
MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

4. maí 2013
104. tölublað 13. árgangur

BOLTINN 
BYRJAR 
AÐ RÚLLA
Umfjöllun 
um íslenska 
fótbolta-
sumarið. 

32

ÓLST UPP Á MEÐFERÐAR-
HEIMILI Björt Ólafsdóttir, nýr 
þingmaður Bjartrar framtíðar, 
átti óvenjulega æsku. 30

Í SKUGGA 
GUÐMUNDAR 
OG GEIRFINNS
RÚNAR GUÐBRANDSSON hefur gengið 
með sýningu sem byggir á eft irmálum 
hvarfa Guðmundar og Geirfi nns í maganum 
í nítján ár. Hann fékk hugmyndina eft ir 
samtal við Sævar Ciesielski en þeir 
þekktust vel. Það hefði hver sem er 
getað lent í þessu, segir Rúnar.  24

BRJÁLAÐ 
AÐ GERA 

Selma Björns 
syngur í Hörpu, 
leikur í Fólkinu 

í blokkinni og 
setur upp Hróa 

hött í Bergen 
og Boston.

 18

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jakob Frímann og Birna Rún
STÓRI DAGURINN 46

Daníel Bjarnason
Semur fyrir 

Fílharmóníusveit 
Los Angeles 52

STANGVEIÐILAUGARDAGUR  4. MAÍ 2013

Eitthvað fyrir alla Veiðideild Útilífs var nýverið stækkuð 
og úrvalið aukið. Þar fást vörur á breiðu verðbili. SÍÐA 2

ÆvintýralandVerslunin Veiðifl ugur hefur fengið umboðið fyrir hina heimsfrægu Loop-veiðivörur.  SÍÐA 2

AfmælistilboðVeiðiportið er tíu ára og verður með tilboð allan maímánuð. SÍÐA 4

STTAANNGGGVVVEEEIIIIÐÐÐÐÐÐÐLAUGARDAGUR  4. MAÍ 2013

ooðððSKILABOÐASKJÓÐAN
Sólheimaleikhúsið sýnir leikritið Skilaboða-skjóðuna eftir Þorvald Þorsteinsson í dag 
klukkan 17 og á morgun klukkan 15. Sýningin fer fram í íþróttahúsinu á Sólheimum.

Nafnið Regína þýðir drottning svo 
ég gæti ekki verið sáttari “ segir

Ísland tók þátt í fyrsta sinn með Gleði-
bankanum 1986 Þá é

ELSKAR SVIÐSLJÓSÍ ESSINU SÍNU  Regína Ósk Óskarsdóttir ber nafn drottningar og það með rentu. Hún náði sér í norðlenskan fola og spilar reglulega við hann yatzy. 

Í DÁLÆTI

11.900 

ð sýnir leikriti
skjóðuna eftir Þorvald Þorstein
klukkan 17 og áklukkan 17 og á kan 17 og á morgun klukkanmom
fefer fram í íþrótfer fram í íþrótfram í íþróttahahúhúsinu á Sólheta

Nafnið Regína þýðir drottning svo 
ég gæti ekki verið sáttari “ segir

Ísland tók þátt í fyrsta sinn með Gleði-
bankanum 1

ELSKAR SVIÐSL
Í ESSINU SÍNU  Regína Ósk Óskarsdóttir ber nafn drottningar o

  
rentu. Hún náði sér í norðlenskan fola og spilar reglulega við 

11.900 

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

eða 10 milljónir í peningum.

5 MILLJÓNIR KRÓNA Í SKOTTINU
á tvöfaldan miða

SEX    VW BJALLA!
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SKOÐUN 12➜16

SPORT 60

MENNING 52➜66

HELGIN 18➜42
ÉG VAR ÚTI UM ALLT 30
Björt Ólafsdóttir, oddviti Bjartrar framtíðar í Reykjavík norður, gefur lítið fyrir þá gagn-
rýni að hún hafi  verið lítt sýnileg í kosningabaráttunni. 

AF VONARSTJÖRNUM OG VONARPENINGUM 32
Gerir Veigar Páll gæfumuninn fyrir Stjörnuna í sumar og gefur Víkingur Ólafsvík 
 úrtöluröddum, sem spá nýliðunum falli, langt nef?

ÆVINTÝRARLEGAR SAMVERUSTUNDIR 38
Lára Guðrún og Sigríður Arna hafa uppgötvað marga skemmtilega staði í Reykjavík og 
nágrenni í leiðöngrum með börnunum sínum.
KRAKKASÍÐA 40       KROSSGÁTA 42

FRÁBÆR FRUMSÝNING 56
Stjörnurnar mættu prúðklæddar á frumsýningu kvikmyndar-
innar The Great Gatsby.

VINNA GEGN ÞYNNKU 66
Sigurður Haukur Traustason, Björgvin Sólberg og Tómas Þórs-
son framleiða drykkinn B.Okay sem inniheldur efni sem tapast 
úr líkamanum við áfengisneyslu.

ÁGÆTLEGA SÁTTUR 66
Myndbandið við Hvolpaást, lag rapparans Emmsjé Gauta 
og Larry BRD, hefur verið skoðað yfi r tíu þúsund sinnum á 
Youtube.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • fiskikongurinn.is

Opið laugardag 10–15

Stærð 9-12

Millistærð Humarhalar . . . . . . . . . . . . . . . . 6.900 kr.rr kg

Smáir Humarhalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 kr.rr kg

Humarklær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 kr.rr kg

Humarsúpa 1. líter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490 kr.rr kg

Fiskisúpa 1.líter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490 kr.rr kg

Stærð 24-30

Stærð 15-18

UMTALSVERÐ ÁHÆTTA 12
Kosningabaráttan var öll út í hött enda er tími loforðanna ein-

faldlega ekki runninn upp, skrifar Þorsteinn Pálsson. 

OLÍA VIÐ ÍSLAND 16 
Mikilvægt er að Íslendingar dragi lærdóm af því sem önnur ríki 
í svipaðri stöðu hafa gert í olíumálum, enda ljóst að olíuvinnsla 

er tímafrek og kostnaðarsöm, skrifar Sævar Þór Jónsson. 

Jóhanna María Sigmundsdóttir 
bóndi og framsóknarkona varð í 
kosningunum yngsti þingmaðurinn 
til að ná kjöri á Alþingi Íslendinga. 
Hún er 21 árs. 

Gunnar Hólmsteinn Guðmunds-
son og Jón Eðvald Vignisson voru 
meðal stofnenda sprotafyrir-
tækisins CLARA, sem hefur verið 
selt til bandarísks fyrirtækis fyrir 

milljarð íslenskra króna. Þeir áttu hvor um sig 
um 15 prósenta hlut í fyrirtækinu og hagnast 
því talsvert. 

Ólafur Ragnar Grímsson fékk 
mikla athygli fjölmiðla þegar hann 
ákvað að halda blaðamannafund 
og fundi með formönnum allra 
flokka á sunnudag og mánudag. 

Slíkir fundir hafa ekki áður fengið viðlíka 
athygli, enda yfirleitt ekki auglýstir. 

Ása Baldursdóttir er nýr dagskrár-
stjóri í Bíó Paradís. Hún segist hafa 
landað draumastarfinu og bíður 
þess spennt að hefja störf. 

FIMM Í FRÉTTUM MILLJARÐAR OG FUNDAMARAÞON

HEILBRIGÐISMÁL Starfsmaður Landspítalans, 
sem gekk réttindalaus í störf hjúkrunarfræð-
ings á krabbameinsdeild spítalans í tvö ár, 
hefur verið kærður til lögreglu, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Eins og Fréttablaðið greindi frá um miðjan 
apríl var um að ræða íslenska konu um þrítugt. 
Var henni þegar sagt upp störfum fyrir að villa 
á sér heimildir. Hún hafði aðeins tveggja ára 
hjúkrunarfræðinám að baki en grunnnám í 
hjúkrunarfræði tekur fjögur til sex ár.

Félag hjúkrunarfræðinga sendi frá sér 
ályktun þegar málið kom upp. Þar sagði að það 
sé litið alvarlegum augum að starfsmaður fái 
vinnu sem hjúkrunarfræðingur án tilskilins 
leyfisbréfs Landlæknisembættisins. Land-
læknir tók undir áhyggjur Félags hjúkrunar-
fræðinga í kjölfarið og sagði málið grafalvar-
legt. Hann sagði ábyrgð mála sem þessara hvíla 
alfarið hjá viðkomandi heilbrigðisstofnun og í 
þessu tilfelli Lands pítalanum, sem hefur nú tekið 
ákvörðun um að kæra starfsmanninn til lög-
reglu. - shá

Leyfislaus starfsmaður þarf að svara fyrir ár sín sem hjúkrunarfræðingur: 

Landspítalinn ákvað að kæra

ÞJÓÐGARÐAR Forsætisráðuneytið 
fer fram á 130 milljóna aukafjár-
veitingu til verndunar og uppbygg-
ingar á Þingvöllum. Verði hún 
ekki afgreidd er rætt um gjald-
töku á svæðið. Óttast er að vax-
andi ágangur ferðamanna, allt árið 
um kring skilji Þingvelli eftir sem 
flakandi sár og víða er jarðvegur-
inn farinn að láta á sjá og drullu-
svað myndast á göngustígum.   

„Það hefur verið reynt að bregð-
ast við en Þingvellir fengu fremur 
snautlega afgreiðslu úr fjárfest-
ingaáætlun ríkisstjórnarinnar. Af 
þeim 750 milljónum sem veitt var í 
uppbyggingu við ferðamannastaði 
fengum við um sextíu. Til viðbótar 
fengum við svo tuttugu milljónir 
gegn því að leggja tuttugu á móti. 
En það er ekki nóg,“ segir Álfheið-
ur Ingadóttir, formaður Þingvalla-
nefndar.

Erna Hauksdóttir, formaður 
Samtaka ferðaþjónustunnar, segir 
60 milljónir góða byrjun en ljóst sé 
að ráðast þurfi í að bæta verulega 
í alls staðar við verndun vinsælla 
ferðamannastaða.

„Auðvitað hefði átt að vera löngu 
búið að setja pening í þetta drullu-
svað sem orðið er, en það þýðir 
ekki að horfa í bakspegilinn. Við 
höfum lýst yfir vilja til að vinna 
að aðgerðapakka með nýrri ríkis-
stjórn. Við erum öll í sama liðinu 
þegar kemur að þessum málum. 
Við viljum öll það sama,“ segir 
Erna.

Nokkuð hefur verið rætt um 
gjaldtöku inn á Þingvelli og aðra 
vinsæla staði. Hugmyndin er þó 
umdeild. Álfheiður segir gjald-
tökuna ekki raunhæfa. „Menn hafa 
rætt þetta sín á milli en mér hugn-
ast það ekki. Mín sýn er að borgað 

sé fyrir þjónustu á svæðinu líkt og 
við þekkjum við veiðar og í Silfru. 
Það hefur gefist ágætlega og við 
náð að tvöfalda sértekjurnar þrátt 
fyrir niðurskurð. Þannig getum 
við boðið upp á aukna þjónustu á 
svæðinu.“ 

Erna segist hlynnt gjaldtöku 
í einhverjum skilningi. Skerpa 
verði þó á útfærslum. „Við verð-
um að vanda okkur við að finna 
lausn. Okkur hefur hugnast betur 
að selja náttúrupassa þar sem 
gjald er greitt um ákveðin svæði. 

Okkur hugnast hins vegar ekki að 
hafa posa við hvern foss. Enda er 
slíkt líka kostnaðarsamt. Eðlileg-
ast er að að ríkið komi til móts með 
peninga í viðeigandi hlutfalli við 
skatttekjur ferðaþjónustunnar sem 
hafa aukist verulega.“ 

 maria@frettabladid.is

Skortir fjármagn til 
að stöðva eyðingu 
Fé sem veitt hefur verið til uppbyggingar á Þingvöllum er ekki nægjanlegt til að 
koma í veg fyrir tjón á jarðvegi sem myndast með aukinni aðsókn ferðamanna. 
Gjaldtaka inn í garðinn hefur komið til tals en um slíkt eru skiptar skoðanir.

ERUM ÖLL Í SAMA LIÐINU  Erna 
Hauksdóttir, formaður Samtaka í 

ferðaþjónustu segir, að marka verði 
skýra stefnu með sátt allra aðila. 
Álfheiður Ingadóttir, formaður 
Þingvallanefndar, segir reynt 

hafi verið að bregðast við en 
fjárveitingu skorti. 

SKUGGAHLIÐ Á FERÐAÞJÓNUSTU  Farið var í mikið átak til að fjölga ferðamönn-
um á Íslandi allt árið. Átakið á sér dekkri hlið þar sem ekki var farið samhliða í 
aðgerðir til varnar auknum ágangi.

Á LSH  Konan vann á krabbameinsdeild í tvö ár, án réttinda.  Myndin 
tengist fréttinni ekki beint.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Heiðar Helguson knattspyrnumaður hefur lagt skóna á hilluna eftir 
fimmtán ára feril í útlöndum. Þó bárust fréttir af því seinni part vikunnar að 

íslensk lið hefðu falast eftir kröftum hans.

„Verst að móðir okkar 
er ekki á lífi  til að njóta 

þessa dags.“ 8
Karl Hjaltested um dóm Hæsta-

réttar í Vatnsendamálinu.

SMYGLMÁL ÞINGFEST 4
Sjö menn komu fyrir Héraðsdóm í gær 

en þeir eru sakaðir um að hafa reynt að 
smygla inn miklu magni af amfetamíni 

og amfetamínbasa. 

121 MILLJÓN Í BIÐLAUN 6
Ráðherrar, þingmenn og aðstoðarmenn 

ráðherra sem nú láta af störfum eiga 
rétt á biðlaunum. 

REGLUR UM JARÐAKAUP 
ÚTLENDINGA HERTAR 10

FIMM LEIKIR 60
Framstúlkur ætla sér 

allt annað en silfur í ár 
eft ir dramatískan sigur á 

Stjörnunni í Garðabænum í 
gærkvöldi. 



ALLT Í GARÐINN

TAX FREE
Garðverkfæri • Háþrýstidælur
Garðhúsgögn • Garðleikföng • Trampolín

Hekkklippur • Áburður
Útsæði • Grasfræ • Hjólbörur • Mold

Garðklippur • Garðhanskar
Kryddplöntur • Garðálfar og garðstyttur

Garðskraut • Gosbrunnar
Luktir • Pottar og svalaker
Plastpottar • Rauðleirspottar
Bambusprik • Stoðstangir
Akryldúkur • Jarðvegsdúkur og strigi
Vökvunarkönnur • og margt fleira!

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

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

DÓMSTÓLAR Sjö menn sem eru sak-
aðir um skipulagningu og aðild að 
smygli á tæpum 19,5 kílóum af 
amfetamíni og 1,7 lítrum af amfeta-
mínbasa í janúar síðastliðnum 
ýmist játuðu eða neituðu sök fyrir 
dómi í gær. Reynt var að smygla 
efnunum í pósti frá Danmörku. 

Mál á hendur mönnunum fyrir 
stórfellt fíkniefnalagabrot og aðild 
að slíku broti var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur, en það er með 
umfangsmestu smyglmálum sem 
hér hafa upp komið. 

Af mönnunum sjö hafa fimm 
setið í gæsluvarðhaldi frá því í 
janúar og voru færðir fyrir dóm-
inn í járnum. Tveir þeirra eru 
frá Litháen, Dainius Kvedaras og 
 Darius Kochanas. Hinir eru Íslend-
ingar, Jónas Fannar Valdimarsson, 
Jón Baldur Valdimarsson og Símon 
Páll Jónsson.

Íslendingarnir eru sagðir hafa 
staðið fyrir smyglinu á amfeta-
míninu, en að auki er Dainius 
ákærður fyrir hlutdeild í því broti, 
með því að hafa aðstoðað við flutn-
ing á fíkniefnunum til sendingar til 
Íslands á pósthús í Danmörku.

Símon Páll játar sök í smyglmál-
inu, en neitar því þó að hafa lagt 
á ráðin um smyglið. Jónas Fann-
ar neitar sök samkvæmt lýsingu 
í ákæru, en játar þó hlutdeild að 
brotinu. Þá neitar hann að hafa átt 
þátt í smyglinu á amfetamínbas-
anum. 

Jón Baldur neitar alfarið sök 
hvað smyglið varðar, en játar að 
hafa átt gramm af hassi, smáræði 
af marijúana og tæpt hálft gramm 
af alsælu sem hald var lagt á við 

húsleit hjá honum. Dainius og Dar-
ius neita báður öllum sakargiftum 
varðandi smyglið, hvort heldur 
sem það snýr að amfetamíninu eða 
amfetamínbasanum. 

Yngstu sakborningarnir tveir, á 
24. og 23. aldursári, sem ekki voru 
í gæsluvarðhaldi játuðu báðir aðild 
sína að málinu í héraðsdómi í gær. 
Þeir voru, hvor í sínu lagi, sendir á 
pósthús á höfuðborgarsvæðinu til 
að leysa út fíkniefnasendinguna frá 
Danmörku.

Símon Páll og Jónas Fannar, 
sem játuðu brot sín að hluta, hafna 

báðir kröfu ákæruvaldsins um upp-
töku varnings og efna sem lögregla 
gerði upptæk hjá þeim við handtöku 
í janúarlok. Gerð var krafa um upp-
töku á trékylfu, hafnaboltakylfu og 
öxi, auk testosteron-stungulyfs, hjá 
Símoni Páli og sterastungulyfjum 
hjá Jónasi Fannari, testosteroni, 
trenboloni, nandroloni og sust-
anoni.

Guðjón St. Marteinsson héraðs-
dómari dæmir í málinu, en áætlað 
er að aðalmeðferð í því fari fram 
30. og 31. þessa mánaðar.

  olikr@frettabladid.is

Í DÓMSAL 101  Sakborningar í stóru fíkniefnamáli sem upplýst var um í janúar hylja andlit sín áður en mál ákæruvaldsins á 
hendur þeim var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hluti sakborninga játar 
aðild að amfetamínsmygli
Tveir Litháar og einn Íslendingur neita aðild að smygli á 19,4 kílóum af amfetamíni og 1,7 lítrum af amfetamínbasa 
til landsins í pósti frá Danmörku. Tveir Íslendingar játa sök að hluta og tveir að hafa reynt að leysa efnin úr pósti.

Fram kemur í ákæru að úr 
1.710 millilítrum af amfeta-
mínabasavökva sem reynt 
var að smygla til landsins í 
megi framleiða um 1.350 
grömm af amfetamínsúlfíði. 
Það má drýgja í rúm 17 kíló 
af amfetamíni í neyslustyrk.

17 kg

Til leigu verslunarhúsnæði við Fjarðargötu 19 í miðbæ Hafnarfjarðar.  
Hægt er að leigja húsnæði á bilinu 130 til 364,2 fermetrar.  
Góð bílastæði, gott aðgengi og stórir gluggar.  Húsnæðið er laust.  
Uppl. veita Úlfar Þór Davíðson s: 897-9030 og  
Gunnar Skúli Guðjónsson 696-7008

Til leigu verslunarhúsnæði 
á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar

TIL LEIGU

VEIÐI Hvalveiðar munu hefjast að 
nýju í sumar eftir tveggja ára hlé. 
Morgunblaðið greindi frá þessu 
í gær. 

Haft er eftir Kristjáni Lofts-
syni, framkvæmdastjóra Hvals 
hf., að veiðarnar muni hefjast í 
byrjun júní og standa fram í lok 
september. Veiðarnar munu að 
sögn Kristján skapa um 150 störf 
við veiðar og vinnslu. 

Veiðarnar verða stundað-
ar á Hval 8 og Hval 9 og verða 
 bátar nir teknir í slipp á næstunni 
og gerðir klárir fyrir vertíðina. - hó

Hvalbátar gerðir klárir:

Hvalveiðar eftir 
tveggja ára hlé

HVALVEIÐAR BOÐAÐAR  Eftir tveggja 
ára hlé er ráðgert að Hvalur 8 og Hvalur 
9 verði sendir til veiða í júní. 

BRUSSEL Framkvæmdastjórn ESB 
hefur krafið fjórtán aðildarríki 
um endurgreiðslu 230 milljóna 
evra, sem hafði verið veitt úr 
landbúnaðarkerfi sambandsins. 

Fjármununum hafði ekki verið 
varið samkvæmt reglum sam-
bandsins og voru þau því endur-
kölluð.

Hæstu kröfurnar eru á Grikk-
land sem þarf að endurgreiða 
meira en 120 milljónir evra og 
Pólland sem greiðir rúmar 80 
milljónir.

Um þriðjungur útgjalda ESB 
fara til landbúnaðarmála.  - þj

Fjórtán aðildarríki ESB:

Endurgreiða 
landbúnaðarfé 

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Mánudagur
5-10 m/s.

VÍÐA RIGNING  Það verður fremur milt en úrkomusamt á landinu í dag. Á morgun 
snýst vindur til norðanáttar með éljum og heldur kólnandi veðri fyrir norðan. 

4°

14
m/s

6°

7
m/s

6°

3
m/s

8°

8
m/s

Á morgun 
8-15 m/s NV-til, annars hægari. 

Gildistími korta er um hádegi

6°

-1°

7°

4°

0°

Alicante
Basel
Berlín

20°
16°
20°

Billund
Frankfurt
Friedrichshafen

14°
20°
16°

Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas

14° 
14°
22°

London
Mallorca
New York

14° 
20°
18°

Orlando
Ósló
París

27° 
9°
17°

San Francisco
Stokkhólmur

22° 
14°

7°

5
m/s

6°

5
m/s

6°

5
m/s

5°

12
m/s

7°

5
m/s

10°

8
m/s

3°

2
m/s

6°

3°

6°

5°

2°

18
Grásleppu-
vertíðin í 
ár er átján 
dögum styttri 
en í fyrra.

27.04.2013 ➜ 03.05.2013

2
Tveimur háhyrningum af sex sem voru 
strand í Heiðarhöfn á Langanesi var 
bjargað. Hinir drápust.

22.00
Tólf ára börn og yngri mega 
nú vera úti til tíu á kvöldin 
og eldri börn til miðnættis.

11 

Fílafuglseggssteingervingur 
seldist á 11 milljónir króna 
hjá Christie´s.

Umferð um hringveginn 
dróst saman um 4,6 pró-
sent milli ára í aprílmánuði.

4,6% Frá því í 
febrúar 
hefur verðið 
á bensínlítr-
anum lækkað 
um þrjátíu 
krónur.30

 k
r

12,6%
Konur eru 12,6 
 prósent starfandi 
lögreglumanna.

ÍSLENDINGUR 
OG DANI skiptu á 
milli sín stóra vinn-
ingnum í Víkinga-
lottóinu í vikunni. 
Hvor fékk 54 millj-
ónir króna í vinning.



FRÁBÆR TILBOÐ!

GILLDIR TIL 08.05.13

DELUX KODELUX KODDDDII
Góður koddi fylltur með polyesterkúlutrefjum. Frábært verð! 

Stærð: 50 x 70 sm. Þyngd: 600 gr. Þolir þvott við 60°C.

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

AFSLÁTTUR
24%24%

ÚTIDYRAMOTTUR Í ÚRVALI

GREECE FERÐATÖSKÖ UR
Lítil 3.995 nú 3.195
Miðstærð 5.995 nú 4.795

ór 7.995 nú 6.395  

AFSLÁTTUR
20%20%

BARIA KAPPAR
Flottir kappar í mögnuðum litum.  Efni: 80% polyester 

og 20% rayon.  Breidd: 45 sm. 995 nú 795 pr. mtr.  
Breidd: 60 sm. 1.295 nú 995 pr. mtr. 

AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

23%

MOLLIE SÆNGURVERASETT
Efni: 100% pólýestermíkrófíber. Lokað að 

neðan með rennilás. 140 x 200 sm. og
50 x 70 sm. Nú 2 sett 2.990

SPORTSKÓR
Góðir sportskórr
fyrir stelpur og 

stráka á frábæru
verði! Stærðir:

24-33.

SPARIÐ 

1000

THERMH O LEGGINGS
Hlýjar og góðar,
svartar leggings. s
rnastærðir: 3-14 ára Bar

1.295 nú 969
lorðinsstærðir: S-XL Ful
1.495 nú 1.121

HOOOUUSTOSTON TTN UNUNGGUUSSÓÓFIFFI
FlooFlottuttt r, s, svarva turtur tu tut ngungugusófsófsófi mi mi eðð

PU PUPU U ákákáklæðiæði.  StæStærð:ð: B2 B241441 x LL16016  x x 
H80H80 smm.

HHHHHHHAAAAMMMMMPTOPTONN
SSSSSÓÓÓÓÓÓÓFAFFFFAFFFAAFABBBBOOOORRRRRÐÐÐÐ
StæSStætæ ððrð:rð: 74747474 x x  x 

1201202020 smmsm..

SPARIÐ

30.000
TUNGUSÓFI

SPARIÐ

20.000
SKÁPUR

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

24.950
SÓFABORÐ

19.950
UTAH HÆGINDASTÓLL 59.950

SÓFI FULLT VERÐ: 89.950

69.950
GLERSKÁPUR FULLT VERÐ: 89.950

Stó

SPARIÐ 

4000

COMFI DREAM THERMOTREFJASÆNG
Góð sæng fyllt með 2 x 600 gr. af fíngerðum holtrefjum. Hentar vel fyrir þá sem 

hættir til að fá ofnæmi.  Í raun tvær sængur saumaðar saman á þann hátt að 
hitaeinangrandi loftrúm myndast á milli þeirra.  Þolir þvott við 60°C. Sængurtaska 

fylgir. Stærð: 135 x 200 sm.

8.950
FULLT VERÐ: 12.950

3.195
NÚ VERÐ FRÁ:

969
NÚ VERÐ FRÁ:

795
NÚ VERÐ FRÁ:

195
NÚ VERÐ FRÁ:

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

1.995
1 SETT

KAUPTU 2
OG SPARAÐU

11000

BASIC
FRÁBÆRT 
VERÐ

AFSLÁTTUR
225%%

THERMO LEGGINGS

1.295
FULLT VERÐ: 1.695

3.995
FULLT VERÐ: 4.995

PURE DEAD SEA VÖÖRUR
Gæðavörur unnar úr Dauðahafinu. Nú á frábæru tilboðsverði! Sjampó, 

hárnæring, sturtusápa, fótakrem, handkrem, baðsalt o.m.fl. 
Fæst í nokkrum ilmum.

FYRIR3 22

459
VERÐ FRÁ:

ÁN PARABEN OG SLS
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vegar rétt á því að fara á eftir-
laun og því er óvíst hvort hún 
þiggur biðlaun.

Hinir sjö ráðherrarnir sitja 
allir áfram á Alþingi. Þeir eiga 
þó rétt á biðlaunum vegna ráð-
herrahluta launanna, eða 482.581 
krónu, í sex mánuði, samtals 3,6 
milljónir króna hver ráðherra.

Aðstoðarmenn ráðherra eru 
11 talsins og þeir fá sömu laun 
og skrifstofustjórar, eða 715.235 
krónur á mánuði. Þeir eiga rétt 
á þriggja mánaða biðlaunum, eða 
rúmlega 2,1 milljón króna hver.

 kolbeinn@frettabladid.is

ALÞINGI Biðlaunaréttur þing-
manna, ráðherra og aðstoð-
armanna ráðherra nemur 
121.190.484 krónum. Óvíst er 
hvort allir nýti sér rétt sinn og 
taki þeir að sér önnur störf drag-
ast launin frá biðlaunaréttinum.

Alls luku 27 þingmenn störfum 
á Alþingi eftir nýafstaðnar kosn-
ingar. Sumir þeirra náðu ekki 
kjöri en aðrir höfðu ákveðið að 
gefa ekki kost á sér. Þessir þing-
menn eiga allir rétt á biðlaunum. 
Þeir sem hafa setið lengur en eitt 
kjörtímabil eiga rétt á sex mán-
aða biðlaunum. Þeir sem hins 
vegar hafa aðeins setið eitt kjör-
tímabil, eða skemur, eiga rétt á 
þriggja mánaða biðlaunum. Þá 
skiptir engu hvort þeir sátu allt 
kjörtímabilið eða aðeins nokkra 
mánuði. Þingfararkaupið er 
630.025 krónur á mánuði. 

Laun ráðherra samanstanda 
af þingfararkaupi og ráðherra-
álagi. Forsætisráðherra er með 
1.231.092 krónur á mánuði, en 
aðrir ráðherrar 1.112.606 krónur.

Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra á rétt á sex mán-
aða biðlaunum, eða tæplega 7,4 
milljónum króna. Hún hættir 
bæði sem ráðherra og þingmað-
ur og er því talin báðum megin 
í þessu uppgjöri, þar sem laun 
hennar eru tvískipt. Hún á hins 

Biðlaunaréttur upp 
á 121 milljón króna
Ráðherrar, þingmenn og aðstoðarmenn ráðherra sem nú láta af störfum eiga rétt 
á biðlaunum sem nema rúmri 121 milljón króna. Nokkurra mánaða þingseta 
gefur rétt á þriggja mánaða biðlaunum. Önnur laun skerða biðlaunaréttinn.

Alls: 121.190.484 kr
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23.874.804 kr 

73.712.925 kr
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*Biðlaunaréttur Jóhönnu Sigurðardóttur 
skiptist í ráðherra- og þingmannahluta

12 
þingmenn eiga rétt 
á sex mánaða 
biðlaunum og 15 á 
þriggja mánaða.

 Sjálfsöryggi og sátt
   

Sjálfstyrkingarnámskeið

Sjálfsöryggi og sátt er 10 skipta (20 klst.) námskeið á vegum 
Kvíðameðferðarstöðvarinnar þar sem kenndar eru aðferðir til að bæta 
sjálfstraust. Lítið sjálfstraust getur hamlað fólki í daglegu lífi, haft 
veruleg áhrif á lífsgæði og valdið þrálátri vanlíðan. 

Námskeiðið byggir á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar, jafnframt 
því sem lögð er áhersla á árvekni (mindfulness) og sátt (acceptance). 
Á námskeiðinu læra þátttakendur leiðir til að bæta öryggi í samskiptum 
og leikari kemur í heimsókn og fjallar um framkomu og líkamstjáningu. 

Námskeiðið hefst þriðjudaginn 14. maí kl. 15 og munu sálfræðingar 
Kvíðameðferðarstöðvarinnar stýra námskeiðinu. 

Skráning og fyrirspurnir í síma 534-0110 eða kms@kms.is
Nánari upplýsingar: www.kms.is

Reykjavíkurborg  ı 411 1111 ı www.reykjavik.is/eignir
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Þarf að verjast fordómum:

Kyenge er fyrsti 
svarti ráðherra í 
ríkisstjórn Ítalíu

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga            

Ársfundur 2013
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga  verður haldinn 
þriðjudaginn 21. maí kl. 16.30, í sal Bandalags háskólamanna að 
Borgartúni 6, 3.hæð, Reykjavík.

Dagskrá
1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins

2. Önnur mál löglega upp borin

3. Breyting á samþykktum sjóðsins

4. Sameining lífeyrissjóða

Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stéttarfélög eiga 
rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir til að 
mæta
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins.

Reykjavík, 2. maí 2013
Stjórn Lífeyrissjóðs stafsmanna sveitarfélaga

ELDUR Mikill viðbúnaður var hjá 
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
í gær þegar eldur kom upp í iðnað-
arhúsnæði í Gjáhellu í Hafnarfirði. 
Eldurinn komst í gaskúta sem voru 
innandyra í húsnæðinu og skapað-
ist mikil sprengihætta í kjölfarið. 

Aðgengi að öllu iðnaðarhverf-
inu var lokað vegna hættunnar 

en allt tiltækt slökkvilið og fjöldi 
lögreglumanna voru að störfum á 
svæðinu. Vel tókst að ráða niður-
lögum eldsins og hafði slökkviliðið 
náð að slökkva hann í gærkvöldi. 
Unnið var að því að kæla niður 
kæla kútana niður og var því enn 
töluverð sprengihætta. 

 - hó

Mikill viðbúnaður hjá slökkviliðinu vegna elds í gaskútum: 

Lokað vegna sprengi-
hættu í Hafnarfirði

VIÐBÚNAÐUR  Allt tiltækt slökkvilið  var að störfum á svæðinu.

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
kannast ekki við að standa í „óform-
legum viðræðum“ við Framsóknar-
flokkinn um myndun ríkisstjórnar, 
eins og sagt var í fjölmiðlum í gær.

Á Facebooksíðu sinni sagði 
Bjarni í gærkvöldi: „Ég gæti hafa 
verið inni í bílskúr eða bak við hús 
og misst af einhverju en þessar við-
ræður fóru ekki fram með minni 
þátttöku.“

Ekki náðist í Bjarna í gærkvöldi, 
en Svanhildur Hólm Valsdóttir, 

aðstoðarkona hans staðfesti við 
Fréttablaðið að Bjarni og Sigmund-
ur hefðu ekki hist í gær og enginn 
fundur væri fyrirhugaður í dag.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins bar einnig til baka á sinni síðu 
fréttir um að hann hafi hitt Bjarna 
og Katrínu Jakobsdóttur, formann 
Vinstri grænna í gær. Hann hafi 
hitt hvorugt.

„Dagurinn hefur farið í að skoða 
tölfræði og tækifæri. Það var upp-
örvandi vinna.“  - þj

Formenn segjast ekki vera í „óformlegum viðræðum“ um stjórnarmyndun:

Bjarni hitti Sigmund ekki í gær

ENGIR FUNDIR FYRIRHUGAÐIR  Engar 
stjórnarmyndunarviðræður áttu sér 
stað í gær að sögn formanna Fram-
sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Engir 
fundir eru á dagskrá í dag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍTALÍA, AP Kyenge, fyrsti ráð-
herra Ítalíu af svörtum upp-
runa, tók við embætti innflytj-
endaráðherra nú í lok febrúar. 
Kyenge, sem er skurðlæknir að 
mennt, fædd-
ist í Kongó 
en fluttist til 
Ítalíu fyrir um 
þrjátíu árum til 
þess að nema 
læknisfræði. 

Í starfi sínu 
sem ráðherra 
hefur hún þurft 
að verjast 
kynþáttafor-
dómum, meðal 
annars frá samstarfsfélögum 
sínum á þingi en Cecile segir 
mikilvægt að uppfræða þjóðina 
þar sem kynþáttafordómar eigi 
rætur sínar í þekkingarleysi. 
Hún segir að sitt fyrsta verk sem 
ráðherra muni vera að tryggja 
réttindi barna innflytjenda sem 
í dag geta ekki sótt um ítalskan 
ríkisborgararétt fyrr en 18 ára 
gömul þrátt fyrir að hafa fæðst í 
landinu. - hó

CECILE KYENGE



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn óskar Íslandshótelum til hamingju með kaup á fasteigninni við 
Ketilsbraut 22 á Húsavík, sem �ármögnuð er af bankanum. Þar er starfrækt Fosshótel 
Húsavík, sem er 70 herbergja vel útbúið þriggja stjörnu heilsárshótel. Landsbankinn  
er öflugur og traustur samherji og leiðandi í lánveitingum til ferðaþjónustufyrirtækja.

Til hamingju
Íslandshótel

3.450 fermetrar 70 hótelherbergi 35 starfsmenn 140 rúm
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Umsókn um íslenskan ríkisborgararétt
Breyttur afgreiðslustaður

Athugið að frá 1. maí 2013 skulu umsóknir og erindi vegna 
ríkisborgararéttar berast Útlendingastofnun, Skógarhlíð 6, 
105 Reykjavík, sími 510 5400. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Útlendingastof-
nunar www.utl.is.

Fyrirspurnum vegna umsókna sem borist hafa innanrík-
isráðuneytinu fyrir 1. maí 2013, ber hins vegar að beina til 
ráðuneytisins. 

------

Application for Icelandic citizenship
New point of contact

Please be adviced that from the 1st of May 2013 applications 
and inquiries for Icelandic citizenship should be delivered to 
the Directorate of Immigration at Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík, 
tel. 510 5400. 

Further information can be found on the website of the Direc-
torate of Immigration www.utl.is.

Inquiries regarding applications received by the Ministry of 
the Interior before the 1st of May 2013 should be addressed 
to the ministry. 

Innanríkisráðuneytinu 4. maí 2013.

DÓMSMÁL Jörðin að Vatnsenda í 
Kópavogi er enn í beinni eigu dán-
arbús Sigurðar Kristjáns Lárus-
sonar Hjaltested, en ekki sonar-
sonar hans og núverandi ábúanda, 
Þorsteins Hjaltested. Þetta er nið-
urstaða Hæstaréttar frá í gær, en 
um er að ræða staðfestingu á niður-
stöðu Héraðsdóms Reykjaness frá 
því í nóvember síðastliðnum.

Um 7.000 manna byggð er nú í 
Vatnsenda og er gert ráð fyrir enn 
frekari uppbyggingu á svæðinu. 
Kópavogsbær hefur greitt Þorsteini 
hátt í þrjá milljarða króna vegna 
eignarnáms í fjórum áföngum frá 
árinu 1992. Kópavogsbær hefur 
tekið undir sig hátt í 2.000 hektara 
af Vatnsendalandinu, en eftir síð-
asta eignarnám voru aðeins fjöru-
tíu hektarar eftir af jörðinni. Auk 
þeirrar upphæðar hefur Þorsteinn, 
sem skráður eigandi, haft meiri 
tekjur af landinu í gegnum ákvæði 
í samningum við Kópavogsbæ. Þor-
steinn greiddi mest allra í skatt á 
Íslandi árin 2010 og 2011.

Deilan um landið hefur staðið 
frá árinu 1967, en á sér rætur allt 
til 1940. Þá lést Magnús Einarsson 
Hjaltested og eftirlét frænda sínum, 
Sigurði Kristjáni Lárussyni Hjalte-
sted eftir jörðina, með ýmsum skil-
yrðum þó, meðal annars að jörðina 

mætti ekki selja og að hún skyldi 
ganga að erfðum til elsta sonar í 
beinan karllegg. 

Við andlát Sigurðar árið 1966 
hlaut Magnús, elsti sonur hans og 
faðir Þorsteins, umráð og afnot yfir 
jörðinni, en síðan þá hafa yngri 
hálfbræður Magnúsar, þeir Sigurð-
ur Kristján og Karl Lárus deilt við 
Magnús og síðar Þorstein um landið.

Í niðurstöðu Hæstaréttar að 
þessu sinni segir að í tengslum við 
yfirfærslu umráða og afnota af jörð-

inni frá dánarbúi Sigurðar til Magn-
úsar sonar hans árið 1968 sé „hvergi 
minnst á afsal til Magnúsar á bein-
um eignarrétti yfir jörðinni“. Auk 
þess verði ekki séð að „þeim rétti 
hafi síðar verið ráðstafað til hans 
með skiptayfirlýsingu eða afsali“.

Því teljist telst beinn eignarrétt-
ur að jörðinni Vatnsenda í Kópavogi 
enn vera á hendi dánarbúsins.

Ekki náðist í Þorstein við vinnslu 
þessarar fréttar. 

 thorgils@frettabladid.is

Vatnsendi ekki í eigu 
Þorsteins skattakóngs
Hæstiréttur staðfesti í gær niðurstöðu Héraðsdóms um að landið á Vatnsenda í 
Kópavogi sé enn í beinni eigu dánarbús Sigurðar Kristjáns Hjaltested. Núverandi 
ábúandi hefur haft miklar tekjur af landinu og deilt við föðurbræður sína.

GAMLI VATNSENDABÆRINN  Eftir áratuga deilur hefur nú verið staðfest í Hæsta-
rétti að jörðin að Vatnsenda er enn í beinni eigu dánarbús Sigurðar Kristjáns 
 Hjaltested, en ekki núverandi ábúanda.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ „Nú byrja alls konar mál...“
Með dómi Hæstaréttar má segja að Karl 
Hjaltested og Sigurður bróðir hans hafi 
unnið sigur í málinu. 
„Þetta er það sem við höfum alltaf sagt 
og staðfestir dóm Hæstaréttar frá 1968 
þar sem tekið er fram að ekki sé deilt um 
eignarhald, heldur fór aðeins ábúenda- og 
afnotaréttur til Magnúsar bróður míns. 
Karl segir þetta ánægjudag. 
„Það er bara verst að móðir okkar er ekki á lífi til að njóta 
þessa dags.“ 
Hann segir framhaldið óljóst, enda margt í málinu. „Nú byrja 
alls konar mál, við eigum eftir að setjast niður og skoða 
næstu skref.“

Save the Children á ÍslandiSave th

➜ Skoða málið um helgina
Málið getur haft gríðar-
mikil áhrif á Kópavogsbæ 
og framtíðaruppbyggingu á 
svæðinu. Ármann Kr. Ólafs-
son, bæjarstjóri sagði í sam-
tali við Fréttablaðið að hann 
hafi ekki haft tækifæri til að 
skoða dóminn til hlítar, en 
málið væri í skoðun.

„Ég mun hitta lögfræðinga og embættis-
menn bæjarins um helgina og við munum 
leggjast yfir þetta. Ég hef hins vegar ekki náð 
að kynna mér dóminn og get ekki tjáð mig 
frekar um það, að svo komnu máli.“



ARION BANKI BÝÐUR
ÞÉR Á NÁMSKEIÐ

BUSINESS MODEL CANVAS
SLÆR Í GEGN Á ÍSLANDI

Um 1.000 manns nýttu tækifærið og kynntu sér 
Business Model Canvas á fyrirlestri Alexander
Osterwalder og Arion banka 30. apríl síðastliðinn.

Vegna þessa mikla áhuga hefur Arion banki ákveðið að bjóða 
þeim sem hafa áhuga á viðskiptaþróun og nýsköpun innan 
fyrirtækja á námskeið um þessa snjöllu leið til að móta og þróa 
viðskiptamódel. Með þessu vill bankinn styðja enn frekar við 
nýsköpun í atvinnulífinu.

Fyrsta námskeiðið verður í höfuðstöðvum Arion banka í 
Borgartúni þann 30. maí kl. 09.00–10.30. Fyrirlesari verður
Kristján Freyr Kristjánsson, framkvæmdastjóri Klak Innovit,
en hann hefur bæði kennt og unnið með aðferðina um allan heim.

Nánari upplýsingar um námskeiðið og Business Model Canvas 
má finna á arionbanki.is.

TAKK Þökkum fyrir
frábæra þátttöku!
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VIÐSKIPTI Íbúum og lögaðilum á 
Evrópska efnahagssvæðinu (EES) 
er nú óheimilt að kaupa jarðir eða 
fasteignir á Íslandi án þess að 
þeir hyggist setjast hér að eða 
stunda einhvers konar starfsemi. 
Ögmundur Jónasson, innanríkis-
ráðherra, undirritaði reglugerð 
sem kveður á um þetta 17. apríl.

Unnið hefur verið að reglu-
gerðinni í innanríkisráðuneytinu 
um nokkra hríð. Þannig greindi 
Fréttablaðið frá því í janúar að 
unnið væri að reglugerð sem þess-
ari og hafði þá eftir Ögmundi Jón-
assyni að það væru ekki síst jarða-
kaup evrópskra auðmanna hér á 
landi sem hefðu verið kveikjan að 
vinnunni við reglugerðina.

Reglugerðin hefur það í för með 
sér að ríkisborgari á EES þarf 
framvegis að sækja um að fá að 
kaupa jarðir eða fasteignir hér 
á landi og sýna fram á að kaupin 
„séu sannarlega liður í því að hann 
nýti rétt sinn til að hafa hér á landi 
lögmæta dvöl eða starfsemi“ eins 
og það er orðað í tilkynningu ráðu-
neytisins vegna málsins. 

Ögmundur Jónasson segir að 
ríkisborgarar á EES standi nú 
jafnfætis öðrum útlendingum hvað 
varðar möguleika á jarða- og fast-
eignakaupum. „Það sem er að ger-
ast er að EES-borgarar hafa ekki 
sömu forréttindi og þeir höfðu 

gagnvart kaupum á jarðnæði og 
fasteignum almennt. […] Hins 
vegar hafa EES-borgarar eftir sem 
áður meiri réttindi þegar kemur 
að því að stunda atvinnurekstur á 
Íslandi,“ segir Ögmundur.

Nokkur dæmi eru um að erlend-
ir einstaklingar hafi keypt jarð-
ir hér á landi en talið er að 1,3% 
íslenskra jarða hið minnsta séu í 
eigu erlendra aðila að hluta eða 
alfarið. Þekktasti erlendi jarðeig-
andinn hér á landi er sennilega 
Svisslendingurinn Rudolf Lamp-
recht sem hefur á síðustu tíu árum 
keypt sjö jarðir á Íslandi að hluta 
eða alfarið.

Ögmundur segir að ef reglugerð-
in hefði gilt á síðustu árum hefði 
Lamprecht einungis getað keypt 
hér jarðir hefði hann hér lögheim-
ili. Ella hefði hann þurft að sækja 
um undanþágu en taka má fram að 
fjölmörg dæmi eru um að undan-
þágur hafi verið veittar ríkisborg-
urum utan EES. „Meiningin er 
ekki sú að erlendir peningamenn 
geti safnað jörðum á Íslandi sem 
hverri annarri fjárfestingu,“ segir 
Ögmundur og bætir við: „Eignar-
hald á landi og eignarhald á auð-
lindum undir landinu fer saman og 
það segir sig sjálft að mikilvægt er 
að halda eignarhaldi á auðlindum 
innan vébanda samfélagsins.“

 magnusl@frettabladid.is

Lögheimili á 
Íslandi skilyrði 
jarðakaupa
Innanríkisráðherra hefur hert reglur um kaup útlend-
inga á jörðum og fasteignum hérlendis. Samtök at-
vinnulífsins hafa til skoðunar hvort reglurnar standist 
EES-samninginn. Innanríkisráðherra segir svo vera. 

REYKJAVÍK  Nýja reglugerðin nær ekki einungis yfir jarðir heldur einnig fasteignir. 
Framvegis verður einstaklingum frá ríkjum á EES því ekki heimilt að kaupa hús í 
Reykjavík nema þeir hyggist búa hér eða stunda einhvers konar starfsemi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aðalfundur ÍFR 2013

 
Aðalfundur Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík  

verður haldinn laugardaginn  11. maí  2013  kl. 14.00  
í íþróttahúsi félagsins að Hátúni 14.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Önnur mál

Stjórnin

Samfélagsstyrkir 
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn veitir 15 milljónum króna í samfélagsstyrki árið 
2013. Samfélagsstyrkjum er ætlað að styðja við verkefni á ýmsum 
sviðum, þar á meðal í mannúðarmálum, menningu og listum, 
menntun, rannsóknum og vísindum, forvarna- og æskulýðsstarfi  
og sértækri útgáfustarfsemi. 

Veittir eru styrkir í þremur þrepum:
� 1.000.000 kr.
� 500.000 kr. 
� 250.000 kr.

Verkefni sem einkum koma til greina:
� verkefni mannúðarsamtaka og góðgerðarfélaga
� verkefni á sviði menningar og lista
� menntamál, rannsóknir og vísindi
� forvarna- og æskulýðsstarf
� sértæk útgáfustarfsemi

Umsóknarfrestur til 13. maí.
Umsóknarfrestur vegna samfélagsstyrkja er til og með mánudeginum  
13. maí 2013. Dómnefnd er skipuð fagfólki á hverju sviði. Sótt er um  
styrkina 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.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins (SA), 
segir SA hafa til skoðunar hvort nýja reglugerðin standist EES-samninginn. 
Í frétt á Vísi.is í gær sagðist Þorsteinn telja að svo væri. Í sömu frétt vísaði 
Ögmundur Jónasson þessum vangaveltum á bug og sagði nýju reglugerð-
ina byggja á lögfræðilegri skýrslu sem prófessorarnir Stefán Már Stefáns-
son og Jens Hartig Danielsen hefðu unnið fyrir innanríkisráðuneytið.

Brot á EES-samningnum?

AKUREYRI Glerá á Akureyri litað-
ist blóðrauð um hádegisbil í gær 
og vakti skiljanlega athygli vegfar-
enda. Ástæðan er sú að fyrirtæk-
ið Möl og sandur hafði skolað af 
steypubíl sem innihélt áður rauða 
steypu og rann frárennslið í ána. 

Hjörtur Narfason, framkvæmda-
stjóri hjá Möl og sandi, segir rauða 
litinn vera járnoxíð, sem sé náttúru-
legt litarefni. 

„Það er mjög sjaldgæft að svona 
komi fyrir,“ segir hann. „En járn-
oxíð er unnið úr jarðefnum þótt 
það liti svona mikið.“ Glerá hafði 

Frárennsli af steypubíl innihélt járnoxíð:

Gleráin varð blóðrauð

BREYTT ÁSÝND  Járnoxíð sem var hellt 
í ána er að sögn Hjartar Narfasonar 
náttúrlegt litarefni. MYND/BALDVIN SIGURÐSSON

tekið sinn eðlilega lit seinnipartinn 
í gær. „Svo þarf bara að láta Hrís-
eyinga vita þegar bletturinn nær til 
þeirra,“ segir Hjörtur að lokum.  - sv
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Þessi jákvæða þróun gefur 
þó ekki tilefni til að slak-
að sé á árvekni gagnvart 
þeirri umtalsverðu áhættu 

í fjármálakerfinu sem enn er til 
staðar.“

Þetta er ekki tilvitnun í aðvörun-
arorð frá því fyrir hrun heldur blá-
kalt mat seðlabankastjóra í skýrslu 
bankans um fjármálastöðugleika 
sem birt var í vikunni. Þessi sterka 
og tvímælalausa áminning kemur 
í kjölfar kosningabaráttu þar sem 
allir flokkar, í afar misríkum mæli 
þó, slökuðu á árvekninni.

Kosningabaráttan var öll út í 
hött. Tími loforðanna er einfald-
lega ekki runninn upp. Þó að sumar 

hagstærðir hafi 
færst til betri 
vegar er ekki 
með nei num 
rökum unnt að 
vefengja mat 
seðlabanka-
stjórans. Þegar 
stjórnmálamenn 
gefa við slíkar 

aðstæður mestu kosningaloforð 
allra tíma hljóta þeir að horfa á til-
veruna frá skökku sjónarhorni.

Í því uppgjöri sem nú er hafið 
innan Samfylkingarinnar er nýr 
formaður sakaður um að tala ekki 
eins og fólkið vill heyra. Trúlega 
er nokkuð til í þessu ámæli. En það 

lýsir vel þeirri miklu kreppu sem 
íslensk stjórnmál eru í um þessar 
mundir. Á tímum þrenginga á kraf-
an þvert á móti að vera sú að stjórn-
málaleiðtogar tali um það sem fólk-
ið þarf að heyra. Þeir eru kosnir til 
að veita þá forystu. 

Hrunið varð af því að slakað var 
á árvekninni fjórum árum fyrr. 
Enginn sagði það sem fólkið þurfti 
þá að heyra: Að undirstaða lífskjar-
anna var froða. Og það fer aftur illa 
ef enginn sammælist seðlabanka-
stjóranum nú í að segja það sem 
allir þurfa að heyra: Að sérhverja 
ákvörðun verði að taka í ljósi 
þeirrar staðreyndar að umtalsverð 
áhætta er í fjármálakerfinu.

Umtalsverð áhætta í fj ármálakerfi nu

Í stöðugleikaskýrslu Seðlabank-
ans kemur skýrt fram að þjóðin 
á ekki gjaldeyri fyrir afborg-

unum erlendra lána á næstu árum. 
Viðskiptaafgangurinn hrekkur 
ekki til. Bankinn telur að sá vandi 
geti meira að segja farið vaxandi.

Orðrétt segir í skýrslunni um 
erlendu lánin: „Án lengingar eða 
umtalsverðrar endurfjármögnun-
ar er ljóst að ekkert svigrúm er til 
þess að nýta viðskiptaafgang í því 
skyni að hleypa út krónueignum 
erlendra aðila á næstu árum.“ 

Þessi ummæli verða varla skil-
in á annan veg en að í tengslum 

við samninga við kröfuhafa föllnu 
bankanna verði fyrst að ná niður-
stöðu um framlengingu á erlend-
um lánum. Formaður Framsóknar-
flokksins sem nú vinnur að 
stjórnarmyndun hefur hins vegar 
sett það sem skilyrði að fyrst verði 
ákveðin endurgreiðsla á innlend-
um skuldum heimilanna. 

Verði ný ríkisstjórn mynduð á 
þessum forsendum gæti komið 
upp alvarlegur ágreiningur milli 
hennar og Seðlabankans. Bank-
anum er að lögum skylt að fram-
fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar 
nema það gangi gegn markmiðinu 

um stöðugleika. Fari stefna nýrrar 
ríkisstjórnar þvert á það er bank-
anum óheimilt að framkvæma 
hana.

Gerlegt ætti að vera að hindra 
greiðsluþrot þjóðarbúsins ef for-
gangsröðun Seðlabankans nær 
fram að ganga. Á hinn bóginn 
verða þeir sem mynda ríkisstjórn 
á grundvelli skilyrða Framsóknar-
flokksins  og hyggjast setja þau í 
forgang að útskýra hvernig sneiða 
má hjá ágreiningi við Seðlabank-
ann og koma í veg fyrir gjaldeyris-
þurrð og greiðsluþrot.  

Hætta á ágreiningi við Seðlabankann

Í skýrslu Seðlabankans er sagt 
fullum fetum að búast megi 
við að auknar kröfur verði 

gerðar til banka um eigið fé til að 
tryggja stöðugleika. Í framhaldi af 
því segir: „Eiginfjárstaða íslensku 
bankanna gefur því minna svig-
rúm til arðgreiðslna en ætla mætti 
við fyrstu sýn.“

Ný ríkisstjórn verður að svara 
hvort eigi að setja í forgang: Kröf-
una um aukið eigið fé bankanna 
til að verja almannahagsmuni eða 
óskirnar um að nota stöðuna til að 
endurgreiða verðbólgu liðinna ára. 
Fjármálastöðugleiki þjóðarbúsins 

er í húfi eins og fyrir fimm árum. 
Þá fór illa. Það þarf að semja við 
vogunarsjóði. En það er líka hægt 
að breyta Íslandi aftur í vogunar-
sjóð.

Aðilar vinnumarkaðarins hafa 
gefið til kynna að þeir séu fúsir 
til að ræða bætt kjör á grund-
velli bættrar samkeppnisstöðu. 
Ný ríkisstjórn getur ekki látið við 
það eitt sitja að tala fallega um þá 
hluti. Hún þarf að sýna aðgerða-
áætlun. 

Hugsanlega má nota varfærna 
langtímaáætlun um skattalækk-
anir í þessum tilgangi. En hitt 

væri óðs manns æði að ákveða 
þær fyrir fram og utan við víð-
tæka heildarsamninga við aðila 
vinnumarkaðarins um bætta 
samkeppnis stöðu þjóðarbúsins. 

Í launamálunum eru tveir kost-
ir: Það er hægt að senda verð-
bólguskilaboð eða tilboð um alvöru 
þríhliða viðræður um bætta sam-
keppnisstöðu. Seinni kosturinn 
krefst tafarlausra ákvarðana um 
gríðarlegt aðhald á öllum sviðum. 
Enn hefur enginn kynnt ábyrg 
áform í þeim efnum í samræmi 
við þá árvekni sem Seðlabankinn 
kallar eftir.

Verður Ísland á ný að vogunarsjóði?

E
ftirtektarverður árangur frumkvöðlanna sem að 
sprotafyrirtækinu CLARA standa sýnir í hnotskurn 
um hvers konar verðmæti er að tefla í þessum í geira 
nýsköpunar og tækni. Frá því var greint í vikunni að 
fyrirtækið, sem ekki er nema fimm ára gamalt og með 

um fimmtán starfmenn, hafi verið selt til bandarísks hugbún-
aðarfyrirtækis á rúman milljarð króna. CLARA fékk þar verð-
miða sem slagar vel upp í markaðsvirði Nýherja í Kauphöllinni.

Um leið var upplýst að Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 
hefði tvöfaldað fjárfestingu sína í CLARA frá því fyrir einu ári 
þegar sjóðurinn keypti í fyrirtækinu átján prósenta hlut. Við 
söluna nú hefur sjóðurinn væntanlega fengið til sín tæpar 190 
milljónir króna, sem nýtast til áframhaldandi fjárfestingar í 

sprotafyrirtækjum hér á landi.
Velgengni eins og þessi er 

ekki gripin úr loftinu. Grunn-
urinn að henni er meðal annars 
lagður í skólakerfinu, en hér á 
landi hafa samtök vinnumark-
aðarins hins vegar um nokkurt 
skeið bent á að til starfa vanti 
vel menntað fólk á þeim sviðum 

sem helst er horft til að geti örvað hagvöxt til framtíðar. Ljóst 
er að svokallaðar undirstöðuatvinnugreinar (jafnvel að ferða-
mennsku meðtalinni) nálgast efri mörk í framleiðni. Þar setja 
náttúra og umhverfi skorðurnar.

Góður árangur í að jafna hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja 
sýnir að með skýrri sýn og markvissum aðgerðum er hægt að 
koma á breytingum til batnaðar. Þar þrýsta ekki síst á ný lög 
um kynjahlutföll sem taka gildi í september. 

Um leið er ljóst að ekki er hægt að kippa hverju sem er í liðinn 
með einfaldri lagasetningu. Mikilvægt er að beina fólki í réttan 
farveg í námi, þannig að nýtist samfélaginu sem best. Hag-
vöxtur framtíðar kemur úr hugverkageira, nýsköpun og tækni.

Rúmu hálfu ári eftir hrun, í maí 2009, voru kynntar niður-
stöður erlendrar sérfræðinganefndar sem í byrjun ársins 
var falið að koma fram með tillögur um framtíð menntunar, 
rannsókna og nýsköpunar hér á landi. Fyrir nefndinni fór 
 Christoffer Taxell, kanslari við háskólann í Åbo í Finnlandi. 
Hann var ráðherra vísinda- og tæknimála í Finnlandi í banka-
hruninu í byrjun tíunda áratugarins.

Lögð var til svipuð leið og skilaði Finnum árangri eftir hrun 
með því að viðhalda fjárfestingu í menntun á öllum skólastig-
um og aukinni áherslu á nýsköpun. Þá var kallað eftir mann-
auðsstefnu í menntamálum þar sem áherslur yrðu mótaðar 
eftir þjóðarhag. Lögð var til fækkun háskóla úr sjö í tvo. 

Lítið sem ekkert hefur verið gert með þessar tillögur og þá 
ekki heldur tillögur Vísinda- og tækniráðs frá því í fyrravor 
þar sem meðal annars var lögð til fækkun háskóla í fjóra.

Lengi hefur legið fyrir hvaða skref þurfi að stíga í upp-
stokkun og breyttum áherslum í íslensku menntakerfi og löngu 
tímabært að hefja þá vegferð. Það verkefni, með fleirum, bíður 
væntanlega nýs ráðherra menntamála. CLARA sýnir hvers 
getur verið að vænta.

Vöxturinn er í hugverkum, nýsköpun og tækni:

Huga verður 
að grunninum

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is

Góð leikfimi fyrir allar 
konur sem vilja styrkja sig 
og líða betur.

Skráðu þig núna 
í síma 560 1010 eða á 
mottaka@heilsuborg.is

Vertu með
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LOLOOFTFTPRREESSAA
GGerð 44550/10/0/50. 3,0 HKHK. 220000
vötttt. 50 l.. 110 bör. Loftftflflæði i 3356 6 l/l/
mímín. 2 ssttrokkar. MMeðeð olíu.u. Ýmmsir
ffylgihhllutir.

TOTOPPLYLYKLKLAASASETTT
ð. Í Í 663 1/2” o og 1/1//44”. Krrómómað
krkraalllykklala, hllututumm.. IInniheeldldur sk

ttopppppa a og bbitita.

VESPA GÓLFFLÍSAR 
KOLAGRÁAR
Fæst í 30 x 60 cm. 
Glerjað postulín. Slit-
styrkur 4. Dökkgráar. 
Verð á m²
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H Ú S G AG N A H Ö L L I N   O P I Ð  

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

HÖLLIN – ALLTAF EITTHVAÐ 
HÆGINDASTÓLAR

CHARLIETOWN
3JA SÆTA SÓFI

Stærð: 220x85 H: 75 cm. Litur brúnn. Bycast leður. Fæst einnig 2ja sæta.

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

3,5% lántökugj.

ETOWN

12

AÐEINS

21.902
KRÓNUR

COSMO
HORNSÓFI

I Ð

Stærð 278 x 250 x H: 86 cm. 
Svart Bonded leður á slitflötum.

AAfb. á mán. m.v. fb á mán m v
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

O

12

AÐEINS

18.452
KRÓNUR

LUGO
TUNGUSÓFI

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

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

19.320
KRÓNUR

DC 42000

AÐEINS

22.764
KRÓNUR

DC 42000

AÐEINS

27.940
KRÓNUR

CLUB
HÆGINDASTÓLLL Svart

bonded
leður.
Einnig til 
í áklæði.

TUB
HÆGINDASTÓLL Rautt slit-

sterkt áklæði.
Einnig fáan-
legur fjólublár 
eða svartur.

KENIA
HÆGINDASTÓLL

Svart
bonded 
leður.

GAGA
HÆGINDASTÓLL Með 

snúningi. 
Slitsterkt 
áklæði

FRÁBÆR HELGARTIILBOÐ



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

– fyrir lifandi heimili –

NÝJAR VÖRUR FRÁ SÖDAHL

NÝTT OG SPENNANDI!
OPIÐ AALLA HELGINA

UMBRIA
2JA SÆTA SÓFI

Stærð: 3JA 180x88 H76 cm cm. Litir: Rautt, svart, ljósgrátt, beigeiiiii
Umbria sófarnir eru til í ótal útfærslum. 2ja og 3ja sæta, hornsófar 
og með eða án tungu. Þeir fást bæði í áklæði og leðri.

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

3,5% lántökugj.

A

12

AÐEINS

12.414
KRÓNUR

Stærð: 207x75 H:81 cm. Slitsterkt ljóst áklæði. Fæst einnig 2ja sæta.

STORY
3JA SÆTA SÓFI

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

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

11.553
KRÓNUR

ALICIA
SVEFNSÓFI

Stærð: 163x83
H:78 cm. 
Dýnustærð 
147x197 cm. 
Litir: Rósótt, 
rautt, dökk-
grátt, grænt, 
svart og ljós-
grátt. Slitsterkt 
áklæði.

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

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

9.827
KRÓNUR

LÍF OG FJÖR Á husgagnahollin.is

og með vinum okkar á 

SSÆÆNGGUURFÖÖTTTTT

BAÐVÖRUR

OOOOG PÚÚÐÐAARRNNIIRR VINNSSÆÆÆLLUU

DDÚÚÚÚKKAARR
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Þann 1. maí birtist grein 
í Fréttablaðinu eftir 
 Þórdísi Hauksdóttur, 
þar sem hún fjallaði um 
uppsetningu fjarskipta-
mannvirkja á Úlfars felli. 
Í greininni var uppsetn-
ingin og tengdar fram-
kvæmdir gagnrýndar 
harkalega, en með þess-
um línum vill Voda-
fone skýra tilurð fram-
kvæmdanna og sögulegt 
samhengi þeirra.

Alvarleg röskun á mikilvægri 
þjónustu yfirvofandi
Um áratuga skeið var rekin á 
Rjúpnahæð í Kópavogi fjar-
skiptastöð, þaðan sem og útvarps-
sendingar voru til stórs hluta höf-
uðborgarsvæðisins.  Stöðin var 
lögð niður fyrir rúmum fimm 
árum, vegna byggingar nýrra 
íbúðahverfa á svæðinu. Þá átti 
að hraða uppbyggingu á aðstöðu 
til útvarpssendinga á nýjum stað, 
en sú vinna tafðist úr hófi og 
útvarpssendingar lentu á hrak-
hólum. Fyrir vikið hafa gæði 
útvarpssendinga minnkað og 
þjónustan við borgarbúa versn-
að, eins og vaxandi umkvart-
anir almennings eru til vitnis 
um. Vegna byggðaþróunar munu 
útvarps- og sjónvarpssendingar 
frá Vatnsendahæð einnig leggjast 
af innan skamms og án uppbygg-
ingar á nýjum útsendingarstað 
blasti því við alvarleg röskun á 
fjarskiptaþjónustu sem bæði er 
nauðsynleg út frá öryggissjónar-
miðum og kröfu almennings um 

gæði útvarps- og sjón-
varpsþjónustu.

Í því samhengi hófst 
fyrir nokkrum árum 
kortlagning á mögulegum 
sendastöðum á höfuð-
borgarsvæðinu. Niður-
staða þeirrar vinnu var 
sú, að Úlfarsfell væri 
langheppilegasti stað-
urinn til útvarpssend-
inga.  Þaðan gætu fjar-
skiptamerki borist víða, 
án þess þó að umrædd 

mannvirki væru nærri byggð. 
Sótt var um leyfi fyrir nauðsyn-
legum framkvæmdum og eftir 
að leyfi fékkst, um einu og hálfu 
ári síðar, var hafist handa við 
lagningu jarðstrengs og bygg-
ingu tækjahúss. Þá voru settir 
upp tveir tréstaurar fyrir loftnet 
útvarpssendanna. 

Rík áhersla var lögð á lág-
marksrask á umhverfinu við 
framkvæmdirnar. Sannarlega 
sá þeirra merki á framkvæmda-
tímanum en nú, u.þ.b. ári síðar, 
eru ummerkin lítil sem engin. 
Farið var í einu og öllu eftir sett-
um skilmálum en eftir að fram-
kvæmdum lauk kom í ljós, að 
Reykjavíkurborg var óheimilt að 
veita byggingarleyfið sem síðar 
var afturkallað. Málinu var í 
framhaldinu vísað til kærunefnd-
ar Umhverfis og auðlindamála, 
sem hefur það til úrvinnslu þegar 
þessi orð eru rituð. 

Úlfarsfell geti áfram verið 
útivistarparadís
Uppbygging fjarskiptaþjónustu 

er mikilvæg samfélaginu öllu. 
Miklar kröfur eru gerðar til 
þjónustuaðila og til að verða við 
þeim er óhjákvæmilegt að setja 
upp fjarskiptabúnað af ýmsu 
tagi, oft á óbyggðum svæðum. 
Þannig hefur tekist að bæta þjón-
ustu við almenning, auka öryggi 
ferðafólks og mæta vaxandi eftir-
spurn.  Í öllum framkvæmdum 
leggjum við okkur fram um að 
umgangast náttúruna af virðingu 
og hlusta fordómalaust á skoðan-
ir þeirra sem gagnrýna einstak-
ar framkvæmdir á okkar vegum. 
Við teljum okkur ekki vera óvini 
náttúrunnar og trúum því ein-
læglega, að fjarskiptarekstur á 
Úlfarsfelli hafi hvorki áhrif á 
lífræna heild fjallsins né hindri 
borgarbúa í að sækja þangað til 
útivistar. 

Vinnum saman
Starfsmenn Vodafone er reiðu-
búnir til að vinna með öllum sem 
hagsmuna eiga að gæta að viðun-
andi lausn á málinu. Það er okkar 
trú að eitt þurfi ekki að útiloka 
annað og með góðri samvinnu 
geti Úlfarsfell í senn orðið var-
anlegur útsendingarstaður og 
útivistar paradís. 

Sjónvarps- og útvarps-
sendingar frá Úlfarsfelli

Undanfarið hefur 
mikil umræða 
verið um olíu-
leit á íslenska 
landgrunninu og 
hefur m.a. verið 
fjallað um skatt-
lagningu á slíkri 
starfsemi. Olíu-
leitarfyrirtæki 
hafa gagnrýnt 
fyrirkomulag 
skattlagningar og 
gert kröfur um breytingar. Á sínum 
tíma var undirritaður fenginn til að 
vinna grunnathugun á því hvernig 
skattlagningu á olíuvinnslufyrir-
tækjum væri háttað hjá öðrum ríkj-
um og var m.a. í því litið til Kanada 
en þar eru aðstæður svipaðar og við 
Íslandsstrendur. Einnig eru vinnslu-
aðferðir áþekkar þeim sem nota á 
hér á landi.

Enn er þó langt í land að vinnsla 
fari af stað af fullri alvöru og skulu 
menn ekki vanmeta þá miklu vinnu 
sem er fram undan í rannsóknum og 
tilraunaborunum. 

Í upphafi sjöunda áratugar síð-
ustu aldar var byrjað að leita að olíu 
á hafsvæðinu í kringum Nýfundna-
land og Labrador. Boraðar voru 132 
tilraunaholur áður en vinnanleg 
olía fannst en til samanburðar hafa 
verið boraðar 3.500 tilraunaholur í 
Norðursjó og hafa 200 gefið af sér 
vinnanlega olíu. Rannsóknir á haf-
svæðinu í kringum Nýfundnaland og 
Labrador héldu áfram út sjöunda og 
áttunda áratug síðustu aldar en það 
var ekki fyrr en í byrjun níunda ára-
tugarins sem olíuvinnsla byrjaði af 
fullum krafti. 

Ótroðnar slóðir
Kanadamenn ákváðu að fara 
ótroðnar slóðir í skattlagningu á 
þessu sviði og var yfirvöldum þar 

í landi veitt sérstök lagaheimild 
til þess að gera sérsamninga við 
hvert olíuleitarfyrirtæki þar sem 
kveðið var á um hlutfall og fyrir-
komulag álagningar. Með þessu var 
tekið mið af mismunandi aðstæðum 
hvers og eins, s.s. því hversu mikla 
olíu er hægt að vinna úr hverri auð-
lind og hversu miklum fjármunum 
talið er að viðkomandi fyrirtæki 
þurfi að eyða í fjárfestingar. Með 
þessu hafa Kanadamenn getað 
komið til móts við fyrirtækin og 
fengið sanngjarna hlutdeild í ágóð-
anum og um leið gert olíuvinnslu 
meira aðlagandi fyrir erlenda fjár-
festa. Er ljóst að íslensk stjórnvöld 
líkt og þau kanadísku þurfa að 
taka meira tillit til krafna olíufyr-
irtækja um að skattlagning endur-
spegli líka kostnaðinn og áhættuna 
fyrir fyrirtækin sjálf. Það sem við 
getum lært af Kanadamönnum er 
að hægt er að fara fleiri en eina 
leið, þ.e.a.s. við getum sett upp 
sveigjanlegt kerfi sem tekur mið 
af mismunandi þáttum í stað þess 
að einblína á að velja einhvern einn 
farveg líkt og umræðan hefur látið 
stjórnast af hingað til.

Til samanburðar má nefna olíu-
vinnslu á svæði við Kanada sem 
kallast Hibernia-svæðið. Þar var 
gerður sérsamningur við olíu-
vinnslufyrirtæki um skattheimtu 
og voru fyrirtækjunum sett mörk 
með hversu miklu af rekstrarkostn-
aði þau fengju að gjaldfæra í rekstri 
sínum en ýmis afsláttur var svo gef-
inn með tilliti til aðstæðna. Mikil-
vægt er að við drögum lærdóm af 
því sem önnur ríki í sömu aðstæðum 
og Íslendingar hafa gert enda ljóst 
að þegar kemur að olíuleit og fram-
leiðslu þá er um mjög tímafreka og 
kostnaðarsama grein að ræða en 
ávinningurinn getur að sama skapi 
verið mikill.  

Olía við Ísland

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:

SKIPULAGSMÁL

Hrannar Pétursson
framkvæmdastjóri 
samskiptasviðs 
Vodafone

➜ Það er okkar trú að eitt 
þurfi  ekki að útiloka annað 
og með góðri samvinnu geti 
Úlfarsfell í senn orðið varan-
legur útsendingarstaður og 
útivistarparadís. 

OLÍULEIT

Sævar 
Þór Jónsson
lögmaður



  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-



Atli Sigþórsson, tónlistarmaður og skáld

Grúsk og nóvella
Helgin mín byrjaði á nornamessu fyrir Nunna Super-
cut Konn með sveimnum mínum. Laugardagurinn fer 
í grúsk í Nýal og svo dálítið rommsull fyrir svefninn. 
Á sunnudag ætla ég loks að vinna í nóvellunni 
minni, Hinni svörtu útsendingu.

Það er útbreiddur mis-
skilningur að ég sé 
sérfræðingur í Euro-
vision,“ fullyrðir Selma 
Björnsdóttir söng-
kona. Kveðst þó alltaf 

horfa á aðalkeppnina en án þess 
að hafa kynnt sér lögin áður og 
myndað sér skoðun á þeim. „En 
í Euro vision-sýningunni stiklum 
við á stóru í sögu keppninnar 
sem hófst árið 1956. Það er heil-
mikil saga og hafsjór af lögum 
og það var auðvitað heilmikil 
vinna að leggjast yfir þetta.“ Í 
sýningunni eru flutt 45 lög á níu 
tungumálum. „Við syngjum nátt-
úrulega á íslensku og svo ensku, 
þýsku, frönsku, norsku, sænsku, 
króatísku, ítölsku og hebresku og 
það hefur verið mikil ögrun að 
leggja þetta allt á minnið,“ segir 
Selma. Sjálf tekur hún All out 
of luck sem hún komst með í 2. 
sætið 1999. Auk þess syngur hún 
á króatísku, norsku, frönsku og 
ítölsku. „Maður pikkar þetta upp 
og svo hringdi ég í Hönsu vin-
konu mína sem er með BA-próf 
í frönsku og hún sagði mér hvað 
mætti fara betur.“ 

Selma segir Eurovision óneit-
anlega hafa haft áhrif á eigin 
feril, bæði góð og slæm? „Oft 
mætti halda að ég væri með 
Eurovisiontattú á enninu. Ég var 
í öðru sæti og hef fengið fullt 
af tækifærum út á það, ferðast 
mikið og sungið fyrir Eurovisi-
on-aðdáendur í Belgíu, Hollandi, 
Noregi, Svíþjóð og Þýskalandi. 
En í leikhúsunum þykir það ekki 
bera merki um djúpa visku að 
vera Eurovision-söngvari, þó ég 
telji áhorf á saklausan sjónvarps-
þátt einu sinni á ári hafa lítið með 
vitsmuni fólks að gera. 

Selma kveðst tengja góðar 

minningar við Eurovision, bæði 
úr þátttökunni og uppvextinum. 
„Á mínu heimili var alltaf gott 
að borða þetta kvöld, það var 
poppað og allir settust við sjón-
varpið og áttu sín uppáhalds-
lög. Þetta er stemning sem allir 
aldurshópar geta tekið þátt í og 
er holl fyrir þjóðarsálina.“

Eftir Hörpuævintýrið ætlar 
Selma með Sögu Eurovision 
austur á land og loka þannig 
hringnum. Eftir það leikstýr-
ir hún talsetningu á teikni-
myndinni Aulinn ég 2 með 
Pétri Jóhanni í aðalhlutverki. 
Einnig leikur hún í sjónvarps-
seríunni Fólkið í blokkinni 
og fer í tökur í maí og júní. Í 
ágúst ætlar hún svo til Berg-
en að leikstýra Hróa hetti og 
eftir það til Boston með Gísla 
Erni Garðarssyni að setja upp 
sömu sýningu, svo ekki skortir 
verkefnin. „Gísli Örn leik-
stýrði og ég var aðstoðarleik-
stjóri í þessu stykki í konung-
lega Shakespeare-leikhúsinu í 
Stratford 2011. Þetta er eilítið 
breytt útgáfa. Mjög flott leikrit 
með söngvum, loftfimleikum 
og kaðlavinnu og leikmyndin er 
12 metra há rennibraut, skógur 
og tjörn.“

Spurð hvort hún þurfi að 
sveifla sér mikið svarar Selma: 
„Ekki nema ég þurfi að sýna 
leikurunum hvernig þeir eigi 
að gera en mest er ég á gólf-
inu.“

Syngur á króatísku 
í Hörpunni í kvöld
Selma Björns fer síðsumars til Bergen og Boston að leikstýra Hróa hetti, ásamt Gísla Erni. Áður leikur hún 
í Fólkinu í blokkinni en í kvöld stígur hún á svið í Hörpu og segir sögu Evrovision með fleiri listamönnum.   

Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

SELMA  Oft mætti halda að ég væri með Eurovision-tattú á enninu,“ segir hún og 
segir keppnina hafa haft áhrif á feril sinn, bæði góð og slæm. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þrjár sýningar á verkum nemenda 
sem eru í fullu námi í Myndlista-
skólanum í Reykjavík verða opnað-
ar í dag. Sýning fyrsta árs nemenda 
í Sjónlistadeild verður opnuð í Gall-
erí Tukt klukkan 14, sýning á loka-
verkefnum nemenda í Sjónlistadeild 
verður opnuð í húsnæði Myndlista-
skólans í JL-húsinu klukkan 15 og 
sýning diplómadeilda verður opnuð 
í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 16. 
■ Í Þjóðmenningarhúsinu verða 
sýnd verkefni nemenda úr þremur 
diplómadeildum skólans; mótun, 
teikningu og textíl. Annars vegar 

er um að ræða sýnishorn af vinnu 
nemenda sem lokið hafa fyrra ári 
af tveimur og hins vegar útskrift-
arverkefni nemenda. Lokaverkefn-
in eru hugvitsamlega hönnuð ílát 
úr postulíni og viði sem ætluð eru 
undir fingramat og önnur veislu-
föng – jafnvel ferðaveislur. Alls eru 
12 nemendur að útskrifast en 46 
nemendur sýna verkefni.
■ Í JL-húsinu að Hringbraut 121 
sýna 40 nemendur sem ýmist eru 
að ljúka eins árs undirbúningsnámi 
eða tveggja ára námi sem getur leitt 
til stúdentsprófs. Á sýningunni, sem 

teygir sig upp í rjáfur JL-hússins 
og innst í myrkustu kompur, verða 
margs konar verkefni nemenda sem 
ýmist hafa lagt áherslu á myndlist, 
hönnun eða arkitektúr í lokaverk-
efnum sínum. 
■ Í Gallerí Tukt opnar sýning á 
verkefnum fyrsta árs nema í Sjón-
listadeild úr tveimur áföngum, 
verkstæði og margmiðlun. Gerðar 
hafa verið tilraunir með klassísk 
efni, eins og akrílmálningu og gifs, 
en einnig með nýrri og óhefðbundn-
ari leiðir eins og „green screen“, 
sand og afsteypuefnið alginate.  

Þrjár sýningar Myndlistaskólans
Nemendur Myndlistaskólans í Reykjavík eiga verk á þremur sýningum sem opnaðar verða í dag. 
Verkin eru af margvíslegum toga, bæði listaverk og nytjamunir.

  Í leikhúsunum þykir 
það ekki bera merki um 

djúpa visku að vera 
Eurovision-söngvari, þó 

ég telji áhorf á saklausan 
sjónvarpsþátt einu sinni á 

ári hafa lítið með vits-
muni fólks að gera.

Hjalti Jón Sverrisson 
guðfræðinemi

Nærir andann
Lykilorð helgarinnar er próf-
lestur. Þó mun ég læðast á 
hljómsveitaræfingu til þess 
að næra andann. Svo er aldrei 
að vita nema ég líti við á 
myndarlegasta heimili lands-
ins; virði fyrir mér tómata-
plöntur og lífið sjálft. 
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Fræðsla Fjölskrúðugt fugla-
líf í Grasagarðinum í Laugardal 
verður skoðað á göngu um garðinn á 
morgun. Um leiðsögn sér Hannes Þór 
Hafsteinsson garðyrkjufræðingur og 
fuglaáhugamaður og þess má geta að 
fræðslan ef við hæfi allrar fjölskyld-
unnar. Hún er haldið í samstarfi við 
Fuglaverndarfélag Íslands og hefst 
klukkan ellefu.  .

Fuglalíf

Fræðst um 
fugla í Grasa-
garðinum

Tónlist Lúðrasveit Reykjavíkur heldur 
fjölskyldutónleika í Kaldalónssal Hörpu 
á sunnudag. Á tónleikunum mun Lúðra-
sveit Reykjavíkur flytja kvikmyndatónlist 
úr ýmsum áttum, til dæmis úr Mission 
Impossible, James Bond, Spider-Man, 
Mamma Mia, Hercules og Indiana Jones. 
Að þessu sinni sér Valur Freyr Einarsson 
leikari um kynningar á tónleikunum og 
um 50 manns halda uppi stuðinu, auk 
Vals Freys. 

Stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur 
er Lárus Halldór Grímsson. 

Fjölskyldutónleikar

Kvikmynda-
tónlist úr 
 ýmsum áttum

Hrund Þórsdóttir, 
fréttamaður á Stöð 2

Hittir frændur 
að norðan
Ég á þriggja daga helgarfrí, 
sem er yndislegt. Helgin er 
óvenjulítið skipulögð en ég 
ætla þó að hitta frændur 
mína sem búa á Akur-
eyri. Svo kíki ég kannski á 
fatamarkaði og í ræktina. 

Sýningar Hvorki fleiri né færri en 18 
söfn og sýningar við Eyjafjörð opna 
dyr sínar fyrir gestum og gangandi í 
dag milli klukkan 13 og 17. Tilefnið 
er Eyfirski safnadagurinn sem nú er 
haldinn í sjöunda sinn. Dagurinn er að 
þessu sinni tileinkaður sögulegu fólki 
sem sett hefur svip á samfélagið. 
Söfnin opna auk þess samsýninguna 
„Komið–  skoðið“ í menningarhúsinu 
Hofi á Akureyri í dag. Þar sýnir hvert 
safn forvitnilegan grip úr safnkosti 
sínum.  

Eyfi rski safnadagurinn

Átján söfn 
sameina kraft a 
sína í dag

Ásdís Ólafsdóttir nemi

Gátlisti og 
ham borgarar
Markmið laugardagsins er 
að ráðast á hinn  ógnvekjandi 
gátlista. Á sunnudaginn ætla 
ég svo að njóta þess að hafa 
klárað listann, belgja mig út 
í tveggja ára lúxus afmæli og 
fara í hamborgaraveislu um 
kvöldið.

FJÖLBREYTT VERK  Á sýningunum eru 
verk nemenda úr öllum deildum skólans.



20% afsláttur 
um helgina

Ávaxtatré
berjarunnar
og garðrósir 

Ís á 100 kr laugardag

Blákorn og 
turbokalk 
á tilboði!

Ný og betri verkfæra- og tækjadeild!

allt fyrir garðahreinsunina

Tækjaleiga Garðheima 
OPIÐ virka daga til kl. 18.00
og laugardaga til kl. 16.00

50% afsláttur
af leiguverði á kerru við kaup 
á mold, túnþökum og áburðarsekkjum

fUlLt AF

tIlbOðuM

sPenNaNdi 
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HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

TILBOÐ

FULLT VERÐ 12.995

7.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 16.995

12.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 22.995

16.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 9.995

6.995

VORHREINGERNING
ALLAR RYKSUGUR Á TILBOÐI
Nokkur verðdæmi:

Philips FC6142
Handryksuga með 9w sogstyrk. 9 mín. 
notkun á fullri hleðslu. Wet & Dry System - 
ryksugar blautt og þurrt. 1,4kg.

Philips FC8450
Sogkraftur 300w. 1800w PowerLife ryksuga. 
Tekur 3l af ryki. 5m snúra. 2 fylgihlutir.

Panasonic MCCG522
Ryksuga með 370w sogkrafti. 1300w ECO mótor. 
Tekur 3L af ryki. Gúmmíhjól. 7m snúra (10m drægni).

ÚRVAL AF VIFTUM 
20% AFSLÁTTUR

Melissa 640202 
1800w ryksuga með 5 filtera kerfi.
Stillanlegt málmrör. 3 aukahlutir.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

129.995

HÁGÆÐA PHILIPS SJÓNVARP H
Á FRÁBÆRU VERÐIÁ

hilips 32HFL7406DP
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt kortarauf.



SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.iiss

RTILBOÐ
LAU. 11-16 og SUN. 13-17

• Laser, IPL og vax háreyðingartæki
• UV tæki fyrir gervineglur
• Naglasnyrtisett

RIO SNYRTITÆKI
25% KYNNINGARAFSLÁTTUR

• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt kortarauf.

Kynnum dönsk heimilistæki 
í hæsta gæðaflokki
30% KYNNINGARAFSLÁTTUR

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

179.995

HÁGÆÐA PHILIPS SJÓNVARP 
Á FRÁBÆRU VERÐI
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Gamla dómshúsið við 
Lindargötu hefur geng-
ið í endurnýjun lífdaga. 
Það var á sínum mekt-
ardögum vettvangur 
stærsta dómsmorðs 

sem framið hefur verið í Íslands-
sögunni en nú er það æfingasvæði 
leikhópsins Lab-Loka sem endur-
gerir söguna af Guðmundar- og 
Geirfinnsmálinu á sinn hátt undir 
leikstjórn Rúnars Guðbrandssonar, 
sem gengið hefur með söguna og 
útfærslu hennar í nítján ár. Málið 
hafði reyndar verið honum hug-
leikið alveg frá því að atburðirn-
ir gerðust en það var ekki fyrr en 
hann kynntist Sævari Ciesielski, þá 
nýsloppnum úr fangelsi, að hann 
varð sannfærður um að hann yrði 
að gera leikrit upp úr málsatvikum.

„Árið 1994 setti ég upp Og þeir 
settu handjárn á blómin eftir Arra-
bal hjá Leiksmiðju Reykjavík-
ur. Verkið er fangelsisdrama og á 
æfingatímanum rakst ég á Sævar 
og spurði hvort hann vildi koma og 
deila reynslu sinni af einangrunar-
vist með leikhópnum. Hann tók vel 
í það, mætti og fór á þvílíkt flug. 
Það var bara eins og hann væri sér-
fræðingur í Arrabal, hann var svo 
fljótur að setja sig inn í allt og sagði 
okkur frá svo mörgu sem hann 
hafði lent í. Þá kviknaði þessi hug-
mynd að leikverki. Ég tók upp nokk-
ur myndbönd af Sævari og mótaði 
hugmyndina í grófum dráttum en 
svo fór þetta bara í pækil. Ég bjó í 
fimm ár í Bretlandi og var að vinna 
að allt öðrum hlutum, en þetta mál 
var alltaf aftast í höfðinu, enda 
hefur það náttúrulega fylgt manni 
alla tíð. Þessir krakkar sem voru 
sakborningar voru því sem næst 
jafnaldrar mínir og ég kannaðist 
við þau úr bænum. Maður upplifði 
þetta svo sterkt á sínum tíma þótt 
maður vissi þá ekkert hvað sneri 
upp eða niður í málinu. Ég bara gat 
ekki losnað við þetta úr huganum.“

Þúsundir blaðsíðna
Rúnar bjó erlendis á meðan dóms-
málið sjálft stóð yfir og kynntist 
þar meðal annars Guðjóni Skarp-
héðinssyni, einum sakborninga. 
Þegar hann kom heim fór hann að 
vinna á Landsbókasafninu, lagðist 
í lestur á dómskjölum og áhuginn 
blossaði upp aftur. Fyrir tveim-
ur árum fór hann fyrir alvöru að 
vinna að gerð leikverksins Hvörf 
og í fyrrasumar lagði hann ásamt 
Stefáni Halli Stefánssyni leikara 
undir sig herbergi dómara í gamla 
dómshúsinu, sem nú er yfirfullt 
af gögnum um málið og veggirnir 
þaktir tímalínum og útfærslum á 
málsatvikum og hinum ýmsu sam-
særiskenningum. „Við byrjuðum 
á því að lesa allar skýrslurnar og 
málskjölin, tuttugu og sex bækur, 
síðan kemur dómurinn upp á 627 
blaðsíður og svo öll málsskjölin úr 
endurupptökunni. Þetta eru þús-
undir blaðsíðna.“ 

MÁLIÐ Í STÓRUM DRÁTTUM

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Lögreglumenn gerast skáld
Hvörf eru nýtt íslenskt leikverk sem frumsýnt verður í Kúlunni í köld. Leikstjóri verksins og einn höfunda er Rúnar Guð-
brandsson, sem fékk hugmyndina eftir samskipti við Sævar Ciesielski fyrir nítján árum. Verkið hefur tekið miklum breyt-
ingum á meðgöngunni og nú beinist kastljósið í auknum mæli að rannsóknarmönnunum og ásetningi þeirra. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1974 1975 1977 1980 1997 1999 2000 2009 2011 2013

27. janúar 1974 
Guðmundur 
Einarsson hverfur 

19. nóvember 1974 
Geirfi nnur Einarsson 
hverfur

20. desember 1975 
Erla fyrst yfi rheyrð 
vegna hvarfs Guð-
mundar

22. júní 2000 
Endurupptöku-
beiðni Erlu hafnað

19. desember 
1977 Dæmt í málinu í 
sakadómi 
Reykjavíkur

22. febrúar 1980 
Dæmt í málinu í 
Hæstarétti 

15. júlí 1997 
Fyrri endurupp-
tökubeiðni Sævars 
hafnað

18. mars 1999 
Seinni endurupp-
tökubeiðni Sævars 
hafnað 

1. maí 2009 
Tryggvi Rúnar 
Leifsson lést

12. júlí 2011 
Sævar Marinó 
Ciesielski lést 

7. október 2011 
Starfshópur um Guð-

mundar- og Geir-
fi nnsmál skipaður af 

innanríkisráðherra 

25. mars 2013 
Skýrsla starfs-
hópsins kynnt 
almenningi

Birna og Rúnar kynntust árið 2005 og hafa síðan verið á fullu að framleiða 
börn og leiksýningar eins og hún orðar það. „Þetta hefur eiginlega haldist í 
hendur. Þegar við vorum að æfa Steinar úr Djúpinu var ég ólétt að stráknum 
okkar og alltaf ælandi og á æfingatímanum á Svikaranum var ég ólétt að 
tvíburunum og líka alltaf ælandi. Núna æli ég ekkert en það er samt mikið 
álag að vera bæði að framleiða sýninguna og leika í henni.“

Leiksýningarnar sem þau hafa unnið saman eru orðnar fjórar og börnin 
sömuleiðis, en fyrsta barn þeirra fæddist andvana. Leiksýningarnar munu 
verða fleiri en börnin ekki fullyrðir Birna. „Þetta er orðið ágætt. Auðvitað 
var það ekki á plani að eignast tvíbura en það var óvænt ánægja og sérstakt 
karma að fá tvö í einu, sérstaklega eftir þá erfiðu lífsreynslu að hafa misst 
frumburðinn. Þetta er búinn að vera ansi mikill rússíbani hjá okkur. En svona 
er nú lífið, það er yndislegt með öllum sínum blæbrigðum.“

Er ekki allt heimilislífið undirlagt af Hvörfum þessa dagana? „Jú, við erum 

bara alltaf í vinnunni og með fjölskylduna inni á gafli til að hugsa um börnin. 
En þetta lagast strax eftir frumsýningu, þá verður rólegra og við fáum meiri 
tíma til að sinna þeim.“

Þú ert svo ung að þú manst væntanlega ekkert eftir Guðmundar- og 
Geirfinnsmálinu? „Jú, ég man alveg eftir því. Þetta var svo stórt mál og litaði 
allt þjóðfélagið að þó að ég hafi verið krakki þá heyrði ég mikið af þessu máli. 
Ég var hálfsmeyk við að takast á við þessa sýningu, eiginlega bara hrædd, en 
Rúnar var búinn að ganga með þessa hugmynd svo lengi og við búin að kosta 
svo miklu til að það varð ekkert aftur snúið. Eftir að við fórum að æfa hvarf 
hræðslan líka og verkið fór að lifa sínu eigin lífi óháð raunveruleikanum.“

Hvað tekur svo við eftir að sýningum lýkur? „Þá gefum við okkur góðan 
tíma til að knúsa börnin okkar og sinna öllu því sem setið hefur á hakanum á 
æfingatímabilinu. Síðan förum við bara á fullt að vinna næstu sýningu, Stóru 
börnin eftir Lilju Sigurðardóttur, sem fer á fjalirnar næsta haust.“

FRAMLEIÐA BÖRN OG LEIKSÝNINGAR
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SUMMER SÓHLÍF

19.900

HURRICANE 16 CM

4.995

SUMMER BISTRO 
STÓLL

4.900

BASKET bastlarfa.
26 x 26 x 21 cm  990,- 
33 x 33 x 23 cm  1.490,- 
41 x 41 x 31 cm  1.990,- SUMMER

Sólhlíf Shanghai. Ýmsir 
litir. Ø 300 cm 19.900,-
Sólhlífarfótur seldur 
sér.

SUMMER
Grill. Hvítt eða svart. 
Ø 28 cm 3.995,-

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 

Laxabeygla
Reyktur lax, egg, graflaxsósa 
og salatblanda
Verð 895,- 

nú 695,-

HURRICANE
Lugt. H 16 cm  4.995,-
Lugt. H 23 cm  5.495,-

SUMMER
Eldstæði. Ø 75 cm  16.900,-

SUMMER
Ísfata m/skeið  
2.495,-

SUMMER
Garðstóll Bistro. Grábrúnn 
eða svartur. Ál/trefjaplast  
4.900,-

CLICK
Ruggustóll, svartur með bambus 
armhvílum 49.900,- Einnig til hvítur.

ZIGZAG
Púði, grár/natur. 50 x 50 cm  3.995,-
Ábreiða, grá/natur. 130 x 170 cm  11.995,-

SUMMER
Garðbekkur. Ál/trefjaplast. L 160 cm  
37.900,-

LANTERNE KERTALUGT 
H 49 CM

14.995

ECLIPS BORÐ 178 X 110 CM

129.900
CLICK STÓLL

24.900
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Nálgun Rúnars og Stefáns 
Halls er óvenjuleg að því leyti 
að það sem þeir reyndu fyrst og 
fremst að gera sér grein fyrir var 
hvað vakti fyrir rannsóknarmönn-
um málsins. „Þegar við fórum að 
vinna þessa systematísku rann-
sóknarvinnu breyttust allar mínar 
hugmyndir um þetta verk. Ég 
hafði hugsað mér eitthvert fang-
elsisdrama, sálfræðilegar afleið-
ingar einangrunar og svona en 
við lesturinn fór ég að fá miklu 
meiri áhuga á rannsóknaraðilun-
um. Hver var þeirra ásetningur og 
hvað knúði þá áfram? Og hvernig 
gat þetta eiginlega gerst? Dómur-
inn er alfarið byggður á játningum 
sem margoft voru dregnar til baka 
og breyttust endalaust. Það liggur 
ekki einu sinni fyrir að morð hafi 
verið framin. Það eru engin lífsýni, 
engin tengsl, engin mótív, þetta er 
allt eins og samsærisplott í bíó-
mynd. Eða mörgum bíómyndum, 
réttara sagt, það eru svo margar 
útgáfur af því sem á að hafa gerst. 
Okkar tök á þessu máli má eigin-
lega súmmera upp í spurningunni: 
Hvað gerist þegar lögreglumenn 
ætla að gerast skáld?“

Hefðu getað verið Jón og Gunna
Rúnar segist ekki vera að fella 
neinn dóm um sekt eða sakleysi 
í verkinu, en það sé þó augljóst 
að málsatvik geti alls ekki hafa 
verið þau sem greint er frá í dómn-
um. „Þetta er enn óleyst gáta, eitt 
stærsta sakamál Íslandssögunnar 
sem í voru felldir þyngstu dómar á 
lýðveldistímanum. Það er það sem 
gerir þetta svo spennandi að kafa 
í.“

Ein leikkonan er dóttir eins hinna 
grunuðu í málinu, er það ekkert 
skrítin staða? „Alls ekki. Það sýnir 
bara hvað þetta mál snerti marga 
í þjóðfélaginu, það var alls konar 
fólk sem dróst inn í þetta. En það 
er rétt að undirstrika það að þetta 
verk er skáldskapur. Allir karl-
kyns sakborningarnir heita Jón og 
stúlkan heitir Guðrún til að draga 
fram þá staðreynd að það hefðu 
hvaða Jón og Gunna í samfélaginu 
getað lent í þessu. Við erum ekkert 
að reyna að elta veruleikann beint, 
enda er hann mjög loðinn í þessu 
máli, en þó er nánast allt sem fólk 
tekur sér í munn tekið beint upp úr 
skýrslum og staðreyndum er haldið 
til haga. Engu að síður er þetta leik-
hús sem lýtur sínum eigin lögmál-
um og þetta eru allt leikpersónur.“

Að deyja úr sviðsskrekk
Rúnar ber öll einkenni heltekins 
manns, hann er nánast óstöðvandi 
í útskýringum og bollaleggingum 
um þennan tíma, þetta mál og tíðar-
andann. Enda kemur í ljós að fyrsta 
sagan sem hann skrifaði um málið 
er jafngömul því. „Ég var í mennta-
skóla þegar þetta gerðist og í einum 
íslenskutímanum fengum við það 
verkefni að skrifa ritgerð sem héti 
Mannshvarf í Keflavík. Ég gekk þá 
með skáld í maganum og skrifaði 
ægilega smarta smásögu sem gekk 
út á það að maðurinn hefði bara 
forðað sér af skerinu og sæti í vel-

lystingum einhvers staðar í Suður-
Ameríku.“

Gekkst með skáld í maganum 
þá? Er það horfið? „Það varð nú 
bara einhvers konar leikskáld á 
endanum. Leiklistin varð ofan á 
og strax eftir menntaskóla kom ég 
mér til Kaupmannahafnar og fór 
fljótlega að starfa með framsækn-
um leikhópum þeirra ára þar. Ætl-
aði reyndar fyrst að verða leikari 
en komst svo að því að þótt mér 
fyndist æfingaferlið og líkamlega 
þjálfunin skemmtileg þá fékk ég 
ekkert út úr því að standa á sviði. 
Er of mikill perfeksjónisti og var 
alltaf að rífa mig niður, fannst ég 
ómögulegur og var að deyja úr 
sviðsskrekk. Þannig að smátt og 
smátt þróaðist ég yfir í leikstjórn 
og kennslu sem ég hef unnið við 
meira og minna allar götur síðan. 
Ég vann auðvitað eitthvað annað 
meðfram leiklistinni lengi framan 
af, fór á sjóinn á meðan ég nennti 
því, kenndi í grunn- og framhalds-
skólum og fleira en tengslin við 
leikhúsið rofnuðu aldrei, það var 
alltaf númer eitt.“

Eftir að hafa verið það sem hann 
sjálfur kallar „farandleikstjóri“ 
árum saman tók Rúnar sig upp árið 
sem hann varð fertugur og hélt til 
Englands í mastersnám í leikstjórn 
og leiklistarfræðum. „Ætlaði fyrst 
bara að taka masterinn en hélt svo 
áfram og tók M.Phil./Ph.D. – eins 
og Sigmundur Davíð fór í – sem er 
svona lengri leiðin að doktorsnám-
inu. Nokkrum árum áður en ég fór 
hafði ég ásamt öðrum stofnað leik-
hópinn Lab-Loka sem átti eiginlega 
aðallega að vera nokkurs konar 
endurmenntunarhópur fyrir leik-
ara með áherslu á líkamlegu tján-
inguna, en við vorum svo beðin að 
setja upp sýningar hér og þar og 
þetta vatt smám saman upp á sig. 
Lab-Loki lifði áfram góðu lífi þessi 
fimm ár sem ég var í Englandi og 
við settum upp ýmsar sýningar þar, 
oftast í samvinnu við háskólaleik-
hópa.“

Aftur á þrítugsaldurinn
Ástæðan fyrir því að Rúnar sneri 
heim frá Englandi var að honum 
var boðin staða við nýstofnaða 
leiklistardeild LHÍ og varð í kjöl-
farið fyrsti prófessorinn í leiktúlk-
un við nýstofnaða leiklistardeild 
LHÍ. Því starfi gegndi hann í fimm 
ár en hefur síðan „verið að harka 
þetta frílans á gamals aldri“ eins 
og hann orðar það sjálfur. 

Hann er reyndar eiginlega aftur 
kominn í stöðu manns á þrítugs-
aldri bæði í starfinu og einkalíf-
inu því hann á líka þrjú börn undir 
þriggja ára aldri með sambýliskonu 
sinni, Birnu Hafstein leikkonu. 
„Já, það er svo hentugt að láta líða 
svona langt á milli barna, þá eru 
þau eldri komin á barnapíualdur,“ 
segir hann glottandi. „Reyndar 
eru börnin mín sex í allt, sú elsta 
tuttugu og níu ára og þær yngstu 
tvíburar á öðru ári. Þar á milli eru 
tuttugu og eins árs dóttir, nítján ára 
sonur og þriggja ára sonur. En ég á 
engin barnabörn enn þá.“

Fjölskyldan býr í Sundunum, á 

æskuheimili Rúnars sem faðir hans 
byggði og foreldrar hans fluttu 
inn í nokkrum mánuðum áður en 
hann fæddist. Birna hefur tekið 
þátt í öllum sýningum Lab-Loka 
síðan þau Rúnar kynntust og hann 
segir verkaskiptinguna sem þau 
hafa komið sér upp henta sér mjög 
vel. „Við rekum þetta saman. Hún 
er meiri framkvæmdastjóri en ég 
og fjármálakona, sem er ákaflega 
hentugt. Við erum alveg ágætis 
teymi.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Höfundar: Rúnar Guðbrandsson, Sjón, Stefán Hallur 
  Stefánsson og leikhópurinn.
 Leikstjórn: Rúnar Guðbrandsson.
 Leikmynd og búningar: Eva Signý Berger.
 Tónlist og hljóðhönnun: Guðni Franzson.
 Leikarar: Arnar Jónsson, Árni Pétur Guðjónsson, 
  Birna Hafstein, Friðrik Friðriksson, Stefán 
  Hallur Stefánsson, Magnús Jónsson, Hilmir 
  Jensson, Svandís Dóra Einarsdóttir, 
  Þorsteinn Backman.

Hvörf er samstarfsverkefni Lab Loka og Þjóðleikhússins

AÐSTANDENDUR HVARFA
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A4 Skeifunni 17 / A4 Smáratorgi 1 / A4 Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði

A4 Dalsbraut 1, Akureyri / A4 Miðvangi 13, Egilsstöðum / A4 Austurvegi 65, Selfossi

Laugardagur – Opið 11-17
13–15  Grillaðar pylsur og svali
14.00  Solla stirða og íþróttaálfurinn

Sunnudagur – Opið 13-17
14–15.30  Grillaðar pylsur og svali
14.30  Solla stirða og íþróttaálfurinn

RISA 
 LAGERSALA A4

Hoppu
kastaliastali

Ís

STÍLABÆKUR OG MÖPPUR 

FRÁ 49 kr.

SPIL OG PÚSL  

FRÁ 99 kr.
FÖNDURVÖRUR  

FRÁ 49 kr.

SKÓLATÖSKUR  

FRÁ 499 TIL 1.999 kr.

Gjafapokar
og pappír

99 kr
og pappío

99 kr99 kr

ar
írír

Gjafakort
49 kr

ALLA HELGINA Á KÖLLUNARKLETTSVEGI 10
YFIR 6000 VÖRUTEGUNDIR – VERÐ FRÁ  49 kr. – 4.999 kr.
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

TVÍSKIPTUR BRENNARI

NEISTAKVEIKJARI

Vnnr. 50632141
Gaasgrill án 
þrýýstijafnara.

13.990kr.

Vnr. 49620055
LUXUS reiðhjól.

26”

21 GÍR

KLÚBB verð

Almennt verð 45.990 kr.
36.990kr.

Vnr. 50632105
MR GRILL ferðagasgrill,
grillflötur 30x37 cm, efri grind, 
hitadreifiplata, 2,6 kW. 9.990kr.

Vnr. 50630082
Excel 200 gasgrill, tvö-
faldur álbrennari 6,2 kW. 
Eldunarsvæði 49,5x35 cm
og neistakveikikerfi. 45.990kr.

Vnr. 50630080
Cook Dome
kolagrill, 57 cm. 49.990kr.

Vnr. 50657143
STERLING GASGRILL
1714, H-brennarakerfi 
10 kW. Eldunarsvæði
55x38 cm.

KLÚBB verð

Almennt verð 55.990 kr.
44.990kr.

Vnr. 50630084
Outback gasgrill með
tvöföldum álbrennara.
2 postulínshúðaðar
grillgrindur og efri 
hitunargrind. 9,0 kW.

KLÚBB verð

Almennt verð 49.990 kr.
39.990kr.

26” götureiðhjól kvenna. 29.990kr.

24.990kr.
Vnr. 49620050
TIGER barnareiðhjól.

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM

MEÐ BRETTUM, KÖRFU OG BÖGGLABERA

12”

6 GÍRA

26”

29.990kr.25.990kr.
Vnr. 49620051
TIGER barnareiðhjól.

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM

16”

Vnr. 49620052
TIGER barnareiðhjól.

20”

38.990kr.
Vnr. 49620053-4
EXCEL reiðhjól.

RAUTT OG SVART EÐA BLÁTT OG SVART

21 GÍR

24”

19.990kr.
Vnr. 49602021
THUNDER barnareiðhjól.

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM

12”

.990kr.

Vnr. 50657149
STERLING CAPINET 
gasgrill, 3 brennarar 
og bakbrennari,
niðurfellanleg 
hliðarborð með 
hellu, hitamælir, 
þrýstijafnari og 
skápur. Ryðfrítt/ál. 
15,8kW. Eldunar-
svæði 60x38 cm.

MEÐ BRETTUM KÖRFU OG BÖGGLABERA



Vnr. 55095104
Blákorn, 25 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.990 kr.
4.990kr.

25 KG

Vnr. 55095013
CASORON
illgresiseyðir, 
1 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.990 kr.
2.990kr.

Vnr. 54905038
KÄRCHER slönguvagn með
20 m slöngu og tengi.

KLÚBB verð

Almennt verð 16.990 kr.
9.990kr.

99.900kr.

Vnr. 0291820
Barnahús, 
2,56 m2, 19 mm.

STYRKINGAR OG FESTINGAR FYLGJA

SUMAR
GLEÐILEGT
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BYKO KLÚBBSINS 2013
SUMARLEIKUR

TAKTU ÞÁTT!
SKRÁÐU ÞIG Í KLÚBBINN OG FREISTAÐU GÆFUNNAR!

GLÆSILEGIR VINNINGAR

DREGIÐ VIKULEGA

ÓDÝRT 
PALLAEFNI

205kr./lm

185kr./lm

Vnr. 0058324  
27x95 mm

Vnr. 0058254  
22x95 mm

210kr./lm
Vnr. 0058325  
27x120 mm 

Fura, alheflað pallaefni, AB-gagnvarið.

165kr./lm
Vnr. 0058224  
22x95 mm

185kr./lm
Vnr. 0058274  
27x95 mm

Fura, alheflað pallaefni,  
gagnvarið, ECO-GR.

Sumar íBYKO

2.990kr.

Vnr. 74830055
EINHELL BG-SR 12
dreifari.

Nánar um sumarleikinn á www.byko.is

Nýtt BYKO blað 

komið út!

Verslaðu beint úr 

blaðinu á byko.is

22 FYRRIR 1

1.290kr.

Vnr. 55097032
Gróðurmold, 50 l.

Vnr. 863363041-540
KJÖRVAARI pallaolía, glær, græn, 
hnota, ffura, rauðfura eða
rauðviður, 4 l.4.695kr.

Dæmi um vinninga:  

Gasgrill, sláttuvélar, garðhúsgögn, 

viðarvörn, borvélar, grillveislur frá 

Nóatúni, reiðhjól, matarstell, 

blómapottar og fleira og fleira …
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Eftir langt atvinnuumsóknarferli 
hefur Björt Ólafsdóttir loksins 
fengið svar, hún mun taka sæti á 
Alþingi næsta haust ásamt fimm 
flokksystkinum sínum í hinum 
nýstofnaða flokki Bjartri framtíð. 

Björt verður ein af 27 nýjum þingmönnum 
sem taka sæti á Alþingi og viðurkennir að 
hún sé með nokkur fiðrildi í maganum yfir 
væntanlegu starfi. 

„Ég er svona að átta mig á þessu núna. 
Ég hlakka líka mikið til að takast á starf-
ið og leggja mitt af mörkum. Ég verð samt 
örugglega smá stressuð fyrir mína fyrstu 
ræðu í pontu en það er eðlilegt,“ segir 
Björt hlæjandi er hún tekur á móti blaða-
manni í  fallegri risíbúð í miðbæ Reykja-
víkur. Þar býr Björt ásamt unnusta sínum, 
Birgi Viðars syni, og þriggja ára syni þeirra, 
Garpi. 

Árið 2013 er viðburðaríkt í lífi Bjartar. 
Hún fagnaði þrítugsafmæli sínu í byrjun 
árs, sagði upp vinnu sinni sem mannauðs-
ráðgjafi hjá Capacent og ákvað að skella sér 
í framboð. Einnig fékk hún bónorð og er að 
skipuleggja veglegt sveitabrúðkaup í sumar. 
Björt er nefnilega sveitastúlka sem ólst upp 
við heldur óvanalegar aðstæður. 

Ólst upp á meðferðarheimili
„Mér og bræðrum mínum hefur aldrei þótt 
þetta neitt sérstakt tiltökumál en flestum 
finnst mjög merkilegt þegar við segjumst 
hafa alist upp á meðferðarheimili,“ segir 
Björt og vísar þar í æskuheimilið, Torfa-
staði í Biskupstungum. 

Foreldrar Bjartar ráku meðferðarheim-
ili fyrir unglinga á aldrinum 12-17 ára sam-
hliða því að reka búskap á bænum í 28 ár. 
Samtals voru þau yfirleitt 12 á heimilinu, 
fimm fjölskyldumeðlimir, en Björt á tvo 
bræður, sex unglingar og einn vinnumaður. 
Yfirleitt var um barnaverndarmál að ræða 
þar sem vímuefnamisnotkun kom stundum 
við sögu. Björt lærði snemma á mikilvægi 
góðra samskipta og kallaði þá unglinga sem 
dvöldu hjá þeim hverju sinni stjúpsystkini 
sín. „Krakkarnir sem dvöldu hjá okkur 
voru aldrei minna en ár í senn, sum komu 
svo aftur til að vinna og búa hjá okkur. Auð-
vitað tengdist maður þeim mismikið en 
mörg þeirra eru í sambandi við okkur enn 
þann dag í dag. Hafa verið með okkur á jól-
unum í seinni tíð og skírt börn sín í höfuðið 
á foreldrum mínum,“ segir Björt og bætir 
við að þau hafa yfirleitt tæklað öll vandamál 
sem komu upp á svona stóru heimili saman. 

„Maður lærði aga og að maður þurfti að 
vinna fyrir hlutunum. Ég man ekkert sér-
staklega eftir neinu einstöku sem kom upp 
en ég held að mamma og pabbi hafi sofið 
með annað augað opið í 28 ár. Við vorum 
hins vegar aldrei skert af ást og umhyggju 
þó að stundum reyndi á að deila athygli for-
eldra okkar með öðrum.“

Ætlaði að hætta í menntaskóla
Björt gekk í grunnskóla Biskupstungna í 
Reykholti, í tíu manna bekk þar sem allir 
fengu að blómstra, en er hún lauk grunn-
skólagöngu fór hún að renna hýru auga 
til höfuðborgarsvæðisins. Hana langaði í 
Menntaskólann við Hamrahlíð þó að móðir 
hennar hafi frekar viljað hafa einkadótt-
urina nær. Björt hafði vinninginn og flutti 
16 ára gömul til Reykjavíkur. 

„Mömmu var ekki alveg rótt að sleppa 
hendinni af einkadótturinni svo hún fékk 
konu sem hafði verið hjá okkur á Torfa-
stöðum til að flytja inn með mér ásamt fjöl-
skyldu sinni. Svo var ég oft lokkuð heim um 

helgar. Ég er svo mikill sælkeri að pabbi 
hringdi oft í mig á föstudögum og sagðist 
vera með lambalæri eða eitthvað annað gott 
í ofninum og þá var ég fljót að koma,“ rifjar 
Björt upp hlæjandi. 

Það var krefjandi fyrst um sinn að koma 
úr sveitinni í jafn stóran skóla og MH. Hins 
vegar voru það týpurnar og ekki síst hinn 
frægi Hamrahlíðarkór sem heilluðu Björt, 
sem var fljót að kynnast fólki og koma sér 
inn í félagslífið. 

„Ég hafði alltaf verið afburðanemandi en 
kannski hentaði fjölbrautakerfið mér ekki 
alveg nógu vel. Eftir annað árið þurfti ég 
að horfast í augu við raunveruleikann og 
spýta í lófana ef ég ætlaði að útskrifast á 
réttum tíma,“ segir Björt sem á þeim tíma 
var jafnvel að spá í hætta í skóla og halda 
út í heim. „Ég fékk þá flugu í hausinn að 
læra fatahönnun í Flórens 18 ára en þá settu 
for eldrar mínir mér stólinn fyrir dyrnar og 
sögðu mér að gjöra svo vel og klára skólann. 
Eftir það gæti ég gert það sem ég vildi. Þá 
lá hins vegar sálfræðin beinast við og ég sé 
ekki eftir því í dag. Ég hef samt enn þá mik-
inn áhuga á hönnun og tísku.“

Þrífst á mannlegum samskiptum
Björt fór í sálfræði í Háskóla Íslands og 
vann á geðdeildum Landspítalans samhliða 
námi sínu. Hún segir áhugann á sálfræði 
líklega vera hægt að rekja til æsku sinnar 
þegar hún lærði að takast á við og eiga sam-
skipti við mismunandi einstaklinga á heim-
ili sínu. Í starfi sínu á geðdeildunum kynnt-
ist hún samtökunum Geðhjálp þar sem hún 
síðar gegndi formennsku á árunum 2011 til 
lok árs 2012. 

„Geðhjálp var sjálfboðavinna sem ég 
sinnti samhliða vinnu minni sem ráðgjafi 
hjá Capacent og ég lærði heilan helling í 
því starfi. Ég var með gott fólk í kringum 

mig sem studdi mig og kynntist líka nokkr-
um alþingismönnum sem ég þurfti að eiga í 
samskiptum við.“

Björt flutti ásamt unnusta sínum til Lund-
ar í Svíþjóð þar sem hún nældi sér í masters-
gráðu í mannauðsstjórnun. Þau fluttu svo 
heim í miðju hruni en Björt datt í lukkupott-
inn og fékk draumastöðuna hjá Capacent. 

„Ég hef alltaf sóst eftir því að vera í 
ábyrgðarstöðu og viljað vera í eldlínunni. Ég 
er mikil félagsvera og þrífst þegar ég er í 
mannlegum samskiptum við sem flesta en 
þar kemur sálfræðin sér vel. Að kunna að 
tækla mismunandi einstaklinga með misjafn-
ar skoðanir og þarfir. Ég býst við því að það 
eigi eftir að koma sér vel inni á Alþingi líka.“

Bjartari framtíð
Björt tók sér langan umhugsunarfrest um 
hvort hún ætti að hella sér út í pólitíkina 
þegar Heiða Kristín Helgadóttir, annar for-
maður Bjartar framtíðar, viðraði þessa hug-
mynd við hana í byrjun árs. 
„Ég hef alltaf haft áhuga á stjórnmálum og 
fékk pólitískt uppeldi þar sem okkur var 
kennd gagnrýn hugsun. Ég hef samt aldrei 
verið virk í neinum flokki.“ Eins og flestir 
fylgdist Björt með velgengni Besta flokksins 
úr fjarlægð og fékk í kjölfarið góða tilfinn-
ingu fyrir stjórnmálum.  „Þetta er ábyrgðar-
fullt hlutverk sem ég vildi ekki taka að mér 
í neinni fljótfærni. Því hugsaði ég þetta vel 
og lengi, auðvitað með mínum nánustu sem 
studdu mig áfram. Það kom mér því ekki á 
óvart að komast á þing enda var það mark-
miðið allan tímann og ég undir það búin.“

Ýmsar raddir hafa heyrst þess efnist að 
Björt hafi ekki verið nógu áberandi í kosn-
ingabaráttunni miðað við hversu hátt sæti 
hún skipaði á lista en Björt sat í fyrsta sæti í 
Reykjavíkurkjördæmi norður. 

„Ég var úti um allt á meðan á baráttunni 

stóð, í viðtölum í sjónvarpi og útvarpi. Í odd-
vitaþætti RÚV, sat pallborð hjá hinum ýmsu 
hagsmunaaðilum, fór á fjölmarga vinnustaði 
og stóð vaktina í  verslunarmiðstöðvum. Björt 
framtíð er ólíkur öðrum flokkum því það eru 
tveir formenn. Það er eðlilegt að Gummi og 
Heiða hafi kannski virkað meira áberandi 
fyrir suma. Við höfðum takmarkað aðgengi 
að fjölmiðlum og vorum ekki með neina 
styrki frá ríkinu eins og margur til að koma 
okkur á framfæri. En mér þykir vænt um að 
heyra að fólk hafi viljað sjá meira af mér, 
sumir hringdu bara í mig og mæltu sér mót 
við mig.“

Góð samskipti lykillinn
Björt framtíð hafa lýst því yfir að þau vilji 
breyta til á Alþingi og meðal annars breyta 
vinnuferlum, minnka átök og málþóf. Þau 
eru aðgengilegur flokkur sem vill þjónusta 
almenning með stjórnmálaþátttöku sinni. 

„Alþingi er ekkert öðruvísi en aðrir vinnu-
staðir þar sem góð samskipti eru lykillinn 
að góðum árangri. Það skiptir máli að tala 
saman, setja sitt egó út fyrir rammann og 
hugsa um heildina. Hvað er besta leiðin 
hverju sinni,“ segir Björt sem setur spurn-
ingarmerki við flokkshollustu. 

„Mér finnst það skrýtin pæling enda virð-
ist sem fólk blindist á allar aðrar leiðir en 
sínar eigin. Stundum er það ekki besta leið-
in og við erum ráðin í þetta starf til að ein-
mitt finna bestu útfærslurnar hverju sinni. 
Það sem skiptir mestu máli er að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu. Ég set spurningar-
merki við það að fylgja ákvörðunum sem ég 
hef ekki tekið þátt í og er kannski ekki sam-
mála.” segir Björt sem hlakkar til að  hefjast 
handa.

 „Nú ætla ég að vera skipulögð og sum-
arið verður nýtt í undirbúning fyrir þennan 
spennandi vetur sem er fram undan.“

Með fiðrildi í maganum
Björt Ólafsdóttir er eitt af nýju andlitunum sem taka sæti á Alþingi. Þar mun hún sitja fyrir hönd Bjartrar framtíðar en Björt 
er sveitastúlka sem ólst upp á meðferðarheimili þar sem áhuginn á sálfræði kviknaði en sú reynsla gæti nýst í nýju starfi.

GÓÐ SAMSKIPTI LYKILLINN  Björt Ólafsdóttir er viss um að bakgrunnur hennar úr sálfræði og mannauðsstjórnun eigi eftir að koma sér vel í nýja starfinu þar 
sem góð samskipti séu nauðsynleg til að ná árangri á Alþingi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

BJÖRT FORTÍÐ

FJÖLSKYLDAN  Björt ásamt unnusta sínum, 
Birgi Viðarssyni, og syni þeirra, Garpi. 

Á SKÍÐUM  Björt er bæði í skíða- og hesta-
mennskunni.

Í STUÐI  Tveggja ára Björt með foreldrum sínum og bróður 
í húsi þeirra á Njálsgötunni. 

STÓRT HEIMILI  Allir að borða morgunmat í hestaferð en 
mikið var um að vera á stóru heimili á Torfastöðum. 
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Flautað verður til leiks 
á Íslandsmóti karla í 
knattspyrnu um miðj-
an dag á morgun eftir  
lengsta undirbúnings-
tímabil í heimi. Gæði 

fótboltans og umgjörðin í kringum 
mótið, sem í ár ber nafnið Pepsi-
deildin, hafa aukist árlega síðustu 
ár og virðist almennur samhljóm-
ur um að flest sé til staðar fyrir 
skemmtilegt og spennandi mót.

Svarthvít barátta á toppnum?
Spekingar Fréttablaðsins spá 
ríkjandi Íslandsmeistarum sigri 
í Pepsi-deildinni. Hafnarfjarðar-
liðið mætir enda ógnarsterkt til 
leiks með lítið breytt lið frá síð-
asta tímabili. Meistararnir hafa þó 
þurft að sjá á eftir markverðinum 
reynda Gunnleifi Gunnleifssyni 
og hafa ákveðið að binda trúss sitt 
við uppalinn FH-ing, Róbert Örn 
Óskarsson, sem hefur ekki áður 
verið aðalmarkvörður í efstu deild. 
Markvarðarstaðan er því spurn-
ingamerki í liði FH-inga.

Önnur lið sem þykja líkleg til að 
gera atlögu að Íslandsmeistaratitl-
inum eru KR, Stjarnan og Breiða-
blik. KR-ingar urðu Íslandsmeist-
arar árið 2011 og framan af sumri 
í fyrra gerðu þeir sig líklega til að 
endurtaka leikinn. Undir lok leik-

tíðarinnar misstu þeir hins vegar 
flugið og enduðu að lokum í fjórða 
sæti sem þykir ekki góður árangur 
á þeim bænum þótt bikarmeistara-
titill hafi verið bót í máli. 

KR-ingar verða líklega án fram-
herjans sterka Kjartans Henry 
Finnbogasonar í sumar sem er 
mikill missir fyrir liðið sem þó er 
með breiðan hóp. Þá hafa KR-ingar 
fengið til liðs við sig Eyjamanninn 
Andra Ólafsson og Brynjar Björn 
Gunnarsson sem er kominn aftur 
heim eftir fimmtán ár erlendis.

Breiðablik lenti í öðru sæti í 
fyrra eftir öflugan lokasprett og 
þykir til alls líklegt í sumar. Blik-
ar eru eins og oft áður með ungt lið 
fullt af efnilegum leikmönnum en 
hafa bætt landsliðsmarkverðinum 
Gunnleifi Gunnleifssyni í hópinn. 
Springi ungir leikmenn á borð við 
Árna Vilhjálmsson og Elfar Árna 
Aðalsteinsson út í sumar gætu 
Blikar farið langt.

Spurningarmerki á miðsvæðinu?
Völsurum er spáð fimmta sæti en 
eins og síðustu ár hafa orðið mikl-
ar breytingar á liði Vals. Nýverið 
varð ljóst að Rúnar Már Sigurjóns-
son, besti maður liðsins á síðustu 
leiktíð, mun spila með Val í sumar 
og munar miklu um hans framlag. 
Hópur Vals er svo sterkur að liðið 
getur gert atlögu að titlinum en þá 
þarf flest að ganga upp.

Fylkismönnum er spáð sjötta 
sæti en þeir hafa misst mikil-
væga leikmenn, þá Ásgeir 
Börk Ásgeirsson og Ingi-
mund Níels Óskarsson. Á 

móti hafa þeir fengið til liðs við 
sig markahrókana Tryggva Guð-
mundsson og Viðar Örn Kjart-
ansson og Framarana Kristján 
Hauksson og Heiðar Geir Júlíus-
son. Smelli nýju leikmennirnir vel 
inn í liðið getur það gert atlögu að 
Evrópusæti en líka lent í basli.

Framarar lentu í vandræðum 
síðasta sumar eftir frábært undir-
búningstímabil. Þeir mæta til leiks 
með nýja varnarlínu og hafa auk 
þess fengið til liðs við sig miðju-
manninn Viktor Bjarka Arnarson 
frá KR. Spurningin hvað Fram 
varðar er hvernig nýju varnar-
mennirnir koma inn í liðið en með 
þá Steven Lennon og Kristin Inga 
Halldórsson frammi ættu Framar-
ar að skora nóg af mörkum.

Skagamenn mættu aftur til leiks 
í efstu deild í fyrra eftir nokkurra 
ára dvöl í 1. deild. Þeir fóru frá-
bærlega af stað en gáfu eftir þegar 
leið á sumarið. Gulir og glaðir 
mæta til leiks með nær sama lið og 
lauk tímabilinu í fyrra en hafa þó 
fengið til liðs við sig þrjá erlenda 
leikmenn sem spennandi verður að 
fylgjast með.

Landsbyggðarlið niður?
Fréttablaðið telur að ÍBV og Þór 
sleppi naumlega við fall en að 
Keflavík og nýliðar Víkings á 
Ólafsvík falli. Þórsarar eru komn-
ir upp á ný eftir árs fjarveru. Þeir 
koma nú til leiks reynslunni ríkari 
og sem fyrr vel studdir af hinum 
Mjölnismönnum.

Keflvíkingum er spáð falli en 
þeir hafa verið samfellt í efstu 

deild frá 2004. Keflvíkingar 
munu sakna Guðmundar Stein-
arsson, markahæsta leikmanns 
félagsins frá upphafi, en von-

ast til þess að efnilegir leikmenn 
félagsins stígi upp og tryggi gott 
sumar í Bítlabænum.

Íslandsmótið í knattspyrnu er haldið í 102. skipti í sumar 
en mótið fór fyrst fram 1912. KR hefur oftast orðið Ís-
landsmeistari, alls 25 sinnum, en næst því kemur Valur með 
tuttugu titla og ÍA með nítján. Síðasta áratuginn hafa FH-ingar 
borið höfuð og herðar yfir önnur lið en þeir hafa unnið sex 
sinnum á síðustu tíu árum. Átta af þeim tólf liðum sem spila 
í efstu deild í ár hafa hampað Íslandsmeistaratitlinum en 
Stjarnan, Fylkir, Þór og Víkingur Ólafsvík eiga það eftir.

➜ KR-ingar sigursælastir allra

Eftir níu ára fjarveru komu Stjörnumenn sterkir til leiks í efstu deild sum-
arið 2009 og hafa síðan fest sig í sessi sem eitt af betri liðum deildarinnar. 
Síðustu ár hefur þeim oft verið spáð góðu gengi en þegar á hólminn hefur 

verið komið hefur vantað herslumuninn til þess að gera alvöru atlögu 
að Íslandsmeistaratitlinum. Nú velta hins vegar margir Garðbæ-

ingar fyrir sér hvort árið 2013 verði ár Stjörnumanna sem hafa 
fengið til liðs við sig Garðbæinginn Veigar Pál Gunnarsson. 
Veigar hefur síðasta áratuginn verið landsliðsmaður og einn 
besti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar. Síðast þegar hann 
lék á Íslandi var hann lykilmaður í liði KR sem vann tvo Ís-

landsmeistaratitla 2002 til 2003. Vonast Stjörnumenn til 
þess að Veigar geti leikið sama leik með uppeldis-

félaginu en það gæti ráðist af því hvernig 
gengur að binda vörnina saman.

➜ Kemur Veigar Páll Stjörnunni alla leið?

Eyjamenn hefja keppni með nýja stjörnu í broddi fylkingar: 
David James, fyrrverandi landsliðsmarkvörð Englendinga. 
James er sennilega stærsta nafnið sem keppt hefur í 
efstu deild á Íslandi en er þó reyndar kominn af léttasta 
skeiði en hann verður 43 ára í sumar. James kemur 
hingað til lands í gegnum tengsl sín við nýjan 
þjálfara Eyjamanna, fyrrverandi landsliðsfyrirliðann 
Hermann Hreiðarsson, en þeir spiluðu saman hjá 
Ports mouth í ensku úrvalsdeildinni um árabil. 
Fréttablaðið spáir Eyjamönnum 9. sæti í sumar en 
þeir hafa misst nokkra sterka leikmenn þegar liðið 
hafnaði í 3. sæti. Vörn Eyjamanna verður sterk 
eins og síðustu ár í sumar, ekki síst þar sem Eiður 
Aron Sigurbjörnsson, er kominn aftur til ÍBV, en 
þeir gætu lent í vandræðum framar á vellinum.

➜ Stærsta nafnið í íslenska boltanum?

Víkingur frá Ólafsvík leikur í efstu deild í fyrsta sinn í 
ár eftir flott sumar í fyrstu deildinni í fyrra. Spámenn 
Fréttablaðsins spá því að Víkingar fari beinustu leið aftur 
niður í fyrstu deild þrátt fyrir góðan árangur á undir-
búningstímabilinu. Víkingum hefur gengið illa að styrkja 
leikmannahópinn fyrir átökin í sumar og misstu þar að 
auki einn besta leikmann sinn, Edin Besilja, til Þórs. 
Ljóst er að mikið mun mæða á lykilmanni liðsins, 
Guðmundi Steini Hafsteinssyni sem var markahæsti 
leikmaður fyrstu deildarinnar í fyrra, og þá hafa 
Víkingar fengið til liðs við sig þrjá erlenda leikmenn 
sem gætu hafa styrkt liðið. Fari Víkingar vel af stað og 
takist þeim að byggja upp stemningu í kringum liðið er 
aldrei að vita hve langt þeir geta farið en skrefið upp úr 
fyrstu deild gæti reynst liðinu of stórt.

➜ Ólsarar mættir til leiks
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Næsta laugardag verður fjallað um 
Pepsi-deild kvenna sem fer af stað á 
þriðjudag.
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FH spáð Íslandsmeistaratitlinum
Boltinn byrjar að rúlla í Pepsi-deild karla á morgun en opnunarleikur Íslandsmótsins verður leikur ÍBV og ÍA í Vestmanna-
eyjum. Spekingar Fréttablaðsins spá því að FH verji Íslandsmeistaratitill sinn frá því í fyrra en mörg sterk lið standa í veginum.

Magnús Þorlákur 
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is
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Eitthvað fyrir alla 
Veiðideild Útilífs var nýverið stækkuð 
og úrvalið aukið. Þar fást vörur á 
breiðu verðbili. SÍÐA 2

Ævintýraland
Verslunin Veiðifl ugur hefur fengið 
umboðið fyrir hina heimsfrægu 
Loop-veiðivörur.  SÍÐA 2

Afmælistilboð
Veiðiportið er tíu ára og 
verður með tilboð allan 
maímánuð. SÍÐA 4

NORDICPHOTOS/GETTY

Veiðikortið er að hefja sitt níunda 
starfsár en með það í vasanum er 
hægt að veiða nær ótakmarkað í 
rúmlega 35 veiðivötnum víðs vegar 
um landið sem og að tjalda endur-
gjaldslaust við mörg þeirra. Kort-
ið kostar 6.900 krónur og er mjög 
hagkvæmur valkostur sem hent-
ar jafnt veiðimönnum sem fjöl-
skyldufólki.

Með kortinu gefst fólki kost-
ur á að stoppa við falleg vötn, í 
skemmri eða lengri tíma, án þess 
að þurfa að eyða miklum tíma í að 
finna út hvert á að fara til að kaupa 
veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í 
vatninu. Nokkrar breytingar eru á 
kortinu í ár frá því í fyrra. Elliða-

vatn er nýtt inn. Vötnin í Svína-
dal; Þórisstaðavatn, Eyrarvatn og 
Geitabergsvatn, munu hins vegar 
ekki vera með.

Með Veiðikortinu fylgir vegleg-
ur bæklingur og í honum eru lýs-
ingar á veiðisvæðunum, reglur, 
kort og myndir. Veiðikortið er stíl-
að á einn einstakling og þarf kort-
hafi að merkja kortið með kenni-
tölu sinni í þar til gerðan reit. Þegar 
skráning fer fram hjá landeiganda 
eða veiðiverði ber að sýna Veiði-
kortið og persónuskilríki. Kort-
ið gildir fyrir einn fullorðinn og 
börn yngri en 14 ára í fylgd með 
korthafa.  

Veiðimönnum ber að virða þær 

reglur sem kynntar eru á upp-
lýsingasíðum vatnanna, en mis-
munandi reglur geta gilt á milli 
vatnasvæða. Hægt er að kaupa 
Veiðikortið 2013 á næstu N1-stöð, 
Olís-stöðvum, hjá Íslandspósti og 
í veiðivöruverslunum um land allt.

Nánari upplýsingar er að finna 
á veidikortid.is.

Hagkvæmur kostur
Veiðikortið veitir aðgang að 35 veiðivötnum víðs vegar um land.

00000
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Loop er skandinavískt merki og eitt af 
stóru merkjunum í fluguveiðibúnaði í 
heiminum,“ segir Hilmar Hansson, eig-

andi verslunarinnar Veiðiflugna sem nýlega 
tók við umboði fyrir Loop-veiðivörur á Ís-
landi.

„Loop sérhæfir sig í veiðistöngum, hjólum 
og línum. Þannig hefur nýja Cross S1-veiði-
stöngin frá Loop vakið gríðarlega athygli og 
menn upphefja hana sem eina af bestu veiði-
stöngum sem framleiddar hafa verið,“ út-
skýrir Hilmar um eitt helsta stolt Loop.

Hann hvetur veiðimenn til að koma með 
Loop-veiðistangir sem í vantar varahluti því 

hjá Veiðiflugum leysi menn málin eftir bestu 
getu.

„Í veiðihjólum leggjum við áherslu á Opti-
hjól sem eru frábær hjól með afbragðs góða 
reynslu,“ segir Hilmar.

Um miðjan maímánuð á Hilmar von á 
nýjum straumflugum í verslunina. 

„Straumflugurnar eru hnýttar af Jóni 
Inga og eru þær vönduðustu sem völ er á. 
Við fáum gott úrval af nýjum Fish Skull- og 
 Zonker-straumflugum og allt eru það flugur 
sem við höfum sjálfir notað með afar góðum 
árangri á undanförnu ári. Um mánaðamót-
in maí-júní tökum við svo inn laxaflugur og 

verðum með mýmargar nýjungar sem við 
auglýsum síðar.“

Hilmar segir fleiri nýjunga vera að vænta í 
Veiðiflugur í sumar.

„Við fáum stóra sendingu frá Guide-
line á næstu dögum, eins og belly-báta sem 
eru þeir allra vönduðustu sem völ er á. Frá 
Guide line kemur líka ný tvíhenda sem heit-
ir LXi og fékk verðlaunin „Best in Test“ í síð-
asta tölublaði Trout and Salmon. Þá eru Alta-
rennilásavöðlurnar nú endurbættar og orðn-
ar alveg saumlausar,“ upplýsir Hilmar um 
ríkulegt vöruúrvalið í Veiðiflugum.

Veiðiflugur standa fyrir spennandi nám-

skeiðum fyrir veiðimenn og standa bókan-
ir yfir nú.

„Kastnámskeið Klaus Frimor hefjast í lok 
maí og í fyrra komust færri að en vildu. Við 
munum því mæta eftirspurninni betur og 
koma öllum að í ár,“ segir Hilmar.

„Sumarið verður spennandi hjá okkur í 
Veiðiflugum, búðin er að fá andlitslyftingu 
og mikið af freistandi nýjungum í boði.“

Þess má geta að Loop-veiðivörurnar fást 
einnig hjá Veiðivon í Mörkinni.

Veiðiflugur eru á Langholtsvegi 111 í 
Reykjavík. Sími 5271060. Sjá nánar á www.
veidiflugur.is og www.fishingflies.is.

Spennandi sumar hjá Veiðiflugum
Veiðiflugur hafa nú tekið við umboði fyrir hinar heimsfrægu Loop-veiðivörur á Íslandi. Verslunin er ævintýraland fyrir veiðimenn 
og þar fæst ríkulegt úrval veiðivarnings. Skráningar standa nú yfir á kastnámskeið og von er á nýjum straumflugum frá Jóni Inga.

Loop Cross 1 veiðistöngin. Hilmar Hansson með litskrúðugt úrval veiðiflugna í bakgrunni.  MYND/DANÍEL

Verslunin Útilíf í Glæsibæ hefur öll 
verið endurnýjuð og nútímavædd. 
Veiðideildin var í leiðinni stækk-

uð og úrvalið aukið. Meðal nýjunga eru 
bandarísku Sage-stangirnar sem eru 
landsþekktar fyrir gæði,“ segir vörustjór-
inn Örn Hjálmarsson.

Hann segir sérstöðu veiðideildar Útilífs 
vera breitt vöruúrval og sanngjarnt verð. „Hér 
geta reyndir sem óreyndir veiðimenn feng-
ið allan nauðsynlegan búnað. Ódýrasti val-
kosturinn er Joakims-flugustangir. Þær eru 
á verðbilinu 18.000 til 25.000 og eru frábær 
valkostur fyrir fólk sem er að stíga sín fyrstu 
skref í veiðinni,“ segir Örn. Hann segir engu 
að síður um mjög góða vöru að ræða. „Þessi 
Asíuframleiðsla er orðin svo miklu betri en 
áður og þetta er í alla staði mjög frambærileg 
vara. Stöngunum fylgir aukatoppur svo þeir 
sem brjóta í byrjun geta skipt um topp og við-

haldskostnaður er því lítill.“ Útilíf býður einn-
ig flugustangir frá Ross sem eru á verðbilinu 
29.900 til 49.900 króna og hafa reynst afar vel. 
Sage-stangirnar kosta svo frá 49.000 krónum 
og eru fyrir fólk sem kýs mestu gæðin, en nýja 
stöngin Sage One er af mörgum talin besta 
flugustöngin á markaðnum í dag. 

Í  versluninni fæst sömuleiðis allur annar 
búnaður svo sem flugulínur, veiðiflugur, 
veiðijakkar, öndunarvöðlur og skór. „Við 
erum með flugur frá Jóni Inga Ágústssyni en 
þær þykja bestar á markaðnum. Ég er flugu-
hnýtingarmaður sjálfur og hef mikinn metn-
að fyrir því að bjóða upp á bestu fáanlegu 
flugurnar. Þá tökum við við sérpöntunum ef 
þess er óskað en það er talsvert um það að fólk 
vilji láta hnýta fyrir sig ákveðnar flugur.“

Örn segir Útilíf jafnframt bjóða úrval kast-
stanga, spúna og maðka og ljóst að þar fá 
veiðimenn allt sem þarf á einum stað.

Gott úrval á breiðu verðbili
Veiðideild Útilífs í Glæsibæ er ein elsta veiðideild landsins og þar starfa menn með mikla reynslu. Deildin var nýverið stækkuð 
og úrvalið aukið. Þar geta reyndir sem óreyndir veiðimenn fundið allt sem þarf í veiðina.

Flugurnar eru frá Jóni Inga Ágústssyni en auk þess tekur Örn við sérpöntunum. Joakims-stangirnar eru hér fremst, þá Ross og loks Sage.

Örn (til hægri) ásamt Ívari Blöndal Halldórssyni, starfsmanni veiðideildar Útilífs. MYND/VILHELM



VIKUTILBOÐ
PAKKATILBOÐ
ÚRVAL
Opið alla helgina
í Veiðihorninu Síðumúla

SCIERRA CC3 PAKKATILBOÐ
3ja laga öndunarvöðlur.  Áfastar sand-
hlífar.  Léttir og sterkir vöðluskór.

SCIERRA CC3 VORTILBOÐ
3ja laga öndunarvöðlur með áföstum 
stígvélum.  Stígvél eru með filtsóla.

SCIERRA CC3 XP PAKKATILBOÐ
3ja laga öndunarvöðlur.  Áfastar sand-
hlífar.  Léttir og sterkir vöðluskór.

RON THOMPSON HYDROFORCE 
PAKKATILBOÐ
3ja laga öndunarvöðlur.  Áfastar 
sandhlífar.  Belti fylgir.  Léttir og sterkir 
vöðluskór.

SIMMS FREESTONE
PAKKATILBOÐ
4ra laga öndunarvöðlur með áföstum
stígvélum.  Stígvél eru með filtsóla.

DAM TASLAN NÆLONVÖÐLUR
Þunnar og liprar vöðlur með áföstum
stígvélum.  Stígvél með gúmmísóla.

RON THOMPSON
PAKKATILBOÐ
Ron Thompson neoprenvöðlur.  Vandaðar 
vöðlur úr hlýju og sterku neoprenefni. 
Stígvél með filtsóla.
Ron Thompson Climate veiðijakki.  
Algjörlega vatnsheldur vöðlujakki með 
útöndun.  

RT ONTARIO KRAKKAVÖÐLUR
Vöðlur fyrir yngri veiðimenn.  Mjúkt 
fóðrað PVC efni.  Stígvél með gúm-
mísóla.

VEIÐIKORTIÐ - VIKUTILBOÐ!
Veiðikortið 2013 fæst á aðeins 5.500 
þegar keypt er með tilboðum í blaðinu
Gildir frá 4. til 11. maí.

SAMA VERÐ UM ALLT LAND
Við sendum frítt um allt land. Þeir sem
panta vörur úr blaðinu
í netverslun okkar í maí fá þær sendar
frítt með póstinum.
Við borgum burðargjöldin.

VEIDIHORNID.IS

KKATILBOÐ

Fullt verð 43.990
PAKKATILBOÐ AÐEINS  
28.995,-

Fullt verð 12.995
TILBOÐ AÐEINS  
10.995,-

O

Fullt verð 68.800
VORTILBOÐ AÐEINS  
53.900,-

Fullt verð 42.990
VORTILBOÐ AÐEINS  
27.995,-

Fullt verð 34.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS  
24.995,-

Fullt verð 41.990
VORTILBOÐ AÐEINS  
28.995,-

Fullt verð 44.990
PAKKATILBOÐ AÐEINS  
29.995,-
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ÆLONVÖÐLUR

SS

--
Fullt verð 9.995
TILBOÐ AÐEINS  
8.995,-

Fullt verð 6.900
TILBOÐ AÐEINS  
5.500,-

VERSLAÐU Á NETINU

20112010
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G4Z GORE-TEX VÖÐLUR
Bestu Simms vöðlurnar. Níðsterkar og vel 
sniðnar vöðlur.  Fótlaga neoprensokkar og 
áfastar sandhlífar.  Góðir vasar, vandað belti 
og vatnsheldur rennilás. Fáar stærðir eftir.

G4 PRO GORE-TEX VÖÐLUR
Bestu Simms vöðlurnar. Níðsterkar og vel 
sniðnar vöðlur.  Fótlaga neoprensokkar og 
áfastar sandhlífar.  Fáar stærðir eftir.

G3 GUIDE GORE-TEX VÖÐLUR
Vel sniðnar vöðlur.  Sér styrktar á 
álagsstöðum.  Fótlaga sokkar og áfastar 
sandhlífar.  Belti fylgir. Góðir vasar.  

GUIDE GORE-TEX VÖÐLUR
Einhverjar vinsælustu Simms vöðlurnar 
enda líklega ódýrustu Gore-tex vöðlurnar 
á markaðnum.  Fótlaga neoprensokkar og 
áfastar sandhlífar.  Belti fylgir.

HEADWATERS GORE-TEX 
VÖÐLUR
Þirggja laga Gore-tex Performance shell 
filma. Sér styrktar skálmar. Ódýrustu Gore-
tex vöðlurnar á markaðnum!

SAGE APPROACH
Sage Approach er miðhröð stöng sem 
auðvelt er að vinna með jafnt fyrir byr-
jendur sem lengra komna. Einhver besta 
byrjendastöngin á markaðnum í dag.

SAGE RESPONSE
Response er enn kraftmeiri en gamla 
Flight. og ræður vel við þyngri flugur og 
sterkari vind.   Response er góður kostur 
fyrir byrjendur jafnt sem vanari kastara.

SAGE VXP
Frábær stöng enda var gamla góða 
XP stöngin sem margir þekkja lögð til 
grundvallar þegar Sage VXP var hönnuð.

SAGE CIRCA
Byggð á Konnectic tækninni. Jerry Siem 
stangarhönnuður Sage lagði vinnslu 
gömlu bambus- og glertrefjastanganna 
til grundvallar við hönnun Circa.

SAGE ONE
Það hefur verið sagt um Sage One að hér 
sé á ferð mesta bylting í flugustöngum 
frá því grafítið kom til sögunnar.  Við 
erum sammála því.

Ö

AÐEINS  
49.900,-

AÐEINS  
59.900,-

SIMMS FALL RUN JAKKI
Ótrúlega þunnur og léttur jakki sem 
ekkert fer fyrir en með mikla einangrun.  
Jakkann má nota einan sér en einnig 
sem einangrunarlag undir Gore-tex skel.

SIMMS GUIDE WINDSTOPPER
Algjörlega vindheldur jakki með frábærri 
öndun.  Efnið er “stretch” eða teygjan-
legt og snið jakkans er þannig að allar 
hreyfingar geta verið frjálslegar.

SIMMS WINDSTOPPER HOODY
Þægilegur vindheldur jakki með hettu.  
Gott snið sem hindrar ekki hreyfingar.  
Stór og góður brjóstvasi og hliðarvasar.  
Stillanleg stór hetta.

SIMMS WINDSTOPPER JAKKI
Þægilegur vindheldur jakki með hettu.  
Gott snið sem hindrar ekki hreyfingar.  
Stór og góður brjóstvasi og hliðarvasar.  
Stillanleg stór hetta.

SIMMS ROGUE FLEECE
Þægilegur vindheldur jakki með hettu.  
Gott snið sem hindrar ekki hreyfingar.  
Stór og góður brjóstvasi og hliðarvasar.  
Stillanleg stór hetta.

G4 JAKKI
Fullkomnasti jakkinn á markaðnum ! 
Léttur og þægilegur en um leið algjör-
lega vatnsheldur og með góðri útöndun.  
Það tryggir Gore-tex.  

G3 JAKKI 
Vatnsheldur veiðijakki með góðri útönd-
un.  Það tryggir Gore-tex.  Góð hetta og 
stórir vasar.  Vatnsheldur rennilás.

GUIDE JAKKI CATCH CAMO
Vatnsheldur veiðijakki með góðri útönd-
un.  Það tryggir Gore-tex.  Góð hetta og 
stórir vasar.  Vatnsheldur rennilás.

GUIDE JAKKI
Gamli góði Simms jakkinn sem verið 
hefur nánast óbreyttur í fjöldamörg ár.  
Vatnsheldur með góðri útöndun.  Það 
tryggir Gore-tex.  

BULKLEY VEIÐIJAKKI
Nýr jakki 2013.  Simms Bulkley jakkinn 
er einstakur að því leiti til að í hann er 
bæði notuð Gore-tex öndunarfilma og 
Primaloft einangrun.

AÐEINS  
85.900,-

AÐEINS  
33.900,-

AÐEINS  
58.900,-

AÐEINS  
75.900,-

AÐEINS  
65.900,-

AÐEINS  
59.900,-

AÐEINS  
75.900,-

AÐEINS 
99.900,-

AÐEINS 
89.900,-

AÐEINS   
119.900,-

AÐEINS  
85.900.,-

AÐEINS 
119.990,-

Fullt verð 129.900
NÚ AÐEINS 
99.900,-

Fullt verð 109.900
NÚ AÐEINS 
79.900,-

Fullt verð 84.900
NÚ AÐEINS 
64.900,-

AÐEINS  
38.900,-

AÐEINS  
38.900,-

AÐEINS  
14.995,-

BESTU STANGIR SEM VÖL ER Á

ALLAR HANDGERÐAR Í BANDARÍKJUNUM

EINSTÖK GÆÐ

KARAKTER SEM HENTAR BYRJENDUM
OG LENGRA KOMNUM

ALLAR MEÐ LÍFSTÍÐAR ÁBYRGÐ
FRÁ FRAMLEIÐANDA
ALLAR MEÐ LÍFSTÍÐA

ANNGJARNT VERÐ

AF HVERJU SAGE?AF HVERJU SAGE?

EIÐANDA

NT VERÐ

FRÁ FRAML

SANNGJAR

Í BANDARÍKJUNUMDGE

GÆ

RÐA

ÆÐI
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Opið ALLA helgina í  Veiðihorninu 

Síðumúla. 10 til 16 á laugardag og 

12 til 16 á sunnudag

Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla

Eldri gerð

Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla

Eldri gerð

Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla

Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla

Eldri gerð

NÝTT NÝTT NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT



SKILABOÐASKJÓÐAN
Sólheimaleikhúsið sýnir leikritið Skilaboða-
skjóðuna eftir Þorvald Þorsteinsson í dag 
klukkan 17 og á morgun klukkan 15. Sýningin 
fer fram í íþróttahúsinu á Sólheimum.

Nafnið Regína þýðir drottning svo 
ég gæti ekki verið sáttari,“ segir 
hláturmild Regína Ósk en fyrra 

nafn hennar kemur frá föðurömmu henn-
ar og það seinna frá frænku hennar.
Regína er beðin um að lýsa sjálfri sér.

„Ég er yfirleitt ör og vil hafa nóg fyrir 
stafni. Þá er ég félagslynd en þarf líka 
mitt næði. Ég er kraftmikil og nenni engu 
hálfkáki; vandvirk og vil gera allt vel. Svo 
er ég vonandi líka tillitsöm og góð mann-
eskja,“ segir hún feimin en án hiks. 

„Það er gott að vera ég og ég er þakk-
lát fyrir það sem ég hef. Auðvitað á ég 
slæma daga, eins og allir aðrir, en þá tala 
ég við mömmu sem stappar í mig stálinu. 
Mamma er minn besti sálfræðingur.“

SMJÖRÞEFUR AF FRÆGÐINNI
Móðir Regínu er forfallinn Eurovision-
aðdáandi og hefur horft á keppnina með 
viðhöfn síðan 1970.

„Eurovision hefur því fylgt mér alla ævi 
og ég man eins og gerst hefði í gær þegar 

Ísland tók þátt í fyrsta sinn með Gleði-
bankanum 1986. Þá var ég níu ára og okk-
ur öllum plantað fyrir framan sjónvarpið 
með popp og kók. Á unglingsárunum kom 
tímabil sem ég datt aðeins út en frá 1999 
hef ég fylgst með keppninni sleitulaust,“ 
segir Regína, sem fór sjálf utan til keppni 
árin 2001, 2003, 2005 og 2008, þegar þau 
Friðrik Ómar sungu íslenska framlagið 
This is my life.

„Fyrstu þrjú skiptin voru góður 
undirbúningur en mesta vinnan var 2008. 
Álagið er meira fyrir konur sem þurfa að 
vakna fyrir dagrenningu til að verða upp-
strílaðar og þótt mér þyki gaman að vera 
uppstríluð var ég eins og sprungin blaðra 
þegar ég kom heim. Viðbrigðin voru svo 
mikil eftir endalausa athyglina. Í Euro-
vision fær maður smjörþef af því að vera 
stórstjarna með ljósmyndara á hælunum. 
Þar þarf þykkan skráp og þýðir ekkert 
að vera með ljótuna eða illa upplagður; 
 maður verður bara að vera hress og 
mæta. Ég myndi því ekki vilja skipta.“

ELSKAR SVIÐSLJÓS
Í ESSINU SÍNU  Regína Ósk Óskarsdóttir ber nafn drottningar og það með 
rentu. Hún náði sér í norðlenskan fola og spilar reglulega við hann yatzy. 

Í DÁLÆTI
Regína Ósk segir ítalska 
lagið sem upp á íslensku 
er betur þekkt sem 
Heyr mína bæn vera í 
einna mestu dálæti úr 
sögu Eurovision en að 
 íslenska lagið sé vita-
skuld This is my life 
vegna minninganna 
og lífsreynslunnar. 
Af lögunum í ár þykir 
henni hollenska lagið 
skemmtilegt en telur 
þó danska lagið sigur-
stranglegast.
MYND/VILHELM
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Útsalan er hafin!

Frábært verð og flottar vörur

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

Síðustu dagar útsölunnar

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

Blómapottar Mikið úrval  af
blómapottum í  
öl lum stærðum 
og gerðum
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15% afsláttur 
af sumarvörum

11.900 
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ÁSTFANGIN Á BALLI MEÐ EGÓ

Regína er gift Sigursveini Þór Árnasyni tón-
listarmanni og eiga þau fjögurra ára dóttur, 
en fyrir átti Regína dóttur sem nú er 11 ára.

„Við Sigursveinn kynntumst upp á gamla 
mátann á Egó-balli í Sjallanum. Ég var ekki 
á höttunum eftir mannsefni en Sigursveinn 
geislaði af sjálfstrausti og var svo flottur 
að ég féll kylliflöt fyrir honum. Ég náði mér 
því í norðlenskan fola og allt gekk fljótt fyrir 
sig, við vorum trúlofuð ári seinna og gengin 
í hjónaband árið á eftir,“ segir Regína um 
Sigursvein sem þessa dagana vinnur að 
eigin plötu, eins og hún sjálf. 

„Á heimilinu er mikið rætt um tónlist og 
við syngjum, spilum og dönsum. Við erum 
afar heimakær og ég reyni að vera sem mest 
heima þegar ég á frí um helgar. Mér finnst 
gott að vera heima þegar allir dunda við sitt 
í stað þess að hafa of stífa dagskrá. Börnin 
eru mikið að heiman alla vikuna í skóla og 
leikskóla og þykir gott að staldra við heima 
hjá sér. Okkur hjónunum þykir þó gaman að 
fara í leikhús, út að borða og á tónleika en 
líka að hafa það huggulegt heima yfir góðri 
mynd eða við að spila yatzy.“

Regína nýtur sín í móðurhlutverkinu en 
segist tarnakona í húsverkunum.

„Stundum hleðst upp þvottur hjá mér 
en svo fyllist ég fítonskrafti og þá er eins 
gott að vera ekki fyrir mér. Mér þykir voða 
leiðinlegt að elda og leiðinlegasta spurning 
lífsins hvað á að vera í matinn. Sem betur 
fer er eiginmaðurinn góður kokkur og hefur 
yndi af eldamennsku en mér finnst gaman 
að leggja á borð og gera fínt.“

HLÚIR AÐ SJÁLFRI SÉR
Regína ber nafn með rentu því hún er 
sannar lega glæsileg.

„Ég gef mér alltaf tíma fyrir sjálfa mig. 
Það er hverri konu nauðsynlegt. Ég veit 

hversu auðvelt er að gleyma sér yfir heim-
ilishaldi og barnauppeldi en það er ómetan-
legt fyrir konur að geta hlúð að sjálfum sér. 
Ég fer í hárgreiðslu, slökun, nudd, neglur 
og snyrtingu til að líta vel út en mér finnst 
það einnig lyfta huganum og gefa mér and-
legan styrk,“ segir Regína sem líka stundar 
göngur og tekur tarnir í ræktinni.

„Ég er tarnamanneskja í mataræði eins 
og öðru en er farin að hlusta meira á líkam-
ann með hækkandi aldri. Margt sem fer illa 
í mig er nú á bannlista, eins og djúpsteiktur 
matur sem er eitur í mínum beinum. Því 
getur verið strembið að ferðast um landið 
því í sjoppum fást mestmegnis hamborgar-
ar, franskar og pitsur. Ég elska að fá mér fisk 
og finnst dapurlegt að fá ekki almennilega 
fiskmáltíð í íslenskum sjávarþorpum.“

Kósíkvöld hjá Regínu samansendur af 
nautakjöti með bernaise-sósu og rauðvíni, 
carpaccio í forrétt og súkkulaðiköku með 
rjóma í ábæti. 

„Súkkulaði er algjörlega mitt nammi þótt 
ég hafi ekki borðað það sem krakki. Ég tek 
það út á fullorðinsaldri í staðinn og þykir 
suðusúkkulaði best enda alltaf að koma 
betur í ljós hvað það er heilnæmt.“

HEFUR TRÚ Á EYÞÓRI
Í kvöld stígur Regína á svið Eldborgar á 
stórtónleikunum Sögu Eurovision ásamt 
Friðriki Ómari, Selmu Björns og Eyþóri 
Inga, sem heldur utan til Málmeyjar á 
mánudag.

„Ég hef mikla trú á Eyþóri og mitt vega-
nesti til hans er að vera jarðbundinn, 
slakur og hann sjálfur,“ segir Regína sem er 
hrifin af íslenska laginu, Ég á líf.

„Mér þykir lagið fallegt og fagna því að 
loks hafði einhver hugrekki til að senda 
lag út á íslensku. Ég hef fengið gæsahúð 
við að hlusta á barnsraddir kunna textann 

HELGINHELGIN

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir | 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

SÖGULEGT
Regína Ósk er búin að 
vera á tveggja vikna 
tónleikaferðalagi um 
Norður- og Vesturland 
með Sögu Eurovision 
og í kvöld er komið að 
höfuð borgarbúum að 
njóta veislunnar í Hörpu.
MYND/VILHELM

upp á tíu og hef sagt að barnakór hefði átt 
að taka undir með Eyþóri á sviðinu. Lagið 
býður upp á það og það væri dásamlegt að 
heyra öll börn í Evrópu syngja með.”

Regína tekur nú þátt í norrænum pall-
borðsumræðum á vegum sænska ríkissjón-
varpsins, líkt og Eiríkur Hauksson gerði 
áður og sýnt var í Ríkissjónvarpinu.

„Svíar gera þetta nú á netinu og þar gef 
ég mitt álit á lögunum. Ég hef til dæmis 
sagt hvenær ég ætla í klósettpásu og hvern 
ég þori hreinlega ekki að horfa á, en auð-
vitað allt í gamni,“ segir Regína sem veðjar 
á frændur vora Dani sem sigurvegara í ár.

Regína er yfirkennari í Söngskóla Maríu 

Bjarkar og hefur kennt þar söng undanfar-
inn áratug. „Í skólanum leitum við ekki að 
poppstjörnum heldur er skólinn frístund 
og forvarnarstarf fyrir þá sem ekki finna sig 
í íþróttum eða vilja gera allt saman. Söngur 
er fyrir sálina og íþróttir fyrir líkamann. Ég 
segi stundum að ég syngi þegar mér líður 
vel og syngi þegar mér líður illa. Söngurinn 
hjálpar,“ segir Regína á réttri hillu í söng.

„Ég er eins og fiðrildi og á eftir að gera 
ótal margt. Ég elska að ferðast, tala við fólk 
og syngja í fallegum kjólum. Ég hef alltaf 
elskað sviðsljósið og veit að þar verður 
maður að standa sig. Þar er ég í essinu 
mínu." ■ thordis@365.is

ÁSTFANGIN
„Ég var ekki á 
höttunum eftir 
mannsefni en 
Sigursveinn 
geislaði af sjálfs-
trausti og var 
svo flottur að ég 
féll kylliflöt fyrir 
honum. Ég náði 
mér því í norð-
lenskan fola.” 
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Mikið verður um dýrðir í kvik-
myndahúsinu Bíó Paradís um 
helgina þegar lokasýning költ-

kvikmyndahópsins Svartir sunnudagar 
verður, auk þess sem opnuð verður yfir-
litssýning veggspjalda sem hönnuð voru 
sérstaklega fyrir kvikmyndasýningar 
vetrarins. Veggspjöldin eru hönnuð af 
íslenskum listamönnum og hafa vakið 
mikla athygli. Sýningin verður haldin í dag 
laugardag kl. 16 og stendur yfir í nokkra 
klukkutíma eða eftir því hvernig stemning-
in þróast að sögn Hrannar Sveinsdóttur, 
framkvæmdastjóra Heimilis kvikmyndanna 
ses., rekstraraðila Bíós Paradísar. „Svartir 
sunnudagar hafa algjörlega slegið í gegn 
hjá okkur í vetur. Þar höfum við sýnt 
vikulega áhugaverðar kvikmyndir, hvort 
sem hægt er að flokka þær undir költ eða 
klassískar kvikmyndir. Um leið hafa ýmsir 
listamenn útbúið sérstakt kvikmyndaplak-
at fyrir hverja mynd og hafa þau ekki síst 
vakið mikla athygli. Það er búið að vera 
ótrúlega skemmtilegt fyrir listamennina að 
vinna þau í vetur enda eru þeir sjálfir mikl-
ir kvikmyndaaðdáendur.Veggspjöldin eru 
virkilega sérstök og einstæð.“ Hópurinn á 
bak við Svarta sunnudaga samanstendur 
af Hugleiki Dagssyni, Páli Óskari Hjálmtýs-
syni, Sigurjóni Kjartanssyni og Sjón.

BIÐRAÐIR ÚT Á GÖTU
Hrönn segir aðsókn hafa verið mjög góða á 
sýningar Svartra sunnudaga í vetur og þar 
hafi skemmtilega myndskreytt kvikmynda-
veggspjöld haft sitt að segja. „Það er búið 

að vera pakkað hjá okkur í vetur og mikil 
stemning á sýningum. Hér hafa verið lang-
ar biðraðir út á götu og margir treysta því 
að við séum að sýna góðar kvikmyndir því 
sumir kaupa miða án þess að kynna sér 
fyrir fram hvaða sýning er í boði.“ 

Margir þjóðþekktir listamenn hafa 
hannað kvikmyndaveggspjöld í vetur fyrir 
Svarta sunnudaga. Má þar nefna Hugleik 
Dagsson, Ómar Örn Hauksson, Sólveigu 
Pálsdóttur, Þránd Þórarinsson og Bobby 
Breiðholt. „Þetta eru sannkallaðir safn-
gripir. Veggspjöldin verða aðeins til sölu í 
dag laugardag og aldrei aftur. Hvert vegg-
spjald verður prentað sérstaklega fyrir 
hvern kaupanda og kostar aðeins 15.000 
krónur. Þau verða prentuð í takmörkuðu 
upplagi og ekki hægt að kaupa síðar. 
Þessi veggspjöld verða því sannkallaðir 
safngripir. Það eru allir velkomnir og 
ókeypis er inn á sýninguna. Þessi sýning 
verður vafalaust umtöluð í mörg ár. Þetta 
eru svo sannarlega geggjuð veggspjöld og 
margir eiga eftir að verða æstir í að ná sér 
í nokkur.“

Lokasýning Svartra sunnudaga verður 
á sunnudaginn þegar sýndar verða tvær 
kvikmyndir saman. Fyrst verður sýnd 
kvikmyndin Jómfrúarvorið eftir Ingmar 
Bergman frá árinu 1960 og strax þar á 
eftir kvikmyndin The Last house on the 
left eftir hryllingsmyndaleikstjórann Wes 
 Craven, en báðar myndir eru byggðar á 
sömu sögu. „Síðan snúum við aftur með 
Svarta sunnudaga næsta haust með enn 
meira költ og gleði.“  ■ starri@365.is

KÖLT OG KLASSÍK
VEGGSPJÖLD  Skemmtileg veggspjöld hafa sett svip á kvikmyndasýningar 
Svartra sunnudaga í vetur. Íslenskir listamenn eiga heiðurinn af þeim og 
verða þau öll til sýnis í dag í Bíó Paradís.

PHANTASM Veggspjald eftir Ingu Maríu Brynjarsdóttur ÚRVAL MYNDA EFTIR ROGER CORMAN Ýmsir höfundar

DEEP RED Veggspjald 
eftir Pál Óskar Hjálm-
týsson

PINK FLAMINGOS 
Veggspjald eftir  Jóhann 
Ludwig Torfason

Hönnunarhúsið Netagerðin við Nýlendu-
götu 14 hefur verið heimili íslenskrar 
hönnunar og tónlistar síðan í október 
2011. Þar hafa hönnunarteymin Stáss og 
Volki meðal annars unnið og selt sína 
hönnun og textílhönnuðurinn Bryndís 
Bolladóttir. Auk þeirra hefur Kongó Shop 
verið undir þaki Netagerðarinnar en fyrir-
tækið sérhæfir sig í dreifingu á tónlist.
Mikið líf og fjör hefur verið í húsnæði 
Netagerðarinnar frá fyrsta degi en nú er 
komið að tímamótum. Netagerðin mun 
flytja starfsemi sína af Mýrargötunni en 
ekki hefur verið ákveðið hvert hönnunar-
húsið flytur.

Því er blásið til kveðjuveislu í dag 
milli klukkan 12 og 16 þar sem 
boðið verður upp á lifandi 
tónlist og hægt verður að 
gera góð kaup á íslenskri 
hönnun og tónlist á tilboðs-
verði.
Dagskrá hefst klukkan 13 
á því að Ómar og Óskar 
Guðjónssynir stíga á stokk. 
Jónas Sig kemur fram 
klukkan 14 og klukkan 15 
Robert the Roommate.

Gengið er inn í Neta-
gerðina frá Mýrargötu.

NETAGERÐIN FLYTUR
Blásið verður til kveðjuveislu á Nýlendugötu 14 vegna flutninga 
Netagerðarinnar. Veislan stendur frá klukkan 12  til 16 í dag.

VOLKI 
DESIGN Að 
Netagerðinni 
standa Bryn-
dís Bolladóttir, 
Stáss, Volki og 
Kongó Shop.

Frábært úrval afþreyingar, 
ferskar fréttir, fjölbreytt 
efnisval, myndrænt viðmót 
og færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is 
kosinn besti frétta- og 
afþreyingarvefur ársins 
á Íslensku vefverðlaunu-
num 2012.

Minna 
að fletta
meira 
að frétta
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Frábært úrval afþreyingar, 
ferskar fréttir, fjölbreytt 
efnisval, myndrænt viðmót 
og færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is 
kosinn besti frétta- og 
afþreyingarvefur ársins 
á Íslensku vefverðlaunu-
num 2012.

Minna 
að fletta
meira 
að frétta
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Gönguferðir með barnavagna og kerrur alla daga vikunnar kl. 12.00
Hressileg ganga fyrir mömmur og pabba, afa og ömmur með léttum 
æfingum, teygjum og slökun, hver gönguferð tekur ca. 60 - 75 mínútur.
Mætið í góðum gönguskóm og helst göngufatnaði.
Gengið er eftir göngustígum borgarinnar, sjá dagskrá hér neðar.

Þátttaka ókeypis og allir velkomnir. 
Fararstjóri: Auður Kjartansdóttir. Brottför er kl 12:00 alla daga:
Mánudag: Mæting við Perluna Öskjuhlíð
Þiðjudagur: Mæting við Gerðasafn í Kópavogi
Miðvikudag: Mæting við Árbæjarlaug
Fimmtudag: Mæting við Nauthól
Föstudag Mæting við Húsdýragarðinn Laugardal

Barnavagnavika 
FÍ og Ferðafélags barnanna 13. - 17. maí 

DS

gardal



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur 
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna 
og karla. Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á 
gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu.

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Silja  
Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013.

Orkusvið bætir við 
sig verkefnisstjóra

Verkefnisstjóri á Orkusviði starfar í umboði  
framkvæmdastjóra og hefur yfirumsjón með  
sameiginlegum verkefnum sem ganga þvert á 
starfsemi sviðsins. Verkefnisstjóri ber ábyrgð á 
skipulagningu, undirbúningi og framkvæmd 
verkefna, en starfar auk þess að öðrum verkefnum 
sem framkvæmdastjóri felur honum.

 Helstu verkefni:

>  Áhættustjórnun

>  Gæðamál

>  Verkefnisstjórnun

>  Skýrslugerð

>  Þátttaka í vinnuhópum og við gerð fjárhagsáætlana



Starfsvið:
• Ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi félaganna
• Umsjón með sölu og markaðsmálum heima og erlendis
• Verðlagning afurða í samráði við stjórn 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði 
• Bókhalds- og tölvukunnátta nauðsynleg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og skipulagshæfni
• Gott vald á enskri tungu og einu norðurlandamáli
• Þekking á landbúnaðarmálum æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2013.
Umsóknir skal senda á holabak@emax.is. Nánari upplýsingar veitir Björn Magnússon, formaður stjórnar SAH Afurða ehf, í 
síma 452-4473/895-4473, senda má fyrirspurnir á netfangið holabak@emax.is, 

Stjórnir SAH Afurða ehf og Sölufélags Austur Húnvetninga svf

Framkvæmdastjóri
Staða framkvæmdastjóra SAH Afurða ehf og Sölufélags Austur Húnvetninga svf á Blönduósi, er laus til umsóknar.  
Leitað er að öflugum og framsýnum einstaklingi, sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni.

SAH samvinnufélag er fasteignafélag. 
SAH Afurðir ehf er afurðasölufélag með veltu uppá tvo milljarða. Aðalstarfsemi 
félagsins er rekstur á sauðfjár-og stórgripasláturhúsi auk grófvinnslu kjötafurða.
Utan hefðbundins haustsláturstíma (sept. og okt.) starfa á bilinu 40- 45 manns 
hjá fyrirtækinu.

Skiptir jafnrétti þig máli? Langar þig til að taka 
þátt í að efla jafnrétti út um allan heim? 

Þá er UN Women rétti staðurinn fyrir þig!
Við erum að leita að jákvæðu og dugmiklu fólki til að sinna fjáröflun 
og kynningarstörfum fyrir samtökin í sumar. Starfið felst í því að 
kynna starfsemi UN Women með götukynningu og bjóða fólki að 
gerast styrktaraðilar. Um er að ræða hálft starf og er unnið eftir 
hádegi. Vinnutímabilið er tveir mánuðir yfir sumartímann en fyrir 
hörkuduglegt fólk er í boði að vinna lengur. Viðkomandi kemur til 
með að vinna í þéttu teymi kraftmikils fólks. Starfsmaðurinn þarf 
að vera opinn, framfærinn, áreiðanlegur og vera sjálfstæður í 
vinnubrögðum. Áhugi og þekking á þróunarmálum, jafnréttismálum 
og málstað UN Women er kostur. 
Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn og ferilskrá á alfheidur@
unwomen.is. 
Nánari upplýsingar í síma 552-6200.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí.
UN Women á Íslandi – Laugavegi 176 – 105 Reykjavík
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Questions about the position may be directed to NordForsk, Susanna Sepponen,  tel. +47 994 17 720, or Visindi AS, Bjørn-Osvald Skandsen, tel. +47 468 47 066.
Applications, including CV, should be submitted via ”Stillinger” at www.visindi.no later than 16 May 2013.

NordForsk is an organisation under the Nordic Council of Ministers that provides funding for Nordic research cooperation aswell as adviceandinput 
on Nordic research policy. NordForsk works to enhance the value added of existing research activities in the five Nordic countries, Finland, Denmark, 
Sweden, Norway and Iceland, as well as the autonomous areas of the Faroe Islands, Greenland and the Aaland Islands, thereby strengthening the position  
and influence of Nordic research, both in Europe and globally. Strategic initiatives bring national research groups together under larger-scale,  
Nordic programmes. NordForsk’s secretariat has 25 employees and is located in central Oslo. For further information, please see www.nordforsk.org. 

Senior Adviser for research funding
Do you have a good understanding of research funding and an interest in Nordic cooperation?

– kloke ledervalg

NordForsk initiates and administers international research programmes, and has a  
position open for a senior adviser with tasks in the area of research funding. The Senior 
Adviser for research funding will coordinate some of the most important programmes 
for Nordic research cooperation. 

In addition to higher education, candidates for the position must have experience in 
research administration and/or research funding. See visindi.no for more information.

 
  

Spennandi störf í 
upplýsingatækni

Kerfisstjóri 

Kerfisstjóri hefur umsjón með rekstri og þróun grunntölvukerfa Landsnets 
og er ábyrgur fyrir að tryggja rekstrarsamfellu kjarnakerfa og gerð áætlana.  

Helstu verkefni og ábyrgð:

 Umsjón með daglegum rekstri upplýsingatæknikerfa, orkustjórnkerfis og 
gagnagrunna

 Ábyrgð á uppfærsluáætlun vegna vél- og hugbúnaðar

 Fylgist með tækniþróun hugbúnaðar sem snýr að grunnkerfum m.t.t. 
hugsanlegrar notkunar og hagræðingar í rekstri

 Vinnur að rekstraröryggi upplýsingakerfa 

 Samskipti við þjónustuaðila á sviði upplýsingatæknimála

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

 Microsoft MCSA vottun er æskileg

 Þekking og reynsla af rekstri Microsoft miðlara og Microsoft SQL server

 Þekking og reynsla af rekstri VMWare 

 Þekking og reynsla af innleiðingu hug- og vélbúnaðar

 Hæfni í greiningum og túlkun gagna

 Færni í mannlegum samskiptum og samvinnu

 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Upplýsingatæknideild Landsnets ber ábyrgð á rekstri orkustjórnkerfis og 
hefðbundinna upplýsingakerfa fyrirtækisins ásamt umsjón fjarskiptamála. Deildin 
þjónar starfsemi fyrirtækisins alls staðar á landinu.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningakerfisins. Landsnet 
stýrir jafnframt raforkukerfi  landsins og tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. 
Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild, sterka samfélagsvitund 
og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet er starfsmanna- og fjölskylduvænt fyrirtæki. 
Hjá Landsneti starfa u.þ.b. 100 manns.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Hugbúnaðarsérfræðingur 

Um er að ræða nýtt starf hjá Landsneti. Hugbúnaðarsérfræðingur vinnur að  
þróun sérhæfðra hugbúnaðarlausna tengdum orkustjórnkerfi Landsnets 
auk þróunar annarra hugbúnaðarkerfa fyrirtækisins. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 Þróun hugbúnaðar tengdum orkustjórnkerfi auk annarra hugbúnaðarkerfa 

 Greining og skráning truflana og bilana í orkustjórnkerfi

 Verkefnastjórnun og samskipti við þjónustuaðila vegna innleiðingar á nýjum 
hugbúnaðarlausnum

 Eftirlit með fjarskiptakerfi fyrir orkustjórnkerfið og tengingu þess við útstöðvar 
og staðstýrikerfi í tengivirkjum og aflstöðvum

 Eftirlit með rekstri hug– og vélbúnaðar orkustjórnkerfis

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða rafmagnsverkfræði 

 Framhaldsmenntun æskileg

 Reynsla af hugbúnaðarþróun er skilyrði

 Reynsla af forritun í LabWindows/CVI frá National Instruments æskileg

 Frumkvæði og hæfni í stýringu verkefna

 Hæfni í greiningum og túlkun gagna

 Færni í mannlegum samskiptum og samvinnu

 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Upplýsingatæknideild Landsnets ber ábyrgð á rekstri orkustjórnkerfis og 
hefðbundinna upplýsingakerfa fyrirtækisins ásamt umsjón fjarskiptamála. Deildin 
þjónar starfsemi fyrirtækisins alls staðar á landinu.

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Nánari upplýsingar veita 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@
capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

LAUGARDAGUR  4. maí 2013 3
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í UT Rekstri
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í rekstri upplýsingatæknikerfa hjá 
Landsbankanum. UT Rekstur ber ábyrgð á rekstri tölvukerfa bankans, hönnun  
þeirra og utanumhald.

Helstu verkefni

 » Uppsetning og þjónusta á vélbúnaði

 » Viðhald, rekstur og eftirlit með 
tölvukerfum Landsbankans

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Haldgóð grunnmenntun í tölvufræðum

 » Góð kunnátta á Microsoft hugbúnaði

 » A.m.k. fimm ára reynsla af rekstri 
tölvukerfa

 » Góð þekking á Microsoft 
rekstrarumhverfi og netþjónum

 » Viðurkennd Microsoft próf

Nánari upplýsingar

Frekari upplýsingar um starfið veita  
Ægir Þórðarson, deildarstjóri UT Reksturs 
í síma 410 7016 og Berglind Ingvarsdóttir 
hjá Mannauði í síma 410 7914.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í UT 
Rekstri“ fyllist út á vef bankans og skal 
skilgreina Microsoft þekkingu í umsókn. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk.
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verkefnis.

www.vmst.is.

• sk ne i  r n rs vinn svi i  nr kisr ne i

• nns knir  r rn n s eins e   sk n r i s  s n s

• r f sk n n s er   v   k r k  r kisins
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• s r r  v ei   kis v r i

• f rs   ei s   eik si

• k  r n ri  se    k  f er   s  vi  
re ns r f   r r nns kn rs f

Opnað verður 
fyrir umsóknir á vef 
Vinnumálastofnunar 
www.vmst.is 
mánudaginn 6. maí. 
Umsóknarfrestur er 
til 21. maí.

DÆMI UM STÖRF Í BOÐI:

MÖRG
HUNDRUÐ
SUMARSTÖRF

FYRIR NÁMSMENN
e fer rr ne i   inn s fn n s  650 störf se  er  in  

n s nn  se  er   i i nn  e  sk s i . r  n er  i f n n  
ksverkefni r ne  svei rf   n irs fn n  eirr .
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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.

SQL sérfræðingar - Microsoft sérfræðingar

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.    

Óskum eftir að komast í samband við SQL gagnagrunnssérfræðinga og Microsoft kerfisstjóra með SQL þekkingu.

Leitað er að einstaklingum sem búnir eru að sanna sig í faginu. 
Í boði eru mikil tækifæri fyrir rétta aðila.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar 
kennara og þroskaþjálfa til starfa 

skólaárið 2013 -14
Meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði og 
enska á mið- og elsta stigi og tónmennt á yngsta og 
miðstigi.  Þá vantar sérkennara og þroskaþjálfa til 
starfa.
Umsækjandi um kennarastarf þarf að hafa kennslu-
réttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum.  Reynsla af teymisvinnu  
og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. 
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og 
fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Nánari 
upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2013.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjar-
skóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic auglýsir eftir starfsmanni í flugrekstrardeild

Starfsmaður í Flugdeild félagsins á Íslandi
Starfssvið: Viðhald á handbókum flugrekstrardeildar. Samskipti milli flugrekstrardeildar/gæðadeildar og 
Flugmálastjórnar Íslands.

Menntunar- og hæfniskröfur:

10. maí n.k.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingar  
í viðskiptagreind - BI
Laus eru til umsóknar störf sérfræðinga í viðskiptagreind (BI) í UT Gagnastjórnun 
hjá Landsbankanum. Bankinn rekur margþætt og fjölbreytt viðskiptagreindarumhverfi. 
Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna leitum við að öflugum einstaklingum í teymið.

Helstu verkefni

 » Gagnavinnsla í Oracle grunni  
og PL/SQL

 » Uppbygging á gagnavöruhúsi  
og gagnamörkuðum

 » Uppbygging á viðskiptagreindar- 
umhverfi bankans

 » Framsetning upplýsinga með aðstoð 
SAP Business Objects og SSAS (OLAP)

 » Þarfagreining og skjölun

 » Að leiðbeina notendum í notkun 
umhverfisins

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 » Góður skilningur á upplýsingasöfnun 
og gagnaskilum

 » Góð þekking á viðskiptagreind  
og uppbyggingu vöruhúsa

 » Frumkvæði, fagmennska   
og skipulagshæfni

 » Hæfni í mannlegum samskiptum

 » Reynsla í fjármálageiranum er kostur

 » Almenn þekking á viðskiptagreindar- 
tólum er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Xiaobing Yu 
deildarstjóri Gagnastjórnunar í síma  
410 6348 og Berglind Ingvarsdóttir  
hjá Mannauði í síma 410 7914.  
 
Umsókn merkt „Sérfræðingur í 
Gagnastjórnun“ fyllist út á vef bankans. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 
2013.
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Skipholti 35    105 Reykjavík    Sími söludeildar 588 6000    Sími skrifstofu 588 6010
Óseyri 4    603 Akureyri    Sími 462 5000    www.reykjafell.is

Sölumaður á Akureyri
Óskum eftir því að ráða sölumann í starfsstöð okkar á  
Akureyri. Leitum að stundvísum, áreiðanlegum og 
þjónustulunduðum einstakling sem vill vinna með góðri 
liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi  
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

 

Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631. 

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 8. maí nk.  
Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is

Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:

Forstöðumaður á Útibúasviði

Helstu verkefni

 - Ábyrgð á fjárhagsáætlun og eftirfylgni

 - Ábyrgð með vaxta- og verðskrárbreytingum 
og þjónusta við útibú

 - Virk þátttaka í samþættingar-  
og hagræðingarverkefnum 

 - Greiningar, skýrslugerð og upplýsingagjöf  
til stjórnenda

 - Verkefnastýring og þátttaka í stefnumótun

 - Yfirumsjón með rekstri hraðbanka og 
Seðlavers

 - Önnur krefjandi sérverkefni

Útibúasvið hefur umsjón með starfsemi útibúanets bankans og er á Viðskiptabankasviði, jafnframt 
tilheyra sviðinu starfsemi Ergo og Kreditkorts.

Útibúasvið óskar að ráða forstöðumann Fjármála og reksturs til starfa.  Leitað er að einstaklingi sem 
getur axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni í jákvæðum og skemmtilegum hópi, þar sem frum-
kvæði og metnaður er í fyrirrúmi.

Nánari upplýsingar veitir:  Una Steinsdóttir framkvæmdastjóri, una.steinsdottir@islandsbanki.is, 
sími 440 2880.   

Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sigrun.olafs@islandsbanki.is   
sími 440 4172. Umsóknir óskast fylltar út á  www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá.   

Umsóknarfrestur er til og með  12. maí nk.

Hæfniskröfur

 - Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 - Greiningarhæfni og þekking á tölfræðilegri 
úrvinnslu

 - Hæfni og  reynsla af notkun Excel

 - Reynsla og þekking á fjármálastarfsemi 
æskileg

 - Gott vald á notkun á ensku og íslensku  
í mæltu og rituðu máli

Frumkvæði 
og metnaður
 í fyrirrúmi

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki með hagsmuni viðskiptavina  
og samfélagsins að leiðarljósi. Gildi bankans eru jákvæðni, fagmennska og framsýni.

4. maí 2013  LAUGARDAGUR8



www.tskoli.is

Kennarar óskast
Tækniskólinn auglýsir eftir metnaðarfullum kennurum í eftirfarandi stöður

Byggingatækniskólinn
Ein staða í tækniteiknun 
Við leitum að byggingafræðingi með góða þekkingu og reynslu af 
Revit- og AutoCad-forritum og með þekkingu á BIM. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Hreinsson, skólastjóri 
Byggingatækniskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, ghr@tskoli.is.

Hársnyrtiskólinn
Hálf/ein staða í faggreinum í hársnyrtingu 
Meistararéttindi í hársnyrtingu. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Bjarnadóttir, skólastjóri 
Hársnyrtiskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, rab@tskoli.is.

Hönnunar- og handverksskólinn
Ein staða í faggreinum á hönnunarbraut 
Menntun í hönnun eða arkitektúr. 

Ein staða á fataiðnbraut 
Meistararéttindi í klæðskurði og/eða kjólasaum.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ágústsdóttir, skólastjóri Hönnunar- 
og handverksskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, sa@tskoli.is.

Raftækniskólinn
Tvær stöður í faggreinum rafiðna 
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum ásamt 
meistararéttindum.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, skólastjóri 
Raftækniskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Upplýsingatækniskólinn
Ein staða í grafískri miðlun 
Sérhæfing í umbroti, hefðbundnu sem og rafbókaumbroti.

Ein staða í grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðlagreina 
Sérhæfing í fjölmiðlun og hönnun.

Þrjár stöður á tölvubraut 
Sérhæfing annars vegar í kerfisfræði og hins vegar í forritun.

Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir, skólastjóri 
Upplýsingatækniskólans, í síma ��� �	�� og í tölvupósti,  
bgg@tskoli.is.

Véltækniskólinn
Tvær stöður í faggreinum vélstjórnar 
Óskað er eftir véltækni- eða vélaverkfræðingi  
og vélfræðingi með starfsreynslu. 

Ein staða í rennismíði 
Meistararéttindi í rennismíði, æskilegt að viðkomandi sé  
einnig með vélstjórnarréttindi. 

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, skólastjóri  
Véltækniskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, egud@tskoli.is.

Tæknimenntaskólinn
Ein staða í stærðfræði 
Menntun í stærðfræði og reynsla af kennslu í efri áföngum stærðfræði  
á framhaldsskólastigi.

Hálf staða í eðlis- og efnafræði 
Menntun í efnafræði/eðlisfræði og reynsla af kennslu á 
framhaldsskólastigi.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir, skólastjóri 
Tæknimenntaskólans, í síma ��� �	�� og í tölvupósti, kk@tskoli.is.

Margmiðlunarskólinn
Stöður í faggreinum margmiðlunar 
Við leitum að kennurum með sérþekkingu á hreyfimyndagerð, eftirvinnslu, 
Adobe Master Collection, handrita- og kvikmyndagerð, Autodesk Maya  
og Nuke. 

Einnig leitum við að kennara með sérþekkingu á leikjaforritun í Unity, 
javascript, Flash, html og html5, css og css3, jQuery, hljóðvinnslu 
(ProTools), Adobe Master Collection og kvikmyndagerð.

Nánari upplýsingar veitir Ari Knörr, verkefnastjóri Margmiðlunarskólans,  
í síma ��� ��		 og í tölvupósti, ariknorr@tskoli.is.

  
 Í allar stöður er leitað að kennurum með kennsluréttindi og   
 kennslureynslu. Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi  
 Tækniskólans og KÍ. 

 Umsóknarfrestur er til ��. maí. Allar umsóknir sendist á bg@tskoli.is.
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Spennandi þjónustufyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika leitar að forstöðumanni á þjónustusvið. 

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. maí nk.

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

Helstu verkefni
Hlutverk forstöðumanns er að hafa yfirumsjón með 
þjónustumálum þar sem lögð er áhersla á að ná 
fram þjónustuupplifun sem fer fram úr væntingum. 
Ætlunin er að forstöðumaður haldi utan um og 
stýri daglegum rekstri þjónustu allt frá mótun 
til framkvæmda. Hann skal tryggja samræmda 
þjónustu og ábyrgjast fagleg og jákvæð samskipti. 
Viðkomandi starfsmaður verður hluti af yfirstjórn.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi kostur
 • Reynsla af þjónustustjórnun ásamt rekstri og stýringu þjónustuvers kostur
 • Árangursrík reynsla af stjórnunarstörfum og metnaður til að ná árangri
 • Reynsla af samskiptum við viðskiptavini æskileg
 • Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
 • Frumkvæði, eldmóður og keppnisskap
 • Útsjónarsemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
 • Gott vald á töluðu og rituðu máli og hæfni til að halda kynningar
 • Góð tölvukunnátta og tölugleggni

Forstöðumaður þjónustusviðs

HÆFNISKRÖFUR:
Réttindi og reynsla
Góð íslensku- og enskukunnátta
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Útsjónarsemi og heiðarleiki

 Umsókn sendist rafrænt til: svala@igs.is
 Einnig veitir deildarstjóri flugeldhúss upplýsingar I sími 864 7161
+ Umsóknir berist ekki síðar en 10. maí 2013

MATREIÐSLUMAÐUR Í FLUGELDHÚS IGS EHF.
IGS ehf. leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi í stöðu matreiðslumanns í flugeldhús félagsins. 
Staðan er laus og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. 
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Fræðslunet Suðurlands auglýsir eftir 
verkefnisstjóra með símenntun fatlaðs 

fólks á Suðurlandi.
Um er að ræða 60% tímabundið starf frá 1. ágúst 2013 til 30. 
júní 2014. 
Starfið felur í sér skipulagningu og utanumhald 
námskeiða auk kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BA próf í þroskaþjálfun eða önnur sambærileg   
 menntun sem nýtist í starfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Verklund

Laun og kjör eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands eða við-
komandi stéttarfélags.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu sendist til Rakelar Þorsteinsdóttur verk-
efnastjóra á netfangið rakel@fraedslunet.is fyrir 17. 
maí næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Rakel í síma 560-2030.
Sjá frekar um víðtæka starfsemi Fræðslunetsins á 
http://fraedslunet.is 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hefur þú unun af því að þróa nýjar og snjallar 
hugbúnaðarlausnir bæði af eigin rammleik og í liði með 
öðrum? Finnst þér að alltaf sé til góð lausn á öllum 
verkefnum? Þá gæti starf hugbúnaðarsérfræðings hjá 
hugbúnaðarþróun Vodafone verið rétta starfið fyrir þig.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2013.

Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst 
á við krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. 
Við tökum verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og 
viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þín ánægja er okkar markmið
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·

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Stuðningsfulltrúi óskast á áfangaheimili 

Leikskólinn Arnarsmári

· Leikskólakennarar

· Sérkennari

Leikskólinn Sólhvörf

· Deildarstjóri

· Leikskólakennarar

Hörðuvallaskóli

· Umsjónarkennari í dönsku

· Sérkennari 

Kársnesskóli

· Heimilisfræðikennari

· Umsjónarkennari á yngsta stig

· Umsjónarkennari á miðstig

· Umsjónarkennari á efstastig

· Tónmenntakennari

Smáraskóli 

· Tónmenntakennari

· Umsjónarkennari á yngsta stig

Snælandsskóli

· Íþróttakennari

· Námsráðgjafi

Vatnsendaskóli

· Deildarstjóri

·  Umsjónarkennari á yngsta stig

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar.

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

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

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

Leikskólinn Sælukot
óskar eftir að ráða 2 leikskólakennara til starfa frá 1. ágúst.

Hæfniskröfur: 
Leikskólakennaramenntun. 

Kjör skv.kjarasamningi KÍ-FL við SSSK.

Upplýsingar veitir Didi í síma 8448275.
Umsóknir má senda á netfangið saelukot@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 20.maí.

Lögfræðingar
Starfssvið
Félagaréttur - Skattaráðgjöf - Almenn lögfræðistörf

vaða st arft að a r
 Háskólamenntun á sviði lögfræði 
 Frumkvæði - Fagmennsku - Þekkingu - Samvinnu - Sjálfstæði
 Brennandi áhuga og lausnamiðaðri hugsun
 Reynsla af skattamálum kostur

ðg a f rir æ ar ðg öf
Starfssvið
Fjármálaráðgjafaverkefni svo sem áræðanleikakannanir, virðismöt 
og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja - Úrvinnsla verkefna og 
ö un n rra - Önnur ráðgjafastörf 

vaða st arft að a r
 Háskólamenntun á sviði verk-, viðskiptafræði eða annarri 

háskólamenntun sem n tist  star
 Frumkvæði - Fagmennsku - Þekkingu - Samvinnu - Sjálfstæði
 Brennandi áhuga og lausnamiðaðri hugsun
 Góðri Excel kunnáttu 

að ð ið
 Áhugaverð störf hjá alþjóðlegu fyrirtæki 
 Vinnu við krefjandi og margbreytileg verkefni með góðu fólki
 Góðan starfsanda og tækifæri til að vaxa  star
 S menntun  alþjóðlegu og lærdómsr ku umhver  
 Sveigjanlegan vinnut ma 

nir
Umsóknir berist til Elínar Hlífar Helgadóttur mannauðsstjóra, 
fyrir 13.maí nk. á netfangið storf@pwc.is

i ar f ir ögfræðing g r ðg afa
f rir æ ar ðg öf

Við stækkum  
og styrkjum hópinn

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og 
lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti 
sjálfstæðra fyrirtækja. Fyrirtækið skilgreinir sig sem þekkingarfyrirtæki og aðstoðar viðskiptavini við að auka 
verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur. 
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Fjármálasvið – bókhald.
Leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi

til starfa á fjármálasviði Atafls í Reykjanesbæ

• Fjölbreytt bókhaldsreynsla
• Góð tölvukunnátta, Navision, Exel
• Enskukunnátta nauðsynleg
• Markviss og sjálfstæð vinnubrögð
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsókn ásamt starfsferilsskrá sendist á maria@atafl.is 

Allar nánari upplýsingar veitir María Þorgrímsdóttir,
starfsmannastjóri í síma 420-6400. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2013.

Vegna aukinna umsvifa
bifvélavirkja

Bifvélavirkjar - Almennar viðgerðir
Starfssvið:
· Almennar bílaviðgerðir
· Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Toyota Akureyri

Baldursnesi  1
Sími: 460 4300

www.toyotaakureyri.is

· Próf í bifvélavirkjun
· Starfsreynsla og góð þekking á bílum
· Skipulagshæfni, frumkvæði og vandvirkni
· Jákvæðni og vinnugleði

Við leitum að jákvæðum, drífandi og framsæknum einstaklingum sem hafa áhuga á að 
takast á við krefjandi og spennandi framtíðarstörf.

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 15. maí 
á netfangið haukur@toyotaakureyri.is, 
merkt starfi sem sótt er um.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Helgi 
Rafnsson á netfangið ghr@toyotaakureyri.is.

Málflutningsstofa Reykjavíkur 
leitar að tveimur framúrskarandi 
lögfræðingum.

Málflutningsstofa Reykjavíkur sérhæfir sig í lögfræðilegri ráðgjöf og málflutningi  
á sviði viðskipta. Stofan veitir völdum fyrirtækjum, stórum og smáum, þjónustu við  
úrlausn margvíslegra lögfræðilegra verkefna. Stofan er ört vaxandi og vinnur að mörgum 
áhugaverðum og krefjandi verkefnum fyrir nokkur af stærstu fyrirtækjum landsins. 

Við leitum að tveimur vel menntuðum og metnaðarfullum  
einstaklingum til að vinna með okkur við úrlausn þessara verkefna. 

Þeir sem koma til greina þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Fullnaðarpróf í lögfræði með fyrstu einkunn
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Brennandi áhugi á lögfræði og viðskiptum 
Geta til að skara fram úr, metnaður til að bæta sig og ákafur 
vilji til að starfa með öflugum hóp
Starfsreynsla á sviði lögfræði og lögmannsréttindi eru kostur

Umsóknir skal senda á daniel@msr.is ásamt ferilskrá, einkunnayfirliti og meðmælum.  
Nánari upplýsingar veitir Daníel Isebarn Ágústsson hrl. – daniel@msr.is.  
Frestur til að skila inn umsóknum rennur út 15. maí 2013.

REYKJAVÍK LEGAL

Hús verslunarinnar
Kringlan 7
103 Reykjavík
Sími: 571 5400
msr.is

MÁLFLUTNINGSSTOFA 
REYKJAVÍKUR
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Staða forstöðulæknis  
FSN í Neskaupstað

Heilbrigðisstofnun Austurlands óskar eftir að ráða 
í stöðu forstöðulæknis við umdæmissjúkrahús 
Austurlands í Neskaupstað. 

Forstöðulæknir stjórnar læknisfræðilegum þætti  
sjúkrasviðs HSA. 
Um er að ræða 100% stöðugildi.
Leitað er að sérfræðingi í lyflækningum með áhuga á að 
stjórna og þróa sjúkrahúsþjónustu í Neskaupstað. Færni 
í mannlegum samskiptum er mikilvæg sem og reynsla af 
stjórnun.

Á FSN er rekin lyflækningadeild með tveimur 
lyflæknum, hjúkrunardeild, handlækningadeild 
með skurðstofu og svæfingarlækni, fæð-
ingarþjónusta og endurhæfingardeild ásamt 
stoðdeildum. 
Þar er einnig heilsugæsla fyrir íbúa í Neskaup-
stað og á Mjóafirði.
HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, 
hjúkrunar- og sjúkrasviði. FSN starfrækir 
sjúkrasvið HSA. Stofnunin þjónar alls um 10.400 
íbúum frá Bakkafirði til Djúpavogs, auk ferða-
manna sem sækja Austurland heim. 

Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef 
Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is, til HSA, mann-
auðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Umsóknarfrestur er til 31. maí nk. en staðan er laus frá  
1. júlí 2013, eða eftir nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa: 
Stefán Þórarinsson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 470-3052/892-3095, tölvup. stefanth@hsa.is og  
Valdimar O. Hermannsson, rekstrarstjóri FSN,  
s. 860-6770, tölvup. valdimarh@hsa.is.

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus 
staða deildarstjóra sérkennslu.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og 
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta. Í ljósi þessara einkennisorða eru dagleg 
störf mótuð.  Í skólanum eru um 330 nemendur í 1.-10. bekk. 
Skólinn er grænfánaskóli og lögð er áhersla á nýtingu 
nánasta umhverfis við kennslu. Í þeim tilgangi er starfrækt 
útikennslustofa og umhverfismálum er vel sinnt. Tónlistar-
kennsla er á skólatíma á vegum Tónlistarskóla Árnessýslu.

Starfssvið:
• Deildarstjóri er millistjórnandi sem hefur mannaforráð og  
 stýrir hluta af skólastarfinu í samráði við skólastjóra.  
 Hann fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í  
 faglegu starfi. Hann hefur umsjón með sérúrræðum  
 nemenda í samráði við kennara og skólastjórnendur og  
 stýrir teymisfundum.

Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra sérkennslu:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla  
 skilyrði
• Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði
• Reynsla af sérkennslu æskileg
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góð þekking á stoðþjónustu

Umsóknarfrestur er til 20.maí. Umsóknir má senda rafrænt 
á netfangið gudjon@hveragerdi.is eða á skrifstofu skólans 
Skólamörk 6, 810 Hveragerði.

Upplýsingar um starfið veita:
Gunnar Baldursson í síma 483 4350 og
Fanney Ásgeirsdóttir í síma 846 4797

Skólastjóri

Helstu verkefni eru:
 • Samhæfing ofangreindra skráningarkerfa
 • Yfirumsjón verkefna
 • Samhæfing skráningar- og matsferla
 • Birting upplýsinga
 • Samskipti við önnur opinber stjórnvöld,  
   hagsmunaaðila og viðskiptavini

Hæfniskröfur:
 • Framhaldsmenntun á sviði verkfræði eða stærðfræði  
   eða annað háskólanám sem nýtist í starfi
 • Menntun á sviði verkefnastjórnunar er æskileg
 • Marktæk reynsla af verkefnastjórnun stórra verkefna
 • Reynsla af uppbyggingu stórra tölvukerfa
 • Stjórnunarreynsla 
 • Reynsla af því að starfa í umhverfi gæðastjórnunar
 • Reynsla af öryggisstjórnun upplýsingakerfa æskileg
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
 • Forystuhæfileikar, metnaður og skipulagshæfileikar
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og  
   æskilegt er að kunna eitt Norðurlandamál

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. 
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan og reyndan aðila í starf sviðsstjóra 
fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands. Starfið er á starfsstöð Þjóðskrár Íslands í Reykjavík.

Sviðsstjóri fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi 
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í  
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2013.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigurbjörg J. Helgadóttir mannauðsstjóri hjá 
Þjóðskrá Íslands á netfanginu sjh@skra.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Umsóknir óskast sendar á 
netfangið sjh@skra.is.

www.skra.is
www.island.is

Sviðsstjóri fasteignaskrár fer með yfirstjórn fasteignaskrár, sem tekur til skráningakerfis lands, skráningakerfis mannvirkja 
og tengist matskerfi fyrir fasteignamat og brunabótamat.
  
Sviðsstjóri fasteignaskrár stýrir starfsemi starfseiningarinnar með faglegt öryggi og rekstrarlega hagkvæmni að leiðarljósi 
í samræmi við hlutverk stofnunarinnar, markmið og starfsáætlanir. Sviðsstjóri mótar vinnu starfseiningarinnar með því 
að setja hverju viðfangsefni markmið og eftir atvikum mælikvarða, starfsáætlun og að unnið sé samkvæmt gæðakerfi 
og staðli um öryggisstjórnun upplýsingakerfa.

 

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins.

Helstu áherslur

· Akstur bíla
· Móttaka flutningsbeiðna
· Manna vaktir
· Ábyrgð á ástandi bifreiða

Hæfniskröfur

· Meirapróf
· Almenn tölvukunnátta
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
·  Stundvísi og snyrtimennska
·  Góð mannleg samskipti
·  Öguð vinnubrögð

Varahlutir Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

VAKA óskar eftir 
deildarstjóra akstursdeildar

Áhugasamir geta sótt um með því að senda umsókn fyrir 17. maí á starf@vakahf.is.

Við bjóðum: Fjölbreytt verkefni, gott starfsumhverfi og vel samkeppnishæf laun.

Umsækjendur þurfa að geta lagt fram hreint sakavottorð.

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði
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Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Skólastjóri grunnskóla

Staða skólastjóra Öldutúnsskóla í 
Hafnarfirði er laus til umsóknar

Öldutúnsskóli er heildstæður grunnskóli  þar sem 500 
nemendur stunda nám.
Hornsteinar skólastarfsins eru  virðing, vellíðan og virkni.
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki 
og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.

Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu, skapandi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni, Olweusaráætluninni gegn einelti og 
skólinn er grænfánaskóli. Umsækjandi þarf að hafa 
leiðtogahæfileika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi 
og metnaðarfulla skólasýn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis-  
 eða kennslufræði
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni  
 og Olweusaráætlunni æskileg

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda 
og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna skólastjórastarfi.

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, 
sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is  og Erla.Guðjónsdóttir, 
skólastjóri Öldutúnsskóla í síma 555 1546, netfang  erla.
gudjonsdottir@oldutunsskoli.is

Umsóknir berist Fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, Strandgötu 
6, 220 Hafnarfjörður fyrir 17. maí  2013.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013 en æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf með fráfarandi skólastjóra 
í maí/júni vegna undirbúnings næsta skólaárs.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um  stöðuna.  Laun og kjör eru 
samkvæmt samningum KÍ og launanefndar sveitarfélaga.

Sviðsstjóri  fræðsluþjónustu

 
Kennari 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
stærðfræðikennara fyrir skólaárið 2013-2014.  

Hæfnikröfur: 
 Háskólapróf í stærðfræði (MS æskilegt). 
 Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Við bjóðum: 
 Góða vinnuaðstöðu. 
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað. 

 
Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson skólastjóri 
ingi@verslo.is, eða í síma 5 900 600. 
Umsóknarfrestur er til 13. maí og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, 
Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið 
ingi@verslo.is.  
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1240 nemendur. 
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi 
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra 
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög 
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta. 

 

Helstu verkefni og ábyrgð
Vélaverkstæðið ber ábyrgð á rekstri margra tæknikerfa Landspítala, gufukatla 
o.fl. auk þess að sinna viðhaldi ýmiss sérhæfðs tækjabúnaðar. 
Starfsmaðurinn sinnir ásamt öðrum starfsmönnum vélaverkstæðis 
bakvöktum og ketilvöktum. Landspítali er með starfsemi í um 100 
byggingum víðs vegar um höfuðborgarsvæðið og starfsmaðurinn skal vera 
tilbúinn til að mæta til vinnu og starfa í lengri eða skemmri tíma þar sem 
hans er þörf á hverjum tíma. 

Hæfnikröfur
Leitað er eftir vélfræðingi, en einstaklingur með vélstjórnarmenntun kemur 
einnig til greina. Viðkomandi skal hafa víðtæka þekkingu á viðgerðum og 
eftirliti með tækjabúnaði. Mikið er lagt upp úr þjónustulund, frumkvæði í 
starfi, góðri framkomu og lipurð í samskiptum. Starfsmaðurinn þarf að geta 
tjáð sig í ræðu og riti á íslensku. 

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 18. maí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Valur Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri, netfang  

valurs@landspitali.is, sími 824 5274.
 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.

Rekstrarsvið
Vélfræðingur

Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf vélfræðings við 
vélaverkstæði Landspítala. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá og 
með 1. júní 2013 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Pökkun, röðun og dauðhreinsun verkfæra fyrir skurðaðgerðir

Hæfnikröfur
 » Góð íslenskukunnátta
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum
 » Reynsla eða menntun innan heilbrigðiskerfis 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 18. maí 2013. 
 » Starfið veitist frá 1. júní 2013 eða eftir samkomulagi.
 » Upplýsingar veitir Hrönn Harðardóttir, hronhard@landspitali.is,  

sími 543 1726, gsm 825 3527.
 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu byggist 

á innsendum gögnum og viðtölum. Umsóknargögn sem ekki er hægt að 
senda rafrænt skulu berast skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut 
fyrir 18. maí 2013.

Dauðhreinsunardeild
Sérhæfður starfsmaður

Á Dauðhreinsunardeild á Tunguhálsi er laust til umsóknar starf sérhæfðs 
starfsmanns. Starfshlutfall er 100%, dag- og kvöldvaktir. 
Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra aðila. Gert er ráð 
fyrir að viðkomandi sæki nám í heilbrigðistækni sem nú er í undirbúningi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legudeildum, göngudeild nýrnalækninga og skilunardeild
 » Vinna við ráðgjöf nýrnalækninga 
 » Þátttaka í vaktþjónustu nýrnalækninga
 » Þátttaka í viðfangsefnum sem tengjast alm. lyflækningum í samráði við 

yfirlækni nýrnalækninga
 » Þátttaka í kennslu og vísindastarfi 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt sérfræðileyfi í alm. lyflækningum með nýrnalækningar sem 

undirsérgrein
 » Breið þekking og reynsla í nýrnalækningum, þ.á.m. á helstu 

skilunaraðferðum og meðferð sjúklinga með ígrætt nýra
 » Góðir samskiptahæfileikar

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 25. maí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Runólfur Pálsson, yfirlæknir, runolfur@landspitali.is, 

sími 824 5837.
 » 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, 
Runólfi Pálssyni, yfirlækni nýrnalækninga, hús 13, 4. hæð Landspítala við 
Hringbraut.

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

Nýrnalækningar
Sérfræðilæknir

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í nýrnasjúkdómum. Starfið 
veitist frá 1. ágúst 2013 eða eftir samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt 
starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkomulagsatriði.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ber ábyrgð á þróun hjúkrunar á deildinni og stuðlar að þekkingarþróun í 

hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
 » Ber ábyrgð á gæða- og öryggismálum deildarinnar
 » Ber ábyrgð á að rekstur og starfsmannamál deildarinnar séu í samræmi 

við fjárhagsáætlun

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarfræðimenntun
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » Reynsla í starfsmannastjórnun
 » Leiðtoga- 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 18. maí 2013. 
 » Upplýsingar veita Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri, 

vilhehar@landspitali.is, sími 543 6014 og Þórgunnur Hjaltadóttir, 
mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

 » Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og 
vísindavinnu. 

 » Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. 
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum.

 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Vilhelmínu 
Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, LSH E-7, Fossvogi.

Hjartagátt
Hjúkrunardeildarstjóri 

Starf hjúkrunardeildarstjóra á Hjartagátt er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2013, til 5 ára.
Á Hjartagátt er veitt bráðaþjónusta við hjartasjúklinga og dag- og göngu-
deildarþjónusta fyrir sama sjúklingahóp. Deildin er opin frá kl 08:00 á 
mánudögum til kl 16:00 á föstudögum.
Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar 
daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan 
deildarinnar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

sími: 511 1144
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Getur þú allt?
 

Artis  -  STÓRMYNDAPRENT  - SKILTAGERÐ  -  FRAMLEIÐSLA OG UPPSETNING

Artis Markaðslausnir óskar eftir að ráða til starfa handlaginn einstakling.

Helstu verkefni :
 Frágangur og uppsetning á stórmyndaprenti
 Álímingar á skiltum og uppsetning

 Hæfniskröfur: 
 Reynsla úr sambærilegum iðnaði.
 Reynsla eða þekking á myndvinsluforritum er kostur.
 Stundvísi, vandvirkni, áræðanleiki
 Reykleysi er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arni@artis.is  fyir 1.maí

 

Artis - STÓRMYNDAPRENT - SKILTAGERÐ -  
FRAMLEIÐSLA OG UPPSETNING

Artis Markaðslausnir óskar eftir að ráða til starfa 
handlaginn einstakling.

Helstu verkefni :
• Frágangur og uppsetning á stórmyndaprenti
• Álímingar á skiltum og uppsetning

Hæfniskröfur:
• Reynsla úr sambærilegum iðnaði.
• Reynsla eða þekking á myndvinsluforritum  
 er kostur.
• Stundvísi, vandvirkni, áræðanleiki
• Reykleysi er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
arni@artis.is fyir 10.maí

Verkefnisstjóri í málefnum fatlaðs fólks á Þjónustumiðstöð Breiðholts 

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn þjónusta, stuðningur og ráðgjöf við fatlað fólk,   
 aðstandendur þeirra og samstarfsaðila.
• Sérfræðiráðgjöf á sviði einhverfu og þátttaka í þróunar- og   
 samhæfingarvinnu í málaflokknum.
• Vinna í þverfaglegu starfi innan Þjónustumiðstöðvarinnar og  
 með samstarfsstofnunum, s.s. leik- og grunnskólum,  
 heilsugæslu o.fl.

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem þroskaþjálfi á Íslandi.
• Sérhæfing og reynsla af starfi með einhverfum æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af starfi á sviði velferðarþjónustu æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags Íslands.
Starfshlutfall 100%. 
Umsóknarfrestur er til 19. maí 2013.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóroddur Þórarinsson, í síma 411-1300, 898-9675 eða með því að senda fyrirspurn á thoroddur.
thorarinsson@reykjavik.is og Þóra Kemp í síma 411-1300, 664-7751 eða með því að senda fyrirspurnir á thora.kemp@reykjavik.is

Vinsamlega sækið um starfið á www.reykjavik.is/atvinna

Rekstraráhætta
Fjár- og áhættustýring Orkuveitu Reykjavíkur leitar að einstaklingi til að taka að sér 
nýtt starf sérfræðings með rekstraráhættu. Starfið er umfangsmikið og þarf viðkomandi 
að hafa heildaryfirsýn yfir rekstraráhættu fyrirtækisins ásamt því að sinna ráðgjöf og 
skýrslugjöf til stjórnar og stjórnenda.
 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatækni Orkuveitu Reykjavíkur leitar að hugbúnaðarsérfræðingi í verkefni 
sem tengjast kerfum fyrirtækisins. Um fjölbreytt starf er að ræða og æskilegt að 
viðkomandi sé skipulagður, viljugur til að læra og þróast í starfi og hafi til að bera 
góða samskiptahæfni.
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Sérfræðingur í rekstraráhættu 
og hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 

15. maí 2013. Farið verður með 

allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum 

eru hvattir til að sækja um störfin. 

Umsjón með úrvinnslu umsókna 

hefur Jóna Björk Sigurjónsdóttir 

(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) 

hjá Capacent Ráðningum. 

Umsækjendur eru vinsamlegast 

beðnir að sækja um störfin á 

heimasíðu Capacent Ráðninga, 

www.capacent.is. Umsóknum 

um störfin þurfa að fylgja ítarlegar 

starfsferilsskrár og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og rökstuðningur fyrir 

hæfni viðkomandi í starfið.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla 

þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhverfi og möguleika 

starfsfólks til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Meðal verkefna eru: Menntunar- og hæfnikröfur:

 eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

Meðal verkefna eru:

 koma að hugbúnaðarsmíði

Menntunar- og hæfnikröfur:

 sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 SSIS og Reporting Services er kostur
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Hagfræðingur/viðskiptafræðingur

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Helstu verkefni skrifstofu skattamála

Þá annast skrifstofa skattamála

Starfið

Menntunar- og hæfniskröfur eru þessar helstar:

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir

óskar eftir að ráða hagfræðing eða
viðskiptafræðing til starfa á skrifstofu skattamála. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt
starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um stöðuna.

varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun stefnu í
þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Skrifstofa
skattamála annast greiningu skatta og mat á skattbreytingum með hliðsjón af
stefnumótun ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Skrifstofan hefur einnig umsjón
með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert, eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu
einstakra tekjustofna og gerð langtímaáætlunar um þróun tekna.

undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og
tolla, og hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan
stjórnsýsluhlutverki gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs.
Á skrifstofunni starfa lögfræðingar, hagfræðingar og viðskiptafræðingar.

felur m.a. í sér virka þátttöku í teymisvinnu og vinnu í starfshópum innan og utan
ráðuneytisins við greiningarvinnu, áætlanagerð og gagnavinnslu á tekjum ríkissjóðs, auk
margvíslegra annarra verkefna sem falla undir verksvið skrifstofunnar.

* Háskólamenntun á sviði hagfræði eða viðskiptafræði.

* Reynsla af vinnu við SQL gagnagrunna er æskileg.

* Þekking á sviði haglíkanagerðar er kostur.

* Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.

* Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í einu

Norðurlandamáli æskileg.

* Reynsla á sviði skattamála er kostur.

* Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

* Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 21. maí nk. Um er að ræða fullt starf og til framtíðar.
Launakjör eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

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

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

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi 
Ungbarnaleikskólinn Bjarmi í Hafnarfirði vantar starfs-

mann til að sinna eldhúsi og afleysingu inn á deild.

Um er að ræða stöðu við móttökueldhús fyrri hluta 
dags og afleysingu inni á deild eftir hádegi. Viðkomandi 
þarf að búa yfir sjálfstæði og geta sýnt sveigjanleika í 
daglegu starfi.  
Vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá á 
netfangið bjarmi@bjargir.com 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu skólans  
www.leikskolinn.is/bjarmi 

Nánari upplýsingar veitir Svava Björg 
í síma 512-3330 og 695 3089

Góður starfsmaður óskast
Sumarstarf eða fullt starf

Lítil en öflug ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í hópferðum hvers 
konar, einkum frá Íslandi, en einnig móttöku hópa til Íslands óskar 
eftir réttum starfsmanni í fjölbreytt starf við sölu, úrvinnslu 

og utanumhald.
Sumarstarf t.a.b.m., en getur orðið fullt starf.

Reynsla í ferðaþjónustu er mjög æskileg, en heiðarleiki, trúnaður, 
vinnusemi og frumkvæði eru skilyrði, auk góðrar íslensku og 
enskukunnáttu. Góð tölvukunnátta er nauðsynleg, m.a. Excel.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Áhugasamir sendi upplýsingar og ferilskrá á box@frett.is 
merkt ,,Ferðaskrifstofa“

Stálorka óskar eftir
að ráða menn til framtíðarstarfa vana smíði úr ryðfríu 
stáli og áli, aðalstarfsvið er smíði á búnaði í skip og 
báta. Hægt er að senda inn umsóknir á stalorka@
simnet.is eða hafa samband við Benedikt í síma 
8927687 á virkum dögum milli 8 og 18

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðabær óskar eftir leik- og 
grunnskólakennurum til starfa

Álftanesskóli
Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi
Tungumálakennari
Smíðakennari

Flataskóli
Umsjónarkennarar á yngsta stig 

Hæðarból
Leikskólakennari

Nánari upplýsingar á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is

KREFJANDI OG
LÍFLEGT STARF
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atvinna@foodco.is
http://umsokn.foodco.is

Við leitum að frábærum aðstoð-
arveitingastjóra til starfa hjá Eld-
smiðjunni í 100% vaktavinnu. 
Unnið er 15 daga í mánuði. 
Þar er öflug liðsheild og frábær 
vinnuandi. Ef þú hefur gaman af 
fólki, ríka þjónustulund, ábyrgð-
artilfinningu og ert eldri en 26
ára, hikaðu þá ekki við að skella 
inn umsókn hjá okkur:

4. maí 2013  LAUGARDAGUR16



Lögfræðingur hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Helstu verkefni

Þá annast skrifstofan

Starfið

Menntunar- og hæfniskröfur eru þessar helstar

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir

óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á skrifstofu
skattamála. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

skrifstofu skattamála varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun stefnu í þeim
efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Skrifstofa skattamála
annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og tolla og hefur umsjón með
skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan stjórnsýsluhlutverki gagnvart
skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs.

greiningu skatta og mat á skattbreytingum með hliðsjón af
stefnumótun ríkisfjármála og efnahagsmálum almennt. Skrifstofa skattamála hefur
einnig umsjón með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert, eftirfylgni með greiðsluflæði og
innheimtu einstakra tekjustofna og gerð langtímaáætlunar um þróun tekna. Á
skrifstofunni starfa lögfræðingar, hagfræðingar og viðskiptafræðingar.

felur m.a. í sér virka þátttöku í teymisvinnu og vinnu í starfshópum innan og utan
ráðuneytisins við undirbúning og gerð lagafrumvarpa, auk margvíslegra annarra
verkefna sem falla undir verksvið skrifstofunnar.

:

* Embættis- eða meistarapróf í lögum.

* Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.

* Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.

* Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í einu

Norðurlandamáli æskileg.

* Reynsla á sviði skattamála er kostur og sömuleiðis þekking á sviði

hagfræði eða viðskiptafræði.

* Frumkvæði , sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

* Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 21 maí nk., en æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Um er að ræða fullt starf og til framtíðar. Laun eru skv. kjarasamningi fjármála-
og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um stöðuna.

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

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

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200

www.velfang.is • velfang@velfang.is

– VERKIN  TALA

Fr
um

Starfskraftur á verkstæði óskast
Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og land-
búnaðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og Fendt. 
Vélfang var valið Fyrirtæki ársins af VR árin 2007 og 2008 og 
er Fyrirmyndarfyrirtæki VR. Hjá Vélfangi starfar hópur fólks 
sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í 
fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er æskileg og 
menntun augljós kostur. Mikilvægt er að viðkom-
andi sé jákvæður, með ríka þjónustulund og eigi 
gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur  
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

18. maí. 
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www.vestmannaeyjar.is

STARF 
SKÓLASTJÓRA 
GRUNNSKÓLA 
VESTMANNAEYJA

Vestmannaeyjabær auglýsir stöðu 
skólastjóra við Grunnskóla Vestmannaeyja 
lausa til umsóknar. Leitað er eftir leiðtoga 
með góða færni í mannlegum samskiptum, 
menntun og reynslu sem nýst getur til að 
leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í 
eflingu skólasamfélagsins í bæjarfélaginu. 

Nánari upplýsingar veitir Jón Pétursson, 
framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs 
í síma 488 2000 og á netfanginu 
jonp@vestmannaeyjar.is. Umsóknarfrestur er 
til 22. maí n.k. Umsóknir má senda rafrænt 
á fyrrgreint netfang eða skila í Ráðhúsið 
í Vestmannaeyjum v/Ráðhúströð, 900 
Vestmannaeyjar 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.

Grunnskólinn í Vestmannaeyjum þjónar nemendum 
frá 1. – 10. bekk. Starfsstöðvar eru tvær, yngri deild með 
nemendum í 1. – 5. bekk og miðstig og unglingadeild í 
annarri starfsstöð. Nemendur eru um 550. Starfsmenn 
eru metnaðarfullir og reynslumiklir og vinna eftir 
hugmyndafræðinni „Uppeldi til ábyrgðar“ og „Orð af 
orði“. Öflugt íþróttastarf er í Vestmannaeyjum og gott 
samstarf á milli íþróttahreyfingarinnar 
og grunnskólans. Einnig er lögð 
mikil áhersla á gott samstarf við 
forráðamenn nemenda.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Stuðningsfjölskyldur
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
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LEYNIST Í ÞÉR 
SNILLINGUR?
REYND LEITAR AÐ REYNDU, METNAÐAR-
FULLU FÓLKI TIL STARFA Á SVIÐI VIÐSKIPTA-
LAUSNA Í ALÞJÓÐLEGU UMHVERFI

HÆFNISKRÖFUR:

 Háskólamenntun, t.d. í tölvunarfræði, verkfræði,    
  kerfisfræði, viðskiptafræði eða reynsla sem 
   nýtist í starfi

 Reynsla af verkefnastjórn 

 Hæfni í man
   

verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reynd sérhæfir sig í ráðgjöf, innleiðingum og 
þjónustu á Microsoft Dynamics NAV og LS Retail.

Starfsmenn fyrirtækisins eru 19 talsins. Þeir hafa 
áralanga reynslu á þessu sviði og hafa unnið að 
fjölda slíkra verkefna innanlands sem og erlendis.

Þekking starfsmanna fyrirtækisins nær út fyrir 
hið hefðbundna svið upplýsingatækninnar. Innan 
fyrirtækisins eru aðilar sem hafa mikla reynslu 
af ráðgjöf til stjórnenda, breytingastjórnun innan 
fyrirtækja, greiningu gagna og rekstri fyrirtækja. 
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Störf í boði
Hefur þú áhuga á að starfa sjálfstætt??

Snyrtistofa í mjög góðum rekstri hefur til leigu rými fyrir 
snyrtifræðinga, fótaaðgerðafræðinga og nuddara. 

Stofan er vel tækjum búin. Mjög góður viðskiptamannahópur.
Áhugasamir geta hafið störf nú þegar.

Ferilskrá og upplýsingar skal senda á snyrtihus123@gmail.com
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð enskukunnátta 
• Þekking og reynsla í störfum sem nýtist í verkefni eftirlits-
    sviðs æskileg

Helstu verkefni:
• Eftirlit með lyfjaframleiðendum, lyfjaheildsölum og   
 markaðsleyfishöfum
• Eftirlit með lyfjabúðum
• Eftirlit með klínískum lyfjarannsóknum
• Lyfjagát
• Eftirlit hjá heilbrigðisstofnunum 
• Eftirlit með lyfsölum dýralækna
• Flokkun vöru.
• Umsýsla leyfa vegna ávana- og fíkniefna
• Þátttaka í erlendu samstarfi

Laust starf eftirlitsmanns hjá Lyfjastofnun
Lyfjastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi starfsmann 

á eftirlitssvið. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf.

Upplýsingar um starfið gefur Haraldur Sigurjónsson sviðsstjóri, sími 520 2100

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum,  til Lyfjastofnunar á netfangið  
lyfjastofnun@lyfjastofnun.is  
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin

EFTIRLITSMAÐUR

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknirSíðumúla 5   108 Reykjavík    Sími 511 1225    www.intellecta.is

Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnar-
funda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið, 
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa

   Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
   Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar 
   Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:

Frumkvöðlastarf á Kirkjubæjarklaustri!
Friður og Frumkraftar – hagsmunafélag atvinnulífs í Skaftárhreppi óskar eftir  
verkefnisstjóra til starfa.
Skaftárhreppur er eitt fegursta svæði landsins, en innan marka hans eru bæði Vatnajökulsþjóðgarður og Kötlu jarðvangur. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Umsjón með daglegum rekstri
• Stefnumótunarvinna, áætlanagerð og öflun styrkja
• Markaðssetning, auglýsingar og kynningarmál
• Stuðla að aukinni samvinnu aðila innan svæðis
• Efla gæði og stuðla að vöruþróun
• Ímyndar- og kynningarvinna fyrir svæðið
• Umsjón með rekstri upplýsingarmiðstöðvar ferðamanna á 

ársgrundvelli

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi td. á sviði markaðs- og 

ferðamála
• Þekking og reynsla á helstu samskiptavefjum
• Þekking og reynsla á sviði atvinnu- og/eða ferðamála
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni
• Góð íslensku og ensku kunnátta skilyrði, þriðja tungumál er 

kostur

Gert er ráð fyrir að starfstöð verkefnastjóra sé á Kirkjubæjarklaustri. Æskilegt er umsækjendur geti hafið störf sem fyrst en 
eigi síðar en 1.september 2013.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf um hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 1.júní 2013, fyrirspurnir og umsóknir skulu vera sendar á  
netfangið fridur@klaustur.is en nánari upplýsingar veita Sveinn eða Ólafía í síma, 869-6750 eða 892-9650. 
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201305/022
Hagfræðingur, viðskiptafræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201305/021
Forstöðumaður viðskiptaþróunarsv. Ríkiskaup Reykjavík 201305/020
Móttökustjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201305/019
Vélfræðingur LSH, rekstrarsvið Reykjavík 201305/017
Hjúkrunardeildarstjóri Hjartagáttar LSH, stjórn lyflækningasviðs Reykjavík 201305/016
Sérfræðilæknir í nýrnalækningum LSH, nýrnalækningar Reykjavík 201305/015
Geislafræðingur, hjúkrunarfr. LSH, geislameðferð krabbameina Reykjavík 201305/014
Sérhæfður starfsmaður LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201305/013
Kennarar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201305/012
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201305/011
Lektor í viðskiptafræði HÍ, viðskiptafræðideild Reykjavík 201305/010
Lektor í félagsfræði HÍ, félags- og mannvísindadeild Reykjavík 201305/009
Lektor í réttarsögu HÍ, lagadeild Reykjavík 201305/008
Sérfræðingar hlutastörf HÍ, menntavísindasvið Reykjavík 201305/007
Lögfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201305/006
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201305/005
Sviðsstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201305/004
Eftirlitsmaður Lyfjastofnun Reykjavík 201305/003
Kennarar og námsráðgjafi Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201305/002
Héraðsdómari Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201305/001
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201304/126
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201304/125
Framhaldsskólakennarar Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201304/124

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðug leiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrým ast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu gjaldeyriseftirlits 

-
-

spurnum og erindum er lúta að túlkun laga um gjaldeyris- 
mál, samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt öðrum 

innlenda og erlenda aðila og stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla nr. 
63/2006

Gjaldeyriseftirlit - lögfræðingur
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.  

 

Járnsmiður/málmiðnaðarmaður
Fyrirtækið Jsó ehf  Járnsmiðja Óðins 
Leitar að járnsmiðum, okkur vantar faglærða iðnaðarmenn í stálvirkjasmíði, vélvirkjun, rennismíði eða sambærilegu. 
Skilyrði er að umsækjandi tali íslensku.
Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is. 
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða og samstarfshæfni. 
Kunnátta að lesa teikningar er mikilvæg.
Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn sendist á jso@jso.is

Þjálfarar í sal óskast á  
heilsuræktarstöð fyrir konur

Sumarafleysing annars vegar og framtíðarhlutastarf  
hinsvegar. Mikilvægt að viðkomandi sé kvenmaður.  

Reynsla og/eða einkaþjálfaranám kostur en ekki nauðsyn.
Áhugasamar sendi umsókn á netfangið curves@curves.is

Save the Children á Íslandi

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Endurnýjun götulýsingar og veitukerfa  
1. áfangi 2013 – Norðurmýri. Útboð nr. 13031.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

F.h. Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í væntan-
legum lokuðum útboðum og/eða verðfyrirspurnum vegna 
endurbóta, viðhaldvinnu o.fl. í fasteignum borgarinnar á 
eftirfarandi starfsviðum: 

• Blikksmíði  
• Múrverk  
• Húsasmíði  
• Innréttingar  
• Pappalagnir  
• Raflagnir  
• Pípulagnir  
• Járnsmíði  
• Málun   
• Niðurrif  
• Garðyrkja  
• Dúkalögn  
• Steypusögun  
• Jarðvinna  
• Stíflulosun  
• Þrif   

 
Nánari upplýsingar er að finna  á reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

VIÐHALD OG 
ENDURBÆTUR HÚSA
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VESTMANNAEYJASTRENGUR 3
JARÐSTRENGUR, 66kV 
– Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboðum í lagningu 66kV jarðstrengs í 
Austur-Landeyjum og á Heimaey í Vestmannaeyjum og að 
vinna það annað sem tiltekið er og lýst er í útboðsgögnum 
VM3-01.

Verk þetta er hluti af lagningu nýs 66kV rafstrengs fyrir  
Vestmannaeyjar, frá Aðveitustöð við Rimakot í Austur-
Landeyjum að Tengihúsi við Skansinn í Vestmannaeyjum.
Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu, þ.e. skurðgröft, vatnsvarnir, 
fyllingar, slóðagerð, yfirborðsfrágang o.fl., lagningu  
rafstrengja og fjarskiptaröra, steypuvinnu og vinnu við 
landtöku sæstrengs, bæði í Austur-Landeyjum og á Heimaey.

Helstu magntölur:
- Skurðgröftur: 19.000m3
- Framleiðsla á lagnasandi: 4.300m3
- Fyllingar: 25.000m3 
- Grjótvarnir: 600m3
- Steypumót: 500m2
- Lágstyrkssteypa 120m3
- Lagning háspennustrengs, 66kV: 5.100m
- Lagning fjarskiptaröra: 8.700m

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2013.

Útboðsgögn eru til afhendingar frá miðvikudegi 8. maí 2013,  
kl. 9:00, í afgreiðslu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Tilboðum skal skila í afgreiðslu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 21. maí 2013, kl. 14:00, 
þar sem tilboðin verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðen-
dum sem þess óska.

ÚTBOÐ VM3-01

ÚTBOÐ
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óskar eftir tilboðum í verkið: 

Útboð 15450 - Keflavíkurflugvöllur 
Malbikun akbrauta 2013

Verkið felst í viðgerðum og yfirlögn malbiks á tveimur  
akbrautum á Keflavíkurflugvelli auk staðbundinnar 
viðgerðar á þeirri þriðju. 
Yfirlögn er 5 cm lag af fullþjöppuðu malbiki. Viðgerðir 
felast í því að fræsa 5 cm niður í núverandi yfirborð og 
leggja nýtt malbik í staðinn. Jaðar þess yfirborðs akbrauta 
sem leggja skal yfir er fræst með 4,5m breiðum lás. 
Um er að ræða akbraut ECHO-4 (yfirlag um 13.000 m2, 
viðgerðir um 5.400 m2) og akbraut NOVEMBER-3, (yfirlag 
um 10.000 m2, viðgerðir um 3.400 m2) auk viðgerðar við 
austur innkeyrslu inn á flughlað Flugstöðvar Leifs Eiríks-
sonar á akbraut NOVEMBER-4 (um 600 m2). 
Verktaki framleiðir malbik og leggur til allt efni sem þarf til 
verksins ásamt malbikun og flatarfræsun. 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Malbiks útlögn 32.000 m2 
Malbik 4.200 tonn 
Flatarfræsun 16.300 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 4. júlí 2013. 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is þriðju-
daginn 7. maí 2013. Verð útboðsgagna kr. 3.500.- 
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska 21. maí 2013 kl 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 
105 Reykjavík. 

Aðalfundur
Aðalfundur Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

verður haldinn mánudaginn 13. maí kl. 17:00 á skrifstofu 
samtakanna að Suðurlandsbraut 24. 

Á dagskrá eru vejuleg aðalfundarstörf. 
Athugið að tillaga að lagabreytingu liggur frammi 

á skrifstofu samtakanna.
Félagsmenn samtakanna eru hvattir til að mæta. 

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Verkefnasjóður sjávarútvegsins, deild 
um sjávarrannsóknir á samkeppnissviði, 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
framhaldsverkefna.
Sjóðurinn mun styrkja rannsóknir á sjávarlífverum 
sem nú eru nytjaðar eða sem mögulegt væri að nytja. 
Áhersla verður lögð á verkefni sem efla rannsókna- 
og þróunarstarf á lífríki sjávar og styrkja til lengri 
tíma litið sjálfbæra nýtingu auðlinda hafsins og 
samkeppnishæfni sjávarútvegs.

Þar sem minna fjármagn en verið hefur er til ráð-
stöfunar í sjóðnum verða í ár einungis veittir styrkir 
til framhaldsverkefna. Þeir sem fengu styrk úr 
sjóðnum við síðustu úthlutun og hyggjast sækja 
um framhaldsstyrk skulu skila skýrslu um stöðu 
verkefnisins, ella koma viðkomandi umsóknir ekki 
til greina við úthlutun.

Styrkur nemur að hámarki 50% af áætluðum 
heildarkostnaði viðkomandi verkefnis og er veittur 
til eins árs í senn.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2013 og skulu umsóknir 
send ar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, 
Skúlagötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknir skulu einnig 
berast á rafrænu formi á netfangið hulda@anr.is. 
Umsóknir sem berast eftir 31. maí verða ekki teknar 
gildar nema póststimpill sýni að umsóknin hafi 
verið póstlögð ekki síðar en þann dag.

Nánari upplýsingar um sjóðinn og leiðbeiningar um 
frágang umsókna er að finna á heimasíðu atvinnuvega- 
og nýsköpunar ráðuneytisins anr.is

Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið

 Umsóknir um framhaldsstyrki úr

Verkefnasjóði
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Suðurlandsbraut 48 • 108 Reykjavík • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is 

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Opið hús  Brekkubyggð 17, 
Garðabæ, í dag kl. 14-15

Húseign kynnir;- 
Fallega, bjarta 2ja herbergja íbúð í 

Garðabæ með sérinngangi í klasahúsi. 

Gott alrými, eldhús og baðherbergi, stórt hjónaherbergi og 
auka vinnuherbergi, sér geymsla. Allir velkomnir, 
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177.

OPIÐ HÚS

Laxatunga 24-34  Mosfellsbæ

Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við Laxatungu 24-34 í Mos-
fellsbæ. 243,5 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr við Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsin eru vel staðsett 
með góðu útsýni. Tvær svalir. Stórar stofur. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Björt rými og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega 
fokheld í dag og afhendast í núverandi ástandi. Verð 24,0 til 
25,2 m.

Hulduhlíð 9  Mosfellsbæ

Rúmgóð 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og garði við Hulduhlíð 9 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 23,0 m.

Litlikriki 33 neðri hæð – Mosfellsbæ

2ja herbergja, 60,0 m2, íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi við 
Litlakrika 33 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, svefnherbergi, geymslu, baðherbergi og þvottahús. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 16,5 m.

Kvíslartunga 62  Mosfellsbæ

240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við Kvíslartungu 62 í Mos-
fellsbæ.  Á jarðhæð er forstofa, stofa, sjónvarpshol og eldhús. 
Á 2. hæðinni eru fjögur góð svefnherbergi, fataherbergi, stórt 
baðherbergi og þvottahús inn af baði. Ýmis frágangur er eftir í 
húsinu. Verð kr. 36,0 milljónir.

Hafið samband við Einar Pál s. 899-5159 eða Svanþór  
s. 698-8555 varðandi skoðun.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 
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NÝJAR LÚXUSÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Lindargata 37 er í skuggahverfinu í Reykjavík. Í göngufæri við veitingahús, verslanir, kaffihús, listasöfn, 
tónlistarhús, höfnina … en samt í rólegu umhverfi.

 Fjölbreyttar íbúðir í ýmsum stærðar-  og verðflokkum.

 Ný bygging frá traustum aðilum sem byggja hús til framtíðar.
  
 Tryggðu þér íbúðina sem hentar þér.

Framkvæmdaaðili:

Söluaðilar:

Sími: 588 9090       I       www.eignamidlun.is Sími: 569 7000       I       www.miklaborg.is Sími: 862 2001      I       www.remax.is 

Lindargata 37, 3. hæð, íbúð 0303, 3 herbergi, 
íbúð 86,3 fm + geymsla 8,2 fm, samtals 94,5 fm. 

Iðandi mannlíf, fjölbreytt umhverfi, menning og veitingahús, allt innan göngufæris í miðborg Reykjavíkur

Lindargata 37 er vandað og viðhaldslítið hús. Allar innréttingar og búnaður er sérvalinn, 
innréttingar frá Axis, hreinlætistæki frá Tengi og Miele eldhústæki. Veglegar svalir með 
möguleika á svalalokun. Granítborðplötur og gólfhiti í öllum herbergjum. 
Sérstök hljóðeinangrun milli hæða.

Langar þig að búa hér?

Frekari upplýsingar má nálgast á: 
www.mannverk.is



Lindargata 37, 5. hæð, íbúð 0502, 
3 herbergi, íbúð 86,9 fm 
+ geymsla 9,6 fm, samtals 96,5 fm. 

Lindargata 37, 7. hæð, íbúð 0701, 
5 herbergi, íbúð 189,5 fm 
+ geymsla 10,5 fm, samtals 200 fm. 

Lindargata 37, 10. hæð, íbúð 1001, 
6  herbergi, íbúð 240,6 fm 
+ geymsla 13,4 fm, samtals 254 fm. 
  





BÍLAR &
FARARTÆKI

FORD Transit bus 350l 125 hö 
14 sæta. Árgerð 2004, ekinn 154 
Þ.KM, dísel, 5 gírar.gott eintak Verð 
2.790.000. Rnr.222598.

CHEVROLET Suburban 2500 4x4 
Metan. Árgerð 2007, ekinn 68 Þ.KM, 
METANBREYTTUR, sjálfskipturEINN 
MEÐ ÖLLU. Verð 5.900.000. 
Rnr.104607.

M.BENZ Sprinter 416 rúta 18 manna. 
Árgerð 2006, ekinn 172 Þ.KM, dísel, 
5 gírar.allur ny yfirfarinn Verð 
5.490.000. Rnr.220733.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Eigum til afgreiðslu strax nokkur ný 
Hobby hjólhýsi árg. 2013 mismunandi 
stærði og gerðir góð verð Upplýsingar 
4312622/bilas.is

FLEETWOOD AMERICANA CHEYENNE 
2006 10fet. Sólarsella. Grjótgrind.
Marcisa Mög vel farið og fínt hús ásett 
verð 1,590,000 Upplýsingar 4312622/
bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

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

NISSAN MICRA VISIA Árgerð 2011. 
Ekinn 80 Þ.KM Verð kr. 1.490.000.

VW GOLF TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 69 Þ.KM Verð kr. 2.190.000.

VW POLO TRENDLINE Árgerð 2011. 
Ekinn 76 Þ.KM Verð kr. 1.590.000.

HYUNDAI I30 CLASSIC Árgerð 2010. 
Ekinn 77 Þ.KM Verð kr. 1.650.000.

NISSAN QASHQAI SE Árgerð 2011. 
Ekinn 75 Þ.KM. Verð kr. 3.590.000.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ

www.br.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Mikið úrval af húsbílum, 
hjólhýsum, fellihýsum, 

tjaldvögnum. Vantar vagna 
á planið hjá okkur, kaupum 

uppítökuvagna undir 500 þús ef 
keypt er af gegnum okkur.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

PORSCHE Cayenne s v8. Árgerð 2005, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.160495. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.990.000,-

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 23 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.990381. Staðgreiðsluverð kr: 
6.590.000,-

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2009, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.490.000. Rnr.990280. 
Staðgreiðsluverð nú kr: 5.950.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BMW 320d Station Árg. 2004 dísel, 
sjálfskiptur, sparibaukur með nóg 
pláss !! Verð 1.790þ. Rnr.123357.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

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!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Sjálfskiptur! SKODA Octavia station 
2.0 disel 4x4 . Árgerð 2012, ekinn 
30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.750.000. Rnr.111318.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2010, 
ekinn 54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.950.000. Rnr.111564.

LAND ROVER Range rover dísel v8 
vouge. Árgerð 2008, ekinn 86 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.132346.

LAND ROVER Range rover hse. 
Árgerð 2007, ekinn 60 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.790.000. 
Rnr.132631.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Markísa, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, 
Ótrúlegt verð aðeins 1.499.þ.kr, 3 stk 
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

 Bílar til sölu

Toyota Auris árg.‘08. Ek. 86þús. Beinsk. 
Verð 1.790 þús. Uppl. í s: 845 6305.

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 Jetta Comfortline
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 76.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.290.000,-
Tilboð: 1.890.000,-

til sölu

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

NISSAN Patrol Elegance. Nýskr. 
03/06, ekinn 122 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. VERÐ 3.480.000. 
Rnr.140094.

OPEL Astra Station Enjoy. Nýskr. 
09/05, ekinn 122 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 1.250.000. 
Rnr.170315.

BMW X5 3,0i. Nýskr. 06/04, ekinn 
143 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 2.690.000  TILBOÐSVERÐ 
1.990.000. Rnr.141318.

CHEVROLET Cruze LTZ. Nýskr. 
03/10, ekinn 119 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. VERÐ 2.390.000  TILBOÐS-
VERÐ 1.990.000. Rnr.120139.

LAND ROVER Range Rover HSE. 
Árgerð 1997, ekinn 144 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ 990.000.  
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.201008.

NISSAN Patrol Luxury 35”. Nýskr. 
07/98, ekinn 320 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. VERÐ 850.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.200616.

HYUNDAI I20 Classic. Nýskr. 
08/10, ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. VERÐ 1.990.000. Rnr.120173.

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
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 Bílar til sölu

DIESEL GÓÐUR BÍLL!!!!!
M.Benz 290 Diesel árg. ‚99 ssk, sko 
14 CD vetrardekk mikið endurnýjaður 
ek. 855.000 sjón er sögu ríkari verð 
399.000 uppl. í síma 861-7600 bíllinn 
er í Keflavík Möguleiki á 100% vísa 
raðgreiðslur.

Chapparal bátur dýptarmælir,lokuð 
kæling, galv. kerra o.fl. lækkað verð 
1,9mkr. 896 8882 Helgi.

Til sölu Ford 350 afmælisútgáfa 
af Harley Davidson. Árgerð 2008. 
Ekinn 110 þúsund. 6,400cc. 350 hö. 
Sjálfskiptur. Pallhús af Starcraft gerð, 
11 fet. Selst saman á 5.550.000. Uppl. 
í síma 825 8214.

Fallegur og vel með farinn VW Golf 
Trendline station árg.‘03 til sölu. Ek. 
228þús, sóllúga, álfelgur ofl. V. 490þús. 
S: 866 7659.

Volvo V50 dísel 4/2011, ekinn 17 þús. 
beinsk. Verð 3.990 þús. Sími 897-1871.

OFURTILBOÐ 1.690.Þ
Til sölu Benz c230 sport kompressor 
Panorama árg. 2004 ek. 93.þ km. ásett 
verð 2.190.þ einn með öllu tilboð 
1.690.þ stgr. uppl. í síma 896-5290.

Audi A4‘04. Ek: 129 km. Sjálfsk, 
m/topplúgu og leðri. Aukadekk 
á álfelgum. Toppeintak. 1.590þ. 
Sími:6987040

Citroen Berlingo diesel ‚07. 5 manna 
fjölsk.bíll ek.107 þ 16”álfelgur, krókur. 
Bíll í topp standi 1,2m stgr. Uppl. í 
síma 898-0503.

Subaru legacy árg. ‚00. Ek. 147þús. í 
fínu standi. Verðhugmynd 550þús. 
Subaru impreza árg. ‚98. frábær bíll í 
ágætis standi selst á 250þús. S: 770 
6123/770 5057.

Benz ML350 árg. 2009 65 þús. km. 
Dekur Bíll. Tilboð. Aðeins 6.990 þús. 
Upplýsingar í síma 893-1539.

Toyota Yaris ‚07, ek. 63 - TILBOÐ. 1,3, 
5 dyra, bsk. Einn eigandi! 1.350 stgr. 
S: 868 7326

Topp bíll, Bmw 316 árg.‘00 ssk, ekinn 
aðeins 155þús. Spólvörn, skriðvörn, 
Sumard á álfelgum og heilsársd 
á álfelgum. Ný skoðaður ‚14, ný 
smurður. Fallegur vel við haldinn bíll. 
Ásett 750-850. Skoða skipti. Sími: 
8441717.

VW Touareg ‚03, ek. 119 - TILBOÐ. 
Góður umboðsbíll! Leður, lúga, krókur 
o.fl. 1.350 stgr. S. 868 7326

Mitsubishi Pajero árgerð 1996 
Nýskoðaður athugasemdalaust Dísel á 
350,000.- uppl. 8922609.

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.

Til sölu ford 350 Harley davidson 
árg.‘05. Ek. aðeins 33.000 km. Ásett 
verð 3.5millj. Uppl. Í s: 892 9260.

Árg. 10.2003. Diesel, sjálfskiptur. Ný 
skoðaður, dráttarbeysli. Ek. 168 þús. 
Ásett verð. 2.990 þús. Ath. skipti á 
ódýrari. Uppl. í síma 869 1122

TIL SÖLU 
BENZ SPRINTER 316

Árg. 2003, ek. 252.000km, sjálfsk. 
klæddur að innan. Nánari uppl. í síma 
777 0089.

Toyota Corolla árg. 2005 ek. 67þús. 1,6 
Sjálfsk. Verð 1.290.000.- Nánari uppl. 
s. 897-1479 Heiðmundur.

SUZUKI GRAND VITARA
Til sölu Suzuki Grand Vitara Lux 
leður, lúga, 2.0 besín, 4x4, sjálfskiptur, 
árg 2005 okt, ek. 145 þús. km. hiti í 
sætum, ný smurður, verð 1.900.000kr. 
Uppl. í s. 697 9307 & 867 9137

Til sölu Ford Transit ‚05 14 manna (er 
skráður 8 manna en sæti fylgja). Mikið 
yfirfarinn. Uppl. í s. 699 4329.

VW PASSAT 1998. Beinsk, 184þ. 
bensín, ný skoðaður og smurður. Verð 
400 þ. Uppl. 824 8686.

KIA RIO II 2008 DISEL. Beinsk, ekinn 
84þ. ný skoðaður og smurður. Verð 
1750 þ. Uppl. 824 8686.

Nissan Vanette 99‘ til sölu. Vel með 
farinn sendibíll, ekinn 150þús.km. 
Ásett 270þús. Uppl. í S. 8961705.

LAND CRUISER TIL SÖLU
Toyota Land Cruiser 90. Árgerð 2002. 
Upphækkaður 32”. Ekinn 321 þús. 
Einn eigandi frá upphafi. Topp viðhald. 
Mjög góður bíll. Uppl. í s. 863 0700 
eða 617 7026.

Hyundai Accent ‚98. Ek. 152 þús. Ný 
tímareim. Ný ryðvarinn. Verð 230 þús. 
Uppl. í s. 861 0387.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 ‚98. 
Ek. 566 þús. 35” breyttur. Ásett verð 
670 þús. Uppl. í síma 895 8244.

12 feta Palomino Yearling ‚09 til sölu. 
Með nánast öllu, vel með farið og lítið 
notað. Skipti koma til greina á ódýrari 
fellihýsi eða tjaldvagni. Uppl. í síma 
824 7788.

Range Rover 2,5 disel árg. ‚97. Ek. 
284 þús. Ssk, sk. ‚14, ný dekk. Myndir 
á bilasolur.is Ásett verð 890 þ. eða 
hæsta tilboð. Uppl. í s. 696 2558.

TOYOTA COROLLA
árgerð 98, vínrauður, ekinn 193 þús. 
Skoðaður 2014. Verð 350þús. Sími 
6604661

Citroen C 3 árg. ‚03. Aðeins keyrður 
66þús. og ný tímareim. Skoðaður ‚14. 
Nagladekk og sumardekk á felgum. 
Algjör sparibaukur. Verð 750.000. S. 
694 3601.

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk.
ek. 128þ.km, sk.2013, nýyfirfarinn, 
sparneytinn og gott eintak, verð 
750þús. s:8430778.

 0-250 þús.

Til sölu Mazda 323 árg. 97. Ekin 
201þús km. Góðu lagi og skoðaður. 
verð 170þús. uppl. s: 8563473.

 250-499 þús.

VW póló 1,4 árg 2000 ek195 þús ný 
kúpling skoðadur 14 góð sumardekk 
topp bíll verð 365 þús gsm 8682352

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR SMÁBÍLL!!
Til sölu A Class 190 1.9 vél ekinn 120 
þ. km sjálfskiptur árg. 2003 álfelgur 
heilsársdekk skoðaður 2014 vel með 
farinn bíll verð 990.000 ATH skipti á 
ódýrari uppl. í síma 8617600.

 2 milljónir +

TILBOÐ 2.490.000-
Glæsilegur Porsche Cayenne árg. ‚04 
ek. 158 þ. km ssk, leður cruse sko ‚14, 
CD 20” álfelgur og nýleg dekk einnig 
fylgja bílnum 18” álfelgur og Toyo 
harðskeljadekk. V. 3.490.000- TILBOÐ 
2.490.000 áhvílandi eitthvað um 
1.100.000 hjá Landsbankanum ca 36 
á mánuði. S 861-7600.

Ford Escape limited 08árg. ek.107Þ. 
ásett V. 2590 Skoða ýmis skipti. 
Staðsettur á Ak. S. 693-9181.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 866 4904.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

TIL SÖLU GLÆSILEGUR IVECO 
19 MANNA RUTA ARGERÐ 2005 
SKOÐAÐUR HOPFERÐALEYFI 
BILLINN ER MEÐ LOFTKÆLUNGU 
OLIUMIÐSTÖÐ LESLJÓSUM 
HÁTALARAKERFI EINHVER VINNA 
GETUR FYLGT UPPLYSINGAR GEFUR 
ALBERT SIMI 866 6684.

til sölu

til sölu

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

VIÐ HOLTAVEG • SÍMI 510 9090

www.rmc.is

Magnaðir gripir

BMW X-CHALLENGE / 7,500 km.
kr. 1.190.000

BMW R1200 GS / 13,000 km.
kr. 1.990.000

APRILIA TUONO / 19,000 km.
kr. 1.050.000

HONDA VTX 1800 / 56,8000 km.
kr. 1.350.000

RÚMGÓÐUR SÝNINGARSALUR

2007

2005

2007

2004

2002

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

VIÐ HOLTAVEG • SÍMI 510 9090

www.rmc.is

Magnaðir gripir

SUZUKI MARUDER 1800 / 21,000 km.
kr. 1.750.000

HONDA SHADOW 750 / 4,700 km.
kr. 990.000

KAWASAKI VERSYS / 10,600 km.
kr. 890.000

H-D NIGHT ROD SPECIAL / 7,800 km.
kr. 1.990.000

RÚMGÓÐUR SÝNINGARSALUR

2007

2007

2007

2008

2007

til sölu
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BIO-KULT CANDÉA HENTAR ÖLLUM
Bio-Kult Candéa er samsett úr vinveittum gerlum, hvít-

lauk og þrúgukjarnaþykkni og er öflug vörn gegn Can-
dida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla. 
Sveppasýking getur komið fram með ólíkum hætti. 
Einkennin geta meðal annars verið munnangur, 
fæðuóþol, skapsveiflur, þreyta, meltingartruflanir, 
verkir í liðum, mígreni og húðvandamál.

MJÖG GÓÐ REYNSLA AF BIO-KULT CANDÉA
Íris Guðmundsdóttir hafði strítt við ristil-
krampa í nokkur ár áður en hún kynntist 
Bio-Kult Candéa. „Ég var farin að forðast að 
fara út úr húsi strax eftir máltíð, eða hrein-
lega sleppti því að borða þegar ég var ekki 
heima hjá mér. Yfirleitt komu kramparnir 
þegar ég var búin að fá mér að borða. 
Ég fór í gegnum allt mataræðið hjá mér 
og tók út mjólkurvörur og minnkaði 
glútenneyslu gríðarlega en ekkert 
virtist virka. Þá rakst ég á auglýsingu 
og reynslusögur um Bio-Kult Candéa 
og sá að ég hafði engu að tapa. Strax 
á fyrstu vikunni fann ég mikinn mun 
á mér og eftir þrjár vikur fann ég ekki 

fyrir þessum kvilla sem hafði hrjáð mig 
í nokkur ár. Bio-Kult Candéa virkar mjög vel á 

mig, takk fyrir mig.“

VIRKAR VEL Á SVEPPASÝKINGU 
Bio-Kult Candéa hjálpaði dóttur Lindu Andrésardóttur. 
„Dóttir mín á unglingsaldri hafði átt við óþægindi og kláða 
að stríða á kynfærasvæði í nokkra mánuði. Hún hafði 
prófað ýmis lyf við sveppasýkingunni en ekkert virkaði. Ég 
las um Bio-Kult Candéa og ákvað að kaupa pakka og fyrir 
hana til að prófa, þar sem sveppalyfin náðu ekki niður kláð-
anum. Fljótlega fann hún mun á sér og núna passar hún vel 
upp á að gleyma ekki að taka hylkin. Í sumar gleymdist það 
í nokkra daga og þá blossaði sveppasýkingin upp aftur. Við 
mæðgur viljum þakka fyrir að hægt er að ná niður vanda-
máli á náttúrulegan hátt í stað þess að nota lyf við sveppa-
sýkingu.“

SÁRSAUKAFULLIR RISTILKRAPMAR ÚR SÖGUNNI
Jóhanna Þorvaldsdóttir fékk það sársaukafulla ristilkrampa 
að hún leið nánast út af. Bio-Kult Candéa breytti því. „Ég 
var yfirleitt dágóða stund að jafna mig eftir ristilkrampa-
köstin. Ég kveið líka fyrir því að fara á mannfögnuði og 
í matarboð því ég var hrædd um að fá ristilkrampakast 
þegar ég var ekki heima við. Ég ræddi þetta við lækna sem 
vissu ekki hvers vegna ég fékk köstin og áttu engin sérstök 
ráð handa mér. Svo benti vinkona mín mér á að prófa Bio-
Kult Candéa. Ég fann nánast strax mun. Meltingin varð allt 
önnur og núna tæplega tveimur árum eftir að ég byrjaði að 
taka Bio-Kult hef ég ekki enn fengið ristilkrampakast. Bæði 
líður mér betur í maga, ég get treyst meltingunni og ég er 
laus úr viðjum ristilkrampans. Ég hika ekki við að mæla 
með Bio-Kult Candéa.“

JÁKVÆÐAR 
BREYTINGAR 
Á LÍKAMA 
OG SÁL
ICECARE KYNNIR  Heilsuvörurnar Bio-Kult Candéa 
og Femarelle hafa gefið góða raun. Bio-Kult Candéa 
fæðubótarefnið styrkir náttúrulegar varnir líkamans 
gegn Candida-sveppasýkingu. Femarelle er náttúrulegt 
jurtaSERMI sem slær á einkenni tíðahvarfa. Vörurnar 
fást í öllum apótekum og heilsubúðum.

ÁNÆGÐ Guðfinna 
 Sigurgeirsdóttir fann 
strax fyrir breytingum 
til hins betra með 
 Femarelle.

BIO-KULT CAN
Bio-Kult Candéa er s

lauk og þrúgukjarn
dida-sveppasýk
Sveppasýking g
Einkennin get
fæðuóþol, sk
verkir í liðum

MJÖG GÓÐ
Íris Guðm
krampa í
Bio-Kult
fara út 
lega sl
heima
þega
Ég f
og 
glú
vi
o

á
fyrir 

í nokkur á

FEMARELLE ER ÖRUGGUR 
KOSTUR FYRIR KONUR 
■ Slær á óþægindi svo sem höfuðverk, svefntruflanir, nætursvita, 
skapsveiflur, óþægindi í liðum og vöðvum.
■ Þéttir beinin.
■ Hefur hvorki áhrif á móðurlíf né brjóstavef.
■ Náttúruleg lausn, inniheldur tofu extract og hörfræjaduft.
■ Inniheldur engin hormón eða ísóflavóníða.
■ Staðfest með rannsóknum síðustu 13 ár.

LAUS VIÐ VERKJALYFIN – ÞVÍLÍKUR MUNUR
Kolbrún Jóhannesdóttir las að Femarelle myndi slá á einkenni 
tíðahvarfa hjá konum og ákvað því að prófa. „Ég taldi að ég 
væri að fá liðagigt, þar sem ég var orðin svo aum í liðum og mér 
var alltaf illt í höndum og fingrum og notaði verkjalyf til að lina 
þjáningarnar. Eftir að ég byrjaði á Femarelle fann ég fljótlega að 
mér leið mun betur í liðunum. Eftir rúmlega viku notkun voru 
verkirnir að mestu horfnir og mér líður mjög vel í öllum liðum og 
vöðvum og má segja að ég þurfi ekki að nota verkjalyf lengur. Að 
auki sef ég mun betur og hvílist mjög vel þegar ég sef. 

Það er allt annað líf eftir að ég byrjaði að nota Femarelle, ég 
mæli með því við vinkonur mínar og hvet allar konur til að prófa!

JÁKVÆÐAR BREYTINGAR Á LÍKAMA OG SÁL
Guðfinna Guðný Sigurgeirsdóttir fékk fyrsta pakkann af Fem-
arelle að gjöf og fann strax fyrir breytingum til hins betra. „Vin-
kona mín gaf mér fyrsta pakkann og sagði mér að prufa þar sem 
Femarelle hefði reynst konum á breytingaskeiði vel. Ég hafði sjálf 
barist við vanlíðan vegna tíðahvarfa svo sem hitakóf, stirðleika í 
liðum og vöðvum, skapsveiflur og annað sem fylgir tíðahvörfum. 
Eftir að ég fór að taka Femarelle fann ég fljótlega fyrir jákvæðum 
breytingum á líkama og sál. Lundin varð léttari, hitakófum fækk-
aði og það sem mest um munar fyrir mig minnkaði stirðleiki í 
liðum og vöðvum til muna.   Núna get ég gengið um án þess að 
vera stirð og öll mín líðan er mun betri. Mér varð ljóst að með 
hjálp Femarelle gat ég komist léttar í gegnum breytingaskeiðið. 
Ég hvet allar konur til að prófa.“

HÆTTI Á HORMÓNUM OG LÍÐUR VEL MEÐ FEMARELLE
Kristín Bjarnadóttir fór í aðgerð þar sem þurfti að fjarlægja 
móðurlíf og báða eggjastokka árið 2000. „Þar sem ég 
var aðeins 44 ára á þeim tíma var mér ráðlagt af kven-
sjúkdómalækni mínum að fara á hormónalyf sem ég 
hef tekið síðan. Um síðustu áramót fór ég að velta fyrir 
mér að hætta að taka hormón. Ég var samt í vafa því 
ég hafði áhyggjur af hvernig mér mundi líða án þeirra 
og eins hvað ég mundi geta tekið í staðinn til þess að 
draga úr einkennum breytingaskeiðs.

Ég ákvað að prófa Femarelle og sé ekki eftir því. Ég 
komst að því að ég hafði verið með miklar aukaverkanir 
af hormónunum en mér líður miklu betur að öllu leyti 
eftir að ég byrjaði að taka Femarelle. Verkir í stoðkerfi 
hafa minnkað stórlega og svæsnum og þrálátum höfuð-
verkjaköstum hefur fækkað en þau stóðu oft yfir í 
nokkra daga.

Í dag líður mér miklu betur að öllu leyti, þökk sé 
Femarelle.“

FRÁBÆR LÍÐAN AF NOTKUN FEMARELLE 
Ásdís L. Runólfsdóttir hafði reynt allt áður en hún 
kynntist Femarelle. „Ég hafði í mörg ár glímt við ýmiss 
konar vandamál varðandi blæðingar og tíðarhvörf. Sam-
hliða mjög slæmum skapsveiflum og andlegri vanlíðan 
jókst tíðni mígreniskasta gríðarlega. Ég prófaði allt, 
breytti matarræðinu, tók inn ýmiss konar vítamín og 
bætiefni en ekkert virkaði. Í lok síðasta árs prófaði ég 
hormónatöflur í þrjá mánuði með slæmum árangri. 
 Þegar Femarelle kom á markaðinn var ég komin að því 
að gefast upp. Hitaköstin urðu stöðugt verri og ég átti 
svefnlausar nætur vegna nætursvita og hitakasta. Mér leið 
eins og ég logaði innan frá. Það tók Femarelle um það bil tvær 
vikur að virka, á þriðju viku fann ég ekki fyrir neinum einkenn-
um. Nú líður mér mjög vel bæði andlega og líkamlega. Ég þarf 
ekki lengur að rífa mig úr fötunum þegar ég sit í sófanum á 
kvöldin vegna óbærilegs hita og sef mjög vært í langerma nátt-
kjólum á næturnar.“
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ICECARE.IS
Bio-Kult Candéa og 
Femarelle vörur-
nar fást í öllum 
apótekum, heilsu-
vöruverslunum 
og í heilsuhillum 
stórmarkaðanna. 
Nánari upplýsingar 
er að finna á www.
icecare.is
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 Vörubílar

 Húsbílar

Til sölu Ford-Transit 2005 ek69 þús., á 
tvöföldu að aftan. Einn með öllu. Uppl. 
í S. 893-8075 og 5612003.

 Mótorhjól

YAMAHA FAZER 600CC 98 
HÖ 2008

Til sölu Fazer 600cc. FZ6XB árg. ‚08. 
Ek. 12700 km. Ný dekk framan + 
aftan. Nýlegt í bremsum. Ný kerti. 
Miðjustandari. Verðhugmynd 1190 
þús. góður staðgreiðslu afsl. Skoða 
skipti á bíl +/-. Uppl. í s. 863 0901.

Til sölu 250cc Aupa á 250,000.- 
frábært byrjendahjól árg. ‚08. uppl. 
892 2609.

 Vespur

Vel með farinn Piaggio vespa 250 cc. 
Til sölu árg. 2008 Ekin 23.000 km. 
Ásett verð 500.000 kr. Uppl. Kristinn 
s: 862-6136.

Til sölu 50cc Tai Swan vespa á 
100,000.- árgerð 2003. Bensín vespa á 
bláum númmerum uppl. 892 2609.

 Reiðhjól

 Fellihýsi

Coleman colombia fellihýsi svefnpláss 
fyrir 6 fullorðna árg. ‚89 250,000.-uppl. 
892 2609.

 Tjaldvagnar

Óska eftir góðum og vel með förnum 
tjaldvagni. Uppl. 892-2221

 Vinnuvélar

Deutz D 15 árg. ‚59 til sölu Er langt 
kominn í uppgerð Mjög gott óslitið 
eintak 7705144.

Til sölu sementskúla í ágætu 
ásigkomulagi, hentar ágætlega sem 
vatnstankur eða fyrir kornflutninga. 
Verð 800.000 + vsk. Til sýnis og sölu 
hjá Bíla- og vélasölunni Borgarnesi. S. 
437-1200.

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.   S. 893 3573.

 Bátar

Til sölu frábær bátur í ferðaþjónustu. 
5,9 m langur og 2m breiður . Nánari 
upplýsingar inni á Haninn.is og 
fusiasa@hotmail.com

Tveir hlutir í 39 feta skútu til sölu. 
Verð hvors hlutar er kr 890 Þúsund. 
Skútan er smíðuð 1992 og staðsett í 
Króatíu. Nánari upplýsingar eru gefnar 
í síma 821-7305.

Jetski til sölu. Yamaha FX cruser SHO 
árg 2008. 220 hestöfl ganghraði 71 
míla. Keyrt 85 tíma. Verð.2,1 m. Uppl í 
síma 696 7704

Til sölu nánast ónotaður Campion 
Explorer 602cc.225hö Optimax, GPS, 
CD,VHF, fiskleitaræki,góður vagn fylgir 
ofl. Gengur 55m. Frábær í skotveiði, 
sjóstöng, ferðaþjónustu ofl. Fæst á 
hálfvirði. 822 4060.

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Til sölu Bayliner 175 sportbátur 
árg. 2007 vagn fylgir. Vél Mercury 
Outboard 130 HP. Dýptarmælir fylgir. 
Bátur og vagn sérlega vel með farið 
og lítið notað. Eingöngu notað á vatni. 
Tilboð óskast - Sími 665-1247.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

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.

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

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

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Aðalsölutíminn að byrja. Til sölu 
1500 m3 af grjóthreinsaðri mold, 
holtagrjót, sprengigrjót í garðhleðslur, 
skeljasandur. Er staðsett á góðum 
stað í Hafnarfirði, selst í einu lagi. S. 
660 6111.

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.

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

Almenn málingarvinna utan sem 
innan tilboð í síma 8935537 og arno@
internet.is Arnar Málarameistari.

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

 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

SÓLPALLASLÍPUN
Er pallurinn orðinn ljótur eða vantar 
á hann olíu ? Tökum að okkur 
sólpallaslípun og olíuburð og gerum 
pallinn eins og nýjan. Erum með gott 
verð og vandað verk. Uppl. í s. 773 
4949.

Sólpallasslípun um allt land, gerum 
pallinn eins og nýjan. Við slípum þú 
berð á, eða við sjáum alveg um hann. 
7728100. www.parketsliparinn.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

skemmtanir
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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.

FASTEIGNAVIÐHALD
Allt viðhald fasteigna, fljót og góð 
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl. 
í s. 867 4968 Njàll.

Tek að mér háþrístiþvott og laga 
ryðbletti á þökkum. Uppl. í s, 847 
8704, manninn@hotmali.com

Steinnborun og sögun. Uppl. í s. 892 
3553 & 777 8371.

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.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 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.

Get organized. Avail housekeeping, 
child/pet care, prof cook. Affordable. 
Let me help you. 777 8372.

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ 
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 
Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum og 
gangstéttum Málun og merkingar 

á bílastæðum 
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 
Grasslátt og umhverfishreinsun

Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 
gamur@gamur.is

 Til sölu

Til sölu notaður, vel með farinn 
þurrkari fyrir barka. 30 þús. uppl. í s. 
8633277

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG, 
uppþvottavélar, Ford Exblorer ‚96 
nýskoðaður ‚14, eldavélar, hjólastóll, 
mikið af ódýrum dekkjum og felgum. 
S. 896 8568.

Mjög vandað 180 m2(12x15m) 
stálgrindarhús. Innkeyrsludyr(með 
gönguhurð) 4x4 m. Lofthæð 
6m. Hannað fyrir norðlægar 
veðurfarsaðstæður. Klætt með mjög 
sterkum tvöföldum PVC tjalddúk. Ytri 
klæðning 550 g/fm. Hitunarbúnaður, 
ljós, loftræstiviftur og rafmagnstafla 
fylgja. Uppl í síma 897 3154.

Til sölu Deutz 1 cyl 14hp í góðu standi 
Verð tilb. 7705144.

Öflugir loftskipti blásarar. Úrval barka 
og tengja. Verð frá 29.900 m vsk. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000.

Til sölu 40 feta gámur staðsettur í 
Kópavogi Verð 320.000 kr Uppl. í síma 
Guðjón.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 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.

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

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.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Fúavarnatankur Get skaffað allt 
timbur tilbúið í tankinn, svo sem 
Pallaefni ofl, Verð tilboð. 770-5144.

Einingahús frá Litháen. Íslensk 
hönnun, Einföld í uppsetningu. 
Gestahús, Garðhús, Sumarhús, 
Einbýlishús, Bílgeymslur, Fjárhús, 
Hesthús, Iðnaðarhús, Hóteleiningar 
Mjög hagstæð verð Leitið upplýsinga 
New House Factory UAB. Sími 
7705144 Kjartan.

Til sölu búnaður fyrir Einingasteypu 
Sökklar, garðveggir, tunnuskýli ofl. 
7705144.

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. 
105 Rvk/síðumúli S. 894 4817.

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur er með opna 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með áherslu á Hugræna 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

 Ökukennsla

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.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 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.

 Barnavörur

NOTAÐUR HEITAPOTTUR
til sölu með loki, Snorralaug blár. 2000 
Litrar. Setlaug fyrir allt að 8-10 manns. 
Íslensk framleiðsla. Framleiddur 
úr Polyethylene. Efnisþykkt er ca 
7-10mm. Þyngd er ca 85 kg. Verð 100 
þús. S: 852 3010.

 Dýrahald

15% afsláttur af Sanabelle kattamat 
Dýrabær - Smáralind - Kringlunni 
- Krossmóa Reykjanesbæ www.
dyrabaer.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

STERK LOK á alla heita potta. 
Eitt verð á öllum stærðum 

Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum 
sem þolir vel raka- klór 

og veðráttu.

Kristinn 899-6277 - 461-5077 Tjalda@simnet.is

Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook)

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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.

Yndislegir yorkshire terrier hvolpar 
til sölu. Afhendast heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og ættbók frá HRFI . 
Tilbúnir strax. Uppl. í S. 647 2205.

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er 
aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga, sem tryggir 
rekjanleika ættbóka, beitir sér 
fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar 
að góðum samskiptum á milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

15% afsláttur af Bosch hundamat 
Dýrabær - Smáralind - Kringlunni 
- Krossmóa Reykjanesbæ www.
dyrabaer.is

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Laxveiðileyfi í Vatnsdalsá á 
Barðaströnd. Nánari upplýsingar í 
síma 820 2200 og www.fluga.net

 Hestamennska

FRAMHALDSAÐALFUNDUR
Framhaldsaðalfundur 
Hestamannafélagsins Fáks verður 
haldinn mánudaginn 13 maí kl. 18 í 
félagsheimili Fáks.

 Húsnæði í boði

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

Til leigu 3. herb. íbúð í Grafarvogi. 
Leigist með öllum húsgögnum frá 
sirka 15.maí til 15.ágúst. Uppl. í s. 
895 8582.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

SVÍÞJÓÐ - SELJAHVERFI
Vil gjarnan skipti á íbúð í sumar við 
aðila búandi í Suður-Svíþjóð. Mín íbúð 
er tveggja herbergja. Uppl. S: 846-
3298 Sigríður.

Reglusöm hjón með þrjú börn og kött 
vantar íbúð/hús til leigu í Reykjavík 
eða Kópavogi frá 1. júlí til lengri tíma.
Vinsamlegast hafið samband í síma 
895 7079 eða 694 9408.

Óska eftir íbúð með bílskúr á 
höfuðborgarsævðinu frá 1júní í 
4-6mánuði. Óska einnig eftir bílskúr til 
geymslu búslóðar í sama tíma. Uppl. 
895 1737

Hæhæ ég er karlmaður á fimmtugs 
aldri sem óskar eftir herb. á stór 
Reykjavíkursvæðinu. Greiðslugeta 
í kringum 40þús. á mánuði. S: 864 
5290.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar 

og Lagerhúsnæði 

- Allar mögulegar stærðir -
Hafðu samband. jonvikingur@
fyrst.is, Símar 533 1316 - 892 

1316 - Alltaf opið.

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 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

VEITINGASVIÐ ISS
óskar eftir starfsfólki í mötuneyti 

á höfuðborgarsvæðinu. Um er 
að ræða 50% og 100% störf 

og felst starfið í framreiðslu á 
hádegisverði og frágangi.

Umsóknir sendist til Jónu Möttu 
á netfangið jonam@iss.is

LOFTIÐ
Óskum eftir ábyrgum og hressum 
starfsstúlkum í sal. Þjónustulund 

og stundvísi eru skilyrði.
Umsóknir sendist á 

loftidlounge@gmail.com

GINGER
Starfsmaður óskast í eldhús 

á Ginger. Verður að vera 
íslenskumælandi, ekki yngri en 

20 ára og reyklaus.
Umsóknir óskast skriflegar 
útfylltar á Ginger Lágmúla

Óskum eftir vélaverði á Sæfara ÁR 
170 sem fer á rækjuveiðar. Vélastærð 
465 kw. Uppl. í s. 852 3233 & 852 
0113 einnig á: saefari170@gmail.com

Hressingarskálinn leitar að 
reynsluríkum eldhússtarfsmanni í fullt 
starf og hlutastarf. Áhugasamir sendið 
ferilskrá á glennmoyle@gmail.com

Óska eftir starfsfólki í sal/afgr. 
Vaktarvinna aldurstakmark 20. 
Upplýsingar á staðnum milli kl. 13 og 
16 laugardaginn 4.maí eða í síma 844 
6292. Eva@hroi.is

 Atvinna óskast

Vantar vinnu á höfuðborgarsvæðinu, 
er 27 ára með reynslu af lager 
og útkeyrslustörfum ásamt 
verktakavinnu. Lyftararéttindi og góð 
tölvukunnátta. Allt kemur til greina. 
Gsm 823 2293 Jóhannes eða joi@vrl.is

Maður um sextugt óskar eftir vinnu, 
er með öll meiraprófsréttindi er líka 
þaulvanur byggingaverkamður. Uppl. í 
síma: 8438915.

Dugleg 17 ára stelpa óskar eftir 
vinnu í sumar, er vön afgreiðslu- og 
þjónastörfum, barnapössun. uppl. 
sumarvinna2013@gmail.com eða 
664-8717

SUMARVINNA
Hörku duglegan og hraustan 19 ára 
menntaskóla nema vantar sumarvinnu 
frá 8. maí. Ýmislegt kemur til greina. 
Er með bílpróf, hreint sakavottorð og 
meðmæli ef þarf. Vinsamlegast hafið 
samband í síma 868 0885.

 Fundir

FÉLAG HESTHÚSEIGENDA Í
VÍÐIDAL

Aðalfundur félagsins verður 
haldinn í

C-tröð 4 reiðhöllinni hjá 
Sigurbirni

Mánudaginn 13 maí n.k kl 19.30.
Dagskrá: venjuleg 
aðalfundarstörf.

Stjórnin

 Einkamál

SAMKYNHN. KK
35 ára karl leitar spennandi kynna. 
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 535-
9920, augl.nr. 8878.

SUMARTÍMI
42 ára gamall latínó-amerískur 
karlamður leitar að konu á aldrinum 
30-40 fyrir framtíðarsamband. Er 
vingjarnlegur, vel menntaður og 
myndarlegur. Julianrio71@yahoo.com

Óska eftir ferðafélaga í húsbíl í sumar. 
Svar sendist fréttablaðinu merkt 
gaman.

SPJALLDÖMUR 908 2000
Opið allan sólarhringinn. 
Engin bið nema þegar talað er.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steindór Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali:
Sími 480-2901
steindor@log.is

Lækjarbrekka 5 í landi Syðri-Brúar, 
Grímsnes- og Grafningshreppi

Um er að ræða 68,2 fm sumarhús með fallegu útsýni á skipulögðu sumar-rr
húsasvæði. Hlið er inná svæðið og er þar einnig öryggismyndavél. Staðsetning
hússins er frábær. Meðal annars er golfvöllur í nágrenninu, Úlfljótsvatn
og Þingvallavatn eru stutt frá og svæði býður upp á mikið af göngu- og
hestaferðum. Húsið er byggt úr timbri árið 2005. Húsið er klætt að utan með
standandi timburklæðningu og er litað stallað járn á þaki. Húsið stendur á
steyptum stöplum. Að innan er húsið fullbúið. Húsið er í góðu ásigkomulagi og
hefur fengið gott viðhald. Tvö svefnherbergi eru í húsinu, baðherbergi, stofa, 
eldhús og forstofa. Hitaveita er í húsinu. Heitur pottur fylgir bústaðnum og 
einnig 7,4 fm gróðurhús. Mikill möguleiki á ræktun.

g g pp

Um er að ræða 68 2 fm sumarhús með fallegu útsýni á skipulögðu sumar-rr

MELHOLT 2 – HAFNARFIRÐI

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Fallegt 183 fm einbýli ásamt 38 fm bílskúr, samtals 221 fm 
á góðum stað í göngufæri við skóla og leikskóla. Fjögur svefn-
herbergi. Hellulögð suðurverönd. Falleg ræktuð lóð. Rúm-
góðar suðursvalir. Bílskúr með hita, rafm., vatni, hurðaopnara 
og gryfju með loftræstingu. LÆKKAÐ VERÐ. Verð 44,9 millj. 
Guðrún og Sigurður taka á móti gestum – Verið velkomin.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MAÍ KL. 17-18

OPIÐ HÚS

fasteignir

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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ÚRVAL

SIMMS FREESTONE VÖÐLUR
Nýjar Freestone vöðlur.  Nú enn liprari, enn 
sterkari og enn endingarbetri.  Japönsk 
öndunarfilma.

SCIERRA CC3 XP VÖÐLUR
Efnið er sterkt og sniðið enn betra en áður.  
Sandhlífar eru áfastar.  Góður brjóstvasi og 
axlabönd.  Belti fylgir.  Góðar og vandaðar 
öndunarvöðlur á hagstæðu verði.

SCIERRA CC4 VÖÐLUR
Fjögurra laga sterkar og þægilegar 
öndunarvöðlur.  Góð reynsla við íslenskar 
aðstæður undanfarin ár.  Stillanleg axla-
bönd.  Brjóstvasar.  Áfastar sandhlífar.

SCIERRA CC6 VÖÐLUR
Sex laga vöðlur.  Vatnsheldur rennilás að 
framan. Áfastar sandhlífar.  Reynsla okkar af 
þessum vöðlur er fantagóð enda er hér um 
afar sterkar vöðlur að ræða.

REDINGTON SONIC PRO 
Vöðlur leka á saumum. Ekki Redington 
vöðlur. Í stað sauma er margra laga, sterkt 
öndunarefnið sett saman með hljóðbylgjum, 
nýrri hátækni sem nefnist Sonic Pro.

HEADWTAERS JAKKI
Headwaters jakkinn er með Gore-tex 
Performance filmunni.  Algjörlega 
vatnsheldur jakki með frábærri útöndun 
og á ótrúlega góðu verði. 

FREESTONE VEIÐIJAKKI
Vandaður veiðijakki frá Simms á afar 
hagstæðu verði.  Algjörlega vatnsheldur 
jakki með góðri útöndun.  Góð hetta og 
stórir vasar.

REDINGTON SONIC PRO JAKKI
Algjörlega vatnsheldur jakki.  Góð 
útöndun.  Ný hljóðbylgjutækni kemur í 
stað sauma.

REDINGTON STRATUS II JAKKI
Vatnsheldur veiðijakki með útöndun.  
Góðir vasar.  Stór og góð hetta með skyg-
gni.  Stillanleg ermastroff.
Góður veiðijakki á frábæru verði.

SCIERRA KENAI JAKKI
Þessi jakki er líklega sá besti sem komið 
hefur frá Scierra.100% vatnsheldur með 
góðri útöndun, flísfóðraður kragi, stór 
hetta og flísfóðraðir handvermivasar.

AÐEINS FRÁ  
44.995,-

AÐEINS  
139.900,-

AÐEINS FRÁ 
76.995,-

AÐEINS 
34.995,-

AÐEINS  
46.900,-

AÐEINS  
37.900,-

AÐEINS  
59.900,-

AÐEINS  
29.900,-

AÐEINS  
24.995,-

AÐEINS  
14.995,-

AÐEINS  
29.900,-

AÐEINS  
39.900,-

SIMMS PULLOVER HOODY
Flott hettupeysa frá Simms.  Þykk og 
mjúk bómull.  Vasi að framan.  Góð 
hetta. Vinsæl Hettupeysa á fínu verði.  
Simms gæði.

RON THOMPSON CLIMATE JAKKI
Mikið endurbættur jakki frá Ron Thomp-
son. Stórir og góðir geymsluvasar auk 
hliðarvasa.  Gott snið sem hindrar engar 
hreyfingar.  Góður jakki á frábæru verði.

RT ONTARIO VEIÐIJAKKI
Trúlega ódýrasti veiðijakkin á mark- 
aðnum.  Vatnsheldur jakki með fjölda 
vasa.  Hægt að renna ermum af og 
breyta jakkanum í vesti.

REDINGTON CROSSWATER 
FLUGUVEIÐISETT
Fjögurra hluta miðhröð stöng ásamt 
Redington Crosswater hjóli og flotlínu frá 
Rio.  Hólkur fylgir pakkanum.

REDINGTON PURSUIT
FLUGUVEIÐISETT
Fluguveiðipakki með Rio flotlína, 
undirlína og fjögurra hluta stöng með 
lífstíðarábyrgð. Hólkur fylgir pakkanum.

AÐEINS 
45.900,-

AÐEINS 
59.900,-

AÐEINS 
28.995,-

AÐEINS 
69.900,-

AÐEINS 
54.900,-

SAGE ONE SWITCH
Switch stangir eru skilgreindar sem litlar 
tvíhendur sem hægt er að einhenda 
með.  Switch stangirnar í One fjöl-
skyldunni frá Sage eru 11,6 fet.

SAGE ONE TVÍHENDUR
Sage One tvíhendan er stöng sem allir 
alvöru fluguveiðimenn verða að eignast. 
Tvíhendan er fáanleg fyrir línuþyngd 5 
og upp í 9 í 12,6, 13,6 og 14 fetum. 

SCIERRA CHROME EINHENDUR
Ný skemmtileg, mið-hröð stöng í fjórum 
hlutum frá Scierra.  Vandaður korkur, 
lykkjur og hjólsæti. 
Góð stöng á frábæru verði.

SCIERRA CHROME TVÍHENDUR
Ný skemmtileg tvíhenda frá Scierra.  
Fjögurra huta stangir.  Tvær lengdir.  
Bestu kaup í skandinavískum 
tvíehndum.

SCIERRA HMX
Ný, skemmtileg stöng frá Scierra.  Kraft-
mikil stöng í fjórum hlutm. 
Frábært verð.

AÐEINS   
159.900,-

AÐEINS  
29.995,-

AÐEINS  
14.995,-

kaup í skandinavískum 
dum.

Frábært verð.

ZPEY ZERO FLUGUVEIÐIPAKKI
Einhendu- og tvíhendupakkar frá Zpey á 
góðu verði

NÝTT NÝTT NÝTT

AÐEINS 
79.990,-

AÐEINS 
119.900,-



VIKUTILBOÐ!
VIKUTILBOÐIN GILDA FRÁ 4. TIL 11. MAÍ EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST.

KASTSTANGASETT
Ron Thompson Evo Concept kaststöng 
og  Okuma Electron hjól með girni og 
aukaspólu.

KASTSTANGASETT
Ron Thompson Steelhead kaststöng og 
Okuma Safina SNR.

DAM KASTSTANGASETT
DAM Spezi Composite kaststöng og DAM 
NXT hjól.

KASTSTANGASETT
Ron Thompson Evo Concept kaststöng og 
Okuma Atomic hjól með girni

RON THOMPSON  EXPLOR 
VEIÐISETT 
Kaststöng, hjól og lína ásamt DVD með 
leiðbeningum fyrir byrhjendur.

RON THOMPSON TYRAN 
KASTSTÖNG
(Eldri gerð) Vinsæl og sterk kaststöng frá 
Ron Thompson.  Tveggja hluta.  Poki fylgir.  
Margar lengdir.

RON THOMPSON STEELHEAD 
KASTSTÖNG
Ein söluhæast Ron Thompson kaststöngin.  
Tveggja hluta stöng.  Poki fylgir.  Margar 
lengdir.

DAM QUICK KASTSTÖNG
Skemmtileg stöng í silung og lax.  Tveggja 
hluta stöng .  Poki fylgir.  Margar lengdir.

OKUMA FLUGUHJÓL
Okuma Airframe hjól með 4 spólum og 
tösku.  Ókeypis tveggja hluta Ron Thompson 
Evo flugustöng fylgir á meðan birgðir 
endast.

SCIERRA ORBIT FLUGUHJÓL
Fallegt og sterklegt hjól smíðað úr létt-
málmi.  Gríðarlega öflugur bremsubúnaður 
og góð bremsustilling.  

SCIERRA TX2+ FLUGUHJÓL
Fallegra hjól með enn betri bremsu-
búnaði. Að okkar mati er TX2+ hjólið 
einhver bestu kaup í fluguhjólum í 
úrvalsflokki.

SCIERRA D-LITE FLUGUHJÓL
Vandað fluguhjól frá Scierra sem sannarlega 
hefur slegið í gegn.   Hjólið er úr áli með 
öflugum bremsubúnaði og á frábæru verði.

RT. ONTARIO VEIÐIVESTI
Nýtt, velbúið veiðivesti frá Ron Thomp-
son.  Fjölmargir vasar að utan og innan.  
Þægilegur, mjúkur kragi.  Festing fyrir 
veiðistöng og D-hringur á baki.

R T. MESH LITE VEIÐIVESTI
Afar létt vesti með neti í baki og loftar því 
vel.  Sterkt polyester efni.  Góðir geymsluva-
sar.  Rennilás og smella.
Hægt að stilla í mitti.

SCIERRA FUSION FLY VEST 
Þægilegt veiðivesti úr níðsterku efni.  Fjöl-
margir vasar.  Ein stærð.  Vestið er stillanlegt 
og passar flestum.

20112010
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Fullt verð 12.990
VIKUTILBOÐ AÐEINS

8.995,-
og Veiðikortið 2013 
á aðeins 5.500,-

Fullt verð 11.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

8.995,-
Fullt verð 11.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

8.995,-
Fullt verð 9.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

6.995,-

Fullt verð 11.990
VIKUTILBOÐ AÐEINS

8.495,-
og Veiðikortið 2013 
á aðeins 5.500,-

Fullt verð 21.990
VIKUTILBOÐ AÐEINS

14.995,-
og Veiðikortið 2013 
á aðeins 5.500,-

Fullt verð 16.990
VIKUTILBOÐ AÐEINS

11.995,-
og Veiðikortið 2013 
á aðeins 5.500,-

Fullt verð frá 8.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

5.995,-
og Veiðikortið 2013 
á aðeins 5.500,-

verð 12 990 erð 11.990verð 21.990 verð 16 990

Ó

ÓKEYPIS FLUGUSTÖNG

12.995,-

RA ORBIT FLUGUHJÓL

RA TX2 FLUGUHJÓL SC

Fullt verð 18.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

14.995,-

Fullt verð frá 37.990
VIKUTILBOÐ AÐEINS FRÁ

28.995,-
Fullt verð 18.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

12.995,-

ONTARIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VEIÐIVESTI

Fullt verð 7.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

5.995,-
Fullt verð 5.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

4.295,-
Fullt verð 18.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

14.495,-

RON THOMPSON CROSS-
WATER VEIÐIHANSKAR
Tilvalið í vorveiðina. 

RON THOMPSON HÁFUR
Útdraganlegt skaft.  Samanfellanlegur 
rammi.  Hnútalaust net.

HEAT FACTORY HITAPÚÐAR 
Í ALLA ÚTIVIST
30% afsláttur af öllum hitapúðum í 
eina viku.

RON THOMPSON HÁFUR
Hnútalaust net.  Teygja í handfangi.

Fullt verð 3.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

2.995,-
Fullt verð 2.995
VIKUTILBOÐ AÐEINS

1.995,-
30%
AFSLÁTTUR

Fullt verð 3.895
VIKUTILBOÐ AÐEINS

2.995,-

ORY HITAPÚÐAR

RR
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Það verður hægt að gera fanta-
góð kaup hjá okkur allan 
mánuðinn,“ segir Tómas, 

eigandi Veiðiportsins, en verslun-
in fagnar tíu ára starfsafmæli í maí-
mánuði með spennandi tilboðum. 

„Okkur fannst hálf lélegt að 
bjóða einungis 10 prósenta afslátt í 
tilefni tímamótanna svo við ákváð-
um að gefa frekar tíu þúsund króna 
afslátt af völdum vörum í verslun-
inni,“ segir Tómas en fyrstu til-
boðin verða á Jaxon-vöðlum og á 
strandveiðisetti. 

„Jaxon-vöðlurnar eru fjögurra og 
fimm laga sem á fullu verði kosta 
34.900 krónur. Á afmælistilboði 
kosta þær því 24.900 krónur. Þetta 
eru án efa ódýrustu fjögurra og 
fimm laga vöðlurnar á markaðn-
um í dag en þær eru með sérstyrk-
ingu á neðri hluta og engir saum-
ar eru á innanverðum skálmum. 
Tilboðsverðið samsvarar verði á 
þriggja laga vöðlum sem hafa mun 
styttri endingartíma,“ segir Tómas.

„Strandveiðisettið, sem er einn-
ig á afmælistilboði, er 200 metra 
sett (hægt að kasta allt að 200 m) og 
samanstendur af öflugu, sex legu 
hjóli, fimmtán feta stöng og 250 
metrum af 80 punda ofurlínu. Þetta 
sett kostar fullu verði 41.750 krón-
ur og kostar því 31.750 krónur á af-
mælistilboðinu. Einnig erum við 
með byrjendasett á 18.900 krónur.“

Tómas segir stangveiði fjöl-

skyldusport og verslunin hafi alla 
tíð lagt áherslu á að bjóða breiða 
vörulínu.

„Við látum til dæmis sérsauma 
fyrir okkur pvc-vöðlur á krakka, 
allt niður í 2 ára, og erum að bjóða 
vöðlur á 10 til 14 ára krakka á undir 
tíu þúsund krónum. Í raun eru þetta 
ekki bara veiðivöðlur á þessi yngstu 
heldur pollabuxur með áföstum 
stígvélum. Það þarf því enga auka-
sokka í leikskólann,“ segir Tómas. 

Barnavöðlurnar fást í grænum, 
bleikum og bláum lit og er von á 
stórri sendingu í næstu viku. Fleiri 
afmælistilboð munu bætast við út 
allan maímánuð og hvetur Tómas 
fólk til að fylgjast með á heimasíðu 
verslunarinnar, www.veidiportid.is. 

„Við blásum einnig til afmælis-
veislu síðar í mánuðinum en ákveð-
in dagsetning er ekki komin enn þá. 
Við bíðum eftir því að aðeins fari að 
hlýna.“

Tíu ára og alltaf á sama stað
Verslunin Veiðiportið hefur starfað að Grandagarði 3 í tíu ár og fagnar tímamótunum með spennandi tilboðum til viðskiptavina. 
Þá verður haldin afmælisveisla einhvern góðviðrisdaginn í maí. Verslunin leggur áherslu á fjölbreytt úrval veiðvara.

Veiðiportið að 
Grandagarði 3 fagnar 
tíu ára afmæli með 
góðum tilboðum allan 
maímánuð. Fjögurra 
og fimm laga Jaxon-
vöðlur verða á tíu 
þúsund króna afslætti 
í maí. Vöðlurnar er 
með sérstyrkingu á 
neðri hluta og engir 
saumar eru á innan-
verðum skálmum. 
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SJÁLFBOÐALIÐAR 
 FYLGJAST MEÐ NÆTUR
VEIÐI
Tíu sjálfboðaliðar úr röðum stang-
veiðimanna hafa verið útnefndir 
sem veiðiverðir við Þingvallavatn 
í sumar.
Þingvallanefnd hafði ákveðið 
að banna næturveiði í vatninu 
sökum ónæðis frá veiðimönnum 
og slæmrar umgengni þeirra, auk 
þess sem brögð voru að því að 
notuð væri ólögleg beita. Eftir 
kröftug mótmæli og fundi með 
stangveiðimönnum féll nefndin 
frá ákvörðun sinni. Þingvallanefnd 
staðfesti svo samstarfsyfirlýsingu 
sem þjóðgarðs vörður hafði unnið 
í samstarfi við Landsamband 
stangaveiðifélaga og Veiðikortið 
um sameiginlegt eftirlit og bætta 
veiðimenningu við vatnið, á fundi 
sínum þann 19. apríl síðastliðinn.
„Aðilar árétta að með þessu er 
ekki aðeins lagður grunnur að 
bættri veiðimenningu í þjóðgarð-
inum heldur er efnt til samstarfs 
þjóðgarðsins og veiðimanna um 
verndun Þingvallavatns sem haldið 
verður áfram til lengri tíma,“ segir í 
yfirlýsingu frá þjóðgarðinum.  
Veiðiverðirnir tíu verða merktir á 
meðan þeir sinna skyldum sínum 
en þeir fá Veiðikortið í þóknun fyrir 
framlag sitt. Veiðitímabilið í þjóð-
garðinum byrjaði 1. maí. Fiskurinn 
hefur þó verið tregur enda hefur 
verið afar kalt í veðri undanfarið.

MÆLA FRUMLEIÐNI Í ÚLFARSÁ
Nýlega hóf Veiðimálastofnun rannsókn á grunnþáttum í lífríki Úlfarsár, eða Korpu, eins og 
hún er einnig nefnd. Þetta þykir tímamótarannsókn enda hefur frumframleiðni aldrei verið 
mæld áður í straumvatni á Íslandi en greint er frá rannsókninni á vef Veiðimálastofnunar 
www.veidimal.is.
Frumframleiðni er í grunninn framleiðsla á lífrænu efni úr koldíoxíði og nánast allt líf á 
jörðinni er á einn eða annan hátt háð því ferli. Frumframleiðendur eru þær lífverur sem 
geta beislað orku sólarljóssins og nýtt hana til þessarar framleiðslu. Lífræn efni sem þannig 
myndast, nýtast í efri þrepum fæðukeðjunnar og er því á óyggjandi hátt undirstaða alls lífs. 

Í Úlfarsá verður reynt að mæla virkni þörunga til orkubindingar (tillífun) á mismunandi 
árstímum með mælingum á súrefnisinnihaldi árvatnsins og ljósstyrk sólarljóss. Einnig 
verður tegundasamsetning og magn þörunga á árbotni athugað. Rannsókninni er stýrt af 
Friðþjófi Árnasyni og Ragnhildi Þ. Magnúsdóttur, líffræðingum á Veiðimálastofnun, og er 
unnin í samstarfi við aðra sérfræðinga á stofnuninni og erlenda vatnalíffræðinga sem hafa 
tímabundið aðsetur á Veiðimálastofnun. Rannsóknin mun standa yfir fram á mitt ár 2014.

ELDAÐ VIÐ ÁRBAKKANN 
Það er einfalt og skemmtilegt 
að elda fisk við árbakkann og 
lítil fyrirhöfn ef veiðimenn eru 
vel skipulagðir. Hægt er að nota 
lítið ferðagasgrill eða prímus og 
pönnu til að elda fiskinn. Þeir sem 
eru ævintýragjarnari taka með 
kol, álpappír og grind og grafa 
holu í jörðina. Góður hnífur, bretti 
og flísatöng þurfa að vera við 
höndina til að verka fiskinn. Olía, 
ferskar eða þurrkaðar kryddjurtir 
eftir smekk hvers og eins og salt 
og pipar gera góðan fisk enn 
betri og sítróna breytir grilluðum 
fisk í kóngafæði. Fiskinn er bæði 
hægt að flaka eða grilla heilan 
eftir að búið er að verka hann. Sé 
fiskurinn grillaður heill er gott að 
skera nokkrar rákir hvorum megin 
og troða ferskum kryddjurtum í 
sárin og setja sítrónu á milli. Með-
lætið þarf ekki að vera flókið. Kalt 
kartöflusalat eða ferskt salat og 
góð köld sósa eftir smekk hvers 
og eins.

Nýtt 
app

Nýtt 
app

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu QR kóðann 
og sæktu Útvappið fyrir iOS eða Android.

Nú hafa 10.000 manns sótt Útvappið í símann sinn! Komdu í hópinn 
og hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977 hvar og hvenær sem er.

Við erum komin í 10.000 síma







GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

af öllum adidas vörum um helgina
afsláttur
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IR Adidas dagar

20%
falingjafabréfí búðinni

Kynning á nýju boost hlaupaskónum

á milli kl. 14 og 16 í dag

Allir sem prófa adidas skó eiga
möguleika á að vinna par

Uppákomur Í kringlunni:

Í öllum verslunum útilífs:
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Þetta byrjaði eiginlega 
þannig að ég fór að taka 
eftir því hvað Sigríður 
Arna kom alltaf hress 
og endurnærð úr helgar-
fríum, eftir að hún var 

búin að gera eitthvað skemmtilegt 
með börnunum sínum. Ég var, eins 
og margir kannast kannski við, 
búin að festast í einhverju fari, fór 
alltaf á sömu staðina og gerði sömu 
hlutina með börnunum. Ég fékk 
því að slást í för með Sigríði og 
síðan þá höfum við farið í ótal leið-
angra saman,“ segir Lára Guðrún 
Sigurðardóttir, annar tveggja höf-
unda bókarinnar Útivist og afþrey-
ing fyrir börn.

Í henni er sagt frá fjölmörgum 
áhugaverðum stöðum á höfuð-

borgarsvæðinu fyrir fjölskyld-
ur og hafa þær Lára og Sigríður 
Arna Sigurðardóttir sótt þá alla 
heim með börnum sínum. „Það 
er svo mikilvægt að gefa sér tíma 
með börnum og njóta lífsins með 
þeim. Það er svo skemmtilegt að 
uppgötva umhverfi sitt í góðum 
hópi, fara á nýjan stað, taka með 
sér nesti, hreyfa sig og upplifa eitt-
hvað nýtt,“ segir Sigríður Arna.

„Við erum ekkert nema vaninn 
og ef börn venjast því að stunda 
útivist og eiga góðar samveru-
stundir með sínum nánustu þá eru 
þau líklegri til að tileinka sér þá 
lífshætti síðar meir,“ bætir Lára 
við. 

Samanlagt eiga þær Lára og Sig-
ríður sex börn. Elsta dóttir Sigríð-
ar er komin yfir tvítugt þannig að 
það voru einkum yngri börn henn-
ar tvö, Þorri Freyr og Logi Snær 
og þrír synir Láru, þeir Flóki, 
Nökkvi og Fróði, sem hafa verið 
á ferðinni með mæðrum sínum. 
„Við byrjuðum á þessu verkefni 

árið 2010 og höfum verið nokkuð 
iðnar síðan,“ segja þær stöllur og 
hvetja alla til þess að drífa sig af 
stað með börnin. „Það er mjög fínt 
að slappa af og vera í rólegheit-
um heima en við þurfum líka að 
stunda reglulega útivist með börn-
unum, svo þau læri að njóta náttúr-
unnar en það getur skipt sköpum 
fyrir heilbrigði þeirra síðar á lífs-
leiðinni.“

Langt er síðan hugmyndin um 
bókina kviknaði hjá þeim Láru og 
Sigríði. „Við afréðum fljótlega að 
fleiri yrðu að fá að njóta ferðanna 
með okkur, við vildum endilega 
deila hugmyndunum að skemmti-
legum stöðum með sem flestum. 
Því tókum við myndavélina alltaf 
með og skráðum hjá okkur áhuga-
verða áfangastaði,“ segja þær. 

Síðan bókin kom út hafa þær 
opnað heimasíðuna www.fyrir-
born.is og svo er einnig hægt að 
fylgjast með þeim á facebook á 
síðunni Útivist og afþreying fyrir 
börn. 

Strönd í borginni 
Margar náttúruperlur leynast á 
höfuðborgarsvæðinu. Ein þeirra er 
Álftanesströnd. „Það er alltaf gaman 
að fara í fjöruferðir, hægt er að taka 
með stækkunargler og rannsaka 
lífríkið, búa til sandkastala eða fara í 
leiki,“ segja Lára og Sigríður.

Fjársjóður í fjörunni 
Hugmyndir að fjölmörgum leikjum 
er að finna í bók þeirra, en fjársjóðs-
leikur er einn þeirra sem gaman 
er að fara í í fjörunni. Þá er falinn 
fjársjóður, eitthvað matarkyns, 
sápukúlur eða hvað sem er og svo 
gefin leiðarlýsing með skrefum og 
kennileitum.

Nesti og nauðsynjar 
Búnaður og nesti er mjög mikil-
vægur. „Ef maður klæðir sig rétt er 
hægt að fara í fjöruferð allt árið. Og 
ekki gleyma stígvélunum.“ 

Allir þurfa sína næringu og það 
getur verið mjög góð hugmynd að 
borða úti, sumar sem vetur. Lára 
og Sigríður gefa góð ráð um nesti í 
bókinni og nokkrar góðar uppskriftir. 

Bananabrauð
2,5 bolli hveiti eða spelti
1 bolli hrásykur
3 tsk. vínsteinslyftiduft
1 tsk. salt
3 vel þroskaðir bananar
1 egg
3/4 bolli rísmjólk
1 bolli valhnetur saxað smátt 
Hráefni blandað saman í skál og 
bakað við 175°C í 55-60 mínútur.

Sundsprettur að lokum
Að lokinni fjöruferð er upplagt að 
fara í sund og ef fjaran er Álftanes-
fjara þá er gráupplagt að fara í þá 
laug sem er næst, Álftaneslaug.

„Það er mjög mikilvægt að ætla sér 
ekki um of heldur taka því rólega, 
ræða við börnin og hlusta á þau.“

Sigríður 
Björg Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

Endurnærð eftir helgarfjörið
Þær Lára Guðrún og Sigríður Arna eru þriggja barna mæður, vinnufélagar og vinkonur. Þær hafa undanfarin ár farið 
í ótal leiðangra saman með börnin sín um helgar og gáfu nýverið út bók með góðum hugmyndum að fjölskylduafþreyingu.

GÓÐUR HÓPUR  Nökkvi Fannar, Sigríður Arna, Logi Snær, Þorri Freyr, Flóki  Fannar, 
Lára Guðrún og Fróði Fannar samankomin á heimili Láru Guðrúnar í vikunni. 
Strákarnir eru á aldrinum fimm til tíu ára í dag en sá yngsti Flóki Fannar var tveggja 
ára þegar þær hófu könnunarferðir sínar um höfuðborgarsvæðið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÚTIDAGUR FJÖRUFERÐ, FJÁRSJÓÐSLEIT OG NOTALEG STUND Í LAUGINNI

Ekki hanga
Það er gaman að breyta til og 
stundum er veðrið ekki nægilega 
aðlaðandi til útiveru. Innidagur þarf 
samt alls ekki að vera hangsdagur 
eins og tillaga Láru og Sigríðar ber 
með sér.

Klifurhúsið
„Klifurhúsið í Skútuvogi er bráð-
skemmtilegt fyrir krakka á öllum 
aldri. Allir finna vegg við sitt hæfi 
og það er hægt að leigja klifurskó í 
öllum stærðum þannig að málið er 
ekki flókið.“

Kaffihús
Eftir klifrið er hægt að grípa nesti 
en það getur líka verið gaman að 
stoppa á kaffihúsi með börnin eða 
í bakaríi með kaffiaðstöðu sem er 
ódýrari kostur en kaffihús, gefist 
ekki tækifæri til að taka nesti með. 

Söfn
Eftir klifurhasar og kaffi er gott 
að halda á safn og eiga rólega og 
fræðandi stund saman.

Borgarbókasafnið Tryggvagötu 
Frábær aðstaða fyrir börnin, hægt 
að fara í búninga, skoða bækur og 
leika sér. 

Þjóðminjasafnið Safnið býður upp 
á ratleik fyrir alla fjölskylduna og 
svo er búningakistill fyrir krakkana, 
heimsóknirnar þangað eru iðulega 
mjög skemmtilegar.

Sjóminjasafnið Víkin Fræðandi 
og flott safn sem gaman er að eyða 
dágóðum tíma á.

INNIDAGUR HASAR OG FRÆÐSLA Á FLOTTUM SÖFNUM
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Kræsingar & kostakjör

VERÐSPRENGJA!

SÆTAR KARTÖFLUR

164
ÁÐUR 327 KR/KG

ALIFUGLAHAKK
FROSIÐ/600G

349
ÁÐUR 585 KR/PK

ÖMMUBOLLUR - FISKIBOLLUR
800G

599
ÁÐUR 798 KR/PKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ÁÐUR 585 KR/PK

ÁÐUR 1.989 KR/KG
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GOÐI GRILLBORGARAR
4STK M/BRAUÐI

698
ÁÐUR 895 KR/PK

GOÐI GRÍSÍÍ ARIF
BBQ

1.499
ÁÐUR 1.998 KR/KG

GOÐI GRÍSÍÍ AKÓTILETTUR 
LÉTTREYKTAR/HUNANG

1.769
ÁÐUR 2.359 9 KKR/KG

GOÐI GRILLPYLSUR
BRATWURST 330 G

499
ÁÐUR 587 KR/PK

GOÐI LAMBASÚPUKJÖT
BLANDAÐ

766
ÐURÁÐUR 957  KR/KG

SUNPRIDE ÁVAXTADRYKKIR 1L
EPLA/TRÖNUBERJA/APPELSÍNU/BLANDAÐ

149
ÁÐUR 199 KR/STK

OKKAR HJÓNABANDSÆLA

539
ÁÐUUR 899 KR/STK

BERLÍNARBOLLA 
BAKE OFF

99
ÁÐUR 198 KR/STK

GREEN &BLACK LÍFRÆNTACK LÍFRÆNT SSÚKKUÚKKULLAAÐIÐI
DÖKKT/MJÓLKUR/HVÍTT/MÖNDLU 100G

285
ÁÐUR 379 KR/STK ÁÐUR 199 KR/STK

40% AFSLÁTTUR

30% AFSLÁTTUR

40% AFSLÁTTUR

50% AFSLÁTTUR

50% AFSLÁTTUR 25% AFSLÁTTUR 25% AFSLÁTTUR

25% AFSLÁTTUR

25% AFSLÁTTUR
25% AFSLÁTTUR
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HeilabrotHeilabrot

FöndurFöndur

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

42

Konráð hafði fundið bók um risaeðlur. „Mér hafa alltaf 
fundist risaeðlur svo heillandi,“ sagði hann glaður og fletti 
bókinni. „Svo eru ofsalega fínar myndir í þessarri bók.“ 
Lísaloppa horfði ofan í bókina yfir öxlina á honum. „Sumar 
eðlurnar voru jurtaætur en aðrar kjötætur,“ sagði hún. „Og 
hvað með það,“ sagði Kata. „Er það ekki eins í dag, sum dýr 
eru jurtaætur en önnur kjötætur?“ „Jú,“ sagði Lísaloppa. 
„En risaeðlurnar eru svo ofsalega gamlar að það er ekki 
svo auðvelt að sjá á útliti þeirra hverjar voru jurtaætur og 
hverjar kjötætur. Þær eru svo ólíkar þeim dýrum sem við 
þekkjum í dag.“

Hvað veist þú mikið um risaeðlur? Veistu hvort þessar eðlur 
hér að neðan voru jurtaætur eða kjötætur?

1 Voru þessar 
    risaeðlur:
A kjötætur
B jurtaætur

2 En voru þessar 
    risaeðlur:
A kjötætur
B jurtaætur

svar:
1 A
2 B

1.  Á meðan fólk þekkir mig ekki, stend ég undir nafni, en um leið og 
ég uppgötvast, hætti ég að vera það sem ég áður var. Hvað heiti 
ég?

2. Maður nokkur átti sex dætur og hver dætranna átti einn bróður. 
Hversu mörg börn átti maðurinn?

3. Það brakar í mér í frosti, ég dansa í roki og græt þegar sólin skín. 
Hver er ég?

4. Ég heiti það sem fátækur er.
5. Hvað er það sem hækkar þegar af fer höfuðið?
6. Ég er í öllu og öllu á, alls staðar sjáanlegur, fleiri en hundrað heiti á,
 hvergi þreifanlegur.

Svör:  

Nú er sumarið formlega gengið í garð þó að kuldaboli sé enn á flækingi. Ýmis-
legt fylgir sumrinu, sólskin og sumarfrí, svo ekki sé minnst á fiðruðu félagana 
sem flögra um háloftin og syngja svo fallega. Flestir kunna vel að meta félags-
skap þeirra svo það getur verið góð hugmynd að hlúa vel að þeim og jafnvel 
byggja hús handa þeim og hengja í tré í garðinum! Ja, eða í það minnsta mat-
sölustað. Það eru ýmsar leiðir til að bera sig að, það þarf ekki að vera flók-
ið. Auðvitað er hægt að dunda sér og smíða hús úr timbri, mála það 
jafnvel og skreyta, en það er líka hægt að búa til skyndibitastað 
úr tómri plastflösku og sleif. Þá er gert gat á flöskuna og sleif-
inni stungið í gegn, flaskan fyllt af fuglamat og snæri fest í 
stútinn. Þá er flaskan hengd upp í tré og fuglarnir geta tyllt 
sér og fengið sér korn sem renna út á sleifina. Passið bara að hafa gatið 
passlega stórt, nógu stórt til að kornin komist út en ekki of stórt svo þau 
hrynji öll út í einu. 

Sumarbústaður fyrir smávinina

1. Gáta 2. 7 börn 3. Snjórinn 4. Eiríkur 5. Koddinn 6. Litur

Hvað er að vera plötusnúður? 
Að skemmta fólki, elska tónlist 
og vera hress.

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Söngur, dans og hjálpa vinum.

Hvernig lög spilaðir þú á 
Hádegisdiskóinu á Barnamenn-
ingarhátíð?  Ég spilaði hress 
lög sem fjalla um sambönd og 
fleira.

Hvernig velurðu lögin sem þú 
spilar?  Með því að athuga hvort 
hægt er að dansa við þau.

Voru margir krakkar sem 
mættu til þess að dansa? Já.

Varst þú líka að dansa eða 
bara velja tónlist?  Ég dansaði 
líka eins og enginn væri morg-
undagurinn.

Dansaði eins 
og enginn væri 
morgundagurinn
Embla Sól Pálsdóttir er tólf ára nemandi í Austurbæjarskóla og hefur mikinn 
áhuga á tónlist. Hún var nýlega plötusnúður á Hádegisdiskói. 

EMBLA SÓL  heldur nafninu sínu þegar hún er að velja tónlist. Henni finnst það svo kúl.

Hádegisdiskó heitir á ensku Lunch Beat og er eins konar dans-
leikur í hádeginu. Þá kemur fólk saman, í hádegishléinu sínu, og 
dansar. Það eru nokkrar reglur sem gilda á hádegisdiskóinu en 
til dæmis er algjör skylda að dansa. Það er eiginlega bannað að 
standa bara og horfa á. Oft er boðið upp á samlokur og vatn. 

Á Dansverkstæðinu á Barnamenningarhátíð var haldið hádegis-
diskó sérstaklega sniðið fyrir krakka. Þá var skipt í tvo aldurs-
flokka, á laugardeginum dönsuðu yngri krakkarnir en á sunnudeg-
inum eldri. Það er enginn ákveðinn dans, heldur dansa bara allir 
eins og þeir vilja. 

Hádegisdiskóið á Barnamenningarhátíð var hefðbundið 
hádegisdiskó en þó var ein undantekning, en það var svo kallað 
„danceoki“ en þá er sýnt myndband á veggnum sem allir geta 
dansað með og lært hreyfingarnar.

Hádegisdiskó geta allir haldið, hvar sem er og hvenær sem er–  í 
hádeginu. Kannski væri gaman að halda hádegisdiskó í skólanum 
einhvern tímann!

Hvað er eiginlega hádegisdiskó?

Hefurðu áður verið plötusnúð-
ur?  Nei, en þetta var skemmti-
legt tækifæri.

Langar þig til að verða plötu-
snúður þegar þú verður stór? 

Já, ásamt mörgu öðru sem teng-
ist tónlist og dansi.

Kallarðu þig einhverju öðru 
nafni þegar þú kemur fram?  
Nei, ég heiti svo kúl nafni!



ALVÖRU GOLF

NTERSRR PORT LT INDUM  /  SÍMI 585 7260  / LINDIR@INTERSPORT.IS  /  OPIÐ: MÁN. - FÖS. 11 - 19. LAU. 11 - 18. SUN. 12 - 18. INTERSRR PORT BÍLDT SHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  /  BIA LDSHOFDI@INTERSPORT.IS  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18.SUN. 13 - 17.

INTERSRR PORT AKURT EYREE I   /   SÍMI 460 4890  /  AKUREYRI@INTERSPORT.IS  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. INTERSRR PORTSELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  SELFOSS@INTERSPORT.IS  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

ORBEA TUAREG
26” fjallahjól með framdempara 
í minni stellstærðum. 

ORBEA DAKARDISC
26” fjallahjól með diskabremsum 
og framdempara. 

ORBEA SATE
26” fjallahjól 24 gírar, diskabremsur, lás á 
dempara í stýri. Stell 16”, 18”.

ORBEA BOULEVARDVV H50
28” borgarhjól fyrir konur. 7 gírar.
Bretti, bögglaberi, ljós og standari.

Reiðhjól og golfvörur fást eingöngu í Intersport Lindum.

HERRAR

DÖMUR

ADIDAD S POLOBOLIR

FULLTTLL VERÐ: 11.990
9.990

FULLTTLL VERÐ: 9.990
8.490

NIKE KERRUPOKI

NIKE BURÐARPOKI

DÖMUR

FOOTJOOY LOPRO
St. 37-41 SStreet golfskór mjúkirtreet golfskór mjúkir
og þægilegir með DuraMax sóla.

FULLTLL VERÐ: 18.990
16.990

HERRAR

FOOTF TJOY CONTOUR
SSt. 41-4646 SStreet golfskór mjúkirtreet golfskór mjúkir
og þægilegir með DuraMax sóla.

FULLTLL VERÐ: 19.9909.990
17.990

Eða 8.967 á mánuði  
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán 
alls 107.570.

0% VEXTIR / 3,5% LÁNTÖKUGJALD
KR. 340 Á HVERJA GREIÐSLU.

99.990

Eða 8.967 á mánuði  
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán 
alls 107.570.

0% VEXTIR / 3,5% LÁNTÖKUGJALD
KR. 340 Á HVERJA GREIÐSLU.

99.990

Eða 7.239 á mánuði  
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán 
alls 86.870.

0% VEXTIR / 3,5% LÁNTÖKUGJALD
KR. 340 Á HVERJA GREIÐSLU.

79.990

Eða 12.414 á mánuði  
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán  
alls 148.970.

0% VEXTIR / 3,5% LÁNTÖKUGJALD
KR. 340 Á HVERJA GREIÐSLU.

139.990

 10%
AFSLÁTTUR

af NIKE
golfpokum

 15%
AFSLÁTTUR

af ADIDAS
golf fatnaði

 10%
AFSLÁTTUR

af skóm frá
FOOTJOY
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef orðunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist náttúrulegt fyrirbæri sem flestir 
Íslendingar hafa fundið fyrir. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 8. maí næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „ 4 maí“.

Vikulega er dregið er úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af bókinni Tröllakirkja eftir 
Ólaf Gunnarsson frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Guðbjörg Svava Sigurz. 
Hafnarfirði

Lausnarorð síðustu viku var
G U L L F I S K A M I N N I

V E R M E N N S H Ó B H E

A I P E Á Ö L D U R H Ú S I N

R I S L Í T I L L A R Ý Á S N

M A S S A U M R Á Ð A R É T T

I Ð R A K V E I S A N U K Á E

N Æ U G T D I M M V I Ð R I Ð

N Á K O M N I R S N A A N

J E U K Y N J A D Ö N S U M

S K A P S M U N I R B D D N

A O E N Ó M Y R K I A G

S P Ý T U N N I P R Ó B S A

Í T D N J A R Ð A R V Ö T T U R

S T Ó L P A N N A U A L A F

A O L R A G M E N N S K U N A

B L O K K E R A Ð L Ð Ý R H

I I A A M A S O N B E

Á S T R Í K I M S L K I T L A R

T Ó H M Ö R S U G U R Ö R

F A T A B Ú Ð R Ú A U M S N Ú A

R Ð S S K A R T S Ö M K R

LÁRÉTT
1 Hyski skáli, eða skemma? (7)
8 Hvíla köst fyrir fangbrögð (5)
11 Klettsklettur við Nevuósa lenti í Lenín um hríð (10)
12 Ekkert nema djöfulgangur og áhugaleysi (7)
13 Taugasnið er hefðbundið bragð í prjónaskap 

(12) 
14 Slöngusmurning er vinsæl meðal kuklara (9)
15 Pansaraorrusta, sú er Fáfnisbani sveik (10) 
17 Prímus mótor og helsta mál heimsveldis (11)
18 Gjörsamlega gróðurlaust segir kóngur (6)
19 Lækkað a er öðru betra en eitrað þó (6)
21 Er hin minni en festingin? (8)
23 Tuðum í tittum (6)
25 Það sem herrann heimti var hræðsla við sig (8) 
26 Snara snoðaða (6)
29 Afturelding boðar sólarhringshækkun (6)
31 Bylta byrðar sýnir vigt við slátrun (9) 
32 Suðar kjaftur við Þrándheim (7)
34 Rætin reyta hafnir (6)
35 Gaula sein, ringluð og allslaus (9) 
38 Hef kastað upp fjöður þótt skrollandi sé (7)
39 Geymi grá hvar amboð flysjar fjöl (6)
40 Tekst varkárum að vera væginn? (9)
41 Stilltur átta ára trítill skrökvar meira (6)
42 Pípur að innan koma frá hjartanu (6)
43 Þrábið vegna þjáninga (5)
44 Mallar agn fyrir ófáan (9)
45 Tætti skelin vafinn? (8)

LÓÐRÉTT
1 Satt, tapað er ruglið ekki ef hvorugur fær 

sigur (9) 
2 Þá varð hvíld fyrir siglingatæki (8)
3 Illræmdir fjárfestar vilja að þú eldir illa 

þokkaða fugla (14)   
4 Ætli leikir og kúnst fari út um þúfur? (8)
5 Mun fljót grípa smá og friðsamleg? (10)
6 Veiðimaður ræður úrslitum eftir jafntefli 

(11) 
7 Borgarasýning er undanfari breytinga í 

hverfinu (11) 
8 Sá freki hefur sína eigin klíku (6)
9 Upp með okkur strákur, upp á efstu hæð 

(12) 
10 Hálkuglæpur kvarnast úr glasi (8) 
16 Yfir Ísland hafin á blómalægðarbungu (15)
20 Kref kant um þolinmóða línu (6) 
22 Regluverk er stjaksetning fyrir skrifblinda 

(11) 
24 Lífseigt leikrit, Fjalakötturinn (11)
25 Yfirborðskennd ráða í túlkun prinsippa (10) 
27 Duglegur við slagsmál og gærur (5) 
28 Þetta er lagið sívinsæla; „Skjögrar í hús“ (9)
30 Sægur frjókorna berst af túnum (9)
33 Frá fylgihnöttum og fúlmennum (7)
36 Sníkjudýr með fyrsta flokks bífur (6)
37 Ögn nálgast þófa í rangri röð, segja með-

limir (6)

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

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  |  Verslanir Vodafone  |  Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

FLAUTAÐ TIL LEIKS!
PEPSI DEILDIN HEFUR ALDREI VERIÐ STERKARI FYLGSTU MEÐ Á STÖÐ 2 SPORT

Þá er loksins komið að því. Fyrsta umferðin í Pepsi deildinni hefst á
sunnudag og verður spennandi að sjá hvernig liðin koma undan vetri.
Fylgstu með frá byrjun í leiftrandi háskerpu!

Sunnud. kl. 16:45  Víkingur Ó.–Fram

Mánud. kl. 19:00  KR–Stjarnan

Mánud. kl. 22:00  Pepsimörkin



20% AFSLÁTTUR  

AF FYLGIHLUTUM,  

PRJÓNABLÖÐUM 

PRJÓNABÓKUM

GARNI  

& LOPA

FULLT AF FRÁBÆRUM  

TILBOÐUM !

Prjónadagar í Nettó  
1-12. maí  

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör



298 KR.

100% 
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og bróðir,

KARL KETILL ARASON
áður Akri, Innri-Njarðvík,

sem lést föstudaginn 26. apríl verður 
jarðsunginn frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, 
þriðjudaginn 7. maí kl. 13.00.

 
Hlöðver Reyr    Sandra Sveinsdóttir
Þorsteinn Karlsson    Emebet Dibiwak
Ásgerður Hrönn Karlsdóttir    Matthew Doe
barnabörn, barnabarnabarn og systkini hins látna.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

ERLA EGGERTS ODDSDÓTTIR
Holtateig 44, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar þriðjudaginn 
30. apríl. Útför hennar fer fram frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 6. maí kl. 13.30.

Sveinn Heiðar Jónsson
Ragnheiður Sveinsdóttir  Hrafn Þórðarson
Fríða Björk Sveinsdóttir  Jóhann Ómarsson
Lovísa Sveinsdóttir  Heiðar Jónsson
Erlingur Heiðar Sveinsson  Rósa Björg Gísladóttir
ömmubörn og langömmubarn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

AÐALSTEINA SUMARLIÐADÓTTIR
áður til heimilis að Skálholti 17, Ólafsvík,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Jaðri 
Ólafsvík að kvöldi 29. apríl. Útförin fer fram 
frá Ólafsvíkurkirkju mánudaginn 6. maí 
klukkan 14.00.

 
Þórður Þórðarson
Egill Þórðarson    Yoko A. Þórðarson
Þórður Þórðarson    Kari H. Raa
Karítas Anna Þórðardóttir    Guðjón Elísson
Svanfríður Þórðardóttir    Björn Arnaldsson
Guðríður Þórðardóttir    Björn H. Hilmarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærs mannsins míns, föður okkar, 

fósturföður, tengdaföður, afa og langafa,

BJÖRNS GUNNARSSONAR
nuddara,

Byggðavegi 151, Akureyri.

Sérstakar þakkir til organista og kórs 
Akureyrarkirkju.

Sigríður Olgeirsdóttir
Birna Kristbjörg Björnsdóttir Jóhann Þröstur Þórisson
Ragna Árný Björnsdóttir Birgir Þór Ingólfsson
Áshildur Eygló Björnsdóttir 
Björn Halldór Björnsson Aðalheiður S. Jóhannesdóttir
Aðalheiður Hanna Björnsdóttir Hallur Kristmundsson
Gestur Gunnar Björnsson Helga Guðrún Pálsdóttir
Unnur Lovísa Steinþórsdóttir Gissur Árdal Hauksson
Olgeir Steinþórsson
Steinþór Andri Steinþórsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

1803 Bjarni Bjarnason og Steinunn Sveins-
dóttir frá Sjöundá á Rauðasandi eru dæmd 
til lífláts fyrir að myrða maka sína ári áður. 
1880 Jón Sigurðsson forseti og Ingi-
björg Einarsdóttir kona hans eru jarðsett í 
Reykjavík við hátíðlega athöfn. 
1924 Sumarólympíuleikar eru settir í París.

1979 Margaret Thatcher verður fyrsta 
konan til þess að taka sæti forsætisráðherra 
Bretlands.
1986 Sólveig Lára Guðmundsdóttir verð-
ur fyrst íslenskra kvenna til að sigra í prests-
kosningum er hún var kjörin prestur á Sel-
tjarnarnesi.
1990 Lettland lýsir yfir sjálfstæði.

SOLVEIG 
LÁRA GUÐ-

MUNDSDÓTTIR, 
 sóknarprestur 

á Möðru-
völlum.

MERKISATBURÐIR

„Þetta er mesti aldur sem ég náð,“ 
segir Jakob Frímann Magnússon 
hress, spurður hvernig honum hugnist 
að vera sextugur. „Mér líður engan 
veginn, andlega né líkamlega, eins 
og ég ímynda mér að mönnum hafi 
liðið á þessum aldri, á fyrri hluta síð-
ustu aldar, hvað þá áður. Menn bjugg-
ust ekkert við því að verða sextugir 
fyrr á öldum, þá urðu menn þrjátíu og 
fimm og lífið var búið. Nú eru lifnað-
arhættir okkar og öll upplýsing með 
öðrum hætti. Þegar Bill Clinton hélt 
á nýfæddum syni Tony Blair, í opin-
berri heimsókn til Bretlands 1997, 
sagði hann: „Lífslíkur þessa drengs 
eru 120 ár.“ Mér hugnast ekkert illa 
sú tilhugsun að lífslíkur manna hér á 
þessum stað í veröldinni verði 120 ár, 
jafnvel þó þeir hafi fæðst um miðja 
síðustu öld.“

Jakob kveðst ekki endilega dvelja 
mikið við árafjöldann, heldur vilja 

halda upp á þau gleðilegu tímamót að 
á þessum mánaðardegi fyrir fjöru-
tíu árum hafi konan hans, Birna 
Rún Gísladóttir, fæðst og að fyrir 
nákvæmlega tólf árum hafi þau hist. 
„Og nú tveimur börnum síðar og ham-
ingju í hæsta veldi þá ætlum við að 
staðfesta heit okkar á þessum drottins 
degi, sem ber upp á samtals hundrað 
ára afmæli okkar beggja. Þetta verð-
ur brúðkaupsdagurinn okkar og dag-
urinn sem lausaleiksstatus barnanna 
okkar lýkur,“ lýsir hann. 

Jakob segir einskæra tilviljun hafa 
ráðið því að þau Birna Rún hittust 
þennan mánaðardag árið 2001. „Við 
vorum bæði stödd á sama veitinga-
stað án þess að vita hvort af hinu,“ 
segir hann og upplýsir að sá staður 
sé í miðborginni en vill ekki gefa upp 
nafnið á honum, stöðu sinnar vegna. 
„Sameiginlegur vinur okkar kveikti 
á því að við værum bæði að halda upp 

á afmælin okkar. Þetta var heillastað-
ur og heillastund og ég lít á það sem 
mikla gæfu að hafa verið leiddur á vit 
þessarar heilladísar.“

Þau Jakob og Birna Rún eiga saman 
dæturnar Jarúnu Júlíu fimm ára og 
Katrínu Borg sem verður níu mánaða 
á mánudaginn. Níu mánuðum síðar 
getur svo auðvitað allt gerst enda 
brúðkaupsnóttin fram undan! „Ég er 
reiðubúinn á mig blómum að bæta,“ 
segir Jakob glaðlega þegar barnamál-
in ber á góma.    

Um brúðkaupið vill Jakob ekki upp-
lýsa of mikið. Hann segir mannfjölda 
þar stillt í hóf. „Við ætlum bara að 
gleðjast með nánustu fjölskyldu og 
samferðamönnum. Kirkjubrúðkaup? 
Nei, þetta verður öðru vísi í laginu 
og að sumu leyti óhefðbundið, eins og 
ýmislegt okkur tengt. Þetta er og á að 
vera dálítið prívat og auðvitað heilög 
stund.“  gun@frettabladid.is

Hamingja í hæsta veldi
Það er stór dagur í lífi  Jakobs Frímanns Magnússonar, framkvæmdastjóra miðborgarmála, 
í dag. Á sextíu ára afmæli sínu kvænist hann elskunni sinni, hinni fertugu Birnu Rún 
Gísladóttur og saman fagna þau hundrað ára afmæli.

TURTILDÚFURNAR 
 Jakob Frímann og 
Birna Rún ætla að 
ganga í það heilaga 
í dag og gleðjast 
með nánustu fjöl-
skyldu og samferða-
mönnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvennakórinn Heklurnar í Mos-
fellsbæ á 10 ára afmæli á þessu ári og 
heldur vortónleika í Lágafellskirkju í 
dag klukkan 17 og ætlar þar að vígja 
nýja kórkjóla sem hönnuður í kórnum á 
heiðurinn að. Þann 16. maí leggur hann 
upp í fimm daga ferðalag til Ítalíu í til-
efni afmælisins. Vilborg Þórhallsdóttir 
er stjórnandi kórsins. Hún segir lagaval-
ið á vortónleikunum helgast að nokkru 
af Ítalíuferðinni sem fram undan er. 
„Helmingur laganna er íslensk þjóð-
lög og hitt eru einkum vel valin íslensk 
dægurlög.“ En hvernig er ferðaáætl-
unin? „Við fljúgum til München, tökum 
rútu til Bolzano á Norður-Ítalíu og þurf-
um helst að hafa kóræfingu kvöldið sem 
við komum út, því við fáum undirleikara 
þar. Svo er planað að syngja í kirkjum og 

líka hér og þar, óundirbúið,“ segir Vil-
borg. „Við erum í sambandi við íslenska 
konu sem er að skipuleggja með okkur 
tónleikana, útvega undirleikara og kór 
til syngja með.“ 

Þetta er fyrsta utanlandsferð 
 Heklanna í tíu ára sögu kórsins en Vil-
borg hefur farið í kórferðalög síðan hún 
var sextán ára og finnst það skemmti-
legustu ferðalög sem hún fer í. gun@

Til Ítalíu í nýjum kórkjólum
Heklurnar eru með vortónleika í Lágafellskirkju í dag og fl jótlega halda þær til Ítalíu í afmælisferð. 

HEKLURNAR  Kórinn fagnar tíu ára afmæli á 
árinu og syngur fyrir Ítali í tilefni þess. En fyrst 
fyrir Íslendinga í dag. MYND/ÓLAFUR JÓN THORODDSEN

KÓRSTJÓRINN  Vilborg Þórhallsdóttir segir 
kórferðalög þau skemmtilegustu.
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Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HREFNA SIGMUNDSDÓTTIR
Sundlaugavegi 7, Reykjavík,

lést 16. apríl sl. Útförin hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Páll Karlsson    
Elva Önundardóttir
Guðmundur Dýri Karlsson Magnea Þuríður Ingvarsdóttir
Sigrún Sif Karlsdóttir Már Guðlaugsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

FJÓLA ARADÓTTIR 
áður til heimilis að Fossi á Síðu, 

lést á Hjúkrunarheimili  
Austur-Skaftafellssýslu 2. maí sl.

Kjartan Jónsson Lovísa Eymundsdóttir
Eiríkur Jónsson Birna Aðalsteinsdóttir
Ari Jónsson Ólafía I. Gísladóttir
Ómar Jónsson Ingibjörg Atladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar 

ástkæru,

BJARGAR KOFOED-HANSEN
Sléttuvegi 19,

áður Dyngjuvegi 2, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Heimahjúkrunar Reykjavíkur og líknardeildar 
Landspítala fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Astrid Kofoed-Hansen Einar Þorbjörnsson
Hólmfríður Kofoed-Hansen Þorsteinn Ingólfsson
 Constantin Lyberopoulos
Sophie Kofoed-Hansen Þorsteinn Tómasson
Björg Kofoed-Hansen Þórður Jónsson
Agnar Kofoed-Hansen Baldína Hilda Ólafsdóttir
barnabörn og aðrir afkomendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

ÖNNU ÞORLÁKSDÓTTUR
frá Skálabrekku, Þingvallasveit, síðast til 

heimilis á Víðivangi 1, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hrafnistu í 
Hafnarfirði og séra Sigríður Kristín fríkirkjuprestur fyrir hlýju og 
alúð.

Kristín Jóhanna Desmier Glyn Albert Desmier
Steinþór Björgvinsson Bryndís Gestsdóttir
Ægir Björgvinsson Hrönn Sigurðardóttir
Björn Þorlákur Björgvinsson Anna Björg Sigurbjörnsdóttir
Dóra Hrönn Björgvinsdóttir Sigurður Einarsson
Alda Björgvinsdóttir
barnabörn og makar, langömmubörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir, barnabarn, 
uppeldisbróðir og frændi,

SIGURÐUR INGI FOLDAR SIGURÐSSON
kvikmyndagerðarmaður,

lést á Landspítalanum í Fossvogi þann 26. 
apríl. Jarðsungið verður frá Háteigskirkju, 
miðvikudaginn 8. maí kl 13.00.

Anný Helena Hermansen  Kolbeinn Hreinsson
Sigurður Stefán Foldar Ómarsson
Bjarni Sigurðsson
Sindri Már Kolbeinsson
Kolbeinn Þór Kolbeinsson
Kristín Birna Kolbeinsdóttir
Auður Erla Högnadóttir  Ólafur Sigurþórsson  
uppeldissystkini, frændsystkini og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við fráfall 
ástkærs eiginmanns míns og föður okkar, 

tengdaföður, sonar, bróður og afa,

JÓNS PÁLMA SKARPHÉÐINSSONAR
rafvirkjameistara og framhaldsskólakennara,

Sólvallagötu 8, Keflavík.

Við viljum senda sérstakar þakkir til 
starfsfólks hjarta- og gjörgæsludeildar Landspítalans fyrir 
einstaklega góða fagmennsku í starfi sínu, velvilja, og umhyggju  
í garð okkar allra á þessum erfiða tíma. 

                           María Jónsdóttir
Skarphéðinn Jónsson             Guðmunda Inga Gunnarsdóttir
Einar Jónsson
Skarphéðinn Jónsson             Rósa Anna Bjarnadóttir
bræður og barnabörn.

MARGÉT GUÐJÓNSDÓTTIR
Dalsmynni

andaðist í Brákarhlíð, hjúkrunar- og dvalar-
heimili, Borgarnesi, fimmtudaginn 2. maí. 
Útför hennar verður gerð frá Borgarneskirkju 
föstudaginn 10. maí kl. 13.00.

Eygló Guðmundsdóttir
Guðmundur Reynir Guðmundsson
Ágúst G. Guðmundsson
Ástdís Guðmundsdóttir 
Svava Svandís Guðmundsdóttir
Margrét S. Guðmundsdóttir
Svanur H. Guðmundsson
Kristján G. Guðmundsson
Tryggvi G. Guðmundsson
Sigrún H. Guðmundsdóttir
Skarphéðinn P. Guðmundsson
og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til þeirra er sýndu okkur 
hlýhug vegna andláts 

HELGU LILLÝAR ELÍNARDÓTTUR 
Brekkulæk 1, Reykjavík. 

Útförin fór fram frá Garðakirkju 24. apríl.

Jón Már Gunnarsson
Kristfríð Dam Jacobsen
Sævar Jónsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SÚSANNA KRISTJÁNSDÓTTIR 
fóstra,

Stigahlíð 37, Reykjavík,

lést á vistheimilinu Hrafnistu í Hafnarfirði  
þriðjudaginn 30. apríl sl. Hún verður 
jarðsungin föstudaginn 10. maí nk. frá 
Fossvogskirkju kl. 13.00.

Dröfn Guðmundsdóttir Ásgeir Páll Ásbjörnsson
Dagbjört Erla Magnúsdóttir
Magnús Magnússon Kristrún Guðbergsdóttir
Stefán Örn Magnússon Ósk Sigurjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

SJÖFN ÓLAFSDÓTTIR
er lést að heimili sínu Norðurbrú 4, 
Garðabæ, mánudaginn 29. apríl verður 
jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ, 
þriðjudaginn 7. maí kl. 15.00.

Eyjólfur Sigurðsson
Guðrún Eyjólfsdóttir
Erla Eyjólfsdóttir Sigurður Svavarsson
Katrín Björk Eyjólfsdóttir Ingi Bæringsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HJÖRDÍS GEORGSDÓTTIR
Laugalæk 40, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Ísafold 30. apríl sl.

Jarðarförin auglýst síðar.

Kolbrún B. Viggósdóttir    Jón S. Magnússon
Benóný B. Viggósson    Alda Björnsdóttir
Erla Gunnarsdóttir     Vilhelm M. Frederiksen
Guðný Gunnarsdóttir    Björn Jónsson
Guðríður H. Gunnarsdóttir    Bjarni Hákonarson
ömmu- og langömmubörn.

Eiginmaður minn,

HJALTI EINARSSON 
efnaverkfræðingur,

fyrrverandi framkvæmdastjóri, 
Strandvegi 11, Garðabæ,

lést á Landakotsspítala miðvikudaginn 1. 
maí sl. Kveðjuathöfn fer fram í Vídalínskirkju 
í Garðabæ, miðvikudaginn 8. maí kl. 15.00. Jarðsett verður 
frá Hólskirkju í Bolungarvík laugardaginn 11. maí kl. 11.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Orgelsjóð Hólskirkju í 
Bolungarvík, reikningsnúmer 1176-18-911908,  
kennitala 630169-5269.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Halldóra Jónsdóttir

Elskulegur faðir, tengdafaðir og afi,

MAGNÚS GUÐMUNDSSON 
bóndi á Uxahrygg á Rangárvöllum,

lést miðvikudaginn 1. maí á Heilbrigðis-
stofnun Suðurlands. Útför verður auglýst 
síðar.

Hólmfríður Magnúsdóttir 
Þóra Elísabet Magnúsdóttir 
Oddsteinn Almar Magnússon   Kolbrún Hauksdóttir
Garðar Guðmundsson 
og barnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

„Fríkirkjan í Hafnarfirði var byggð á 
þremur mánuðum árið 1913. Áhuginn 
var mikill meðal safnaðarins, sterkur 
liðsandi sem lifir enn og endurspegl-
ast í öflugu félagsstarfi,“ segir Jóhann 
Guðni Reynisson, formaður safnaðar-
stjórnar. 

Fjölskylduhátíð verður í Kaldárseli 
á morgun klukkan 11. Fríkirkjuband-
ið stjórnar skemmtidagskrá og söng, 
boðið verður upp á pylsur og fullorðn-
ir njóta kaffiveitinga gegn vægu gjaldi. 
Næsta miðvikudagskvöld verða vortón-
leikar kórsins í kirkjunni þar sem Frí-
kirkjubandið leikur einnig. 

Fyrsta messa safnaðarins var á sum-
ardaginn fyrsta 1913 í Gúttó. Byrjað 
var að byggja kirkjuna í ágúst og hún 
var vígð 14. desember sama ár. „Það 
var byggt yfir 100 manns á mánuði því 
kirkjan rúmar yfir 300,“ segir Jóhann. 

Jóhann segir tvo presta í fullu starfi 
viðkirkjuna. „Séra Einar Eyjólfsson 
hefur verið hjá okkur síðan 1984 en er 
samt bara rúmlega fimmtugur og séra 
Sigríður Kristín Helgadóttir er búin að 
vera hjá okkur í þrettán ár. Tónlistar-
stjóri er Örn Arnarson. Við erum með 
landsliðsfólk í öllum stöðum.“ Jóhann 

Guðni segir kvenfélag kirkjunnar líka 
öflugt með um 200 konum. „Svo end-
urvöktum við bræðrafélag í fyrra. Það 
voru um 30 karlar sem klifruðu upp á 
þakið og skiptu um það allt í sjálfboða-
vinnu. Svona eru allir virkjaðir.“ 

Í tilefni aldarafmælisins hefur 
Jóhann gluggað í sögu kirkjunnar en 

þegar hún var byggð var enginn kirkju-
garður í Hafnarfirði. „Ein af hugmynd-
unum sem fram komu í upphafi var að 
gera katakombur í hrauninu, múra 
innan gjóturnar og geyma þá látnu 
þar. Þeim hefði örugglega ekki leiðst 
þar með álfunum.“

 gun@frettabladid.is 

Hátíð í Kaldárseli
og kórtónleikar
Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarfi rði er 100 ára á þessu vori. Hann heldur fj ölskylduhátíð í 
Kaldárseli á morgun og kórtónleika á miðvikudagskvöldið. 

Í KALDÁRSELI  Það er ekki alltaf kalt í Kaldárseli eins og þessi mynd ber með sér, hún var 
tekin á fjölskylduhátíð Fríkirkjunnar í fyrra.  MYND/JÓHANN GUÐNI



Tilboðin  
gilda í dag

 4. maí

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

Pampers BD Jun.11-25kg 45s Eco 5

Pampers BD Maxi 7-18k 50s Eco 4

Pampers BD Maxi+ 9-20kg 46s Eco 4+

Pampers BD Midi 4-9k 56s Eco 3

MEGATILBOÐ 
Á PAMPERSBLEIUM 
VERÐ 1498KR/PK
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MYNDASÖGUR
PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
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KROSSGÁTA

LÁRÉTT 2. merki, 6. holskrúfa, 8. tal, 
9. siða, 11. 950, 12. þúsundasti hluti, 
14. sjósetja, 16. tveir eins, 17. arr, 18. 
for, 20. tveir eins, 21. krukka.
LÓÐRÉTT 1. íþróttafélag, 3. hljóm, 
4. svolítið, 5. angan, 7. einhleypur, 10. 
mjög, 13. umrót, 15. flatormur, 16. 
hald, 19. ullarflóki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kódi, 6. ró, 8. mál, 9. aga, 
11. lm, 12. millí, 14. flota, 16. tt, 17. 
sig, 18. aur, 20. ðð, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. fram, 3. óm, 4. dálítið, 
5. ilm, 7. ógiftur, 10. all, 13. los, 15. 
agða, 16. tak, 19. rú.

Hvað segiru? 
Þú lítur út 
fyrir að vera 
stressaður!

Ég er að rífast 
við Manga-

Magnús! Í gær þá 
fullyrti hann að 
einhver manga- 

serían væri betri 
en allt annað!

Þú ert 
að 

grínast!

Neibb! Og ég 
bilaðist. Skrúfaði 

lokið af teikni-
blýantnum hans, 

þessum sem hann 
teiknar þessi 
stóru augu og 

augasteina með!

Sjitt! Hann á eftir 
að þorna upp, 
hvað heldurðu 
hann geri þegar 
hann uppgötvar 
þetta?

Þá verður allt 
brjálað! Hann 

á örugglega 
eftir að brjóta 

reglustikuna 
mína!

Og fólk 
heldur að 
mótorhjóla-
menningin 
sé töff!

Einu sinni beit hann 
í sundur strokleðrið 
hans Rasmus og lét 
hann sitja eftir með 

bláa hluta strok-
leðursins sem maður 

notar aldrei! 
Guð minn góður! 

Hvað hef ég gert!

Ég býst ekki við 
að maðurinn 

þinn láti 
sjá sig?

Hjóna-

bands-

ráðgjöf

Ég er að reyna 
að lesa fyrir 

Lóu en hún vill 
ekki sitja kyrr!

Hún er ennþá bara 
barn, ástin mín. Þú 
verður að finna aðra 
aðferð til að halda 
athygli hennar.

Ó, allt í lagi.

Komið!

SUDOKU
LÉTT ERFIÐMIÐLUNGS

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má 
tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

6 9 2 8 4 5 7 1 3
1 3 4 6 7 2 8 9 5
5 7 8 9 3 1 4 2 6
2 8 7 1 5 3 9 6 4
9 6 5 4 2 8 1 3 7
3 4 1 7 9 6 5 8 2
4 1 3 5 6 9 2 7 8
7 2 9 3 8 4 6 5 1
8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1
8 4 5 6 3 1 9 2 7
1 3 6 9 2 7 4 5 8
7 5 2 1 6 3 8 9 4
3 9 8 4 5 2 1 7 6
6 1 4 7 8 9 2 3 5
2 7 1 8 9 5 6 4 3
5 6 3 2 1 4 7 8 9
4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7
6 3 7 1 9 5 4 8 2
8 9 2 3 4 7 5 1 6
2 8 6 5 1 9 7 4 3
9 7 5 4 3 8 6 2 1
3 4 1 7 6 2 8 9 5
4 2 8 6 5 3 1 7 9
5 1 9 2 7 4 3 6 8
7 6 3 9 8 1 2 5 4

Í nýafstöðnum kosningum 
klæddu gamlar konur sig upp, 

einhverjir flögguðu, allavega 
einn fékk ís og enginn gerði 
þarfir sínar í kjörkassa. ÖSE-
menn voru sáttir, herbergi var 
innsiglað og svo fundið út úr því 
hvernig ætti að komast inn í það. 
Formenn flokkanna tóku niður-
stöðum af jafnaðargeði enda 
í þjálfun eftir málefnalega og 
skætingslitla kosningabaráttu.

SEM sagt bara harla gott. 

ÞAÐ skyggir þó á að þrátt fyrir 
það var kosningaþátttaka með 
minna móti og traustið á stjórn-
mál virðist lítið aukast. 

ÞAÐ hjálpar því ekki að það sé 
farið að bera á uppdiktuðum vef-
síðum í nafni stjórnmálaflokks 
með rætnum skilaboðum í garð 
annarra þrátt fyrir að engin 
tengsl virðist vera við viðkom-
andi flokk – að því er virðist til 
þess eins að bjaga umræðuna og 
blekkja fólk.  

HVAÐ þá um aðrar síður sem 
hafa gerst sekar um sambærilega 
rætni gagnvart öðrum, kunna 
sumir að spyrja. Munurinn er 
að við vitum allavega hverjir 
ábyrgðarmenn þeirra eru – dóna-
skapnum er ekki klínt á aðra.

TIL að auka traust almennings á 
stjórnmálum voru upp úr alda-
mótum settar reglur í Banda-
ríkjunum til að girða fyrir svo-
kallaðar árásar auglýsingar, þar 
sem er ráðist á pólitíska andstæð-
inga með óvægnum hætti – meðal 
annars með því að gera þeim upp 
skoðanir. Reglurnar kveða á um 
að sá frambjóðandi eða flokkur 
sem auglýsir í pólitískum tilgangi 
í ljósvakamiðlum verður að votta 
skilaboðin: „I‘m Hillary  Clinton 
and I  approve this message.“ 
Frumvarp um að setja sambæri-
legar reglur fyrir vefinn dagaði 
þó uppi á bandaríska þinginu.

LÖGGJÖF er ágætt tæki til að 
rétta við órétt. En fyrst og fremst 
ætti lausnin að felast í að sýna 
virðingu og fara vel með það 
frelsi sem við höfum til að eiga í 
opnum pólitískum skoðanaskipt-
um án afskipta ríkisvaldsins. Það 
er vont að fara illa með þau rétt-
indi og gerir okkar ágæta landi 
lýðræðishefðar engan greiða.

SVO má bara skerpa á þeirri 
staðreynd að sá sem þarf að spila 
óheiðarlega er löngu búinn að 
tapa leiknum.

I approve 
this message

American Express

Valid Thru Member Since

American Express

Valid Thru Member Since

F
ÍT

O
N

 /
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ÍA

 er útgefandi American Express® samkvæmt leyfi frá American Express 

SKÁK
Gunnar Björnsson

Bragi Þorfinnsson alþjóðlegur 
meistari og breski stórmeistarinn 
David Gormally eftir 15.–  Re4xc3 
kom þessi staða upp.

Hér fórnar hvítur manni þar sem 
biskupinn á  ekki afturkvæmt.
16. Bxh7+! Kh8 17. bxc3 g6 18. 
Bxg6 fxg6 19. Dxg6–  hvítur fær það 
miklar bætur fyrir manninn og svarti 
kóngurinn það óvarinn að hann á 
sér fáar varnir. Svartur reyndi 19.- 
Be6 og eftir 20. Rh5 Bf8 21. Rf6 
De7 22. Dh5+ Kg7 23. Rxd5 Df7 24. 
De5+ Kh6 25. Hd4 Bf5 gafst enski 
stórmeistarinn upp saddur lífdaga.
www.skak.is Hægt er að fylgjast 
með Braga í beinni útsendingu um 
helgina. Teflt er laugardag-mánudag.

BAKÞANKAR 
HILDUR
SVERRISDÓTTIR
SKRIFAR



Samstarfsaðilar:

VFX
3D
WEBDESIGN

GAMEDESIGN
Margmiðlunarskólinn býður �ölbreytt 2 ára diplómanám á fagháskólastigi í margmiðlun.
Umsækjendur þurfa að hafa lokið framhaldsskólaprófi.

Innritun á tskoli.is

Þrívíddarvinnsla fyrir 
kvikmynda-, sjónvarpsþátta- 
og tölvuleikjagerð.

Eftirvinnsla
fyrir kvikmyndir 
og auglýsingar.

Snjallir vefir með 
HTML5 og CSS3. 

Gerðu þína eigin 
tölvuleiki í Unity.

www.tskoli.is
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BÓKIN SEM 
BREYTTI 

LÍFI MÍNU
Sigrún 

Óskarsdóttir, 
prestur í 

Árbæjarkirkju

DANÍEL BJARNASON  Fílharmóníusveit Los Angeles þykir ein framsæknasta hljómsveit Bandaríkjanna. Hún pantaði kammer-
verk frá Daníel sem hún flutti í október síðastliðnum. Strax í kjölfarið pantaði sveitin annað verk fyrir stóra hljómsveit.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Það er auðvitað draumur að vera 
beðinn um að semja verk fyrir eina 
af bestu hljómsveitum Bandaríkj-
anna og þó víðar væri leitað,“ segir 
Daníel Bjarnason tónskáld. Fílharm-
óníusveit Los Angeles hefur pantað 
frá honum verk fyrir stóra hljóm-
sveit sem frumflutt verður undir 
stjórn Gustavos Dudamel í Walt 
 Disney Concert Hall í desember. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
hún leitar til Daníels; hún pant-
aði verk fyrir kammersveit, Over 
Light Earth, sem frumflutt var 
undir stjórn Johns Adams í októ-
ber í fyrra. Á sömu tónleikum flutti 
hún annað verk eftir Daníel, Bow 
to string, á tónleikaröðinni Green 
Umbrella, sem einblínir á nýja og 
nýlega tónlist. 

„Strax eftir þá tónleika báðu 
þau mig um að semja verk fyrir 
stóra hljómsveit,“ segir Daníel, 
sem hefur frjálsar hendur í efnis-
tökum. „Ég geri ráð fyrir að þetta 
verði tíu til tólf mínútna verk.“  

Á efnisskránni verða líka píanó-
konsert eftir Rachmaninoff og 
Petrushka eftir Stravinskí en ein-
leikari verður kínverski píanóleik-
arinn Yuja Wang. 

Fílharmóníusveit Los Angeles 
er tæplega aldar gömul og er af 
mörgum álitin ein ef ekki allra 
framsæknasta sinfóníuhljómsveit 
Bandaríkjanna og þykir áberandi 
dugleg við að panta ný verk. 

„Finninn Esa-Pekka Salonen var 
hljómsveitarstjóri sveitarinnar í 
mörg ár og undir hans stjórn varð 

hún virkilega framsækin og legg-
ur áherslu á nýja og nýlega tón-
list, þótt hún sinni auðvitað hefð-
inni líka,“ segir Daníel. Gustavo 
Dudamel tók við sem hljómsveit-
arstjóri árið 2009, en hann stjórn-
aði Sinfóníuhljómsveit Gautaborg-
ar á eftirminnilegum tónleikum í 
Hörpu haustið 2011.  

Daníel fer utan í desember og 
verður viðstaddur æfingar og 
frumflutninginn. Um vorið fer 
sveitin svo á flakk um Bandaríkin 
og flytur verkið á fleiri tónleikum, 
meðal annars í New York. 

Daníel er nú um þessar mund-
ir að leggja loka hönd á nýja plötu 
sem kemur út á vegum Bedroom 
Community í lok september. 

 bergsteinn@frettabladid.is

Daníel semur fyrir 
Fílharmóníuna í L.A. 
Fílharmóníusveit Los Angeles hefur pantað nýtt verk eft ir Daníel Bjarnason sem 
verður frumfl utt í desember undir stjórn Gustavos Dudamel. Þetta er annað 
verkið sem sveitin pantar frá Daníel og það þriðja sem hún fl ytur eft ir hann. 
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Það er svo fyrirsjáanlegt að það er næstum því vandræðalegt að láta prest 
segja hvaða bók breytti lífinu. Ég les mikið, Laxness er í miklu uppáhaldi 

hjá mér, Salka Valka fremst meðal jafningja. Skandinavísku 
krimmarnir koma líka sterkir inn.

Bókin um Stubb hafði mikil áhrif á mig á sínum tíma 
og ég get enn kallað fram sigurgleðina þegar hann fékk 

uppreisn æru gegn stóru bræðrum sínum.
Það komu margar góðar bækur út fyrir jólin. 

Ljósmóðirin, Boxarinn og Mensalder voru bækur 
sem mér þótti mikið til um. Bók Auðar Jónsdóttur, 
Ósjálfrátt, er lesning sem heillaði mig gjörsam-
lega. Þessi unga kona skrifar af svo mikilli næmni 
um hluti sem eru svo skelfilegir. Það hefði verið 
auðvelt að vera bitur, það hefði verið auðvelt að 
velta sér upp úr ljótleikanum. Auður gerir hvorugt. 
Væntumþykja, húmor og virðing er alltaf í forgrunni. 
Ég hef mikið hugsað um þessa bók. Mennskan og 
brestirnir sem við erum alltaf að reyna að forðast eru 
teknir með sem sjálfsagðir hlutir. Í strangtrúarheimi 
rétthugsunarinnar gleymist svo oft að gera ráð fyrir 
breyskleikanum.

Já, það er fyrirsjáanlegt: Ýmsar bækur Biblíunnar eru 
mér ómetanlegar. Ég lærði óð Páls postula til kærleikans utan að í fermingar-
fræðslunni og það breytti lífi mínu.

Salka Valka, 
Ósjálfrátt og Biblían



Miðasala   »   www.sinfonia.is   »   www.harpa.is   »   Miðasala í anddyri Hörpu   »   Sími: 528 5050   »   Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar

Flytjendur eru Ragnar Bjarnason, Lay Low, Eyþór Ingi, 
Arnór Dan, Birgitta Haukdal, Jónas Sigurðsson, Sigríður 
Thorlacius, Páll Óskar, Mugison, Magga Stína, Helgi 
Björns, Egill Ólafsson, Björgvin Halldórsson, Jóhann 
Helgason, Jón Jónsson, Svavar Knútur, Ellen Kristjáns-
dóttir, Daníel Ágúst, Björn Jörundur, Andrea Gylfadóttir, 
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, Ragnheiður Gröndal, 
Valdimar Guðmundsson og Dísella Lárusdóttir. 

Miðasala hefst kl. 12 í dag á sinfonia.is og harpa.is

Á sannkölluðum stórtónleikum flytur Sinfóníuhljómsveit 
Íslands og stórskotalið söngvara mörg þekktustu lög  
íslenskar tónlistarsögu. Má þar nefna lög eins og Sting-
um af, Horfðu til himins, Tvær stjörnur, Don’t try to fool 
me, Vetrarsól og margar fleiri perlur. Tónleikarnir eru 
haldnir í samvinnu við Félag tónskálda og textahöfunda, 
FTT, sem fagnar 30 ára afmæli á þessu ári.

Ekki missa af frábærum söngvurum syngja lög okkar 
ástsælustu höfunda með Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
hrynsveit og bakröddum.

Söngvvaskáldin & SSSinffóó
Stórtónleikar í Hörpu 30. maí
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DÓMAR 27.04.2013 ➜ 03.05.2013

LAUGARDAGUR 
4. MAÍ 2013 

Tónleikar
16.00 Kvennakór Hafnarfjarðar heldur 
vortónleika í Hásölum við Strandgötu 
undir yfirskriftinni Litir vorsins. Stjórnandi 
kórsins er Erna Guðmundsdóttir og píanó-
leikari er Antonia Hevesi. Miðaverð er 
2.500 kr.
16.00 Söngsveitin Fílharmónía flytur 
Requiem eftir Gabriel Fauré auk fleiri 
verka í Reykholtskirkju.
17:00 Heklurnar halda vortónleika í 
Lágafellskirkju.
20.00 Guðný Valborg Guðmundsdóttir 
og Snorri Hallgrímsson halda útskriftar-
tónleika sína í Áskirkju. Þau útskrifast með 
BA-gráðu af tónsmíðabraut Listaháskóla 
Íslands nú í vor.

Fræðsla
13.00 Frítt á söfnin í Eyjafirði í tilefni 
eyfirska safnadagsins.

Hönnun Og Tíska
15.00 Fashion Academy Reykjavík, L‘Oréal 
og Magnetic standa fyrir Naglakeppni í 
höfuðstöðvum Elite og  Fashion Academy 
að Ármúla 21. Gestum og gangandi er 
boðið að fylgjast með keppninni sem 
hefst kl 11:00 en á milli kl 15:00 og 17:00 
verða módel keppanda tilbúin til sýningar 
fyrir dómara og áhorfendur.

Uppákomur
10.00 Samkór Kópavogs mun hefja menn-
ingarhátíð Kópavogsbæjar, Kópavogsdaga, 
með kórsöng í Sundlaug Kópavogs. Menn-
ingarhátíðin stendur til 11. maí, nánari 
upplýsingar er að finna á kopavogsdagar.is.

Málþing
13.00 9. febrúar 2013 var aldarafmæli 
Jóhanns K. Péturssonar, hæsta Íslendings 
fyrr og síðar, og af þvi tilefni verður haldið 
málþing um Jóhann í menningarhúsinu 
Bergi, Dalvík. 

Tónlist
22.00 Breski tónlistarmaðurinn Nick Tann 
heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. 
22.00 Greifarnir spila og syngja fjöldann 

allan af skemmtilegum lögum á SPOT í 
Kópavogi.

Myndlist
14.00 Guðmundur Ingólfsson ljósmyndari 
veitir gestum leiðsögn um sýningu sína 
„Kvosin 1986 & 2011“, sem er samstarfs-
verkefni Ljósmyndasafns og Minjasafns 
Reykjavíkur. 
14.00 Þrjár sýningar á verkum nemenda 
sem eru í fullu námi í Myndlistaskólanum 
í Reykjavík opna, í Gallerí Tukt, Pósthús-
stræti 3-5 kl.14:00, í húsnæði Myndlista-
skólans að Hringbraut 121 kl.15:00 og í 
Þjóðmenningarhúsinu 15 kl.16:00.
14.00 Sýningin Handan við hafið opnar 
í Edinborgarhúsinu, Ísafirði. Sýningin er 
önnur einkasýning Önnu Leif sem útskrif-
aðist frá LHI árið 2005 með BA-gráðu í 
myndlist. Verkin eru unnin með blandaðri 
tækni á pappír vorið 2013. 
16.00 Myndlistarmaðurinn Hafsteinn 
Michael opnar sína tíundu einkasýningu 
sem ber yfirskriftina X-makab á Gallerí/
pool-bar Hverfisgötu 46.

SUNNUDAGUR 
5. MAÍ 2013 

Tónleikar
17.00 Vortónleikar Kvennakórsins Létt-
sveitar Reykjavíkur verða haldnir í Grafar-
vogskirkju. Yfirskrift tónleikanna er Douze 
points en þar flytja 120 Léttur undir stjórn 
Gísla Magna innlenda og erlenda Euro-
vision-smelli frá ýmsum tímum í bland við 
aðrar perlur úr dægurlagaheiminum.
17.00 Fjáröflunartónleikar Kammerkórs 
unglinga í Bústaðakirkju en kórinn sem 
skipaður er stúlkum á aldrinum 12-16 ára 
er á leið á kóramót í Noregi í næstu viku. 

Fræðsla
14.00 Ókeypis barnaleiðsögn í Þjóðminja-
safni Íslands.
14.00 Harpa Þórsdóttir forstöðumaður 
Hönnunarsafnsins gengur með Aldísi Báru 
Einarsdóttur um sýninguna Innlit í Glit. 
Aldís nam leirmunagerð hjá þýska leirlista-
manninum Gerhard Schwarz, sem kom til 
starfa við leirbrennsluna Glit árið 1968 og 
starfaði þar til 1973.
14.00 Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri 
verður með leiðsögn um sýningarnar 
Gamlar gersemar og Erlendir áhrifavaldar 

sem nú standa yfir í Listasafni Íslands við 
Tjörnina.

Fundir
13.00 Alþjóðlegi hláturdagurinn haldinn 
hátíðlegur. Eins og undanfarin ár verður 
safnast saman við Þvottalaugarnar í Laug-
ardalnum. Ásta Valdimarsdóttir og aðrir 
hláturjógaleiðbeinendur stjórna

Námskeið
11.00 Fjölskrúðugt fuglalífið skoðað á 
göngu um Grasagarðinn í Laugardal í sam-
starfi við Fuglaverndarfélag Íslands. Um 
leiðsögn sér Hannes Þór Hafsteinsson 
garðyrkjufræðingur og fuglaáhugamaður.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík, Stangarhyl 4.

Tónlist
15.30 Sjöttu og síðustu tónleikar Hlífar 
Sigurjónsdóttur fiðluleikara í Skútustaða-
kirkju í Mývatnssveit til að minnast hálfrar 
annarrar aldar fiðlumenningar í Suður-
Þingeyjarsýslu. 
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir 
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8.
17.00 Lúðrasveit Reykjavíkur heldur fjöl-
skyldutónleika í Kaldalónssal Hörpu. 

Fyrirlestrar
14.00 Myndlistarkonan Guðrún Erla 
Geirsdóttir (GERLA) bregður upp mynd af 
jafnréttissinnanum Ásmundi Sveinssyni, 
myndhöggvara, og ræðir um   konurnar í 
verkum hans í Ásmundarsafni.

Myndlist
15.00 Erla Þórarinsdóttir myndlistarmaður 
tekur þátt í leiðsögn og ræðir við gesti um 
verk sín á samsýningunni Tilraun til að 
beisla ljósið í Hafnarborg.
15.00 Boðið upp á leiðsögn og spjall við 
nemendur um sýningu grafískrar hönn-
unar og vöruhönnunar við Listaháskóla 
Íslands sem nú stendur yfir í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnarhúsi.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

LAUGARDAGUR
&SUNNUDAGUR

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

 DANS

★★★★ ★
Walking Mad
Íslenski dansflokkurinn
Sýning Íslenska dansflokksins  Walking 
Mad er falleg og skemmtileg og ber 
færni og fagmennsku þeirra sem að 
flokknum standa, dansara jafnt sem 
annarra listamanna, ljós merki.  -sgm

 BÍÓ

★★★★ ★
Iron Man 3
Leikstjórn:Shane Black
Besta mynd seríunnar.  -hva

★★ ★★★
Passion
Leikstjórn: Brian De Palma
Óeftirminnilegur samtíningur úr fyrri 
verkum.  -hva

  TÓNLEIKAR

★★★ ★★
Hljómeyki
Stjórnandi: Marta Guðrún Halldórs-
dóttir
Hljómeyki söng fallega, en hljóm-
burðurinn í nýjum tónleikasal í 
Hannesar holti hentaði kórnum illa.  -js
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TÍMAKORT

1,5 klst í öllum tækjunum nema tæki 

sem gefa vinninga

2990þÚ BO
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kr.

1.5klsT.
GILDIR fyrir 
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tívolípunktum

kr.
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kr.
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Frábær frumsýning

SÖNGVARINN  Jay-Z kom einn síns liðs á 
frumsýninguna. 

HJÓNIN  Tobey Maguire og eiginkona 
hans, Jennifer Meyer. 

AÐALLEIKARINN  Leonardo DiCaprio var 
flottur í tauinu.   NORDICPHOTOS/GETTY

Stórmyndin The Great Gatsby var 
frumsýnd í New York í vikunni. Fjöldi 
 frægra gesta gekk rauða dregilinn, enda 
myndarinnar verið beðið með eft ir-
væntingu. Leikararnir Leonardo DiCaprio 
og Carey Mulligan fara með aðal-
hlutverk í þessari klassísku sögu. 

GLÆSILEG  
Leikkonan Isla 
Fisher í fallegum 
kjól. 

RAUÐ-
KLÆDD  
Carey 
Mulligan í 
sumarlegum 
kjól.

Skrautlegar mottur
Að skreyta gólf heimilisins með mynstruðum og lit-
ríkum mottum er ódýr leið til að fl ikka upp á  heimilið. 
Það er einstaklega hlýlegt að vera með fallega mottu 
á gólfi nu en úrval hönnunarhúsanna af fögrum 
 mottum hefur sjaldan verið jafn skemmtilegt og 
nú. Svo þarf oft  ekki að leita lengra en til sænsku 
 keðjunnar Ikea til að fi nna eitthvað við sitt hæfi . 

SETUR SKEMMTILEGAN SVIP  Þetta teppi frá Hay 
gefur hlýlegan svip. IKEA

IKEA

MARIMEKKO

IKEA

HAY

HAY

Bradley Cooper hefur tekið að sér 
aðalhlutverkið í næstu mynd Ste-
vens Spielberg, American Sniper. 

Myndin er byggð á sjálfsævi-
sögunni American Sniper: 

The Autobiography of the Most 
Lethal Sniper in US Military 
History eftir Chris Kyle, Scott 
McEwen og Jim DeFelice.

Bókin fjallar um ævi Kyles sem 
varð yfirmaður hjá bandaríska 
sjóliðshernum. Sem leyniskytta 
hefur hann drepið um 160 manns, 
sem er það mesta í sögu banda-
ríska hersins. 

Steven Spielberg leikstýrði síð-
ast myndinni Lincoln en Cooper 
sést næst í Hangover 3.

Cooper leikur 
leyniskyttu

BRADLEY COOPER  Leikarinn fer með 
aðalhlutverkið í American Sniper.

Jeff Hanneman, gítarleikari 
bandarísku þungarokksveitar-
innar Slayer, lést á fimmtudag 
úr lifrarbilun eftir að hafa verið 
bitinn af könguló. Hinn 49 ára 
Hanneman, sem samdi lög á borð 
við Raining Blood og Angel of 
Death, var bitinn árið 2011 og 
hafði glímt við erfið veikindi 
síðan þá.
Hanneman stofnaði Slayer ásamt 
gítarleikaranum Kerry King 
snemma á níunda áratugnum. 
Hljómsveitin var ein af fjórum 

stærstu „trash“-
þungarokksveitum 
þess tíma. Hinar 
voru Metallica, 
Megadeath og 
 Anthrax.

Gítarleikari 
Slayer dáinn

JEFF 
HANNE-

MAN  Gítar-
leikari Slayer 
er látinn.
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Í GEGNUM tíðina hafa sömu 
flytjendur oft verið sendir aftur 
til leiks í Eurovision, en þeir ná 
sjaldnast að toppa sig. 

Íslenskar endurkomur
Við þekkjum þetta sjálf. Stebbi 
Hilmars náði reyndar 15. sæti 
þegar hann fór með Eyfa árið 
1991 en var sæti neðar þegar 
hann fór með Sverri Stormsker 
árið 1988. Sigga Beinteins  er 
okkar besta Eurovision-tromp 
í sögunni því hún náði ágætis 
árangri í öll þrjú skiptin sem 
hún fór út, þó ekkert þeirra hafi 
skákað hennar fyrstu tilraun árið 
1990. 

Selma ætlaði heldur betur að 
koma, sjá og sigra árið 2005 eftir 
að hafa þurft að láta sér 2. sætið 
nægja 1999 – en komst ekki upp 
úr undankeppninni.

Sænsku drottningarnar
Carola og Charlotte Nielsen eru 
miklar Eurovision-drottningar 
enda hafa þær báðar skilað Svíum 
sigri í keppninni. Carola hafði 
reynt fyrir sér árið 1983 og lenti í 
3. sæti. Þær hafa báðar keppt aftur 
í keppninni. Carola tók þátt árið 
2006, búin að fjárfesta í enn kröft-
ugri vindvél en hún tók með sér 15 
árum áður og náði 5. sæti. Það er 
öllu betra en Charlotte sem end-
aði í 18. sæti í sinni annari til-
raun árið 2008.

Fleiri dæmi
Cliff Richard náði 2.sæt-
inu fyrir Breta árið 
1968 en steig niður í 
það þriðja ári síðar. 
Lena Meyer-Land-
rut vann fyrir 
Þýskaland árið 
2010. Hún reyndi 
aftur ári síðar en 
endaði í 10. sæti. 
Norðmenn voru 
rosalega ófrumlegir á 
fyrstu árum keppninn-
ar og sendu sömu flytj-
endurna í gríð og erg. 
Enginn flytjendanna 
náði þó að toppa 

sinn fyrsta árangur þar til Jan Tei-
gen náði 9. sætinu árið 1983, hans 
besta árangri og í þriðju tilraun.

Undantekningarnar
Auðvitað eru nokkrar undantekn-
ingar á þessari reglu. Hin gríska 
Anna Vissi náði til dæmis 9. sætinu 
árið 2006, 26 árum eftir að hún 
tók fyrst þátt og endaði í 13. sæti. 
Danski Hot Eyes hópinn lenti í 4. 

sæti árið 1984 og því 11. ári síðar. 
Þau komu svo aftur með 

hvelli 1988 og tóku þriðja 
sætið. 

Hin maltneska Chiara 
lenti í þriðja sæti 1998 og 

tók annað sætið 2005 en 
niðurtalningin í sigurinn 
gekk þó ekki eftir í hennar 
þriðju tilraun árið 2009 
því þá endaði hún í 22. 
sæti. Rússinn Dima Bilan 
er  annað gott dæmi því 
hann lenti í öðru sæti 

árið 2006 en vann svo 
keppnina 2008.

Lexía dagsins er 
þó enn og aftur 

sú að Evrópa 
fílar greini-

lega ekki end-
urtekningar.

tinnaros@frettabladid.is

TINNA 
TÆKLAR 
EUROVISION

13 dagar í aðalkeppni Eurovision í Malmö

Gengur sjaldan í annað sinn

IRON MAN 3 3D 5.20, 8, 10.10, 10.40(P)
LATIBÆR 6
G.I. JOE 2 3D 8

OBLIVION 5.30, 8
SCARY MOVIE 5 10.30

Empire Hollywood reporter

T.K. - Kvikmyndir.is H.V.A - FBL

5%

-H.S., MBL G.H.J., RÚV        

-H.V.A., FBL

“FÍNASTI FUGL”

- H.S.S., MBL

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

EVEE IL DEAD L  KL. 8 - 10.10 18
EVEE IL DEAD L LÚXUS  KL. 8 - 10.10 18
THE CALL KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LATIBÆR  KL. 1 (TILB) - 3 L
FAFF LSKUR FUGL KL. 6  14
SCARY MOVIE 5 KL. 6 - 8 - 10.05  14
OBLIVION KL. 8 - 10.40     LÚXUS KL. 1 - 5.20  12
THE CROODS 3D ÍSLÍÍ . TAL KL. 1 (TILB) - 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSLÍÍ . TAL KL. 1 (TILB) - 3.30 L
FLÓTTINN FRÁ JÖÁ RÐU 2D KL. 1 (TILB) - 3.30 L

EVE IL DEADL KL. 8 - 10.10  18
PASSSSIOON KL. 5.45 - 8 - 10.15 5 5 8 0 5  16
THE PLALL CE BEYOND KL. 3 - 6 - 9  12
THE CALL KL. 10  16
FAFF LSKUR FUGL KL. 4 - 6 - 8 14
LATIL BÆR KL. 4 - 6  L /L CROODS KL. 3.30 (TILB) L

EVE IL DEADL  KL. 8 - 10 14
FALSKUR FUGL KL. 6    12 /  THE CALL KL. 10 16
SCARY MOVIE 5 KL. 8 14 /4 CROODS 3D KL. 4
LATIL BÆR KL. 2 (TILB.) - 4 - 6 / FLÓÓTTINN 3D 2 (TILB) L

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

T.K., KVIKMYNDIR.IS

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

KL. 1 SMÁRABÍÓIKL. 1 SMÁRABÍÓI

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 3.30 HÁSKÓLABÍÓ
KL. 1 SMÁRABÍÓ

ON THE ROAD (16) LAU 20:00, 22:20 SUN 20:00

IN MEMORIAM? (L) LAU 18:00 SUN 18:00

HANNAH ARENDT (12) LAU 17:50, 20:00 SUN 17:50, 20:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) LAU 17:50, 20:00, 22:10 SUN 17:50, 22:20

DÁVALDURINN (16) LAU 22:10 SUN 22:10

THE VIRGIN SPRING / THE LAST HOUSE ON THE LEFT (16) SUN 20:00

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

EFTIR

ÓMAR  RAGNARSSON

IN MEMORIAM

SVARTIR SUNNUDAGAR
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
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

CAROLA  tók síðast þátt 
fyrir hönd Svíþjóðar árið 

2006. 
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FULLT AFUFFULLTLLLULLT AAT AAFFFFF FFFFFLOTTUM DVD OG BARNA DVDLOOLOT ULOTOLOL TTUMMUTUTTUM DVDVDDVD DVDD OG GOGOD OG BARABABAR ANANA D DVDVDDVDVDDD

.

SSAMMSSUNNG 3DD BLLU--RAAY
HHEIIMAABÍÍÓ HT-ESS622000

 4000W W — 22.1 hhátalarakkerfi meðð basssakeeilu
 Sppilar:: Blu-Rayy (3DD)/DDVD-V-Videeo/DDVD++-R/DDVDD+-RWW, CCD, DDA, 
CDD-R//CD-RRW, DivXX, MP3, WWMAA, WWMV, JPEGG, MMKV oog flleira

 Teengi: HDMMI ouut, CComppositte Ouut, OOpticaal, AAudioo In, USBB
 Doolby (Diggital//TrueeHD)), DTTS (996/224/HHD), 33D SSounnd PPlus
AlllShaare, AAnynnet+ (HDMI-CCEC)), USSB CoonneectSharee
Innnbygggt þþráðlaustt nettkort,, FM  útvaarp ((RDSS)
 Saamsuung SSmaart Huub mmeð interrnet vafraa
 10080pp Upsscalle yfir HDDMI

PPIOONEEERR XX-SMMCC1 SSVÖÖRTT, SSILLFUUR OOG  HVVÍTT
 400W kkraftuur
 DVVD/CCD SSpilaari ogg iPod/iPPhone dookka
 MPP3, WWMAA, DiivX oog JPPEG aafspiilun
 FMM útvvarp meðð 9 sstöðvva mminni
 Teengi: HDMMI out, UUSB, Heyyrnarrtól, Mini--Jackk in,, Commpossite
Video Out,, lofttnet
Fjaarstýýring fylggir
 Doolby Digittal sstuðnninguur
Bluetoooth AAuddio (þþarfnnast dingguls ssem fylgiir ekkki)
AirJamm stuðninngur meðð Bluuetoooth, vvirkaar á AApplle ogg Anddroidd

.

.
SAAMMSAAMMSSSSUUNGG UUNGG MM3 3 UUSSBB3.00 SSBB3 00
FLLAAKKKAARRI

 Stíílhreein köfflóttt hýýsinng
 USSB22.0 og USSB3.0 sstuððninnguur
 Afrritunnarr- ogg örygggishhuggbúnaðður r fylggir
 Þyngdd: 1141g
 5000GGB oog 11TBB

1TB

500GB

PPIOONEEERR XX SMMCC1 SSVÖÖRTT SSILLFUUR OOG HVVÍTT

.

.

.

666669999 99999999999999

33332222 0000000000000

.
333334444 99999999999999

.
222224444 9999999999999

www.godverk.is
wwww
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HERCULES DJ
GRÆJUKYNNING

HERCULES DJ CONTROL 
AIR STREET EDITION

 Þrýstingsnæm snúningshjól
 Air þráðlaus stjórnun
 8 velocity takkar sem stjórna „sam-
pler, loops og effects“

 Lime grænir „Street Edition“ takkar
 DJUCED 18° hugbúnaður fylgir
 Virkar með Traktor og VirtualDJ Pro
 MIDI forritanlegur

HERCULES DJ
INSTINCT STJÓRNBORÐ 

 Þrýstingsnæmur
 Nettur og léttur
 „Scratchaðu“ með 
því að þrýsta á hjólin

 RCA, 3,5mm Jack og
heyrnartóla útgangar

 DJUCED hugbúnaður fylgir
 Virkar með Traktor og VirtualDJ Pro
 MIDI forritanlegur

Í dag klukkan 14 verður verðlaunaafhending í DJ-Mix keppni 

BT og Hljóðheima í BT Skeifunni 11. Plötusnúðurinn Viktor 

Birgiss stendur á bakvið græjurnar og frítt gos og bolir verða 

í boði. Græjunördar og plötusnúðar á vegum BT og Hljóð-

heima sýna gestum DJ græjurnar frá Hercules og kynna DJ og 

Ableton Live námskeið frá Hljóðheimum.

rt 
Bi

rt

HERCULES DJ RMX2 
STJÓRNBORÐ

 Þrýstingsnæm snúningshjól
 Sterkbyggður úr málmi
 Hágæða hljómgæði: 96KHz/24-bit
 XLR, RCA og Jack inn- og útgangar
 Innbyggt hljóðkort
 14-bit MIDI mode á öllum faderum
 MIDI forritanlegt
 Taska fylgir
 Virtual DJ LE og DJUCED 40° fylgja
 Virkar með Traktor og VirtualDJ Pro

Í DAG KL. 14
GRÆJUKYNNING

VERÐLAUNA 
AFHENDING
DJ VIKTOR BIRGISS

GRÆJUNÖRDAR

DJ NÁMSKEIÐDJ Námskeið á tilboði með öllumDJ Hercules stjórnborðum
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Stórveldið á Íslandi á þessari öld 
er án nokkurs vafa FH. Sex Íslands-
meistaratitlar á níu árum segja sína 
sögu. Bikarafhending er orðin að 
hefð í Kaplakrika.

Markvarðarstaðan er stærsta 
spurningarmerki FH-inga sem 
sakna einnig Bjarka Gunnlaugs-
sonar sem er hættur. Tveir 
sterkir leikmenn eru komnir 
auk þess sem Ólafur Páll 
Snorrason er klár eftir 
meiðsli.

Titillinn er FH-inga að 
tapa og annarra að sækja.

FH verður meistariSPÁ FRÉTTA-
BLAÐSINS
2013 Atli Guðnason

➜ HVAÐ ER LANGT SÍÐAN… 
...liðið vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil - 9 ár ...liðið varð ekki meðal 
tveggja efstu - 11 ár ...liðið féll úr deildinni - 18 ár  ...Freyr Bjarnason klæddist 
fyrst FH-búningnum - 13 ár ...liðið spilaði ekki Evrópuleik á tímabilinu - 10 ár 
...liðið átti efnilegasta leikmann deildarinnar - 6 ár

Heimir Guðjónsson 
er 44 ára gamall 
og á sínu sjötta 
tímabili með liðið 
en þetta er hans 
fyrsta þjálfarastarf. Á 
að baki fimm tímabil sem þjálfari í 
efstu deild (110 leikir, 72 sigrar, 71 
prósent) og hefur gert FH þrisvar 
að Íslandsmeisturum.

Daði Lárusson frá Haukum,
Dominic Furness frá Tindastóli,
Ingimundur Níels Óskarsson frá Fylki,
Patrik Snær Atlason frá Víkingi R.,
Samuel Tillen frá Fram.

Fylgstu með þessum:
Kristján Gauti Emilsson –  er  aðeins 
tvítugur en gæti verið lykilmaður í sumar.

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ ÍSLANDSMEISTARI: 6 (síðast 2012) BIKARMEISTARI: 2 (síðast 2010)

Besti leikmaður mótsins 
árið 2009 og 2012 og 
markakóngur síðustu leik-
tíðar á sér fáa líka. Hann 
lætur verkin á vellinum 

tala sínu máli og þau 
bera honum góða sögu. 
Skorar mörk og leggur 
upp. Með Atla í formi 
er útlitið gott hjá FH.hefst eftir

1
dag

➜ STJARNAN ➜ ÞJÁLFARINN ➜ NÝJU ANDLITIN

HANDBOLTI Fram getur tryggt sér 
Íslandsmeistaratitilinn í karla-
flokki í fyrsta skipti í sjö ár þegar 
liðið sækir Hauka heim í Hafnar-
fjörð. Þeir bláklæddu leiða 2-0 í 
einvíginu eftir tvíframlengdan 
leik í Safamýrinni á miðvikudag.

Um sögulega stund yrði að 
ræða fyrir Framara sem hafa 
aldrei orðið Íslandsmeistarar að 
lokinni úrslitakeppni. Safamýrar-
piltar hafa aðeins unnið titilinn 
að lokinni hefðbundinni deilda-
keppni.

Leikurinn í Hafnarfirði hefst 
klukkan 15 og verður í beinni 
textalýsingu á Vísi.  - ktd

Með bakið 
upp við vegg

SÓP  Aron og félagar töpuðu 3-0 í úrsli-
tum í fyrra gegn HK. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Vinsælasti bíll heims á enn betra verði
FORD FOCUS TREND EDITION

Ford Focus, söluhæsti bíll í heimi árið 2012, er nú fáanlegur í nýrri útfærslu. 
16“ álfelgur eru undir bílnum og sérstakt Trend Edition áklæði á sætum. 
Loftkæling, öflug aksturstölva, regnskynjari í framrúðu og blátannarbúnaður 
eru einnig til staðar. Til viðbótar hefur verið hugað að fjölmörgum praktískum 
atriðum, svo sem sjálfvirkri dimmingu á baksýnisspegli og sniðugri hurðavörn. 
Komdu í Brimborg í dag og kynntu þér vinsælasta bíl heims árið 2012.

FORD FOCUS TREND EDITION 5 DYRA FRÁ 3.390.000 KR.
FORD FOCUS TREND EDITION STATION FRÁ 3.540.000 KR.

FRÁ

FORD FOCUS
TREND EDITION

27.447KR./MÁN

Ford Focus Trend Edition 5 dyra, 1,0 EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 
mín. í senn. Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 1.750.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,60%. 
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu. 

ford.is

Vinsælasti bíll heim
FORD FOCUSTREN

Ford Focus, söluhæsti 
16“ álfelgur eru undir 
Loftkæling, öflug akstu
eru einnig til staðar. Til
atriðum, svo sem sjálfv
Komdu í Brimborg í d

FORD FOCUS 
FORD FOCUS T

FRÁ

FFFFORD FOCUS
TTREND EDITIO

27.447KR./M

HANDBOLTI Framkonur ætla sér 
ekki silfrið í enn eitt skiptið í 
efstu deild kvenna. Safamýrar-
konur sýndu styrk sinn í 22-21 
útisigri á Stjörnunni í gærkvöldi 
en Garðbæingar gátu með sigri 
tryggt sér Íslandsmeistaratitil-
inn. 

Liðin mætast því í fimmta 
skipti í Safamýri á morgun en 
flautað verður til leiks klukkan 
15. Nýr Íslandsmeistari verður 
krýndur en Valskonur hafa unnið 
titilinn undanfarin þrjú ár. -ktd

Oddaleikur á 
morgun

VIÐ ÆTLUM Í ODDALEIK  Jóna Margrét Ragnarsdóttir fékk tækifæri til þess að jafna fyrir Stjörnuna undir lok venjulegs leik-
tíma. Varnarmúr Framara varði skotið og tryggði sér oddaleik á heimavelli á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJARNAN - FRAM  21-22

Stjarnan-kvenna - Mörk (skot): Hanna Guðrún 
Stefánsdóttir 9/1 (12/1), Esther Viktoría Ragnars-
dóttir 4 (6), Jóna Margrét Ragnarsdóttir 3 (9), 
Sólveig Lára Kjærnested 2 (2), Kristín Clausen 2 
(3), Rakel Dögg Bragadóttir 1 (6).

Varin skot: Sunneva Einarsdóttir 13/1 (38%),

Fram-kvenna - Mörk (skot): Elísabet Gunn-
arsdóttir 5/1 (9/2), Stella Sigurðardóttir 5 (10), 
Sigurbjörg Jóhannsdóttir 4 (7), Sunna Jónsdóttir 4 
(8), Hekla Rún Ámundadóttir 1 (1), Marthe Sördal 
1 (2), Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 1 (2), Ásta Birna 
Gunnarsdóttir 1 (3),

Varin skot: Guðrún Bjartmarz 8 (28%)



Í tengslum við Hátíð hafsins í Reykjavík og í tilefni af 100 ára 
afmæli Reykjavíkurhafnar og 75 ára afmæli sjómannadagsins 
verða seglin þanin í Hörpu laugardaginn 1. júní og vinsælustu 
sjómannalögin okkar flutt af úrvali tónlistarmanna.

Þeir sem standa að Hátíð hafsins í Reykjavík 
eru Faxaflóahafnir og Sjómannadagsráð

Stórtónleikar í Hörpu
1. júní kl. 17 og 21

e se s a da að áÞeir sem standa að Há
eru Faxaflóahafnir og S

Óskalög
Sjómanna

Einstakur viðburður sem enginn má missa af.
Miðasala á midi.is, harpa.is og í síma 528 5050.

Raggi

Jón

Magni Matti Sigríður Magnús

Gylfi KK Þorvaldur

Valdimar Örn Guðrún

Verð frá 1.990 kr. 
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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

13.35 Waybuloo 
13.55 iCarly  (43:45) 
14.35 Njósnaskólinn  (11:13) 
15.25 Ofurhetjusérsveitin  
16.05 Svampur Sveinsson
16.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.30 Áfram Diego, áfram! 
18.20 Könnuðurinn Dóra  
19.10 Doddi litli og Eyrnastór
19.30 Strumparnir
19.55 UKI

14.00 Bubbi og Lobbi 14.30 Heimastjórnin 
15.00 Heimastjórnin 15.30 Heimastjórnin 
16:00 Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 
Svartar tungur 18.00 Sigmundur Davið 18.30 
Tölvur ,tækni og kennsla. 19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Átthagaviska 21.00 
Auðlindakistan 21.30 Siggi Stormur og helgar-
veður 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá 
Randver 23.30 Eldað með Holta

Sarah Jessica Parker
„Jafnvel þótt mér líki ekki við ein-
hvern, get ég ekki talað illa um mann-
eskjuna. Mér er illa við þróunina í 
raunveruleikaþáttum þar sem konur 
eru kvikindislegar hver við aðra. Ég 
á bágt með hvernig þær haga sér og 
uppnefnin sem þær kalla hver aðra.“
Leikkonan Sarah Jessica Parker er kurteisin 
uppmáluð. Hún fer með aðalhlutverkið í kvik-
myndinni I Don‘t Know How She Does It sem 
sýnd er á Stöð 2 Bíó í kvöld klukkan 18.40.

Stöð 2 Sport 2 kl 12.20
Enska úrvalsdeildin
Það eru tveir stórleikir á dagskrá í ensku úrvals-
deildinni í dag og þeir verða í beinni á Stöð 2 
Sport 2. Fyrst er það nágrannaslagur Liverpool 
og Everton á Anfi eld Road og má búast við 
miklu fj öri. Klukkan 14.45 verður skipt yfi r á Old 
Traff ord þar sem meistaralið Manchester United 
tekur á móti Chelsea. Fótboltaveislan heldur síðan 
áfram á Stöð 2 Sport með beinni útsendingu frá leik 
Víkings Ólafsvík og Fram í 1. umferð Pepsi-deildar 
karla klukkan 16.45.
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4. maí 2013  LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

17.50 Simpson-fjölskyldan  (22:22) 
18.10 Sjáðu  
18.35 The Cleveland Show  (2:22) 
19.00 Friends  (17:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (14:22) 
19.45 Brickleberry  (1:10) Bráð smellnir 
teiknaðir gamanþættir um hóp mis-
heppnaðra þjóðgarðsvarða sem sjá fyrir 
að garðinum þeirra verði lokað innan 
skamms. Gamanið hefst þegar þeim 
berst óvæntur liðsauki sem hyggst 
bjarga garðinum.
20.10 Glory Daze  (3:10) Gamanþætt-
ir 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.
20.55 Sons of Tucson  (5:13) Gaman-
þættir um þrjá bræður sem eiga hús í 
bænum Tucson, Arizona. Eftir að móðir 
þeirra yfirgefur þá og pabbinn lendir í 
fangelsi leigja þeir mann til að ganga 
þeim í föðurstað svo þeir þurfi ekki að 
enda á fósturheimili.
21.20 Funny or Die  (3:10) Önnur 
 serían af þessum sprenghlægilegu 
sketsaþáttum frá Will Arnett og HBO 
byggðir á efni á samnefndri heimasíðu 
sem grínmeistarinn Will Ferrell heldur 
úti ásamt félaga sínum.
21.45 The Cleveland Show  (2:22) 
22.10 Brickleberry  (1:10) 
22.35 Glory Daze  (3:10) 
23.15 Sons of Tucson  (5:13) 
23.40 Funny or Die  (3:10) 
00.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 
07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 09.03 Íslensk menn-
ing 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Girni, grúsk og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í 
Lágafellskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Útvarpsleikhúsið: Vort dramatíska líf - Fyrsti 
hluti 14.00 Víðsjá 15.00 Orð um bækur 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 17.25 
Hamingjuboðr. 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
Kannski drauma-dá 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og 
fræði 20.10 Sjónmál 21.10 Tilraunaglasið 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.25 ...og upp hoppaði djöfullinn einn, 
tveir, þrír! 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.08 Kóalabræður (20:26)
08.18 Stella og Steinn (5:52)
08.30 Franklín og vinir hans (50:52)
08.52 Spurt og sprellað (41:52)
08.55 Kúlugúbbar (29:40)
09.20 Litli prinsinn (25:25)
09.44 Undraveröld Gúnda (14:18)
10.07 Hérastöð (14:20)
10.20 Alla leið (3:5)
11.25 Ferð að miðju jarðar (2:2) (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Attenborough - 60 ár í nátt-
úrunni–  Líf í mynd (1:3) (e)
14.45 Leynilíf Walters Mittys (e)
16.35 Í draumi sérhvers manns
16.50 Í garðinum með Gurrý (1:6) 
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló (15:52)
17.40 Teitur (24:52)
17.51 Skotta Skrímsli (16:26)
17.56 Hrúturinn Hreinn og verð-
launaféð (17:21)
18.00 Stundin okkar (1:31)
18.25 Basl er búskapur (5:8) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn 
20.10 Ljósmóðirin (1:9)
21.25 Listahátíð 2013
22.00 Sunnudagsbíó - Hvítar lygar 
00.30 Silfur Egils
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.55 Dr. Phil
11.35 Dr. Phil
12.15 Dr. Phil
13.00 Dynasty (19:22)
13.45 Once Upon A Time (18:22)
14.30 Shedding for the Wedding (1:8)
15.20 Solsidan (6:10)
15.45 An Idiot Abroad (2:3)
16.35 Parenthood (4:16)
17.25 Vegas (15:21)
18.15 Ljósmyndakeppni Íslands (6:6)
18.45 Blue Bloods (10:22) 
19.35 Judging Amy (11:24)
20.20 Top Gear USA (10:16) 
21.10 Law & Order (2:18) Bandarísk-
ur sakamálaþáttur um störf rannsókn-
arlögreglumanna og saksóknara í New 
York borg. 
22.00 The Walking Dead (13:16) 
22.50 Lost Girl (6:22) Ævintýraleg-
ir þættir um stúlkuna Bo sem reyn-
ir að ná stjórn á yfirnáttúrulegum kröft-
um sínum.
23.35 Elementary (17:24)
00.20 Down River
00.45 Excused
01.10 The Walking Dead (13:16)
02.00 Lost Girl (6:22)
02.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.40 Wells Fargo 
Championship 2013 (3:4) 11.10 Inside the PGA 
Tour (17:47) 11.35 Wells Fargo Championship 
2013 (3:4) 16.05 The Open Championship 
Official Film 1978 17.00 Wells Fargo 
Championship 2013 (4:4) 22:00 US Open 2008 
- Official Film 23.00 Golfing World 23.50 ESPN 
America

07.00 Strumparnir  
07.25 Villingarnir  
07.50 Hello Kitty
08.00 UKI  
08.05 Algjör Sveppi
10.50 Victorious  
11.15 Glee  (16:22) 
12.00 Spaugstofan  (23:23) 
12.25 Nágrannar
12.45 Nágrannar
13.05 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.50 American Idol  (33:37) 
14.35 Týnda kynslóðin  (32:34) 
15.00 How I Met Your Mother  (20:24) 
15.25 Anger Management  (5:10) 
15.50 2 Broke Girls  (21:24) 
16.15 Kalli Berndsen - í nýju ljósi  (7:8) 
16.45 Spurningabomban  (19:21) 
17.35 60 mínútur
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Stóru málin  
19.30 Sjálfstætt fólk
20.05 Mr Selfridge  (8:10) Stórgóð 
bresk þáttaröð sem segir frá róstursömum 
tímum í Bretlandi þegar verslunarhættir 
almennings voru að taka stakkaskiptum.
20.55 The Mentalist  (21:22) 
21.40 The Following  (14:15) 
22.25 Mad Men  (4:13) 
23.15 60 mínútur
00.00 The Daily Show: Global Edi-
ton  (14:41) 
00.25 Suits  (4:16) 
01.10 Game of Thrones  (5:10)
02.05 Big Love  (5:10) 
03.05 Boardwalk Empire  (10:12) 
04.00 Breaking Bad  (5:13)
04.45 The Listener  (10:13) 
05.25 Anger Management  (5:10) 
05.50 Fréttir  

09.15 Of Mice and Men
11.05 Dear John
12.50 Ice Age
14.10 Sumarlandið
15.35 Of Mice and Men
17.25 Dear John
19.10 Ice Age
20.35 Sumarlandið
22.00 Red  
23.50 Lethal Weapon  
01.45 88 Minutes  
03.35 Red  

20.00 Viltu vinna milljón?  
20.40 Pushing Daisies  (3:13) 
21.25 Men In Trees  (12:17) 
22.10 Krøniken  (14:22) 
23.10 Ørnen  (14:24) 
00.10 Viltu vinna milljón? 
00.50 Pushing Daisies  (3:13)
01.35 Men In Trees  (12:17) 
02.20 Krøniken  (14:22) 
03.20 Ørnen  (14:24) 
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

09.00 Swansea - Man. City  
10.40 Tottenham - Southampton
12.20 Liverpool - Everton  Bein út-
sending
14.45 Man. Utd. - Chelsea  Bein út-
sending
17.00 Sunnudagsmessan  
18.15 Liverpool - Everton
19.55 Sunnudagsmessan
21.10 Man. Utd. - Chelsea  
22.50 Sunnudagsmessan
00.05 QPR - Arsenal  
01.45 Sunnudagsmessan 

08.30 Þýski handboltinn. Fuchse 
Berlin - RN - Löwen
09.50 Meistaradeild Evrópu. Barce-
lona - Bayern  
11.30 Þorsteinn J. og gestir - meist-
aramörkin
11.55 Spænski boltinn. Real Madrid 
- Valladolid
13.35 Chelsea - Basel
15.15 Pepsi deildin 2013 - upphitun  
16.45 Pepsi deildin 2013  Bein út-
sending
19.00 leikur 7 eða leikur 1
22.00 Spænski boltinn. Barcelona - 
Betis  Bein útsending
23.40 Pepsi deildin 2013  
01.30 Spænski boltinn. Barcelona - 
Betis 



Fashion Academy er miðstöð náms í greinum tengdum tísku og fegurð

Í skólanum er kennd snyrtifræði, nnaglafrræði, förðun, ljósmyndun,
stílistaannnnáááámmskeið, framkommmuuu og fyrirsætunámskeið

Við höfum útskrifað yfir 100 nemendur

SKRÁNING OG NÁNARI UPPLÝSINGAR

NNám í snyrtifræði

50% afsláttur

Boðiiðð er upp á eins árs nám í snyrtifræði
á framhaaldskólastigi

Allir kennarar eru faglærðir

TTæækjakoossturr  sskkóllannss er nýr og aðbúnaður 
nemenda hannaaðður með þeirra þarfir í huga

Námið er lánshæft hjá LÍN

SSkólinn býður nemendum einnig upppp á 
fjármögnun skólagjalda

Nemmeendurr sem hafa hafið nám í snyrtiffrræðii  í 

ööðrum skólum eru velkomnir og boððin

500% aafsláttur af námsgjöldum á haustönnn 201133
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

17.40 Simpson-fjölskyldan  (21:22) 
18.00 Don‘t Tell the Bride  (6:6) 
19.00 Friends  (16:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (13:22) 
19.50 Smallville  (19:22) 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  (6:6) 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. Brúðguminn þarf síðan 
að sjá um allan undirbúning, allt frá því 
að velja borðbúnað til brúðarkjóls, brúð-
inni til mikilla mæðu.
21.30 The Lying Game  (12:20) Drama-
tískir spennuþættir sem fjalla um ein-
eggja tvíburasystur sem voru aðskildar 
við fæðingu. Örlög þeirra urðu gjörólík, 
önnur ólst upp í fátækt, hin í vellysting-
um. Þegar sú fyrrnefnda kemst að sann-
leikanum ákveður hún að hafa uppi á 
systur sinni og þá fara dularfullir atburð-
ið að gerast.
22.15 Arrow  (16:23) 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. 
22.55 Smallville  (19:22) 
23.40 Don‘t Tell the Bride  (6:6) 
00.35 The Lying Game  (12:20) 
01.20 Arrow  (16:23) 
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Sápukúlur 
yfir Vonarstræti 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 Þjóðlagatónlist í Reykjavík 
20.00 Svipast um í Kaupmannahöfn 1929 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

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Tillý og vinir (19:52)
08.12 Háværa ljónið Urri (46:52)
08.23 Sebbi (6:52)
08.34 Friðþjófur forvitni (10:10)
08.56 Úmísúmí (7:20)
09.20 Grettir (28:52)
09.31 Nína Pataló (21:39)
09.38 Kung Fu Panda - Goðsagnir 
frábærleikans (3:26)
10.01 Skúli skelfir (5:26)
10.15 Skólahreysti
12.10 Gulli byggir (3:6)
12.40 Útsvar
14.15 Landinn (e)
14.45 Úrslitakeppnin í handbolta
16.30 Kiljan (e)
17.20 Fagur fiskur í sjó (3:10) (e)
17.50 Skoppa og Skrítla í Tógó (1:2)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Stephen Fry: Græjukarl–  
Hreysti og fegurð (5:6) (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Alla leið (3:5) 
20.45 Hraðfréttir (e)
20.55 Frímann flugkappi
21.45 Hin systirin (The Other Sister) 
23.55 Gefðu duglega á kjaft Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna. 
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.50 Dr. Phil
11:30 Dr. Phil
12.15 Dynasty (18:22)
13.00 7th Heaven (18:23)
13.45 Judging Amy (10:24)
14.30 The Office (4:24)
14.55 Design Star (5:10)
15.45 The Good Wife (21:22)
16.35 The Ricky Gervais Show (2:13)
17.00 Family Guy (2:22)
17.25 The Voice (6:13) Bandarískur 
raunveruleikaþáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki. Í stjörnum 
prýddan hóp dómara hafa bæst Shakira 
og Usher. 
20.25 Shedding for the Wedding - 
NÝTT (1:8) Áhugaverður þættir þar sem 
pör keppast um að missa sem flest kíló 
fyrir stóra daginn. 
21.15 Once Upon A Time (18:22) 
22:00 Beauty and the Beast (12:22) 
Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda 
ævintýri er fært í nýjan búningi. Aðal-
hlutverk eru í höndum Kristin Kreuk og 
Jay Ryan. 
22.45 You Only Live Twice
00.45 Sacrifice
02.25 Excused
02.50 Beauty and the Beast (12:22)
03.37 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.50 Wells Fargo 
Championship 2013 (2:4) 10.50 Inside the PGA 
Tour (17:47) 11.15 Wells Fargo Championship 
2013 (2:4) 15.15 PGA Tour - Highlights 
(17:45) 16.10 Golfing World 17.00 Wells Fargo 
Championship 2013 (3:4) 22.00 LPGA Highlights 
(5:20) 23.20 Golfing World 00.10 ESPN America

07.00 Strumparnir
07.25 Brunabílarnir
07.50 Doddi litli og Eyrnastór  
08.00 Algjör Sveppi  
09.50 Kalli kanína og félagar
10.15 Kalli litli kanína og vinir
10.35 Ozzy & Drix  
11.00 Mad  
11.10 Young Justice
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful  
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful  
13.20 American Idol  (32:37) 
14.45 One Born Every Minute  (1:8) 
15.35 Sjálfstætt fólk
16.15 Mike & Molly  (10:23) 
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Heimsókn  
19.10 Lottó  
19.20 Spaugstofan  (23:23) Spéfugl-
arnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gests-
son, Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason 
fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna 
okkur þá í spaugilegu ljósi.
19.45 Wipeout 
20.30 The Big Year  Bráðfyndin gam-
anmynd um tvo fuglaskoðara sem 
freista þess að verða á undan ánnáluð-
um hrokagikk í faginu að koma auga á 
sjaldgæfa fuglategund. Með aðalhlutverk 
fara grínsnillingarnir Steve Martin, Owen 
Wilson og Jack Black.
22.10 Tree of Life  Falleg þroskasaga 
manns sem fæðist í Texas um miðja síð-
ustu öld. Með aðalhlutverk fara Brad 
Pitt og Sean Penn. Myndin var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna, meðal annars sem 
besta myndin.
00.25 Predators  
02.10 Repo Men  
04.05 Righteous Kill
05.45 Fréttir

09.10 Dodgeball: A True Underdog Story  
10.45 The Full Monty  
12.15 I Don‘t Know How She Does It
13.45 The Chronicles of Narnia
15.35 Dodgeball: A True Underdog Story
17.10 The Full Monty
18.40 I Don‘t Know How She Does It
20.10 The Chronicles of Narnia
22.00 Pirates Of The Caribbean
00.15 Fair Game
02.05 Captivity  
03.30 Pirates Of The Caribbean  

20.00 Atvinnumennirnir okkar
20.35 Fangavaktin
21.10 Réttur  (6:6) 
21.55 X-Factor  (6:20) 
22.45 Atvinnumennirnir okkar  
23.20 Fangavaktin  
23.55 Réttur  (6:6) 
00.40 X-Factor  (6:20) 
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp

13.30 Waybuloo
13.50 iCarly  (40:45) 
14.35 Njósnaskólinn  (10:13) 
15.25 Ofurhetjusérsveitin  
16.10 Svampur Sveinsson 
16.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.35 Áfram Diego, áfram! 
18.25 Könnuðurinn Dóra  
19.15 Doddi litli og Eyrnastór
19.35 Strumparnir  
19.55 UKI

08.55 Atl. Madrid - Barcelona
10.15 Þýski handboltinn. Magdeb-
urg - Flensburg  
11.35 Meistaradeild Evrópu. Real 
Madrid - Dortmund
13.15 Þorsteinn J. og gestir - meist-
aramörkin  
13.40 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
14.10 Pepsi deildin 2013 - upphitun
15.40 Grindavík - Stjarnan
17.20 La Liga Report
17.50 Spænski boltinn. Real Madrid 
- Valladolid  Bein útsending frá leik Real 
Madrid og Real Valladolid í spænska bolt-
anum.
20.00 Cage Contender XVI  
21.55 Pepsi deildin 2013 - upphitun
23.25 Spænski boltinn. Real Madrid 
- Valladolid 

10.45 Aston Villa - Sunderland
12.25 Premier League Review Show 
2012/13  
13.20 Premier League Preview Show 
2012/13
13.50 Tottenham - Southampton  
16.15 QPR - Arsenal  
18.30 Swansea - Man. City  
20.10 Norwich - Aston Villa  
21.50 West Ham - Newcastle
23.30 WBA - Wigan
01.10 Tottenham - Southampton 

17.00 Gestagangur hjá Randver 17.30 Eldað 
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur 
hjá Randver 19.30 Eldað með Holta 20.00 
Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 Svartar 
tungur 22.00 Sigmundur Davið 22.30 Tölvur 
,tækni og kennsla. 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Á 
ferð og flugi 00:00 Átthagaviska
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Kristbjörn 
Sigurðsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Ingólfur
Ingvarsson
Sölufulltrúi

Sigfús
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

Höfum fengið til sölumeðferðar veitingastaðina 
Rizzo Pizza og Rizzo Express. 

Um er að ræða 4 veitingastaði og dreifingarfyrirtæki á frosnum pizzum. Veitingastaðirnir 
eru í Hraunbæ, Grensásvegi, Bæjarlind og Mosfellsbæ.  Möguleiki að kaupa húsnæðið í 
Mosfellsbæ og Grensásvegi. Frábært tækifæri fyrir góða veitingamenn og eða fjárfesta.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Miðbæjar fasteignasölu.       

Stöð 2 kl 20.30
The Big Year
Steve Martin, Owen 
 Wilson og Jack Black 
leika aðalhlutverkin í 
gamanmyndinni The 
Big Year sem Stöð 2 sýn-
ir í kvöld. Hún fj allar um 
skrautlega fuglaskoð-
ara sem keppast um 
að vera fyrstir til að 
koma auga á sjaldgæfa 
fuglategund.

RÚV, ÞRIÐJUDAGAR 
KL. 21.15

1 Djöfl aeyjan
Ég hef að sjálf-
sögðu horft  á 

Djöfl aeyjuna í vetur, 
enda hef ég verið að 
vinna að þáttunum.

RÚV, SUNNUDAGAR 
KL. 20.10

2 Höllin
Sunnudags-
kvöldin eru full-

komnuð með dönsku 
þáttunum Borgen.

RÚV, MÁNUDAGAR 
KL. 22.20

3 Spilaborg
Ég er æsispennt 
að byrja að horfa 

á House of Cards sem 
RÚV er að sýna núna.

KOLBRÚN VAKA HELGADÓTTIR  MANNFRÆÐINGUR

Ég horfi  í raun mest á 
Baby Einstein með syni mínum. 
 Mér fi nnst þó unaður 
að setjast niður eft ir 
annasaman dag og 
njóta dagskráarinnar 
sem RÚV hefur upp 
á að bjóða, enda 
er það eina sjón-
varpsstöðin í fína 
túbusjónvarpinu 
mínu.“

LAUGARDAGUR
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„Við höfðum áður unnið innan 
matvælageirans og þekktum því 
umhverfið og möguleikana. Hug-
myndin að drykknum kom upp 
eftir skemmtilegt kvöld í bænum. 
Okkur fannst skrítið að svona 
vara væri ekki í boði og í kjölfarið 
ákváðum við að búa til sérhæfða 
blöndu sem gæti virkað gegn 
þynnku. Við fórum í samstarf við 
efnasérfræðinga í Þýskalandi og 
næringarfræðinga á Íslandi og 
úr varð þessi drykkur,“ útskýrir 
Sigurður Haukur Traustason sem 
rekur fyrirtækið B.Okay ásamt 
Björgvin Sólberg og Tómasi Þórs-
syni. Fyrirtækið framleiðir drykki 
sem eiga að draga úr timburmönn-
um. 
Sigurður Haukur segir drykkinn 
ekki vera töfralausn gegn þynnku 
en segir hann innihalda vatnsleys-
anleg vítamín, einstök steinefni, 
amínósýrur og önnur efni sem 
tapast úr líkamanum eftir áfengis-
neyslu. „Við fengum 250 manns til 
að prófa drykkinn síðasta sumar 
og viðbrögðin voru það góð að við 
ákváðum að halda vinnunni áfram. 
Byrjunin lofar mjög góðu og við 
teljum okkur vera með frábæra 
og holla vöru.“ 

Fjöldi húsráða eru til gegn 
þynnku og lumaði Sigurður Hauk-
ur á einu slíku áður en B.Okay leit 
dagsins ljós. „Maður keypti oft 
sterkar B-vítamín töflur til að taka 
inn. Svo hefur maður heyrt alls 
konar þynnkuráð í gegnum tíðina; 
taka inn Treo, borða sveittan ham-
borgara og drekka sportdrykki 

eða vatn. Af þessu var vatn besta 
þynnkuráðið,“ segir hann.

B.Okay verður fáanlegt í versl-
unum 10-11 frá og með miðjum 
maí. „Við byrjum á þessu og 
sjáum svo hvað setur. Við viljum 

heyra hvað fólki finnst um vör-
una og halda áfram að þróa hana 
og bæta. Við sem komum að þessu 
erum draumóramenn og því ekki 
útilokað að við reynum við erlenda 
markaði síðar.“  sara@frettabladid.is

FLEIRI VINNA WEBBY
Sigur Rós hlaut hin virtu Webby-
verðlaun fyrir myndbandið við 
lagið Fjögur píanó. Það vakti mikla 
athygli enda kom leikarinn Shia 
LaBeouf fram nakinn í því. Björk 
vann einnig People´s 
Voice-verðlaunin, sem 
eru hluti af Webby og 
valin af netverjum, 
fyrir myndbandið 
við lagið Mutual 
Corea. Stutt er síðan 
vefhönnuðurinn 
Haraldur Þorleifsson 
vann ein Webby- 
og tvenn People´s 
Voice-verðlaun fyrir 
hönnun kynningarsíðu 
fyrir Google Maps.  - fb

Myndband rapparans Emmsjé 
Gauta og Larry BRD ásamt Unn-
steini Manuel við lagið Hvolpaást 
hefur verið skoðað tíu þúsund sinn-
um á síðunni Youtube síðan það 
kom út fyrir tveimur vikum.

„Þetta ætti að vera komið upp 
í þrjátíu þúsund,“ segir Emmsjé 
Gauti, spurður út í áhorfið. „En 
ég er alveg ágætlega sáttur. Ég 
er kannski búinn að setja markið 
aðeins of hátt eftir að við Erpur 
[Eyvindarson] fengum 45 þúsund 
áhorf á einum degi,“ segir hann og 
á við lagið Elskum þessar mellur.

Hvolpaást er tekið af annarri 
plötu Emmsjé Gauta, Þeyr, sem 
kemur út í október. Frumburður 
hans kom út hjá Geimsteini en í 
þetta sinn gefur hann út sjálfur með 
aðstoð vinar síns sem er menntaður 
í markaðssetningu á tónlist. 

Spurður hvernig hann hafi efni 
á að gefa plötuna út sjálfur og taka 
upp kostnaðarsöm myndbönd segir 
Gauti það vera „algjört „ströggl“,“ 
þrátt fyrir að sumir haldi annað. 
„Ég er að vinna á bar og hef lent 
í því að fólk komi upp að mér og 
spyrji: Af hverju ertu að vinna 

á bar? Ertu ekki ríkur? En ég er 
fljótur að leiðrétta það. Nei, nei, ef 
maður á góða að og þekkir til fólks 
eru allir til í að hjálpa þér ef þú 
gefur vinnu til baka,“ segir hann og 
á þar við myndbandagerðina. 

 - fb

Hvolpaást skoðað 10.000 sinnum 
Myndband rapparans Emmsjé Gauta og Larry BRD nýtur vinsælda á Youtube.

➜ Unnsteinn var fenginn til 
að syngja viðlagið í Hvolpaást 

þegar Emmsjé Gauti og félagar 
sáu að þeir gátu ekki sungið 

nógu hátt uppi.

VINSÆLT VIDEO  Rapparinn Emmsjé Gauti ásamt Hlyni Ingólfssyni úr Larry BRD og 
Skyttunum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HEIMSÆKJA BÖRNIN
Körfuknattleiksskemmtikraftarnir í 
Harlem Globetrotters leika víðfrægar 
listir sínar fyrir gesti í Kaplakrika á 
morgun, sunnudag. Piltarnir í liðinu láta 
sér þó ekki nægja að bregða bolta á loft 
í heimsókn sinni hingað til lands heldur 
munu þeir heimsækja Barnaspítala 
Hringsins í kvöld. Með í för verður Luis 
E. Arreaga, sendiherra Bandaríkjanna á 
Íslandi, sem er töluvert 
lægri í loftinu en 
heimshorna-
flakkararnir frá 
Harlem.

Sigurður Haukur rak áður sprotafyrirtækið FSDreifing. Fyrirtækið stofnaði 
hann tvítugur að aldri og voru Tómas og Björgvin starfsmenn fyrirtækis-
ins. Fyrirtækið sérhæfði sig í dreifingu á fiskafurðum í verslanir. 

Áður rekið sprotafyrirtæki

Íslenskur drykkur 
gegn timburmönnum
Sigurður Haukur Traustason, Björgvin Sólberg og Tómas Þórsson framleiða 
 drykkinn B.Okay sem inniheldur efni sem tapast úr líkamanum við áfengisneyslu.

VINNUR GEGN ÞYNNKU  Sigurður Haukur Traustason framleiðir drykkina B.Okay 
sem vinna gegn timburmönnum. Drykkirnir fást í tveimur bragðtegundum; bláberja 
og mangó og sítrónubragði.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

13:00 Setning málþings, Sveinbjörn Björnsson, fyrrv. rektor Háskóla Íslands
13:05 Geothermal developments, tourism and the environment
 Trevor Hunt, jarðeðlisfræðingur, Nýja Sjálandi 
13:45 Tourism impact on nature conservation areas – management objectives
 Ólafur A. Jónsson, sviðsstjóri, Umhverfisstofnun  
14:05 Sustainable tourism development in vulnerable volcanic environments:   
 Idealism or realism? 
 Rannveig Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Íslands 
14:25 KAFFI
14:45 Sharing Special Places - Ensuring we protect what we value
 Laura Dawson, meðlimur í Forest and Bird, Nýja Sjálandi
15:25 Strategy building for Iceland’s sensitive tourist attractions
 Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri, Ferðamálastofu
15:45 Nature conservation as the cornerstone of tourism
 Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar
16:05 Pallborðsumræður
17:00 Málþingi lýkur

Fundarstjóri: Anna G. Sverrisdóttir, stjórnarkona í Landvernd

Málþing um ferðamennsku á háhitasvæðum 
Þjóðminjasafninu 7. maí 2013 kl 13-17 
Háhitasvæði eru eitt helsta einkenni íslenskrar 
náttúru og eftirsóttir ferðamannastaðir. Mikilvægt er 
að tryggja vernd þessara einstöku auðlinda okkar. 
Málþingið verður á ensku.

Save the Children á Íslandi

„Ég sagði honum að 
ég væri ólétt. Ég er ekki 
ólétt. Ég sagði alls konar 
klikkaða hluti,“ sagði 
leikkonan Reese Wither-
spoon um samskipti sín 
við lögreglumann sem 
hafði stöðvað hana og 
eiginmann hennar fyrir 
of hraðan akstur. 
WITHERSPOON VAR DRUKKIN 
ÞEGAR ATVIKIÐ ÁTTI SÉR STAÐ, 
MÓTMÆLTI LÖGREGLUMANN-
INUM Í HÁSTERT OG VAR Á 
ENDANUM HANDTEKIN FYRIR 
ÓSPEKTIR. 

MÆTTUR AFTUR FÉSIÐ
Menningarmógúllinn og blaðamaður-
inn Símon Birgisson tók við nýju 
starfi sem menningarritstjóri DV í 
vikunni. Símon, sem hafði verið í 
sjálfskipaðri útlegð frá samfélags-
miðlinum Facebook um langt skeið, 
endurnýjaði á sama tíma kynni sín 
við síðuna og var tekið fagnandi af 
vinum og kunningjum.  Þá buðu 
meðal annarra Margrét 
Erla Maack sjónvarps-
kona hann velkominn, 

Þorleifur Arnarsson 
leikstjóri og Berglind 
Pétursdóttir, 
umsjónarmaður 

hinnar vinsælu 
síðu The Berglind 
Festival. - hó



SKÓSPRENGJA

50-90 % afsláttur
Í FULLUM GANGI

HIN EINA SANNA

Vínlandsleið 6, Grafarholti
Opið virka daga: 11-18  Laugardaga: 11-16 
Sunnudaga: 13-17

Smáratorgi, Kópavogi
Opið virka daga: 11-18  Laugardaga: 11-18 
Sunnudaga: 12-18



Mest lesið
1 Glerá blóðrauð - lögreglan rannsakar 

málið
2 Hverfandi áhrif klámgláps
3 Deila ekki konum nema samkomulag 

liggi fyrir
4 Dómari útilokar ekki að kona hafi  

sjálf rifi ð utan af sér nærbuxur

Mest lesið

NÆRMYND

FORELDRAR: Jóhanna María Karls-
dóttir og Sigmundur H. Sigmundsson 
bændur á Látrum við Ísafjarðardjúp. 
SYSTKINI: Jón rútubílstjóri, Kristín 
sem starfar við umönnun og Sigmund-
ur sem vinnur við bústörf á Látrum. 
Hún er yngsti þingmaður sem kjörinn hefur 
verið á alþingi Íslendinga.

Jóhanna María 
Sigmundsdóttir
21 árs búfræðingur

Jóhanna hefur alla tíð verið voða 
dugleg, bæði við úti- og inniverk. Og 
er dugleg að læra líka blessunin. Hún 
hefur klárað ákaflega 
vel alla hluti sem henni 
hefur verið ætlað að 
gera. Ég held hún 
bregðist ekki á Alþingi.
Sigmundur 
Sigmundsson afi

Jóhanna er mjög jákvæð og ákveðin 
ung kona sem veit alveg hvað hún 

vill. Ég hef mikla trú á 
henni. Eflaust hefur hún 
einhverja ókosti en ég 
kem kem ekki auga á 
þá í fljótu bragði. 

Hrafnhildur 
Tíbrá Halldórsdóttir 
vinkona

Jóhanna María er harðdugleg og klárar 
allt sem hún byrjar á. Veit líka alveg 
hvað hún vill, er ákveðin og með bein 
í nefinu. Hún hefur húmor 
og segir rosalega vel og 
skemmtilega frá og getur 
verið smá stríðnispúki.
Magnús 
Ingimarsson vinur 
og skólafélagi

Laugardaginn 4. maí kl. 12-17

á athafnasvæði Jötunn Véla 
og Vélaverkstæðis Þóris að 
Austurvegi 69, Selfossi

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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