
framherjinn, sem þá lék með Ajax, 
beit leikmann PSV Eindhoven.

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
segir að sú staðreynd að Suarez sé 
síbrotamaður á vellinum sé ástæð-
an fyrir því að hann hafi fengið 
svona langt bann.

„Þetta er mjög alvarlegt brot 
og ekki í fyrsta skipti sem hann 
gerir sig sekan um alvarlegt brot. 
Þess vegna fær hann svona langt 
bann. Ég get ekki séð neina aðra 
ástæðu,“ sagði Wenger en í skýrsl-
unni er sérstaklega tekið fram að 
fyrri dómar hafi ekki haft áhrif á 
þessa niðurstöðu.

Forráðamenn Liverpool eru 
verulega ósáttir við þetta langa 
bann og hafa meðal annars bent 
á að enska knattspyrnu sambandið 
hafi ekki refsað Jermain Defoe 
árið 2006 er hann virtist bíta 
Javier Mascherano.

Ashley Barnes, leikmaður 
Brighton, fékk síðan sex leikja 
bann fyrir að fella dómara í leik 
í síðasta mánuði. Forráðamenn 
Liverpool segja að samræmið í 
þessum dómum sé ekkert.

Dómstóllinn sem tók málið fyrir 
segir að brot Suarez sé alvarlegra 
en brot Barnes og þar af leiðandi 
eigi Suarez að fá þyngri dóm en 
Barnes. henry@frettabladid.is

Suarez farinn 
í sumarfrí
Tíu leikja bann Luis Suarez stendur. Hann ákvað að 
sleppa því að áfrýja. Aganefndin segir að Suarez átti 
sig ekki á alvarleika brotsins sem hann framdi.

ÞUNGUR DÓMUR  Það er langt þangað til Suarez spilar næst með Liverpool. Hann 
missir af fyrstu sex leikjum liðsins á næsta tímabili. NORDICPHOTOS/AFP

ALLTAF Í VANDRÆÐUM
Desember 2011 - Átta leikja bann og 40 þúsund 
punda sekt fyrir kynþáttaníð í garð Patrice Evra, 
leikmanns Manchester United.

Febrúar 2012 - Neitar að taka í hönd Evra fyrir 
leik. Sir Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, segir að 
hann sé íþróttinni til skammar.

Október 2012 - Tony Pulis, stjóri Stoke, sakar 
Suarez um endalausar dýfingar á vellinum.

Nóvember 2012 - Sakaður um að traðka á Dave 
Jones, leikmanni Wigan.

Janúar 2013 - Framkvæmdastjóri Mansfield, 
Carolyn Radford, segir að Suarez hafi stolið sigri 
í bikarleik er hann skoraði eftir að hafa komið 
við boltann með hendinni.

Apríl 2013 - Dæmdur í tíu leikja bann fyrir að 
bíta Branislav Ivanovic.
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Lumia 620 – 3,8“ ClearBlack skjár  /  5 MP myndavél 
með Autofocus  /  8GB innbyggt minni + minniskortarauf  /  
Dual-core 1GHz örgjörvi  /  Skiptanlegar bakhliðar  /  
3G og WIFI  /  Verð: 46.995

Lumia 820 – 4,3“ AMOLED ClearBlack skjár  /  8 MP Carl Zeiss 

myndavél með Autofocus  /  8GB innbyggt minni + minniskorta-

rauf   /  Dual-core 1,5GHz örgjörvi  /  Skiptanlegar bakhliðar  / 

3G, 4G og WIFI  /  Verð: 79.995

Þráðlaus hleðsla.

Lumia 920 – 4,5“ PureMotion HD+ ClearBlack skjár  /  

8,7 MP PureView Carl Zeiss myndavél með Optical Image 

Stabilizer  /  32GB innbyggt minni  /  Dual-core 1,5GHz örgjörvi  /  

Þráðlaus hleðsla  /  3G, 4G og WIFI  /  Verð: 109.995

Lumia 620, 820, 920 – Windows Phone 8  /  Fullkominn stuðningur við Outlook, MS Office og 
annan viðhengjastuðning  /  Nokia HERE Maps – NAVTEQ Nokia kortagrunnur  /  Nokia HERE Drive 
– frí akstursleiðsögn með raddstýringu  /  7GB frítt SkyDrive pláss  /  Snertiskjár sem hægt er að 
stjórna með hanska á höndum  /  Nokia Smartshoot  /  Nokia CityLens  /  Nokia Cinemagraph  /  
NFC og Bluetooth  /  Hægt að læsa síma, finna á korti og/eða eyða gögnum í gegnum internetið  /  
128 bita dulkóðun á gögnum  /  Einstök samhæfing við Facebook, Twitter og aðra samfélagsmiðla

Þráðlaus hleðsla.

LÍFIÐ ER

MEÐ 
LUMIA

Nú er kominn nýr 
Nokia Lumia 620

 í hina litríku og 
frábæru Lumia 

línu frá Nokia.
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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

Stöð 2 kl. 21.40
The Following
Spennan magnast með hverjum þættinum 
af The Following á Stöð 2. Ryan Hardy 
fer sínar eigin leiðir til að klófesta rað-
morðingjann Joe Carroll og fylgismenn 
hans. Ryan vonast til að ávinna sér traust 

eins úr aðdáendahóp Carrolls með því að 
sniðganga fyrirskipanir alríkislögreglunnar. Á 
sama tíma tekur Roderick afdrifaríka ákvörð-
un sem gæti dregið dilk á eft ir sér.

Matthew 
McConaughey
„Ég er alls ekki 
skuldbindinga fælinn og 
hef alltaf elskað að hafa 
fólk náið mér í lífi nu.“
Leikarinn myndarlegi 
hefur sannað það að hann 
er mikill fj ölskyldumaður, 
enda hamingjusamlega gift ur 
fyrirsætunni Camilu Alves og 
saman eiga þau þrjú börn. Mc-
Conaughey fer með hlutverk lög-
fræðings sem fer ótroðnar slóðir 
í myndinni The Lincoln Lawyer sem er 
sýnd á Stöð 2 Bíó í kvöld klukkan 22.00.

17.00 Simpson-fjölskyldan  (15:22) 
17.20 Íslenski listinn  
17.45 Sjáðu
18.10 Game Tíví  
18.35 The Cleveland Show  (1:22) 
Skemmtilegir teiknimyndarþættir frá 
handritshöfundum American Dad og 
Family Guy en þættirnir fjalla einmitt 
um líf Cleveland-fjölskyldunnar sem 
koma fyrir í þeim þáttum.
19.00 Friends  (10:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (10:22)
19.50 Glory Daze  (2:10) Gaman-
þættir sem gerast árið 1986 og fjalla um 
hóp háskólanema sem eru nýgengnir í 
bræðrareglu en komast að því að lífið á 
háskólalóðinni er ekki auðvelt og koma 
sér oftar en ekki í vandræðalegar að-
stæður.
20.35 Sons of Tucson  (4:13)
21.00 Funny or Die  (2:10) Önnur serí-
an af þessum sprenghlægilegu sketsa-
þáttum frá Will Arnett og HBO byggðir á 
efni á samnefndri heimasíðu sem grín-
meistarinn Will Ferrell heldur úti ásamt 
félaga sínum.
21.30 2+6  (8:8) 
21.55 The Cleveland Show  (1:22) 
22.20 Glory Daze  (2:10)
23.05 Sons of Tucson  (4:13) 
23.30 Funny or Die  (2:10)
00.00 2+6  (8:8)
00.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 
Fréttir 07.05 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Gullastokkur 
Egils Skallagrímssonar 09.00 Fréttir 09.03 
Alþingiskosningar 2013: Farið yfir úrslit kosninga 
10.00 Fréttir 11.00 Guðsþjónusta í Kópavogskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið: Ódauðleiki 
13.38 Útvarpsleikhúsið: Eldingarnar eiga erindi 
við hann 14.00 Víðsjá 15.00 Orð um bækur 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 
17.25 Hamingjuboð 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
„Ætti ég hörpu“ 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og 
fræði 20.10 Íslendingasögur 20.30 Skáldin og 
skúffurnar 21.10 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Á hundavaði um Svanavatnið 23.15 Sagnaslóð 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Alla leið (3:5) (e)
11.20 Samfestingurinn 2012
12.00 Úrslit kosninganna
13.50 Örkin hans Attenboroughs 
(Attenborough‘s Ark) (e)
14.45 Úrslitakeppnin í handbolta 
 BEINT
16.35 Þegar tíminn hverfur (e) 
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn og 
verðlauna féð
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (4:8) 
(Bonderøven)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn  Frétta- og þjóðlífsþáttur 
í umsjón fréttamanna um allt land. 
20.10 Höllin (10:10) (Borgen)  
21.15 Stansað, dansað, öskrað 
 Heimildar mynd um hljómsveitina Grafík 
og 30 ára feril hennar. 
22.35 Sunnudagsbíó - Einhleypi 
eigin maðurinn (Préte-moi ta main) 
 Luis er 41 árs staðfastur piparsveinn 
og er ánægður með lífið. En mamma 
hans og fimm systur hans leggja hart að 
honum að festa ráð sitt.
00.05 Úrslit kosninganna 
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.45 Dr. Phil
13.10 Dynasty (17:22)
13.55 Once Upon a Time (17:22)
14.40 The Bachelorette (12:12)
15.20 Solsidan (5:10)
15.45 An Idiot Abroad (1:3)
16.35 Parenthood (3:16)
17.25 Vegas (14:21)
18.15 Ljósmyndakeppni Íslands (5:6)
18.45 Blue Bloods (9:22)
19.35 Judging Amy (10:24)  
20.20 Top Gear USA (9:16) 
21.10 Law & Order (1:18)  
22.00 The Walking Dead (12:16)  
22.50 Lost Girl (5:22)  Ævintýra legir 
þættir um stúlkuna Bo sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúrulegum kröftum 
sínum, aðstoða þá sem eru hjálpar-
þurfi og komast að hinu sanna um upp-
runa sinn. 
23.35 Elementary (16:24)  
00.20 The Bond Cocktail  Skemmti-
leg heimildamynd um öll þessi sér-
kenni sem mynda Bond-kvikmyndirnar. 
Hún er meðal annars tekinn upp á töku-
stað kvikmyndarinnar The World Is Not 
Enough. 
00.45 Excused
01.10 The Walking Dead (12:16)
02.00 Lost Girl (5:22)
02.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.40 Zurich Classic 2013 
(3:4) 11.10 Inside the PGA Tour (17:47) 11.35 
Zurich Classic 2013 (3:4) 16.05 The Open 
Championship Official Film 1977 17.00 Zurich 
Classic 2013 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 US 
Open 2006 - Official Film 23.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee  (15:22)
12.00 Hádegisfréttir  
12.40 Nágrannar Endursýndir þætt-
ir vikunnar.
14.05 American Idol  (31:37) 
14.50 Týnda kynslóðin  (31:34) 
15.15 Swimming With Killer Whales 
 Merkileg heimildarmynd frá BBC um há-
hyrninga. Dr. Ingrid Visser hefur kynnt 
sér lifnaðarhætti þeirra til hins ítrasta. 
Við rannsóknir sínar komu í ljós óvenju 
mörg dauðsföll innan hóps háhyrninga 
og í kjölfarið skuggalegar staðreyndir 
um lífríki hafsins.
16.15 Kalli Berndsen–  í nýju ljósi 
 (6:8) 
16.45 Spurningabomban  (18:21) 
17.35 60 mínútur 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Uppgjör kosninganna 2013 
 Kosningaúrslitin krufin til mergjar og 
rætt við sigurvegara kosninganna og sér-
fræðinga.
19.30 Sjálfstætt fólk  
20.05 Mr Selfridge  (7:10) Stórgóð 
bresk þáttaröð sem segir frá róstur-
sömum tímum í Bretlandi þegar 
verslunar hættir almennings voru að taka 
stakkaskiptum.
20.55 The Mentalist  (20:22) 
21.40 The Following  (13:15) 
22.30 Mad Men  (3:13) Sjötta þátta-
röðin þar sem fylgst er með dag legum 
störfum og einkalífi auglýsinga pésans 
Dons Draper og kollega hans í hinum lit-
ríka auglýsingageira á Madison Avenue 
í New York. 
23.20 60 mínútur
00.10 The Daily Show: Global Editon 
 (13:41) 
00.35 Suits  (3:16) 
01.20 Game of Thrones  (4:10) 
02.10 Big Love  (4:10) 
03.05 The Listener  (9:13)
03.50 Boardwalk Empire  (9:12)
04.40 Breaking Bad  (4:13) 
05.25 Sjálfstætt fólk
05.55 Fréttir

11.55 Prom  
13.35 Pétur og kötturinn Brandur 2  
14.55 We Bought a Zoo
16.55 Prom  
18.35 Pétur og kötturinn Brandur 2  
19.55 We Bought a Zoo
22.00 The Lincoln Lawyer
23.55 Wanderlust  
01.35 Saw V
03.05 The Lincoln Lawyer  

18.20 Doctors  (132:175) 
19.00 Ellen  (131:170) 
19.40 Viltu vinna milljón?
20.30 Pushing Daisies  (2:13) 
21.15 Men in Trees  (11:17) 
22.00 Krøniken  (13:22) 
23.00 Ørnen  (13:24) 
00.00 Viltu vinna milljón?
00.50 Pushing Daisies  (2:13) 
01.35 Men In Trees  (11:17) 
02.20 Krøniken  (13:22) 
03.20 Ørnen  (13:24) 
04.20 Tónlistarmyndbönd Popptíví

12.19 Strumparnir
12.43 Waybuloo
13.03 iCarly  (37:45) 
13.49 Njósnaskólinn  (6:13) 
14.10 Ofurhetjusérsveitin  
14.50 Svampur Sveinsson  
15.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar  
16.21 Áfram Diego, áfram!
16.46 Könnuðurinn Dóra  
17.36 Doddi litli og Eyrnastór  
17.56 Strumparnir

09.30 Meistaradeild Evrópu: Dort-
mund - Real Madrid
11.10 Þorsteinn J. og gestir: 
meistara mörkin
11.35 Spænski boltinn: Atl. Madrid - 
Real Madrid
13.15 Evrópudeildin: Fenerbahçe - 
Benfica
14.55 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Kielce - Metalurg  BEINT
16.25 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Hamburg - Flensburg  BEINT
18.05 Evrópudeildarmörkin
18.35 The Swing 
19.00 Dominos deildin: Grindavík - 
Stjarnan  BEINT
21.00 Spænski boltinn: Ath. Bilbao - 
Barcelona
22.40 Dominos deildin: Grindavík - 
Stjarnan  

07.20 Man. City - West Ham
09.00 Newcastle - Liverpool
10.40 Everton - Fulham  
12.20 Reading - QPR  BEINT
14.45 Arsenal - Man. Utd  BEINT
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 Chelsea - Swansea
19.55 Sunnudagsmessan
21.10 Reading - QPR
22.50 Sunnudagsmessan
00.05 Arsenal - Man. Utd 
01.45 Sunnudagsmessan  

14.00 Bubbi og Lobbi 14.30 Frumkvöðlar 
15.00 Framboðsþáttur 15.30 Framboðsþáttur 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Framboðsþáttur 17.30 
Framboðsþáttur 18.00 Björn Bjarna 18.30 
Björn Bjarna 19.00 Framboðsþáttur 19.30 
Framboðsþáttur 20.00 Framboðsþáttur 21.00 
Framboðsþáttur 21.30 Framboðsþáttur 22.00 
Hrafnaþing 23.00 Hrafnaþing 23.30 Hrafnaþing 

Ný mynd kemur
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25% afsláttur af öllum réttum 
Grill 66 yfir kosningahelgina.

Þú finnur okkur á völdum þjónustustöðvum Olís um land allt 

m 
.

allt 

 
afsláttur

26.–28.apríl

25% 
Olís Norðlingaholti    

Olís Álfheimum     
Olís Gullinbrú   

Olís Borgarnesi    
Olís Selfossi    

Olís Akranesi    

Olís Stykkishólmi    
Olís Skagaströnd   
Olís Dalvík    
Olís Neskaupstað    
Olís Reyðarfirði

Kjóstu rétt! 
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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

08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Skólahreysti (e)
11.00 Gulli byggir (2:6) (e)
11.30 Hljómskálinn á Listahátíð (e)
13.10 Landinn (e)
13.40 Kiljan (e)
14.30 Fagur fiskur í sjó (2:10)  (e)
15.00 Hönnunarkeppnin 2013 (e)
16.30 Svellkaldar konur (e)
16.50 Rúnar Þór í Salnum (e)  Upp-
taka frá 25 ára útgáfuafmæli Rúnars 
Þórs 3. febrúar 2012. 
17.55 Ljóskastarinn (e)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Stephen Fry: Græjukarl–  Fjör 
og leikir (4:6)  (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Alla leið (3:5)  Felix Bergsson 
og Reynir Þór Eggertsson spá í lögin 39 
sem keppa í lokakeppni Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðva í Malmö í 
maí. Textað á síðu 888 í Textavarpi.
20.45 Hraðfréttir
20.55 Kjörtímabilið í Skaupinu  Gísli 
Einarsson rifjar upp það fyndnasta og 
beittasta sem höfundar áramótaskaups-
sins höfðu að segja um menn og mál-
efni á líðandi kjörtímabili.
21.45 Kosningavaka  RÚV verður á 
ferð og flugi um land allt á kosninga-
nótt. Nýjustu tölur verða birtar um leið 
og þær berast, rætt við gesti og gang-
andi, stjórnmálaleiðtoga, fréttaskýrend-
ur og áhugafólk um stjórnmál. Textað á 
síðu 888 í Textavarpi.
05.00 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful  Endur-
sýndir þættir vikunnar
13.20 American Idol  (30:37) 
14.45 Modern Family  (20:24) 
15.10 How I Met Your Mother  (19:24) 
15.35 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll heldur 
áfram mannlífsrannsóknum sínum.
16.10 ET Weekend  
16.55 Íslenski listinn  Söngdívan 
Þórunn Antonía Magnúsdóttir kynnir Ís-
lenska listann þar sem tíu vinsælustu 
lög vikunnar eru kynnt ásamt einu væn-
legu til vinsælda. 
17.25 Game Tíví  
17.55 Sjáðu
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir  
18.55 Heimsókn  Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.10 Lottó  
19.20 Wipeout  Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn 
er gjörsamlega botnlaus og glíman við 
rauðu boltana aldrei fyndnari. 
20.05 Spurningabomban  (13:21) Logi 
Bergmann Eiðsson stjórnar þessum stór-
skemmtilega spurningaþætti.
21.10 Kosningapartý Stöðvar 2  Logi 
Bergmann stýrir kosningavöku Stöðvar 2 
þar sem gleðin verður í fyrirrúmi.
00.10 Mercury Rising  Alríkislögreglu-
maðurinn Art Jeffries á við mörg pers-
ónuleg vandamál að stríða. Hann er 
tæpur á tauginni og í starfi eru honum 
nær einungis falin lítilvæg verkefni. 
Þegar hann er fenginn til að rannsaka 
hvarf 9 ára einhverfs stráks fer heldur 
betur að hitna í kolunum.
02.00 The Matrix  Tölvuþrjóturinn Tho-
mas Anderson, kallaður Neo, hefur lifað 
frekar viðburðasnauðu lífi. Árið 1999 
verða á vegi hans upplýsingar sem koll-
varpa heimsmynd hans. Árið 1999 rann 
sitt skeið á enda fyrir 200 árum. Árum 
saman hefur fólk lifað í blekkingu en 
nú ætlar Neo að afhjúpa leyndarmálið. 
Myndin fékk Óskarsverðlaun fyrir tækni-
brellur.
04.15 ET Weekend
05.00 How I Met Your Mother 
 (19:24) 
05.25 Modern Family  (20:24) 
05.50 Fréttir

19.00 Ellen  (129:170)
19.40 Atvinnumennirnir okkar
20.15 Fangavaktin
20.50 Réttur  (5:6)
21.35 X-Factor  (5:20)
22.25 Atvinnumennirnir okkar
23.00 Fangavaktin
23.35 Réttur  (5:6) 
00.20 X-Factor  (5:20) 
01.10 Tónlistarmyndbönd Popptíví

11.43 Doddi litli og Eyrnastór
12.03 Strumparnir
12.28 UKI
12.33 Waybuloo
12.53 iCarly  
13.39 Ofurhetjusérsveitin  
14.00 Njósnaskólinn  (5:13) 
14.28 Mörgæsirnar frá Madagaskar  
15.16 Svampur Sveinsson  
16.06 Áfram Diego, áfram! 
16.31 Könnuðurinn Dóra  
17.21 Doddi litli og Eyrnastór
17.31 Strumparnir
17.55 UKI  
18.00 Waybuloo
18.20 Doctors  (131:175) 

08.30 Evrópudeildin: Basel - Chelsea
10.10 Dominos deildin: Stjarnan - 
Grindavík
11.40 Meistaradeild Evrópu: Bayern 
- Barcelona
13.20 Þorsteinn J. og gestir: meist-
aramörkin
13.55 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Veszprèm - Kiel  BEINT
15.25 La Liga Report  15.55 Spænski 
boltinn: Ath. Bilbao - Barcelona  BEINT
18.00 NBA: Brooklyn - Chicago 
 BEINT
21.00 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Barcelona - Atl. Madrid
22.20 Spænski boltinn: Atl. Madrid - 
Real Madrid

08.30 Man. Utd. - Aston Villa
10.10 Premier League Review Show
11.05 Premier League Preview Show
11.35 Man. City - West Ham  BEINT
13.45 Wigan - Tottenham  EINT
16.15 Newcastle - Liverpool  BEINT
18.30 Everton - Fulham  
20.10 Southampton - WBA  
21.50 Stoke - Norwich  
23.30 Man. City - West Ham

16.45 Simpson-fjölskyldan  (14:22) 
Flugvöllur Springfield breytir flugleiðum 
sínum þannig að allar flugvélarnar fljúga 
yfir hús Simpson-fjölskyldunnar. 
17.05 Íslenski listinn
17.35 Don‘t Tell the Bride  (5:6) 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  Ásgeir
19.00 Friends  (9:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan  (9:22) 
19.50 Smallville  (18:22) 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  (5:6) 
21.30 The Lying Game  (11:20) 
Dramat ískir spennuþættir frá höfundi 
Pretty Little Liars, og fjalla um eineggja 
tvíburasystur sem voru aðskildar við 
fæðingu. Örlög þeirra urði gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
22.15 Arrow  (15:23) 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  (18:22) 
23.45 Don‘t Tell the Bride  (5:6) 
00.40 The Lying Game  (11:20)
01.25 Arrow  (15:23)
02.10 Tónlistarmyndbönd Popptíví

LAUGARDAGUR

17.00 Hrafnaþing 17.30 Hrafnaþing 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Hrafnaþing 19.30 Hrafnaþing 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Framboðsþáttur 21.30 
Framboðsþáttur 22.00 Björn Bjarna 22.30 
Björn Bjarna 23.00 Framboðsþáttur 23.30 
Framboðsþáttur 00.00 Framboðsþáttur 

06.00 ESPN America 07.25 Zurich Classic 2013 
(2:4) 10.25 PGA Tour - Highlights (16:45) 11.20 
World Golf Championship 2013 (4:4) 17.00 
Zurich Classic 2013 (3:4) 22.00 Golfing World 
22.50 Ryder Cup Official Film 2008 00.05 ESPN 
America

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.50 Dr. Phil
12.55 Dynasty (16:22)
13.40 7th Heaven (17:23)
14.25 Judging Amy (9:24)
15.10 The Office (3:24)
15.35 Design Star (4:10)
16.25 The Good Wife (20:22)
17.15 The Ricky Gervais Show (1:13)
17.40 Family Guy (1:22)
18.05 The Voice (5:13)
20.35 The Bachelorette (12:12) 
 Bandarísk þáttaröð. Emily Maynard fær 
að kynnast 25 vonbiðlum í þessari átt-
undu þáttaröð af The Bachelorette. 
21.15 Once Upon a Time (17:22)  Einn 
vinsælasti þáttur síðasta árs snýr loks 
aftur. 
22.00 Beauty and the Beast (11:22) 
 Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda 
ævintýri er fært í nýjan búningi.
22.45 Thunderball  Fjórða Bond kvik-
myndin sem skartar Sean Connery í 
hlutverki njósnara hennar hátignar. 
Tveimur kjarnorkusprengjum er stol-
ið af NATO af samtökums em kalla sig 
SPECTRE og heimta hundrað milljónir 
dollara í demöntum. 
00.55 Knife Edge  Kaupsýslumaður af 
Wall Street snýr aftur til heimahagana á 
Englandi ásamt konu sinni og barni. Þau 
flytja inn í gamalt hús í sveitasælunni 
en komast að, sér til mikillar skelfingar 
að húsið hefur að geyma óhugnan lega 
fortíð. 
02.25 Excused
02.50 Beauty and the Beast (11:22)
03.35 Pepsi MAX tónlist

11.50 Ævintýraeyja Ibba
13.10 The Chronicles of Narnia: The 
Voyage of the Dawn Treader
15.00 The Descendants
16.55 Ævintýraeyja Ibba
18.15 The Chronicles of Narnia: The 
Voyage of the Dawn Treader
20.05 The Descendants
22.00 Contraband  
23.50 The Terminator
01.35 Traitor  
03.30 Contraband 

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Saga hlutanna 
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 Þorgerður og kórarnir 20.00 
Svipast um í Prag 1883 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 01.00 Fréttir 02.00 Fréttir 
03.00 Fréttir 04.00 Fréttir 05.00 Fréttir 06.00 
Fréttir

Ginnifer Goodwin
„Ég elska að vera hrædd. Að mínu 
mati kemur hugrekki aðeins fram 
þegar maður gerir hluti sem 
hræða mann. Hræðsla hefur 
alltaf verið drifk raft ur fyrir 
mig. Ég veit ekki af hverju.“
Leikkonan Ginnifer Goodwin er 
greinilega mikið fyrir það að 
leita uppi áskoranir sem hræða 
hana. Hún fer með eitt aðal-
hlutverkanna í þáttunum 
Once Upon a Time sem eru 
sýndir á Skjá Einum í kvöld 
klukkan 21.15.

> Stöð 2 kl. 21.10
Kosningapartý Stöðvar 2 
Logi Bergmann fær til sín góða gesti í Kosninga-
partýi Stöðvar 2. Þar verða kosningarnar og 
stjórnmálamennirnir skoðaðir út frá óhefð-
bundnum og skemmtilegum sjónarhóli. Lóa 
Pind Aldísardóttir mun koma reglulega inn 
með nýjustu talningartölur og henni til 
halds og trausts verður Gunnar Helgi Krist-
insson stjórnmálafræðingur. Sveppi, Auddi 
og Pétur Jóhann bregða á leik með for-
mönnum framboðanna sem bjóða fram á 
landsvísu á sinn einstæða hátt og taka þá 
meðal annars í hitaklefann.
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„Þetta er mjög gaman enda frá-
bært að hafa þessi verðlaun á 
feril skránni fyrir framtíðina,“ 
segir Embla Vigfúsdóttir, sem 
á dögunum hlaut dönsku tölvu-
leikjaverðlaunin, eða Spilprisen 
2013, fyrir leikinn Cantrip. 

Embla er í meistaranámi við 
Royal Danish Academy of Fine 
Arts, áður Danmarks Design-
skole, á svokallaðri leikjabraut. 
Leikurinn er afrakstur kúrs í 
skólanum, en Embla var listrænn 
stjórnandi leiksins, sem hún vann 
í félagi við nokkra samnemendur 
sína. „Kosningin fór fram á net-
inu og við fengum þau skilaboð að 
hann hefði þótt auðveldur í notkun 
og að allt hefði passað vel saman,“ 
segir Embla, sem auk þess að 
búa til tölvuleiki lærir að hanna 
borð spil og öpp fyrir farsíma 
og spjaldtölvur í náminu. „Ég er 
meira fyrir borðspilin og loka-
verkefni mitt er einmitt eitt slíkt.“

Embla hefur verið búsett í Dan-
mörku í tvö ár og líkar vel þar. 
Hugurinn leitar því ekki heim 
að námi loknu, en hún stefnir 
á útskrift næsta vetur. „Það er 
yndis legt hérna, betra veður og 
svona. Mig langar að starfa í 
geiranum hér, sem er stærri en 
á Íslandi. Sérstaklega hjálpar 
nálægðin við Þýskaland, en Þjóð-
verjar eru mikil leikjaþjóð,“ segir 
Embla, sem getur titlað sig leikja-
hönnuð að námi loknu. 

 alfrun@frettabladid.is

Vann dönsku tölvu-
leikjaverðlaunin
Leikur Emblu Vigfúsdóttur, Cantrip, bar sigur úr býtum á dönsku tölvuleikja-
verðlaununum. Embla er í meistaranámi í leikjahönnun í Kaupmannahöfn en 
leikurinn sjálfur er innblásinn af ævintýrinu um Hans og Grétu.

GOTT Á FERILSKRÁNA  Embla Vigfúsdóttir er hæstánægð með dönsku tölvuleikja-
verðlaunin sem hún hlaut á dögunum fyrir leikinn Cantrip. 

■ Leikurinn fjallar um lítinn 
munaðarlausan strák sem safnar 
dósum til eiga fyrir mat. Á leið 
sinni þarf hann að ryðja ýmsum 
hindrunum úr vegi. 

■ Leikurinn er innblásinn af 
ævintýrinu um Hans og Grétu. 

■ Embla er listrænn stjórnandi 
leiksins og ákvað að hann yrði 

svarthvítur. „Mig langaði að 
það yrði eins og að labba inn í 
teiknimynd að spila leikinn.“

■ Hægt er að spila leikinn ókeypis 
á netinu undir slóðinni Cantrip.
dadiugames.dk/.

■ Dagana eftir að leikurinn hlaut 
verðlaunin var hann spilaður af 
100 notendum á dag. 

Cantrip

FRÁBÆR VIÐBRÖGÐ 
VIÐ SPOTIFY
Ein fremsta tónlistarveita heims, 
Spotify, hefur fengið mjög góð viðbrögð 
síðan hún hóf starfsemi hér á landi 
um miðjan apríl. Tónlistarveitan býður 
tónlistarunnendum upp á einfalda leið 

til að hlusta á tónlist, erlenda 
sem íslenska flytjendur á 
borð við Justin Timberlake 
og Ásgeir Trausta, í gegnum 
netið. „Tónlistarsenan á 
Íslandi er mögnuð og 

íslenskir tónlistar-
aðdáendur hafa 

þegar tekið þjón-
ustunni mjög 
vel,“ sagði Tom 
Noble hjá 
Spotify. - fb

➜ Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Embla vinnur til verðlauna fyrir 
verk sín, en hún vann nýsköpunarverðlaun Forseta Íslands árið 

2011 ásamt samnemendum sínum í vöruhönnun í LHÍ fyrir verk-
efnið Pantið áhrifin frá Móður jörð.

VIÐ ÞORUM 
AÐ STANDA MEÐ 
ÍSLENSKUM 
HEIMILUM
Við þorðum að standa með þjóðinni í ICESAVE, 

við þorum því enn. Leiðrétting stökkbreyttra 
lána og afnám verðtryggingar eru 

HAGSMUNAMÁL OKKAR ALLRA.

„Ég er voða spenntur fyrir þessu 
og sem aðdáandi er ótrúlegt að þeir 
skuli hafa verið til í tuskið,“ segir 
listamaðurinn Ragnar Kjartansson.

Hin heimsfræga bandaríska 
hljómsveit The National tekur þátt 
í gjörningi hans í New York 5. maí 
þegar hún spilar lag sitt Sorrow í 
sex klukkustundir samfleytt. „Ég 
sendi þeim tillöguna í nóvember og 
þeim leist bara rosalega vel á þetta,“ 
segir Ragnar. 

Hann segist lengi hafa viljað 
gera verk eins og þetta með popp-
hljómsveit. „Það er svo magnað 
að hljómsveitir fara út um allt og 
spila sömu lögin aftur og aftur. Mig 
hefur alltaf langað að gera verk þar 
sem hljómsveit tekur eitt lag og 
við gerum skúlptúr saman úr því, 

þannig að lagið verði eins og hljóð-
skúlptúr,“ segir hann. „Þetta er eig-
inlega uppáhaldslagið mitt. Þetta er 
líka „fanboy-verk“ og ein mest 
þróaða útgáfa af því sem til 
er.“

Ragnar hefur mikið 
unnið með endurtekningar 
í listsköpun sinni. „Ef 
„stöffið“ er gott er 
hægt að endurtaka 
það endalaust. 
Ég vorkenni 
þeim ekki 
neitt að þurfa 
að endurtaka 
eitt besta lag 
sem samið hefur 
verið í okkar 
samtíma.“  - fb

Ragnar starfar með The National
Hljómsveitin fræga tekur þátt í gjörningi Ragnars Kjartanssonar í New York.

➜ Ragnar 
lék tónlist 

á fimmtudaginn í 
sex klukkutíma á 

Austurvelli.

SAMSTARF  Ragnar Kjartansson 
 starfar með The National í 

nýjum gjörningi.

RUGLINGUR Á SNAPCHAT
Appið Snapchat hefur tröllriðið öllu 
að undanförnu og snjallsímaeigendur 
nýtt sér það til að senda myndir til vina 
sinna. Oft á tíðum er um asnalegar eða 
jafnvel klúrar myndir að ræða þar sem 
appið leyfir móttakandanum aðeins að 
sjá myndina í takmarkaðan 
tíma. Charlies-söngkonan 
Klara Ósk Elíasdóttir er 
ein þeirra sem nýta 
sér appið en gamanið 
kárnaði hjá henni í gær 
þegar í ljós kom að 
Snapchat-notandi sem 
hún taldi vera systur 
sína var í raun ókunnug 
manneskja. Þá höfðu þó 
nokkur skilaboð fengið 
að flakka.   - trs

STJÖRNUFANS Í AFMÆLI
Það var mikill stjörnufans í afmæli sjón-
varpsstjörnunnar Margrétar Erlu Maack 
sem haldið var á Harlem.  Fregnir herma 
að allt hafi þó ætlað um koll að keyra 
þegar að  Páll Óskar Hjálmtýsson tók 
lagið, en það gerði hann í tvígang.  Auk 
Páls stigu á svið fjölmiðlakonan Bryn-
hildur Björnsdóttir sem söng Wuthering 
Heights, Hanna Eiríksdóttir, 
verkefnastýra UN Women 
sem söng Stand by Your 
Man og söngkonan Þórunn 
Antonía sem tók Euphoria. 
 „Þetta verður erfitt að 
að toppa á næsta 
ári,“ sagði Margrét 
Erla, sem var að 
vonum ánægð 
með kvöldið.  - mlþ

„Við höfum unnið okkur 
gegnum erfiðleikana. Auð-
velda leiðin er alltaf að 
skilja. En því meira sem er 
haft fyrir hjóna bandinu, 
þeim mun meira virði er 
það. En stundum er það 
alls ekki auðvelt.“
LEIKKONAN GWYNETH PALT-
ROW um hjónaband sitt við 
söngvarann Chris Martin í 
viðtali við tímaritið People, 
sem kaus hana fallegustu 
konu í heimi á dögunum. 





Mest lesið

„... krakkarnir flottir 
og trúverðugir, at-
burðarásin er hröð 
og töff.“ 

krakkarnir flotti

 www.forlagid.is  
– alvöru bókabúð á netinu 

Anna Lilja Þórisdóttir 
 Morgunblaðið

Mest lesið
1 Obama afglæpavæðir fíknisýkina
2 Dópaðir Biebermenn í Stokkhólmi
3 Sú er djörf að mæta í þessum kjól
4 Ofurgreindur gutti
5 Century Aluminum rennir hýru auga 

til nýrrar ríkisstjórnar á Íslandi

Mest lesið

„Hún er mikill verndari. Er alltaf að 
passa upp á alla í kringum 
sig. Hún er mjög sterk og 
kröftug stelpa, með flottar 
skoðanir. Hún er mjög 
fyndin og með örlítið 
kaldan en grófan húmor 
og hún er ofboðslega 
vinamörg.“
Íris Indriðadóttir

„Hún Birna er ein af mínum albestu vin-
konum og fyrir því er ástæða. Hún er traust 
eins og klettur, mjög ákveðin 
og drífandi. Hún er mikil 
framkvæmdamann-
eskja, hún gengur 
beint til verks þegar 
hún hefur ákveðið 
eitthvað.“
Edda 
Lárusdóttir
vinkona

NÆRMYND

Birna Ketilsdóttir 
Schram
Inspector Scholae í Mennta-
skólanum í Reykjavík

FORELDRAR: Arna Schram, 
upplýsinga fulltrúi Kópavogsbæjar, og 
Ketill Magnússon forstjóri

SYSTIR: Gígja Ketilsdóttir
Birna Ketilsdóttir Schram tók við sem 
inspector scholae í Menntaskólanum í 
Reykjavík í vikunni. Hún er 10. stúlkan 
sem gegnir því embætti.

„Hún hefur fallega og þroskaða sál, 
er vinamörg, afar traust og harð-
dugleg. Hún er mjög ákveðin og veit 
hvert hún ætlar. Þegar hún var níu 

ára ætlaði hún að verða 
leikkona. Hún fór því sjálf 
og skráði sig í ballett og 
kór til að fá rétta þjálfun. 
Hún tilkynnti þetta svo 
eftir skráninguna. Þetta er 

mjög einkennandi fyrir 
hana, hún er mjög 
staðföst.“
Arna Schram móðir
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