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Eyþór Ingi Gunnlaugsson hefur staðið í sviðsljósinu síðan hann var sautján ára. 
Tvítugur var hann kominn í sambúð með tvö börn og er nú þriggja barna faðir. 

Hann býr sig undir stærstu stund ferils síns í næstu viku þegar hann syngur 
fyrir hundruð milljóna, hálfum mánuði áður en hann verður 24 ára.   24

BESTU ÍSLENSKU 
FÓTBOLTASTELPURNAR  38

HEITIR POTTARLAUGARDAGUR  11. MAÍ 2013

Alvöru nudd
Á Óskarsson ehf. hefur selt heita potta í yfi r 30 ár. Þar er lögð áhersla á hitaveitupotta og alvöru nudd.  BLS. 3

Hreinlæti
Hvernig er eftirliti með hreinlæti í heitum pottum á opinberum vett-vangi háttað? BLS. 3

HEITIRR PPPPOOOOTTTTTTTTAAAARRR

HVÍTARI TENNURICECARE KYNNIR  Með Gum Original White-munnskoli og -tannkremi verða tennurnar hvítari. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn, hreinsa bletti og óhreinindi og innihalda ekki skaðleg bleikiefni.

VORKVÖLD Í REYKJAVÍK
Stórtónleikar verða með Páli Óskari, Ragga Bjarna og Diddú í Eldborgarsal Hörpunnar, á morgun kl. 20. Það  verður stutt í grallaraskapinn og fróðlegt verður að sjá stjörnurnar fara á kostum saman. Ekkert verður sparað til að gera tónleikana sem glæsilegasta með aðstoð landsliðs íslenskra hljóðfæra-leikara.

Vertu vinur 
á Facebook

Skoðið laxdal.is-kjólar

7.900 kr.

HVÍTARI TENN
ICECARE KYNNIR  Með Gum Original White-munnskoli og -tatennurnar hvítari. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn, hreinsóhreinindi og innihalda ekki skaðleg bleikiefni

p n og fróðlegt verður að 
á kostum saman. Ekkert verður sparað 
sem glæsilegastasem glæsilegastasilegasta með aðstoð land með aðs með a sliðs
leikaraleikara.leikara.

Vertu vinur 
á Facebook

Skoðið laxdal.is-kjólar

7.900 kr.rr

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

S: 511 1144

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BORGARSTJÓRINN 
AFTUR Í GRÍNIÐ 78

Aleksandra er 
fyrsti útlendingurinn 

í lögreglunni 22

Ein svalasta 
myndlistar-
kona 
lands ins er 
systir Jónsa 
í Sigur Rós. 

18

BLAÐIÐ FYLGIR 
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REKSTRARLANDS

FRÁBÆR

TILBOÐ
www.rekstrarland.is

Heilsubúð í Smáralind  
MIKIÐ ÚRVAL • FRÁBÆR GÆÐI • BETRI VERÐ

20% afsláttur af allri matvöru 
Holland and Barrett ÍslandSími 534-1414  •  w w w.hollandandbarrett.is

Frábær 
tilboð

alla helgina

sjá síðu 14
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Theodóra Guðrún Hrafnsdóttir var 
í fyrra valin Reykvíkingur ársins fyrir 
uppgræðslustarf sitt í lundinum við 
Rituhóla. Skógurinn var grisjaður af 
íbúum í Breiðholti án tilskilinna leyfa. 

„Mér varð um–  ég fékk áfall. Þetta er alveg hræði-
legt,“ sagði Theodóra.

Þórunn María Örnólfsdóttir leigði íbúð 
á Akranesi og brá heldur í brún þegar 
í ljós kom að leigusalinn hafði ákveðið 
að hætta að greiða af húsnæðisláninu. 
Íbúðin fór því á nauðungaruppboð en 

Þórunn hafði þá greitt 105 þúsund á mánuði í vasa 
leigusalans.

Katrín Aðalsteinsdóttir ól tvíbura-
dætur sínar, Halldóru Gyðu og Þóru 
Margréti Halldórsdætur, í janúar. Þá 
hafði hún gengið með þær í einungis 
25 vikur. Full meðganga er um 40 vikur. 

Erla Bolladóttir kærði lög-
reglumann sem fór með 
rannsókn í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálinu fyrir kyn-
ferðisofbeldi. Maðurinn, 

sem er enn starfandi innan lögreglunnar, 
verður ekki ákærður. Brotið, sem átti sér 
stað árið 1976, er fyrnt.

FIMM Í FRÉTTUM SKÓGARHÖGG OG SVAMPUR SVEINSSON

NÁTTÚRA „Ég var í heilsubótar-
göngu á Ketillaugarfjalli þegar ég 
rakst á hreindýrið þarna á toppi 
fjallsins. Hingað til hef ég aldrei 
rekist á neitt kvikt þarna nema 
fugla,“ segir Sigurður Ragnars-
son, nemi frá bænum Akurnesi í 
Nesjum. 

Sigurður lagði á fjallið 17. apríl 
og þegar hann var kominn í um 
600 metra hæð tók hann eftir 
dýrinu þar sem það stóð á eystri 
hluta tindsins, en hann er klof-
inn frá þeim vestari með kletta-
skorum. „Töluvert klettaklöngur 

er að komast þarna upp og ljóst 
að dýrið hefur þurft að hafa fyrir 
þessu. Þegar dýrið varð vart við 
mig fór það í skjól sunnan í tind-
inum. Mér datt fyrst í hug að dýrið 
væri í sjálfheldu,“ segir Sigurður 
sem gat ekki fylgst með því hver 
næstu skref dýrsins voru. „Það var 
náttúrulega frekar skrítið að rek-
ast á eitt dýr þarna uppi. Á þessum 
árstíma halda þau sig flest á eða 
við tún bænda,“ segir Sigurður, 
sem ráðfærði sig við Skarphéðin 
Þóris son, sérfræðing hjá Náttúru-
stofu Austurlands (NA). 

Í svari hans kemur fram að 
hreindýrið var veturgamall tarf-
ur; líklega að sækja í æti. Staður-
inn bendi til að dýrið var vel á 
sig komið, en NA hafa áður bor-
ist fregnir af hreindýrum uppi á 
fjallstindum, og það jafnvel mörg 
saman. Eins hafi merki frá „sendi-
tækjakusunni Grímu“ sýnt að hún 
dvaldi í júníbyrjun 2009 í þúsund 
til tólf hundruð metra hæð í Þjófa-
dölum á bak við Snæfell, sem rís í 
1.833 metra hæð 20 kílómetra norð-
austan Brúarjökuls í norðanverðum 
Vatnajökli. svavar@frettabladid.is

Rakst á hreindýr á 
illkleyfum fjallstindi
Sigurður Ragnarsson rakst á hreindýr á heilsubótargöngu á tindi Ketillaugarfjalls í 
Nesjum. Þetta háttalag hreindýra er þó ekki einsdæmi, að sögn líffræðings. 

TARFUR Á TINDI  Tarfurinn er veturgamall og var sennilega að sækja í æti. Höfn í Hornafirði í baksýn.  MYND/SIGURÐUR RAGNARSSON

ÚTIVIST Áætlað er að gera malbikaðan 
hjólreiða- og göngustíg þvert fyrir 
Elliðaárdal með tilheyrandi brúm yfir 
báðar kvíslar árinnar.

Tillögu um þessa nýju samgönguæð 
frá umhverfis- og skipulagssviði var í 
skipulagsráði vísað til umsagnar aðila 
sem ráðið telur eiga hagsmuna að 
gæta varðandi framkvæmdina. Þetta 
eru Veiðimálastofnun, Fiskistofa, 
Orkuveita Reykjavíkur og Landssam-
band hjólreiðamanna.

Stígurinn á að liggja um það bil frá 
undirgöngum sunnan Bústaðavegar 
að gömlu rafstöðinni í Elliðaárdal. Á 
miðri leið á að vera áningarstaður við 
hringtorg.  - gar

Umhverfis- og skipulagsvið með tillögu um betri aðstöðu fyrir hjólreiðafólk:

Malbikað og brúað í Elliðaárdal

NÝ BRÚ  Brúa á neðan laxateljarans í 
eystri kvísl Elliðaánna.

 SAMSETT MYND/LANDSLAG

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

LÚTA EIGIN 
LÖGMÁLUM 30

Mótorhjólakappar í Kansas 
eru viðfangsefni ljósmyndar-

ans Spessa á sýningunni 
Nafnlaus hestur.

SKÍNANDI 
SUMARLITIR 32

Flíkur með málmáferð setja 
skemmtilegan svip á sumar-

dressið.

HLEMMUR VAR 
ÓMERKILEG BRÚ 36

Hlemmur, Skuggahverfi ð og 
Þingholt. Í Reykjavíkurborg 

má fi nna fj ölda örnefna sem 
ekki allir þekkja  söguna á 

bak við.

KRAKKAR 44
KROSSGÁTA 46

NÝR MATREIÐSLUÞÁTTUR 60
Árni Ólafur Jónsson tók Borgarfj örðinn fram 
yfi r Manhattan.

SJÓÐHEITUR POPPARI OG 
TÍSKUÁHUGAMAÐUR 64
Pharrell Williams er einn heitasti tónlistar-
maðurinn í dag.

GERIR BÓK ÚR BLOGGINU 78
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir undirbýr 
útgáfu sinnar fyrstu matreiðslubókar.

KREFST 366 MILLJÓNA 4
Slitastjórn Glitnis hefur stefnt fi mma 
manns vegna láns sem veitt var til Stíms.  

DAUÐAREFSING 
MÖGULEG 6
Saksóknari fer líklega fram á dauðarefs-
ingu yfi r Ariel Castro, sem hélt þremur 
stúlkum föngnum í um áratug. 

BÚIÐ AÐ AFMÁ STAFINA 
Í HVERFJALLI 6

„Það skortir úrræði á Ís-
landi til að bregða fæti 
fyrir ólöglegt niðurhal.“ 10
Snæbjörn Steingrímsson, 
framkvæmdastjóri Smáís.

➜ Ágúst Freyr Kristinsson, annar af hugmyndasmiðum teiknimyndaþáttanna 
Space Stallions, greindi frá því í vikunni að hópurinn hefði fengið höfund Svamp 

Sveinssonar og Beavis and Butthead, til þess að þróa handrit að teiknimyndaseríu. 

SKAMMTÍMALAUSNIR 12
Þorsteinn Pálsson skrifar um Ísland á alþjóða-

vettvangi.

HVER BER ÁBYRGÐINA? 16
Ólafur Hallgrímsson skrifar um afl eiðingar Kára-

hnjúkavirkjunar og áhrif á lífríkið í Lagarfl jóti.

PETTINELLA ÁTTI ÓLÖGLEGA 
DRYKKINN 70

Ómar Örn Sævarsson var dæmdur í leikbann fyrir 
að neyta orkudrykkjar liðsfélaga síns.

ÚRSLITIN RÁÐAST Á WEMBLEY 72
Manchester City og Wigan eigast við í úrslitaleik 

ensku bikarkeppninnar í dag.



Öll innimálning, 

rnútimálning og viðarvörn

20% AFSLÁTTUR

Hnífastandur seldur sérHn
390055734.900 kr.

Trampolín 12 ft. 
og öryggisnet

fullt verð 49.900 kr.

ú
ÞÚ

SPARAR
15.000 KR

5087665

5084343

1.190 kr.

Blákorn 5kg

fullt verð 1.590 kr.

ALLT FRÁ GÁ RUNNI AÐ GÓÐAA U HEIMILI
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

SÚPER
KAUP

20%
AFSLÁTTUR

Reiðhjól og fylgihlutir
20% AFSLÁTTUR*

Allar garðstyttur
35% AFSLÁTTUR*

LÝKUR SUNNUDAGAATAKMARKAÐAA MAGNAA !

ÞÚ
SPARAR
3.400 KR

3.990 kr.

Risasýpris

fullt verð 7.390 kr.
meðan birgðir endast

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

“rannuj›imsasúH›revagálatsgæL„mutkremmurövfaikkeridliG
enda er fla› lægsta ver› sem vi› bjó›um á hverjum tímaaa

FSLÁTTUR

GARÐÁLFAR OG 

GARÐSTYTTUR

35%
AFSLÁTTUR

5862969-2980

59.900 kr.

Discovery 900

fullt verð 79.900 kr.

ÞÚ
SPARAR
20.000 KR

12.990 kr.

Gönguskór leður

fullt verð 19.990 kr.

örnvör

R
20%
AFSLÁTTUR

799 kr.

Laufhrífa Green it

fullt verð 1.295 kr.
2.495 kr.

Kantskeri Green it

fullt verð 4.555 kr.

995 kr.

Greinaklippur Green it

fullt verð 1.795 kr.1.499 kr.

Úðabrúsi Green it
5 ltr.

fullt verð 2.995 kr.

50844405 5087381 508477147714

2001

ÞÚ
SPARAR
3.000 KR

ÞÚ
SPARAR
7.000 KR

3.999 kr.

Litaðir hnífar 
5 stk

fullt verð 6.999 kr.

BeefEater
gæða gasgrill
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DÓMSMÁL Slitastjórn Glitnis hefur höfð-
að skaðabótamál á hendur fimm manns 
vegna láns sem huldufélaginu Stími var 
veitt í janúar 2008.

Þrjú hinna stefndu eru fyrrverandi 
starfsmenn Glitnis, þau Lárus Welding, 

sem var bankastjóri, 
Guðmundur Hjalta-
son, sem var fram-
kvæmdastjóri fyrir-
tækjasviðs bankans, 
og Guðný Sigurðar-
dóttir, sem var við-
skiptastjóri.

Þau sátu í áhættu-
nefnd bankans og eru 
ákærð fyrir að hafa 
tekið ákvörðunina um 

að veita lánið í janúar 2008, jafnvel þótt 
fyrir hafi legið að Stím væri á þeim 
tíma ógjaldfært og hefði fyrir löngu átt 
að vera gefið upp til gjaldþrotaskipta.

Lánið var 725 milljónir og var komið 
í 833 milljónir í nóvember 2008. Þá 
höfðu hins vegar rúmar 466 milljónir 
verið greiddar inn á lánið og það eru 
eftirstöðvarnar sem stefnt er vegna: 
366 milljónirnar.

Hinir tveir sem slitastjórnin stefnir 
eru þeir sem sátu í stjórn Stíms: 
útgerðar maðurinn Jakob Valgeir Flosa-
son frá Bolungarvík og Þórleifur Stefán 
Björnsson, sem var forstöðumaður fjár-
stýringar Saga Capital og prókúruhafi 
Stíms.

Þeim er stefnt fyrir að hafa ekki 
gefið félagið upp til gjaldþrotaskipta 
eins og lög kveða á um að þeir skuli 
gera þegar það er orðið ógjaldfært.

Þar mun reyna á nýlegt ákvæði gjald-
þrotaskiptalaganna, aðra málsgrein 
64. greinar þeirra, sem kveður á um að 

stjórnarmenn beri persónulega ábyrgð 
á því tjóni sem það olli kröfuhöfum að 
setja félagið of seint í þrot. Aldrei hefur 
reynt á ákvæðið fyrir dómi áður.

Félagið Stím var mikið til umfjöll-
unar skömmu eftir bankahrun, þegar 
í ljós kom að það hafði fengið tuttugu 
milljarða að láni frá bankanum til að 
kaupa hlutabréf í honum.

Nýverið höfðaði slitastjórnin annað 
bótamál tengt Stími, á hendur Jóhann-
esi Baldurssyni og Elmari Svavars-
syni, fyrrverandi starfsmönnum Glitn-
is. Þeir eru sakaðir um að hafa flutt 
ábyrgðir frá stöndugum félögum yfir á 
Stím og Gnúp, sem voru þá gjaldþrota.

Mál tengd Stími hafa lengi 
verið til rannsóknar hjá 
sérstökum saksókn-
ara en engar ákærur 
hafa verið gefnar 
út vegna þess enn.

stigur@frettabladid.is

04.05.2013 ➜ 10.05.2013

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

JARÐSKJÁLFTAR 
allt að 4,2 á Richter urðu við 
Fuglaskerin á Reykjaneshrygg á 
fi mmtudag.

4,2
Saksókn-
ari vill að 
Bakkabróðir-
inn Lýður 
Guðmunds-
son sitji í 
fangelsi í 18 
mánuði.

18
MÁNUÐIR

ARIEL CASTRO hélt þremur konum 
föngnum í tíu ár á heimili sínu í Cleveland í 
Bandaríkjunum. Hann er talinn hafa valdið 
því að ein þeirra missti fóstur fi mm sinnum.

ALEX FERGUSON hætti í 
vikunni sem stjóri Manchester 
United eft ir 26 ár í starfi . Hann 
vann 13 Englandsmeistaratitla 
með liðinu. Á sama tíma 
stýrðu 24 menn Real Madrid.

713.000 KR.
Íslenskur maður þurft i að borga 
713.000 króna sekt í ríkissjóð fyrir að 
borga ekki toll af 2,8 milljóna króna 
úri. Úrið var gert upptækt.

Lýðræðisvaktina vantaði 67 
atkvæði til að ná 2,5 prósenta 

fylgi, sem hefði tryggt 
henni 10 milljóna ríkis-

styrk á kjörtímabilinu.

738

UM 50 íslenskir 
Eurovision-
aðdáendur verða í 
Malmö Arena 16. 
maí þegar Eyþór 
Ingi stígur á svið 
fyrir Íslands hönd. Enginn var oft ar strikað-

ur út af framboðslistum 
í alþingiskosningunum 

en Bjarni Benedikts-
son, 738 sinnum.

HALLORMSSTAÐUR
Laugin stenst ekki kröfur
Sundlaugin á Hallormsstað uppfylli 
ekki reglur um hollustuhætti á sund- og 
baðstöðum. Bæjarstjórn Fljótsdals-
héraðs hefur því ákveðið að gerð verði 
„úttektar- og ástandsskýrsla“ fyrir 
sundlaugina.

EGILSSTAÐIR
Hávaðasamir stóla-
flutningar
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs hyggst 
skipta út stólum í félagsþjónustunni 
Hlymsdölum til að stöðva hávaða sem 
skapast þegar borðum og stólum er 
ýtt til. Er þetta gert í kjölfar ítrekaðra 
beiðna húsfélagsins í byggingunni.

Í bótamál við fimm 
manns vegna Stíms
Slitastjórn Glitnis hefur stefnt fimm manns vegna láns sem veitt var til félagsins 
Stíms í janúar 2008. Fólkið er krafið um 366 milljónir króna í skaðabætur. Í málinu 
mun í fyrsta sinn reyna á nýlegt ákvæði í gjaldþrotalögunum fyrir dómstólum.

JAKOB VALGEIR 
FLOSASON

LÁRUS WELD-
ING  Er einn 

þeirra þriggja 
sem tóku 

ákvörðun um 
lánveitinguna.

milljóna lánið var veitt í janáur 
2008. Eft irstöðvarnar af því námu 
366 milljónum í nóvember sama ár.

725

Veðurspá

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

VÆTUSÖM HELGI  Rigning með köflum eða skúrir um allt land um helgina. Einkum á 
V-helmingi landsins í dag en N-til á morgun.  Fremur hægur vindur í dag og á morgun 
en hvessir annað kvöld. Hiti 2-10 stig.
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5
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Á morgun 
Fremur hægur vindur.

Gildistími korta er um hádegi
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Basel
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Frankfurt
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Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
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14°
24°

London
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New York
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24°
22°

Orlando
Ósló
París
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14°
14°

San Francisco
Stokkhólmur
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7°

4°

6°

7°

4°

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

DÓMSMÁL Umræðufundur um 
Guðmundar- og Geirfinns málið 
mun fara fram í Þjóðleikhús-
kjallaranum klukkan 21 annað 
kvöld í tengslum við sýningu leik-
hópsins Lab Loka á leikverkinu 
Hvörf. Umfjöllunarefni leikverks-
ins er þetta umdeildasta sakamál 
Íslandssögunnar.

Í pallborði verða lögfræðingarn-
ir Ragnar Aðalsteinsson og Brynj-
ar Níelsson og fjölmiðlamennirnir 
Sigursteinn Másson og Jón Daní-
elsson auk Tryggva Hübner.  - mþl

Umræður í kjölfar sýningar:

Rætt um Geir-
finnsmálið

FÓLK Guðni Páll Viktorsson, sem rær þessa dagana hringinn í kringum 
landið, kom til lands í Vestmannaeyjum í gærkvöldi. Hann hefur nú 
róið í tíu daga en í gær reri hann alls 60 kílómetra.

„Þetta hefur gengið vel og ég er bara brattur. Miðað við veðurfar 
er ég eiginlega á undan áætlun,“ segir Guðni Páll, sem tekur sér eins 
dags frí frá róðrinum í dag og fer ekki í felur með það að hvíldin sé 
kærkomin. Hann er þó ekki farinn að sjá eftir því að hafa farið í ferða-
lagið. „Ég er mjög ánægður með þessa ákvörðun enda er þetta ótrú-
lega skemmtilegt. Ég vissi að þetta yrði ekkert auðvelt en það skiptir 
mestu að ég er vel undirbúinn,“ segir Guðni.

Meðan á ferðalaginu stendur safnar Guðni Páll áheitum sem munu 
renna til Samhjálpar. Fyrir vikið ber róðurinn nafnið Lífróður Sam-
hjálpar 2013. - mþl

Guðni Páll Viktorsson rær í kringum Ísland:

Tíu daga róður að baki

VIÐ HEIMAEY  Guðna Páli var vel fagnað þegar hann kom til lands í Vestmanna-
eyjum í gærkvöldi. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON
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Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is eða hjá Bíla- og tækja�ármögnun Landsbankans í Borgartúni 33.
* Fylgja öllum nýjum lánum yfir 500.000 kr. sem tekin eru frá 10. maí til 7. júní.

» 9,4% óverðtryggðir  
– breytilegir vextir

» Lægri lántökugjöld

» 10.000 Aukakrónur*

» Lánstími er allt að  
7 árum

» Lánshlutfall er allt  
að 75%

Landsbankinn býður upp á tvær leiðir, bílasamning eða bílalán,  

til að eignast nýjan eða notaðan bíl, ferðavagn eða vélhjól. 

9,4%
vextir

10.000
Aukakrónur

Lægri 
lántökugjöld
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SKIPULAGSMÁL Ekki verður frekari þróun 
hafnarlands í Reykjavík með landfylling-
um. Útmörk heimilda um fyllingar í sam-
þykktum skipulagsáformum hafa verið 
fullnýttar. Efnismóttöku á Kleppssvæði í 
Sundahöfn á vegum Faxaflóahafna verður 
því hætt í þessum mánuði, eftir 100 ára 
sögu þeirrar starfsemi.

Á vegum Faxaflóahafna hefur móttöku 
á burðarhæfu fyllingarefni, sem til hefur 
fallið úr framkvæmdum á höfuðborgar-
svæðinu, verið sinnt um langan tíma. 
Þetta fyllingarefni hefur verið nýtt til 
landgerðar og þróunar hafnarlands við 

Gömlu höfnina og Sundahöfn. Með þess-
um hætti hefur höfnin fengið fyllingarefni 
með hagkvæmum hætti en í staðinn hafa 
þeim sem í framkvæmdum hafa staðið 
boðist stuttar vegalengdir við brottflutn-
ing efnis, og umhverfisáhrifum og kostn-
aði við flutning efnis með þessu haldið í 
lágmarki.  

Nú eru liðin nákvæmlega 100 ár frá því 
að efnisflutningar hófust í Reykjavík við 
upphaf hafnargerðar. Frá þeim tíma hefur 
hafnarland verið fyllt út og þróað í sam-
ræmi við þróunaráform og þarfir á hverj-
um tíma.   - shá

Þróun hafnarsvæða í Reykjavík er lokið samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi:

Hætta móttöku fyllingarefnis í höfninni

NÁTTÚRA Umhverfisstofnun hefur látið afmá stafina 
sem úðað var með olíumálningu á hól í miðju náttúru-
vættisins Hverfjalls (Hverfells) í Mývatnssveit. Nú 
sjást nánast engin ummerki eftir áletrunina en ekki er 
útilokað að til frekari aðgerða þurfi að grípa síðar.

Eins og greint var frá í fréttum voru í síðastliðn-
um mánuði sex stórir stafir úðaðir með olíumáln-
ingu á hól í miðju fjallsins. Áletrunin [Crater] var 
mjög áberandi og greinilegt að mikil vinna hafði 
farið í að búa hana til. Við að afmá stafina úr gígn-
um var að mestu notast við efni úr gígnum til að 
hylja áletrunina, en um tíu lítrar af grárri málningu 
og svolítið af þynni voru notaðir til að úða fyrst á 
áletrunina til að hylja hana enn betur. Einnig var 
litað inni í Grjótagjá, en landeigendur sjá þar um 
hreinsun.

Lögreglan á Húsavík fer með rannsókn málsins 
en er engu nær um hver eða hverjir voru þarna á 
ferð. Nokkrar vísbendingar hafa verið kannaðar; 
haft upp á fólki sem var á ferðinni á þessum slóðum. 
Haft var samband við hóp fólks í gegnum tölvupóst 

og rætt við fararstjóra. Þessi vinna hefur engu skil-
að enn.  - shá 

Rannsókn lögreglu hefur enn engu skilað um spellvirkja í Mývatnssveit:

Búið að afmá stafi í Hverfjalli

HVERFJALL  Stafirnir voru 8-9 metrar á hæð. 

SUNDAHÖFN  Uppbygging hafnarsvæða 
setur mikinn svip á borgarlandið. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BANDARÍKIN Líklegt er að sak-
sóknari fari fram á dauðarefsingu 
yfir Ariel Castro, manninum sem 
rændi þremur stúlkum á árunum 
2002 til 2004 og hélt föngnum þar 
til á mánudag. 

Í Ohio-ríki er hægt að krefjast 
dauðarefsingar fyrir dráp á ófædd-
um börnum. Michelle Knight hefur 
greint lögreglu frá því að hún 
hafi fimm sinnum orðið þunguð 
í prísund inni. Í öll skiptin hafi 
Castro svelt hana svo vikum skipt-
ir og svo kýlt hana ítrekað í mag-
ann þangað til hún missti fóstr-
in. Timothy McGinty saksóknari 
hefur einnig sagt að Castro verði 
ákærður fyrir hvert einasta brot 
gegn konunum. Ákæruliðirnir 
gætu þannig skipt hundruðum eða 
þúsundum að lokum. 

Þá staðfesti rannsókn á erfða-
efnum Castros og sex ára dóttur 
Amöndu Berry að Castro er faðir 
stúlkunnar. Berry hefur greint 
frá því að hún hafi verið neydd 
til að fæða barnið í lítilli uppblás-
inni sundlaug og Knight hafi tekið 
á móti barninu. Knight greindi 
frá því í viðtölum við lögreglu að 
Castro hefði hótað henni lífláti ef 

Dauðarefsing yfir 
Castro möguleg 
Líklegt þykir að saksóknari fari fram á dauðarefsingu yfir manni sem hélt þremur 
stúlkum föngnum í um áratug í Cleveland. Maðurinn framkallaði fimm fósturlát 
með barsmíðum og svelti. Hann er faðir sex ára stúlku sem fæddist í prísundinni.

Bæði móðir Ariels Castro og dóttir hans hafa tjáð sig við fjölmiðla um 
mál hans. Móðirin Lillian Rodriguez bað ungu konurnar fyrirgefningar 
í viðtali á fimmtudag. „Ég á sjúkan son sem hefur framið mjög 
alvarleg afbrot. Ég þjáist mjög mikið.“ 

Arlene dóttir hans kom fram í viðtali hjá CNN í gær. Hún kallaði 
hann öllum illum nöfnum og sagði að hann væri dáinn í hennar 
augum. „Það verða engar heimsóknir og engin símtöl. Hann getur 
aldrei orðið pabbi aftur. Ég hef enga samúð með manninum,“ sagði 
hún meðal annars. Hún sagði pabba sinn hafa verið góðan við þau 
systkinin og að hana hefði aldrei grunað hvað ætti sér stað á æsku-
heimili hennar. Þegar hún vissi sannleikann hefðu hins vegar ýmis 
smáatriði raðast saman og hún hefði séð þau í nýju ljósi. Húsið 
hefði alltaf verið harðlæst, hún hefði stundum ekki fengið að koma 
inn í húsið strax og pabbi hennar hefði stundum horfið á meðan á 
heimsóknum hennar stóð. 

➜ Dóttir og móðir Castro miður sín

Meðal þeirra 200 hluta sem teknir 
hafa verið úr húsinu sem sönnunar-
gögn herma fréttir að sé langt bréf 
sem Castro sjálfur skrifaði árið 2004. 
Í bréfinu kemur ýmislegt fram um 
hagi Castros. Meðal þess sem sagt er 
að komi þar fram er að honum hafi 
sjálfum verið nauðgað af frænda 
sínum þegar hann var barn og að for-
eldrar hans hafi líka misnotað hann. 
Þá segist hann vera níðingur en biður 
einnig um að allar eigur hans renni til 
fórnarlamba hans eftir dauða hans. 

➜ Vildi að eigurnar færu 
til fórnarlamba

Málþing um nýsamþykkt lög um dýravelferð 
fimmtudaginn 16. maí kl. 13:30 -16:15

            Dagskrá
13:30 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra setur málþingið

13:40 Kristinn Hugason: Kynningarerindi um hin nýju lög,
aðdraganda þeirra, megin inntak og tilgang

14:00 Sigurborg Daðadóttir: Breyttar áherslur í starfi að 
velferð dýra og nýtt hlutverk Matvælastofnunar

14:20 Fyrirspurnir til KH og SD

14:30 Kaffihlé

15:00 Bændasamtök Íslands, afstaða bænda til hinna nýju laga

15:15 Dýraverndarsamtök Ísland, afstaða dýravina til nýrra laga

15:30 Pallborðsumræður / fyrirspurnir

16:15 Ráðstefnuslit og léttar veitingar

Málþingið fer fram í Sjávarútvegshúsinu Skúlagötu 4 
og eru allir velkomnir. Skráning á anr.is.

Dýravelferð

www.anr.is
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NIÐURLÚTUR CASTRO  Castro tjáði sig ekkert þegar hann kom fyrir réttinn á 
fimmtudag. Sagt er að bréf frá honum greini frá misnotkun sem hann sjálfur varð 
fyrir og játningar á brotum gegn stúlkunum.   NORDICPHOTOS/AFP

barnið lifði ekki af, en hún blés lífi 
í það skömmu eftir fæðinguna. 

Ættingjar fyrrverandi konu 
Castros hafa einnig stigið fram 
og sagt frá því ofbeldi sem hann 
beitti konu sína í mörg ár. Hann er 

sagður hafa lamið hana oft, beitt 
hana andlegu ofbeldi og læst hana 
og börn þeirra inni í húsinu marg-
sinnis. Hún fór frá honum árið 
1996 og lést í fyrra. 

 thorunn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Haglabyssa og 
skotfæri fundust í tösku í bíla-
leigubíl, sem hafði verið í útleigu 
hjá bílaleigu á Suðurnesjum í 
vikunni. 

Starfsmaður bílaleigunnar 
hafði tekið bílinn af leigjand-
anum þar sem bílnum hafði ekki 
verið skilað á settum tíma. Þá 
neitaði maðurinn einnig að greiða 
leiguna og sagði að trygginga-
félag ætti að gera það. 

Lögreglan gerði byssuna og 
skotfærin upptæk.

Ósvífinn leigutaki: 

Fundu byssu 
í bílaleigubíl



SNYRTIVÖRUR, FATNAÐUR,  
SKÓR, LEIKFÖNG, BÚSÁHÖLD,  

RÚMFÖT, HANDKLÆÐI...
ÁN VIRÐISAUKASKATTS*

DAGANA 8.-12. MAÍ

*Jafngildir 20,32% verðlækkun.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Ekki afsláttur af hjólum, kertum, servíettum, garni og Stjörnu-íþróttafatnaði í Garðabæ.

RISA
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ÁLFTANES  Tónlistarskólinn verður sam-
einaður skólanum í Garðabæ.

SKÓLAR Kennarar og foreldrar 
nemenda við Tónlistarskóla Álfta-
ness segja skólann ekki mega 
breytast úr sjálfstæðri og öflugri 
skólastofnun í afskekkt útibú.

„Fyrir sameiningu Garðabæjar 
og Álftaness var því heitið að 
engar breytingar yrðu gerðar á 
skólahaldi í nýju sveitarfélagi. 
Bæjarstjórn verður að standa við 
þau loforð,“ segir hópurinn í bréfi 
til bæjaryfirvalda. 

Bæjarráðið segir að ávallt 
hafi verið rætt um hagræðingu 
við stjórnunarlega sameiningu 
tónlistarskóla beggja sveitar-
félaganna. Stjórn Tónlistarskóla 
Garðabæjar eigi að semja reglu-
gerð fyrir sameinaðan skóla sem 
byrji í haust.  - gar

Áhyggjur á Álftanesi:

Tónlistarskóli 
verði ekki útibú

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ, AP Veiði-
þjófar drápu að minnsta kosti 
26 fíla í Dzanga Bai-þjóðgarðin-
um í Mið-Afríkulýðveldinu fyrir 
skemmstu. Fílastofninn hefur 
minnkað mikið á undanförnum 
árum vegna veiðiþjófnaðar. 

Sautján vopnaðir menn úr upp-
reisnarhreyfingunni Seleka komu 
inn í Dzanga Bai fyrr í vikunni og 
eru taldir hafa drepið dýrin. Íbúar 
á svæðinu hafa svo tekið kjöt af 
hræjunum. Uppreisnarhreyfingin 
steypti forseta landsins af stóli í 
mars.   - þeb

Fílum fækkar hratt: 

Veiðiþjófar 
drápu 26 fíla

 

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

– Afslátt eða gott verð?

GÓÐAR GRÆJUR

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Vestmannaeyjum

1400W, 360 lítr./klst.
Þolir 50°C heitt vatn
5 metra barki, sápubox

00W0W14014 360360 lílítt /kl/klklklklklkllklklklklklklklllll ttttttttttt

  Black&Decker  
  háþrýstidæla max bar 110  

14.990,- 1700W, 370 lítr./klst.
Þolir 50°C heitt vatn
5,5 metra barki, sápubox

1701700W0W 370370 lílítrt /kl/kllllllllsttttttttttstststststtttststt

 Black&Decker  
 háþrýstidæla max bar 130  

28.990,-

2100W, 420  lítr./klst.
Þolir 50°C heitt vatn, 
8 metra málmbarki, 
sápubox, 
með bursta

 Black&Decker  
 háþrýstidæla max bar 150  

51.990,-

ck&DeckerBla
Black&Decker 
háþrýstidæla max

Arges HKV-100GS30 
1000W, 30 lítrar

27.900,-

Save the Children á Íslandi

MÖLVAÐ STRÆTÓSKÝLI  BMW-bifreið fór út af Suðurlandsbraut síðdegis í gær og klessti á strætóskýli við götuna. Talið er 
að bifreiðin hafi  verið á miklum hraða því strætóskýlið splundraðist og bifreiðin stöðvaðist ekki fyrr en langt utan vegar. Þá 
lenti bifreiðin á tveimur trjám; annað rifnaði upp með rótum og hitt brotnaði. Ökumaðurinn var fl uttur á slysadeild og bifreiðin 
skemmdist nokkuð. Mildi þykir að ekki hafi  farið verr, en börn voru í skýlinu skömmu áður en óhappið varð. Loka þurft i hluta 
Suðurlandsvegar um tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mildi að ekki fór verr
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ALLT SENT FRÍTT HEIM AÐ DYRUM

Husse fóður og aðrar gæludýravörur er nýjung á Íslandi. Fyrirtækið Husse var stofnað 
í Svíþjóð fyrir 25 árum og er enn rekið af sömu fjölskyldunni. Husse leggur allan sinn 

metnað í að framleiða bestu mögulegu vörur fyrir litlu málleysingjana því það er 
okkar skylda að gefa þeim það allra besta - sem þau eiga auðvitað skilið.

Allar Husse vörur er framleiddar samkvæmt ströngustu gæðastöðlum.

Leyfðu dýrinu þínu að smakka og finna muninn.

BARA ÞAÐ BESTA FYRIR GÆLUDÝRIÐ ÞITT

Kíktu á www.husse.is og skoðaðu úrvalið!
Söluaðilar okkar um land allt bíða spenntir að skutla vörum þínum heim að dyrum

u úrvalið!
m þínum heim að dyrum

SWEDISH QUALITY PETFOOD
!

HÖFUNDARRÉTTUR Norska Stór-
þingið samþykkti í vikunni laga-
frumvarp sem gæti takmarkað 
verulega möguleika Norðmanna á 
ólöglegu niðurhali. Framkvæmda-
stjóri SMÁÍS, samtaka myndréttar-
hafa, kallar eftir því að sambærileg 
lög verði sett hér á landi.

„Það skortir úrræði á Íslandi 
til að bregða fæti fyrir ólöglegt 
niðurhal. Hér hafa verið reknar 
síður með íslensku eignarhaldi 
sem dreifa höfundarvörðu efni án 
greiðslu í mörg ár án þess að hægt 
hafi verið að loka á þær,“ segir 
Snæbjörn Steingrímsson, fram-
kvæmdastjóri SMÁÍS.

Þá segir Snæbjörn að íslensk 
stjórnvöld ættu að líta til nýju lag-
anna í Noregi. „Íslensk stjórnvöld 
ættu að skoða vel þá vinnu sem 
hefur farið fram í Noregi. Þessi 
lög, sem víðtækur stuðningur var 
við í þinginu, eru afrakstur margra 
ára vinnu þar sem allir hagsmuna-
aðilar voru leiddir að borðinu og 
vandað til verks,“ segir Snæbjörn.

Norsku lögin veita þarlendum 
eftirlitsaðilum heimild til þess að 
loka fyrir aðgengi að vefsíðum, 
bæði þeim sem skráðar eru í Nor-
egi og öðrum, sem brjóta með stór-
felldum hætti gegn höfundarréttar-
lögum. Þá verður framvegis hægt 
að bera kennsl á þá einstaklinga 
sem grunur leikur á að hafi brotið 
höfundarréttarlög á netinu með því 
að skoða IP-tölu viðkomandi.

Mikill stuðningur var við laga-
frumvarpið í norska Stórþinginu 
en einungis tveir þingmenn kusu 
gegn því. Nýju lögin taka gildi þann 
1. júlí næstkomandi og er fastlega 

búist því að gerð verði tilraun til 
þess að loka fyrir aðgang að skrá-
ardeilingarsíðum eins og hinni 
sænsku The Pirate Bay í kjölfarið 
en norskir dómstólar munu hafa 
vald til þess.

Rétthafar tónlistar, kvikmynda, 
bóka og annars efnis sem hægt er 
að dreifa á stafrænu formi án mik-
illa vandkvæða hafa lengi haft horn 
í síðu ólöglegs niðurhals. Telja rétt-
hafar að þeir verði árlega af stórum 
upphæðum vegna ólöglegs niður-
hals.

Þannig segir Snæbjörn að 
ólöglegt niðurhal á Íslandi kosti 
hinar skapandi greinar hátt í tvo 
milljarða á ári. „Við létum gera 
könnun á neyslu Íslendinga á kvik-
mynda- og tónlistarefni í mars 
2011. Sú könnun leiddi í ljós að lang-
stærstur hluti neyslunnar fer fram 
í gegnum vefsíður þar sem lista-
menn og rétthafar fá ekkert fyrir 
vinnu sína. Enn fremur sáum við 
að tæplega fimmtungur hefði keypt 
efnið hefði það ekki verið aðgengi-
legt í gegnum þessar síður,“ segir 
Snæbjörn.

 magnusl@frettabladid.is

Lokað á ólög-
legt niðurhal 
Norðmanna
Ný lög í Noregi gera þarlendum stjórnvöldum kleift 
að loka fyrir sjóræningasíður þar sem höfundarréttar-
vörðu efni er dreift. Framkvæmdastjóri SMÁÍS kallar 
eftir því að sambærileg lög verði sett á Íslandi.

  Íslensk 
stjórnvöld 

ættu að skoða 
vel þá vinnu 

sem hefur 
farið fram í 

Noregi. 
Snæbjörn Steingrímsson, 

framkvæmdastjóri  SMÁÍS

NIÐURHAL  Könnun sem SMÁÍS lét framkvæma árið 2011 bendir til þess að ólög-
legt niðurhal kosti skapandi greinar á Íslandi hátt í 2 milljarða króna á ári. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÚTIVIST Ekkert verður af gerð stíga meðfram 
Eyvindará og Lagarfljóti þar sem þessi vatnsföll 
liggja næst Egilsstaðaflugvelli. Nokkrir íbúar sendu 
bæjaryfirvöldum undirskriftalista með ósk um stíga 
meðfram og utan girðingar umhverfis flugvallar-
svæðið þannig að hægt væri að komast gangandi og 
hjólandi umhverfis völlinn.

Isavia, sem annast rekstur Egilsstaðaflugvall-
ar, lagðist alfarið gegn stígagerðinni af öryggis-
ástæðum. „Forsvarsmenn Isavia eru þó tilbúnir að 
fara í viðræður við sveitarfélagið um tilhögun og 
fyrirkomulag göngustígs sem samræmist öryggis-
reglum flugvallarins, en kostnaður vegna hans verði 
alfarið sveitarfélagsins,“ bókaði mannvirkjanefnd 
Fljótsdalshéraðs.

„Nefndin vekur athygli á að þetta er dýr fram-
kvæmd og ekki fyrirsjáanlegt að sveitarfélagið hafi 
bolmagn í svona verkefni á næstu árum,“ hélt mann-
virkjanefndin áfram. Til að koma til móts við athuga-
semdir íbúanna lagði nefndin til að sett yrði í grein-
argerð með aðalskipulagi að umferð gangandi manna 
meðfram Eyvindará og Lagarfljóti yrði ekki hindruð. 
Þessa niðurstöðu samþykkti bæjarstjórnin.  - gar

Undirskriftalistar dugðu ekki til stígagerðar umhverfis Egilsstaðaflugvöll:

Flugvallarstígar of áhættusamir

Á EGILSSTAÐAFLUGVELLI  Isavia sagði útfærslu hugmyndar 
um stíga umhverfis flugvöllinn stangast á við öryggiskröfur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BANGLADESS, AP Björgunarmenn í Bangla-
dess fundu í gær konu á lífi í rústum verk-
smiðju sem hrundi fyrir átján dögum. 

Konan heitir Reshma. Hún slasaðist ekk-
ert í hruni byggingarinnar en festist í stóru 
rými í rústunum. Hún fann hins vegar 
bæði vatnsflöskur og þurrmat og lifði á því 
í sautján daga. Hún sagði fréttamönnum í 
gær að hún hefði heyrt í björgunarmönnum 
í marga daga og reynt að ná athygli þeirra. 
Þegar hún loks fannst tók fjörutíu mínútur 
að losa hana og var hún flutt á spítala. 

Nú hafa yfir þúsund lík fundist í rústun-
um.  - þeb

Yfir þúsund lík hafa fundist í rústunum í fataverksmiðjunni sem hrundi í Bangladess: 

Kona fannst á lífi eftir sautján daga

RESHMA  Læknar segja Reshmu ótrúlega vel á sig komna miðað við að hafa verið föst í sautján daga í rústunum.  

 
FR

ÉT
TA

BL
AÐ

IÐ
/A

P

HOPPANDI KANÍNA Kanínan Tommi 
sést hér hoppa yfir hlið í hindrunar-
hlaupi kanína sem fram fór í Branden-
burg í Þýskalandi fyrir skömmu. 
 NORDICPHOTOS/AFD



GREIÐSLUR ÚR LÍFEYRISSPARNAÐI
Hvað ber að hafa í huga varðandi greiðslur úr lífeyris- 
sparnaði? Fræðslufundur í Reykjavík og á Akureyri.

MAÍ

BUSINESS MODEL CANVAS
Námskeið um þessa snjöllu leið til að móta og 
þróa viðskiptamódel.

MAÍ

VERKEFNASTJÓRNUN Í NÝSKÖPUN
Morgunfundur um verkefnastjórnun í nýsköpun 
í samstarfi við Young Crew á Íslandi.

MAÍ

SÉREIGNARSPARNAÐUR
Fræðslufundur um séreignarsparnað, séreignar- 
sjóðinn Lífeyrisauka og þjónustu við sjóðfélaga.

MAÍ

VIÐBURÐADAGATAL
ARION BANKA
Við hjá Arion banka bjóðum fjölbreytt úrval af námskeiðum, 
fyrirlestrum og ráðstefnum þér að kostnaðarlausu.

Hér að ofan eru nokkrir af viðburðum maímánaðar. 
Alla viðburði, nánari upplýsingar og skráningu er að 
finna á arionbanki.is/vidburdadagatal

Hlökkum til að sjá þig.

30

MAÍ

VERÐTRYGGT EÐA ÓVERÐTRYGGT?
Fræðslufundur um það hvað hafa ber í huga við 
fjármögnun íbúða. 

23
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F
yrir sautján árum voru innflytjendur á Íslandi rétt 
tæp sex þúsund en í dag eru þeir fimmfalt fleiri, 
næstum þrjátíu þúsund. Það er Hagstofa Íslands 
sem heldur skrá yfir það fólk sem flytur hingað. 
Óhætt er að fullyrða að aðlögun nýrra Íslendinga að 

samfélagi okkar hafi að mestu heppnast frábærlega.
Í Reykjavík einni býr fólk af 130 þjóðernum. „Þetta er 

tilbreyting sem reynir meira á hæfni okkar sem fólks til 
samskipta,“ sagði Jón Gnarr 
borgarstjóri í viðtali við 
Fréttablaðið í síðasta mánuði. 
Hann sagði okkur hér á landi 
ekki undanskilin breytingum 
á samfélagsmynd flestra 
nútímasamfélaga, en þau 
verða æ fjölmenningarlegri. 

„Ég fagna því að við séum þátttakendur í fjölmenningunni 
og tökum vel á móti fólki sem vill búa hér,“ sagði borgar-
stjórinn.

Jón Gnarr er borgarstjóri í borg sem hefur álíka hátt hlut-
fall innflytjenda og Kaupmannahöfn. Einn af hverjum tíu 
Reykvíkingum er innflytjandi. Samt hafa innflytjendur hér 
í borg ekki átt í sömu erfiðleikum og nýir borgarar Kaup-
mannahafnar. Þar hafa oft brotist út óeirðir og í Danmörku 
hafa stjórnmálaflokkar meira að segja sótt mikið fylgi frá 
kjósendum út á hatur gegn útlendingum.

Við erum blessunarlega laus við vandræði nágrannaþjóða 
okkar þegar kemur að innflytjendum á Íslandi. Hér leggjast 
allir á eitt, yngri sem eldri Íslendingar, við að byggja hér 
upp fallegt fjölmenningarsamfélag.

Pólverjar eru stærsti innflytjendahópurinn hér á landi. 
Í Fréttablaðinu í dag er skemmtilegt viðtal við Aleksöndru 
Wójtowicz, sem starfar sem lögreglufulltrúi við alþjóðadeild 
ríkislögreglustjóra. Hún flutti til Íslands átján ára gömul 
fyrir sautján árum þegar hér voru einungis um sex þúsund 
innflytjendur. Síðan þá hefur hún líkt og svo margir aðrir 
Íslendingar unnið í fiski og á leikskóla en er nú lögreglu-
fulltrúi.

Á vordögum fékk hópur ungra Pólverja sem kalla sig 
Projekt Polska samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í flokknum 
Til atlögu gegn fordómum. Ungu krakkarnir sem mynda 
þann hóp vilja sjálfir axla ábyrgð á því að bæta hag sinn hér 
á landi. Þeir vinna að aðlögun og bættum aðstæðum inn-
flytjenda og vilja að auki kynna íslenska menningu í Póllandi 
og pólska menningu hér á landi.

Stundum heyrum við frásagnir af fordómum og hatri í 
garð útlendinga á Íslandi. Slíkt ber að taka mjög alvarlega 
og á ekki að líðast. Við megum samt ekki gleyma að minnast 
á það sem vel hefur heppnast. Fjölmenningin blómstrar á 
Íslandi og við höfum nær öll tekið henni fagnandi líkt og 
borgarstjórinn í Reykjavík. Við eigum að vera stolt ef fólk 
vill flytja hingað og freista gæfunnar. Það er gott að búa á 
Íslandi og við eigum að bjóða það fólk sem hingað vill flytja 
velkomið. Ótti við útlendinga er ástæðulaus. 

Einn af hverjum tíu Reykvíkingum er innflytjandi:

Fjölmenningin 
blómstrar á Íslandi
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Torfason

mikael@frettabladid.is

Fjármálakreppan hefur víða 
dregið úr tiltrú á alþjóðasam-
vinnu. Að sama skapi hefur 
einangrunarhyggju vaxið 

fiskur um hrygg. Í einstökum ríkj-
um Evrópusambandsins hafa við-
horfsbreytingar af þessu tagi skerpt 
átakalínur í pólitík.

Þegar heimskreppan skall á fyrir 
og eftir 1930 urðu viðbrögðin svip-
uð. Víðast hvar urðu þeir ofan á 
sem vildu láta við það sitja að búa 
að sínu. Kjörorðin voru höft og 
þjóðernis hyggja. Eftir síðari heims-

styrjöldina varð 
mönnum ljóst að 
þeir höfðu ekki 
borið gæfu til 
að velja þá braut 
sem leiddi til 
hagsældar. 

Deilurnar 
nú eru ekki 
nákvæm eftir-

mynd þess sem þá gerðist. Heim-
urinn hefur einfaldlega breyst of 
mikið til þess. En þær snúast í eðli 
sínu um það sama. Lykillinn að 

kosningasigri Framsóknarflokksins 
á dögunum var til að mynda boð-
skapurinn um að höftin séu þunga-
vopn Íslendinga í glímu þeirra við 
erlend fjárplógsöfl. 

Þessi boðskapur er aftur gott 
dæmi um hvernig skammtíma-
sjónarmið verða smám saman ráð-
andi. Bráðabirgðaráðstöfun til nokk-
urra mánaða er allt í einu orðin að 
vopni sem enginn sannur Íslending-
ur má efast um. Þannig umbreytast 
höftin auðveldlega í haldreipi fyrir 
þjóðernis hyggju. 

Gerjun í utanríkispólitíkinni

Önnur birtingarmynd umræð-
unnar í vestrænum hag-
sældarríkjum er vaxandi 

andstaða við aðhaldsaðgerðir í 
ríkis fjármálum og peninga málum. 
Þegar þjóðir hafa eytt um efni 
fram er auðvelt að ala á óánægju 
með klassísk íhaldsúrræði.

Þessar aðstæður hafa byggt brýr 
í pólitíkinni milli ólíkra afla sem 
lengi hafa eldað grátt silfur. Marg-
ir þeirra sem áður töldu aðhalds-
aðgerðir í efnahagsmálum vera lög-
mál til að laga þjóðarbúskapinn að 
raunverulegum aðstæðum líta nú 
svo á að þær séu verkfæri alþjóða-
samfélagsins gegn þeim ríkjum 

sem höllum fæti standa. Rök geta 
staðið til þess að fara hægt í að-
lögun ríkisútgjalda eins og áætl-
un Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér 
gerði ráð fyrir. Einu geta þær 
þjóðir sem dregist hafa aftur úr í 
framleiðni þó ekki skotið á frest. 
Það er að gera nauðsynlegar kerfis-
breytingar. En þær geta líka verið 
sársaukafullar í byrjun. Reynslan 
sýnir á hinn bóginn að langvarandi 
bráðabirgðaráðstafanir verða mót-
sagnakenndar og ómarkvissar. 

Spurningin er hvort þjóðernis-
umræðan í Evrópu og víðar verð-
ur Þrándur í Götu nauðsynlegra 
kerfis breytinga af því að þær 

eru taldar eiga rætur í alþjóða-
samvinnu eins og aðhalds-
aðgerðirnar. McKinsey-skýrslan 
sýndi að framleiðni í íslenskum 
þjóðarbúskap stendur langt að baki 
því sem best gerist.  

Til að ráða bót á þeim vanda 
þarf margs konar kerfisbreyting-
ar, meðal annars í peningamálum, 
til að tryggja meiri samkeppni og 
jöfn samkeppnisskilyrði. Þeir tveir 
flokkar sem nú mynda nýja ríkis-
stjórn sögðu á liðnu kjörtímabili að 
langtímasjónarmið í þeim efnum 
yrðu að víkja fyrir þeirri brýnu 
nauðsyn að krafsa sig út úr ástand-
inu. 

Niðurskurður og kerfi sbreytingar

Viðskiptakerfi heimsins 
ræður miklu um hagsæld 
á Íslandi. Efnahagsleg 

markmið verða því aldrei slitin 
frá utanríkispólitíkinni. Þegar 
viðreisnin tók við af höftunum 
á sínum tíma var strax farið að 
huga að stöðu Íslands í efnahags- 
og viðskiptasamvinnu Evrópu. 
Í dag erum við aðilar að innri 
markaði Evrópusambandsins, 
sem ákveður lagaumgjörð efna-
hagsstarfseminnar. En sá bögg-
ull fylgir skammrifi að við höfum 
ekki mynt sem gjaldgeng er á 
þeim markaði, hvað þá víðar.

Í heimi örra breytinga er 
óbreytt staða í utanríkispólitík 
ávísun á stöðnun. Þá vill enginn 

kannast við að vera formælandi 
einangrunarstefnu. Síðan er í 
aðalatriðum deilt um tvær leiðir. 

Önnur byggir á hugmynda-
fræði sem forseti Íslands hefur 
mótað öðrum fremur. Hún felst í 
því að auka tengslin við Kína og 
Indland en leggja minni áherslu 
á Evrópu og Bandaríkin. Sú 
leið kallar ekki á neinar kerfis-
breytingar. 

Framsóknarflokkurinn fylgir 
þessari hugmyndafræði alfar-
ið og Sjálfstæðisflokkurinn að 
miklu leyti. Utanríkisstefnan 
gerjast nú á þennan veg.

Hin leiðin er að byggja á því 
sem fyrir er og stíga nýtt skref í 
samvinnu við þær þjóðir sem við 

höfum átt samleið með til þessa. 
Þar skiptir gjaldgeng mynt mestu 
máli. Hún yrði afgerandi kerfis-
breyting sem kallaði á mikinn 
aga í hagstjórn. Sjálfstæðisflokk-
urinn gaf forystuhlutverk sitt á 
þessu sviði eftir. Samfylkingin 
reyndi að ná pólitískri forystu um 
þessa leið. En það mistókst með 
öllu af mörgum ástæðum.  

Fyrir vikið er engin alvöru 
breið pólitísk forysta fyrir því að 
halda áfram á þeirri braut í utan-
ríkisviðskiptapólitíkinni sem 
mótaðist í kjölfar viðreisnarinn-
ar, þó að margir séu þess fýsandi. 
En þar gæti auðvitað byrjað gerj-
un líka. Viljum við horfa fram eða 
halda áfram að krafsa?

Að krafsa eða horfa fram

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

UMSÓKNIR UM LISTSÝNINGU 

Óskað er eftir umsóknum um sýningahald í Eiðisskeri, sýningarsal  
Seltirninga, vegna sýningarhalds frá september 2013 til júní 2014. 
Eiðissker er sýningarsalur Seltirninga á Eiðistorgi og staðsettur inn 
af Bókasafni Seltjarnarness. Salurinn er lánaður endurgjaldslaust til 
sýnenda. 

Með umsóknum skulu fylgja með myndir af verkum, ferilskrá og lýsing á 
fyrirhugaðri sýningu. 

Frekari upplýsingar veitir Soffía Karlsdóttir sviðsstjóri menningar- og 
samskiptasviðs Seltjarnarness í netfangið soffia@sletjarnarnes.is  
eða í síma 595-9100. 

Umsóknir skulu berast fyrir 15. júní 2013. 

Menningarsvið Seltjarnarnesbæjar. 
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LOFTPRESSA
1,5 HK. 1100 vött. 24 
lítra. 10 bör. Loftflæði 
180 l/mín. Ekki með 
olíu. 200/10/24.

BORVÉL MEÐ 
HLEÐSLURAFHLÖÐU UNEO
14.4V. 0-4800 snún./mín. Heggur, borar 
og skrúfar. 1,3 Ah litíum-ion rafhlaða.
Þriggja stunda hleðslutæki fylgir.

MÓTATIMBUR
22 x 150 mm. Verð á lbm.

ELISABETH SOFASÆT
Í settinu er borð með glerplötu, 
sófi og 2 stólar í poly-rattan. 
Svartar sessur fylgja með.
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20% afsláttur
af öllu skarti

20% afsláttur
af öllu skarti

20% afsláttur
af öllum kjólum

20% afsláttur
af Maxwell  

hvíta stellinu

20 bita Sushibakki
á aðeins 2.580 kr.

15% afsláttur
af heyrnartólum og 

Libratone hátölurum

5 stykki eldliljur
á 2.990 kr.

2 fyrir 1
af gæludýravörum

20% afsláttur
af öllum eyrnalokkum 
fyrir Eurovision-partýið

20-40% afsláttur
af völdum vörum

20-50% afsláttur
af völdum vörum

20-50% afsláttur
af völdum vörum

ORGINALORGINAL

kl. 15  

Eurovision-  
söngkeppni   

Skemmtigarðsins

Komdu og sjáðu nýjar 
stjörnur fæðast á 

sviðinu



Skóverslun Smáralind

TILBOÐ

20% afsláttur
af völdum kjólum

20% afsláttur
af öllum snakkskálum

20% afsláttur
af öllum peysum

25% afsláttur
af öllum  

stuttermabolum

20% afsláttur
af öllu skarti

15% afsláttur
af öllum buxum

20% afsláttur
af allri matvöru

25% afsláttur
af öllum skóm

25% afsláttur
af öllum kjólum

20% afsláttur
af öllum skyrtum  

í herradeild 

20% afsláttur
af Jeffrey Campbell 
skóm í dömudeild

Tilboð á partý- 
pinnum Friday's

Pantanir í  
síma 570-4400
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20% afsláttur
af öllum derhúfum

20% afsláttur
af völdum pörum
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20% afsláttur
af völdum pörum

30% afsláttur
af völdum vörum

20% afsláttur
af skarti

20% afsláttur
af öllum pappírsrörum 

og fánalengjum

15% afsláttur
af öllum kjólum, gildir 

11.-18. maí

20% afsláttur
af öllum kjólum í 

dömudeild

20% afsláttur
af öllum sundfatnaði

20% afsláttur
af öllum spariskóm 

fyrir dömur og herra

40% afsláttur
af völdum vörum

30-70% afsláttur
af völdum vörum

30% afsláttur
af öllum töskum

20% afsláttur
af öllum vörum

50% afsláttur
af völdum vörum
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Lífríkið í Lagarfljóti er 
að deyja út. Ekki kemur 
það þeim beinlínis á óvart 
sem vöruðu við afleið-
ingum Kárahnjúkavirkj-
unar. Öllum, sem af því 
vildu vita, mátti vera ljóst 
að það að hleypa vatninu 
úr Jökulsá á Dal austur í 
Lagar fljót hlyti að hafa 
ófyrirséðar afleiðingar 
í för með sér og breyta 
ásýnd fljótsins á marga 
vegu, hækka vatnsborð 
með tilheyrandi rofi á 
bökkum, litur þess myndi breytast 
verulega með auknum svifaur sam-
fara kólnun, sem hefði í för með sér 
versnandi lífsskilyrði í fljótinu. Nú 
er þetta að koma í ljós.

Nánast öll viðvörunarorð okkar 
andstæðinga Kárahnjúkavirkjunar 
eru að rætast. Það er verið að eyði-
leggja Lagarfljót. Það virðist hafa 
tekið skemmri tíma en vænta mátti, 
eða aðeins hálfan áratug. Vanhæfir 
pólitíkusar réðu för í þessu óheilla-
máli. Ríkisstjórn Davíðs Odds-
sonar og Halldórs Ásgrímssonar 
tók ákvörðun um virkjunina, og 
ákvörðunin var dyggilega studd 
af Landsvirkjunarforstjóranum 
Friðrik Sophusssyni. 

Allar viðvaranir vísindamanna 
voru hunsaðar, t.d. viðvaranir 
Helga Hallgrímssonar sem gjör-
þekkir fljótið og hefur skrifað um 
það merka bók (2005), þar sem hann 
varaði m.a. sterklega við vatna-
flutningunum. Á slíka menn var að 
sjálfsögðu ekki hlustað né aðra þá 
sem gagnrýndu virkjana áformin. 

Endapunktinn setti svo 
„umhverfis ráðherra“ 
Framsóknarflokksins, Siv 
Friðleifsdóttir, sem í árs-
lok 2001 sneri við úrskurði 
Skipulagsstofnunar, sem 
lagðist eindregið gegn 
virkjuninni vegna „óaftur-
kræfra umhverfisáhrifa“. 
Ábyrgð hennar hlýtur því 
að teljast mikil. 

Nú standa menn frammi 
fyrir gerðum hlut og afleið-
ingarnar að koma í ljós. 
Afleiðingar Kárahnjúka-

virkjunar verða sýnilegri á Hér-
aði með hverju árinu sem líður. 
Lagarfljót er gjörbreytt og lífríki 
þess hnignar, rof og landbrot við 
Fljótið, Jökulsá og Keldá í Fljóts-
dal hefur verið umturnað ásamt 
fögrum fossum. Farið er að bera á 
sandfoki úr aurum Jökulsár á Dal, 
í Hróars tungu sem nú eru orðnir 
þurrir stærstan hluta ársins. Trúað 
gæti ég að margir landeigendur 
við Lagar fljót séu áhyggjufullir 
þessa dagana. Gunnar Jónsson á 
Egilsstöðum, formaður bæjarráðs 
Fljótsdals héraðs, segir í Frétta-
blaðinu nýlega: „Lífríkið er nánast 
búið í Lagarfljóti“. 

Beittu valdi
Vissu menn ekki, hvað þeir voru 
að gera? Þau Davíð, Halldór, Val-
gerður og Siv vissu hvað þau voru 
að gera. Þau hunsuðu viðvaranir 
og beittu valdi sínu, voru ákveð-
in strax í upphafi að fórna Lagar-
fljóti fyrir álver á Reyðarfirði. Og 
fjölmargir Austfirðingar fylgdu 

þeim að málum. Það var fórnar-
kostnaðurinn, sem menn töldu rétt-
lætanlegan vegna þessarar fram-
kvæmdar, sem efla átti atvinnulíf 
á Austurlandi, sem hefur þó ekki 
gerst nema að litlu leyti. Viðbrögð 
Sivjar Friðleifsdóttur nú eru með 
ólíkindum, þar örlar hvorki á iðrun 
né afsökun, þótt skömmin sé orðin 
öllum ljós. Hún telur, að stjórnvöld 
myndu fara eins að í dag, kæmi 
slík staða upp. Líklega er það rétt 
hjá henni, a.m.k. ef Framsókn ætti 
sæti í ríkisstjórn. Hver ber ábyrgð 
á Kárahnjúkavirkjun, var það 
Alþingi og ríkisstjórn eða einstakir 
ráðherrar, eða var það Landsvirkj-
un? Spyr sá sem ekki veit. Búum 
við ekki í réttarríki, eða er það 
þannig, eins og oft hefur tíðkast 
hér á landi, að enginn beri ábyrgð 
á neinu, þegar upp er staðið, sama 
hvaða mistök eru gerð.

Er ósanngjarnt, að þeir sem 
stóðu fyrir þessu skemmdarverki 
sæti ábyrgð? Eða er þetta kannski 
verkefni Landsdóms? Við sem 
alin erum upp á bökkum Lagar-
fljóts horfum með sorg í hjarta 
til þess hvernig þetta fagra stöðu-
vatn hefur verið leikið, sjálf lífæð 
Héraðsins. Það er þyngra en tárum 
taki. Dapur legast er þó til þess að 
vita, að Héraðsbúar sjálfir skuli 
eiga þar drjúgan hlut að máli. En 
við það verða þeir líklega að búa. 

➜ Þau Davíð, Halldór, Val-
gerður og Siv vissu hvað þau 
voru að gera. Þau hunsuðu 
viðvaranir og beittu valdi...

Skoðun visir.is

„Mér varð um og ó 
– ég fékk áfall.“

Theodóra Guðrún Rafnsdóttir ræktaði 
ásamt unglingum skóg sem íbúar við 

Rituhóla skemmdu.

„Íbúum við Rituhóla er mis-
boðið að hömlulaus skóg-
rækt hafi skert það fagra 

útsýni sem þeir höfðu.“
Björn Guðmundsson, framhaldsskóla-

kennari og íbúi í Norðlingaholti.

„Ég sat og glotti við tönn 
megnið af tímanum.“

Finnur Friðriksson dósent komst að því að 
konur eru montnari en karlar á Facebook.

„Sömuleiðis hyggjumst við 
jafnvel sleppa því að fara yfir 

próf og skila einkunnum.“
Eiríkur Valdimarsson, formaður hagsmuna-
félags stundakennara en þeir eru óánægðir 

með hlut sinn hjá Háskóla Íslands.

UMMÆLI VIKUNNAR Hver ber ábyrgðina?

Í dag, laugardaginn 11. maí, 
er Fjölmenningardagur 
Reykjavíkurborgar haldinn 
hátíðlegur í fimmta sinn. 
Markmiðið með hátíðar-
höldunum er að fagna þeirri 
fjölbreyttu menningu sem 
borgarsamfélagið býður 
upp á og hlutverk fjölmenn-
ingardagsins er öðru frem-
ur að fagna borgarbúum af 
ólíkum uppruna sem eiga 
fjölbreyttan menningar-
legan bakgrunn. Samfélag 
og menning eru síbreyti-
leg og þróast í takt við tímann og 
íslenskt samfélag og innflytjendur 
mætast með samtakamætti og gleði 
í þessum hátíðarhöldum.

Fjöldi sjálfboðaliða
Mannréttindaskrifstofa Reykja-
víkur borgar ásamt fulltrúum úr 

fjölmenningarráði hafa 
sinnt undirbúningi Fjöl-
menningardagsins af mikl-
um krafti ásamt fjölda 
sjálfboðaliða. Fjölmenn-
ingardagurinn hefur öðlast 
sess í hugum borgarbúa og 
ár frá ári hefur þátttakan 
aukist í hátíðahöldunum. Í 
ár er metþátttaka á mark-
aðinum sem haldinn verð-
ur í Ráðhúsi Reykjavíkur, 
sem sýnir hversu mikill 
áhugi er meðal borgarbúa 
að kynna ólíka menningar-

heima með ýmsum varningi og 
matargerð. Íbúar klæðast skraut-
legum búningum og borgin iðar af 
lífi.

Markaður opinn öllum
Að venju hefst hátíðin með skrúð-
göngu frá Hallgrímskirkju að 

Ráðhúsi Reykjavíkur. Þar verður 
markaður, öllum opinn, þar sem 
kynnt verður handverk, hönn-
un og matur frá ýmsum löndum. 
Skemmtidagskrá verður í næsta 
húsi, Tjarnarbíói og afrískir tón-
leikar í Listasafni Reykjavíkur í 
Hafnarhúsinu, þar sem hljómsveit-
in The Bangoura Band leikur fyrir 
dansi. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Fyrir hönd mannréttindaráðs 
Reykjavíkur hvet ég alla borgarbúa 
til að taka virkan þátt í hátíðinni og 
njóta alls þess sem hún hefur upp 
á að bjóða.

Gleðilegan Fjölmenningardag!

Nýlega birtist í þessu blaði 
grein eftir mig undir fyrir-
sögninni Skógræktaröfgar í 
Elliðaárdal.

Nokkru fyrr tjáði ég mig 
um niðurstöður rannsókna 
á torlæsi allstórs hóps ung-
menna á Íslandi. Hef ekki 
séð niðurstöður rannsókna 
á torlæsi fullorðinna.

Mér verður hugsað til 
þess síðarnefnda vegna 
athugasemda sem ég hef 
fengið vegna greinarinnar 
um skógræktina.

Mér barst nafnlaust bréf 
í pósti. Bréfritari segir: „Ég býst við 
að þú eigir einhvern vin í þessum 
húsum þar sem þú ert að verja þess-
ar hamfarir.“

Ég get upplýst bréfritara um að ég 
þekki ekki nokkurn mann sem býr 
við Rituhóla. Ég segi heldur ekki eitt 
einasta orð til að verja gerðir íbúa 
við Rituhóla. Ég segi bara hvað þeir 
gerðu og hvers vegna. Greinin var 
að mestu skrifuð á haustmánuðum. 
Kveikjan var veiðidagur sem ég átti 
í Elliðaánum síðasta sumar þar sem 
ég komst að því að trjám hafði verið 
plantað á göngustíg sem veiðimenn 
ganga meðfram ánni. Málsgrein-
inni um Rituhólamálið var bætt 

við daginn sem greinin var 
send inn. 

Bréfritari segir líka: 
„Ég hvet þig til að ganga 
um svæðið og sjá hamfar-
irnar. Þarna verður aldrei 
mólendi þótt skógurinn 
verði felldur…“ Ég hef alls 
ekki lagt til að skógurinn 
verði felldur. Ég læt aðeins 
í ljós þá ósk mína að svæðið 
milli athafnasvæðis Fáks og 
árinnar fái áfram að vera 
trjálaust að mestu.

Ekki góðir siðir
Bréfritari spyr hvort ég gangi þarna 
daglega og hvort ég þekki náttúr-
una. Ég hef búið í nágrenni Elliða-
árdalsins frá fæðingu, lék mér þar 
sem barn og hef notið útivistar þar 
sem fullorðinn. Í 30 ár hef ég ýmist 
gengið eða hjólað um dalinn til 
vinnu minnar.

Í fullri auðmýkt viðurkenni ég að 
þekking mín á náttúrunni er tak-
mörkuð og ég vinn að því að bæta 
hana. Ég hef þó lokið háskólaprófi í 
efnafræði og setið háskólanámskeið 
m.a. í umhverfis- og auðlindafræði, 
líffræði, fuglafræði og jarðfræði. 
Í 34 ár hef ég kennt náttúrufræði-
greinar í framhaldsskóla.

Útivist, náttúruskoðun og nátt-
úruvernd hafa verið aðaláhugamál 
mín í meira en 40 ár. Með þessu hef 
ég stundað landslagsljósmyndun, 
fuglaskoðun og fuglaljósmyndun.

Ég hef ritað blaðagreinar um 
náttúruvernd. Nýlega skrifaði ég 
forsætisráðherra opið bréf í við-
leitni minni til að koma í veg fyrir 
skemmdarverk á Þríhnúkagíg. 
Einnig sendi ég nýlega inn tillögu 
á „Betri hverfi“ þess efnis að upp-
ræta lúpínu í hverfisfriðlandi Bugðu 
í Norðlingaholti. (Bréfritari spurði: 
„Veist þú að lúpínan er að yfirtaka 
dalinn?“).

Bréfritarinn sem kallar sig dal-
unnanda segir: „Þar sem ég veit 
ekki hvort ég er að senda réttum 
ritara bréfið þá sleppi ég nafninu 
mínu. Þó að ég skammist mín ekki 
fyrir að senda þetta bréf.“

Ég verð að hryggja dalunnanda 
með því að á meðal siðaðs fólks telj-
ast það ekki góðir siðir að senda 
fólki nafnlaus bréf. Vonandi sér 
hinn nafnlausi dalunnandi að sér.

Nafnlausum dalunnanda svarað

NÁTTÚRU-
VERND

Ólafur 
Hallgrímsson
fv. sóknarprestur 
á Mælifelli

NÁTTÚRU-
VERND

Björn 
Guðmundsson
framhaldsskóla-
kennari og íbúi 
í Norðlingaholti

FJÖLMENNING

Margrét 
Sverrisdóttir
formaður 
mannréttindaráðs 
Reykjavíkur

➜ Ég hef alls ekki lagt til að 
skógurinn verði felldur. Ég 
læt aðeins í ljós þá ósk mína 
að svæðið milli ....

➜ Fjölmenningardagurinn 
hefur öðlast sess í hugum 
borgarbúa og ár frá ári hefur 
þátttakan aukist í hátíða-
höldunum.
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Tæki og tól sem þú getur treyst
fyrir garðinn þinn
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 íslensk úrvals ræktun

Sumarblómin komin!

Finnsku ávaxtatrén 
komin!

Mæðradags
blómvöndur
Styðjið munaðarlaus 
börn og kaupið SOS 
mæðradagsblóm í Garðheimum
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Atli Fannar Bjarkason 
framkvæmdastjóri

Í partí til Ragga
„Ég ætla að fara í partí til 
Ragga félaga míns. Hann er 
öflugur körfuboltamaður og 
fínn gaur. Partí hjá slíkum 
mönnum geta ekki klikkað.“

Hjólhestamót Hjóladagur Vestur-
bæjar verður haldinn í annað sinn 
í Hagaskóla í dag og byrjar dag-
skráin klukkan 10. Boðið er upp 
á þrautabrautir, hjólreiðakeppni, 
hjóla viðgerðir, skiptihjólamarkað, 
skrúðhjólatúr og fleira.

Nemendur Hagaskóla sjá um veit-
ingasölu og einnig verður markaður 
með ýmsan varning. Allir velkomnir, 
með eða án hjólhesta.

Hjóladagur Vesturbæjar

Hjólin snúast

Kjarakaup Vínylmarkaðurinn mætir 
aftur til leiks á KEX Hostel, í dag. Sér-
staða þessa vínylmarkaðar, sem nú 
er haldinn í fjórða sinn, er sú að ein-
ungis er boðið upp á íslenska músík 
á vínyl að þessu sinni. 

Auk markaðarins munu alls konar 
hljómsveitir og tónlistarfólk koma 
fram, meðal annarra hljómsveitin 
Valdimar, Low Roar, Hjaltalín, Kippi 
Kaninus og fleiri.

Fjörið hefst klukkan 13 og stendur 
til klukkan 20. 

Vínylmarkaður á KEX

Íslenskur vínyll

Hressandi Í dag verður boðið upp á 
fjölskyldugöngu á Álftanesi. Gengið 
verður frá bókasafninu að Jörva, þar 
sem María B. Sveinsdóttir ábúandi 
tekur á móti hópnum og leiðir 
göngu um svæðið kringum Jörva og 
Skansinn.

Mæting í bókasafninu í Álftanes-
skóla, Eyvindarstaðavegsmegin. 

Gangan, sem hefst klukkan 11, 
tekur um klukkustund og eftir hana 
verður boðið upp á hressingu á 
bókasafninu. Létt ganga fyrir bæði 
börn og fullorðna.

Gengið um Álft anes

Söguganga

Hafið er mér mikill inn-
blástur og býr yfir 
djúpum leyndardóm 
og sannleik rétt eins 
og tónlistin fyrir 
mér. Þessir þættir 

sameinast í þessu verki,“ segir 
Lilja Birgis dóttir myndlistar-
maður spurð um innblásturinn 
að verki sínu Vessel Orchestra 
sem er opnunar verk Lista hátíðar 
í Reykjavík sem sett verður 
næsta föstudag. Í því leika skips-
flautur skipanna sem liggja við 
bryggju í Reykjavíkurhöfn en 
Lilja mun stýra verkinu frá mið-
bakka Reykjavíkurhafnar. „Það 
hefur verið alveg ótrúlega gaman 
að undirbúa þetta verk, skip-

stjórarnir og þeir sjómenn sem ég 
hef verið í sambandi við eru alveg 
yndislegir. Það er mér mikill heið-
ur að fá að vinna með þeim.“

Blaðamaður rölti með Lilju 
niður að höfn þar sem þau hittu 
fyrir skipstjóra Þórs, eins af varð-
skipum Landhelgisgæslunnar, 
sem leiðir okkur um skipið. „Við 
verðum bara að fylgjast með verk-
inu á netinu,“ segir Halldór B. 
Nellet, skipherra Þórs. „Þór verð-
ur farinn úr höfn en flauturnar í 
Tý og Ægi hljóma reyndar miklu 
betur,“ segir hann og bendir á 
skipin sem liggja við hlið Þórs.

Lilja samdi annað skipaflautu-
verk fyrir listahátíðina Villa 
Reykjavík sem haldin var árið 
2010. „Núna hef ég fleiri hljóðfæri 
og nýja meðlimi í bandinu mínu,“ 
segir Lilja kímin en nú taka mun 

fleiri skip þátt en fyrir þremur 
árum. „Og ég verð að bæta við að 
Úlfur Hansson hjálpaði mér við 
tæknilega gerð verksins.“

Lilja hefur fengist við myndlist 
síðan hún útskrifaðist úr Lista-
háskólanum árið 2010. Fyrir utan 
að sinna sinni list hefur hún líka 
unnið að margvíslegum hönnunar-
verkefnum iðulega í félagi við 
systur sína Ingibjörgu. Þær hafa 
meðal annars unnið mikið fyrir 
tónlistarmenn og hönnuðu til 
dæmis plötuumslög fyrir Sigur 
Rós og Jónsa, sem er bróðir 
þeirra. „Við erum mjög samrýmd-
ar og eigum auðvelt með að vinna 
saman. Það er svo auðvelt fyrir 
okkur að segja nákvæmlega hvað 
okkur finnst um það sem hinir eru 
að gera, sem er auðvitað mikill 
kostur,“ segir Lilja en meðal þess 

sem þær systur eru að fást við eru 
verkefni fyrir Norræna húsið og 
útgáfa þeirra fyrstu bókar.

„Svo er ég reyndar líka að 
vinna fyrir Kling og Bang 
gallerí á Hverfisgötu 42 sem er 
listamanna rekið gallerí sem fagn-
ar 10 ára afmæli á árinu.“

Vessel Orchestra verður flutt 
klukkan 17.30. „Það verður gaman 
að heyra flautur skipanna óma 
um borgina. Vonandi mæta sem 
flestir,“ segir Lilja brosandi að 
lokum áður en hún er rokin.

Stjórnar íslenska flotanum
Lilja Birgisdóttir er myndlistarmaður sem samdi tónverk fyrir skipsflautur fyrir nokkrum árum. Það 
verk var síðan valið til að opna Listahátíð í Reykjavík sem hefst næstu helgi. 

Sigríður Björg Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

Edda Óskarsdóttir, 
fyrirsæta og námsmaður

Þarf að læra
„Ég er í prófum og þarf að 
læra um helgina. Það gæti þó 
verið að ég kíki í heimsókn 
til bestu vinkonu minnar sem 
býr í Hveragerði.“

Dagur Hjartarson 
rithöfundur

Les Sjálfstætt fólk
„Ég ætla að halda áfram að 
lesa Sjálfstætt fólk og svo 
ætla ég að vinna í skáldsög-
unni minni Davíð Oddsson 
og ég.“

Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé, 
útibússtjóri og lýsandi í Formúlunni

Dale Carnegie og þríþraut
„Ég er á Dale Carnegie-námskeiði fyrir þjálfara 
allan daginn í dag en tek mér pásu í hádeginu 
fyrir tímatökuna í Formúlunni. Á sunnudaginn 
byrja ég daginn á Kópavogsþríþrautinni, fer svo 
að lýsa Formúlunni og lýk deginum með góðri 
hjólaæfingu.“

Styrkir rannsóknir
Styrktarfélagið Göngum 
saman efnir til vorgöngu 
fyrir alla fjölskylduna víða 
um land á morgun, mæðra-
daginn, klukkan 11.  Félagið 
styrkir grunnrannsóknir á 
brjóstakrabbameini og hefur 
frá stofnun veitt íslenskum 
rannsóknaraðilum á sviði 
brjóstakrabbameins um 32 
milljónum. Lagt er af stað frá 
Skautahöllinni í Laugardal í 
Reykjavík en nánari upplýs-
ingar eru að finna á gongum-
saman.is.

Bolir og höfuðklútar
Gangan er gjaldfrjáls en 
göngufólki gefst kostur á að 
styrkja rannsóknir á brjósta-
krabbameini með frjálsum 
framlögum eða með því að 
festa kaup á margvíslegum-
varningi Göngum saman. 
Í ár verða meðal annars 
seldir bolir og höfuðklútar 
sem hannaðir voru sérstak-
lega fyrir félagið af Kron by 
Kronkron en á bak við það 
merki eru hönnuðirnir Magni  
Þorsteinsson og Hugrún 
Dögg Árnadóttir.

Brjóstabollur
Styrktarfélagið Göngum 
saman nýtur einnig góðs 
af samstarfi við Lands-
samband bakarameistara. 
Bakarar landsins standa 
fyrir sölu á brjóstabollum 
í bakaríum um allt land 
alla helgina í tengslum við 
mæðradaginn. Félagið hvet-
ur landsmenn því til þess 
að bjóða upp á gómsætar 
brjóstabollur með kaffinu 
alla mæðradagshelgina og 
láta þannig gott af sér leiða, 
brjóstanna vegna.

Gengið saman á mæðradaginn
Árleg ganga til styrktar rannsóknum á brjóstakrabbameini fer fram á morgun. Í ár verða einnig seldir bolir og 
höfuðklútar hannaðir af Magna og Hugrúnu í Kron og brjóstabollur í bakaríum til styrktar rannsóknunum.

Borgarnes

Selfoss
Reykjanesbær

Reykjavík

Vestmannaeyjar

Stykkishólmur

Patreksfjörður

Ísafjörður

Blönduós

Siglufjörður

Akureyri

Egilsstaðir
Reyðarfjörður

Höfn

➜ Lilja og systir hennar 
Ingibjörg hafa unnið mikið 

saman, meðal annars 
plötuumslög fyrir bróður 

sinn Jónsa í Sigur Rós.

Í GÓÐUM FÉLAGS-
SKAP  Lilja Birgis-

dóttir ásamt þeim 
Jóhanni Erni 

Sigurjónssyni og 
Pálma Jónssyni af 

varðskipinu Þór. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



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

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

ÍS
LE

N
SK

A 
SI

A.
IS

 D
AS

 6
32

18
  0

5/
13

STYRKTU MÁLEFNI
ALDRAÐRA

DRÖGUM
Á ÞRIÐJUDAG

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

FULLT SKOTT AF 
PENINGUM
5 milljónir króna 
í skottinu
á tvöfaldan miða

eða 10 milljónir í peningum.

MILLJÓNAVINNINGAR
7x6 milljónir og 39x4 milljónir

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

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.

Leggjum okkar af mörkum og búum öldruðum 
áhyggjulaust ævikvöld. Happdrætti DAS hefur tekið 
þátt í því verkefni í 59 ár.

SEX VW BJALLA!
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

- TAKMARKAÐUR AKSTUR
Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai sem býður 
5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum.

Opnunartími Hyundai Kauptúni 1(Beint á móti IKEA)

Opið frá kl. 07.45–18.00 virka daga og 10.00–16.00 á laugardögum. 

ÓKEYPIS LÉTTSKOÐUN fyrir Hyundai viðskiptavini. Viðskiptavinir Hyundai geta 
komið með bílinn sinn hvenær sem er í Léttskoðun þeim að kostnaðarlausu.

Þeir sem þekkja til Hyundai vita að n ju Hyundai b larnir eru einhverjir v nduðustu b lar sem v l er . N  er komið að þ r 
að reynsluaka virkilega g ðum b l hj  Hyundai. Hvort sem það verður jeppi rsins 2013, Hyundai Santa Fe eða Hyundai 
i20 með einni sparneytnustu d silv l  heimi - þitt er valið.

VINNUR Þ  iPad MINI

EÐA GISTINGU?
NINININININININI

PR FAÐU HY
AKSTURSH T Ð

Hyundai i30 Classic

Verð fr : 2.990 þ s. kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*



Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

Kaupt ni 1 – 210 Garðabæ
575 1200 – www.hyundai.is

GLAÐNINGUR FYRIR GESTI
Grillmeistarinn verður á staðnum milli klukkan 
11 og 15 og grillar pylsur fyrir gesti og gangandi. 
Börnin fá blöðrur í tilefni dagsins.

OPIÐ Í DAG LAUGARDAG
FRÁ 10–16
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an
ga

Bíl hú ð

n
andi.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
7

7
9

6

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

YUNDAI  DAG
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Hyundai i20 Classic

Verð fr : 2.490 þ s. kr.
Eyðsla 3,8 l/100 km*

Hyundai Santa Fe III – 2,2 dísil, sjálfskiptur.

Verð: 7.450 þ s. kr.
Eyðsla 6,6 l/100 km*

Hyundai ix35, 4x4 – 2,0 dísil, beinskiptur.

Verð: 5.390 þ s. kr.
Eyðsla 5,7 l/100 km*

JEPPI RSINS 2013
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Aleksandra Wójtowicz er fyrsti inn-
flytjandinn á Íslandi til að ganga 
í lögregluna. Hún er frá Póllandi 
en fluttist hingað til lands árið 
1998. Móðir hennar hafði þá flutt 
á undan börnum sínum eftir erfið-

leika sem á fjölskyldunni dundu í kjölfar 
fráfalls föður hennar. „Við misstum allt á 
tveimur dögum. Húsið, pabba og allar eigur 
okkar,“ útskýrir Aleksandra. Hún segir 
mikil vægt að fólk sem flytjist á milli landa 
skilji ekki drauma sína eftir í heimalandinu 
heldur haldi sínu striki og sé ákveðið í að ná 
settu marki.

Fráfall föður og flutningar
„Ég flutti hingað 1996 og bjó lengst á Eski-
firði eða í 13 ár. Ég ætlaði ekkert endilega 
að ílengjast hér,“ segir Aleksandra, sem nú 
er 32 ára. Hún kynntist fljótlega mannin-
um sínum og þau stofnuðum til fjölskyldu. 
Hann er skólastjóri í Tónlistarskólanum 
á Eskifirði og býr þar með yngri börnun-
um þeirra. Sjálf býr Aleksandra í Reykja-
vík með elsta stráknum, en sá nemur mat-
reiðslu. Aleksandra segist ekki ókunn þessu 
fjölskyldumynstri en oft geti það þó tekið á 
að búa ekki öll saman. 

Móðir Aleksöndru flutti til Íslands á undan 
börnunum til þess að vinna, fyrir rúmum 
tuttugu árum síðan.„Mamma flutti fyrst ein í 
burt til þess að halda öllu saman. Hún neydd-
ist til þess, þar sem lífið sem við þekktum í 
Póllandi breyttist hratt og varð skyndilega 
mjög erfitt. Við misstum húsið okkar og svo 
pabba okkar og allar eigur okkar á aðeins 
tveimur dögum. Mamma var hörkudugleg 
og ótrúleg hetja. Hún fórnaði sér fyrir fjöl-
skylduna. Hún var líka mjög hörð á því að 
við systkinin kláruðum menntaskólann í Pól-
landi og fyrir það eigum við henni þakkir 
skildar. Við komum því hingað systkinin koll 
af kolli eftir að hafa lokið náminu.“

Úr frystihúsi á slökkviliðsbíl
Aleksandra var átján ára við komuna til 

Íslands. Hún byrjaði að vinna sem au pair 
en síðan þá hefur hún unnið ýmiss störf, 
allt frá frystihússtörfum til barnagæslu og 
skrifstofustarfa. Nú síðast vann hún í tvö 
ár sem slökkviliðs- og sjúkraflutningakona 
í Fjarðabyggð. 

„Þegar ég lauk skólanum var erfitt að fá 
vinnu innan lögreglunar. Ég fór því og lærði 
sjúkraflutninga til viðbótar. Það var svo í 
fyrra sem ég sótti um í alþjóðadeildinni hjá 
Ríkislögreglustjóra og fékk loks starfið sem 
ég þráði. Ég er alveg ótrúlega ánægð með 
það.“

Lögregluskólaganga Aleksöndru var 
henni ekki auðveld, en hún segist hafa það 
að leiðarljósi að gefast aldrei upp. „Íslenska 
er ekki auðveld að læra og hvað þá lögfræði 
á íslensku,“ segir Aleksandra og skellir upp 
úr. „En ég gafst aldrei upp. Á einhverjum 
tímapunkti hélt ég að ekkert yrði úr þessu 
hjá mér og að ég gæti aldrei orðið lögga. Það 
virtist allt of erfitt en það er mér til happs 
að vera mjög ákveðin. Ég er líka svo heppin 
með góðan stuðning ástvina.“

Í byssuleikjum úti í skógi
Lögregludrauminn hefur Aleksandra borið 
með sér frá í æsku. Hún segist ekki hafa 
verið gefin fyrir pjatt og prjál sem barn og 
fundið sig illa í leik með öðrum stúlkum. 
Þess í stað hafi hún stundað byssuleiki 
grimmt með drengjunum á svæðinu. „Ég 
hef alla tíð borið mikla virðingu fyrir lög-
regluþjónum og sem lítil stelpa í Póllandi 
leit ég mikið upp til þeirra. Ég var mjög 
strákaleg og var alltaf í byssuleikjum úti 
í skógi með strákunum en vildi ekki leika 
mér með dúkkur. Ætli það sé ekki þaðan 
sem draumur inn er sprottinn. Mér fannst 
aðdáunar vert hve lögreglumenn eru hjálp-
samir og góðir og það var því langþráður 
draumur minn sem rættist þegar ég hóf að 
starfa innan lögreglunnar.“

Karllægur heimur lögreglunnar 
Í nýútkominni ársskýrslu Ríkislögreglu-
stjóra kemur fram að konur gegni aðeins 
litlum hluta þeirra starfa sem í boði eru 
innan lögreglunnar. Konur innan lög-
reglunnar eru aðeins um fjórtán prósent. 

Hæsta hlutfall kvenna er á meðal lögreglu-
fulltrúa en það lægsta á meðal stjórnenda. 
Aleksandra segist ekki finna fyrir for-
dómum vegna uppruna síns í starfi sínu. 
Hún finni þó meira fyrir því að vera kona í 
karlastétt. „ Það er augljóslega aðeins erf-
iðara að vera kona í karlastétt þótt það hafi 
ekki mikil áhrif á mig persónulega. Þeir 
hafa svolítið valdið innan stéttarinnar.“

Aðspurð segist Aleksandra ekki vita 
hvers vegna konur sæki síður fram innan 
lögreglunnar en segir það ef til vill tengj-
ast samfélagsgerðinni og gömlum gildum. 

„Kannski liggur áhugi kvenna ekki í 
þessa átt. Þetta er ekki fjölskylduvænt starf 
og oft hættulegt. Mér finnst skrítið að það 
séu ekki fleiri lögreglukonur. Ég sjálf beið 
eftir að börnin stækkuðu og fór þá af stað 
og gerðist lögga. Það er nefnilega ríkt í 
okkur konunum að vilja hugsa um börnin 
okkar fyrst og fremst og þetta tengist ef til 
vill þessum gömlu gildum.“

Fordómar eitur fjölmenningar
Það dylst engum að Ísland er orðið að fjöl-
menningarsamfélagi. Þróunin var hröð og 
hingað fluttust þúsundir Pólverja á mjög 
skömmum tíma. Því miður virðast for-
dómar gagnvart útlendingum ennþá vera 
til staðar. 

Aleksandra segir þó að hún hafi ekki 
orðið mikið vör við fordóma samfélagsins 
í sinn garð og ef eitthvað slíkt hafi komið 
fyrir hafi hún látið það sem vind um eyru 
þjóta. Fordómar séu af hinu illa, eitur fjöl-
menningarinnar. 

„Ég er mjög heppin hvað þetta varðar. 
Ég hef heyrt af mjög ljótum fordómum og 
pólskir vinir mínir hafa lent í ýmsu mis-
fallegu. Mér finnst það auðvitað hrylli-
legt en mín tilfinning er samt sú að það sé 
almennt mjög vel tekið á móti útlending-
um hér á landi og það er vel.“ Hún segir 

að málefnum nýbúa á Íslandi sé mjög vel 
háttað innan félagslega kerfisins þar sem 
margt er gert til að hjálpa fólki að aðlagast 
og komast hratt inn í samfélagið. Einnig séu 
allar upplýsingar mjög aðgengilegar. „Það 
er nær allt til á pólsku, sem er æðislegt, og 
ég veit það bara í gegnum vinnuna mína 
að margt gott starf er unnið. Ég veit það 
líka manna best að það er ekki auðvelt að 
aðlagast nýju samfélagi, þvert á móti fannst 
mér ég sjálf rekast á veggi. Það fór reyndar 
svolítið eftir því hvar ég bjó hverju sinni en 
stundum þurfti ég alveg á öllum kröftunum 
mínum að halda. Ég hætti samt ekkert að 
reyna og það er svo mikilvægt, að gefast 
ekki upp. Þetta hefst allt á endanum,“ segir 
Aleksandra.

Allt öðruvísi fátækt í Póllandi
Um ástandið í Póllandi segir hún að það fari 
svolítið eftir landshlutum hversu gott eða 
slæmt fólkið hafi það.

„Ég reyni að fara heim til Póllands á 
hverju ári að heimsækja fólkið mitt. Það 
fer eftir því hvaða hluta Póllands þú skoðar 
hvort ástandið sé orðið betra en var. Sumir 
segja það betra, aðrir eru mjög svartsýnir 
og margir af þeim sem hafa búið hér vilja 
koma aftur til Íslands. Það er allt öðruvísi 
fátækt í Póllandi en hérna og mér finnst 
varla að hér sé kreppa í samhengi við það 
sem ég þekki þaðan. Þetta er allt öðruvísi.“ 

Aleksandra er mjög hörð á að ekki megi 
gefast upp þó móti blási. Hún segir það ríkt 
á meðal útlendinga í nýjum samfélögum að 
leggja drauma sína á hilluna. 

„Það skiptir ekki máli hver maður er 
eða hvar maður býr. Við eigum alls ekki að 
leggja draumana okkar til hliðar. Við eigum 
ekki að gefast upp en ég veit að margir gera 
það. Ég er lifandi sönnun þess að þetta er 
allt hægt ef þú vilt það nógu mikið. Allt 
getur orðið yndislegt.“

María Lilja 
Þrastardóttir
maria@frettabladid.is

Alltaf dreymt um að vera lögga
Aleksandra Wójtowicz fluttist hingað til lands fyrir sautján árum. Hún er frá Póllandi en fjölskylda hennar kom til Íslands í 
von um betra líf eftir erfiðleika í heimalandinu. Hún hefur frá barnæsku verið ákveðin í því að gerast lögreglukona. 

ALEXANDRA WÓJTOWICZ  Byrjaði að vinna sem au pair á Íslandi. Síðan þá hefur hún unnið ýmis störf, meðal annars í frystihúsi, við barnagæslu og á skrifstofu. Nú á löggustarfið hug hennar allan. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 

  Ég var mjög strákaleg og var alltaf í byssuleikjum úti í skógi 
með strákunum en vildi ekki leika mér með dúkkur. Ætli það sé 

ekki þaðan sem draumur inn er sprottinn.  
Aleksandra Wójtowicz



VERTU MEÐ Í MÆÐRADAGSGÖNGUNNI  12. MAÍ

GÖNGUM SAMAN
UM ALLT LAND

Árleg Mæðradagsganga styrktarfélagsins 
Göngum saman verður á 14 stöðum á landinu.
Í göngunni sameinumst við í hressandi 
útiveru og virkum stuðningi við 
grunnrannsóknir á eðli og orsökum 
krabbameina í brjóstum.
Söfnunarbaukarnir verða á lofti og 
landsfrægur varningur verður til sölu.
Komdu með - þú hefur gott af því!

Allar göngurnar hefjast kl. 11. Á gongumsaman.is sérðu hvaðan lagt er í hann á hverjum stað.

AKUREYRI
BLÖNDUÓS
BORGARNES
EGILSSTAÐIR
HÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
PATREKSFJÖRÐUR
REYÐARFJÖRÐUR
REYKJANESBÆR
REYKJAVÍK
SELFOSS
SIGLUFJÖRÐUR
STYKKISHÓLMUR
VESTMANNAEYJAR

Gómsæt leið til að styrkja lífsnauðsynlegar 
rannsóknir!

BRJÓSTABOLLUR MEÐ KAFFINU

Landssamband 
bakarameistara stendur 
fyrir sölu á brjóstabollum 
í bakaríum um allt land 
dagana 9.-12. maí. Bjóddu 
upp á brjóstabollur alla 
mæðradagshelgina og 
láttu þannig gott af þér 
leiða, brjóstanna vegna.

STYRKJUM GRUNNRANNSÓKNIR
Á BRJÓSTAKRABBAMEINI
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➜ Eins og frægt er orðið fékk Eyþór Ingi í skammir í 
sjóhattinn fyrir að verka karfa í myndbandinu við Ég á líf. 

Hann er þó enginn landkrabbi heldur var þrjú sumur á sjó með 
Gunnlaugi föður sínum frá þrettán til fimmtán ára aldurs.

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

Dalvíkingurinn Eyþór 
Ingi Gunnlaugs-
son býr sig nú undir 
stærstu stund feril 
síns þegar hann stíg-
ur á svið í Malmö í 

Svíþjóð í næstu viku og syngur 
lagið Ég á líf fyrir hundruð millj-
ónir víðs vegar um heim. Þetta er 
enn ein rósin í hnappagat þessa 
tæplega 24 ára gamla Dalvíkings, 
sem hefur verið lengi í bransan-
um og náð lengra en flestir jafn-
aldrar hans á Íslandi.

Eyþór Ingi er fæddur á Dal-
vík 29. maí 1989, sonur hjónanna 
Gunnlaugs Antonssonar og Guð-
bjargar Stefánsdóttur. Guðbjörg 
minnist hans sem afar glaðværs 
og meðfærilegs barns, sem var 
ávallt sjálfum sér nógur og hafði 
alltaf eitthvað fyrir stafni. Hann 
var ekki fyrr farinn að tala eins 
og hálfs árs gamall þegar hann 
byrjaði að syngja og snemma kom 
í ljós að hann var náttúrutalent.

„Hann hlustaði mikið á ævin-
týri og leikrit, Kardimommu-
bæinn og Dýrin í Hálsaskógi. 
Hann var alltaf mjög lagviss og 
ótrúlega fljótur að læra texta.“ 
Framan af fékk hann sitt tónlist-
arlega uppeldi hjá ömmu sinni, 
sem var mikill aðdáandi Elvis 
Presley og var ekki hár í loft-
inu þegar hann var byrjaður að 
syngja slagara með honum. 

„Hann var ekki alveg með ensk-
una á hreinu og þau gátu verið 
svolítið skondin sum orðin sem 
komu út úr honum,“ segir Guð-
björg og hlær. Þá tók hann ást-

fóstri við Ladda, hlustaði mikið á 
plöturnar hans og náði svo góðu 
valdi á karakterunum hans að 
hann sigraði í eftirhermukeppn-
inni Laddanum í Rás 2 árið 2009 
og steig síðar á svið með honum í 
Þjóðleikhúsinu. 

Liðtækur harmonikkuleikari
Sjö ára gamall byrjaði Eyþór Ingi 
að læra á harmoniku, sem er eina 
formlega tónlistarmenntunin sem 
hann hefur hlotið, og er víst nokk-
uð liðtækur harmonikuleikari. 
Hann segist þó fljótlega hafa gef-
ist upp á að reyna að lesa nótur og 
einfaldlega spilað eftir eyranu. Um 
tíu ára aldur fór faðir Eyþórs að 
kynna fyrir honum hetjur hippa-
rokksins, Deep Purple, Led Zep-
pelin og fleiri. 

„Þá varð ekki aftur snúið,“ 
segir Guðbjörg. „Hann varð 
algjörlega heltekinn af þessari 
tónlist.“ 

Þrettán ára lagði Eyþór Ingi 
dragspilið á hilluna og tók í stað-
inn upp kassagítarinn, sem hann 
kenndi sér sjálfur á. Ottó Elías-
son, æskuvinur Eyþórs, segir 
að í honum hafi alltaf blundað 
skemmtikraftur. Hann hafi tekið 
þátt í öllum skólaleikritum og haft 
mikinn áhuga á kvikmyndum. 

„Við vorum að fást við að gera 
stuttmyndir saman en smám 
saman leiddumst við út í tónlist og 
hún varð síðan algjörlega ofan á.“ 

Tónlistaráhugi Eyþórs fór ekki 
fram hjá neinum en enginn gerði 
sér í rauninni grein fyrir hversu 
miklu hæfileika hann hafði fyrr á 
sextánda eða sautjánda ári. Árið 
2004 tók hann þátt í uppfærslu 
Leikfélags Akureyrar á Óliver 
og ári síðar, þegar hann var á 
fyrsta ári í VMA, lék hann aðal-

hlutverkið í Jesus Christ Super-
star í uppfærslu VMA og MA. 

„Það var þá sem ég áttaði mig á 
hversu góður hann er,“ segir Guð-
björg. „Ég vissi ekki að hann hefði 
svona ótrúlegt breitt og sterkt 
raddsvið. Ég hafði alltaf haldið að 
hann myndi leiðast út í leiklist en 
það var þarna sem mig fór að gruna 
að tónlistin yrði fyrir valinu.“ 

Árið 2007 vakti hann rækilega 
athygli þegar hann sigraði örugg-
lega í Söngkeppni framhalds-
skólanna með kraftmiklum flutn-
ingi á Deep Purple-laginu Perfect 
Stranger, sem nefndist á íslensku 
Framtíð bíður. Ekki var um villst 
að hér var mikið efni á ferð sem 
líklegt væri að myndi láta að sér 
kveða áður en langt um liði. 

Stjarna er fædd 
Með þennan meðbyr ákvað hann 
að hætta í VMA og helga sig tón-
listinni. Hann segist ekki hafa 
fundið sig í skóla þar sem hann er 
lesblindur og með athyglisbrest. 
Stóra tækifærið kom ári síðar 
þegar Eyþór Ingi heillaði Bubba 
Morthens upp úr skónum og bar 
sigur úr býtum í sjónvarpskeppn-
inni Bandið hans Bubba. Þetta kom 
Eyþóri endanlega á kortið. Hann 
hefur haft lifibrauð af tónlistinni 
allar götur síðan. Árið 2009 fengu 
Stuðmenn hann til liðs við sig til 
að fylla í skarð Egils Ólafsson-
ar og síðar gekk hann til liðs við 
Todmobile og tók upp plötu með 
þeim. Þá fór hann með stórt hlut-
verk í Rocky Horror Picture Show 
og lék í Vesalingunum í Þjóðleik-
húsinu í fyrra.  

Fullorðnaðist snemma 
Eyþór er trúlofaður Soffíu Ósk 
Guðmundsdóttur en þau hafa 

Finnst hann alltaf geta gert betur
Frá því að hann sló í gegn sautján ára gamall hefur Eyþór Ingi Gunnlaugsson verið í sviðsljósinu. Velgengni á unglingsárum 
þýddi að hann þurfti að fullorðnast fyrir augum þjóðarinnar en það hjálpaði honum að öðlast meiri þroska en árin segja til 
um. Undir rokkaralegu yfirbragðinu er hann rólyndur fjölskyldufaðir og manna ólíklegastur til að rústa hótelherbergi. 

FJÖLSKYLDAN ROKKAR  Eyþóri Inga líður best í faðmi fjölskyldunnar. Hann og Soffía Ósk Guðmundsdóttir hafa verið saman í þrjú ár. Hún átti fyrir tvær dætur, Báru Katrínu og Kristínu Emmu, en síðar eignuðust þau 
saman Elvu Marín. Mæðgurnar fóru utan til Malmö á fimmtudag en stórfjölskylda Eyþórs heldur út á næstu dögum og ætlar að styðja við bakið á honum.   MYND/ÚR EINKASAFNI
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Fer með aðalhlutverkið í Jesus 
Christ Superstar í sameiginlegri 
uppfærslu MA og VMA.  

NOKKRIR BAUTASTEINAR Á ÆVI EYÞÓRS INGA

Eitt af sérkennum Eyþórs er hið síða, 
ljósa hár sem hann hefur skartað síðan 
hann var sextán ára. Móðir hans segir 
það hafa farið í taugarnar á henni í 
fyrstu og hún hafi suðað í honum að 
fara í klippingu. „En núna gæti ég ekki 
hugsað mér að hafa hann öðruvísi.“ 
Hárið er Eyþóri svo til heilagt, eftir sigur-
inn í undankeppninni tók hann það fram 
að hann væri reiðubúinn til að gera hvað 
sem áður en hann færi utan til Malmö 
nema að fara í klippingu.

„Það kemur ekki til greina að láta 
skerða hárið,“ segir Guðbjörg. „En hann 
segist ekki ætla að verða síðhært gamal-
menni. Hann á því eftir að fara í klippingu 
einhvern daginn en ekki á næstunni.“

VERÐUR EKKI SÍÐ-
HÆRT GAMALMENNI

2004 2007 2008 2010 2011 2011-2012 2013

Tekur þátt í upp-
færslu Leikfélags 
Akureyrar á Ólíver. 

Sigrar
í Bandinu 

hans 
Bubba. 

Eyþór Ingi sigrar í 
Söngvakeppni framhalds-

skólanna með laginu 
Framtíð bíður, sem hann 

flutti fyrir Verkmennta-
skólann á Akureyri.

Leikur Riff Raff í uppfærslu LA á Rocky 
Horror Picture Show. Tilnefndur til 

Grímunnar fyrir söng sinn í verkinu. Er 
gestasöngvari með Stuðmönnum og túrar 

um landið með þeim. Gengur til liðs við 
hljómsveitina Todmobile og syngur inn á 

plötuna 7 sem kom út ári síðar. 

Leikur Berger í uppfærslu 
Silfurtunglsins á Hárinu

í Hofi og Hörpu. 

Fer með hlutverk Maríusar
í Vesalingunum 

í Þjóðleikhúsinu.

Sigrar í undankeppni 
Eurovision á Íslandi 
með laginu Ég á líf.

verið saman síðan 2009, þegar 
Eyþór stóð á tvítugu. Soffía, sem 
er Húsvíkingur og vinnur á tann-
læknastofu, er sjö árum eldri en 
Eyþór. Þau kynntust einu og hálfu 
ári áður en í viðtali við DV árið 
2010 sagði Eyþór að aldursmunur-
inn hefði komið í veg fyrir að þau 
byrjuðu saman fyrr. 

„Við komumst hins vegar fljót-
lega að því að aldur skiptir ekki 
máli, þar sem við gátum ekki hætt 
að hugsa hvort um annað,“ sagði 
hann þá. Móðir Eyþórs segir hann 
ávallt hafa verið fullorðinn í sér, 
bæði til orðs og æðis. 

„Kannski er það vegna þess 
að hann umgekkst langafa sinn 
og langömmu sína mjög mikið,“ 
segir hún. „Enn þann dag í dag 
segir fólk við mig: Það getur ekki 
verið að hann sé bara 23 ára.“ 
Undir það tekur Soffía, sem segir 
aldursmuninn ekki hafa sett strik 
í reikninginn þegar á hólminn var 
komið. „Ég hristi höfuðið þegar 
hann sagði mér hvað hann væri 
gamall, því þegar ég var að tala 
við hann hvarflaði ekki að mér að 
þessi maður væri yngri en ég.“ 
Soffía Ósk átti tvær dætur frá 
fyrra sambandi, Báru Katrínu og 
Kristínu Emmu. Soffía segir það 
bera þroska Eyþórs vitni hversu 
áreynslulaust hann tileinkaði sér 
uppeldishlutverkið aðeins tvítug-
ur að aldri. „Hann er ótrúlega 
ljúfur og ábyrgur og tekur föður-
hlutverkið alvarlega.“ Fyrir rúmu 
áru eignuðust þau saman dóttur-
ina Elvu Marín.

Rólegur rokkari 
Í útliti er Eyþór staðalímynd 
rokkarans og sækir greinilegan 
innblástur í átrúnaðargoð sín frá 
hippatímanum. Hann hefur hins 
vegar ekki tileinkað sér lífshætti 
þeirra, sem einkenndust af partí-
standi og sukki. Hann er í fullri 
dagvinnu sem pabbi en á kvöldin 
klæðir hann sig í rokkgallann og 
stígur á svið. „Hann er ótrúlega 
rólegur og þolinmóður og líklega 
manna ólíklegastur til að rústa 
hótelherbergi,“ segir Soffía Ósk 
og hlær. Ottó segir að eflaust hefði 
velgengni í tónlistarbransanum 
stigi mörgum jafnöldrum Eyþórs 
til höfuðs og þeir látið glepjast 
af freistingum hans. „Það hefur 
aldrei verið vandamál hjá honum; 
hann er bara sami Eyþór og maður 
þekkti. Hann er mjög þroskaður og 
hefur sterka jarðtengingu.“ Sjálfur 
segir Eyþór rokkið ekki snúast um 
„sex, drugs and rock n‘ roll“. „Nú 
til dags snýst rokkið svo mikið um 
það að vera heiðarlegur og sam-
kvæmur sjálfum sér. Rokkarar 
þurfa ekki lengur að ganga um í 
leðurbuxum, vera uppdópaðir og 

líma húsgögnin sín á hvolf, það er 
bara liðin tíð,“

Soffía heldur því þó til haga 
að hann sé ekki skaplaus. „Hann 
er mikil tilfinningavera og rétt-
sýnn; getur verið mjög fastur á 
sínu, sérstaklega þegar hann veit 
að hann hefur á réttu að standa.“ 

Eyþór er tónlistarmaður af lífi 
og sál og á sér fá áhugamál utan 
hennar. Ottó segir að þótt hippa-
rokkið sé í uppáhaldi hjá honum 
hafi hann víðfeðman smekk. 

„Hann kann bara gott að 
meta, hvort sem það heitir Led 
Zeppelin, Radiohead eða Rufus 
Wainwright.“ 

Eyþór hefur engan áhuga á 
íþróttum, er nánast antisportisti 
og Soffía segir að það hafi unnið 
með honum á sínum tíma að hann 
hertekur ekki sjónvarpið á sunnu-
dögum yfir enska boltanum. Hann 
er hins vegar mikill sælkeri og 
finnst gott að gera vel við sig í 
mat og drykk. Uppáhaldið var 
plokkfiskur sem Anton afi hans 
heitinn eldaði en nú kann hann 
ekkert betur að meta en grillaða 
hnísu að hætti föður síns.

Þeir sem þekkja Eyþór nefna 
óstundvísi sem hans helsta löst. 

„Hann er náttúrulega með 
athyglisbrest á háu stigi og oft 
í litlu sambandi við klukkuna,“ 
segir Soffía og hlær. „Hann 
hefur hins vegar lært að lifa með 
því og þetta kemur ekki niður á 
vinnunni.“ 

Ótrúlega sjálfsgagnrýninn
Allir eru sammála um að hann 
geri gífurlegar kröfur til sjálfs sín, 
stundum of miklar. 

„Hann er mjög sjálfsgagnrýn-
inn og harður við sjálfan sig,“ 
segir Soffía. „Það getur sjálf-
sagt verið kostur, hann er líklega 
þar sem hann er vegna þess að 
hann gerir miklar kröfur til sín. 
Hann er með fullkomnunaráráttu; 
aldrei fyllilega ánægður og finnst 
hann alltaf geta gert betur.“

Undir það tekur móðir hans. 
„Kröfurnar eru svo miklar að þær 
geta staðið honum fyrir þrifum. 
Ég hugsa að þetta sé að hluta til 
ástæða fyrir því að hann er ekki 
enn búinn að gefa út sólóplötu,“ 
en Eyþór vinnur nú um mundir að 
sinni fyrstu plötu með eigin efni.

Fjölmargir ástvinir Eyþórs 
ætla til Malmö og eru ekki í 
nokkrum vafa um að hann eigi 
eftir að glansa á sviðinu. 

„Honum líður svo vel á svið-
inu,“ segir Soffía. „Hann verður 
kannski stressaður á undan, þótt 
hann láti ekkert á því bera. Fær 
kannski hnút í magann. En það 
hverfur um leið og hann stígur á 
sviðið.“

Á ÆFINGU Í MALMÖ  Eyþóri líður vel á sviði. Hann verður stundum stressaður fyrir tónleika en um leið og hann stígur á svið 
fyllist hann öryggi og kvíðinn lætur undan.   MYND/VALGEIR MAGNÚSSON



– fyrst og   fremst

ódýr!

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

Gjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT

2998kr.
kg

Verð áður 3898 kr. kg
Kindalundir

2998kr.
kg

Verð áður 3598 kr. kg
Kindafille

200%222200000
afsláttur

15%15555
afsláttur

2293kr.
kg

Verð áður 2698 kr. kg
Kindainnanlærisvöðvi

155%155555555
afsláttur

799kr.
kg

Krónu ferskur kjúklingur

1988kr.
kg

Verð áður 2298 kr. kg
ÍM kjúklingabringur

HELGARMATUR
á góðu verði!

109kr.
stk.

Egils MixÖpp, 0,5 l

Nýtt!

KindaluKKiindadalu rndirnn rriiuu ddnundiruunndidirirndiruundiir

145 kr.
pk.

Maryland kex, 4 tegundir

198kr.
stk.

Pepsi Max, 2 lítrar

v

2
lítrar



TAXFREE  
VERÐ KR.

119.442 
FULLT VERÐ

149.900



NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ 

FRÁBÆR
KAUP



11. maí 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 30 11. maí 2013  LAUGARDAGUR

Það er mikið um að vera í 
Frystihúsinu við Hafnar-
braut þessa dagana. 
Þar býr og starfar ljós-
myndarinn Spessi, sem 
á Listahátíð mun sýna 

í Ljósmyndasafninu myndir sem 
hann tók af mótorhjólaköppum í 
Kansas í Bandaríkjunum. 

Heiðurssess í vinnustofunni 
skipar veglegt mótorhjól sérsmíð-
að fyrir Spessa en auk þess eru þar 
annað mótorhjól, nokkur reiðhjól, 
staflar af myndum og hundurinn 
Fidel sem Saga, dóttirin á heim-
ilinu, tilkynnir mér að sé orðinn 
þrettán ára. En hvernig vildi það 
til að fjölskyldan flutti til Kansas 
í heilt ár? 

„Við Bergsteinn Björgúlfsson 
erum að vinna heimildarmynd 
um mótorhjólamenningu í Banda-
ríkjunum og þótt ég hafi verið 
þar töluvert fannst mér einhvern 
veginn að ég þyrfti að búa þar 
um tíma til að komast almenni-
lega inn í þetta. Ég lét smíða fyrir 
mig mótor hjól í Las Vegas 2008 og 
geymdi það í Memphis, þannig að 
ég hef verið að fara þangað yfir 
veturinn og viðra mig aðeins en 

gat aldrei stoppað nógu lengi. Til 
þess að fá landvistarleyfi lengur en 
þrjá mánuði ákváðum við að Áróra 
konan mín, sem var í listfræði í 
háskólanum hérna, færi í skipti-
nám einhvers staðar í BNA. Hún 
gat ekkert valið hvert hún myndi 
fara og við urðum dálítið hissa 
þegar við fengum staðfestingu á 
að við værum að fara til Kansas. 
Okkur fannst það samt dálítið 
spennandi og ákváðum að láta slag 
standa og drífa okkur. Sem betur 
fer, því þetta var akkúrat staður-
inn sem mig vantaði. Þetta er það 
sem maður sér fyrir sér þegar 
maður hugsar um Ameríku.“

Kúrekar á vélfákum
Ekki hafði fjölskyldan verið lengi 
á staðnum þegar Spessi fór á stjá 
og leitaði að mótorhjólaköppum. 
„Af því að hjólið mitt er sérsmíð-
að var smá vesen að fá það skráð, 
það vantar á það stefnuljós og 
hraðamæli og svona. Þá var mér 
bent á strák sem byggi í næsta 
bæ, 40 mílur í burtu. Ég mæti á 
staðinn, fer inn á kaffihúsið, hitti 
þar konu og spyr hana um mótor-
hjólaverkstæði Hanks. Þá kemur 
í ljós að hann er maðurinn hennar 
og verkstæðið er bara beint á móti 
kaffihúsinu. Við náðum strax vel 
saman, töluðum sama tungumálið, 
mótorhjólatungumálið, og hann 
bara tók mig upp á sína arma. 

Kynnti mig fyrir hinum mótor-
hjólagæjunum, enda ekki langt 
fyrir hann að fara til þess. Pabbi 
hans, sem er að verða sjötugur, 
er bæker og sömuleiðis allir vinir 
hans og þeir bara tóku mig inn í 
grúppuna eins og ekkert væri eðli-
legra.“

Hvað er svona sérstakt við þessa 
menningu? „Þetta er svolítið eins 
og þjóðflokkur þannig að þetta 
var eiginlega etnógrafísk rann-
sókn líka. Það er talið að þetta 
hafi byrjað upp úr stríðinu þegar 
hermennirnir sem höfðu barist 
í seinni heimsstyrjöldinni komu 
heim og áttu erfitt með að aðlagast 
venjubundnu lífi. Það eru her hjól 
úti um allt sem hægt er að fá fyrir 
lítinn pening og hermennirnir fara 
að mynda klíkur sem fara um á 
mótorhjólum dálítið eins og kú-
rekarnir gerðu í villta vestrinu. 
Þetta er alveg sama stemningin.“

Snýst um frelsi
Hvað með lífstílinn sem goðsögn-
in segir að fylgi mótorhjólaköpp-
unum, er þetta villt líf? „Alls ekki. 
Í Kansas er þetta bara eðlilegur 
hluti af tilverunni, ómengað af ein-
hverju hipsterdóti. Þetta eru bara 
venjulegir menn sem fara um á 
mótorhjólum. Það er samt auð-
vitað hluti af menningunni að setja 
sínar eigin reglur og vera á móti 
yfirvaldi. Það er arfleifðin frá 

fyrstu mótorhjólaklíkunum. Þetta 
snýst um frelsi, það er ekki til 
meiri frelsistilfinning en að vera 
á fleygiferð á mótorhjóli eftir veg-
inum, algjörlega sinn eigin herra. 
Það jafnast ekkert á við það.“

Þótt Spessi sé fluttur heim hefur 
hann engan veginn sagt skilið við 
Ameríku. Planið er að hefja tökur á 

heimildarmyndinni í febrúar á 
næsta ári og þá ætlar hann að hjóla 
frá New York til Hollister og rekja 
sögu mótorhjólamenningarinnar 
aftur á bak. Áætluð frumsýning er 
svo 2015. Þangað til er hægt að ylja 
sér við myndirnar á Ljósmynda-
safninu, en sýningin verður opin 
fram í ágúst.

Lúta eigin lögmálum
Mótorhjólakappar í Kansas eru viðfangsefni ljósmyndarans Spessa á sýningunni Nafnlaus hestur. Spessi bjó í tæpt ár í 
Manhattan í Kansas og upplifði af eigin raun þá sérstæðu menningu sem mótorhjólunum fylgir.

KOMINN HEIM  Jackie er reyndar hermaður, en byssur eru almenningseign í Kansas.

FÁKURINN PRJÓNAR  Hank, vinur Spessa og velgjörðarmaður.

EITT SINN BÆKER–  ÁVALLT BÆKER  Jesse James, mótorhjólasmiður í Salina.

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

NAFNLAUSI 
HESTURINN 
HVÍLDUR    Spessi 
lét sérsmíða hjólið 
í Las Vegas og tók 
með sér til Kansas.
 MYND/HENRY
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Sumarið er komið
Frí landslagsráðgjöf til 1. júní

BM Vallá
Austursíðu 2, Akureyri

Sími: 412 5203
sala@bmvalla.is

BM Vallá
Breiðhöfða 3, Reykjavík

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
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Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Skínandi 
sumarlitir

Það er ekki bara í 
fataskápnum sem 
litir á borð við 
kopar, gull og silfur 
þykja fallegir. Hinn 
eini sanni Tom 
Dixon-koparkúpull 
hefur löngum þótt 
mikil heimilisprýði 
og undanfarið 
hefur gömul sem 
og ný hönnun 
komið með málm-
áferð. Skemmtileg 
tilbreyting inn á 
heimilið sem þó 
ber að nota í hófi 
innan um aðra 
minna áberandi liti. 

MÁLMÁFERÐIN ER HEIMILISPRÝÐI

SKEMMTILEGT  Koparljósið setur skemmtilegan 
svip á eldhúsið.

PENNASTANDUR  frá Fern 
Living í kopar. 

Hönnuðir heimsins voru 
flestir hverjir sammála 
um að flíkur með svo-
kallaðri málmáferð væru 
nauðsynlegar í fataskápinn 
fyrir sumarið. Hið fornfræga 
tískuhús Burberry setti tóninn 
er hinn klassíski rykfrakki 
leið niður tískupallinn fyrir 
sumarið 2013 í skínandi 
litum. Flíkur með málm-
áferð setja skemmtileg-
an svip á sumardressið.

STELTON-KÖNNUR  Könn-
urnar frá Stelton í kopar, 
gull og silfur. 

KLUKKA  George Nelson-
klukkan í gull og svörtu. 

SIMONE 
ROCHA 

BURBERRY 
PRORSUM 

DAMIR 
DOMA 

MICHAEL 
KORS 

BURBERRY 
PRORSUM 

SIMONE 
ROCHA CHLOE

DAMIR 
DOMA 

JÓN Í LIT
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Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070
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Eldsneytisnotkun einungis frá 
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NISSAN QASHQAI DÍSIL

5.990 þús. kr.

NÝR SUBARU FORESTER
Nýr Subaru Forester eyðir einungis:

sjálfskiptur

6,5 l/100 km
í blönduðum akstri

FJÖLSKYLDUBÍLL SEM FER HRINGINN Á EINUM TANKI!
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Við erum bara dugleg að láta 
drauma okkar rætast,“ segja þau 
Svavar Pétur og Berglind í kór, 
sitjandi í eldhúsinu þar sem Buls-
urnar urðu til, sötrandi kaffi með 
flóaðri mjólk eins afslöppuð og 

nokkur möguleiki er að vera. Þeim finnst 
eiginlega alveg út í hött að einhverjum þyki 
lífsstíll þeirra sérstakur. „Við erum sjúk-
legt draumórafólk og það er alltaf einhver 
hluti af dagdraumum okkar sem rætist, en 
sem betur fer ekki allir,“ segir Svavar. „Ekki 
það að okkur leiðist í raunveruleikanum. Við 
unum okkur bara vel í dagdraumunum.“

Þau kynntust haustið 2003 og giftu sig 
í júní 2004. Svavar hafði reyndar búið í 
Berlín meirihlutann af þeim tíma sem þau 
höfðu þekkst, en þau segjast bæði hafa vitað 
að þetta væri það rétta. Var það ævintýra-
mennskan sem batt þau saman? „Við fund-
um auðvitað fljótlega að við áttum þetta 
ævintýragen sameiginlegt,“ segir Svavar. 
„Þess vegna ákváðum við að gera með okkur 
hjónabandssamning sem snerist um það að 
vinna að því að láta draumana rætast. Síð-
ustu níu ár hafa síðan bara farið í það og 
búið að vera mjög gaman.“ „Ég hef tvisvar 
gleymt mér og farið að hugsa um að ná ein-
hverjum frama í vinnunni,“ segir Berglind. 
„Þá hefur Svavar snarlega minnt mig á 
samninginn og eftir á hef ég verið honum 
mjög þakklát fyrir það. Mér finnst samt 
mjög gaman að vinna við fjölmiðla og þykir 
vænt um vinnuna mína og samstarfsfélaga 
á RÚV svo þetta er stundum svolítil tog-
streita.“

Eins og í ævintýri
Meðal þess sem þau hafa gert er að flytja 
til Barselóna, þar sem Svavar vann í fjar-
vinnu sem grafískur hönnuður fyrir For-
lagið „á þeim dýrðartímum sem hægt 
var að lifa af einum íslenskum launum í 
útlöndum“ eins og Berglind orðar það. Eftir 
heimkomuna bættu þau enn í og fluttu til 
Seyðis fjarðar í eitt og hálft ár. „Við ætluð-
um reyndar bara að vera eitt sumar,“ segir 
Berglind. „Ég var að vinna á DV og var 
búin að fá frí um sumarið til að við gætum 
prófað að búa úti á landi. Svo sá ég aug-
lýst eftir svæðisfréttamönnum fyrir RÚV 
fyrir austan, norðan og vestan, sótti alls 
staðar um og fékk starfið á Egilsstöðum. 
Það reyndist svo gaman að við ílengdumst. 
Þetta var svo ótrúlega skemmtileg reynsla, 
næstum eins og í ævintýri. Ég hafði aldrei 
verið neitt af viti úti á landi áður, Svavar 
var hins vegar í sveit öll sumur austur í 
Berufirði.“ Eftir Seyðisfjarðardvölina átti 
landsbyggðin í þeim sterk ítök og hafa þau 
nýtt hvert tækifæri til að ferðast um land-
ið, sumar sem vetur. Í haust stóðu þau til 
dæmis fyrir eins konar gistiheimilagjörn-
ingi í Öxnadal, þar sem þau buðu upp á rétti 
sem Prins póló hefur sungið um og tónleika 
á eftir. Stuttu síðar voru þau ráðin sem 
gestakennarar á Drangsnesi og gerðu skóla-
blað með krökkunum. Draumurinn núna 
snýst um það að „feta í spor forfeðranna og 
gerast bændur úti í sveit,“ eins og Svavar 
orðar það. „Tíminn fyrir austan var mjög 
gefandi að mörgu leyti og við föttuðum þar 
að það á vel við okkur að búa á rólegum 
stað úti í náttúrunni. Við vorum hálfpartinn 
plötuð í bæinn 2009 þar sem við stofnuðum 
fyrirtæki sem hét Havarí og var plötubúð, 
gallerí og tónleikastaður, eða dagklúbbur 
eins og við kölluðum það. Markmiðið var 

samt alltaf að fara aftur í sveitina þegar 
það væri búið. Núna er því verkefni lokið 
þannig að það er ekki eftir neinu að bíða 
með að fara bara aftur út í sveit.“

„Þetta er nú ennþá svolítið útópískur 
draumur,“ grípur Berglind fram í. „En þetta 
er eitthvað sem við verðum og munum prófa 
hvort sem það verður eftir einhverja mán-
uði eða nokkur ár. Þá ætlum við að búa á 
sveitabæ, gerast nútímabændur og fara 
kannski meira út í matvælaframleiðslu.“

Saknaði pylsanna
Já, vel á minnst. Hvernig stóð á því að þið 
fóruð út í hana? 

Svavar: „Já, það var nú eiginlega alveg 
óvart í upphafi. Málið var að ég hætti að 
borða kjöt fyrir ári og það eina sem ég 
saknaði voru pylsur. Ég held það sé nokkuð 
algengt, þótt ótrúlegt sé. Allavega veit ég um 
nokkrar grænmetisætur sem laumast niður 
á Bæjarins bestu í skjóli nætur. Það er eitt-
hvert „craving“ sem situr eftir. Til að mæta 
þessari þörf fór ég að reyna að búa til græn-
metispylsur og er núna búinn að vera að þróa 
þær í heilt ár.“ Ertu svona mikill matgæð-
ingur? „Nei, Berglind er miklu betri kokkur 
en ég, en mér finnst gaman að gera tilraun-
ir í matreiðslu.“ „Já, eldhúsið var stundum 
algjörlega undirlagt,“ segir Berglind. „Hann 
var alltaf að henda í nýjar og nýjar hrærur. 
En þetta er í raun ekki eldamennska, meiri 
svona útrás fyrir sköpunarþrána.“

Talandi um sköpunarþrá. Svavar Pétur 
er sennilega þekktastur sem tónlistar-
maður og þau Berglind stofnuðu hljómsveit-
ina Skakka manage fljótlega eftir að þau 
kynntust. Nú hefur hins vegar hljómsveitin 
Prins Póló stolið sviðsljósinu. Hvernig varð 
hún til? „Prins Póló varð til á Seyðisfirði, 
eiginlega út úr einveru,“ segir Svavar. „Ég 
var voða mikið einn heima á daginn, hún 
kannski veðurteppt á Egilsstöðum, og þá fór 
ég að semja lög. Þetta átti nú bara að vera 
til að drepa tímann en síðan vatt þetta upp 
á sig. Mér fannst líka svo gaman að semja 

textana á íslensku og mikilvægt að halda 
því áfram. Þetta er mikil vinna en mjög 
skemmtileg. Við erum búin að spila á fullt af 
skemmtilegum stöðum, túra um Pólland og 
víðar og þetta er mjög gefandi.“ Og þið eruð 
alltaf bæði að performera? „Já, oftast, síðan 
ég hætti í fæðingarorlofi,“ segir Berglind. 
„En þetta er svo breytileg hljómsveit. Stund-
um spila þeir þrír, stundum erum við sex, 
stundum fjögur og stundum er Svavar bara 
einn. Það er rosa þægilegt. Maður getur sagt 
nei ef maður hefur of mikið að gera.“

Fermingargræjur systurinnar
Og þið hafið aldrei hugsað út í það að lífsstíll 
ykkar sé óhefðbundinn? „Eiginlega ekki,“ 
segir Svavar og er furðu lostinn. „Ég ber 
mig voðalega lítið saman við annað fólk. Ég 
er bara að lifa mínu lífi og reyna að forðast 
árekstra og samanburð við aðra.“ „Þegar 
maður er með lítil börn er nú ekkert hægt 
að tala um eitthvað brjálæðislega óhefð-
bundið líf,“ bætir Berglind við. „Dagurinn 
er náttúru lega í föstu formi.“ „Já, einmitt,“ 
segir Svavar. „Mér finnst líf okkar að mörgu 
leyti mjög ferkantað en það rúmast ansi 
mikið inni í þeim ferningi.“

Berglind er í íhlaupavinnu sem frétta-
maður á RÚV og sér um utanumhald á 
nýjum Flóamarkaði á Nýbýlavegi í Kópa-
vogi auk annarra tilfallandi verkefna og 
Svavar er sjálfstætt starfandi. Berglind á 
eitt barn úr fyrra sambandi, Elísu Egils-
dóttur sem er nýfermd, svo eiga þau hjónin 
einn strák, Hrólf 3ja ára, og þriðja barnið 
er á leiðinni. Eru þau aldrei óttaslegin um 
afkomuna? „Þetta gengur í bylgjum,“ segir 
Berglind. „Stundum er brjálað að gera en 
svo koma tímabil sem minna er að gera og 
þá verðum við að hugsa upp eitthvað til að 
búa til peninga. Þá bara gerir maður það, 
notar ímyndunar aflið og það reddast alltaf. 
Við náum alltaf að borga reikningana og 
erum í skilum í bankanum, þannig að þetta 
gengur alveg.“ „Í rauninni snýst þetta um 
að setja sér markmið og framkvæma það 

þótt þú mögulega hafir það skítt á meðan 
þú ert að hrinda því í framkvæmd. Og þá 
meina ég fjárhagslega. En ef þú ert að skapa 
þér lifibrauð með hugmyndum þínum þá er 
allt í lagi að hafa það skítt í svolítinn tíma,“ 
segir Svavar. Berglind tekur undir þetta og 
bætir við: „Það er líka smá eftir af þýska 
geninu í mér. Ég er rosa sparsöm. Bara 
ósjálfrátt. Það er ekki eins og ég þurfi að 
pína mig til að sleppa því að eyða pening-
um, það er bara eitthvað innbyggt.“ „Ég 
eyði eiginlega ekki peningum í neitt nema 
það tengist því sem ég er að gera,“ bætir 
Svavar við. „Við kaupum okkur yfirleitt ekki 
húsgögn, fundum þessa stóla til dæmis á 
ruslahaugunum á Seyðisfirði. Eina mublan 
sem við höfum keypt er sófinn okkar. Allt 
annað er samtíningur frá öðrum sem við 
höfum fengið gefins. Ég er til dæmis ennþá 
með fermingar græjur systur minnar sem 
hljómflutnings tæki, þær eru frá 1987. Og 
gítarinn sem ég nota mest keypti ég mér 
skömmu eftir fermingu.“ „Þetta er bara 
okkar val,“ skýtur Berglind inn í. „Það eru 
allt aðrir hlutir sem skipta okkur máli en 
eitthvað dót sem fæst fyrir peninga.“

BERGLIND OG SVAVAR HAFA KOMIÐ VÍÐA VIÐ OG TEKIÐ AÐ SÉR ALLS KYNS STÖRF UM ALLT LAND–  OG VÍÐAR

Lifa í dagdraumunum
Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Häsler lifa engan veginn dæmigerðu lífi. Þeim finnst ekkert eðlilegra en að taka 
sig upp með alla fjölskylduna, sem telur fjóra meðlimi og mun telja fimm í ágúst, og flytja úr landi eða út á land. Og nú er 
Svavar kominn í framleiðslu á grænmetispylsum, Bulsum, sem hann þróaði í eldhúsinu heima. Hvernig fara þau að þessu?

OPNUN HAVARÍS BERGLIND UNDIRBÝR GIGG PRINS PÓLÓ OG FRÚ SVAVAR Í SNJÓNUM Á SEYÐISFIRÐI

Þegar Svavar hætti að borða kjöt sat eftir 
óstjórnleg löngun í pylsur. Hann fór því að 
prófa sig áfram og niðurstaðan varð Bulsur, þar 
sem íslenskt bankabygg leikur stórt hlutverk. 
Auk þess innihalda Bulsur meðal annars baun-
ir, mjöl, hörfræ og chia-fræ, möndlur, íslenska 
repjuolíu og íslenskt sjávarsalt. Markmiðið var 
að notast við íslenskt hráefni svo framarlega 
sem kostur væri og naut Svavar meðal annars 
liðsinnis Matís og Nýsköpunarmiðstöðvar við 
vöruþróunina. Bulsur fara á markað 1. júní og 
verða til sölu í Melabúðinni og Frú Laugu. En 
fram að því er hægt að styðja við Bulsurnar 
á vefsíðunni www.karolinafund.com þar sem 
hópfjármögnun verkefnisins fer fram.

Bulsur–  hvað er nú það?

Friðrika Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

DREYMIR UM 
SVEITINA   Berglind og 
Svavar búa eins og er í 
miðbæ Reykjavíkur en 

draumurinn er að flytja 
út í sveit og gerast 

nútímabændur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Komdu með börnin og skoðaðu fuglana
í Fuglalandi Blómavals Skútuvogi

Skútuvogur - Grafarholt - Hafnarfjörður - Akureyri - Egilsstaðir 
Vestmannaeyjar - Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær

S

ÍS
99kr

Mæðradags
vöndurinn
2.990 kr. 

sunnudaginn 12. maí

MÆÐRA
DAGURINN

MÆÐRA
DAGURINN

Blómaval og íslenskir blómabændur styrkja 
Menntunarsjóð Mæðrastyrksnefndar sem hefur það 
takmark að styrkja tekjulágar konur til menntunar.

7 Rósir margir litir

1.499kr.
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t

1.000 kr. 

renna til 

Mæðrastyrks-

nefndar

3.990 kr.

Risasýpris

fullt verð 7.390 kr.

Orkidea

1.990kr.

í Fuglalandi Blóm
g

mavals Skkúúttuuvvogimavaallss SSkk

takmarkað magn

Kaffi Garður
Skútuvogi
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HLEMMUR VAR ÓMERKILEG BRÚ
Sara 
McMahon
sara@frettabladid.is

Hlemmur, Skuggahverfið og Þingholt. Í Reykjavíkurborg má finna fjölda örnefna sem ekki allir þekkja  söguna 
á bak við. Fréttablaðið rýndi í uppruna nokkurra örnefna miðborgarinnar sem öll eiga sér athyglis verða sögu. 
Sem dæmi má nefna að Barónsstígur er nefndur eftir franska baróninum C. Gauldrée de Bouvilleau og 
Skugga hverfið dregur nafn sitt af litlu tómthúsbýli sem reist var um 1800 nálægt núverandi Skúlagötu. 

 Til að greiða fyrir umferð var gerð brú yfir 
Rauðarárlæk á ofanverðri 19. öldinni. Brúin 
hefur ekki þótt merkileg því hún var jafnan 
nefnd hlemmur. Á þessum tíma þótti nokkur 
gönguferð að fara úr miðbænum inn að 
Hlemmi, en eftir því sem byggð þokaðist 
austur á bóginn fór þýðing svæðisins við 
Hlemm að aukast og í kringum 1930 var þar 
kominn vísir að torgi. Á myndinni má sjá póst-

vagna við gömlu Gasstöðina við Hlemm. 

HLEMMUR

➜ Hlemmur

-

➜ Skuggahverfið

SKUGGAHVERFIÐ
Skuggi var tómthúsbýli sem var reist um 

1800 nálægt núverandi Skúlagötu. 
Skuggi var fyrsta býlið sem reis á 

þessum slóðum og var húsið 
stundum nefnt Jensbær, 

eftir fyrsta ábúandanum, 
Jens Jenssyni. Skugga-
hverfið er kennt við 
bæinn Skugga. Hverfið 
var upphaflega óskipu-
lagt hverfi tómthús-
býla sem tóku að rísa 

snemma á 19. öld með-
fram sjávarsíðunni. Hér til 

hægri má sjá steinbæinn 
Höfn í Skuggahverfinu. 
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➜ Þingholt

ÞINGHOLT
Upp úr miðri 18. öld var ákveðið að 
þingstaður Seltjarnarneshrepps skyldi 
fluttur frá Kópavogi til Reykjavíkur og 
var ráðist í byggingu þinghúss nokkurn 
veginn þar sem nú er Skólastræti 5. 
Þetta hús virðist þó ekki hafa staðið 
lengi.
Árið 1765 var reist tómthúsbýli 
skammt frá Alþingishúsinu og var það 
nefnt Þingholt. Einhver byggð reis 
svo við tómthúsbýlið og smám saman 
færðist nafnið Þingholt yfir á þá byggð. 
Síðasti hluti Þingholtsins reis um 1920 
og hlaut sá bæjarhluti mikla gagnrýni á 
sínum tíma fyrir skipulagsleysi. Það átti 
einkum við svæðið við Óðinsgötu og 
næsta nágrenni hennar.

➜ Barónsstígur

Er grágrýtishæð sem rís upp frá læknum og tjörninni austan megin. Hæðin dregur 
nafn sitt af Skólavörðunni svonefndu. Varðan stóð þar sem nú er stytta Leifs 
Eiríkssonar og var reist af skólapiltum í Hólavallaskóla, sennilega árið 1793. Tómt-
húsbýli tóku að rísa neðarlega í holtinu eftir að byggð fór að þéttast í Reykjavík og 
skömmu fyrir miðja öldina reis lítils háttar byggð við stíginn upp að Skólavörðu 
sem var hluti af alfaraleiðinni austur fyrir fjall og suður í Hafnarfjörð. Árið 1924 
lagði Guðjón Samúelsson, húsameistari ríkisins, fram tillögu að skipulagi efst á 
Skólavörðuholti. Hann sá fyrir sér að þar myndu rísa háskóli, ýmsar háskólastofn-
anir, stúdentabústaðir, söfn og kirkja. Ekkert varð þó úr þessari hugmynd. 

SKÓLAVÖRÐUHOLT 

➜ Skólavörðuholt 
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➜ Suðurgata

Gatan er meðal 
þeirra elstu í 
Reykjavík. Þetta var 
upphaflega götu-
slóði sem lá suður 
í Vatnsmýrina, sem 
var mikið notuð á 
fyrri tíð í sam-
bandi við búskap. Slóðinn var 
einnig aðalleiðin í Skildinganes, 
en Bessastaðamenn styttu sér 
gjarnan leið yfir í Skerjafjörðinn.

SUÐURGATA

Gatan er nefnd eftir franska baróninum 
C. Gauldrée de Bouvilleau. Hann kom til 
landsins árið 1898 og hafði hér töluverð 
umsvif. Í Reykjavík lét hann reisa fjós fyrir 
40 nautgripi. Er það talið fyrsta steinsteypu-
húsið sem reist var í bænum. Fjósið stóð á 
horni Hverfisgötu og Barónsstígs. 

BARÓNSSTÍGUR

➜ Hverfisgata

Gatan er nefnd eftir Skugga-
hverfinu og var hún aðalgata 
hverfisins. Á síðustu öld var 
gatan framlengd yfir Arnarhóls-
tún og niður að Lækjartorgi.

HVERFISGATA

➜ Hringbraut

Snemma á síðustu öld 
kom upp hugmynd 
um lagningu götu sem 
skyldi umlykja byggð 
Reykjavíkur. Á uppdrætti 
frá 1920 er sýndur 
elsti hluti þessarar 
hringbrautar, sá lá frá 
Laugavegi nokkuð suður 
í Norðurmýri. Lega 
götunnar er nánast 
óbreytt frá upphafi 
nema í námunda 
við Landspítalann. 
Árið 1948 var 
ákveðið að breyta 
nafni Hring-
brautar þannig að 
austasti hlutinn 
héti Snorrabraut 
en vestasti kaflinn 
Ánanaust.  

HRINGBRAUT

MYNDIR/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Heimildir: Steindór Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson, 
Landið þitt Ísland, Örn og Örlygur hf. 1984
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Barist um farseðilinn til Svíþjóðar
Evrópumót kvennalandsliða í knattspyrnu hefst þann 10. júlí í Svíþjóð. Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
glímir við þann hausverk næstu vikurnar að móta 23 manna landsliðshóp sinn. Stærstur hluti hópsins verður sjálfskipaður 
atvinnumönnum erlendis en hér heima berjast nokkrar ungar og bráðefnilegar stelpur um laus sæti í hópnum.

FRAMTÍÐIN ER 
BJÖRT   
 Sandra María, 
Glódís Perla og 
Elín Metta verða 
að óbreyttu í 
lykilhlutverki hjá 
íslenska kvenna-
landsliðinu næsta 
áratuginn og gott 
betur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Glódís Perla Viggósdóttir
Fæðingarár: 1995
Lið: Stjarnan
Staða: Miðvörður
Leikir í efstu deild: 17
A-landsleikir: 7
Skemmtileg staðreynd:
■ Glódís Perla var nýorðin 14 ára þegar hún 
lék sinn fyrsta landsleik af 24 leikjum með 
U17 liði Íslands. Hún er leikjahæsti leikmaður 
liðsins frá upphafi. Hefur spilað fyrir Íslands 
hönd í Danmörku, Færeyjum, Póllandi, Finn-
landi, Sviss, Austurríki, Belgíu, Hollandi, Spáni, 
Skotlandi og Svíþjóð.
Þorlákur Árnason, þjálfari Stjörnunnar: „Leik-
skilningurinn er hennar besti kostur og svo 
er enginn í deildinni með betri ristarspyrnur 
langt fram völlinn. Hún er góður stjórnandi og 
talar vel við samherja sína. Hún hefur þroskast 
mikið andlega á einu ári, hefur bætt sig mikið 
sem varnarmaður og er nú þegar orðin mun 
betri leikmaður en í fyrra.“

Íslenska landsliðið leikur í annað sinn á meðal tólf 
bestu þjóða Evrópu eftir frumraun sína í Finnlandi 
árið 2009. Þá töpuðust allir leikir liðsins. Ísland 
hafnaði í öðru sæti í riðli sínum í undankeppninni 
en lagði Úkraínu að velli í umspili um laust sæti í 
lokakeppninni í Svíþjóð. Íslensku stelpurnar eru í 

B-riðli ásamt Þýskalandi, Hollandi og Noregi. Þjóð-
verjar eru fyrir fram taldir sterkasta þjóðin enda 
sjöfaldir Evrópumeistarar, í öðru sæti heimslistans 
og hafa lyft bikarnum á síðustu fimm Evrópumót-
um. Ísland og Noregur voru saman í riðli í undan-
keppninni og unnu þjóðirnar sinn leikinn hvor. 

Holland er einu sæti fyrir ofan Ísland á listanum.
Ísland spilar leiki sína í Kalmar og Växjö og er 
fyrsti leikurinn gegn Norðmönnum í Kalmar þann 
11. júlí. 

Í úttektinni var miðað við unga leikmenn á Ís-
landi sem hafa spilað færri en tíu A-landsleiki.

Elísa Viðarsdóttir
Fæðingarár: 1991
Lið: ÍBV
Staða: Hægri bakvörður
Leikir í efstu deild: 37
A-landsleikir: 8
Skemmtileg staðreynd:
■ Draumur Elísu var að spila A-lands-
leik með systur sinni Margréti Láru. 
Þær voru í fyrsta skipti saman í 
byrjunarliði landsliðsins í 1-0 sigri á 
Kína á Algarve-mótinu í mars 2012. 
Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari 
ÍBV: „Hún hefur mikla hlaupagetu, 
mikinn hraða og er mjög sterk í 
stöðunni einn gegn einum í vörninni. 
Hún er mjög sterk andlega og í 
algjöru toppformi. Hún er nánast 
jafnvíg á báða fætur og með góða 
skallatækni. Hún tekst mjög vel á við 
mótlæti og er mikill karakter. Hún 
fékk ekki knattspyrnuhæfileikann í 
vöggugjöf. Það er metnaður hennar 
og vilji sem hefur komið henni svona 
langt.“

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elín Metta Jensen
Fæðingarár: 1995
Lið: Valur
Staða Framherji
Leikir í efstu deild: 27
A-landsleikir: 4
Skemmtileg staðreynd:
■ Elín Metta hefur skorað 24 mörk í 27 leikjum í 
efstu deild eða næstum því mark að meðaltali í 
leik. Hún skoraði 17 mörk í 14 leikjum með U17 
ára landsliði Íslands. Hún varð yngsti leikmaður 
frá upphafi til að hljóta gullskóinn í efstu deild 
kvenna sumarið 2012.
Helena Ólafsdóttir, þjálfari Vals: „Hún er marka-
skorari af guðs náð, þefar uppi færin og nýtir 
þau mjög vel. Hún er góð með boltann og nær 
að halda hraða með boltann á tánum. Hún á 
auðvelt með að gera hluti á eigin spýtur, hefur 
að vissu leyti leyfi til þess en verður enn betri 
þegar hún lærir að nýta samherjana betur. Það er 
rosalega gaman að vinna með henni því hún vill 
læra og tekur leiðsögn mjög vel.“

Guðmunda Brynja Óladóttir
Fæðingarár: 1994

Lið: Selfoss
Staða: Framherji

Leikir í efstu deild: 18
A-landsleikir: 0

Skemmtileg staðreynd:
■ Guðmunda Brynja er fyrsti leik-

maðurinn sem valinn er í A-landsliðs-
hóp Íslands sem leikmaður Selfoss. 

Hún fór fyrir liði Selfoss sem tryggði 
sér sæti í efstu deild sumarið 2011 

þrátt fyrir að vera ýmist veik eða 
meidd allt tímabilið. Guðmunda 
spilaði sem markvörður í yngstu 

flokkum.
Gunnar Rafn Borgþórsson, þjálfari 

Selfoss: „Hún hefur gríðarlegan 
viljastyrk og mikinn metnað. Hún 

er dugleg að æfa, tekur leiðsögn 
gríðarlega vel og hefur þroskast 

mikið sem leikmaður. Hún er með 
svakalegan sprengikraft, ekki bara á 

fyrstu metrum heldur rífur sig áfram 
í hverju skrefi. Hún er rosalega fljót, 
með mikið markanef og er óhrædd 

að láta vaða á markið og keyra á 
varnarmennina.“  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sandra María Jessen
Fæðingarár: 1995
Lið: Þór/KA
Staða: Vinstri kantur
Leikir í efstu deild: 33
A-landsleikir: 6
Skemmtileg staðreynd:
■ Sandra hefur verið sjóðheit í treyju A-lands-
liðsins og skorað þrjú mörk í sex leikjum. Hún 
skoraði með sinni fyrstu snertingu í A-landsleik 
gegn Ungverjalandi eftir að hafa verið inni á 
vellinum í þrjár mínútur. Faðir Söndru hefur 
getið sér gott orð sem aðstoðardómari hér á 
landi.
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þórs/KA: 
„Hún hefur ofboðslega mikinn vilja til þess að 
ná lengra, hlustar vel og er alltaf að uppgötva 
eitthvað nýtt. Hún er með skemmtilega blöndu 
af því að vera nánast jafnfætt og eldfljót. Hún 
er dugleg að koma sér í færi og er með mikið 
markanef. Hennar hraði og sprengikraftur 
hentar mjög vel á vinstri kantinum.“

Kolbeinn 
Tumi Daðason
kolbeinntumi@365.is

EVRÓPUMÓTIÐ 
Í SVÍÞJÓÐ
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REKSTRARLANDS

www.rekstrarland.is

Kleenex

Ljósritunarpappír
Servíettur

Nicky 
salernispappírKleenex Luxus, 100 blöð

A4, 80 g – 5x500 blöð

40 rúllur í pakka

3ja laga, 40x40

11. maí kl. 11, Skeifunni 11

Verð frá

2.890kr.

Tilboð

269kr.

520

Verð frá

159kr.
Tilboð

999kr.

1.360

Grillaðar

SS pylsur

& Svali 
í boði



WC hreinsir 0,75 l – Verð: 490 kr.

Alhliða hreingerningalögur 1 l – Verð: 339 kr. 

Gólfþvottaefni 1 l – Verð: 419 kr. 

Rúðusápa 1 l – Verð: 699 kr.

Moppa Dit 40 cm – Verð frá: 1.039 kr.

Moppusett 40 cm – Verð frá: 6.209 kr.

Svampur, gulur/grænn – Verð frá: 99 kr.

Svampur m. hvítri rispu, 10 stk. – Verð 469 kr.

Servíettur, dúkar, kerti 
og kertastjakar 

Plastpokar

Ræstinga-
vörur og 
-áhöld

Hreinlætisefni 

Mikið úrval af heimilis- og ruslapokum.

Moppur, sköft, svampar,
kústar o.fl.

fyrir heimili og fyrirtæki. 
Umhverfisvænar vörur.

Ruslafötur

Fjölnota klútar
– bleikir, bláir og gulir.

með veltiloki, 25 l gráar og hvítar.  

Verð frá

139kr.

Verð frá

1.969kr.

Tilboð
1.190kr.

1.937

Tilboð

490kr.

654

Verð frá

149 kr.

Verð frá

890kr.

Löber 40X2400 cm

Ruslapoki, 50X60 cm, 25 stk.

Kerti – 12 cm, 12 stk. í kassa, verð frá 369 kr.  

Kertavasi – egglaga, 4 stk. í kassa, verð frá 890 kr. 

Servíettur – 40x40, 3ja laga, verð frá 199 kr. 
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Alvöru nudd
Á Óskarsson ehf. hefur selt heita 
potta í yfi r 30 ár. Þar er lögð áhersla 
á hitaveitupotta og alvöru nudd.  
BLS. 3

Hreinlæti
Hvernig er eftirliti með hreinlæti í 
heitum pottum á opinberum vett-
vangi háttað? BLS. 3

NORDICPHOTOS/GETTY



KYNNING − AUGLÝSINGHeitir pottar LAUGARDAGUR  11. MAÍ 20132

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir 
Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512-5432 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Heitum pottum bregður ósjaldan fyrir í kvikmyndum. Þeir spila þó 
sjaldnast mikilvæga rullu en þó má segja að heitur pottur hafi  spilað 
lykilhlutverk í einni sem kom út árið 2010, kvikmyndinni Hot Tub 
Time Machine, en eins og nafnið gefur til kynna reyndist heitur  pottur 
vera hvorki meira né minna en tímavél.

Í myndinni segir frá fjórum körlum sem allir eru hundleiðir og 
óánægðir með líf sitt. Þeir ætla að lyfta sér upp og eyða saman helgi 
á skíðasvæði þar sem þeir skemmtu sér oft á yngri árum. Í heita pott-
inum hella þeir ólöglegum orkudrykk frá Rússlandi yfir stjórntæki 
pottsins og vakna daginn eftir árið 1986. 

Komnir aftur á unglingsár sín gera þeir upp ýmis mál og lenda í 
hasar. Þegar ásýnd eins úr hópnum fer að flökta átta þeir sig á því að 
þeir verða að komast til baka, annars geti þeir horfið fyrir fullt og allt. 
Dularfullur pottaviðgerðarmaður, sem leikinn er af Chevy Chase, 
upplýsir þá um að til að komast til baka verði þeir að hella ólöglega 
rússneska orkudrykknum aftur yfir stjórntæki pottsins. 

Það tekst, en óvænt atburðarás verður til þess að einn þeirra  verður 
eftir. Þegar þeir vakna aftur upp árið 2010 eru þeir allir betur  staddir 
í lífinu en þeir voru áður en þeir fóru á tímaflakkið. Sérstaklega sá 
sem varð eftir. Með aðalhlutverk í myndinni fer meðal annarra John 
 Cusack.

Tímaflakk í heitum potti

Setlaugar

• Margar gerðir og stærðir
• Fjölbreytt úrval aukabúnaðar

• Hitastýringar fyrir setlaugar
  • Val um nokkra liti á setlaugum
   • Einnig viðarkamínur á frábæru verði!

NORMX hitastýringar eru sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður! Auðbrekku 6 • 200 Kópavogur • Sími 565 8899

    Líttu við á heimasíðu
  okkar www.normx.is
og kynntu þér úrvalið!

GrettislaugSnorralaug Unnarlaug Gvendarlaug               Snorralaug         

Íslensk framleiðsla í rúm þrjátíu ár



Gum Original White-munnskol og 
-tannkrem hreinsa af bletti og 
óhreinindi, vernda  tennurnar 

og þær má nota að staðaldri. Guðný 
Ævarsdóttir tannfræðingur hefur 
notað Gum-vörurnar í mörg ár á tann-
læknastofunni Brostu. „Ég get mælt 
heilshugar með Gum-vörunum. Vöru-
línan er virkilega breið og góð og í 
henni má fá allt frá tannburstum og 
Soft Picks-tannstönglum til tann-
hvíttunarefna. Þeir hjá Gum eru fljótir 
að tileinka sér nýjungar og þeir fylgja 
þörfum fólks, sem er virkilega gott í 
þessum geira,“ segir Guðný.

GÓÐ HREINSUN
Gum Original White- tann hvítt-
unar vörurnar hreinsa af bletti 
og óhreinindi og tennurnar fá 
sinn upprunalega lit en  vörurnar 
innihalda flúor. Þær skaða ekki al-
menna tannheilsu og þær innihalda 
ekki bleikiefni sem geta skaðað 
náttúrulega vörn tannanna. 
„Hvíttunarlínan, Orig-
inal White, er mjög góð 
því hún virkar vel en 
leiðir samt sem áður 
ekki til tannkuls og 
slípimassinn er agnar-
smár svo hann rispar 
ekki upp glerunginn 
eins og oft vill verða 

þegar notuð eru hvíttunar tannkrem. 
Guðný nefnir einnig að Original White-
línan viðheldur árangri eftir lýsingar-
meðferð á tannlæknastofu. „Soft Picks-
tannstönglarnir eru mitt uppáhald því 
þeir komast vel á milli tannanna, þeir 
innihalda engan vír og eru ríkir af flúor. 
Frábærir einnota tannstönglar sem 
virka eins og millitannburstar en þá er 
hægt að hafa í  veskinu eða heima fyrir 
framan  sjónvarpið,“ 
segir Guðný.

HVÍTARI TENNUR
ICECARE KYNNIR  Með Gum Original White-munnskoli og -tannkremi verða 
tennurnar hvítari. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn, hreinsa bletti og 
óhreinindi og innihalda ekki skaðleg bleikiefni.

TANNHVÍTTUN
Guðný Ævarsdóttir 
tannfræðingur notar 
GUM-vörurnar með 
góðum árangri.
MYND/GVA

ÁRANGUR
Hvíttunarvörurnar
innihalda sérstaka
blöndu sem
er varin einkaleyfi
en hún hreinsar
betur en bleikiefni.
Vörurnar fást í
flestum apótekum,
Hagkaupum og
Fjarðarkaupum og
á Femin.is.

VORKVÖLD Í REYKJAVÍK
Stórtónleikar verða með Páli Óskari, Ragga Bjarna og Diddú 
í Eldborgarsal Hörpunnar, á morgun kl. 20. Það  verður stutt 
í grallaraskapinn og fróðlegt verður að sjá stjörnurnar fara 
á kostum saman. Ekkert verður sparað til að gera tónleikana 
sem glæsilegasta með aðstoð landsliðs íslenskra hljóðfæra-
leikara.

Save the Children á Íslandi

Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík

1.250 kr

1.350 kr

HOLLT
OG GOTT

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

1.250 kr

avíkíksbraut 66 110808 RReykjaja

1 350 k

t ð Á úl 21 108 R

.250 kr
111111111111111.2250 kr

S ð l d 666 10808 RR kkjj

Opið: 
mán - föst Kl. 11 - 21

lau - sun Kl. 12 - 21

PHOO vííettnamskkur veit

BJÓÐUM UPP Á 
HEIMSENDINGU

Vertu vinur 
á Facebook

Skoðið laxdal.is-kjólar

7.900 kr.



Fjölmenningardagur verður hald-
inn hátíðlegur í Reykjavíkurborg í 
dag, fimmta árið í röð. Fjölbreytt 

dagskrá er í boði fyrir alla aldurshópa. 
Dagskráin fer að mestu leyti fram í 
Ráðhúsi Reykjavíkur og Tjarnarbíói 
en einnig á nokkrum öðrum stöðum. 
Markmið dagsins er fyrst og fremst að 
fagna fjölbreyttri menningu og sýna 
allt það jákvæða sem erlendir borg arar 
færa samfélaginu, að sögn Jónu Vig-
dísar Kristinsdóttur, verkefnastjóra 
hjá Mannréttindaskrifstofu Reykja-
víkur borgar. „Þetta er fimmta árið í röð 
sem við höldum daginn og hann  verður 
stærri og skemmtilegri með hverju 
árinu sem líður. Sífellt fleiri vita líka 
nú af þessum degi og eru farnir að líta 
á hann sem fastan punkt í tilverunni.“

Það eru Mannréttindaskrifstofa og 
Fjölmenningarráð borgarinnar sem 
skipuleggja daginn í samráði við mörg 
félög innflytjenda. „Einstaka félög 
komu með margar skemmtilegar til-
lögur að atriðum á deginum. Þessir 
hópar hafa ólíkan menningarlegan bak-
grunn og fá gott tækifæri á svona degi 
til að sýna sig og tengjast öðrum. Þetta 
er því mikill gleði- og hátíðisdagur.“

Dagurinn hefst með skrúðgöngu frá 
Hallgrímskirkju kl. 13 og gerir Jóna ráð 
fyrir fulltrúum 90 þjóðerna og hópa en 
alls eru íbúar frá 130 löndum bú settir í 
Reykjavík. Jón Gnarr mun setja göng-
una og margir munu klæðast litríkum 
búningum frá heimalandi sínu.  Gangan 
endar við Ráðhúsið en stærstur hluti 
dagskrár dagsins fer fram þar og í 
Tjarnarbíó sem stendur við hlið þess. Í 
Tjarnarbíói verður fjölbreytt dagskrá 
sem byggir á mörgum stuttum atriðum 
eins og dansi, söng og tónlist. Meðal 
atriða verða trommuhópur frá Gíneu 

og Capoeira sem er afró-brasilísk bar-
dagalist.

Allt Ráðhúsið verður undirlagt dag-
skrá Fjölmenningardagsins. Þannig 
verða 44 básar í húsinu þar sem fólk 
kynnir mat, selur listmuni og kynnir 
menningu heimalandsins. „Börnin fá 
líka ókeypis andlitsmálningu og rétt er 
að geta þess að ókeypis er inn á alla við-
burði dagsins. Þar sem stutt er á milli 
Ráðhússins og Tjarnarbíós rölta  gestir 
mikið á milli þannig að allir ættu að 
finna eitthvað við sitt hæfi.“ Auk þess 
verða tónleikar í Hafnarhúsinu þar sem 
hljómsveitin Bangoura Band kemur 
fram ásamt danshópi frá Gana. Nán-
ari upplýsingar og dagskrá er að finna 
á www.reykjavik.is/fjolmenningardag-
ur. ■ starri@365.is

FÓLK|HELGIN

LITRÍKUR HÓPUR
Jóna Vigdís Kristins-
dóttir, verkefnastjóri hjá 
Mannréttindaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar, gerir 
ráð fyrir fulltrúum 90 
þjóðerna og hópa á Fjöl-
menningardeginum. 
MYND/PJETUR

FJÖLÞJÓÐLEGUR 
GLEÐIDAGUR
HÁTÍÐ Í BORG  Litrík gleði verður í miðbæ Reykjavíkur í dag þegar fjölmenn-
ingardagurinn verður haldinn. Markaður, skrúðganga og fjölbreytt skemmti-
atriði einkenna dagskrá dagsins. 

Randalínur og íslensk kjötsúpa 
eru vinsælasta námsefnið hjá 
okkur, nemendur biðja sérstak-

lega um að fá að læra lagkökugerð,“ 
segir Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra 
Hússtjórnar skólans í Reykjavík. Í dag 
er opið hús í skólanum og sýna 24 nem-
endur afrakstur vetrarins, handavinnu 
og matvörur, vefnað, prjón og hekl og 
fatasaum. Þá hafa nemendur lært sultu-
gerð og bakstur svo fátt eitt sé nefnt. 
Hluti af verkum nemenda verður til 
sölu. Enginn posi verður þó á staðnum.

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík er 
með aðsetur í einu fallegasta húsi borg-
arinnar við Sólvallagötu 12. Húsið var 
byggt árið 1921 af Jónatan Þorsteins-
syni og hefur skólinn starfað óslitið frá 
árinu 1942.

RANDALÍNAN VINSÆL
Opið hús í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík í dag milli klukkan 13.30 og 17.

VEFNAÐUR 
Nemendur stilla upp 
vefnaði vetrarins fyrir 
sýninguna í dag.

SÆTAR SULTUR Nemendur hafa sultað í vetur 
og verður hægt að kaupa rabarbarasultu og 
berjahlaup í dag. 

PRJÓN OG HEKL Hluti þeirrar handavinnu sem 
nemendur Hússtjórnarskólans hafa unnið í vetur.

03.07. Laugavegurinn: Önnur ferð af fjórum

04.07. Náttúruperlur í Vestur-Skaftafellssýslu

05.07. Símahúsaferð um Haugsöræfi

06.07. Reykjanes: Úr borg í óbyggðir

06.07. Þverbrekknamúli-Hvítárvatn-Hvítárnes

07.07. Í tröllahöndum á Tröllaskaga

07.07. Um Jökulfirði og fjölvindahafsvíkur

07.07. Reykjarfjörður nyrðri

09.07. Grasaferð og galdralækningar Ferðafélag barnanna

10.07. Árbókarferð 2012 um Skagafjörð

10.07. Laugavegurinn með Ingimari og Pétri

11.07. Hornbjargsviti: Önnur ferð af fjórum

12.07. Undraheimar Eldhrauns og Hverfisfljóts

13.07. Saga, byggð og búseta

15.07. Umhverfis Langasjó

15.07. Á slóðum rekabænda

15.07. Sæludagar í Hlöðuvík

16.07. Þjórsárver: Náttúruperla á heimsvísu

17.07. Laugavegurinn: Þriðja ferð af fjórum

17.07. Hinn óeiginlegi Laugavegur

19.07. Fjölbragðaferð að Fjallabaki

20.07. FÍ Action Hraðferðir: Héðinsfjörður-Hvanndalir

22.07. Norður við fjölvindahaf

24.07. Kvennaferð um Laugaveginn

24.07. Fljót-Héðinsfjörður-Hvanndalir

25.07. Flakkað til Flæðareyrar

25.07. Fjölskylduferð í Norðurfirði

25.07. Friðland að Fjallabaki: Jökulgil og hverasvæði

25.07. Hornbjargsviti: Þriðja ferð af fjórum

28.07. Ratleikur og adrenalínklifur Ferðafélag barnanna

29.07. Klettaklifur í Lambafellsgjá Ferðafélag barnanna

29.07. Lónsöræfi

Sjá nánar um allar ferðir á www.fi.is

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

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Náðu þér í 

Fullbókað

Fullbókað

Fullbókað

Fullbókað

Fullbókað

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus

Nokkur laus
Nokkur laus

Nokkur laus

FÍ ferðir í júlí 

Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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





| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Golf trendline. Árgerð 2010, 
ekinn 69 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.190.000. Rnr.134249.

VW Polo trendline. Árgerð 2010, 
ekinn 96 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.490.000. Rnr.410405.

SUZUKI Swift gl. Árgerð 2010, ekinn 
63 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.410382.

SUBARU Impreza. Árgerð 2010, ekinn 
51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.311521.

SUBARU Legacy sport sedan. 
Árgerð 2010, ekinn 68 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
Rnr.133855.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ

www.br.is

FORD Escape LTD. Árgerð 2004, 
ekinn 44 Þ.MÍLUR, sjálfskiptur. Verð 
1.460.000. Rnr.104362.

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

GÓÐUR HIPPI!
Yamaha XVS650 V-star. Árg ‚05, ek. 
20þ.m. Flott ásett verð 599þ. #123618.

FANTAVERÐ!
Honda CBR1000RR. Árg.‘07, ek. 11þ.
km. Ásett 990þ, TILBOÐSVERÐ 899þ. 
#123531.

ÚTSALA Á NAKED HJÓLI
Kawasaki Z750. Árg.‘07, ek. 18 þ.km. 
Ásett 990þ. TILBOÐSVERÐ 799þ. 
#123253.

DÚNDURHJÓL Í TORFÆRUR
Dinli DMX450. Árg.‘08, ek. 4 þ.km. 
aukadekk, 27” dekk, töskur ofl. Ásett 
499þ. TILBOÐSVERÐ 399þ. #123581 
gsm 8939500 eftir lokun.

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2011, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.990075. Staðgreiðsluverð kr: 
3.990.000,-

MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð 
2006, ekinn 112 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.100074. Staðgreiðsluverð kr: 
3.590.000,-

LAND ROVER Lr3 se. Árgerð 2006, 
ekinn 95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.140530. 
Staðgreiðsluverð kr: 3.450.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE CAB 
AT LE 05/2007, ekinn 90 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, einn eigandi! Verð 
2.890.000. Rnr.283391 - Er á staðnum!

AUDI A3 SPORTBACK 11/2006, ekinn 
62 Þ.KM, sjálfskiptur, einn eigandi! 
Verð 1.950.000. Rnr.270930 - Er á 
staðnum!

VW TOUAREG V10 dísel 08/2005, 
ekinn 118 Þ.km, sjálfskiptur, leður, 
313 hö, 680 nm tog! Verð 4.690.000. 
Rnr.250830 - Er á staðnum!

PORSCHE CAYENNE 04/2007, 
ekinn 107 Þ.km, sjálfskiptur, leður, 
19” turbofelgur, umboðsbíll. Verð 
5.990.000. Rnr.250482 - Er á staðnum!

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED Árgerð 2007, ekinn 
69 Þ.km, gríðarlega fallegt eintak! Verð 
7.990.000. Rnr.135856 - Er í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED, Árg 2/2007, ekinn 
93 Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, 
lítur mjög vel út, Ásett verð 7.490þ.kr 
Rnr.116686. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

götuskráð SUZUKI King quad 
lt-a450xk7 atv. Árgerð 2009, ekinn 
2986 KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Rnr.148195.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

DODGE Durango. Árgerð 2004, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.272112.

DODGE Ram 2500 quad 4x4st 
dísel. Árgerð 2004, ekinn 139 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.310926.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

 Bílar til sölu

Til sölu Runault Master sendibíll 
stuttur árg. ‚05 ek. 163 þ. mikið 
endurnýjaður. Ath skipti á ódýrari 
fólksbíl kemur til greina. Uppl. í s. 
659 4403.

Yaris árg. 2006, ekinn 52 þús. 
Toppeintak. Verð 1.190.000 Uppl. í s. 
822 8833.

TOYOTA YARIS
Blár dekurbíll, sem nýr. Á götuna 
11.2007, ekinn aðeins 19.500 km. 
Verð kr. 1.675.000. Upplýsingar í síma 
899 3133.

Honda CRV til sölu árg. ‚00, ekinn 
264þ km. Nýyfirfarinn og nýskoðaður 
og vel með farinn. Verð 500þ. kr. 
hlustum á önnur tilboð. S: 823 2519.

Til sölu mjög gott eintak af Toyota 
Avensis árgerð 2003 ek:140 þús, ssk, 
dráttarbeisli, 16 tommu heilsársdekk 
og fl. Verð 1.290 þús. nánari 
upplýsingar 822 5925.

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

SUZUKI Grand Vitara XL-7. Nýskr. 
06/06, ekinn 101 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 2.290.000  TIL-
BOÐSVERÐ 1.590.000. Rnr.151512.

HYUNDAI Getz GLS. Nýskr. 08/08, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 1.450.000  TILBOÐSVERÐ 
1.150.000. Rnr.151491.

OPEL Antara Elegance. Nýskr. 
05/08, ekinn 108 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. VERÐ 2.980.000  TILBOÐS-
VERÐ 2.280.000. Rnr.151358.

NISSAN Patrol LE. Nýskr. 06/07, 
ekinn 128 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
VERÐ 4.190.000  TILBOÐSVERÐ 
3.690.000. Rnr.151592.

BMW X5 3.0i. Nýskr. 05/06, ekinn 
120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 3.980.000  TILBOÐSVERÐ 
2.680.000. Rnr.151206.

SUBARU Legacy LUX. Nýskr. 
08/07, ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 2.380.000  TILBOÐS-
VERÐ 1.890.000. Rnr.140932.

RENAULT Megane Sport Tourer. 
Nýskr. 01/05, ekinn 140 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ 
990.000  TILBOÐSVERÐ 690.000. 
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.280215.
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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



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

S: 511 1144

ERT ÞÚ ÁRANGURSDRIFINN EINSTAKLINGUR  
MEÐ FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI?

GOTT FÆÐI LEITAR AÐ ÖFLUGUM VÖRUMERKJASTJÓRA  
MEÐ BRENNANDI ÁHUGA Á HEILSUTENGDUM VÖRUM

STARFS- & ÁBYRGÐARSVIÐ
• Stefnumótun og uppbygging vörumerkja

• Yfirumsjón með vöruþróun

• Markaðssetning nýrra vara

• Áætlanagerð og utanumhald

• Verkefnastjórnun

• Samskipti við erlenda birgja

• Önnur tilfallandi verkefni

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af vöruþróun og markaðssetningu vara

• Áhugi á heilsutengdum vörum

• Góð Excel- og enskukunnátta

• Frumkvæði, áreiðanleiki og drifkraftur 

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Viðkomandi starfsmaður yrði hluti af markaðs-
teymi og heyra undir markaðsstjóra. Æskilegt 
er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Jóhann 
Sveinn Friðleifsson, markaðsstjóri í s. 821-8419.

Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar 
sem greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla 
sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfinu. Öllum 
umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir, 
mannauðsstjóri. Umsóknarfrestur er til 24. maí

Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | Sími 530 8500 | Fax 530 8501 | www.1912.is

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen, Ekrunni og Góðu fæði, með því að samnýta mannauð, tæki og aðrar 

auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki og birgjum. Starfsfólk samstæðunnar er í dag 80 talsins. Það býr við góða 

aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 

Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: Frumkvæði · Liðsheild · Áreiðanleiki · Ástríða

Gott fæði sérhæfir sig í pökkun og 

fram leiðslu á matvælum fyrir neytenda-

markað. Áhersla er lögð á heilsu  tengdar 

vörur svo sem hnetur, fræ, þurrkaða 

ávexti og musli morgunkorn.



Sölufulltrúi starfar á heilbrigðistæknisviði sem þjónustar m.a. sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, 
dvalar- og hjúkrunarheimili, rannsóknarstofur og sjúkraþjálfunar- og endurhæfingarstöðvar. 

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@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

Starfssvið:
• Bein samskipti við viðskiptavini
• Umsjón með þekktum vörumerkjum
• Öflun viðskiptasambanda 
• Áætlanagerð 
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur:
• Menntun á heilbrigðissviði, s.s. hjúkrunar- eða lyfjafræði 
• Reynsla af starfi á heilbrigðisstofnun
• Góð tölvufærni 
• Góð færni í íslensku og ensku 
• Samskiptahæfileikar 
• Áræðni og dugnaður 

Ráðgjöf og sala á heilbrigðisvörum

Fastus þjónar stofnunum og fyrirtækjum á heilbrigðissviði, veitingastöðum, hótelum, stóreldhúsum og 
mötuneytum, matvælafyrirtækjum og öðrum iðnfyrirtækjum. Fastus býður m.a. vandaðar innfluttar sjúkravörur 
og aðrar vörur sem tengjast rekstri heilbrigðisstofnana. Meðal ráðgjafa fyrirtækisins eru hjúkrunarfræðingar, 
iðjuþjálfi, líffræðingur, matreiðslumeistarar og tæknimenntað fólk, sem tryggir viðskiptavinum á mismunandi 
sviðum örugga og faglega þjónustu. Nánari upplýsingar á www.fastus.is.

Við leitum að jákvæðum og

kraftmiklum starfsmönnum
Tokyo sushi er vinsæll veitingastaður í 

Glæsibæ sem býður ferska 

og fljótlega hollustu.

1. Aðstoðarfólk til að vinna í eldhúsinu okkar  
 getur byrjað strax.

2. Afgreiðslufólk í sal

 alla virka daga frá 11.30 til 19.30 – frá  6. ágúst 2013.

Sendu okkur umsókn á tokyo@tokyo.is með ferilskrá
og mynd. Upplýsingar um staðinn á www.tokyo.is.

TRYGGÐ

Allt sem þú þarft er smá 
„Hér færdu góda yfirsyn yfir 

Vivag® vörulínuna sem er 

ætlud fyrir vidkvæma 

lík hluta“

Icepharm
a

U
 M

EÐ
 O

K
K

U
R

 Á
 F

AC
EB

O
O

K
/M

O
O

SE
H

EA
D

IC
EL

AN
D

TRÚVERÐUGLEIKI
Skaraðu framú
öll þau vítamín sem íþróttamaðurinn þarfnast í EINNI tö

KVERIÐ
MEIRI KRAFTUR

öll þau vítamín sem karlmaðu
þarfnast í einni töflu

FÆST Í APÓTEKUM OG VÖLDUM VERSLUNU

ÁBYRGÐ ÞÉR ER BOÐIÐ Í 

PARTÝ
Í TILEFNI OPNUNAR
GLÆSILEGRAR 

NETVERSLUNAR 

NIKE.IS
FÖSTUDAGINN 
7.SEPTEMBER

Sendu mynd af hunagsmjúkum kossi á facebook síðu Burt´s Bees og þú gætir 
unnið flug fyrir tvo til New York ásamt fjölda glæsilegra vinninga frá Burt´s Bees.

GoPro
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Horfðu á 
húðina yngjast

ÁBYRGÐÁBYRRGÐG
GLEÐI

Kæri dýralæknir

Pakkningastærð Drontal vet. hefur nú verið breytt.  
Ný pakkningastærð er nú 24 töflur í pakka.  Einnig er búið að breyta 

töflunum þannig að auðveldara er að gefa þær köttum.  

Icepharma    Lynghálsi 13    110 Reykjavík    Sími 540 8000    Fax 540 8001

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2013
Umsóknir sendist á netfangið hrefna@icepharma.is merkt 220513 ásamt ferilskrá og sýnishornum af verkum. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. 

 oði er spennandi og fj l reytt starf í lifandi og krefjandi starfsumhver  hjá Icepharma. óð skilyrði til að e ast og roskast sem 
einstaklingur í star . 

Grafískur hönnuður

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum.  Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns 
með víðtæka menntun og ekkingu á heilbrigðisgeiranum.  Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnr tti og fjölskylduvænt umhverfi.
Markmið Icepharma er að styðja við almenna lýðheilsu.

5 ár
2007-2011

Starfssvið
 Ábyrgð á hönnun og heildarútliti fyrir hinar ýmsu 

 deildir og vörumerki 
 Verkefnastjórnun í tengslum við sýningar og 

 markaðsherferðir
 Hönnun á vefborðum og vefsíðum 
 Samskipti og samvinna við vörumerkjastjóra, 

 markaðsfulltrúa, prentsmiðjur og sýningaraðila

Menntunarkröfur
 B.A. próf í grafískri hönnun

Hæfniskröfur
 Lágmark 5 ára reynsla af grafískri hönnun
 Mjög góð kunnátta í Indesign, Illustrator og Photoshop
 Frumkvæði og skapandi hugsun
 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 Sjálfstæð vinnubrögð og hæ leiki til að vinna í hóp
 Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
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ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

LEIÐBEINANDI Í FÉLAGSSTARFI 

ELDRI BORGARA
Laus er 50% staða leiðbeinanda í 

félagsstarfi eldri borgara frá miðjum ágúst 2013.

 

Vinnutíminn er frá 12:00 til 16:00 virka daga. Starfið felst í 
að leiðbeina á sviði hannyrða, almennrar listsköpunnar og 
handverks. Starfsemin fer fram nýuppgerðu húsnæði  
þjónustumiðstöðvarinnar að Eirhömrum. Leiðbeinandi vinn- 
ur undir stjórn forstöðumanns félagsstarfsins.

Krafist er fjölbreyttrar þekkingar á sviði hannyrða, hand- 
versks og listsköpunar ásamt frumkvæði og hugmynda- 
auðgi. Æskilegt er að umsækjandi sé sjálfstæður og hafi 
reynslu í að starfa með eldra fólki.

Umsókn sem greinir frá reynslu og fyrri störfum skal berast 
Þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ. 
Einnig má senda umsókn á netfangið mos@mos.is 

Upplýsingar um starfið veitir Elva Björg Pálsdóttir for-
stöðurmaður félagsstarfsins í síma 586 8014 eða 698 0090 
virka daga milli 10:00 og 16:00.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar- 
félaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2013.

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

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt 
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og 
viðhald á raflögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Við leitum að hæfileikaríkum og metnaðarfullum aðila til að gegna starfi viðskiptastjóra.  
Í starfinu felst m.a. að viðhalda samböndum við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra viðskipta  
innanlands sem erlendis, fylgjast með þróun og breytingum á markaði ásamt þátttöku í vöruþróun 
og stefnumörkun.

Hæfniskröfur
•  Reynsla af sölumennsku á fyrirtækjasviði er skilyrði
•  Þekking á íslenskum framleiðslufyrirtækjum,  

sérstaklega í sjávarútvegi er æskileg
• Þekking á umbúðum er kostur
•  Hæfni og áræðni í mannlegum samskiptum 
•  Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri
• Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Kvosar, www.kvos.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar Höskuldsson deildarstjóri sölusviðs Odda, netfang: runarh@oddi.is  
eða í síma 515-5015. 
 

Oddi er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu á prentefni og umbúðum úr pappír og plasti. Starfsmenn Odda eru  
um 300 talsins og lögð er áhersla á að veita erlendum og innlendum viðskiptavinum frammúrskarandi þjónustu.

VIÐSKIPTASTJÓRI – umbúðir

Við bjóðum
• Starf hjá traustum vinnuveitanda
• Metnaðarfullt starfsumhverfi
• Góðan starfsanda
• Samkeppnishæf launakjör
• Tækifæri til endurmenntunar 

Ertu menntaður leikskólakennari? 
Leikskólinn Sjáland í Garðabæ leitar eftir 

leikskólakennurum eða starfsfólki 

með aðra uppeldismenntun. 

Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir Fjölvísi-
stefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og 
eins. Enn fremur vinnur hann með áherslu á græn gildi og 
umhverfismennt. 

Nánari upplýsingar veitir Sara Hrund Finnbogadóttir 
mannauðsstjóri í síma 578-1220 eða á netfangið;  
sarahrund@sjaland.is 
Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k.
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Óskum eftir matreiðslumanni  
eða kjötiðnaðarmanni í fullt starf.
Einnig vantar okkur fólk með reynslu  
eða áhuga á eldamennsku í afgreiðslu.

Vilt þú  
vinna með  
okkur?
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UNO er líflegur ítalskur veitingastaður 
 við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.

Frábært sumar framundan
Veitingastaðurinn UNO við Ingólfstorg

vill bæta öflugum matreiðslumönnum og þjónum
við kraftmikla liðsheild staðarins.

Í boði eru framtíðarstörf  og sumarstörf  fyrir rétta 
fólkið sem hefur metnað og drifkraft til að gera 

frábæran stað enn betri. 

Vinsamlega sendið ferilskrá
á uno@uno.is
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Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli

Starfsmaður óskast í stöðu aðstoðarleik-
skólastjóra frá og með næsta skólaári.

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með heildar-
fjöldann 50 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 8. bekk.
Starfshlutfall er 100% og umsækjandi þarf að hafa 
leikskólakennaramenntun.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en miðvikudaginn 29. maí nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 482-2617, 
863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is; 
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

GRÍMSNES- OG  
GRAFNINGSHREPPUR

Leikskólinn Krakkaborg 
Flóahreppi

Óskar eftir að ráða deildarstjóra og matráð.  
Leikskólinn Krakkaborg er 3ja deilda leikskóli  

sem staðsettur er 8 km austur af Selfossi. 

Starfað er eftir hugmyndafræði John Dewey. 
Óskað er eftir deildarstjóra í 100% starf og matráði í 100% 
starf frá og með 6. ágúst 2013. Óskað er eftir jákvæðum, 
skapandi og metnaðarfullum einstaklingum með góða 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknafrestur er til 21. maí 2013.

Launakjör deildastjóra eru í samræmi við kjarasamningu 
Launanefndar sveitafélaga og Kennarasambands Íslands 
vegna félags leikskólakennara.
Launakjör matráðs er samkvæmt kjarasamningum Foss.
Hægt er að sækja um á heimasíðu leikskólans  
www.leikskolinn.is/krakkaborg undir flipanum Um leik-
skólann – starfsumsóknir. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Viðarsdóttir 
leikskólastjóri í síma 482-3085 eða með því að senda fyrir-
spurnir á karen@floahreppur.is.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 
auglýsir stöðu lögfræðings lausa til umsóknar. 

Skóla- og frístundasvið

Leitað er eftir metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi til að starfa að lögfræðilegum verkefnum á sviðinu.  
Næsti yfirmaður er mannauðsstjóri sviðsins.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir. Mannauðsþjónusta sviðsins vinnur með stjórnendum 
stofnana sviðsins og hefur það að leiðarljósi að stuðla að því að allir starfsmenn sviðsins búi við áhugavert, hvetjandi og 
öruggt starfsumhverfi.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Með umsókn þarf að fylgja yfirliti yfir nám og fyrri störf auk afrits af prófskírteini frá háskóla.

Umsóknarfrestur er til og með 26.maí 2013

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst 2013. 
Nánari upplýsingar veitir Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is eða  í síma 411-1111 

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við starfs-  
 menn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur   
 leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva varðandi 
 vinnurétt, stjórnsýslu og lagaumhverfi starfseminnar.
• Frumkvæði varðandi þróun í stjórnsýslu sviðsins.
• Gerð umsagna um lagafrumvörp sem heyra undir skóla- og
 frístundasvið.
• Fræðsla fyrir stjórnendur og starfsmenn um lög og   
 reglugerðir er varða starfsemi sviðsins.

Hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af vinnurétti æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og rituðu máli.

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

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
Markmið starfsnámsins er að gefa ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn og vill afla sér reynslu, færi á að kynnast 
því fjölbreytta starfi sem unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu hjá Íslandsstofu. Um er að ræða fimm mánaða tímabil 
frá ágúst og fram í desember 2013. Umsóknum skal skila inn rafrænt á islandsstofa@islandsstofa.is fyrir 27. maí 2013.

HÆFNISKRÖFUR
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA eða meistaranámi í grein sem tengist störfum markaðssóknar Íslandsstofu 

(ferðaþjónusta, markaðssetning, almannatengsl, alþjóðamál o.s.frv.)

• Góð kunnátta í ensku, íslensku og einu Norðurlandamáli. Kunnátta í frönsku eða þýsku æskileg.

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Góð þekking á Íslandi

• Fyrirtaks námsferill og einkunnir

• Reynsla af fjölmiðlum eða markaðssetningu æskileg

Nánari upplýsingar veitir Líney Arnórsdóttir, verkefnisstjóri 
liney@islandsstofa.is, og Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður, 
markaðssóknar ferðaþjónustu og skapandi greina, inga@islandsstofa.is. Sundagarðar 2    Sími 511 4000    www.islandsstofa.is
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ISS auglýsir eftir 
flokksstjóra í Reykjavík

ISS  auglýsir eftir flokksstjóra 
til að stjórna þrifum í stóru 

matvælavinnslufyrirtæki  í Reykjavík

Vinnutími er að jafnaði síðdegis en einnig getur verið um 
einhverja helgarvinnu að ræða. Flokksstjóri ber ábyrgð á 
að verkstaður sé þrifinn eins og til er ætlast

Hlutverk flokkstjóra er m.a.
• Umsjón, undirbúningur og stjórnun á verkstað
• Nauðsynlegar skráningar
• Samskipti við viðskiptavini
• Ráðningar starfsmanna
• Kennsla og þjálfun starfsmanna
• Þrif á verkstað

Hæfniskröfur eru m.a.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Heiðarleiki, dugnaður og þjónustuvilji
• Þekking og reynsla úr fiskiðnaði er kostur
• Hreint sakavottorð

Góðir tekjumöguleikar
Starfið getur hentað jafnt konum sem körlum

Umsóknir með ferilskrá sendist á haukur@iss.is 
fyrir 25. maí n.k. 

ISS er eitt stærsta eignaumsýslufyrirtæki heims með um 
530 þúsund starfsmenn í 52 löndum ISS hefur starfað yfir 
30 ár á Íslandi og er með um 800 starfsmenn hér á landi

Borgartúni 37, 105 Reykjavík, 563 6100, applicon.is

Applicon leitar að drífandi starfsmönnum í 
hóp .NET forritara til að takast á við þróun og 
innleiðingu á sérlausnum Applicon á sviði launa 
og mannauðs, auk lausna fyrir fjármálageirann.

Applicon notar m.a. eftirfarandi tækni við 
hugbúnaðarþróun: WinForms, Entity Framework, 
LINQ, ASP.NET, MVC, SQL Server og SAP/ABAP.

Applicon er framsækið hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir 
sig í innleiðingu, ráðgjöf, þjónustu og þróun á lausnum fyrir 
SAP, Microsoft og Vigor hugbúnað. Hjá Applicon starfa 150 
starfsmenn í Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi. Applicon er 
dótturfélag Nýherja hf.

Kostir þínir
■ Háskólamenntun. 
■ 1–3 ára reynsla af forritun í .NET.
■ Brennandi áhugi á tækninýjungum.
■ Þekking á stefnum og straumum í tæknigeiranum.
■  Geta til að vinna bæði sjálfstætt og í hópi.
 
Kostir okkar
■  Fjölbreytt og krefjandi verkefni.
■  Skapandi og alþjóðlegt vinnuumhverfi.
■  Stórskemmtilegir samstarfsfélagar.
 
Hvernig á að sækja um?
■  Sendið umsóknir á asg@applicon.is. 
■  Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ásþórsson,  

kas@applicon.is, eða í síma 842 2740.
■ Allar umsóknir eru trúnaðarmál — og þeim svarað.
 

.NET hugbúnaðarsérfræðingar

Skipti reka fyrirtæki sem starfa einkum á sviði fjarskipta og upplýsingatækni á Íslandi. Hlutverk Skipta er að sinna sameiginlegri þjónustu 
fyrirtækjanna á einum stað, með hagræði og sveigjanleika að leiðarljósi. Þannig skapa Skipti stjórnendum og starfsfólki dótturfélaganna 
svigrúm til þess að einbeita kröftum sínum að því að ná hámarksárangri í krefjandi rekstrarumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir: 
Brynhildur Halldórsdóttir, 
brynhildur@skipti.is

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.skipti.is. 

Umsóknarfrestur 
er til og með 19. maí nk. 

Mannauðsráðgjafi – afleysing í eitt ár

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi til að ganga 
til liðs við mannauðsteymi Skipta. Teymið sinnir 
öllum helstu þáttum mannauðsstjórnunar, svo sem 
ráðningum, starfsþróun, fræðslu, frammistöðustjórnun, 
fyrirtækjamenningu, vinnustaðamælingum og ráðgjöf. 
Meginverkefni munu snúa að ráðningum og starfsþróun.

Reynsla og þekking
Reynsla af mannauðsstörfum skilyrði
Reynsla af ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna skilyrði
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, mannauðsstjórnunar 
eða vinnusálfræði æskileg
Reynsla af því að setja upp og halda kynningar

Persónulegir eiginleikar
Frumkvæði og drifkraftur
Mikil samskiptalipurð og þjónustulund
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Hæfni til að vinna í hóp
Heilindi og trúnaður

Sérfræðingur í áætlunum 
og greiningu
Leitað er að öflugum sérfræðingi til að sinna 
úrvinnslu og ítarlegri greiningu á gögnum úr vöruhúsi 
gagna (Business Objects) ásamt skilgreiningum og 
samantekt á helstu lykiltölum í rekstri (KPI).

Reynsla og þekking
Háskólapróf á sviði viðskipta- eða verkfræði 
Kunnátta í skýrslugerð/gagnavinnslu í Business Objects
Reynsla af því að setja upp skýrslur og kynningar
Mjög góð Excel-kunnátta og greiningarhæfni

Persónulegir eiginleikar
Frumkvæði og framsýni
Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
Heilindi og vinnusemi

Spennandi sérfræðingsstörf 
hjá Skiptum
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Byggðastofnun óskar að ráða 
sérfræðing til starfa. 

Byggðastofnun óskar eftir að ráða starfsmann á þróunar-
svið stofnunarinnar. Í undirbúningi er að setja upp nýjan 
gagnagrunn á sviði byggðamála hjá stofnuninni og er leitað 
að starfsmanni til að leiða þá vinnu og síðan að þróa og 
viðhalda grunninum. Því er æskilegt að viðkomandi hafi 
reynslu af landupplýsingakerfum. Jafnframt þarf viðkomandi 
að vera tilbúinn til að vinna að öllum þeim þáttum byggða-
mála sem þróunarsviðið sinnir en það eru fjölbreytt verkefni 
svo sem vinnsla byggðaáætlunar, skýrslugerð og úttektir 
á sviði byggðamála, samskipti við atvinnuþróunarfélög, 
starfræksla landsskrifsstofu NPP og NORA og samskipti við 
ESPON svo eitthvað sé nefnt. 

Hæfniskröfur: 
• Háskólanám sem nýtist. 
• Þekking á hönnun gagnagrunna. 
• Reynsla af verkefnastýringu. 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.. 
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og eiga auðvelt    
  með að koma fyrir sig orði munnlega og skriflega. 

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 25. maí nk. og skulu umsóknir með 
upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendar til 
Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki. 

Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn Sigurðsson, forstöðu-
maður þróunarsviðs, sími 455 5400 eða 895 8653. 

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera eft-
irsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla 
starfsmenn, konur jafnt sem karla. Rúmlega 20 manns starfa 
hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel menntuðu fólki með 
fjölbreytta reynslu. 

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn 
öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjöl-
breytt og öflugt atvinnulíf. Fjölbreytt þjónusta er í boði, 
kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Boðið er upp á 
skóla á öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. 
Íbúar Sauðárkróks eru um 2.600 talsins.

Höfðaskóli auglýsir:
Lausar stöður

Leitað er eftir aðstoðarskólastjóra, námsráðgjafa 
og kennurum á mið- og unglingastig. 

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með 100 nemendum. 
Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuaðstaða kennara 
góð. Á heimasíðu skólans, http://hofdaskoli.skagastrond.is , 
má sjá allar helstu upplýsingar um skólastarfið. 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág 
húsaleiga!

Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega þriggja 
klst. fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn þjónusta í boði, 
s.s. leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.

Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdóttir skólastjóri, vs. 
452 2800, gsm 849 0370.
Hægt er að senda umsóknir á netfangið  
hofdaskoli@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Höfðaskóli Skagaströnd
Sími: 452 2800, fax: 452 2782,
íþróttahús: 452 2750,
Veffang: http://hofdaskoli.skagastrond.is   
Netfang: hofdaskoli@skagastrond.is

Engineering Manager
The Foundry Division is strengthening its engineering resources for expansion and
maintenance projects. It is a prioritized area for the Division, to secure quality, cost,
and timely execution of strategic important development projects. Our Engineering
Manager will soon be retiring and we are seeking replacement for the position.

Areas of responsibility:
Facilitate innovation of engineering design solutions for FeSi furnace and melting
plant

•

Coordinate engineering work with internal and external designer partners•
Support plants in design concept, basic and detailed engineering for strategic
projects

•

Secure that the Foundry Division has the necessary specialist engineering
resources and support available to reach strategic targets for technology
development

•

Review and approval of technical content of development projects and
investment requests at the Division plants

•

Qualifications required for the posisiton:
Master of Science in Mechanical Engineering or Engineering Design•
Minimum 10 years experience in industrial engineering•
Preferably, specialist experiences in electric smelting process for metals or alloys•
Some Cad-designer capabilities are preferable•
Fluent English, written and oral•
Good cooperation skills and teamwork abilities•
Project and people management experiences•

Location: Akranes (Iceland), Oslo or Kristiansand (Norway).
Extensive travelling may be required in periods.

Visit our website www.elkem.com/career for more information about the
position and to submit your application within 31 May 2013.

Elkem is one of the world's leading companies for environment-friendly production of materials.
Its main products are silicon, solar grade silicon, special alloys for the foundry industry, carbon
and microsilica. The company has production facilities in Europe, North America, South America
and Asia, as well as a network of sales offices. Elkem is owned by China National Bluestar.

Elkem Foundry Technology is the technology department in the Foundry Products Division. The
unit consists of 15 employees, covering specialist competences within raw materials, process
support, quality assurance, engineering & projects, products R&D, business system and EHS. The
department is responsible for development to improve operations of specialty products in the
foundry area. Engineering activities involve support to development projects in the Foundry
Division plants in Norway, Iceland, Canada, and China.

traustir bílstjórar – sumarafleysingar 
og framtíðarstörf

Eimskip leitar að bílstjórum í sumarafleysingar og í framtíðarstörf við akstur dráttar- og 
flutningabíla á þjóðvegum.

Um er að ræða dag- og vaktavinnu. Meirapróf (C) er skilyrði fyrir ráðningu og réttindi til að aka 
með tengivagn (CE) eru æskileg. 

Nánari upplýsingar veitir Már Þorvarðarson í síma 525 7761.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um störfin á heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is.

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2013. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er 
skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.F
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Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Hjá Eimskip starfar öflugur hópur fólks sem hefur gildi félagsins, árangur, samstarf og traust 
að leiðarljósi í störfum sínum. Nú leitum við að nýjum liðsmönnum til starfa.
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Småkraft er et kraftselskap stiftet i 

2002. Småkraft eies av Skagerak 

Energi, Agder Energi, BKK 

og Statkraft.

Småkraft har som mål å bygge ut småkraftverk på en 
lønnsom og miljømessig skånsom måte. Dette skjer i 
samarbeid med lokale grunneiere. Selskapet har en 
målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet på 1,5 
TWh innen 2020. Dette tilsvarer energibehovet til 750.000 
norske husstander og representerer Norgeshistoriens 
største satsing på små kraftverk. Småkraft  involverer seg 
i kraftprosjekter over hele landet.

Selskapet søker nå etter:

PROSJEKTINGENIØR BYGG OG ANLEGG

Hovedoppgaver:

• Prosjektering vannvei, stasjon, inntak, forankringskloss 
 er/bend, mm.
• Benytte 3D verktøy for visualisering av tegninger og  
 grensesnitt (Revit og Gemini)
• Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag inkl. tegninger og  
 mengdebeskrivelse (G-prog).
• Utarbeide database for standard tegninger, beregninger  
 og beskrivelser
• Delta aktivt under bygging som byggeleder eller prosjek 
 teringsstøtte til prosjektleder etter avtale
• Delta ved anskaffelser etter avtale med prosjektleder
• Delta ved oppstart av anlegg etter avtale med prosjet-
 leder
• Utarbeide as-built dokumentasjon i tett samarbeid med  
 prosjektleder
 
Utdannelse:

• Bachelor bygg og anleggsretning (3 årig utdannelse)
• Mastergrad ønskelig innen samme retning (5 årig utdan 
 nelse)
• Ønskelig med erfaring fra bygg og anlegg, kraftverk et  
 pluss
• Et pluss med norsk skriftlig og muntlig, men ingen  
 betingelse.
  
Kontaktperson: BOOS Bemanning v/ Kristine Muri, 
telefon +47  55 52 50 91 
Søknad sendes til kristine.muri@boos.no, se også 
www.boosbemanning.no 
 
Utbyggingsdirektør: Arne Namdal, Småkraft AS, 
tlf + 47 916 83 884

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Viltu vera með
í liðinu okkar? 

Menntunar-  og hæfniskröfurStarfssvið

Þjónustumaður
Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 

þjónustumanni í Garðabæ.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

www.rumfatalagerinn.is

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR!
Óskum eftir klárum grafískum hönnuði í hlutastarf. Þarf að geta unnið sjálfstætt.  
Sveigjanlegur vinnutími. Í boði er tímabundið starf hjá lifandi og skemmtilegu fyrirtæki. 
Hæfniskröfur: 
· Reynsla af augl.markaðnum. 
· Þekking/kunnátta á InDesign og Photoshop.
· Skemmtileg(ur) persónuleiki. 
· Skipulögð og markviss vinnubrögð. 
· Áræðni og hugmyndaflug. 
· Lipurð í mannlegum samskiptum. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 20.05.13

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is
Athugið upplýsingar eru ekki gefnar í síma.

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA
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Starfsmanna- og skrifstofustjóri 
Carbon Recycling International 

Carbon Recycling International
Starfslýsing 
Starfsmanna- og skrifstofustjóri.  
Starfið heyrir undir forstjóra. 
 
Ábyrgðarsvið
Almenn störf starfsmannastjóra ss. ráðningar, hæfnismat 
og þjálfun starfsmanna í verklagi og aðlögun að stefnu 
fyrirtækisins.  Almenn störf skrifstofustjóra, ss. rekstur aðal-
skrifstofu, skjala-stjórnun, aðstoð við forstjóra, undirbúning- 
ur og stjórnun funda, og ferðatilhögun starfsmanna. 

Hæfniskröfur 
BS/BA í starfsmannastjórnun, viðskiptafræði eða skildum 
greinum. Reynsla í starfsmannastjórnun er kostur. Sjálfstæð, 
öguð og vönduð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.Góð 
hæfni í mannlegum samskiptum. Færni í að geta tjáð sig vel 
í ræðu og riti. Góð enskukunnátta er skilyrði og kunnátta á 
MS Office hugbúnað.

Carbon Recycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðlafyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík sem endurvinnur koltvísýring úr út-
blæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í endurnýjanlegt eldsneyti, metanól sem blanda má við bensín eða nota til framleiðslu á lífdísil og 
öðru bílaeldsneyti. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í 
heiminum við hlið orkuversins við Svartsengi í Grindavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 25 manns. 

Umsóknarfrestur: 17. maí, ráðið verður í starfið sem fyrst. Vinsamlegast sendið ferilskrá á netfang drifa@carbonrecycling.is 
Frekari lýsingar fást á vefsíðunni okkar:  www.carbonrecycling.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum 

Skólaárið 2013 - 2014

Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Almenn kennsla á miðstigi
• Kennsla í bóklegum greinum með áherslu á samþættingu  
 á unglingastigi 
• Sérkennsla
• Námsráðgjafi (50%)
• Þroskaþjálfi

Lækjarskóli (555 0585 haraldur@laekjarskoli.is)
• Deildarstjóri fjölgreinadeildar
• Námsráðgjafi

Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
• Almenn kennsla á yngsta stigi

Öldutúnsskóli 
(555 1546 (erla.gudjonsdottir@oldutunsskoli.is)
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi (100%)
• Íþróttakennsla  (80%)

Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
viðkomandi skóla. 
Sjá einnig heimasíður skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí  2013. 

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði 

  
 

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Klinisk ljósmyndun á Landspítala
 » Myndvinnsla og skráning myndrænna gagna inn í 
sjúkraskrárkerfi spítalans

 » Starfsmannamyndatökur fyrir auðkenniskort og almennar 
myndatökur á spítalanum

Hæfnikröfur
 » Viðurkennt nám í ljósmyndum. Nám og/eða reynsla af 
kliniskri ljósmyndun er kostur

 » Færni í myndvinnslu og notkun myndvinnsluforrita 
(Photoshop, Fotostation)

 » Sveigjanleiki, reynsla og færni í mannlegum samskiptum 
 » Góð íslenskukunnátta og mjög góð almenn tölvukunnátta 
(Word, Power Point, Excel)

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.
 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá. 
 » Upplýsingar veita ljósmyndararnir Inger Helene Boasson,  
ingerhb@landspitali.is, sími 543 1402 og Anna Ellen 
Douglas, douglas@landspitali.is, sími 543 1459.

Vísindadeild
Ljósmyndari

Ljósmyndari óskast til starfa á vísindadeild LSH. 
Starfshlutfall er 100% og er upphafstími ráðningar 1. júlí 
2013 eða eftir samkomulagi. 
Á vegum vísindadeildar fer m.a. fram klinisk ljósmyndun 
sjúklinga, þ.á.m. fyrir og eftir skurðaðgerðir, myndvinnsla og 
skráning slíkra upplýsinga. Jafnframt sinnir ljósmyndarinn 
myndatökum starfsmanna fyrir auðkenniskort spítalans. 
Starfið er umfangsmikið, fjölbreytt og lærdómsríkt. 
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Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar  
auglýsir starf eigna- og fram-

kvæmdafulltrúa laust 
til umsóknar 

Eigna- og framkvæmdafulltrúi

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og eftirlit 
með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um 
viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í samvinnu 
við mannvirkjastjóra.

Helstu verkefni:  
• Gerð útboðs- og verklýsinga vegna framkvæmda.
• Skipulagning  og  eftirlit með framkvæmdum,hönnun- og  
 byggingastjórn vegna nýframkvæmda og viðhalds- 
 verkefna. 
• Gerð skammtíma- og langtímaáætlana..

Æskilegt er að viðkomandi hafi: 
• Verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun á  
 háskólastigi.
• Reynslu af og þekkingu á fasteignamálum sveitarfélaga  
 og á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og  
 fjárhagsáætlana.
• Sjálfstæði,  frumkvæði og skipulagshæfni.
 •Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við við- 
komandi stéttarfélag. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
stöðuna og gott er ef viðkomandi getur hafið störf með 
stuttum fyrirvara.

Allar frekari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson 
mannvirkjastjóri, í síma 470 - 9019. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið 
gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt 
eigna- og framkvæmdafulltrúi

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2013.  

 
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. 

 

Óskast til að starfa í eignaumsýslu Arion banka.

Eignaumsýsla Arion banka er hluti af deildinni fasteignir og 
rekstur og annast viðhald á eignum og umsjón með nýjum fram-
kvæmdum bankans. 

HELSTU VERKEFNI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

Gunnar Jóakimsson
fasteigna og rekstrar hjá Arion banka í síma 444 8866. Netfang 
gunnar.joakimsson@arionbanki.is 

Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ráðið 
hefur verið í starfið.
 

VERK- EÐA 
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Brekkuborg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið auglýsir eftir stöðu leikskólastjóra í Brekkurborg.
Brekkuborg er fjögurra deilda leikskóli við Hlíðarhús í Grafarvogi.   Í starfi leikskólans er unnið eftir  kenningum John Dewey, 
Jean Piaqet og Carolin Pratt. Leikskólinn leggur áherslu á umhverfismennt og er með Grænfánann. Lögð er áhersla á að efla 
alhliða þroska barnsins í gegn um leik og lýðræði barna útfrá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Leitað er að einstaklingi sem hefur góða þekkingu á leikskólastarfi, býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur metnaðarfulla 
skólasýn. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 15. ágúst 2013. Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2013. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf  

Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir 
mannauðsstjóri, sími 411 1111
Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiktogi leikskóla og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og   

 starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,   

 vinnutilhögun og starfsþróun. 
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik  
 skólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið leikskólakennari   og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.  

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ráðgjöf og skipulagning flókinna útskrifta 
 » Stuðningur við legudeildir LSH 
 » Samskipti við aðrar stofnanir 
 » Samhæfing þjónustu 

Hæfnikröfur
Leitað er eftir hjúkrunarfræðingi með fjölbreytta starfsreynslu 
og góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu.

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

 » Umsóknum fylgi upplýsingar um nám, fyrri störf og 
reynslu.

 » Upplýsingar veitir Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir, 
deildarstjóri flæðisdeildar, netfang dthyri@landspitali.is, 
sími 543 3297.

Útskriftarteymi
Hjúkrunarfræðingur

Starf hjúkrunarfræðings í útskriftarteymi Landspítala er 
laust til umsóknar. 
Útskriftarteymi Landspítala er þverfaglegt og í því 
starfa hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfi og 
öldrunarlæknar.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í bráðalækningum með þátttöku í klínísku starfi 
 » Þátttaka í framhaldsmenntun og vísindastarfi
 » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema 

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
 » Íslenskukunnátta

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 2. júní 2013. 
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang 
ebenedik@landspitali.is, sími 824 5951.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi. 

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Elísabetu Benedikz, yfirlækni, LSH G2 Fossvogi.

 » Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. 

Bráðasvið 
Deildarlæknar í starfsnámi

Laus eru til umsóknar störf deildarlækna í starfsnámi á 
bráðasviði. Starfshlutfall er 100%. Störfin veitast frá 1. 
ágúst og 1. sept. 2013 og eru til 6, 12 eða 24 mánaða. Störf 
til tveggja ára eru ætlaðar þeim sem hyggja á sérnám í 
bráðalækningum. 
Bráðadeildin hefur viðurkenningu til að veita framhalds-
menntun í bráðalæknisfræði sem metin er til allt að tveggja 
ára af sérfræðinámi. 
Hlutverk bráðasviðs er að skapa umgjörð um bráða-
starfsemina, tryggja örugga þjónustu við sjúklinga og 
hlúa að menntun og vísindastarfi. Starfsemi bráðasviðs 
Landspítala hefur tekið miklum breytingum undanfarin 
ár og hafa ný verkefni hafa verið hvatning til framfara og 
nýrra námstækifæra. Á bráðasviði starfar öflugt fagfólk. 

Sumarafleysingar 
á þvottastöð 
Strætó bs.

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið: Hæfniskröfur: 

Um starfið
Strætó bs. auglýsir eftir duglegum sumarstarfsmanni á þvottastöðina sem sér um að þrífa 
strætisvagna að innan og utan. Unnið er í næturvinnu og er vinnutíminn frá kl. 19:00 til 03:00.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá. Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.  
Nánari upplýsingar veitir Guðfinna Ingjaldsdóttir starfsmannastjóri, hægt er að  senda 
fyrirspurn á netfangið gudfinna@straeto.is eða hringja í síma 540-2700. Best er að sækja 
um á heimasíðunni strætó.is eða senda umsókn til Guðfinnu Ingjaldsdóttur á netfangið 
gudfinna@straeto.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Hefur þú áhuga á að taka þátt í að þróa öflugt félagsstarf  
fyrir íbúa í Háaleitis og Bústaðahverfi?

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir verkefnastjóra í félagsstarfi í 100% starf.  Verkefnisstjóra er ætlað að 
vinna að uppbyggingu og þróun félagsstarfs í Háaleitis- og Bústaðahverfi og styðja fólk til að standa fyrir eigin félagsstarfi. 
Verkefnisstjóri ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd félagsstarfs sem starfrækt er í félagsmiðstöðvunum í Hæðargarði 
31, Hvassaleiti 56-58 og Sléttuvegi 11-13.

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: 
• Stefnumótun og starfsáætlun fyrir félagsstarf í Háaleitis –   
 og Bústaðahverfi.
• Ábyrgð á félagsstarfi, rekstri og starfsmannamálum   
 félagsmiðstöðvanna að Hæðargarði 31, Hvassaleiti 56-58 og  
 Sléttuvegi 11-13.
• Stuðningur við sjálfsprottið félagsstarf.
• Stuðlar að uppbyggingu félagsauðs í samstarfi við íbúa   
 hverfis, frístundaráðgjafa og aðra þá sem málið varða.
• Þátttaka í þróun félagsstarfs í borginni.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði félags-  
 og menntavísinda æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Þekking og reynsla af félagsstarfi.
• Þekking og reynsla af notendasamráði og valdeflingu   
 æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sköpunargleði ásamt góðri tölvu- og íslenskukunnáttu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 20. maí 2013. 
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ingvarsdóttir deildarstjóri í síma 411-1590. 
Netfang: sigrun.ingvarsdottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs 
sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða slys 
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
 » Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
 » Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum eða skyldum 
sérgreinum

 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu
 » Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2013. 
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang 
ebenedik@landspitali.is, sími 824 5951.

 » 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, Elísabetu Benedikz, yfirlækni, LSH G2 
Fossvogi.

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

 » Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr.breytingu 5. mars 2006.

Bráðasvið 
Sérfræðilæknar

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna á 
bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi. 
Starfshlutfall er 100% en einnig er möguleiki á hlutastarfi. 
Störfin veitast frá 1. september 2013 eða samkvæmt 
nánara samkomulagi. 
Til greina kemur að bjóða annað starfið sem afleysingastarf 
í eitt ár, t.d. fyrir heimilislækni sem hefur áhuga á endur-
menntun á sviði bráðalækninga.
Starfssvið bráðamóttöku spannar allar almennar 
bráðalækningar. Bráðamóttakan hefur viðurkenningu til 
að veita framhaldsmenntun í bráðalæknisfræði sem metin 
er til allt að tveggja ára af sérfræðinámi. 

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.
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Fagstjóri á sviði vatnafræði
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

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

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir fagstjóra 
í vatnafræði í fullt starf á Úrvinnslu- og 
rannsóknar sviði.  Í boði er spennandi, 
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsókna sviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við 
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknar-
verkefni er tengjast veður- og lofts lags-
rannsóknum, jökla- og vatnafræði, jarð-
skorpu hreyfingum og ofanflóðum.

Helstu verkefni
Yfirumsjón og samræming verkefna er 
tengjast vatna   rannsóknum, þar með talið 
umsjón með áætlana   gerð, stefnu mótun og 
gæða málum í mála flokknum. Verkefnis  stjórn 
skil greindra verkefna. Sérfræði vinna tengd 
vatna- og auðlindarannsóknum, með sérstakri 
áherslu á grunnvatnsrannsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði 

raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun 

nauðsynleg 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður

  Farsæl reynsla í rannsóknarvinnu 
með sérstakri áherslu á vatna- og 
vatnajarðfræði

  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem  
og í teymisvinnu

  Færni og áhugi á að miðla niðurstöðum 
innan teymis og út á við

  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Þekking og/eða reynsla af opinberri 

stjórnsýslu nauðsynleg
  Farsæl reynsla af erlendu samstarfi æskileg

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðardóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí  nk.

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

Vilt þú ganga til liðs við TM snillinga?
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar

ÁHÆTTUMAT PERSÓNUTRYGGINGA
Starfshlutfall er 50%

Starfssvið
 •  Afgreiðsla vátryggingaumsókna
 •  Yfirferð heilsufarsgagna
 •  Samskipti við viðskiptavini og söluaðila
 •  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
 •  Menntun á heilbrigðissviði (hjúkrunarfræði eða sambærileg 
   menntun) eða reynsla af áhættumati
 •  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 
 •  Færni í einu Norðurlandamáli er kostur
 •  Góð almenn tölvukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að eiga gott með mannleg samskipti, 
vera skipulagður og jákvæður og geta unnið undir álagi. Þá þarf 
hann að geta unnið sjálfstætt og sem hluti af hópi. 

Sigmar Scheving (sigmar@tm.is) veitir frekari upplýsingar um 
starfið. 

Það er markmið TM að vera eftirsóknarverður vinnustaður þeirra sem vilja ná framúrskarandi árangri í leik og starfi. Ef það á við um þig 
og þú hefur áhuga á að komast í hóp TM snillinga skaltu senda okkur umsókn. Umsóknarfrestur  um bæði störf er til og með 20. maí 2013.

Vinsamlegast sendu umsókn auðkennda með yfirskriftinni „Áhættumat“ eða „Mötuneyti“, eftir því hvort starfið þú ert að sækja um, á 
netfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     Sími 515 2000     tm@tm.is     www.tm.is

STARF Í MÖTUNEYTI TM
Starfshlutfall er 85%

Starfssvið
 •  Aðstoð við matreiðslu og frágang í mötuneyti
 •  Umsjón með salatbar
 •  Afleysingar fyrir matreiðslumeistara 
 •  Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
 •  Haldgóð reynsla af matseld fyrir stærri hópa  
 •  Brennandi áhugi á matargerð
 •  Framúrskarandi þjónustulund 
 •  Góð íslenskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera röskur og úrræðagóður, 
skapandi og hugmyndaríkur þegar kemur að matargerðinni og 
lipur í mannlegum samskiptum. Hann þarf að eiga gott með að 
vinna sjálfstætt og undir handleiðslu.  

Ragnhildur Ragnarsdóttir (ragnhildur@tm.is) veitir frekari 
upplýsingar um starfið. 

·

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Forstöðumaður á nýtt heimili fyrir fatlaða

· Starfsmaður óskast í búsetukjarna fyrir   
 fatlaða

· Leikskólinn Marbakki óskar eftir    
 leikskólakennara 

· Leikskólinn Baugur óskar eftir aðstoð í   
 eldhúsi

· Leikskólinn Baugur óskar eftir    
 leikskólakennurum

· Álfhólsskóli óskar eftir umsjónarkennara á   
 yngsta stig

· Vatnsendaskóli óskar eftir sérkennara

· Vatnsendaskóli óskar eftir umsjónarkennara  
 á yngsta stig

Fleiri störf og 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
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Ljósmóðir á 
Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands, 

Hornafirði
Laus er til umsóknar staða ljósmóður við Heil-
brigðisstofnun Suðausturlands Hornafirði. Á stofn-
uninni er fæðingardeild með skilgreint þjónustustig 
D1. Ljósmóðir sinnir jafnframt ungbarna- og mæðra 
-vernd á heilsugæslustöð ásamt því að sinna al-
mennum hjúkrunarstörfum. Starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi LMFÍ og ríkisins og stofnanasamningi HSSA. 

Upplýsingar veita Matthildur Ásmundardóttur, fram-
kvæmdastjóri matthildur@hssa.is, og Ester Þorvalds-
dóttir, hjúkrunarstjóri heilsugæslu, ester@hssa.is,  í síma 
470-8600. Upplýsingar er einnig að finna á heimasíðu heil-
brigðisstofnunarinnar www.hssa.is. Umsóknafrestur er 
27. maí og umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra.  

Heilbrigðisstofnunin er rekin af Sveitarfélaginu 
Hornafirði með þjónustusamning við ríkið og eru íbúar 
Sveitarfélagsins um 2.200. Hornafjörður er fjölskyldu-
vænt og blómstrandi samfélag í ríki Vatnajökuls. Auk 
stórkostlegrar  náttúru og útsýnis sem á sér vart 
hliðstæðu er á Hornafirði að finna fjöl-
breytta þjónustu og afþreyingu sundlaug, 
söfn og sýningar, golfvöll og margt fleira. 

Heimasíða sveitarfélagsins er www.rikivatnajokuls.is. 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarskólastjóri

Staða aðstoðarskólastjóra við Setbergsskóla er laus til 
umsóknar.

Setbergsskóli er heildstæður grunnskóli þar sem 400 nem-
endur stunda nám.  Hornsteinar skólastarfsins eru virðing, 
víðsýni og vinsemd.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til 
að taka þátt í að stjórna og leiða áfram gott faglegt samstarf 
í skólanum og hafa að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt 
bæta. Skólinn hefur í áraraðir haft á að skipa góðu fagfólki 
og þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu og skapandi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni.  Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfi- 
leika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og
metnaðarfulla skólasýn.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði 
 stjórnunar æskileg.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf um- 
sækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.
Allar upplýsingar um stöðuna veitir María Pálmadóttir, 
skólastjóri í síma 565 1011/664 5880 maria@setbergsskoli.is
Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, 
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður. 
Umsóknarfrestur er til 24. maí 2013.

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 Hafnarfjarðar

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

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

Flugvirki óskast hjá Air Atlanta Icelandic

Menntunar- og hæfniskröfur:

Deildarstjóri tæknilegrar þjálfunar / Manager Technical Training

Starfssvið:

18. maí 2013

Starfssvið:
Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina ásamt 
umsjón með útliti og vörum deildarinnar. 

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf og helgarstarf. 

Hæfniskröfur:
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun 

 Af verslunar- og sölu störfum nauðsynleg.

 Góð almenn tölvuþekking, s.s. Word og Excel. 

 Vel máli farin(n) og með gott vald á íslensku 
í ræðu og í riti. Nauðsynlegt að viðkomandi eigi auðvelt 
með að skilja, tala og rita ensku.

 

Að umsækjandi spili golf og hafi þekkingu og brennandi 
áhuga á golfíþróttinni. Frumkvæði og sjálfstæð vinnu-
brögð. 

Lipurð í mannlegum sam skiptum, þjónustulund og 
fáguð framkoma.

@ Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Við óskum eftir starfsfólki í nýja og glæsilega  

 er leiðandi sportvöruverslunar keðja 
með starfsemi um allan heim.

Verslanir  á Íslandi eru staðsettar á 
Bíldshöfða í Reykjavík, Lindum í Kópavogi, 
á Selfossi og Akureyri.

Atvinnutækifæri
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Sérfræðingur á sviði vatna- og straumfræði

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

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

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir fagstjóra  
í vatna fræði í fullt starf á Úrvinnslu- og rann-
sóknar sviði.  Í boði er spennandi, krefjandi  
og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við 
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknar-
verkefni er tengjast veður- og loftslags rann-
sóknum, jökla- og vatnafræði, jarð skorpu-
hreyfingum og ofanflóðum.

Helstu verkefni
Vinna við faglega þróun vatnafræðilegrar 
líkangerðar, bæði hvað varðar aðferðafræði 
og úrvinnslu og tengingu líkana við aðrar 
afurðir. Leiðandi hlutverk í tímaraðaúrvinnslu, 
úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslugerð. 
Verkefnisstjórn skilgreindra verkefna. 
Sérfræðivinna við gerð straumfræðilegra 
líkana. Þátttaka í mótun stefnu í vatnafars-
rannsóknum og -mælingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun  

á sviði raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í vatna- og 

straumfræðirannsóknum 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 

  Hæfni til að vinna sjálfstætt  
sem og í teymisvinnu

  Færni og geta til að miðla niðurstöðum 
innan teymis og út á við

  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ.á.m. 

forritunarkunnátta 
  Góð kunnátta í land upplýsinga- 

 kerfum (LUK) 
  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðar dóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðs stjóri (borgar@vedur.is), í síma 
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí  nk.

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

Gerðaskóli í Sveitarfélaginu Garði 

Óskum eftir að ráða sérkennara til starfa.  
Mikilvægt er að hann hafi réttindi til sér-
kennslu og til að leggja fyrir helstu skimanir og 
greiningarpróf.  Um er að ræða 100% starf. 
                             
Vegna veikindaleyfis óskum við eftir að ráða 
myndmenntakennara í 60-70% starf. 
   
Starfsmaður óskast í skólasel Gerðaskóla, um 
er að ræða gæslustarf í lengdri viðveru yngstu 
nemendanna, starfshlutfall er um 40-50% og 
vinnutími er eftir hádegi.  
 
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og leyfisbréfi  
skal senda til skólans með tölvupósti á 
netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is í 
síðasta lagi 24. maí.  
 
Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í 
síma 422-7020. 

Við Iðnskólann 
í Hafnarfirði eru 

auglýstar lausar til 
umsóknar eftirtaldar 
stöður við kennslu 

næsta skólaár.  

• Rennismíði með kunnátti í CNC tækni. 100%
• Iðnhönnun með möguleika á deildarstjórn 
 listnámsdeildar.  100%
• Aflvélavirkjun.  100%
• Málmsmíði.  100% 
• Grunndeild rafiðna.100% 
• Ljósmyndun.  50%   
                                                    
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2013. 

Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
umsókn þarf að fylgja tilheyrandi fylgigögn s.s. ferilskrá 
og prófskírteini ásamt öðrum upplýsingum sem umsæk-
janda þykir skipta máli.  
Umsóknir skal senda til skólameistara á netfangið 
arsaell@idnskolinn.is 

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2013.  Launakjör fara eftir 
gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans 
www.idnskolinn.is. 
Frekari upplýsingar um störfin veitir skólameistari 
í síma 585 3600

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur á sviði gagnagrunna Orkustofnun Reykjavík 201305/057
Sérfræðingur Byggðastofnun Sauðárkrókur 201305/056
Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201305/055
Kerfisstjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201305/054
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201305/053
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201305/052
Rekstrarstjóri Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201305/051
Doktorsnemi Háskóli Íslands, lyfjafræðideild Reykjavík 201305/050
Kennarar Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201305/049
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201305/048
Starfsmaður í mötuneyti  Alþingi Reykjavík 201305/047
Vélvirki, bifvélavirki Vegagerðin Borgarnes 201305/046
Kennari við starfsbraut Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201305/045
Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201305/044
Kennari í stærðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201305/043
Kennarar Iðnskólinn í Hafnarfirði Hafnarfjörður 201305/042
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201305/041
Fagstjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201305/040
Sumarstarfsmaður Atvinnuvega- og nýsköpunarr. Reykjavík 201305/039
Kennarar Framhaldssk. í Vestmannaeyjum Vestmannaey. 201305/038
Kennarar Fjölbrautaskóli Surðurlands Selfoss 201305/037
Umsjónarmaður Háskólinn á Akureyri Akureyri 201305/036
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála Akureyri 201305/035
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn í Reykjavík Reykjavík 201305/034
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurðlækningadeild 12G Reykjavík 201305/033
Deildarlæknar í starfsnámi LSH, bráðasvið Reykjavík 201305/032
Sérfræðilæknar LSH, bráðasvið Reykjavík 201305/030
Ljósmyndari LSH, vísindadeild Reykjavík 201305/030
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík 201305/029
Hjúkrunarfræðingur í útskriftarteymi LSH, flæðisdeild Reykjavík 201305/028
Lífeindafræðingur LSH, vefjarannsóknir Reykjavík 201305/027
Starfsmaður á rannsóknarstofu LSH, vefjarannsóknir Reykjavík 201305/026
Heilbrigðisritari LSH, göngud. barna- og ungl.geðd. Reykjavík 201305/025
Lögfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarr. Reykjavík 201305/024
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201305/023

Starf við umönnun fatlaðs barns í sumar 
laust til umsóknar.

Í boði er að fæði og húsnæði fylgi starfinu.

Nánari upplýsingar veita 
Eysteinn Jónsson og Rakel Þorsteinsdóttir
Sími: 822-5966 · Netfang:  thorsteinsdottir@simnet.is

Save the Children á Íslandi

Eldheitt  
hugsjónafólk 
óskast!_
Við viljum ráða þrjá harðduglega aðstoðar-
veitingastjóra; tvo á Suðurlandsbraut í 100% 
vaktavinnu og einn á Laugaveg í 72% kvöld-  
og helgarvinnu. 

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum mat,  
ert eldri en 26 ára og vilt vinna hjá traustu 
fyrirtæki með einstakan starfsanda, 
hikaðu þá ekki við að sækja um. 

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn@foodco.is
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Selfossveitur bs - ÚTBOÐ
Selfossveitur bs. óska eftir tilboðum í : 

Borun vinnsluholu ÓS-3 í Ósabotnum

Verklok eru 15 október 2013.

Verkið felur í sér borun á vinnsluholu að Ósabotnum í landi 
Stóra-Ármóts í Flóahreppi. Nýja holan skal verða 1700–2000 
m djúp og hún á að vera fóðruð niður á 30 m dýpi með ~16” 
víðri fóðringu og síðan með ~14” víðri vinnslu¬fóðringu 
niður á um 470 m dýpi. Báðar þessar fóðringar verða steypt- 
ar fastar. Opni hluti holunnar verður með götuðum 10¾” 
leiðara frá um 470 m dýpi niður í 550 m vegna hrun¬gjarnra 
jarðlaga sem líklegt er talið að þar séu. Þar fyrir neðan 
er gert ráð fyrir ófóðraðri holu. Opni hluti holunnar neðan 
leiðara verður boraður með 9 7/8” krónu en holuvídd má vera 
minni neðan við 1500 m. 

Verkið innfelur einnig gerð borplans og aðkomuvegar.  
Einnig skal gera grjótvörn utan á veginn og planið ásamt því 
að grjótverja núverandi borholuplan.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 14. maí 2013.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við skrifstofu Selfossveitna í 
síma 480 1500, eða með tölvupósti í netfangið elinborg@
arborg.is gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá 
í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboð skulu hafa borist til Selfossveitna bs., Austurvegi 67, 
800 Selfoss þann 31. maí 2013 fyrir kl. 11:00 en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Selfossveitur bs.

Störf í grunnskólum Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Umsjónarkennari 1. bekkjar, 100% staða
• Umsjónarkennari 4. bekkjar, 100% staða
• Sérhæfður stuðningsfulltrúi, 80-100% staða
• Skólaliði, 100% staða

Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Smíðakennari, 50% staða
• Heimilisfræðikennari, 50% staða

Breiðagerðisskóli, v/Breiðagerði, sími 411 7300
• Tónmenntakennari, 70-100% staða
• Textílkennari, 100% staða

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Kennari á starfstöð að Stuðlum, 100% staða
• Deildastjóri ráðgjafasviðs, 100% staða

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Sérkennari, 100% staða
• Ráðgjafi í fardeild, 78% staða

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Heimilisfræðikennari, 50% staða
• Yfirmaður skólamötuneytis, 100% tímabundið starf

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 411 7550
• Kennari á yngsta stigi, 100% staða
• Kennari á miðstigi, 100% staða
• Sérkennari, 100% staða
• Yfirmaður skólamötuneytis, 100% staða

Kelduskóli, v/Hamravík, sími 411 7800
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, 100% staða
• Umsjónarkennari á miðstig, 100% staða
• Umsjónarkennari á unglingastigi, 80-100% staða
• Tónmennta og leiklistarkennari, 100% staða
• Þroskaþjálfi, 100% staða

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Stuðningsfulltrúi, 50-60% staða

Melaskóli, Hagamel 1, sími 5357300
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 100% staða

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari í 1.bekk, 75-100% tímabundið næsta skólaár
• Skólaritari, 100% staða
• Skólaliði, 100% staða

Sæmundarskóli,Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálfi, 100% staða 

Vogaskóli, v/Skeiðarvog, sími 411 7373
• Tónlistarkennari, 50% staða
• Þroskaþjálfi í einhverfudeild, 100% staða

Vættaskóli, Vættaborgum og Vallengi, sími 411 7750
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða
• Kennari í samfélagsfræði á unglingastigi, 100% staða
•Heimilisfræðikennari, 100% staða
•Sérkennari, 100% staða

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Sérkennari, 100% staða
 

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

Grunnskólar Reykjavíkur heyra undir skóla- og frístundasvið og undir það heyrir einnig rekstur leikskóla og frístunda- 
miðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka  Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á  heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

sími: 511 1144

11. maí 2013  LAUGARDAGUR18



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vesturbæjarlaug - lagnakjallari og heitur pottur,   
 útboð nr. 13025.

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

Innkaupadeild

Haustpróf í  
verðbréfaviðskiptum 2013

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í 
verðbréfaviðskiptum sem hér segir: 

Próf úr I. hluta
19. ágúst 2013 Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, 

Ábyrgðir, Ágrip úr réttarfari.
20. ágúst 2013 Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félaga-

réttur.
21. ágúst 2013 Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi, 

Þinglýsingar 
Próf úr II. hluta 
22. ágúst 2013 Grunnatriði í fjármálafræðum.
23. ágúst 2013 Þjóðhagfræði.
26. ágúst 2013 Greining ársreikninga.

Próf úr III. hluta 
27. ágúst 2013 Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
28. ágúst 2013 Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
29. ágúst 2013 Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir: 

Hlutabréf, Skuldabréf, Afleiður og gjald-
eyrir.

30. ágúst 2013 Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og 
sjóðastýring, Ráðgjöf og skattamál.

Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers prófs er 
16:00-20:00.

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verð-
bréfaviðskipta. Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpar-
gögn eru leyfileg í einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna 
má nálgast á vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á 
heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis:

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/nefndir/
vidskipti/nr/6461

Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í 
verðbréfaviðskiptum.  -

Haustprófin verða haldin í húsakynnum á vegum Há-
skólans í Reykjavík, framkvæmdaraðila verðbréfavið-
skiptaprófs veturinn 2012-2013. Ef skráðir próftakar ná 
lágmarksfjölda, 10 manns, en eru færri en 50 munu prófin 
fara fram í tölvuveri.

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og 
hálfum tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast verðbréfa-
viðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðal-
einkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt.  Próftaki 
telst ekki hafa staðist einstök próf hljóti hann lægri 
einkunn en 5,0.

Skráning í haustprófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans 
í HR http://www.opnihaskolinn.is/fagmennt/lengri-nam-
skeid/nam-til-profs-i-verdbrefavidskiptum/

Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2013. Greiðsla próf-
gjalds verður að hafa farið fram þann 5. júlí 2013.

Prófgjald vegna haustprófa er kr. 16.500 fyrir hvert próf. 
Vakin er athygli á að haustpróf verður ekki haldið nema 
að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í viðkomandi próf, sbr. 
2. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfavið-
skiptum. Tilkynning um þau haustpróf sem verða haldin, 
verða send út til skráðra próftaka 29. júní 2013.

Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir út vegna prófa sem 
verða haldin. Ekki er hægt að skrá sig úr prófi eftir 29. júní 
2013 og greiðsluseðlar eru ekki felldir niður.

Reykjavík, 11. maí 2013.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Ábyrgð byggingastjóra

Þetta námskeið er nauðsynlegt fyrir alla þá sem ætla sér að starfa sem byggingarstjórar og stýra 
byggingaframkvæmdum í samræmi við samþykktir, lög og reglur.  Markmið þess er að upplýsa þá um ábyrgð 
sína og skyldur sem byggingarstjórar. Fjallað er um  byggingarleyfi og önnur samskipti sem byggingarstjóri þarf 
að eiga við byggingaryfirvöld. Farið yfir hlutverk byggingarstjóra við verkframkvæmdir og meðhöndlun 
uppdrátta, lög, reglugerðir, tryggingar og tryggingaslit. Kynnt gildi og framkvæmd úttekta, s.s. áfanga-, fokheldis, 
stöðu- og lokaúttektir.

Á námskeiðinu er kynnt og afhent Byggingarstjóramappa, en  hún er vísir að gæðakerfi fyrir byggingarstjóra.  
Í nýjum mannvirkjalögum er gert ráð fyrir því að byggingarstjórar hafi gæðakerfi vegna starfa sinna.  
Námskeiðið er haldið í samvinnu við Mannvirkjastofnun. 

Þetta er jafnframt síðasta námskeiðið um ábyrgð byggingastjóra á vorönn 2013.

Námsmat: 100% mæting.

Kennari: Magnús Sædal byggingafulltrúi og  
 Gunnar Pétursson lögfræðingur.

Staðsetning:  Skúlatún 2, Reykjavík.

Tími: Laugardagur 25. maí kl. 9.00 - 17.00.

Lengd: 12 kennslustundir.

Fullt verð: 45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 7.000 kr.

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

Gerir þú þér grein fyrir ábyrgðinni?

Skráning á www.idan.is
og í síma 590 6400.

Námskeið fyrir byggingamenn 25. maí í Reykjavík

Skráning á idan.is

The British Embassy is offering Chevening Academic 
Scholarships for the academic year 2013/2014.
Chevening Scholarships help outstanding individuals 
worldwide study at leading UK academic institutions.The 
scholarships will fund part of tuition fees for postgradu-
ate courses lasting a minimum of one year. 
For the academic year 2013/2014 applications are par-
ticularly welcomed in the following areas of study, but 
students in other disciplines may apply as well:   
Applied Sciences 
Climate Change 
International Affairs 
Sustainable Energy
To apply please complete the application form, down-
loadable from the Embassy’s homepage: https://www.
gov.uk/government/world-location-news/chevening-
scholarships-british-embassy-reykjavik - also accessible 
via the Embassy’s Facebook page: www.facebook.com/
UKinIceland. Applicants are kindly asked to send their 
completed application forms by email to  
info@britishembassy.is by 21 May 2013. 
Unfortunately the Embassy is unable to confirm receipt of 
applications. Those individuals that are sucessful in the 
sift stage will be notified by email and invited to attend an 
interview at the end of May.

Chevening  
Scholarships Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um kjötvörur   
 EES útboð nr. 12998.

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

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um kaup á ritföngum og  
skrifstofuvörum,   
 EES útboð nr. 13037.

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

Innkaupadeild
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 Bílar til sölu

Land Rover Defender, árg. 2000, 
ek. aðeins 147.000 km. Með nýrri 
toppgrind m. festingum f. kastara, 
snorkel, prófílbeisli að adtan og 
framan. Toppeintak. Ásett verð 
2.490.000. Uppl. 849 0672.

Subaru Legacy ‚98. Bsk, nýskoðaður, 
dráttarkrókur, ekinn 255þús. Ásett 
verð 250 þús. Uppl. í síma 847 4635.

MERCEDES BENZ A160
Skr. sept 2000, ekinn aðeins 110 þús, 
sjálfskiptur, ný smurður og yfirfarinn. 
Öruggur og góður bíll í flottu standi. 
Verð: 680 þús. Upplýsingar í síma: 
840 1745.

SUZUKI GRAND VITARA 2.0 
TIL SÖLU

SJÁLFSKIPTUR 4 cyl. Árgerð 2001. 
Ekinn 150 þús. Algjör gullmoli í topp 
standi. Verð 790 þús. Uppl. í s. 840 
4965.

FORD E250 - FYRRUM 
BJÖRGUNARSVEITARBÍLL 

4X4
Árg: 1991, E: 91.404 m. 36” breyttur. D 
70 aftan og 60 reverse að framan. Full 
innréttaður, vaskur, eldavél, ískápur, 
gasmiðstöð. Ryðlaust toppeintak. S: 
825-7651.

Til sölu Volvo S40. Sjálfsk, leður, 17‘‘ 
álf ofl. Einn eigandi, Verð 1650þús, 
Tilb. 1400þús. stgr. 8211407.

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.

Nissan terrano diesel árg. 1999. Ekinn 
195 þús. 35” breyttur, nýskoðaður. 
Verð 650 þús. S:899 2097.

MAZDA 626 VERÐ 199.Þ
Til sölu Mazda 626 V6 árg. ‚96 ssk 4 
dyra ek. 199.þ skoðaður 14 í góðu 
lagi nýtt púst og ný dekk fæst á 199.þ 
uppl. í síma 896-5290.

Til sölu Bens CLK 230 ekinn 149þús. 
árg ‚00. 17” AMG felgur sumar og 
vetradekk. Verð 1390þús. Góður 
staðgreiðslu afsláttur. Simi: 6965798.

Toyota Aygo árg 2006, beinskiptur, 
ekinn 79000. Nýskoðaður, mjög 
snyrtilegur bíll. Verð 950 þús. S:899 
2097.

KIA SORENTO 2006
Til sölu Kia Sorento 2006, ekinn 155 
þúsund, diesl, sjálfskiptur, dráttarkúla, 
rafdrifnar rúður, samlæsingar. Verð 
2.050.000. Upplýsingar í síma 825 
1212.

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk.ek. 
128þ.km, nýyfirfarinn, sparneytinn og 
gott eintak, verð 750þús. s:8430778.

Til sölu Bmw 330i 2002. Ek. 143þ. 
ssk, 232 hö. Dökkblár. Gullmoli. S.869 
3033.

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

 0-250 þús.

Kia Clarus GLX st, Til sölu árg.‘03 
nýsk. 14 gorr eintak. Samlæsingar og 
dráttakúla. Uppl. 6626008.

 250-499 þús.

2002 SPARIBAUKUR 280 
ÞÚS.

Daewoo Matiz árgerð 2002 ek. 120 
þús, skoaðaður 14, beinskiptur, 5 dyra, 
eyðir mjög litlu ásett verð 450 þús. 
TILBOÐ 280 ÞÚS. s.841 8955.

Skoda Fabia hvítur árg. 2001 ek. 118 
þús. sk.‘14. Verð 390 þús. Sími 692-
7847.

Yaris ‚01, ek. 210þús., 1000CC vél, 
skoðaður, 2dyra, dömubíll. V. 320þús. 
696 9555.

 2 milljónir +

GÓÐ KAUP 2012”
VW JETTA HIGHLINE Ssk, Nýskráður 
25.09.2012 ekinn AÐEINS 9.600 km, 
Einn eigandi (ekki bílaleiga) bílinn er 
rétt rúmlega 7 mánaða og lítur út eins 
og nýr, fæst á frábæru TILBOÐVERÐI 
aðeins 3.380 þús staðgreitt sem er 
rúmlega 15% afsláttur frá nývirði 
en nýr svona bíll kostar 3.980 
þús. Möguleika á allt að 90% láni. 
Upplýsingar í síma 693-0053.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

KAUPI BILAÐA BÍLA
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á 
ca. 30 - 300 þús. S. 896 6744.

Óska eftir bíl sem þarfnast viðgerðar. 
Allt kemur til greina. Ekki eldra en 98 
módel. Sími 893 5517.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Vel með farinn glæsilegur húsbíll 
af gerðinni Chausson Alegro 83, 
nýskráður 2007, Renaultvél 2500 
145 hestöfl 6 gíra, ekinn ca 23000 
km. Margir aukahutir fylgja með 
t.d.: sólarsella, gasofn, sjónvarp, 
bakkmyndavél, útvarp m/cd spilara, 
útistólar, borð, útiteppi og fl. 
Upplýsingar í síma 892-8520 og 587-
2480 Tryggvi Þórhallsson

EINN MEÐ ÖLLU
Þessi glæsilega græja til sölu Ford 
F 350 King Ranch með loftpúðum 
árgerð 2008 ekinn 50. Þ. km. Ásamt 
camper Travel Lite 900 SL árgerð 2012 
með útdraganlegri hlið 2 markísum 
og öllum þeim flottasta búnaði sem 
í boði er. Verð 10 millj. Uppl. í s. 
6601305.

 Vörubílar

Renault 18 260. árg. ‚99. Öll skipti 
möguleg. 8 metra kassi og lyfta. Uppl. 
í s. 898 9006.

 Mótorhjól

YAMAHA VSTAR 650
Árg.2005 Ekið 11.000 mílur. Alveg 
standard og vel með farið. Verð 
750þús Engin skipti. Uppl. í S. 
6602304.

Kawasaki 65 cc, árg. 2008, mjög lítið 
notað. verð 320 þús. Uppl. í s. 822 
1845.

Til sölu Kawasaki 1600 VN. Árg. ‚06. 
Ek. ca 19 þús. Sk ‚14. Mikið breytt. 
Verð 1.390 þús. Uppl. í s. 869 8515.

Til sölu Honda Shadow 750, Spirit árg. 
2007. Ek. innan við 2500 km. Verð kr. 
850 þ. Uppl. í s. 824 0440.

Til sölu glæsileg og vel með farin 
Honda VTX 1800C árgerð 2003. Vel 
krómbætt, skráð á götuna 2008. Ekinn 
aðeins 13.000 mílur. Verð: 1.250.000 
kr. Nánari uppl. í síma: 862 6294.

Suzuki Bouiliward 800 árg. 2004. 
Hjólið er keyrt 5.100 mílur og 
í toppstandi. Með orginal leður 
Bouilvard töskum og plastgleri. 
Frábært og algjörlega ósliðtið hjól sem 
lítur út eins og nýtt. Besta hjólið fyrir 
minna vana, lágur þyngdarpúnktur og 
liggur vel í beyjum. Verð kr. 750.000. 
Uppl. í s. 892 7520.

Til sölu SUZUKI INTRUDER VS 800 
árg. 2003 sem nýtt í topp standi 
frábært konu hjól og hentar vel 
byrjendum. E aðeins 4þm Verð 
790þús. Uppl. 892 7858.

Til sölu Gas Gas 450 FSE árg. 2005. 
Lítið notað og einungis keyrt 4.300 
km. Vel með farið með nýjum 
límmiðum og upphækkuðu stýri. Verð 
450 þús. Upplýsingar í síma 820 6571.

til sölu

Vélasalan ·  Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík 
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

ESR-140Mkll 800W 180, 200 eða 220 KHz

Vegna hagstæðra samninga við framleiðanda 
getum við boðið Koden sónar á hagstæðu verði. 

„Leitið tilboða hjá sölumönnum”

sterkir saman

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,-
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 Fjórhjól

Yamaha Grizzly 700 ‚08. Ek: 11 þús. 
27” Big Horne. Vökvastýri. Kassi 
með aukasæti. Einn eigandi og góð 
þjónusta. Aukastuðarar. Verð: 750 þús. 
Engin skipti. Uppl: Tómas 895 9974.

Polaris Sportmann 500 árg. 2005 
fjórhjól. Keyrt 2.800 km. Frábært hjól 
með orginal kassa og öllum töskum 
ásamt orginal spili. Þetta hjól er algjör 
gullmoli. Verð kr. 750.000. Uppl. í s. 
892 7520.

Can-am árg. 2006 keyrt 5.600 km. 
Frábært kraftmikið hjól, vel með farið. 
2 manna með spili, og öllum töskum 
að framan og aftan sem kosta 50.000. 
Frábært keyrsluhjól. Aljör gullmoli. 
Verð 1.270.000. Uppl. í s. 892 7520.

Canan Fjórhjól árg.‘09 DX 450kúpik 
Götuskráð. Upplýsingar í síma: 
8493230.

 Reiðhjól

Til sölu nokkrar gerðir af 
rafmagnsreiðhjólum á frábæru verði 
Uppl. í s. 8974912.

 Hjólhýsi

Knaus Südwind 450. Mjög vel með 
farið hjólhýsi. Árg. 2004. Markísa, 
vatnshitari (gas), útvarp, sjónvarp 
getur fylgt, loftnet, öflug sólarsella, 
flugnanet i hurð, 180 Ah rafgeymir, 
2 gaskútar, teppi á gólfi. Uppl. í 820 
4128.

Til sölu vel með farið og lítið notað 
Pólar 590 hjólhýsi með kojum , 
Nýskráð 2009 Alde hitakerfi, stórt 
fortjald og sólarsella. Ásett verð 4,5 
mkr. bein sala. Upplýsingar í s. 867 
9211.

Til sölu vel með farið Tabbert Puccini 
540e 230. Nýskráð 2009. Sólarsella, 
markíca, sjónvarpsloftnet. Ásett verð 
4,1 mil - tilboð 3,6 mil. Uppl. í s. 863 
6847.

 Fellihýsi

TIL SÖLU
A-Liner Expidition árg. 2011. Vel með 
farinn. Aukahlutir; sólarsella, sjónvarp 
og hljómtæki. Tilboðsverð aðeins 
2.490.000.- Upplýsingar hjá Víkurverk 
sími 557 7720.

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.

Til sölu Coleman Taos árgerð 98. 8,5 
fet. Sólarsella, fortjald, miðstöð. Vel 
með farið, tilboð. S. 663 8155.

PALOMINO YEARLING 10 
FETA - EITT MEÐ ÖLLU

Vel með farið Palomino Yerling 
fellihýsi 10 feta árg. 2008. Einn 
eigandi. Fullt af aukahlutum. Sjón 
er sögu ríkari. Uppl. í s. 840 5790 og 
giskla@mi.is. Ásett verð 1.690.000. 
Skipti möguleg á góðum Combi camp 
tjaldvagni. Skoðum öll tilboð!

 Pallhýsi

Til sölu nokkur notuð Pallhýsi sem passa 
á Ameríska og japanska Pallbíla. Uppl. í 
s. 517 5200 Pkarlsson ehf. Ögurhvarfi 2, 
Kópavogi www.pkarlsson.is

 Vinnuvélar

Til sölu 10 mtr. langur beislisvagn, 
uppl. í síma 863 1782.

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

ASI RE 52 til sölu, Aðalvél Perkins 6 cl. 
Báturinn er klár á veiðar , staðsettur 
í Kópavogshöfn. Tilb. óskast. Uppl. í 
s:772 5440 olajon@gmail.com

SPORTBÁTUR TIL SÖLU
Quicksilver 470 árg. ‚06. Mercury 90 
he árg. ‚06 keyrður 120 klst. Góður 
dr.vagn og tvær yfirbreiðslur fylgja 
með. Bátur í toppstandi !! Verð 2,6 m. 
863 0151, 863 0152.

Vantar Fellihýsi og 
Hjólhýsi á staðin

Árgerð 2006 - Loft að aftan - Beygjubúkki - I shift sjálfskipting - Fassi 360 
XP krani - Árgerð 2005 - 7 x glussi - 2 x dauðir - Spil 2.5 tonn - Fjarstýring 

- Gámapallur og gámalásar - Mannkarfa - Gálgi til að hífa gler

til sölu
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 Bátar

Til sölu Shetland bátur með öllu, 
mercury 125H. Bátur undir 6m, vagn 
fylgir. Uppl. í s. 893 9777.

 Hjólbarðar

4 stk Cooper Sport A/S sumardekk 
sem ný. 235/55ZR 18. 35 þús. stk. ( Ný 
50.900 kr. ) S. 899 9961.

 Viðgerðir

REIÐHJÓLA OG 
SLÁTTUVÉLAÞJÓNUSTAN - 

 ENGINN BIÐTÍMI !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum, 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

Vantar 1600 vél í Ford Focus 99 
árgerð. Uppl. í S. 669 9461.

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

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

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.

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

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.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

 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

LISTVERK ÞAKMÁLUN
Gerum föst tilboð í 

mánlnigarvinnu úti sem inni. 
Sigurður S. 693 2625.

Listverk Málningarþjónusta 
Sigurður S. 693 2625

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

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

Almenn málningarvinna utan sem 
innan. Tilboð í síma 8935537 og 
arno@internet.is Arnar Málarameistari.

MÁLARAMEISTARI
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og 
sanngjarnt verð. Hilmar S: 851-1960. 
hilmarmichaelsig@gmail.com

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

FASTEIGNAVIÐHALD
Allt viðhald fasteigna, fljót og góð 
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl. 
í s. 867 4968 Njàll.

 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

VERKSTOÐ EHF
Almenn smíðavinna.

Nýsmíði/Viðhald
Getum bætt við okkur 

verkefnum.
Uppl. í s. 840 1112 & 840 1113

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.

Parket og sólpallaslípun um allt 
land.20 ára reynsla og þjónusta. 
Hágæða efni eins og Junckers 
og Bona. www.parketmeistarinn.
is 7728100. Geymið auglysinguna.
Smíðum gólfefnalista eftir máli.

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.

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

Parket og sólpallaslípun um allt 
land. Alltaf besta verðið. www.
parketmeistarinn.is 7728100.

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 
553 2171.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

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.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587 
0777.

 Önnur þjónusta

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

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu Flatvagn á einni hásingu á 
nýjum dekkjum, málaður. Verð 380 
þús 770-5144

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is, 
S:566 6000.

Öflugir loftskipti blásarar. Úrval barka 
og tengja. Verð frá 29.900 m vsk. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG, 
uppþvottavélar, Ford Exblorer ‚96 
nýskoðaður ‚14, frystikista, eumenia 
með þurrkara, eldavélar, hjólastóll, 
mikið af ódýrum dekkjum og felgum. 
S. 896 8568.

til sölu

skemmtanir

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”
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 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Til sölu 40 feta gámur staðsettur í 
Kópavogi Verð 320.000 kr Uppl. í síma 
6930400 Guðjón.

Til sölu steypumót, 3ja m. hátt og 
undirsláttar efni, svo sem ibitar og 
stoðið. Uppl. í s. 897 2459.

 Verslun

Allar Guess og Calvin Klein gallabuxur 
á 13.900, mikið úrval. Lagersalan, 
Faxafeni 12.

Allar vörur á 50-80% afslætti. Gerðu 
frábær kaup. Lagersalan Faxafeni 12.

HEILSA

 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

 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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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

SKRÁÐU ÞIG Á NÁMSKEIÐ
Tálgun- Víravirki-Brýnsla-Hnífasmíði-
Tiffanys-Fatatölur. Skráning og uppl. 
S:5551212–  handverkshusid.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Beri svefn - hætta að reykja - 
léttast / þyngjast og láta sér líða 
betur á margan annan máta 

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslutæknir.
S.864 2627 • bernhoft@gmail.com

• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.

Uppl. í síma 699-6869 og www.rafeindir.is

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

Save the Chi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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HEIMILIÐ

 Dýrahald

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

Dúfur fást gefins. upplýsingar í síma: 
8493230.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

Herbergi til leigu í Áslandi Hafnarfirði. 
Eingöngu róleg og áreiðanleg 
manneskja kemur til greina. Verð: 
55.000. Uppl: 864-1764.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

AKUREYRI - GISTING
Yndisleg fullbúin íbúð á besta stað. 
S.770 5018, inra@hive.is

Room for rent in downtown is 
available now S. 778 9074.

 Húsnæði óskast

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

Tveir reglusamir einstaklingar sem 
eru í vinnu óska eftir íbúð til leigu. 
Greiðslugeta 100-140 þús. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í 
s. 844 6547.

 Sumarbústaðir

Til sölu nýtt sumarhús 25 m2 ásamt 
ca 8m2, litlu svefnlofti. Húsið er nýtt 
og er nánast full klárað. Búið að leggja 
rafmagn. Selst tilbúið til flutnings eins 
og það er. verð 5,7 m fer á 4.4 ef það 
fer fljótlega. s: 6619777

Til sölu hjólhýsi og 14 fermetra 
bjálkahús í landi Galtarholti 
Borgarbyggð. Uppl. í s. 893 4958.

Mjög góð rétt tæplega 1h lóð í 
Grímsnesinu í landi Búrfells til sölu 
og er staðsett að Lyngási 4, afleggjari 
á móts við bæinn Búrfell næstum 
út að enda, merkt til sölu. Engin 
gegnum keyrsla. Vatn og rafmagn á 
lóðarmörkum, möguleiki á hitarveitu. 
Verð 4 mill. s: 895-5467.

 Atvinnuhúsnæði

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.

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í vesturbæ Kópavogs. 
Ekki til íbúðar. 30. þ. á mán. s. 849 
7209.

 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

 Atvinna í boði

Óskar eftir þjónustuliprum 
starfsmönnum í hlutastarf. Aðeins 
18 ára og eldri. Sækja um á castello@
simnet.is eða í s. 824 1221 e. kl. 10.

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI - 
SUMARVINNA

Óska eftir að ráða duglegan 
og samviskusaman 

meiraprófsbílstjóra á sendibíl á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími 

c.a. 3:30 - 12:00.
Um sumarstarf er að ræða. Krafa 

um hreint sakavottorð.
Vinsamlegast sendið umsóknir á 
dreifir@gmail.com fyrir 15 maí.

SKALLI ÖGURHVARFI
Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu og 
eldhús. Uppl á staðnum.

VERSLUNIN KVOSIN, 
INGÓLFSTORGI.
óskar eftir framtíðar 

starfsmönnum í hlutastörf í 
kaffihúsi og verslun. Reynsla úr 
bakaríi er kostur fyrir kaffihúsið. 
Viðkomandi verður að vera 18 
ára eða eldri, reyklaus og með 

mikla þjónustulund.
Áhugasamir sendið uppl.
og ferilsskrá á netfangið 

telma@kvosin.is

Apartment hotel in 101 RVK, seeks 
applicants for housekeeping. Both 
part and fulltime positions available. 
Please send applications to job@
apartmentk.is / Íbúðarhótel í miðborg 
RVK óskar eftir starfsfólki í þrif. 
Hlutastörf + full störf. Umsóknir 
sendast á job@apartmentk.is

YFIRÞERNA/
HEADHOUSEKEE

Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar eftir 
yfirþernu í fullt starf. 100% trúnaði 
heitið. 1-2 ára starfsreynsla skilyrði. 
Umsóknir sendast á thjonusta@365.is 
merkt „yfirþerna”

Vantar duglegan mann með bíl og 
kerru til umráða, sveiganlegur tími og 
góð laun í boði. S. 777 8100

Framtíðarstarf. Heildsala óskar eftir 
starfskrafti í 70% vinnu. Umsóknir og 
upplýsingar sendist til thjonusta@365.
is merkt „heildsala”

Hressingarskálinn leitar að 
reynsluríkum eldhússtarfsmanni í fullt 
starf og hlutastarf. Áhugasamir sendið 
ferilskrá á glennmoyle@gmail.com

 Atvinna óskast

Rafvirkanemi óskar eftir vinnu. 21 
árs og klárar skóla um næstu áramót. 
S:690-3713

Nemi í húsgagna- og innréttingasmíði 
frá Tækniskólanum óskar eftir í vinnu. 
Uppl. í s. 841 2140, Jógvan Símonsen

Get organized. Avail housekeeping, 
child/pet care, prof cook. Affordable. 
Let me help you. 777 8372.

 Viðskiptatækifæri

Viltu skapa þér eigin atvinnu. Bónstöð 
í góðum rekstri til sölu. Uppl. í s. 867 
7266.

REKSTUR Á 
HEILDSÖLUBAKARÍ TIL 

SÖLU.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á 
kaffigardur@hotmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

ÁSKORUN
Mæta kl. 11 í íþróttahús Seljaskóla 
með viðeigandi farangur fyrir 
skemmtilegan dag

 Einkamál

27 ÁRA KONA
vill skemmta sér. Getur sent myndir. 
Rauða Torgið, 905-2000, 535-9920, 
#8542.

MIÐALDRA KONA,
hugguleg, þarfnast karlmanns nú 
þegar. Rauða Torgið, 905-2000, 535-
9920, #8566.

KONA, VILTU ÆVINTÝRI 
STRAX?

Auglýstu frítt á Rauða Torginu, s. 
535-9922.

tilkynningar

flóamarkaður

Neðra Apavatn – 801 Selfoss
Opið hús sunnud. 12. Maí 
Kl. 12.00 – 15.00
Fallegt og vel við haldið um 58 fm sumarhús á 
0,5 ha. eignarlandi. Viðarverönd með heitum 
potti við húsið. Fallegt og gróið umhverfi.  
Verð 17,9 millj.

Ljósaberg 38 – 221 Hfj
Opið hús þriðjud. 14. maí 
Kl. 17.30 – 18.00
Virkilega gott parhús á einni hæð á fallegum 
stað í Setberginu í Hafnarfirði. Húsið er 168 fm 
með fjórum svefnherbergjum og bílskúr. Nýleg 
verönd með skjólvegg. Verð 44,5 millj.

Funalind 5 – 201 Kóp
Opið hús þriðjud. 14. maí 
Kl. 18.30 – 19.00  
Björt og falleg um 88 fm, 3ja herbergja íbúð á 
3. hæð (2 hæðir upp) í mjög góðu húsi í  
Lindahverfinu í Kópavogi. Rúmgóð svefnherb.- 
ljósar innréttingar. Verð 25,9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR RÚNAR SAMÚELSSON 
löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fasteignir

Save the Children á Íslandi
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Við erum með eina gerð af 
pottum í tveimur litum, 
bláum yrjóttum og græn-

um yrjóttum,“ segir Ágúst Óskars-
son, eigandi og stofnandi fyrir-
tækisins Á. Óskarssson ehf., sem 
sérhæfir sig meðal annars í bún-
aði og ýmsum vörum fyrir sund-
laugar. ,,Við höfum mikla reynslu 
af f lestu sem tengist sundi og bað-
menningu og höfum sjálfir byggt 
þónokkrar sundlaugar. Við erum 
sem dæmi að byggja 50 m sund-
laug í Færeyjum um þessar mund-
ir og verður það fyrsta sundlaug 
Færeyinga í fullri keppnisstærð. 
Það fer því afskaplega vel saman 
við reksturinn hjá okkur að bjóða 
upp á heita potta fyrir heimili og 
sumarbústaði líka.“ Pottarnir frá 
Á. Óskarssyni ehf. eru tveir sinn-
um tveir metrar á breidd og 90 cm 
háir. „Þeir eru þannig í lögun að 
það flæðir vel yfir axlirnar á fólki 
og sætin eru þægileg. Svo er hægt 
að fá barnayfirfall sem lækkar 
vatnsyfirborðið þegar það hentar. 
Pottaskeljarnar eru óvenju þykk-
ar og sterkbyggðar. Þær eru fram-
leiddar úr trefja- og akrýlplasti en 
akrílplastið er einmitt lykilatriði 
þegar kemur að því að kaupa pott 
og ekki mikið vit að mínu mati að 
velja annan efnivið. Akrýlplast-
ið heldur eiginleikum sínum svo 
árum skiptir. Það verður hvorki 
lint eða stamt með tímanum og 
upplitast ekki né rispast auðveld-
lega. Það hrindir einnig mjög vel 
frá sér óhreinindum sem auðveld-
ar þrif í alla staði.“

Alvöru nudd
Á. Óskarsson ehf. býður upp á 
nudddælur sem fyrirtækið hefur 
í áratugi selt til íslenskra sund-
staða. Dælurnar eru talsvert 

öflugri og vandaðri en gengur og 
gerist í nuddpottum sem eru seld-
ir til heimabrúks. „Með því að 
velja góða dælu hjá okkur og rétt-
an fjölda nuddstúta er hægt að 
fá kraftmeira nudd sem gerir al-
mennilegt gagn,“ segir Ágúst. 

„Lagnirnar hjá okkur eru mun 
sverari heldur en í mörgum öðrum 
pottum. Við höfum séð potta og þá 
sérstaklega rafmagnspotta sem 
eru með alltof mjóar lagnir fyrir 
íslenskar aðstæður. Þessar lagn-
ir gefa sig f ljótlega ef það frýs í 
þeim en hjá okkur er lítil hætta á 
skemmdum.“

Sparnaður að velja hitaveitu
Á. Óskarsson ehf. leggur aðal-

áherslu á potta sem eru tengdir 
við hitaveitu enda eru þeir tölu-
vert ódýrari bæði í innkaupum og 
í rekstri en rafmagnskyntir pottar. 

„Það er svolítið merkilegt að 
geta setið í pottinum og drukkið 
eina öldós sem er síðan að öllum 
líkindum dýrari en allt vatnið sem 
maður notar. Það er líka stór kost-
ur að geta notað alltaf ferskt og 
hreint vatn og þurfa ekki að vera 
að sulla í klór eða öðrum hreinsi-
efnum eins og þarf með rafmagns-
potta.“ 

Þeir sem búa á köldum svæð-
um þurfa eðli málsins samkvæmt 
að leita annarra lausna en Ágúst 
segir að þá sé til dæmis mögulegt 
að tengja hitakút við pottinn.

Vandaðir pottar og alvöru nudd
Á. Óskarsson ehf. í Mosfellsbæ hóf sölu á heitum pottum fyrir meira en þrjátíu árum. Fyrirtækið sérhæfir sig meðal annars  
í sundlaugabúnaði og leggur áherslu á potta sem eru tengdir við hitaveitu og þola íslenskt veðurfar.

Heitur pottur frá Á. Óskarsson.

Það er mjög skemmtilegt að busla í heitum potti í góðu veðri, jafnt fyrir börn og þá sem 
eldri eru. 

Mikil umfjöllun 
hefur verið 
um hreins-

un og umhirðu heitra 
potta í heimahúsum 
og sumarbústöðum 
undanfarin ár. Fjöl-
margir heitir pott-
ar eru líka á almenn-
ingsstöðum, til dæmis 
í su nd laug u m og 
líkams ræktarstöðvum 
og eftirlit með þeim er í höndum 
heilbrigðisyfirvalda. Ingibjörg H. 
Elíasdóttir, heilbrigðisfulltrúi hjá 
Heilbrigðiseftirliti Reykja víkur, 
segir að vatnið í heitum pottum 
á opinberum stöðum á Reykja-
víkur svæðinu sé yfirleitt mjög 
gott. „Heilbrigðiseftirlitið heim-
sækir þessa staði þrisvar til fjór-
um sinnum ári. Við fylgjumst 
með mælingum þeirra sem starfa 
hjá sundlaugunum. Þeir notast við 
sjálfvirk tæki og við fylgjumst með 
mælingum þeirra, förum yfir þær 
skráningar og tökum gerla prufur. 
Ég get alveg fullyrt með góðri sam-
visku að vatnið í heitum pottum 
á Reykjavíkursvæðinu er í góðu 
lagi.“

Klór er notaður í heitum pottum 

á almenningsstöðum 
en hann er sótthreins-
andi og drepur ör-
verur. „Engum öðrum 
efnum utan klórs er 
blandað í vatnið. Ólíkt 
því sem fólk þekkir úr 
heitum pottum í sum-
arbústöðum eru ekki 
notaðar k lór töf lur 
heldur f ljótandi klór 
sem blandast í vatnið 

og rúllar stöðugt í gegn.“ 
Eftirlit með hreinlæti í pottum 

í heimahúsum fellur eðlilega ekki 
undir svið Heilbrigðiseftirlitsins 
að sögn Ingibjargar. Það sé undir 
hverjum og einum komið hvernig 
því er háttað en fæstir séu þó með 
sjálfvirkan hreinsibúnað. Þó er 
æskilegt að hennar sögn að nota 
klór í heitum pottum á heimilum 
og í sumarbústöðum. Aðspurð 
hvort hreinlæti sé betra hér á landi 
en annars staðar þegar kemur að 
heitum pottum á opinberum vett-
vangi segist Ingibjörg ekki hafa 
upplýsingar um það. „Þessi potta-
kúltúr þekkist auðvitað víða þótt 
við Íslendingar stundum vafalaust 
heitu pottana meira en margar 
aðrar þjóðir.“

Hreinlæti í pottum á opinberum vettvangi
Heilbrigðisyfirvöld sjá um eftirlit með heitum pottum á opinberum vettvangi. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur kemur að eftirliti 
tæplega 100 heitra potta. Allt hreinlæti er með besta móti að sögn heilbrigðisfulltrúa hjá embættinu.   

Ingibjörg H. Elíasdóttir, 
heilbrigðisfulltrúi hjá Heil-
brigðiseftirliti Reykjavíkur.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Heitir pottar eru vinsælir hjá fólki á öllum aldri. MYND/GVA
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GÓÐIR FYRIR HEILSUNA
Slökun í hæfilega heitum potti 
hefur góð áhrif á heilsuna. 
Hún eykur eigin lækningamátt 
líkamans, hefur jákvæð áhrif á 
ósjálfráða taugakerfið, inn-
kirtlakerfið og ónæmiskerfið 
og leiðir til aukins jafnvægis. 
Þá draga hæfilega heit böð úr 
meinafræðilegri starfsemi og 
styrkja líkamann gegn innra og 
ytra áreiti, ásamt því að auka 
vellíðan og jákvæðar tilfinningar 
með tilheyrandi jákvæðri virkni 
á ónæmiskerfið. 
Heitt vatn dregur úr stirð-
leika og eykur hreyfigetu, með 
auknum styrk líkamans og út-
haldi. Heitt vatn gegnir líka því 
mikilvæga hlutverki að minnka 
streitu og eru heit böð notuð 
með góðum árangri í meðferð 
sjúkdóma og til að lina verki. 

Heimild: Samorka

RAFMAGNS EÐA HITAVEITUKYNTUR?
Þegar kemur að vali á heitum potti stendur það á milli hitaveitu-
kyntra potta og rafmagnskyntra. Helsti kostur við hitaveitukynta 
potta, fyrir utan lágan rekstrarkostnað, er að vatnið er alltaf nýtt 
í pottinum ólíkt rafmagnspottum þar sem sama vatnið er notað 
vikum og jafnvel mánuðum saman. Til að hægt sé að nota sama vatn 
í svo langan tíma þarf að nota alls kyns hreinsi- og sóttvarnarefni, 
viðhafa mælingar um ástand vatnsins og viðeigandi hreinsibúnaður 
verður að vera til staðar í pottinum. Helstu kostir rafmagnspotta er 
að þá er hægt að nota þar sem hitaveitu nýtur ekki við.
Gróflega áætlað kostar 1.000 krónur á mánuði að reka hitaveitu-
kyntan pott sem notaður er átta sinnum á mánuði. Kostnaður við 
rafkyntan pott sem notaður er jafn mikið er 4-6 þúsund krónur á 
mánuði. www.or.is

LÚXUS Í YFIRSTÆRÐ
Slóvenska fyrirtækið 
SPAmbient framleiðir líklega 
einn íburðarmesta heita pott 
veraldar, Luxema 8000. 
Potturinn er á tveimur pöllum 
og er útbúinn bar, flatskjá og 
innbyggðu hljóðkerfi. 
130 þrýstistútar eru í pottinum 
og níu vatnsdælur. Þegar pott-
urinn er vatnslaus vegur hann 
1.500 kg, en til að fylla hann 
þarf tíu þúsund lítra af vatni. Í 
neðri pottinum eru sex sæti og 
barinn er í seilingarfjarlægð. 
Efri potturinn er nokkuð stærri. 
Ef fólk er þannig stemmt má 
synda í honum en þá mynda 
öflugir þrýstistútar straum sem 
synt er á móti.
Þessi yfirþyrmandi lúxuspottur er 
ekki ódýr. Verðið á pottinum er 
ekki gefið upp en annar pottur 
frá sama fyrirtæki sem þó er 
töluvert minni en Luxema 8000 
kostar litla 26 þúsund Banda-
ríkjadali eða þrjár milljónir króna.

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000
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Það er nóg um að vera á Stöð 2 þennan sunnudaginn. Taktu þér stöðu í sófanum heima
og láttu sjónvarpsdagskrána sjá um afganginn.

Æðisgengnir spennuþættir. Tekst Ryan Hardy að 
hafa hendur í hári raðmorðingjans? 

Í KVÖLD KL. 21:40

THE FOLLOWING

NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð upppáhalds- 
þáttinn þinn í tölvunni, snnjallsímanum eða spjald-
tölvunni hvar og hvenær sem er.

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 4
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

Í KVÖLD KL. 20:05

MR. SELFRIDGE
Stórgóð bresk þáttaröð sem segir frá róstusömum 
tímum í Bretlandi þegar verslunarhættir almennings
tóku stakkaskiptum.

Í KVÖLD KL. 22:25

MAD MEN
Engir þættir hafa fengið fleiri verðlaun! Misstu
ekki af sjöttu þáttaröðinni um auglýsingamanninn
Don Draper og félaga hans í auglýsingabransanum.

Í KVÖLD KL. 19:30

SJÁLFSTÆTT FÓLKTT
Jón Ársæll spjallar við fegurðardrottinguna og
ferðafrömuðinn Unni Steinsson um lífið og tilveruna.

Í KVÖLD KL. 20:55

THE MENTALIST
The Mentalist er einn vinsælasti spennuþátturinn
í bandarísku sjónvarpi og hefur verið í hópi allra
vinsælustu þátta Stöðvar 2 undanfarin ár.

FRÁBÆRT 
SUNNUDAGSKVÖLD



Bambo Nature Mini 3–6 kg, 30 stk. í pakka – Verð: 790 kr.

Bambo Nature Midi 5–10 kg, 56 stk. í pakka – Verð: 1.490 kr.

Bambo Nature Maxi 8–18 kg, 50 stk. í pakka – Verð: 1.490 kr.

Bambo Nature Maxi 12–22 kg, 46 stk. í pakka – Verð: 1.490 kr.

Bambo Nature Junior 15–25 kg, 42 stk. í pakka – Verð: 1.490 kr.

Húðáburður fyrir börn, 30 ml – Verð: 199 kr. Hanskar Nitrile Bluemax M, 100 stk. í pakka – Verð: 1.199 kr.

Campingaz grilláhaldataska, 4 stk. – Verð: 7.599 kr.
Grillspaði m. tréhandfangi – Verð: 949 kr.
Campingaz grillbursti, 3 í 1 – Verð: 689 kr.

Kol samanþjöppuð 4 í pakka – Verð: 249 kr. 
Viðarkol Bar-be-quick 5 kg – Verð: 1.190 kr.

Eldhúsrúllur Nicky Household, 2 rúllur – Verð: 269 kr.
Eldhúsrúllur Nicky Talent, 4 rúllur – Verð: 439 kr. 
Salernispappír f. ferðasalerni, 4 stk. – Verð: 709 kr.
Salernispappír 400 bl. Svansmerkt, 4 rúllur – Verð: 519 kr.

Hanskar, einnota 
Allar gerðir, með og án púðurs. Bleikir og bláir með aloe vera.Úrval af kremum og áburðum

mikið úrval, umhverfisvænir o.fl.

Grill, grilláhöld, kol og grillvökvi.

.

Salernispappír 400 bl. Svansmerkt, 4 rúllur – Verð: 519 kr.

Barnableyjur 
á frábæru verði.

GRILLVÖRUR

Ú l f k áb ð

Salernispappír og eldhúsrúllur

Krem
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m

S

S

Verð frá

199kr.

Verð frá

790 kr.

Verð frá
1.199kr.

Tilboð

689kr.

999

Tilboð

439kr.

607

13.316
2ja brennara gasgrill

kr.

5 kg

fylgir
fullur gaskútur

www.rekstrarland.is

m.v. 6 mán. léttgr.

Fullt verð
79.900 kr.

Grillið kemur 
samsett og heimsent á 

höfuðborgarsvæðinu.
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SUÐURLANDSBRAUT

Olíuverzlun Íslands hefur á undanförnum árum stöðugt aukið 
framboð sitt á öðrum vörum en eldsneyti og þjónar nú nánast öllum 
atvinnugreinum með almennar rekstrarvörur. Nýlega yfirtók félagið 
heilbrigðissvið Hátækni og stefnir á umtalsverðan vöxt á næstu árum í 
þjónustu við heilbrigðisstofnanir.

Til að fylgja þessum breytingum eftir hefur félagið tekið upp nýtt nafn fyrir 
þennan þátt starfseminnar, sem mun framvegis bera heitið Rekstrarland.

Verslun Rekstrarlands er í Skeifunni 11 en þar er mikið úrval af almennum 
rekstrarvörum og margvíslegar lausnir fyrir minni fyrirtæki og einstaklinga, 
svo sem kaffistofuvörur, hreinlætisvörur, pappír, þurrkubox og plastvörur, 
vinnufatnaður, borðbúnaður og ýmsar sérvörur. 

Þessar vörur og lausnir er hægt að kynna sér í verslun Rekstrarlands.

VIÐ LÉTTUM ÞÉR STÖRFIN

Álpappír, bökunarpappír og filmur 

– mikið úrval. Einnota vistvæn mál,
bakkar, diskar, hnífar o.fl.

Einnota diskar, mál og hnífapör 

Vinnuvettlingar og garðhanskar

Hnífar 
fyrir kjötvinnslu o.fl. 
Mikið og flott úrval – gæða hnífar.

fyrir stóreldhús. 
Stórir álbakkar o.fl.

Verð frá
1.995kr.

Verð frá

369kr.

Verð frá
1.169kr.

Verð frá
779kr.

Ox-on garðvettlingar – Verð frá 369 kr.

Pappadiskar einnota, 23 cm, 100 stk. í pakka – Verð 779 kr.

Hampi diskur pálma, 310x180 mm, 25 stk. í pakka – Verð 2.529 kr.

Álpappír, 100 m – Verð 1.995 kr.
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Veistu hvað er svart og hvítt og framleiðir rosalegan hávaða?
-Sebrahestur að spila á trommusett.

-Hvað er gult og mjúkt og stórhættulegt?
-Sítrónubúðingur með handsprengju.

-Hvað er hnöttótt, loðið og hóstar?
-Kókoshneta með kvef.

-Hvað er lítið, grænt og rosalega hávaðasamt?
-Marsbúi með trommukjuða.

-Hvað er röndótt og flýgur um himingeiminn?
-Fljúgandi diskur í náttfötum.

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

43

„Heyrðu, heyrðu,“ sagði Kata. „Þessar myndir eru ekki eins!“

Það er rétt, á neðri myndina vantar fimm hluti. Getur þú séð 
hvaða hlutir það eru?

BrandararBrandarar

Hver eru þín helstu áhuga-
mál? Mér finnst mjög gaman 
að syngja og dansa og ég er líka 
í Kramhúsinu. Svo les ég líka 
mjög mikið og ég æfi á fiðlu. 
Svo finnst mér rosalega gaman 
að elda og baka, smíða og 
margt fleira.

Hvernig datt þér í hug að byrja 
á ljóðabók?  Mamma mín er í 
ritlist í háskólanum og ég heyri 
oft ljóð þaðan og svo er ég að 
lesa rosaskemmtilega ljóðabók 
sem heitir Bjarg.

Hver er uppáhaldshljómsveitin 
þín?  Þær heita Dætrasynir og 
Skálmöld. Svo er ég líka hrifin af 
alls konar öðrum hljómsveitum 
og til dæmis Páli Óskari, ég fór á 
tónleikana í Hörpu með honum.

Hvort myndir þú vilja geta gert 
þig ósýnilega eða flogið, ef þú 

mættir velja?  Bæði, af því þá 
gæti ég smogið fram hjá öllum 
án þess að þeir taki eftir því og 
farið hvert sem er án þess að 
labba.

Hvaða bækur eru í mestu 
uppáhaldi hjá þér?  Eyja gull-
ormsins, Eyja glerfisksins og 
Eyja sólfuglsins af því að þær 
eru svo ævintýralegar. Og svo 
finnst mér Týndu augun, Frosnu 
tærnar og Steinhjartað rosalega 
skemmtilegar því þær eru svo 
spennandi.

Hvað langar þig til að verða 
þegar þú verður stór?  Dansari!

Hver er eftirlætiskvikmyndin 
þín?  Hobbitinn og Lord of the 
Rings. Ég sá Lord of the Rings 
fyrst þegar ég var þriggja ára 
hjá pabba og svo horfir Eva 
systir mín líka á þær.

Yrkir ljóð og dansar
Líneik Þula Jónsdóttir verður níu ára á þessu ári. Hún er nemandi í Vesturbæjar-
skóla og hefur áhuga á alls konar hlutum. Um þessar mundir vinnur hún að 
sinni fyrstu ljóðabók. 

LÍNEIK ÞULA  Hefur gaman af því að elda, yrkja og dansa. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þau Húgó, sem er níu ára, og Klara Sól, þriggja ára, sendu 
krakkasíðunni þessar skemmtilegu myndir. Takk fyrir það!



- örugg bifreiðaskoðun um allt land
Sími: 570 9000 · www.frumherji.is
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FORNBÍLADAGURINN

GRILLPYLSUR OG KÓK

ÓKEYPIS

Laugardaginn 11. maí verður hinn árlegi fornbíladagur hjá Frumherja hf. í Reykjavík 
(Hesthálsi 6-8) og á Akureyri. Þetta er tíunda árið í röð sem slíkur dagur er haldinn í 

Reykjavík en fornbíladagurinn á Akureyri er sá áttundi í röðinni. Þá verða skoðaðir margir 
af glæsilegustu fornbílum landsins í eigu félagsmanna í Fornbílaklúbbi Íslands og 

Bílaklúbbi Akureyrar.

Á Hesthálsi í Reykjavík hefst skoðunin klukkan 
9:00 um morguninn og er búist við að á annað 
hundrað bílar verði skoðaðir. 

Á Akureyri hefst skoðunin klukkan 10:00 
og er reiknað með allt að 50 bílum til 
skoðunar.
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ÓKEYPIS PYLSA OG KÓK Á MEÐAN 
BIRGÐIR ENDAST

Um ellefu leytið verður kveikt upp í 
grillinu á Hesthálsi og grillaðar pylsur en 
á Akureyri stendur Bílaklúbbur Akureyrar 

fyrir grillinu. 

11. MAÍ

t k ð i kl kk

REYKJAVÍK AKUREYRI

LÁTTU SKOÐA 
BÍLINN 

ÞAR SEM 
REYNSLAN 

ER MEST!

BLÖÐRUR
FYRIR 

BÖRNIN

ÓKEYPIS

Á báðum stöðum má gera ráð fyrir akstri um 
bæi og borg að lokinni skoðun, en fornbílarnir 

vekja ætíð athygli hvar sem þeir koma enda 
glæsileg farartæki.
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist upplýsandi fyrirbæri  sem æ 
fleiri Íslendingar leggja stund á. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 15. maí næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „ 11 maí“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Úlfshjarta eftir Stefán Mána frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Þórdís Sveinsdóttir, 
Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
J A R Ð S K J Á L F T I

LÁRÉTT
1.  Ein þögul ergir og þaggar (14) 
11.  Endurminningar skera lífið (7)
12.  Gref klettafrú fyrir harðgera plöntu (14)
13.  Það er rugl að láta hnallþórur fyrir rettur (6)
14.  Trýni og pest tryggja hor í nös (7)
15.  Síðusveinar segja fréttir (9)
16.  Snarar mjög mikilvægt tvíeyki (6)
17.  Gáfaður guð leitar tilbúinna (6)
19.  Skuggsjá tímans sýnir anda hans (12)
20.  Ætli ég anni því að spyrja um þetta rugl? (4)
22.  Keyri ýtu í kílómetra meðan við þrösum (5)
26.  Samræmi nefnd um samræmi (9)
29.  Hin brjáluðu fá borgaðan heiðurinn (7)
30.  Birtist tík, sigi ég henni aftur á bak? (4)
31.  Segi hnúð ekki raunverulegan (5)
34.  Úrvalið fer í veislu nýkrýndra Íslandsmeistaranna (9)
36.  Eygði snögg og út í hött (7)
37.  Keyra einnig þekkt sem sletta fyrir einnig þekkt sem 

(3)
38. Vita allt um allt en þó sér í lagi sting? (8)
39.  Læt Dan díla við drenginn úr 1001 nótt (7)
40.  Sá lamaði röflaði og ruglaði út í eitt (6)
41.  Horfir múruð út fyrir sinn áfengisbelg? (8)
42.  Sat líkt og suðrænt rugl (7)
43.  Frægð og öryggi, segir sá er aldrei talar af sér (6)
46. Unnum á trauðum með ringluðum leiðbeinendum 

(12)
47.  Reiðum danskt magasín (5)

LÓÐRÉTT
1.  Hlýði á lag þrátt fyrir eyrnabólgu (10)
2.  Hliðarhlið er lítt þekkt þrekraun (10)
3.  Banvænt jukk, þetta illþefjandi matarvesen (9)
4.  Finnst glimrandi að höfnun verði ekki haggað 

(9)
5.  Jóðajarm á fæðingadeildinni (12)
6.  Klippa brekánið, þótt hnýtt sé (10)
7.  Kvistóttur er hann og kvikindislegur (6)
8.  Klóra sér smáfjöll í Kjós (8)
9.  Jörð var skjól skipa (7)
10.  Set fram í langa til lengdar (9)
17.  Dragið prikið í pung (6)
18.  Seint hefur gengið (6)
21.  Byrjandi hrakti hina til vel snyrtra (9)
23.  Ringlaður risi rambar út í mýri (4)
24.  Seg mér lokalista fyrirlesara (11)
25.  Sá er kemur úr hinni áttinni sér grundvöll í 

vestri (11)
26.  Fjögur sætta sig við djús og umbúðir hans (11)
27.  Vaða verkfæri og væl, segir tyrkneskur (11)
28.  Rölta með snáðanum, ræflinum þeim (11)
31.  Standa við fátt, enda fátækt fólk (9)
32.  Úr trefjafiski verður strengjastampur (9)
33.  Skóstærð 49? (2)
35.  Tæmi út úr plássi hið innra (9) 
44.  Ógn og skelfing, 50 lasin (4)
45.  Sterk en bitur (4)

L
E
f
k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13 14

15

16 17 18

19

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

31 32 33 34 35

36 37

38

39 40

41

42 43 44 45

46

47

P A K K H Ú S Á B Í Á F L O G
A O R P É T U R S B O R G Y L
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T P G L K A Ð L A M Y N S T U R
S N Á K A O L Í A A K G U B
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G U Ð S Ó T T I S N Ö G G A U Ú
R R Ð A S T D A G R I S
U Ö I F A L L Þ U N G A R A
N I Ð A R Ó S A L L Ú A L E G
N F E I G N A L A U S S I
G O R M Æ L T A F Ð H E F I L L
I Á N Æ R G Æ T I N N R D
L Y G N A R I I T L Ú T Æ Ð A R
D U N N A U Ð A K J A
A L L M A R G A N R R E I F A Ð A N

Færa má afar sterk rök fyrir því að snoðrottan, sem býr í Austur-Afríku, 
sé ótrúlegasta dýr sem fyrirfinnst á þessari jörð. Hér verður reynt að gera 
grein fyrir ástæðum þess í stuttu máli–  þótt það væri raunar hægt að verja 
heilu blaði í umfjöllun um hana.

Í fyrsta lagi er varla til ófrýnilegri skepna eins og meðfylgjandi mynd 
gefur ágæta hugmynd um. Það er þó það minnst ótrúlega við snoðrottuna.

Snoðrottan býr neðanjarðar alla sína ævi, grefur göng í leir með tönn-
unum, er nærri sjónlaus með pínulítil augu en er hins vegar mjög fim 
á grönnum fótunum og getur hlaupið jafnhratt aftur á bak sem áfram í 
þröngum rangölunum. Og við erum rétt að byrja.

Snoðrottan er, ásamt náfrænku sinni, ein tveggja spendýrategunda í 
heimi sem búa í sams konar samfélagi og maurar og býflugur, þar sem öll 
dýrin í „búinu“, yfirleitt upp undir hundrað talsins, þjóna í sameiningu einni 
drottningu sem stundar mök við ótal karldýr og sér þannig um að fjölga í 
hópnum.

Efnaskiptin í þessu ótrúlega dýri eru líka svo hæg að það á sér fáar hlið-
stæður, og það sama má segja um öndunina. Þetta veldur því að afskaplega 
takmarkað súrefnið í göngum þeirra dugar þeim vel. Þær eru líka einu 
spendýrin með breytilegan líkamshita sem lagast að aðstæðum. Snoð-
rotturnar, sem eru ekki nema um 30 grömm að þyngd, éta einkum tvennt: 
risavaxna rótarávexti og eigin saur.

Þá eru enn ótaldar nokkrar magnaðar staðreyndir um snoðrottuna. Þær 
finna nefnilega engan sársauka–  alls ekki neinn–  jafnvel þótt þær séu 
sprautaðar með sýru. Það er einstakt í spendýraríkinu. Og auk þess virðast 
þær, ólíkt öðrum spendýrum, vera algjörlega ónæmar fyrir krabbameini–  
það hefur alltént aldrei greinst í þeim.

Að síðustu má nefna að ekkert nagdýr í veröldinni lifir lengur. Þetta 
agnarsmáa og forljóta kvikindi getur orðið 28 ára gamalt.  - sh

DÝR VIKUNNAR
SNOÐROTTA

Ótrúlegasta dýr í heimi

SNOÐROTTA Býr neðanjarðar alla sína ævi og er nærri sjónlaus en getur hlaupið 
jafnhratt afturábak og áfram í þröngum ranghölum. 

Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX Í DAG!

#laddilengirlifid

„Þarna rifjaðist

upp fyrir manni hversu mikill

snillingur Laddi er... Það komast

fáir með tærnar þar sem

hann hefur hælana...“

- Helgi Snær Sigurðsson,

Morgunblaðið

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU
EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS
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„Þetta er samtímasaga með mörgum  
af þeim vandamálum sem fólk á við  
að stríða ... sagan er vel skrifuð, 
flækjurnar eru úthugsaðar ... Upp úr  
stendur að Sólveig Pálsdóttir er 
komin á skrið ...“
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Okkar ástkæra, 

UNNUR AXELSDÓTTIR
Víðilundi 24, Akureyri, 

sem lést á dvalarheimilinu Hlíð föstudaginn 
3. maí, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 13. maí klukkan 13.30.

Jónína Axelsdóttir
Guðrún Bergþórsdóttir   Jón Magnússon
Sigurður Bergþórsson   Hrafnhildur Eiríksdóttir
Þórhallur Bergþórsson  Ásdís Rögnvaldsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

VILHELMÍNA G. VALDIMARSDÓTTIR 
frá Seljatungu,

andaðist á Landspítalanum miðvikudaginn 
1. maí. Útför hennar fer fram frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 14. maí  
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar  
er bent á Félag nýrnasjúkra.

E. Gunnar Sigurðsson
Guðný V. Gunnarsdóttir
Sigrún S. Gunnarsdóttir  Jón Ásmundsson
Margrét Kr. Gunnarsdóttir  Gunnar Þ. Andersen
Laufey S. Gunnarsdóttir
Einar Gunnar Sigurðsson  Ingunn Svala Leifsdóttir
Richard Vilhelm Andersen
Andri, Ísak Logi og Dagur Orri Einarssynir.
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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.

„H-moll messan er talin eitt mesta 
tímamótaverk í kórtónlist sem nokkru 
sinni hefur verið samið, og margir 
segja að verkið sé eitt það erfiðasta 
sem skrifað hefur verið. Verkið gerir 
miklar kröfur um söngtækni,“ segir 
Jón Stefánsson, stjórnandi Kórs Lang-
holtskirkju sem heldur upp á afmæli 
með flutningi messunnar í Langholts-
kirkju annað kvöld.

„Við höfum flutt verkið áður og 
vitum að það er krefjandi. Við fluttum 
það síðast árið 1999, þá með rúmlega 
90 söngvurum. Á tónleikum helgar-
innar verða söngvararnir 40 talsins og 
þess má geta að allir einsöngv ararnir 
koma úr röðum liðsmanna  kórsins,“ 
segir Jón og útskýrir að árið 2008 
hafi hann gert skipulagsbreyt ingar 
á kórnum sem fólust í því að fækka 
liðsmönnum kórsins og gera til þeirra 
meiri kröfur. Nú er hann skipaður 
32 einstaklingum, átta í hverri rödd, 
sem allir hafa hlotið menntun í söng. 

„Fyrir þessa tónleika bættum við átta 
söngvurum við.“

Langholtskirkjukór hefur tekið 
ýmsum breytingum á starfsferli Jóns. 
„Ég gerði breytingar árið 1973 sem 
þóttu þá róttækar og fólust í því að 
gjöld fyrir söng í messu tóku að renna 
til kórsins í stað þess að renna til liðs-
manna hans, en sá háttur hafði  staðið 
í vegi þess að hægt væri að stækka 
kórinn. Ég hafði vitaskuld hug á því 
enda hafði ég metnað til þess að kór-
inn flytti krefjandi verk. Síðan þá hafa 
margir farið þessa leið,“ segir Jón sem 
hefur auk kórsins byggt upp viða mikið 
kórstarf í Langholtskirkju. „Hér eru 
um 200 syngjandi sálir þegar allt er 
talið, frá krúttakór til Kórs Langholts-
kirkju.“ 

Messan verður flutt af kórnum 
og kammersveit Langholtskirkju en 
konsertmeistari hennar er Ari Þór 
Vilhjálmsson. Tónleikarnir hefjast 
 klukkan átta. sigridur@frettabladid.is

Flytja tímamótaverk 
Bachs á sextugsafmælinu
Kór Langholtskirkju er sextugur á árinu og fagnar afmælinu með fl utningi H-moll messu 
eft ir Johann Sebastian Bach. Jón Stefánsson hefur stýrt kórnum í 49 ár.

BACH UNDIRBÚINN  Jón Stefánsson og Kór Langholtskirkju á æfingu í Vogaskóla í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jón hefur verið stjórnandi kórsins 
stóran hluta starfstíma hans, eða 
í 49 ár, þrátt fyrir að hann sé ekki 
nema 66 ára gamall. „Ég kom þarna 
í kirkjuna 17 ára krakkaskratti í afleys-
ingar til að byrja með en var síðar 
fastráðinn 18 ára gamall.“

Kórstjórastarfið var ekki fullt 
starf til að byrja með og Jón sinnti 
kennslu meðfram því til að byrja 
með. „Þá fékk ég leyfi frá störfum til 
að fara í framhaldsnám við kirkju-
tónlistardeildina í München og gekk 
þar til liðs við einn besta Bach-kórinn 
í borginni. Þar kviknaði draumurinn 
um að flytja þessa messu, sem við 
höfum svo gert síðan,“ segir Jón.

Hóf störf í Langholts-
kirkju 17 ára gamall

Kópavogur er sveitarfélag og bær á höfuð-
borgarsvæðinu. Bærinn dregur nafn sitt 
af voginum sunnan við Kársnes. Sveitar-
félagið er hið næstfjölmennasta á Íslandi, 
en þar voru 1. desember síðastliðinn 
skráðir 31.205 íbúar.

Kópavogsfundurinn var haldinn árið 
1662, en allt fram á 20. öld voru einungis 
nokkrir bústaðir og býli í Kópavogi. Upp-
bygging hófst þar ekki fyrr en í kreppunni 
miklu upp úr 1930.

Svo var það á þessum degi árið 1955 
að Kópavogur varð kaupstaður, en hafði 
sjö árum áður orðið hreppur við aðskilnað 
frá Seltjarnarneshreppi. Saga Kópavogs 

sem bæjarfélags er því ekki löng. Fyrst var 
kosið í bæjarstjórn í október 1955 eftir 
að kaupstaðarréttindi tóku gildi í maí það 
ár. Líkt og í öllum þremur hreppsnefndar-
kosningunum hélt meirihluti Framfara-
félagsins um stjórnvölinn eftir það, undir 
forystu Finnboga Rúts Valdimarssonar. 
Það var ekki fyrr en 1962 að breyting varð 
á þegar Framsóknarflokkurinn gekk í lið 
með þeim til að mynda meirihluta og svo 
síðar Sjálfstæðisflokkurinn.

Undanfarna daga hefur menningar-
hátíð bæjarins staðið yfir og ber lokadag 
hennar upp á afmælisdaginn, sjá heima-
síðu bæjarins www.kopavogur.is.

ÞETTA GERÐIST: 11. MAÍ 1955

Kópavogur verður kaupstaður

Þökkum ættingjum og vinum innilega fyrir 
auðsýnda samúð og hlýju við andlát  

og útför okkar hjartkæru

SIGRÍÐAR ÓSKAR GEIRSDÓTTUR
Hátúni 12, Reykjavík.

Signý Þ. Óskarsdóttir
Þorkell G. Geirsson
Egill Þorkelsson
Agnes Þorkelsdóttir
Jón Eiríksson

Elsku eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

GUNNAR THORISSON (ÞÓRISSON)
120 Hilda Drive, Stafford í Virginíu, BNA, 

lést á sjúkrahúsi eftir langvarandi veikindi 
þann 22. apríl.  
Kveðjuathöfn hefur farið fram.

Guðrún Thorisson (Friðgeirsdóttir)
Thorir Thorisson     Susan Thorisson
Geir Thorisson
Michael Thorisson
Shelby Thorisson 

90 ára afmæli
Á morgun 12. maí fagnar 
Guðmunda Bergsveinsdóttir  
90 ára afmæli  sínu. Af því tilefni 
tekur hún á móti gestum milli 
kl. 15-18 á heimili dótturdóttur 
 sinnar að Árlandi 6, Reykjavík.  
Hún vonast til að sjá sem flesta 
ætting ja og vini. Gjafir eru vin-
samlegast afþakkaðar.

Kær frændi okkar,

HREGGVIÐUR JÓNSSON
fyrrverandi alþingismaður, 

Starengi 26, Reykjavík,

lést á Mayo Clinic sjúkrahúsinu  
í Jacksonville fimmtudaginn 25. apríl sl. 
Útförin fer fram frá Kristskirkju, Landakoti, 
mánudaginn 13. maí nk. klukkan 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Símon Páll Steinsson
Sigurlína Steinsdóttir

Bróðir minn,

ÓLAFUR TORFASON 
frá Eysteinseyri, Tálknafirði,

lést á Heilbrigðisstofnuninni Patreksfirði 
þann 6. maí sl. Útförin fer fram frá 
Tálknafjarðarkirkju miðvikudaginn  
15. maí nk. kl. 14.00.

Ásta Torfadóttir



AMERÍSKAR 
SÆTAR KARTÖFLUR
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Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR GUNNAR GÍSLASON
skipstjóri,

Lóulandi 12, Garði,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 
fimmtudaginn 2. maí. Útför hans fer fram 
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 17. 
maí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á Styrktarsjóð 
Barnahjálpar SÁÁ.

Sigurbjörg Þorleifsdóttir
Arnar Berg Ólafsson    Marie Andersson
Linda Björk Ólafsdóttir    Davíð Eysteinn Sölvason
Bryndís Ólafsdóttir    Jacky Pellerin
Gísli Guðjón Ólafsson    Verna Kr. Friðfinnsdóttir
Sigurbjörg Ólafsdóttir    Óskar G. Bragason
Sigurleif Ólafsdóttir                  Luke A. Bird
og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR ÞÓRÐUR SÆMUNDSSON
Rafvirki 

Mávahlíð 33,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
miðvikudaginn 8. maí.

Jónína Sigurðardóttir
Vigdís Sjöfn Ólafsdóttir 
Sigurður H. Ólafsson Guðfinna Hákonardóttir
Hafdís Ólafsdóttir Guðmundur Már Ragnarsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

MARÍA MARGRÉT ÁRNADÓTTIR 
lést sunnudaginn 5. maí á hjúkrunarheimilinu 
Lögmannshlíð. Sérstakar þakkir til 
starfsfólksins í Bandagerði fyrir hlýhug 
og góða umönnun. Útförin fer fram frá 
Akureyrarkirkju föstudaginn 17. maí kl 13.30. 

 
Halldóra Vébjörnsdóttir  Baldur Guðlaugsson
Unnur Elva Vébjörnsdóttir 
Jóna Guðrún Vébjörnsdóttir   Róbert Þórhallsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

ÞORGRÍMUR KRISTMUNDSSON
rennismíðameistari,

lést mánudaginn 29. apríl á hjúkrunar- 
heimilinu Skjóli. Hann verður jarðsunginn 
frá Langholtskirkju miðvikudaginn 15. maí 
kl. 13.00. 

Gerður Gunnlaugsdóttir
Jón Þorgrímsson Margrét Ólafsdóttir
Hrafnhildur Þorgrímsdóttir Jón Marteinn Guðröðsson
Sigurbjörg Þorgrímsdóttir Ragnar Guðjónsson
Kristjana Katrín Þorgrímsdóttir Þór Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

ÞORGERÐUR JÓHANNESDÓTTIR
Suðurlandsbraut 58, Reykjavík,

áður Hrísmóum 1, Garðabæ,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Hjúkrunar- 
heimilinu Mörk þann 23. apríl og hefur 
útförin farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjónarhóls (5. hæð)  
fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

                         Guðmundur Friðvinsson

Björg Guðmundsdóttir Haraldur Á. Gíslason
Friðvin Guðmundsson Hafdís Hilmarsdóttir
Þorvaldur Guðmundsson Halldóra Lárusdóttir
Hjalti J. Guðmundsson Sigurbjörg Sigurjónsdóttir
barnabörn og langömmubarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýju við andlát og útför 

okkar ástkæra 

ÁRNA ST. HERMANNSSONAR, 
lengst af búandi í Þorlákshöfn.

                           Ingibjörg Kristjánsdóttir 
Jóhanna Lára Árnadóttir   Ólafur Lárus Baldursson
Magnea Ásdís Árnadóttir
Ólafur Árnason
Sigurlaug Árnadóttir   Árni Jón Eyþórsson
Hermann Valur Árnason
Jón Ingi Árnason
Þórunn Árnadóttir   Sveinbjörn Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærs föður, tengdaföður, afa og langafa,

HALLGRÍMS MATTHÍASSONAR
fyrrverandi kaupmanns á Patreksfirði,

Lækjasmára 4, Kópavogi.

Sérstakar þakkir fá Halla Skúladóttir, 
starfsfólk 11e Landspítala og heimahjúkrun 
Karitas, fyrir þeirra hlýju og umönnun.  
Guð blessi ykkur.

Hrafnhildur Guðjónsdóttir
Guðjón Hallgrímsson
Davíð J. Hallgrímsson       Sesselja Sigurðardóttir
María M. Hallgrímsdóttir    Tómas Eyjólfsson
Pétur St. Hallgrímsson      Eygló Tryggvadóttir
Arna Hallgrímsdóttir Sæten Magnar Sæten
Guðmundur Kr. Hallgrímsson  Sigurrós B. Björnsdóttir
Hallgrímur Hallgrímsson    Majken Hallgrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýhug og samúð við andlát  

og útför bróður okkar, 

SIGVALDA ÁSGEIRSSONAR
skógfræðings og skógarbónda,

Vilmundarstöðum.

Sérstakar þakkir til sveitunga í Reykholtsdal 
sem brugðust skjótt við hjálparbeiðni hans.

Halldór Ásgeirsson
Margrét Ásgeirsdóttir
Sigurður Gunnar Ásgeirsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

TRAUSTI MAGNÚSSON
fyrrv. útgerðarmaður og skipstjóri,

Árstíg 7, Seyðisfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Austurlands, 
Seyðisfirði, að morgni 8. maí.  
Útförin verður auglýst síðar.

 
Þórdís Jóna Óskarsdóttir
Ósk Traustadóttir  Jóhann Viðar Jóhannsson
Magnús Traustason  Hrafnhildur Ólafsdóttir
Sigrún Traustadóttir  Guðmundur Gylfason
Hafrún Traustadóttir  Kristján Birgir Skaftason
Vignir Traustason  Aldís María Karlsdóttir
Guðrún María Traustadóttir  Eymundur Björnsson
afabörn og langafabörn.

Okkar ástkæra, 

UNNUR AXELSDÓTTIR
Víðilundi 24, Akureyri, 

sem lést á dvalarheimilinu Hlíð föstudaginn 
3. maí, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 13. maí klukkan 13.30.

Jónína Axelsdóttir
Guðrún Bergþórsdóttir   Jón Magnússon
Sigurður Bergþórsson   Hrafnhildur Eiríksdóttir
Þórhallur Bergþórsson  Ásdís Rögnvaldsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát  

og útför okkar ástkæra

JÓNS ORMARS EDWALD.

Ágústa Úlfarsdóttir Edwald
Jón Haukur Edwald     Álfheiður Magnúsdóttir
Birgir Edwald               Ragnheiður Óskarsdóttir
Helga Edwald
Eggert Edwald             Jacqueline McGreal
Kristín Edwald
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

GÚSTAF PÁLMI ÁSMUNDSSON
húsgagnabólstrari,
Drekavöllum 22,

lést mánudaginn 6. maí. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 15. maí  
kl. 15.00. 

                       Henný S. Guðmundsdóttir
Guðmundur H. Gústafsson    Þorbjörg S. Gestsdóttir
Ásmundur Gústafsson    Stefanía K. Sigfúsdóttir
Gústaf J. Gústafsson
Sigurður Gústafsson
Emil Gústafsson    Elfa B. Hreinsdóttir
Henný S. Gústafsdóttir
Árni Þ. Gústafsson    Sonja Bent
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

TITIA G. BJARNASON
frá Suður-Reykjum 2, Mosfellsbæ,

lést á Landspítalanum  
laugardaginn 27.apríl sl.

Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu frá Lágafellskirkju. Þökkum auðsýnda 
samúð og vinarhug.

Bjarni Ásgeirsson Sigríður Skúladóttir
María Titia Ásgeirsdóttir Einar Bjarndal Jónsson
Diðrik Ásgeir Ásgeirsson  Rannveig Björnsdóttir
Helgi Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 

útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu,

SÆUNNAR JÓNSDÓTTUR
Hringbraut 2A.

Jóhann Skarphéðinsson
Jón Karl Daníelsson Dian Marlina
Eva Daníelsdóttir Pétur Björnsson
Sigurlaug Jóhannsdóttir 
og barnabörn.

„Hér eru ungir og gamlir saman á 
skólabekk,“ segir Erla Huld Sigurðar-
dóttir, annar tveggja skólastjóra Mynd-
listarskóla Kópavogs. Skólinn fagn-
ar aldarfjórðungs afmæli á árinu og 
heldur af því tilefni sýningu á verk-
um nemenda í Listasafni Kópavogs, 
Gerðar safni, sem er opnuð í dag.

„Hér eru fjölmörg námskeið í boði, 

alls 47 reyndar, í teiknun, málun og 
mótun. Afrakstur þessara námskeiða 
má sjá á sýningunni og þar njóta líka 
nýjungar sín, eins og verk sem unnin 
voru í pappamassamótun. Mótun í leir 
á líka stóran sess á sýningunni,“ segir 
Erla Huld, sem er leirlistamaður og 
hefur kennt við skólann um fimmtán 
ára skeið. „Ég kenni líka unglingum 

sem er mjög gaman,“ bætir hún við.
Skólinn er til húsa við Smiðjuveg 74 

í rúmgóðu húsnæði með útsýni yfir 
Esjuna. „Við höfum verið hér í fjögur 
ár og líður mjög vel hérna,“ segir Erla 
Huld, sem stýrir skólanum ásamt Sig-
ríði Einarsdóttur.

Sýningin í Gerðarsafni verður opnuð 
klukkan fjögur í dag. 

Ungir og gamlir saman á skólabekk
Myndlistarskóli Kópavogs er 25 ára á þessu ári. Af því tilefni er vorsýningin óvenju vegleg 
en hún er opnuð í Gerðarsafni í dag.

 815 nemendur eru 
við skólann.

 47 námskeið eru í 
boði.

 30 fullorðins-
námskeið.

 17 barna- og ung-
linganámskeið.

MYNDLISTARSKÓLI KÓPAVOGS



Tilboðin gilda 8.maí  - 12.maí
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

KJÚKLINGABRINGUR
DANSKAR 900GR

ÁÐUR 1.698  KR/PK

ÁÐUR 698 KR/KG

PEPSI/PEPSI MAX 
33CL DÓS

ÁÐUR 99 KR/STK

43% AFSLÁTTUR KJÚKLINGUR
STEIKTIR BBQ VÆNGIR/FATA

LAMBAHRYGGUR 
FYLLTUR

ÁÐUR 3.099 KR/KG

LONDONLAMB

ÁÐUR 2.459 KR/KG

FERSKT LAMBA PRIME  
M/HVÍTL OG RÓSMARÍN

ÁÐUR 3.749 KR/KG

GRÍSAMÍNÚTUSTEIK 

ÁÐUR 2.138 KR/KG

KH BLÁLANGA

ÁÐUR 1.398 KR/KG

KH STEINBÍTUR

ÁÐUR  1.198 KR/KG

JARÐARBER 250 GR ASKJA

ÁÐUR 498 KR/ASKJAN

USA KLEINUHRINGIR
BAKE OFF

ÁÐUR 189 KR/KG

30% AFSLÁTTUR 31% AFSLÁTTUR

28% AFSLÁTTUR

50% AFSLÁTTUR

35% AFSLÁTTUR

50% AFSLÁTTUR

HYDROXYCUT  
WILDBERRY 21 BRÉF 

KR/PK
NATROL ACAI 

BRENNSLUTÖFLUR 
60 HYLKI

KR/PK
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

TVÖFALDUR ÁLBRENNARI

NEISTAKVEIKJARI

Vnr. 49620201
26” götureiðhjól kvenna.

29.990kr.

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

Vnr. 50632141
Gasgrill með tvískiptum 
brennara og neistakveikjara.
án þrýstijafnara.

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. 2 postulínshúðaðar 
grillgrindur og efri hitunargrind. 9,0 kW.

KLÚBB verð

Almennt verð 49.990 kr.
39.990kr.

MEÐ BRETTUM, KÖRFU OG BÖGGLABERA

6 GÍRA

26”

29.990kr.

25.990kr.

5.990kr.

Vnr. 49620051
TIGER barnareiðhjól.

Vnr. 42370356
Reiðhjólastatíf 
fyrir 3 hjól, lakkað.

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM

16”

Vnr. 49620052
TIGER barnareiðhjól.

20”

29.990kr.
Vnr. 49620200
28” götureiðhjól.

MEÐ BRETTUM OG BÖGGLABERA

6 GÍRAR

28”

19.990kr.
Vnr. 49602021
THUNDER barnareiðhjól.

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM

21 GÍR

12”

26”

119.990kr.

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 OG BÖGGLABERA

13.990kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 45.990 kr.
36.990kr.

Vnr. 49620055
LUXUS reiðhjól.



Vnr. 55095104
Blákorn, 25 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.990 kr.
4.990kr.

25 KG

Vnr. 55095013
CASORON 
illgresis eyðir, 
1 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.990 kr.
2.990kr.

3.990kr.
Vnr. 79290094
Hjólbörur, 80 l.
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BYKO KLÚBBSINS 2013
SUMARLEIKUR

TAKTU ÞÁTT!
SKRÁÐU ÞIG Í KLÚBBINN OG FREISTAÐU GÆFUNNAR!

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

Verslaðu beint úr  

BYKO blaðinu á byko.is

19.990kr.

Vnr. 42371529
Trampólín 3 m eða 3,6 m.
Án öryggisnets.

Vnr. 86363041-540
KJÖRVARI pallaolía, glær, græn, 
hnota, fura, 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 …

6.990kr.

Vnr. 88040096
Körfuboltaspjald, 
91x61 cm.

Vnr. 89436375-94
PINOTEX  
pallaolía, 5 l.

GLÆSILEGIR VINNINGAR

DREGIÐ VIKULEGA

Vinningshafar í viku 18
Erlingur Harðarson, Akureyri

Sterling gasgrill að verðmæti 74.990 kr

Bjarni Guðmundur Jónsson, Seltjarnarnesi

Orient Excel 24” reiðhjól að verðmæti 38.990 kr 

Nánar um sumarleikinn á www.byko.is

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

KLÚBB verð

Almennt verð 4.980 kr.
2.990kr.*

*TILBOÐ GILDIR 9.-12. MAÍ

5 LÍTRAR
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BAKÞANKAR KROSSGÁTA

SKÁK
Gunnar Björnsson
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2 3 4 5PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

Vignir Vatnar Stefánsson tók þátt 
í EM áhugamanna sem fram fór 
fyrir skemmstu í Iasi í Rúmeníu. Í 4. 
umferð hafði hann svart gegn heima-
manninum Gheorghe-Cristache 
Toculet, sem lék síðast 10. dxc5?.  

Vignir lék hér 10.-d4! sem vinnur 
mann því eftir 11. Bxd4 Bxf3 er 
biskupinn valdlaus á d4. Vignir vann 
svo skákina 14 leikjum síðar.
Vignir átti afar gott mót og hækkaði 
um 61 skákstig. 
taflfelag.is Nánar er hægt að lesa 
mótið og frammistöðu Vignis á 
heimasíðu Taflfélags Reykjavíkur, 
www.taflfelag.is. 

LÁRÉTT
2. elds, 6. frá, 8. skammstöfun, 9. 
útdeildi, 11. drykkur, 12. fangi, 14. 
fæla, 16. í röð, 17. tala, 18. til viðbótar, 
20. skóli, 21. velta.

LÓÐRÉTT
1. dægurs, 3. tímaeining, 4. nennu-
leysi, 5. gerast, 7. fjötraður, 10. 
skip, 13. hljóð svína, 15. glyrna, 16. 
húðpoki, 19. núna.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. báls, 6. af, 8. rek, 9. gaf, 
11. te, 12. snari, 14. grýla, 16. hi, 17. 
tíu, 18. enn, 20. fg, 21. snúa. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. ár, 4. letilíf, 5. 
ske, 7. fanginn, 10. far, 13. rýt, 15. 
auga, 16. hes, 19. nú.

Barnablús –
spakmæli

Ef þú smælar framan 
í heiminn þá smælar 

heimurinn framan í þig.
Ef þú grætur framan í 

heiminn þá verður bróður 
þínum refsað.

Þið hafið allir séð 
töfluna, drengir! Eitt-
hvað þarf að gerast! 
Og við getum byrjað 
á því að hreinsa 
boltann í þessa átt, í 
átt að okkar 
eigin svæði!

Og við verðum að 
nýta okkur 

kantana, strákar! 
Báða! Ég vil sjá 
hlaup og spil!

Og kantarnir 
verða að mata 
framherjana! 

Beint inn í boxið!

Þetta þarf ekki 
að vera fallegt! 
Þetta þarf ekki 
að vera flott! 
En við verðum 
að taka okkur 

saman!

Mér skilst að það tíðkist 
að gefa pappír í eins árs 
brúðkaupsafmælisg jöf, 

svo þú færð eitthvað frá 
lögfræðingnum mínum…

Koma 
svo 

strákar!

2 9 8 3 6 1 5 7 4
7 5 1 8 2 4 9 6 3
3 6 4 5 7 9 1 8 2
9 1 6 4 3 7 2 5 8
4 7 2 6 8 5 3 1 9
5 8 3 9 1 2 6 4 7
6 2 9 1 4 8 7 3 5
8 3 5 7 9 6 4 2 1
1 4 7 2 5 3 8 9 6

3 4 9 8 7 1 6 5 2
5 7 8 6 4 2 9 3 1
1 2 6 9 3 5 7 4 8
6 8 3 1 9 4 5 2 7
2 5 4 3 6 7 1 8 9
7 9 1 2 5 8 3 6 4
4 3 2 7 1 6 8 9 5
8 6 7 5 2 9 4 1 3
9 1 5 4 8 3 2 7 6

4 2 5 1 3 9 6 7 8
6 8 3 7 2 4 9 1 5
7 9 1 5 6 8 2 4 3
9 6 8 2 4 5 1 3 7
1 3 2 6 8 7 5 9 4
5 4 7 9 1 3 8 6 2
8 5 4 3 9 6 7 2 1
2 7 9 4 5 1 3 8 6
3 1 6 8 7 2 4 5 9

2 3 5 4 6 1 8 9 7
6 7 4 9 8 2 1 3 5
8 9 1 3 5 7 4 2 6
7 2 6 1 3 5 9 8 4
9 5 3 7 4 8 2 6 1
4 1 8 2 9 6 5 7 3
3 4 2 5 7 9 6 1 8
5 6 9 8 1 3 7 4 2
1 8 7 6 2 4 3 5 9

3 7 6 9 4 8 2 5 1
4 8 2 5 1 6 3 9 7
5 9 1 2 7 3 4 8 6
1 2 7 3 8 9 5 6 4
8 4 3 1 6 5 7 2 9
9 6 5 7 2 4 8 1 3
2 1 4 8 9 7 6 3 5
7 3 8 6 5 1 9 4 2
6 5 9 4 3 2 1 7 8

3 6 2 8 7 4 9 1 5
8 7 1 6 9 5 2 4 3
9 5 4 1 2 3 6 7 8
4 2 6 5 1 8 7 3 9
5 9 3 7 4 6 8 2 1
7 1 8 9 3 2 4 5 6
6 4 9 3 5 7 1 8 2
1 3 7 2 8 9 5 6 4
2 8 5 4 6 1 3 9 7

ÞEGAR ég leit í spegil í morgun-
skímunni um daginn sýndist mér 
ég sjá eðlu. Eitthvert skriðdýrs-
legt blik virtist vera í augum 
mér og svo virtist sem húðin 
hefði fengið á sig grænleitan blæ. 
„Hvað er atarna?“ hugsaði ég, 
kveikti ljósin og sá að þarna var 
ég hversdagurinn holdi  klæddur 
– snurfusaði mig, klæddist og 
hélt út í daginn, fremur ólík eðlu 
sem endranær.

OFT er talað um netið sem hlið 
mannkyns að upplýsingum. Sjálf 
kýs ég þó helst að nota það til að 
skoða myndir af köttum og lesa 
athugasemdir fólks sem mér 
þykir fífl, frekar en að setja mig 
inn í kjarneðlisfræði eða forn-
grísku, sem ég gæti þó allt eins 
gert. Sá galli fylgir líka netinu 
að ekkert hefur nýst eins vel til 
að dreifa misskilningi, lygum 
og samsæriskenningum. Á því 
kynntist ég dellu Davids Icke. 
Samkvæmt honum eru helstu 
valdhafar heims afkvæmi ein-
hvers konar skriðdýra eða eðlna 
úr geimnum. Þær stjórna heim-
inum, skipa helstu valdasæti 
og koma afkvæmum sínum til 
 embætta. Samkvæmt honum er 
til dæmis nær öruggt að Elísabet 
Englandsdrottning, Obama og 
Ólafur Ragnar séu af ætt þessara 
valdamiklu hamhleypa. Eðlu-
mennin vilja alls ekki að mann-
kynið átti sig á ömurð sinni og 
hafa því blekkt það í aldir og 
kúgað á hina ýmsu lund. Eðlu-
mennin eru drottnarar og skeyt-
ingarlaus fyrir þjáningum og 
þræla út mannkyninu til að verja 
eigin þægindi. Ógeðslegt kyn 
það. 

ÞEGAR ég las netútgáfu New 
York Times í gær af björgun 
 hinnar ungu Reshmu, sem lá 
grafin undir rústum saumaverk-
smiðju í Bangladess í sautján 
daga, fór ég aftur að hugsa um 
eðlumennin. Hverjir aðrir en 
ómenni sætta sig við að kaupa 
föt frá framleið endum sem meta 
mannslíf  einskis, af verksmiðjum 
þar sem þúsundir eru reknar inn 
í hús sem tekið er að hrynja og 
yppa öxlum yfir  fréttum af dauða 
og  örkumlun? David Icke getur 
útfært kenningar sínar um eðlu-
mennin, þau eru víðar en í æðstu 
embættum. Ég notaði netið, leitaði 
uppi fyrirtæki sem selja fatnað 
sem ekki hefur verið búinn til við 
ömur legar aðstæður og ætla að 
reyna að bæla niður eðluna í mér.  

Uppáklædd 
eðla

KAREN
KJARTANSDÓTTIR
SKRIFAR

H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

ALLIR R LALA-Z-BOY STÓL-Z-BOY AR MEÐE

20.00020.000 KR.
AFSLÆTTI UM HELGINSLÆTTI UM HEL AA!

NÝ SENDING AF LAZBOY!

– fyrir lifandi heimili –– fyrir lifandi hf l f d h ll f d h
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Leikarinn Tom Hanks er efstur 
á lista yfir áreiðanlegasta fólk 
í Bandaríkjunum. Þetta kemur 
fram á nýjum lista sem fyrir-
tækið The Wagner Group vann 
fyrir tímaritið Reader´s Digest.

Í öðru sæti varð leik konan 
Sandra Bullock, í því þriðja 
Denzel Washington og í því fjórða 
varð Meryl Streep. Bandaríski 
prófessorinn Maya Angelou náði 
fimmta sætinu. 

Aðrir sem komust á listann 

voru Steven Spielberg, Bill Gates, 
Alex Trebek, Melinda Gates og 
Julia Roberts. 

Athygli vakti að sjálfur Barack 
Obama, Bandaríkjaforseti, náði 
ekki hærra en í 65. sæti á listan 
The Wagner Group.

Tom Hanks er áreiðanlegastur
Leikarinn á toppi listans en Obama Bandaríkjaforseti aðeins í 65. sæti.

TRAUSTSINS VERÐUR  Tom Hanks varð 
efstur á listanum yfir áreiðanlegasta 

fólk Bandaríkjanna.

Katy Perry er sögð vera að semja 
hatursfullt hefndarlag sem er 
byggt á sambandsslitum henn-
ar og tónlistarmannsins John 
Mayer. Perry hefur áður sungið 
lög um sambandsslit, eða Ur So 
Gay, Peacock og Hot N Cold. 

Óvíst er hvort og þá hvenær 
þetta nýja lag kemur út. „Katy 
notar þetta til að jafna sig á sam-
bandsslitunum. Hún rífur John 
í sig fyrir að hafa látið hana 
trúa því að hann væri ekki þessi 
náungi sem allir segja að hann 
sé,“ sagði kunningi söngkonunnar 
og átti þar við kvennafar Mayer. 

Hefndarlag um 
sambandsslit

KATY PERRY  Perry varð bálreið þegar 
John Mayer hætti með henni.

Vinsældir smellsins Gangnam 
Style, sem horft hefur verið á eins 
og hálfs milljarðs sinnum á You-
Tube, eru slys ef marka má Psy, 
höfund lagsins.

Psy ræddi um Gangnam Style 
við nemendur í Harvard-háskól-
anum á fimmtudag og sagði við 
það tilefni að lagið sitt væri í 
hæsta máta óeðlilegt og að vin-
sældirnar hefðu komið sér á 
óvart. Psy viðurkenndi jafn-
framt að hann gerði sér engar 
grillur um að nýjasta lagið hans, 

Gentlemen, myndi ná viðlíka vin-
sældum og Gangnam Style.

Vinsældirnar eru slys
Höfundur Gangnam Style segir lagið óeðlilegt.

PSY  Býst ekki við að nýja lagið verði 
jafn vinsælt og Gangnam Style.

MADONNA  Söngkonan var mjög 
ánægð með upphæðina sem hún fékk 
fyrir verkið. 

Madonna hefur selt málverk 
eftir franska listamanninn 
Fernand Léger fyrir 7,2 millj-
ónir dala, eða um 850 milljón-
ir króna. Peningurinn rennur 
til góðgerðarsamtaka hennar 
Ray of Light sem aðstoða við 
menntun fátækra stúlkna víða 
um heim. 

Söngkonan keypti verkið, sem 
heitir Three Women at the Red 
Table, fyrir 3,4 milljónir dala, 
eða rúmlega tvöfalt lægri upp-
hæð, árið 1990. Verkið var boðið 
upp hjá Sotheby´s í New York 
á þriðjudag. „Takk allir fyrir 
hjálpina,“ skrifaði hin 54 ára 
Madonna, hæstánægð á Twitter. 

Seldi rándýrt 
málverk
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➜ Ragnheiður Bjarnason er 
einn af stofnendum Samsteyp-
unnar sem hefur sett upp nýtt 
verk á hverju ári frá árinu 2006 

auk þess að vera sjálfstætt 
starfandi listamaður.

Uppruni, arfleifð og nútímamerk-
ing brúðkaupa er inntakið í gjörn-
ingnum „The White Walkers“ 
sem Ragnheiður Bjarnason dans-
ari fremur í Verónaborg á Ítalíu 
í dag. Gjörningurinn er hluti af 
hátíðinni Verona Risuona, sem 
einblínir á list í almenningsrými. 

„The White Walkers“ er gjörn-
ingur um ástina, sem er viðeig-
andi yrkisefni í Veróna, sögusviði 
Rómeu og Júlíu, einnar frægustu 
ástarasögu fyrr og síðar. 

„Gjörningurinn er um ástina, 
að kaupa sér ást eða vera virki-
lega ástfangin,“ segir Ragnheiður. 
„Ég set upp spurningar um hjóna-
bandið eða brúðkaup í samhengi 
nútímans. Upprunalega gekk brúð-
kaup út á að karlmaður  keypti sér 
brúði sem átti svo að sjá um hann 
til æviloka, einhvers konar au pair 
sem elur honum einnig erfingja að 
ríkidæminu. Þótt þessi gildi séu 
dottin upp fyrir í dag er sú hefð 
enn við lýði að brúðir skuli vera 
í hvítum kjól. Í verkinu velti  ég 
fyrir mér hverju sætir.“ 

Ragnheiður útskrifaðist frá 
dansbraut LHÍ árið 2009 en er 
nú í meistaranámi í svonefndum 
„Contemporary Performative 
Art“ við við háskólann í Gauta-
borg.  - bs

Sýnir nýjan gjörning 
á listahátíð í Veróna 
Ragnheiður Bjarnason veltir brúðkaupum fyrir sér.

„THE WHITE WALKER“  Ragnheiður veltir fyrir sér hvers vegna við höldum í fornar 
brúðkaupshefðir þótt inntak hjónabandsins og staða kvenna í þeim hafi breyst í 
aldanna rás. MYND/RAGNHEIÐUR BJARNASON 

Ævintýrið hófst 
þannig að Sin-
fóníuhljómsveit-
in í Færeyjum 
falaðist eftir tón-
listarævintýri og 

var tónskáldið Kári Bæk fengið 
til þess að semja tónlistina. 
Hann vildi fá mig til að semja 
söguna og það varð úr. Ég fékk 
svo Janus frá Húsagarði mynd-
skreyti til þess að gera mynd-
ir við ævintýrið þegar það var 
komið á blað og úr varð Veiða 
vind,“ segir Rakel Helmsdal, 
færeyskur barnabókahöfundur, 
sem stödd er hér á landi ásamt 
Kára og Janusi.

Tilefnið er útkoma bókar-
innar Veiða vind á íslensku og 
flutningur Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands á ævintýrinu. En hvern-
ig varð sagan til? „Sagan er 
byggð á börnunum mínum þrem-
ur. Eldri strákurinn minn var 
að læra ljóð um Ólaf liljurós þar 
sem kemur fyrir að veiða hind. 
Það heyrðist þeim yngsta vera 
sagt veiða vind, þaðan kemur 
nafn sögunnar sem segir frá leik 
systkina þar sem Litlibróðir og 
stóra systir hans, Didda, búa sér 
til ævintýralegan heim álfa og 
riddara. Ævintýrið var svo flutt í 
Þórshöfn og tókst vel til.“

Verk Rakelar eru íslenskum 
barnabókalesendum að góðu 
kunn því hún er einn þriggja 
höfunda bókanna um Litla og 
stóra skrímslið.

„Við erum enn að vinna að 
sögunum um skrímslin þó að ég 
viti ekki nákvæmlega hvenær 
sú næsta kemur út,“ segir Rakel, 
sem hefur, auk þess að semja 
sögurnar með hinni íslensku 
Áslaugu Jónsdóttur og hinum 
norska Kalle Güettler, búið til 
skrímslabrúður fyrir brúðu-
leikhúsið sitt í Færeyjum. „Það 
er ekki hlaupið að því að lifa af 
því að vera rithöfundur í Fær-
eyjum þannig að maður þarf að 
hafa mörg járn í eldinum. Ég hef 
verið allt í öllu í brúðuleikhús-
inu, nema ég hef verið með leik-
stjóra með mér,“ segir Rakel.

Hún og ferðafélagar henn-
ar eru mjög spennt fyrir tón-
leikum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands í dag. „Við hlökkum ótrú-
lega mikið til að fylgjast með 
ævintýrinu í þessu fallega húsi, 
Hörpu,“ segir hún að lokum.
  sigridur@frettabladid.is

Býr til barnabækur 
og brúður í leikhús
Misskilningur sonar færeyska höfundarins Rakelar Helmsdal á ljóðlínu bálksins 
um Ólaf Liljurós varð henni innblástur að sögunni Veiða vind sem út er komin á 
íslensku. Rakel er einn höfunda bókanna um Litla og stóra skrímslið.

Veiða vind segir frá litlabróður sem nennir 
ekki að hanga inni og drífur sig út í ótryggt 
aprílveðrið sem sveiflast á milli allra árs-
tíðanna eins hratt og systir hans skiptir um 
trélit. Þegar út er komið tekur ímyndunar-
aflið völdin og hann lendir í æsispennandi 
ævintýri þar sem við sögu koma álfastúlka, 
grimmur björn, háfleygur örn og síðast en ekki síst forneskjulegur 
dreki. Sagan kom fyrst út í Færeyjum 2011 og af því tilefni flutti Sin-
fóníuhljómsveit Færeyja verkið í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn við mikinn 
fögnuð. Upptaka af þeim tónleikum fylgir með íslensku útgáfunni, ásamt 
flutningi Benedikts Erlingssonar á sögunni sem Þórarinn Eldjárn þýddi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur á fjölskyldutónleikum í dag tónlistar-
ævintýrið Veiða vind. Þar er Benedikt einnig sögumaður en Bernharður 
Wilkinsson er við stjórnvölinn. Tónleikarnir hefjast klukkan tvö.

Sinfó flytur Veiða vind

RAGNHEIÐUR BJARNASON
 Fremur gjörning í Veróna í dag.

BÚA TIL ÆVINTÝRI 
 Rakel Helmsdal, Janus 
frá Húsagarði og Kári 
Bæk eru höfundar 
tónlistarævintýrsins 
Veiða vind.

Sýningunni Tilraun til að beisla 
ljósið, sem nú stendur yfir í 
Hafnar borg, lýkur á morgun 
sunnudaginn 12. maí. 

Á þessari sýningu eru verk 
nokkurra starfandi listamanna 
skoðuð útfrá myndgerð nýaldar-
fræðanna. Jafnframt eru sýnd 
myndverk nokkurra annarra 
Íslendinga er fást við myndgerð 
sem talin er hafa heilandi áhrif 
eða tekur mið af nýaldarspeki. Á 
sýningunni mætast þannig mynd-
list og heilun og gefst sýningar-
gestum færi á að velta fyrir sér 
hugmyndafræðilegum og fagur-
fræðilegum tengingum listarinn-
ar við hin andlegu svið. 

Sýningin er opin frá tólf til 
fimm.  

Myndlist og heilun 
mætast í Hafnarborg
Síðasti sýningardagur á Tilraun til að beisla ljósið er 
á morgun. Fjölmargir listamenn eiga þar verk.

LJÓSIÐ BEISLAÐ  Verk eftir Daða 
Guðbjörnsson sem er eitt verkanna á 
sýningunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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AÐGANGUR ÓKEYPIS

HÁDEGISTÓNLEIKAR 
Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 14. MAÍ KL.12:15

ERLA BJÖRG KÁRADÓTTIR SÓPRAN
HANNA ÞÓRA GUÐBRANDSDÓTTIR SÓPRAN
ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ

ÓPERUARÍUR
OG DÚETTAR
EFTIR BELLINI, 
PUCCINI O.FL.
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BÓKIN SEM 
BREYTTI 

LÍFI MÍNU
Þórhildur 

Ólafsdóttir 
fréttamaður

Bróðir minn ljónshjarta 
Astrid Lindgren

11. MAÍ 2013 

Tónleikar
14.00 Tónlistarævintýri eftir færeyska 
þríeykið Rakel Helmsdal rithöfund, Kára 
Bæk tónskáld og myndskreytinn Janus 
á Húsagarði flutt af Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands. Sögumaður er Benedikt 
Erlingsson en stjórnandi Bernharður 
Wilkinson.
17.00 Útskriftartónleikar Ingibjargar 
Guðnýjar Friðriksdóttur í Norður-
pólnum. Hún lýkur BA-gráðu í tón-
smíðum frá LHÍ í vor. 
20.00 Í tilefni Evrópudagsins 2013 
stendur Evrópustofa fyrir hátíðar-
tónleikum í Eldborgarsal Hörpu, með 
Ungsinfóníu Evrópusambandsins 
og söngvurum frá Evrópsku óperu-
miðstöðinni undir stjórn hins virta 
hljómsveitarstjóra Laurent Pillot og er 
aðgangur ókeypis. 

Leiklist
12.00 Í tilefni þess að 20 ár eru liðin 
frá því að Félagsheimilið Gjábakki hóf 
starfsemi sína ætlar Nafnlausi hópurinn 
í Kópavogi að frumsýna söglulegt leikrit 
sem hefur hlotið nafnið Gerðu það 
sjálfur góði. Sýnt í salnum, Kópavogi.

Fræðsla
13.30 Í tilefni 50 ára afmælis Sólheima-
safns verður farið í bókmenntagöngu 
um Heima- og Vogahverfi. Lagt er af 
stað frá Sólheimasafni, Sólheimum 27. 
Fjallað verður um og lesið úr verkum 
skálda og listamanna sem eru búsettir 
í hverfinu eða hafa búið þar um langa 
hríð. Skáldin Einar Már Guðmundsson, 

Olga Guðrún Árnadóttir og Salka Guð-
mundsdóttir munu mæta í gönguna og 
lesa úr verkum sínum. 

Uppákomur
10.00 Hjóladagur Vesturbæjar haldinn 
við Hagaskóla. Ýmsar uppákomur í 
tilefni dagsins. Skrúðhjólatúr hefst 
klukkan 11 og skiptihjólamarkaður.
13.00 Vínylmarkaður á Kex Hostel, 
Skúlagötu. Einungis íslensk músík til 
sölu. 

Dansleikir
23.00 Hljómsveitin Skítamórall leikur 
á Skemmtistaðnum SPOT Kópavogi.

Tónlist
11.30 Barnastund Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands er ætluð yngstu hlustendunum. 
Í henni er flutt tónlist í um það bil 30 
mínútur í Hörpuhorninu á 2. hæð fyrir 
framan Eldborg.
22.00 Andrea Gylfa og Bíóbandið flytja 
margar af fínustu perlum kvikmynda-
sögunnar á Café Rosenberg.
22.00 Mugison, Maggi Eiríks og KK 
vera með tónleikana Blúsinn nærir 
og græðir í Edinborgarhúsinu. Hljóm-
sveitin Playmo standa fyrir dansleik í 
húsinu að loknum tónleikunum.

Myndlist
11.00 Síðasta sýningarhelgi á ljós-
myndasýningunum Ljósmyndun á 
Íslandi 1970-1990 og Nýjar myndir-
gömul tækni í Þjóðminjasafni Íslands.
14.00 Sýningni Re member Iceland 
opnar í Verksmiðjunni á Hjalteyri.
14.00 Steinunn Marteinsdóttir opnar 

sýningu sína VÆTTIR OG VÆNTUM-
ÞYKJUFÓLK í Listasal Mosfellsbæjar. 
Sýningin stendur til 7. júní og er opin 
á afgreiðslutíma Bókasafnsins. Nánari 
upplýsingar er að finna á www.bokmos.
is.
15.00 Gjörningurinn High-fi sýndur 
í Populus tremula á Akureyri. Egill 
Logi Jónasson (89), Hekla Björt Helga-
dóttir (85) og Þorgils Gíslason (83) hafa 
undanfarið leigt saman vinnustofuna 
Krónikk á Akureyri. Í kjölfar óhóflegrar 
eyðslu á tíma og orku saman hefur 
þríeikið ákveðið að afhjúpa fyrstu sam-
vinnu sína: Gjörninginn High-fi. 
16.00 Myndlistarskóli Kópavogs opnar 
sýningu í Gerðarsafni í tilefni þeirra 
tímamóta að hann er 25 ára á þessu 
ári. Á sýningunni verða verkefni nem-
enda skólans á vorönn sem nýlokið er 
og mun hún standa til 2. júní.
16.00 Avant-garður 3 haldinn í 
undirgöngunum undir Miklubraut við 
Lönguhlíð.
16.00 Sýningin Sagnabrunnur-
Ásmundur og bókmenntir opnar í 
Ásmundarsafni.
20.00 Páll Ivan frá Eiðum og Elín Anna 
Þórisdóttir opna sýninguna Gulldreng-
inn í Kunstschlager, Rauðarárstíg 1.

Útivist
11.00 Boðið upp á fjölskyldugöngu á 
Álftanesi þar sem gengið verður frá 
bókasafninu á Álftanesi að Jörva þar 
sem María B. Sveinsdóttir ábúandi 
tekur á móti hópnum og leiðir göngu 
um svæðið kringum Jörva og Skansinn.

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is 

LAUGARDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

Áhrifamesta bók sem ég hef lesið er Bróðir minn 
Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren. Eitthvað segir 
mér að ég sé ekki sú fyrsta til að nefna hana hér í 
þessum dálki. Þetta er algerlega dásamleg bók, svo 
marglaga, falleg og ljóðræn. 

Ég man eftir því þegar ég heyrði þessa bók fyrst 
– því hún var lesin fyrir mig áður en ég varð sjálf 
læs. Svo las ég hana sjálf, líklega sjö eða átta ára, 
og ég hef lesið hana á hverju ári eftir það. Þetta 
er sem sagt bók sem hefur fylgt mér í lífinu. Ég 
man hvernig ég upplifði hana sem barn, hvernig 
ég skildi hana sem táningur, hvað hún sagði mér 
þegar ég varð fullorðin. Ég kann hana samt ekki 
utanbókar og gleymi í raun alltaf um hvað hún er. 
Kannski er hún um eitthvað nýtt í hvert sinn sem 
hún er lesin? 

Ég pældi gríðarlega í bókinni þegar ég lærði 
bókmenntafræði í Háskólanum og fékk í hend-
urnar alls kyns fræðigleraugu til að skoða bækur 
með. Nú er ég hins vegar á tímabili þar sem ég er 
ekkert að reyna að túlka neitt. Ég les bara bókina. 
Og græt.

Ungsinfónía Evrópusambandsins 
og söngvarar frá Evrópsku óperu-
miðstöðinni leika undir stjórn Laur-
ents Pillot á hátíðartónleikum í 
Eldborgar sal Hörpu í kvöld klukkan 
átta. Tilefni tónleikanna er Evrópu-
dagurinn sem er haldinn hátíðleg-
ur 9. maí ár hvert, en þann dag árið 
1950 var lögð fram yfirlýsing sem 
lagði grunninn að stofnun Evrópu-
sambandsins. 

„Þetta er annað árið sem Evrópu-
stofa stendur fyrir sérstökum tón-
leikum í tilefni dagsins. Dagskrá-
in að þessu sinni er undir írskum 
áhrifum, í tilefni þess að frændur 
vorir Írar fara um þessar mund-
ir með formennsku í ráðherraráði 
Evrópusambandsins,“ segir Bryn-
dís Nielsen, framkvæmdastýra Evr-
ópustofu.  

Boðið verður upp á ýmsar þekkt-
ar perlur úr tónlistarsögunni í 
flutningi Ungsinfóníu Evrópu-
sambandsins (e. European Union 
Youth Orchestra) sem sameinar 
hæfileikaríkasta unga tónlistar-
fólk Evrópu undir stjórn heims-
þekktra hljómsveitarstjóra. Hljóm-

sveitin hefur getið sér gott orð um 
allan heim en tónlistarstjóri henn-
ar er enginn annar en Vladimir 
Ashkenazy. Ungsinfónían er fjár-
mögnuð með styrk frá Menningar-
áætlun ESB og ríkisstjórnum hinna 
27 aðildarríkja ESB.

Söngvarar Evrópsku óperu-
miðstöðvarinnar (e. European 
Opera Centre) eru einnig á heims-
mælikvarða en miðstöðin var 

stofnuð á sínum tíma til að brúa nám 
og atvinnumennsku fyrir ungt, evr-
ópskt afburðafólk á óperu sviðinu og 
hafa nokkrir íslenskir söngvarar 
tekið þátt í starfsemi hennar.

Tónleikarnir hefjast klukkan átta 
og er aðgangur ókeypis. Hlemm-
ur, Skuggahverfið og Þingholt. Í 
Reykjavíkurborg má finna fjölda 
örnefna sem ekki allir þekkja 
 söguna á bak við. 

Írsk áhrif á Evróputónleikum
Fluttar verða perlur úr tónlistarsögunni á Evróputónleikum í Eldborg. 

UNGSINFÓNÍAN  Evrópskir hljóðfæraleikarar sameinast í þessari sveit.

 Hljómsveitin Skítamórall kemur saman og leikur á dansleik 
á Spot í Kópavogi. Hljómsveitin lofar því að allir slagararnir 
verða teknir, Fljúgum áfram, Farin, Hún, Þú veist hvað ég 
meina mær, Myndir og allir hinir.

ÓKEYPIS AÐGANGUR
ALLIR VELKOMNIR

EVRÓPSKI ÓPERUDAGURINN
TÓNLEIKAR Í ANDDYRI HÖRPU
Í DAG KL. 17

HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR
OG 
GISSUR PÁLL GISSURARSON
SYNGJA

ÓPERUARÍUR
OG DÚETTA
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DÓMAR 
04.05.2012 ➜ 10.05.2012

12. MAÍ 2013 

Tónleikar
16.00 Vortónleikar Kórs Átthagafélags 
Strandamanna verða haldnir í Árbæjar-
kirkju. Stjórnandi kórsins er Agota 
Joó og undirleikari á píanó er Vilberg 
Viggósson
16.00 Sönghópurinn Norðurljós heldur 
vortónleika í Fríkirkjunni í Hafnarfirði.
18.00 Útsriftartónleikar Hrafnhildar 
Hafliðadóttur í Bústaðakirkju. Hún 
lýkur BA gráðu í Skapandi tónlistar-
miðlun frá LHÍ í vor. 
20.00 Kór og Kammersveit Langholts-
kirkju flytur H-moll messuna eftir 
Johann Sebastian Bach í Langholts-

kirkju. Stjórnandi er Jón Stefánsson og 
konsertmeistari Ari Þór Vilhjálmsson.
20.30 Hjá mér áttu heima, tónleikar, 
með Vox feminae, sunnudaginn 12 
maí 2013 kl. 20.30 í Laugarneskirkju. 
Stjórnandi Margrét Pálmadóttir. 

Hönnun
14.00 Harpa Þórsdóttir, forstöðu-
maður Hönnunarsafnsins, gengur um 
sýninguna Innlit í Glit ásamt Sigríði 
Erlu Guðmundsdóttur leirlistakonu 
og spjalla þær um íslenska leirinn og 
reynslu Sigríðar af honum.

Hátíðir
11.00 Styrktarfélagið Göngum saman, 

sem styrkir rannsóknir á brjóstakrabba-
meini, stendur fyrir fjöldagöngum á 14 
stöðum á landinu á mæðradaginn. Í 
Reykjavík verður gengið frá Skautahöll-
inni í Laugardal. Einnig verður gengið í 
Borgarnesi, Stykkishólmi, Patreksfirði, 
Ísafirði, Blönduósi, Siglufirði, Akureyri, 
Egilsstöðum, Reyðarfirði, Höfn, Vest-
mannaeyjum, Selfossi og Reykjanesbæ. 

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík, Stangarhyl 4. Danshljóm-
sveitin Klassík leikur létta danstónlist.

Tónlist
21.00 Ásgeir Óskarsson, Björgvin 

Gíslason, Haraldur Þorsteinsson, Jens 
Hansson, Sigurður Sigurðsson og Tómas 
Jónsson leika Bluestónlist á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8.

Myndlist
16.00 Myndlistarsýning Ingibjargar 
Ágústsdottur opnar í veitingasal Land-
námsseturs. Sýndar verða tréskurðar-
myndir en flest verka Ingibjargar eru 
byggð á íslenskum þjóðsögum og 
þjóðtrú og ber þessi sýning yfirskriftina 
Sjö börn í sjó.

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is 

SUNNUDAGUR

TÓNLIST

★★★ ★★
Í blús
Helgi Júlíus
Hjartalæknirinn Helgi Júlíus sýnir að 
hann kann líka að semja góð blúslög.
 - fb

★★ ★★★
Grúska Babúska
Grúska Babúska
Kaflaskiptur frumburður en nokkur lög 
lofa virkilega góðu.  - kg

LEIKLIST

★★ ★★★
Hvörf
Leikstjóri: Rúnar Guðbrandsson
Hörð ádeila á íslenskt réttarkerfi og 
glæpsamlega meðferð yfirvalda í einu 
stærsta sakamáli íslensku þjóðarin-
nar sem líður fyrir óreiðukennda fram-
setningu.  - sás

BÆKUR

★★★ ★★
Úlfshjarta
Stefán Máni
Hressileg og vel 
skrifuð unglin-
gasaga með 
sannferðugum 
persónum og 
skemmtilegri 
útfærslu á 
átökunum við 
fíkniefnaney-
slu.  - fsb

★★ ★★★
Hinir réttlátu
Sólveig Pálsdóttir
Heldur slöpp glæpasaga þar sem alltof 
mikið púður fer í lýsingar á atriðum 
sem ekki koma sögunni við.  - fsb

BÍÓ

★★ ★★★
Evil Dead
Augljós eftirbátur frumgerðarinnar en 
það má flissa yfir sóðaskapnum.  - hva

FJALLA UM ÍSLENSKA LEIRINN
 Á Hönnunarsafninu í Garðabæ verður 
fjallað um íslenska leirinn og reynslu 
Sigríðar Erlu Guðmundsdóttur leirlista-
konu af honum.

Ertu með góða 
hugmynd fyrir 
Menningarnótt?
Við ætlum að styrkja skemmtilega og frumlega viðburði á 

Menningarnótt 2013 sem haldin verður 24. ágúst nk. Viðburðir 

hátíðarinnar fara fram á torgum, í húsasundum, görðum, 

galleríum, verslunum, menningarstofnunum og heimahúsum.  

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Menningarnæturpotturinn er samstarfs-
verkefni Höfuðborgarstofu og Lands-
bankans sem verið hefur máttarstólpi 
Menningarnætur frá upphafi. 

Veittir verða styrkir úr Menningarnætur-
pottinum, 50.000–200.000 kr. til ein-
staklinga og hópa sem vilja skipuleggja 
�ölbreytta og áhugaverða viðburði á 
Menningarnótt. Í ár verður kastljósinu 
beint að gömlu höfninni og verkefnum 
sem tengjast henni. Sú tenging er þó ekki 
skilyrði fyrir styrkveitingu og tekið verður 
vel á móti öllum umsóknum. 

Tekið er við umsóknum frá 11. maí til  
9. júní á www.menningarnott.is.  
Móttaka umsókna er til 31. júlí.

Nánari upplýsingar um styrki hátíðarinnar 
veita viðburðastjórar Höfuðborgarstofu á 
menningarnott@reykjavik.is í síma  
590 1500. 
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➜ Í þáttaröðinni notar Árni 
þá þekkingu sem hann hefur 
tileinkað sér í borgarlífinu og 
tvinnar það saman við nýjan 

lærdóm, sígildar hefðir og 
hætti sveitalífsins. Árni gerir 

hvað hann getur til að 
framleiða sjálfur fjölbreytilegt 

hráefni á lítilli bújörð, kynnir 
íslenskan landbúnað fyrir 

áhorfendum og tekst á við 
helstu störf bænda. 

21

3

1. Steikarsamloka
Fyrir 4
Í þáttunum bökum við okkar 
eigið heilhveitibrauð úr hveiti 
frá Ásgarði í Reykholtsdal, 
búum til ricotta-ost og 
rauðlaukssultu og ræktum eigið 
salat. Nautakjötið fengum við 
frá Glitstöðum í Norðurárdal.

700 grömm nautainnanlæri, 
skorið í fjórar 2 sentímetra þykkar 
steikur
Ólífuolía
Sjávarsalt
Nýmalaður pipar
8 stórar sneiðar heilhveitibrauð
300 grömm ricotta ostur
300 grömm rauðlaukssulta
4 stór salatblöð, til dæmis smjör- 
eða klettasalat

Hitið olíu á steypujárnspönnu 
við hæsta hita. Penslið kjötið 
með olíu og kryddið vel með 
sjávarsalti og nýmöluðum 

pipar. Þegar byrjar að rjúka úr 
pönnunni, steikið tvær steikur 
í einu í 2 mínútur á hvorri hlið 
fyrir medium-rare.

Leyfið steikunum að hvíla í um 
5 mínútur og skerið þær svo 
niður í um 5 millímetra sneiðar. 
Smyrjið brauðsneiðarnar með 
þykku lagi af ricotta-osti, leggið 
kjötið ofan á ostinn, rauðlauks-
sultuna ofan á kjötið og toppið 
svo með lambhagasalati.

2. Blini með heimagerðum 
graflaxi, sýrðum rjóma, 
hroggnum og dilli
Í 30 blini

Blini er heiti á rússneskum 
pönnukökum en bókhveitið 
gefur þeim yndislegan hnetu-
keim sem fer einstaklega vel 
með söltum laxinum. Það er 
hægt að leika sér endalaust 
með álegg. Í Árdal höfum 

við einnig borið blini fram 
með heimareyktu hangilæri, 
sýrðum rjóma bragðbættum 
með dijonsinnepi og söxuðum 
vorlauk eða heitreyktum laxi, 
sýrðum rjóma, smátómötum 
og steinselju.

Blini
60 grömm hveiti
60 grömm bókhveiti
1 matskeið þurrger
½ teskeið sykur
¼ teskeið salt
350 millilítrar volg mjólk
1 matskeið brætt smjör
2 egg, aðskilin
Álegg
Graflax
Sýrður rjómi
Hrogn, svört og rauð
Ferskt dill

Hrærið saman hveiti, bók-
hveiti, þurrgeri, sykri og salti 
í stórri skál. Bætið volgri 

mjólkinni við smátt og smátt 
þannig að úr verði þykk soppa. 
Hrærið því næst bráðnu smjöri 
saman við, hyljið skálina með 
plastfilmu og leyfið sopp-
unni að standa í 2 tíma við 
stofuhita eða þangað til hún 
hefur tvöfaldast að rúmmáli.

Hrærið eggjarauðunum 
saman við einni í einu. 
Stífþeytið eggjahvíturnar í 
annarri skál og byrjið á að 
blanda fjórðungi þeirra saman 
við soppuna. Blandið síðan 
restinni af eggjahvítunum 
ofurvarlega saman við.

Hitið stóra pönnu á miðlungs-
hita og steikið upp úr smjöri 
litlar pönnukökur sem eru 5-6 
sentímetrar í þvermál.

Skerið graflaxinn í þunnar 
sneiðar og raðið á blini ásamt 
doppu af sýrðum rjóma, ¼ 

teskeið af bæði rauðum og 
svörtum hrognum og skreytið 
með dilli.

3. Graflax 
í eitt flak
Þetta er graflax í sinni einföld-
ustu mynd en það er hægt að 
krydda hann til dæmis með 
kúmeni, rauðrófum, sítrónu-
berki eða gefa honum austur-
lenskan blæ með púðursykri 
og sojasósu. Við höfum einnig 
prófað að bragðbæta laxinn 
með furunálum en sumir telja 
að graflax hafi upphaflega 
verið gerður þannig. Það er um 
að gera að prófa sig áfram.

1 kílógramma laxaflak, 
beinhreinsað og með roði
100 grömm sjávarsalt
100 grömm sykur
2 búnt ferskt dill

Leggið á borð plastfilmu, 
sem passar fyrir laxaflakið. 
Blandið saman sjávarsalti, 
sykri og dreifið þunnu lagi 
af blöndunni á plastfilmuna. 
Leggið flakið ofan á með 
roðhliðina niður og dreifið 
restinni af saltblöndunni yfir. 
Merjið annað dillbúntið og 
leggið ofan á laxinn þannig að 
það hylji hann vel og pakkið 
honum þétt í plastfilmu. 
Setjið laxinn í ílát og geymið í 
kæliskáp í einn til tvo daga.

Strjúkið dillið og saltblönduna 
af flakinu, skolið það snöggt 
undir rennandi köldu vatni og 
þerrið. Saxið blöðin af hinu 
dillbúntinu smátt og dreifið yfir 
allan laxinn.

Hægt er að geyma laxinn í 
loftþéttu íláti inni í kæliskáp í 
eina til tvær vikur.

Þátturinn  Hið blómlega 
bú verður frumsýndur 
á Stöð tvö í næstu viku. 
Í honum fylgjast áhorf-
endur með Árna Ólafi 
Jónssyni kynna sér 

íslenska matarmenningu frá vori 
og fram á vetur og sjá hvernig 
honum gengur að búa til blómlegt 
bú í Borgarfirði.

Árni Ólafur vann þættina með 
Bryndísi Geirsdóttur framleið-
anda og Guðna Páli Sæmunds-
syni kvikmyndagerðamanni. „Við 
hittumst í nýársgleði hjá sam-
eiginlegri vinkonu og fórum að 
spjalla saman um mat, matargerð 
og íslenskar matarhefðir. Þau 
sögðu mér þarna frá þeirri hug-
mynd að gera sjónvarpsþátt um 
íslenska matarmenningu. Ég bjó 
á Manhattan á þessum tíma og 
hélt þangað eftir jólafrí. Við héld-
um sambandi og svo kom að því 
að ég ákvað að slá til og sagði upp 
starfinu og var kominn til Íslands 
skömmu síðar.“

Árni Ólafur flutti í framhald-
inu á bæinn Árdal í Borgarfirði. 
„Við leigðum þetta bóndabýli fyrir 
tökur og hófumst strax handa. 
Við vorum ekki búin að selja hug-
myndina en vorum sannfærð um 
að þetta væri svo gott efni að við 
gætum gert það, og það kom á 
daginn,“ segir Árni Ólafur.

Þremenningarnir settu upp 
matjurtagarð og voru með kind-
ur, grísi og hænur á bænum. 
„Þetta var tilraun til þess að ger-
ast örbóndi og prófa sig áfram 
um leið við íslenska matar-
menningu.“

Árni Ólafur er viðskipta-

fræðingur að mennt en hann 
segir drauminn um það að verða 
matreiðslumaður hafa blundað í 
sér mjög lengi. „Ég kláraði fyrsta 
árið í kokkanáminu hér á Íslandi 
þegar ég var 16 ára en skipti 
síðan um gír, lauk stúdentsprófi 
og síðan námi í viðskiptafræði við 
Háskóla Íslands. Þegar ég flutti 
til New York þá ákvað ég að láta 
gamlan draum rætast og halda 
kokkanáminu áfram,“ segir Árni 
Ólafur, sem þessa dagana situr 
við ásamt Bryndísi og Guðna Páli 
og leggur lokahönd á þættina. 
Árni Ólafur gefur lesendum hér 
nokkrar uppskriftir úr þáttunum 
en þær eiga það sameiginlegt að 
í þær er notað hráefni úr sveitum 
Borgarfjarðar.

SAMRÝMD  Þau Árni Ólafur Jónsson, Bryndís Geirsdóttir og Guðni Páll Sæmunds-
son eru höfundar þáttanna Hið blómlega bú. 

Úr stórborg í  
íslenska sveit

Þau Árni Ólafur Jónsson, Bryndís Geirsdóttur og 
Guðni Páll Sæmundsson komust fl jótlega að því 

að áhuginn á mat sameinaði þau. Úr varð að Árni 
Ólafur sagði starfi  sínu sem kokkur á Manhattan 

lausu og hóf að vinna að sjónvarpsþáttum um 
íslenska matarmenningu með Bryndísi og Guðna.

Sigríður 
Björg Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is



ÞÚ KAU
PIR 

5.000 KR. 

INNEIGNARKOR
T 

OG FÆRÐ

14” RIZ
ZO EXPRESS P

IZZA

OG GOSK
ÖNNU

FRÍTT 
MEÐ

Komdu og fylgstu 
með Söngkeppni 
Skemmtigarðsins 

laugardaginn 
11. maí kl. 15.00.  

María Björk 
í Söngskóla Maríu Bjarkar verður yfirdómari og kynnir. 

         OPIÐ
laugardag kl. 12
SUNNUDAG KL. 13

EUROVISION
TILBOÐ
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GARÐINN

Í SUMAR MUN BJÖRN JÓHANNSSON  
VEITA VIÐSKIPTAVINUM BYKO RÁÐGJÖF 
VEGNA FRAMKVÆMDA Í GARÐINUM

Hálftíma ráðgjöf kostar 5.900 kr. 
Sú upphæð nýtist sem inneign þegar 
keypt er pallaefni í garðinn í BYKO.

Björn Jóhannsson
landslagsarkitekt.

GARÐAHÖNNUNPANTAÐU RÁÐGJÖF VIÐ 

TILLÖGUR UNNAR Í ÞRÍVÍDD

Hálftíma ráð
Sú upphæð 
keypt er pal

Skráning á netfangið 
gudrunhalla@byko.is 
og í síma 5154144 
kl. 10-16 virka daga.

PANTAÐU RÁÐGJÖF

Alex James, bassaleikari Blur, hefur leikstýrt sinni 
fyrstu stuttmynd, sem ber heitið Life Is Short. 
James leikur einnig hlutverk í myndinni, sem hann 
tók upp í Los Angeles í síðasta mánuði þar sem Blur 
kom fram á tónlistarhátíðinni Coachella.

Í stuttmyndinni er einnig að finna nýtt sólólag 
frá James, Superordinator. 

Á tónleikum í Hong Kong á mánudag 
sagði Íslandsvinurinn Damon Albarn, 
söngvari Blur, að hljómsveitin ætlaði að 
nýta tímann í borginni til að taka upp nýja 
plötu. 

ALEX JAMES LEIKSTÝRIR

ALEX JAMES  Leikur 
einnig í nýrri stuttmynd 
sem hann leikstýrir.

Söngkonan Bonnie Tyler er nokkuð róleg 
yfir þátttöku sinni í Eurovision fyrir hönd 
Bretlands. Illa hefur gengið undanfarin ár 
hjá Bretlandi í keppninni. Til dæmis hlaut 
þjóðin ekkert stig árið 2003 með laginu Cry 
Baby með Jemini. 

Í þetta sinn mætir hin 61 árs stjarna 
Tyler á svið með lagið Believe In Me. 
Það var tekið upp í Nashville og hljóm-
ar á nýjustu plötu hennar Celtic Swan. 
„Það væri gaman ef ég yrði ekki síðust,“ 
sagði hún við The Telegraph en bætti 
við: „Mér er alveg sama hvort ég vinn 
eða ekki.“

Leikaranum Simon Pegg finnst líf kollega síns 
Toms Cruise vera „klikkað“. Þeir léku saman 
í hasarmyndinni Mission: Impossible - Ghost 
Protocol sem kom út 2011. 

„Hans líf er klikkað en það er einfaldlega 
sniðið að því að búa til kvikmyndir,“ sagði Pegg 
við Total Film. „Hann er bara þannig mann-
eskja. Mér fannst mjög gott að vinna með 
honum og hann var mjög duglegur. Það 
kom aldrei neitt upp sem tengdist öllu 
því skrýtna sem maður les um hann í 
blöðunum.“  Pegg leikur næst í mynd-
inni Star Trek Into Darkness. 

Finnst líf Toms Cruise klikkað

BONNIE TYLER 
 Söngkonunni er sama 
hvort hún vinnur 
Eurovision eða ekki.

Sama um sigur í Eurovision

Minning bresku söngkonunn-
ar Amy Winehouse, sem lést 
sumarið 2011, verður heiðruð 
með tíu vikna langri sýningu 
á Gyðingasafninu í Camden-
hverfinu í London. 

Sýningin, sem sögð er „ein-
læg og persónuleg“, stendur yfir 
frá 3. júlí til 15. september. Alex 
Winehouse, bróðir söngkonunnar, 
aðstoðaði við uppsetninguna og 
meðal þess sem til sýnis verður 
eru fyrsti gítarinn hennar, plötu-
safnið, Grammy-verðlaunagripir 
og kjólar sem Winehouse klædd-
ist á tónleikum. 

„Amy var afar stolt af uppruna 
sínum,“ segir Alex Winehouse um 
sýninguna.

Sýna fyrsta gí-
tar Winehouse

AMY WINEHOUSE  Var mörgum harm-
dauði sumarið 2011.

SIMON PEGG  Leikarinn segir 
að líf Cruise sé „klikkað“. 

Heimildarmyndahátíðin Skjaldborg fer fram á Patreksfirði dagana 15. 
til 17. ágúst en ekki um hvítasunnuhelgina líkt og áður. 

Á hátíðinni verða nýjar íslenskar heimildarmyndir frumsýndar 
auk þess sem besta heimildarmyndin árið 2013 verður valin af 
áhorfendum. Á heimasíðu Skjaldborgar kemur fram að aðstandendur 
hátíðarinnar ætli að brydda upp á ýmsum nýjungum í ár. 

Umsóknarfrestur mynda er til 15. júní og getur kvikmyndagerðar-
fólk sótt um beint á vefsíðunni Skjaldborg.com. 

Skjaldborg fer fram í ágúst

BREYTTIR 
TÍMAR  Skjald-
borgarhátíðin 
fer fram í 
ágúst í stað 
hvítasunnu-
helgarinnar. 
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Eins og nafnið gefur til kynna er Eurovision-söngva-
keppnin haldin um alla Evrópu. Þessa dagana er ég 
stödd á evrópskri ráðstefnu í Manchester og ákvað 
að nýta tækifærið til að spyrja ráðstefnugesti alls 
staðar að úr Evrópu um þeirra hefðir og áhuga á 
keppninni. Hér er það sem þrír þeirra höfðu að 
segja.

Eurovision um 
alla Evrópu

ROB COX–  BRETLAND
Ég horfi alltaf á Eurovision og elska að 
horfa á lögin. Ég er ekki jafn hrifinn 
af því að fylgjast með stigagjöfinni því 
Bretland fær aldrei nein stig. Við send-
um Bonnie Tyler til leiks í ár og hún er 
alveg hræðileg. Það er ekkert vit í sviðs-
framkomunni hennar heldur er hún eins 
og fyllibytta á sviðinu og hreyfingarnar 
ekki einu sinni í takt við lagið. Það kæmi 
mér ekkert á óvart ef í ljós kæmi að hún 
væri alltaf full á sviðinu. Ég veit að við 
eigum að hugsa vel um þá sem eru okkur 
eldri, en það er ekki þar með sagt að við 
eigum að rétta þeim míkrófón og skella þeim upp á svið, í fötum sem 
ættu að hafa verið bönnuð fyrir fjölda ára síðan.

Ég hef aldrei farið í Eurovision-partý en konan mín er að fara núna 
í ár. Mér er samt ekki boðið svo ég verð bara heima og held partý með 
sjálfum mér.

Sem betur fer þá kann ég ekkert af íslensku Eurovision-lögunum, enda 
ekki mikill aðdáandi íslenskrar tónlistar miðað við það sem ég hef heyrt 
[skírskotun í afar takmarkaða sönghæfileika undirritaðrar]. Ég er heldur 
ekki hrifinn af íslenskri eldfjallaösku. 

ÉG Á LÍF: Mér verður eiginlega bara óglatt af þessu lagi en hippinn sem syngur 
það er góður. Ég spái ykkur 22. sætinu og með smá heppni gæti Bretland fylgt 
þar á eftir í því 23.

IULIA PUSTOVOIT–  ÚKRAÍNA
Eftir að Ruslana vann keppnina árið 
2004 þá varð hún mun vinsælli í 
Úkraínu, fyrir það horfði aldrei neinn 
á hana. Ég held að ég hafi horft á Euro-
vision þrisvar sinnum hingað til, en 
það eru aldrei nein partý eða neitt svo-
leiðis. Núna er áhuginn reyndar farinn 
að minnka til muna meðal landsmanna 
því okkur hefur ekki gengið svo vel að 
undanförnu. Ég held samt að stærst-
ur hluti horfi enn þá, þó ekki sé nema 
með öðru auganu, en svo kjósa flest-
ir samt bara nágrannalöndin sem við 
erum í sambandi við.

Ég veit ekkert um úkraínska framlagið í ár, né nokkuð annað. Ég þekki 
heldur engin íslensk lög. Ég man samt eftir einu Eurovision-lagi og það 
var Norðmaðurinn sem spilaði á fiðlu fyrir nokkrum árum. [Hér á Iulia 
við Alexander Rybak sem vann fyrir hönd Noregs árið 2009 með lagið 
Fairytale.]

ÉG Á LÍF: Ég elska þetta lag og sérstaklega elska ég myndbandið. Ég hef samt 
ekki séð neitt af hinum lögunum í keppninni, en gef þessu 8 stig.

HEIDI SILVEN–  FINNLAND
Ég horfi alltaf á Eurovision og allir vinir 
mínir. Við erum alltaf með risastórt partý 
þar sem við höldum gott skriflegt yfirlit 
yfir allt sem gerist og gefum hlutum ein-
kunn. Við tökum líka niður upplýsingar 
eins og fjölda vindvéla og kjóla sem eru 
alltof stuttir og alls kyns þannig tölfræði.

Marry Me er framlagið okkar í ár og 
ég algjörlega elska það en Krista Sig-
fried syngur þar um að hjónabönd sam-
kynhneigðra ættu að vera leyfð. Lagið er 
líka svo ótrúlega hresst og skemmtilegt. 

Krista var ekkert svo fræg áður en hún 
vann Eurovision en nú þekkja hana allir. Það er yfirleitt þannig í Finn-
landi að allir þekkja Eurovision-lagið og flytjandann nokkuð vel, allavega 
núorðið. Keppnin varð miklu vinsælli meðal Finna eftir að Lordi vann 
árið 2006. Við bjuggumst aldrei við að við myndum ná að vinna fram 
að því.

Ég þekki ekkert íslenskt lag, en ég er mikill Abba-aðdáandi svo ég verð 
að segja að Waterloo sé uppáhaldslagið mitt úr Eurovision. 

ÉG Á LÍF: Ballöður vinna aldrei keppnina en mér finnst það mjög flott. Það fær 
7 stig. Myndbandið er samt mjög flott og ég myndi gefa því 10 stig. 

tinnaros@frettabladid.is

TINNA 
TÆKLAR 
EUROVISION

7 dagar í aðalkeppni Eurovision í Malmö
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„Þótt þessi mynd sé enginn 
Óskars kandídat er þetta ágætis 
ræma,“ segir Óttar Guðnason.   

Hann var kvikmyndatökumað-
ur Hollywood-myndarinnar The 
Numbers Station með stjörn-
unni John Cusack í aðalhlutverki, 
sem er frumsýnd hér á landi um 
helgina.

Aðspurður segist Óttar hafa 
fengið verkefnið í gegnum danska 
leikstjórann Kasper Barfoed en 
þeir hafa unnið saman við auglýs-
ingagerð. Einnig hjálpaði það til að 
framleiðendurnir Sean- og Bryan 
Furst þekktu vel til Baltasars Kor-
máks og vissu af starfi Óttars við 
myndirnar A Little Trip to Heaven 
og Inhale. Þeir eiga einnig réttinn 
á erlendri endurgerð Mýrarinnar, 
sem þeir hafa ekki nýtt.

The Numbers Station var kvik-
mynduð að öllu leyti í Suffolk-sýslu  
í Englandi, norðaustur af London, 

á svæði þar sem herstöðin Bent-
waters stóð. „Hún varð gerð í hálf-
gerðum spreng, á 25 dögum, bæði 
út af peningum og þeim tíma sem 
leikararnir höfðu. Það er mjög 
stuttur tími fyrir svona mynd í 
fullri lengd. En þetta var mjög 
skemmtilegt og það var gaman að 
vinna með Cusack. Þetta er frek-
ar myrkur persónuleiki en samt 
indælis náungi inni við beinið,“ 
segir Óttar - fb

Gaman að vinna 
með John Cusack
Kvikmyndatökumaðurinn Óttar Guðnason starfaði 
með John Cusack við tökur á The Numbers Station.

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP  Óttar Guðnason ásamt Malin Åkerman og John Cusack við 
tökur á The Numbers Station.

➜ Óttar tók nýlega upp 
tvær stórar auglýsingar 
fyrir Mini Cooper í Los 
Angeles. Í næstu viku 

myndar hann auglýsingar 
fyrir Samsung í Barselóna 

og Marokkó.

Sjóðheitur poppari 
og tískuáhugamaður
Pharrell Williams er einn heitasti tónlistarmaðurinn í dag. Lagið Get Lucky sem 
hann syngur með frönsku sveitinni Daft  Punk hefur slegið í gegn, auk þess sem 
lagið Blurred Lines sem hann syngur með Robin Thicke hefur notið vinsælda. 
Williams hóf feril sinn með N.E.R.D. og hefur síðan þá starfað með fj ölda tónlistar-
manna. Hann hefur unnið fern Grammy-verðlaun og er mikill tískuunnandi.

2002  Ásamt Justin Timberlake árið 
2002. Williams var einn af upptöku-
stjórum Justified, fyrstu sólóplötu 
Timberlake. NORDICPHOTOS/GETTY

2006  Pharrell Williams og rapparinn 
Snoop Dogg vígalegir á MTV-tónlistar-
verðlaununum í Kaupmannahöfn.

2008  Pharrell Williams, tískuhönnuðurinn 
Marc Jacobs og Kanye West á góðri 
stundu í París. 

2013  Pharrell Williams með unnustu sinni, 
tískuhönnuðinum Helen Lasichanh.

2004  Ásamt hótelerfingjanum Paris 
Hilton og Fred Durst úr Limp BIzkit í Los 
Angeles. 

TÖFFARI  
Popparinn 
starfrækir 
tískulínurnar 
Billionaire 
Boys Club og 
Ice Cream 
Footwear.

Glympse   

Staðsetningarkerfi snjallsíma er orðið 
svo gott að nú getur þú staðsett sím-
ann þinn nánast upp á sentímetra á 
korti eða í einhvers konar appi. Þetta 
hefur Glympse notfært sér og gerir 
það stórkostlega. Í Glympse getur þú 
nefnilega deilt staðsetningu þinni 
með vinum þínum. Vinirnir fá ekki 
alltaf að sjá hvar þú ert heldur aðeins 
þegar þú gefur þeim leyfi til þess. 
Um leið stillir þú hversu lengi þú vilt 
að þeir sjái hvar þú ert.

Notagildið er margvíslegt. Segjum 
sem svo að vinir hafi mælt sér mót á 
kaffihúsi niðri í bæ. Annar vinurinn 
er svo orðinn of seinn og sendir 
hinum staðsetningu sína. Sá sem er 
mættur getur þá fylgst með því hvar 
vinurinn er og hversu langt er í hann 
á meðan hann drekkur kaffið sitt.

Glympse hefur verið til síðan árið 
2009 en hefur nú gengið í endur-
nýjun lífdaga og fékk nýverið sæti 
í „Nýtt og nytsamlegt“-listanum á 
Apple App Store.

APP VIKUNNAR

Skýringar:
 App fyrir Apple-tæki 
 App fyrir Android-tæki 
 App fyrir Windows



Quinny Zapp  

15% afsláttur 
verð áður: 51.990 
verð nú: 44.191 
– frábær grind undir bílstóla 
frá Maxi Cosi og Cybex
-fjórir litir í boði!
-sólhlíf verð: 5.990- 

Frábær afmælistilboð alla helgina í Fífu Reykjavík og á Akureyri. 

ára afmæli Fífu  35
Brot af því besta…

Fífa Barnavöruverslun 
í Húsgagnahöllinni, Reykjavík 
Sími 562-6500 

Fífa Barnavöruverslun 
Kaupvangsstræti, Akureyri 
Sími: 462-6500 

Opnunartími í Reykjavík : 
Mán.- fös. 10-18, Lau. 10-16, Sun. 13-16 

Opnunartími á Akureyri : 
Mán.- fös. 11-18, Lau. 12-16www.fifa.is •        / Fífa – barnavöruverslun

Carena Lieback lux létt ferðakerra

Verð áður: 26.990
Verð nú: 18.990

Carena Buggy Lux regnhlífakerra 

Verð áður: 11.990
Verð nú: 8.990
– aðeins einn litur í boði,  
grá/græn með stjörnum. Doomoo Buddy brjóstagjafapúði                  

20% afsláttur
Verð áður: 14.990
Verð nú: 11.992

Maxi Cosi Pebble ungbarnabílstóll

20% afsláttur
Verð áður 43.990
Verð nú: 35.192
2 litir: fjólublár eða rauður

Super Nova barnapíutæki

20% afsláttur
Verð áður 26.990
Verð nú: 21.592

Dr. Brown‘s vörur

20% afsláttur

Simo kerruvagn

Verð áður: 169.990
Verð nú: 139.990
2 litir: brúnn eða grár
Takmarkað magn!            

Allur fatnaður á 10-60% afslætti!
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Fögnuðu sumrinu
Árlegt sumarpartý Stöðvar 2 var haldið í Silfurbergi Hörpu í vikunni. Gestir 
kynntu sér það sem verður efst á baugi á dagskrá Stöðvar 2 í sumar.

GóðAR Edda Andrésdóttir og Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir.
 Myndir/SiGurjÓn SiGurjÓnSSon FLottIR Kristján Már unnarsson og Björn Bragi Arnarsson.

ÞRjáR MEð öLLU Kolbrún Pálína Helgadóttir, Gyða dan 
johansen og Ellý Ármanns.

tRíó Valtýr Björn Valtýsson, Tryggvi Guðmundsson og 
Kristinn Geir Guðmundsson.

MISSION TO LARS (L) LAU: 20:00

A WORLD NOT OURS (L) LAU: 18:00 SUN: 22:00

SALMA (L) LAU: 22:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) LAU: 17:50, 22:00 SUN: 20:00

HANNAH ARENDT (12) LAU: 17:50 SUN: 17:50

IN MEMORIAM? (L) LAU: 20:30 SUN: 18:00

ON THE ROAD (L) LAU: 20:00 SUN: 22:00

DÁVALDURINN (16) LAU: 22:20 SUN: 22:10

ÍSLENSKAR STUTTMYNDIR (L) SUN: 18:00

ÍSLENSKAR KONUR Í KVIKMYNDAGERÐ (L) SUN: 20:00

LOVE PART OF THIS (L) SUN: 20:00

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

T I L B O Ð  í                  

kl. 1 Smárabíói

kl. 1 Smárabíói

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

kl. 3.30 2d háSkólabíó

kl. 1 Smárabíó

kl. 4 háSkólabíói
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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

KVIKMYNDAÚRVALIÐ ER Í SAMBÍÓUNUM
Á TOPPNUM Í ÁR

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á 

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
STAR TREK INTO DARKNESS 3D   KL. 2 - 5:10 - 8 - 10:45
STAR TREK INTO DARKNESS 2D  KL. 1:30 - 4:30 - 7:20 - 10:10
STAR TREK INTO DARKNESS VIP KL. 2 - 5:10 - 8 - 10:45
PLACE BEYOND THE PINES KL. 2 - 5:10 - 8 - 10:50
IRON MAN 3 KL. (2D: 2) 3D: 2 - 5:10 - 8 - 10:40
OLYMPUS HAS FALLEN KL. 5:30 - 8 - 10:30

KRINGLUNNI

STAR TREK 2 KL. (2D: 2:50) 3D: 5:20 - 8 - 10:40
IRON MAN 3 KL. (2D: 2:50) 3D: 5:20 - 8 - 10:40
PLACE BEYOND THE PINES KL. 10:10
BURT WONDERSTONE KL. 8
ÓFEIGUR GENGUR AFTUR KL. 3:40 - 5:50

STAR TREK INTO DARKNESS 3D KL. 2:20 - 5:10 - 8 - 10:50
STAR TREK INTO DARKNESS 2D KL. 2 - 4:40 - 7:30 - 10:20
IRON MAN 3 3D KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
IRON MAN 3 2D KL. 2 - 7:30
PLACE BEYOND THE PINES KL. 10:10
OLYMPUS HAS FALLEN KL. 5

 NÚMERUÐ SÆTIKEFLAVÍK
STAR TREK INTO DARKNESS KL. (2D: 2) 3D: 5 - 8 - 10:40
PLACE BEYOND THE PINES KL. 10:40
IRON MAN 3 2D KL. 5:20 - 8
THE CROODS ÍSLTAL KL. 3:20
LATIBÆR Í BÍÓ KL. 1:30

AKUREYRI
STAR TREK INTO DARKNESS 3D KL. 5:20 - 8 - 10:40
STAR TREK INTO DARKNESS 2D KL. 2:50
IRON MAN 3 3D KL. 5:20 - 8
PLACE BEYOND THE PINES KL. 10:40

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ


H.S. - MBL

GRJÓTHÖRÐ SPENNUMYND 
Í ANDA DIE HARD


NEW YORK OBSERVER


THE PLAYLIST

J.J. ABRAMS ER MÆTTUR MEÐ BESTU 
HASARMYND ÞESSA ÁRS!


EMPIRE


FILM


T.V. - BÍÓVEFURINN


THE GUARDIAN

“STÓRFENGLEG”

“EXHILARATING”

“ALDEILIS RÚSSÍBANI, ÞESSI MYND. 
SJÁÐU HANA!”

“FRÁBÆR”

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%gLeRAugu SeLd SéR 5%

BORgARBÍÓ nÁnAR Á Miði.iS

nÁnAR Á Miði.iS

StAR tReK  KL. 1 (tiLB) - 5 - 8 - 10.45  
12

StAR tReK LÚXuS  KL. 2 - 5 - 8 - 10.45  12
nuMBeRS StAtiOn  KL. 8  16
MAMA  KL. 8 - 10.15  16
eviL deAd  KL. 8 - 10.10  18
LAtiBæR  KL. 1 (tiLBOð) - 3  L
ScARy MOvie  KL. 6  14
OBLiviOn  KL. 10.10  12
tHe cROOdS 3d ÍSL. tAL  KL. 1 (tiLBOð) - 3.15 - 5.45 L
tHe cROOdS 2d ÍSL.tAL  KL. 1 (tiLBOð) - 3.15 - 5.45 L

nuMBeRS StAtiOn KL. 3.40 (tiLB) - 5.50 - 8 - 10.10 16
PLAce BeyOnd tHe PineS KL. 3 (tiLBOð) - 6 - 9  12
eviL deAd  KL. 10.10  18
tHe cALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LAtiBæR  KL. 4 (tiLBOð)  L
FALSKuR FugL KL. 6 - 8  14 / cROOdS 2d ÍSL.t 3.30 (tiLB) L

MAMA  KL. 8 - 10 16 
nuMBeRS StAtiOn  KL. 6 - 8    12 
eviL deAd KL. 10    14    /    tHe cALL  KL. 6  16
LAtiBæR KL. 4 (tiLB)    /   cROOdS 3d KL. 4 (tiLB) L

STAR TREK 3D 5.20, 8, 10.40
MAMA 8, 10.10
IRON MAN 3 3D 2, 5, 8, 10.40

OBLIVION 5.30
LATIBÆR 2, 4
CROODS 3D 2 - ÍSL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

Empire Hollywood reporter 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%





Þórunn
Lögg. fasteignasali

519-5500 

Þóra
777 2882
thora@remax.is

Úlfarsbraut 98
Glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdalnum
RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnisstaðí 
Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús  með stæði í 
bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur neðst 
og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir í Grafar-
holtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu og yndislegt 
útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.

Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og innviðir 
þess var hannað 2007.

Sölusýning sunnudaginn kl. 14.00-16.00

Opi
ð 

hú
s
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LAUGARDAGUR
8.55 FORMÚLA 1 - ÆFINGAR
Stöð 2 Sport og HD

11.40 ASTON VILLA-CHELSEA
Sýndur á Stöð 2 Sport 2 & HD 2

11.50 FORMÚLA 1 - TÍMATAKA
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

15.15 MAN. CITY - WIGAN
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

19.50 ESPANYOL - REAL MADRID
Sýndur á Stöð 2 Sport 3

21.00 MEMPHIS - OKLAHOMA
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

SUNNUDAGUR
11.25 ENSKA B-DEILDIN
Sýndur á Stöð 2 Sport 3

11.30 FORMÚLA 1 - KEPPNIN
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

12.20 STOKE - TOTTENHAM
Sýndur á Stöð 2 Sport 2 & HD 2

13.53 FULHAM - LIVERPOOL
Sýndur á Stöð 2 Sport 3

13.53 SUNDERLAND - SOUTHAMPTON
Sýndur á Stöð 2 Sport 4

13.53 EVERTON - WEST HAM
Sýndur á Stöð 2 Sport 6

13.53 QPR - NEWCASTLE
Sýndur á Stöð 2 Sport 5

14.45 MAN. UTD - SWANSEA
Sýndur á Stöð 2 Sport 2 & HD 2

16.45 ÍBV - BREIÐABLIK
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

16.55 ATLETICO M. - BARCELONA
Sýndur á Stöð 2 Sport 3

19.30 GOLDEN STATE - SAN ANTONIO
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

20.00 SUNNUDAGSMESSAN
Sýndur á Stöð 2 Sport 2 & HD 2

PEPSI-DEILD KARLA SUNNUDAG
17.00 ÍBV - BREIÐABLIK
17.00 ÞÓR - FH
17.00 KEFLAVÍK - KR
17.00 STJARNAN - VÍKINGUR Ó.

FÓTBOLTI David Moyes, stjóri Everton og arftaki Sir 
Alex Ferguson hjá Manchester United, hitti fjölmiðla-
menn í fyrsta skipti í gær eftir að hafa verið ráðinn 
stjóri Englandsmeistaranna.

„Stuðningsmenn Everton hafa verið frábærir við 
mig frá fyrsta degi. Mig langar að byrja þennan 
fund á að þakka þeim fyrir mig,“ sagði Moyes.

„Ég var ekki búinn að skipuleggja það að fara 
frá félaginu. Samningurinn minn var að renna út 
en ég var samt að hugsa um næsta tímabil.“

Moyes hefur verið lengi hjá Everton og hann 
mun aðstoða félagið við að finna eftirmann sinn. 
„Stjórnarformaðurinn hefur beðið mig um aðstoð og 
ég mun að sjálfsögðu hjálpa til eins og ég get. Ég vil 
svo taka fram að ég er enn stjóri Everton og þessi 
fundur er um Everton,“ sagði Moyes, en liðið mætir 
West Ham á morgun. - hbg

Ekki stóð til að yfi rgefa Everton

SNÖGGIR  Vettel ræðir hér við Felipe 
Massa hjá Ferrari. NORDICPHOTOS/GETTY

FORMÚLA 1 Þeir Sebastian Vettel 
og Fernando Alonso kepptust um 
að eiga besta tímann í æfingum 
dagsins fyrir kappaksturinn í 
Barcelona á Spáni sem fram fer 
um helgina. Vettel hafði betur 
í seinni æfingunni en Alonso í 
þeirri fyrri.

Það munaði hins vegar ekki 
miklu nú síðdegis því Alonso, 
sem er á heimavelli um helgina, 
var aðeins 0,017 sekúndum á eftir 
heimsmeistaranum þrefalda. Red 
Bull-bíllinn virðist vera mjög 
fljótur enda átti Mark Webber, 
liðsfélagi Vettels, þriðja besta 
tíma seinni æfingarinnar, 0,083 
sekúndum á eftir Alonso.

McLaren-liðið mætti til Spánar 
með mikið uppfærðan keppnis-
bíl síðan í Barein fyrir þremur 
vikum. Uppfærslurnar virðast 
hins vegar ekki vera að skila 
þeim betri hringtímum því Jen-
son Button og Sergio Perez áttu í 
basli í tólfta og þrettánda sæti.

 - bþh

Alonso og Vet-
tel fl jótastir
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Það var eftir bikar-
úrslitaleik Grindavíkur 
og Stjörnunnar þann 16. 
febrúar sem Ómar Örn 
Sævarsson var tekinn í 
lyfjapróf. Niðurstöður 

prófsins sýndu að magn örvandi 
efnisins methylhexanamine var 
tífalt meira en löglegt er. Efnið er 
í fæðubótarefninu Jack 3D en því 
hafði verið blandað í Power ade er 
Ómar drakk það.

Ómar var því settur í keppnis-
bann frá og með 8. mars síðastliðn-
um. Dæmt var í máli hans síðasta 
þriðjudag og þar var staðfest sex 
mánaða keppnisbann sem lyfjaráð 
ÍSÍ fór fram á. Ómar sættir sig við 
dóminn.

Leikmaðurinn hefur frá fyrsta 
degi haldið fram sakleysi sínu en 
mátti ekki tjá sig fyrr en að dómur 
hefði fallið. Hann segist aðeins 
hafa fengið sér tvo sopa af orku-
drykk. 

„Þessi fæðubótarefni (Jack 3D) 
eru ekki seld á Íslandi eftir því 
sem ég best veit. Þau eru seld í 
Bandaríkjunum. Þessir tveir sopar 
nægðu til þess að fella mig. Það 
sem drepur mig er að þetta er til-
tölulega nýtt efni og viðmiðunar-
mörkin eru því ansi lág. Þegar efni 
hafa verið lengur á lista þá hækka 
oft viðmiðunarmörkin en ekki á 
öllum efnum samt,“ segir Ómar og 
bætir við að efnið sé náskylt efe-
dríni sem sé einnig örvandi efni. 
Þar eru viðmiðunarmörkin mun 
hærri.

Fékk áfall
„Ég hefði ekki fallið ef þetta hefði 
verið efedrín. Ég fékk áfall er ég sá 
að ég var tíu sinnum yfir viðmiðun-
armörkunum. Í kjölfarið ræddi ég 
málið við lyfjafræðing sem fræddi 
mig um þetta. Hann segir að þessi 
tvö efni sé mjög svipuð en það sem 
ég mældist með er aðeins veikara. 
Ég hefði mátt vera með tíu sinnum 
meira magn af efedríni en af þessu 
án þess að falla.“

Eins og áður segir heldur Ómar 
því fram að hann hafi aðeins tekið 
tvo sopa af drykknum. Er það trú-
legt að menn mælist svona hátt 
yfir viðmiðunar mörkum eftir 
aðeins tvo sopa?

„Ég veit ekki hvort það telst trú-
legt eða ekki. Þetta er samt mjög 
lág tala sem er í mér þó svo að 
ég sé svona hátt yfir viðmiðunar-
markinu.“

Í dómnum kemur fram að liðs-
félagi Ómars hafi átt drykkinn sem 
felldi hann en það hefur ekki komið 
fram áður. Ekki kemur þó fram 
hver leikmaðurinn sé en Ómar 
staðfesti það við Frétta blaðið.

„Það var ekki ég sem átti þetta 
efni. Það var Ryan Pettinella sem 
átti það. Ástæðan fyrir því að ég 
kom ekki fram með það hver átti 
fæðubótarefnin er sú að liðið mitt 
var að spila í úrslitakeppninni og 

ég vildi ekki bendla annan mann 
við málið á meðan liðið var að 
spila. Ég leit svo á að mitt skip 
væri sokkið og að það myndi ekki 
hjálpa neinum að ég drægi ein-
hvern niður með mér. Ryan gerði 
þetta óviljandi. Hann vissi ekki 
að hann væri að neyta ólöglegra 
fæðubótarefna,“ segir Ómar en var 
hann ekki beðinn um að gefa upp 
nafn þessa liðsfélaga síns í yfir-
heyrslu hjá lyfjaráði?

Varð að smakka
„Nei. Ég var fyrst í sjokki yfir því 
að hafa fallið og áttaði mig ekki 
á því hvernig það gat hafa gerst. 
Sjálfur nota ég ekki fæðubótarefni. 
Íslenska skyrið og harðfiskurinn 
hafa dugað mér. Ég var heillengi að 
átta mig á því hvað það hefði verið 
sem felldi mig. Svo fattaði ég síðar 
að ég hefði smakkað drykk hjá 
Ryan á leiðinni í bikarúrslitaleik-
inn. Ég sá að hann hafði blandað í 
Powerade og spurði hvort það væri 
ekki viðbjóðslega vont. Hann sagði 
að það væri fínt og þá varð ég að 
smakka,“ segir Ómar.

Leikmaðurinn segir að í kjöl-
farið hafi hann og Pettinella farið 
að skoða efnið á netinu og komist 
að því að það væri ólöglegt.

Þurfti ekki að segja frá
„Svo skeggræddum við okkar á 
milli hvað ég ætti að gera. Hann 
sagðist vera til í að koma og segja 
frá því sem hefði gerst ef það 
myndi hjálpa mér. Ég fer svo í 
bráðabirgðaviðtal hjá lyfjanefnd. 
Kom með efnið með mér og sagði 
frá því sem hefði gerst. Spurði svo 
flatt út hvort það myndi hjálpa 
máli mínu að segja frá eiganda efn-
isins. Einnig spurði ég hvort það 
myndi skaða mitt mál ef ég myndi 
ekki segja frá því. Þau sögðu að 
það myndi ekki skaða mál mitt og 
að ég þyrfti ekki að greina frá því. 
Þá kaus ég að segja ekki frá því,“ 
segir Ómar en hann sér ekki eftir 
því að hafa tekið þá ákvörðun.

„Það hefði ekki haft nein áhrif 
á mitt mál og hefði aðeins dregið 
hann með mér. Þau fóru heldur 
ekkert fram á það. Ef þau hefðu 
sagt að það myndi skaða mig að 
segja ekki frá því þá hefði ég sagt 
þeim hver ætti efnið. Ég ætlaði 
ekki að segja nafn hans bara 
til að segja frá því.“

Pettinella átti drykkinn
Körfuknattleikskappinn Ómar Örn Sævarsson hjá Grindavík var í gær dæmdur í sex mánaða keppnisbann 
en hann féll á lyfj aprófi . Ómar segist aðeins hafa drukkið tvo sopa af orkudrykk sem liðsfélagi hans átti. 
Ómar staðfestir að það hafi  verið Ryan Pettinella sem átti drykkinn. Pettinella fór aldrei í lyfj apróf.

DRUKKU SAMA DRYKKINN  Drykkurinn sem Ómar drakk af, og felldi hann í lyfja-
prófi, var í eigu Ryans Pettinella, liðsfélaga hans. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN & VALLI

Sáum ekki hag í að prófa liðsfélagana
Þó svo að Ómar hafi greint frá því að 

liðsfélagi hans hafi átt ólöglegu efnin, 
og notað þau í meira magni en hann, 
ákvað lyfjaráð ÍSÍ að aðhafast ekkert 
frekar í málinu.

„Í þessu tilfelli erum við að fá 
niðurstöður 4-5 vikum eftir að sýnið er 

tekið. Efnið sem þarna fannst hverfur úr 
líkamanum einum og hálfum til tveimur 

sólarhringum eftir inntöku. Það er 
því enginn tilgangur að mæla við-

komandi íþróttamann þá,“ segir 
Skúli Skúlason, formaður Lyfjaráðs.

„Þeir voru ekki til í að gefa upp nafn á þeim sem 
átti efnið. Við gátum ekki pínt þá til þess að gera 
það. Ég held að þeir hafi gert sér grein fyrir alvar-
leika efnisins eftir þetta og farið varlega í kringum 
hann. Við sáum því ekki haginn í að prófa þá 
enda væri efnið löngu farið úr leikmanninum 
nema hann hefði haldið áfram að nota það.“

Skúli segir að það hefði hjálpað máli Ómars 
ef hann hefði gefið upp eiganda efnisins. Ómari 
virðist þó ekki hafa verið kunnug um það.

„Reglur okkar segja til um að ef menn sýna 
samstarfsvilja um að upplýsa lyfjamisferli á víðari 

grundvelli þá geta menn fengið mildun á dómi 
sínum um allt að helming og jafnvel meira.“

Henry Birgir 
Gunnarsson 
henry@frettabladid.is

HANDBOLTI Hlynur Leifsson og 
Anton Gylfi Pálsson munu dæma 
undanúrslitaleik Barcelona og 
Kielce í Meistaradeild Evrópu í 
handbolta. Leikurinn fer fram í Köln 
um mánaðamótin en þar fer fram 
úrslitahelgin í Meistaradeildinni ár 
hvert.

„Þetta verður hörkuleikur og það 
er mikill heiður að fá þetta verk-
efni,“ segir Hlynur, sem tilkynnti á 
dögunum að hann myndi hætta í 
dómgæslu í lok tímabilsins. Líklega 
verður þetta hans næstsíðasti leikur 
því hann mun væntanlega dæma 
landsleik í næsta mánuði.

Hlynur segist hafa verið hvattur 

til að endurskoða ákvörðun sína um 
að hætta. Hann stendur hins vegar 
við sitt. „Ég var búinn að velta þessu 
lengi fyrir mér. Það er einfaldlega 
of mikið að vera í burtu í allt að tvo 
mánuði á ári þegar maður er með 
fjölskyldu og í vinnu,“ segir Hlynur 
en hann hefði getað dæmt í sjö ár í 
viðbót.

„Það hefði verið gaman að dæma 
á Ólympíuleikum en það er fleira í 
lífinu en handbolti. Nú fær Anton 
tíma til að byggja sig upp með nýjum 
félaga og vonandi komast þeir á 
leikana í Ríó eftir þrjú ár.“

Kiel og Hamburg eigast við í hinni 
undanúrslitaviðureigninni. - esá

Hefði verið gaman að fá að dæma á Ólympíuleikum

DÆMIR Í KÖLN  Hlynur ræðir hér við  
Stellu Sigurðardóttur, leikmann Fram.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Leggur grunn að góðum degi

D Ý N U R  O G  K O D D A R

VORHREINSUN
RÝMUM TIL FYRIR NÝJUM VÖRUM

20–50%
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Nú er tækifærið!
Allar vörur með 20% afslætti.

Seljum sýningareintök og valdar vörur með 

allt að 50% afslætti. Einungis í fáeina daga!

 K O D D A RK O D D A R

RÚMGAFLAR  |  STILLANLEG RÚM  |  HEILSUDÝNUR   |  SVEFNSÓFAR  |  HÆGINDASTÓLAR  |  SÆNGUR  |  HEILSU- OG DÚNKODDAR  |  SÆNGURFÖT  |  LÖK  O.FL.



11. maí 2013  LAUGARDAGUR| SPORT | 72

www.kaupa.is • Sími: 466 1600

Til leigu mjög vel stað-
sett verslunar húsnæði 
á jarðhæð við aðal 
umferðargötu bæjarins. 
Húsnæðið er 470m² með 
lager og með aðkomu 
bæði frá Glerárgötu og 
Hvannavöllum. Stórir 
gluggar með með miklu 
auglýsingarlegu gildi.

Frekari upplýsingar 

veitir Björn í síma 

466 1600 eða 

bubbi@kaupa.is

Verslunarhúsnæði – Akureyri 

Til SÖLU 
GLÆSILEGT GISTIHEIMILI

Til sölu er glæsilegt og vandað gistiheimili, um er að ræða 
bæði húsnæði og rekstur. Gistiheimilið er  mjög vel staðsett 
miðsvæðis í Reykjanesbæ, þannig að það er stutt bæði í 
miðbæinn og á Keflavíkurflugvöll. Aðkoman er mjög góð og 
næg bílastæði.
Fasteignin er vel byggð og í góðu ástandi, stærð hússins 
er um 406,9 fm. Í húsinu eru 13 herbergi með mögulega 
gistiaðstöðu fyrir allt að 29 gesti. Rúmgóður borðsalur og 
setustofa eru í húsinu. Það er möguleiki fyrir rekstraraðila 
að búa í húsinu. Gistiheimilið er mjög vel búið og er í fullum 
og góðum rekstri.

Hér er um að ræða verðmætan möguleika fyrir rétta aðila.
Upplýsingar í síma 896-2822.

Halla Unnur 
Helgadóttir  
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ  
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

STÓRGLÆSILEGT LÚXUS SUMARHÚS 

 ÁSAMT GESTAHÚSI, SAUNAHÚSI  

OG 300m2 VERÖND MEÐ HEITUM POTTI

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS, SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

KERHRAUN 54 - GRÍMSNESI 

Einstaklega glæsilegt og vandað lúxus 
sumarhús / heilsárshús í Kerhrauni í 
Grímsnesi sem á fáa sína líka. Mjög 
vandaðar innréttingar og tæki. Falleg 
lýsing. 4 svefnherbergi. 
Eldhús með eyju og 
stofa eru í einu rými. 
Húsið stendur á 
5200 fm eignarlóð 
sem skartar afar 
miklu útsýni til allra 
átta. Allt innbú getur 
fylgt með eigninni.
Uppl. kort og leiðbeiningar 
um staðsetningu veitir Edda 
sölufulltrúi í síma 6-600-700 
eða edda@fasttorg.is

rgi.

. 
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OPIÐ HÚS 

LAUGARD. 

11. MAÍ KL. 

13:00-14:00. 

MÓBERG 2 - HAFNARFIRÐI

TIL SÖLU 230, 2 HA. JÖRÐ - 

KALDAKINN Í RANGÁRÞINGI YTRA

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

SÉRLEGA FALLEGT 226 fm parhús, þar af er bílskúr 28 fm á 
GÓÐUM STAÐ í Setberginu. 5 svefnherbergi. Rúmgóðar svalir 
í SUÐVESTUR. Flott útsýni. Falleg ræktuð lóð, verönd m/
skjólveggjum. Stutt í skóla og leikskóla. 
Laust fljótlega. Verð 49,5 millj. 

Brynhildur tekur á móti gestum, s. 565-1372 

Jörðin er staðsett á mótum Landvegar og Árbæjarvegs með 
VÍÐÁTTU ÚTSÝNI. 50 ha ræktað land. Landið er mjög gróið 
og grasgefið. Tilraunaborun eftir heitu vatni hefur fari fram. 
Öll tilskilin leyfi fyrir ferðaþjónustu. Veiðiréttindi. Á landinu er 
gott 110,8 ÍBÚÐAHÚSNÆÐI. 2 GESTAHÚS annað 80,4 fm og 
hitt 38,2 fm. Gott 327,1 fm HESTHÚS pláss fyrir 12-16 hross og 
GISTIAÐSTAÐA í efri hæð. 160 fm FJÁRHÚS (skemma). 
Allar þessar eignir eru í góðu standi byggðar frá 

1983 til 2010. VERÐ 90.000.000,-

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. MAÍ KL. 14-15

OPIÐ HÚS

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

STÓRAGERÐI 5, REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 13:00 og 13:30

Mjög falleg og algjörlega endurnýjuð 
80,8 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, tvö svefnherbergi með 
fataskápum, rúmgóða stofu, eldhús og 
baðherbergi. Flísar á forstofu, eldhúsi 
og baðherbergi. Harðparket á stofu og 
herbergjum. Vatns- hita- skólp- og raflagnir eru nýjar. Öll gólfefni og inn- 
réttingar sem og hurðir eru nýjar.  Ný blöndunartæki og ofnar.

Eignin verður sýnd í dag, laugardag milli kl. 13 og 13:30

OPIÐ HÚS

FÓTBOLTI Wigan og Manchester City 
mætast á Wembley-leikvanginum í 
London í 132. úrslitaleik enska bik-
arins á laugardag. City getur unnið 
titilinn í sjötta skipti og í annað 
skiptið á þremur árum. Eftir 43 ára 
bið vann City loks stóran titil á Eng-
landi og ári síðar kom Englands-
meistaratitillinn eftirsótti í hús.

„Ég held að hvorugt liðið sé lík-
legra fyrir fram til að vinna bikar-
inn,“ segir Roberto Mancini, knatt-
spyrnustjóri Manchester City. 
Ítalinn er líklega sá eini á jörðinni 
sem heldur slíku fram enda himinn 
og haf á milli styrkleika liðanna. 
Fráfarandi Englandsmeistarar City 
sitja í 2. sæti deildarinnar en Wigan 
berst fyrir lífi sínu í 18. sæti. City 
hefur aðeins fengið á sig eitt mark í 

leikjum sínum sex í keppninni hing-
að til en meiðsli hrjá varnarmenn 
Wigan.

Wigan hefur aldrei unnið stóran 
titil. Stærsta hnossið í 81 árs sögu 
félagsins er sigur í C-deildinni árið 
1999. „Það vita allir að City er lík-
legri aðilinn. Hins vegar eru fjöl-
mörg dæmi um afar óvænt úrslit 
ef rýnt er í söguna,“ segir Roberto 
Martinez, stjóri Wigan. Dave Whel-
an, eigandi og stjórnar formaður 
Wigan, hefur breytt Wigan úr 
óþekktu neðrideildarliði í enskt 
úrvalsdeildarlið. Nú er FA bikar-
inn handan við hornið en Whel-
an spilaði á sínum tíma í úrslitum 
með Blackburn sem tapaði gegn 
Wolves. Hann lauk keppni í leikn-
um á undan áætlun vegna fótbrots.

„Hann þurfti frá að hverfa í 
úrslitaleiknum árið 1960 og á 
óunnið verk fyrir höndum á Wem-
bley. Við hjálpum honum til þess að 
hann geti leitt liðið út á völlinn og 
lokið hringnum,“ segir Martinez 
um Whelan.

Skotinn lyftir sínum síðasta
Hvort sem háværir nágrannar 
Sir Alex Ferguson og félaga í 
Manchester United fagna bikar-
meistaratitli á laugardeginum eða 
ekki verður borgin máluð rauð á 
sunnu deginum. United tekur á móti 
Swansea í síðasta heimaleik Fergu-
sons og verður Englandsmeistara-
bikarinn afhentur í leikslok.

Tilkynnt var í vikunni að Fergu-
son myndi hætta sem stjóri Rauðu 

djöflanna og nú er ljóst að eftir-
maður hans verður David Moyes, 
núverandi stjóri Everton.

Tár féllu þegar Ferguson til-
kynnti leikmönnum sínum tíðindin 
og ekki er ólíklegt að svipað verði 
uppi á teningnum í leikslok á sunnu-
dag. Svo skemmtilega vill til að það 
var einmitt enski bikarinn sem kom 
Ferguson á kortið hjá Manchester 
United. Eftir 43 mánaða titla-
lausa vertíð sem stjóri United þar 
sem heitt varð orðið undir sætinu 
vann United enska bikarinn. Í dag 
er rauða liðið í Manchester sigur-
sælasta lið enskrar knattspyrnu 
með 20 Englandsmeistaratitla og 
11 bikarmeistaratitla. Þar af hefur 
Ferguson unnið þrettán og fimm.

 kolbeinntumi@365.is

Bikargleði í Manchester?
Líklegt er að eintóm fagnaðarlæti brjótist út í Manchester-borg um helgina. Sir Alex Ferguson stýrir United í 
síðasta skipti þegar félagið fær Englandsmeistarabikarinn afh entan í 20. skipti. Aðeins Wigan getur komið í 
veg fyrir að ljósblái hluti borgarinnar fagni líka á laugardeginum þegar liðið mætir City í úrslitum bikarsins.

VILL BIKARINN  Tekst báðum liðunum frá Manchester að vinna titil í ár? GETTY AFREK  Tekst Roberto Martinez að láta draum Dave Whelan rætast? GETTY

Kenny Dalglish er eini spilandi 
þjálfarinn sem hefur unnið 
bikarinn. Það gerði hann með 
Liverpool 1986.

Ashley Cole hefur oftast allra 
orðið bikarmeistari, sjö sinnum.

Didier Drogba hefur oftast allra 
skorað í bikarúrslitaleiknum, 
fjórum sinnum.

Louis Saha tók sér stystan tíma 
allra til að skora mark í úrslita-
leik, eftir aðeins 25 sekúndur fyrir 
Everton árið 2009.

Curtis Weston er sá yngsti til að 
spila í úrslitum. Hann var 17 ára og 
119 daga í 3-0 tapi Millwall gegn 
Man. Utd árið 2004.

Dave Beasant varð í úrslita-
leiknum 1988 fyrsti markvörðurinn 
til að verja vítaspyrnu.

Kevin Moran varð fyrsti leik-
maðurinn til að fá rautt spjald 
í úrslitaleiknum, með Man. Utd 
gegn Everton árið 1985.

Aðeins einu sinni hafa úrslit 
ráðist í vítaspyrnukeppni. Þá lagði 
Arsenal lið Manchester United árið 
2005.

➜ Sögulegir 
úrslitaleikir í 
enska bikarnum



CRUZE STATION LT SW 
VERÐ: 3.190.000 KR.

NÝR CRUZE STATION
Chevrolet Cruze Station er nýr og spennandi fjölskyldubíll sem uppfyllir allar kröfur þeirra sem vilja 
mikið pláss og þægindi fyrir fjölskylduna. Það er ekki nóg með að  hann sé einn sá fallegasti á götunni 
í dag, heldur er hann betur búinn en margir mun dýrari bílar. 

Þökkum frábærar viðtökur á bílasýningunni  „Allt á hjólum“ um helgina þar sem Chevrolet Cruze vakti 
mikla athygli fyrir glæsilegt útlit, ríkulegan staðalbúnað og frábært verð. Komdu í heimsókn, kíktu inn 
á benni.is og kynntu þér lægra verð á Chevrolet bílum. Þetta er þitt tækifæri til að eignast draumabílinn 
þinn frá Chevrolet – á enn lægra verði.

CRUZE LT 4 DYRA OG 5 DYRA
VERÐ: 2.990.000 KR.
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CRUZE Á ENN LÆGRA VERÐI !
AÐEINS: 2.990 ÞÚS.

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is

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



DAGSKRÁ
11. maí 2013  LAUGARDAGUR

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

17.50 Simpson-fjölskyldan  (7:22) 
18.10 Sjáðu
18.35 The Cleveland Show  (3:22) 
19.00 Friends  (24:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (18:22) 
19.45 Brickleberry  (2:10) 
20.10 Glory Daze  (4:10) 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.
20.55 Sons of Tucson  (6:13) 
21.20 Funny or Die  (4:10) Önnur 
serían af þessum sprenghlægilegu 
sketsaþáttum.
21.45 The Cleveland Show  (3:22) 
22.10 Brickleberry  (2:10) Bráð smellnir 
teiknaðir gamanþættir um hóp mis-
heppnaðra þjóðgarðsvarða sem sjá 
fyrir að garðinum þeirra verður lokað 
innan skamms. Gamanið hefst þegar 
þeim berst óvæntur liðsauki sem hyggst 
bjarga garðinum.
22.35 Glory Daze  (4:10) 
23.20 Sons of Tucson  (6:13) 
23.45 Funny or Die  (4:10) 
00.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

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 Áskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið: Vort 
dramatíska líf - Annar hluti 14.00 Víðsjá 15.00 
Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Í nýju 
lýðræði 17.25 Hamingjuboð 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 kvöldsins
22.25 ...og upp hoppaði djöfullinn einn, tveir, 
þrír! 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
09.44 Undraveröld Gúnda
10.07 Hérastöð
10.20 Alla leið (5:5)
11.25 Hið ljúfa líf (Det gode liv)
12.30 Silfur Egils
13.50 Skaftfellingur
14.50 Guðrún
15.50 Gaukur Dagskrá um Ólaf Gauk 
Þórhallsson, einn helsta brautryðjanda 
dægurtónlistar á Íslandi. 
16.50 Í garðinum með Gurrý (2:6) 
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (6:8) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttu. 
20.10 Ljósmóðirin (Call the Midwife 
II) Breskur myndaflokkur um unga ljós-
móður í fátækrahverfi í austurborg Lond-
on árið 1957. Meðal leikenda eru Vanessa 
Redgrave, Jessica Raine og Pam Ferris.
21.05 Vestfjarðavíkingur 2012 
22.05 Sunnudagsbíó - Kona fer til 
læknis (Komt een vrouw bij de dokter) 
Auglýsingamaður og kvennabósi giftist sam-
starfskonu sinni sem sættir sig við hann eins 
og hann er. Meðal leikenda eru Carice van 
Houten, Barry Atsma og Anna Drijver. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.55 Silfur Egils
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.40 Dr. Phil
11.20 Dr. Phil
12.00 Dr. Phil
12.45 Dynasty (21:22)
13.30 Once Upon a Time (19:22)
14.15 Shedding for the Wedding 
(2:8)
15.05 Solsidan (7:10)
15.30 An Idiot Abroad (3:3)
16.20 Royal Pains (1:16)
17.05 Parenthood (5:16)
17.55 Vegas (16:21)
18.45 Blue Bloods (11:22)
19.35 Judging Amy (12:24)
20.20 Top Gear USA (11:16) Banda-
ríska útgáfa Top Gear þáttanna hefur 
notið mikilla vinsælda beggja vegna Atl-
antshafsins þar sem þeir félagar leggja 
land undir fót. 
21.10 Law & Order (3:18) 
22.00 The Walking Dead (14:16)
22.50 Lost Girl (7:22)
23.35 Elementary (18:24)
00.20 Now Pay Attention 007
01.10 Excused
01.35 The Walking Dead (14:16)
02.25 Lost Girl (7:22)
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.40 The Players 
Championship 2013 (3:4) 11.40 Inside 
the PGA Tour (19:47) 12.05 The Players 
Championship 2013 (3:4) 17.05 The Open 
Championship Official Film 1979 18.00 The 
Players Championship 2013 (4:4) 23.00 The 
Open Championship Official Film 1977 23.55 
ESPN America

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Golf fyrir alla 15.00 
Eldhús meistaranna 15.30 Suðurnesjaflétta 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 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

07.00 Barnaefni
08.00 UKI
08.05 Algjör Sveppi
09.40 Tasmanía  
10.05 Grallararnir  
10.50 Victourious
11.15 Glee  (17:22) 
12.00 Spaugstofan
12.50 Nágrannar
14.15 American Idol  (35:37) 
15.00 Týnda kynslóðin  (33:34) 
15.25 2 Broke Girls  (22:24) 
15.50 Modern Family  (21:24) 
16.15 Kalli Berndsen - í nýju ljósi 
 (8:8) 
16.45 Spurningabomban  (20:21)
17.35 60 mínútur
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Stóru málin
19.30 Sjálfstætt fólk
20.05 Mr Selfridge  (9:10) Stórgóð 
bresk þáttaröð sem segir frá róstursömum 
tímum í Bretlandi þegar verslunarhættir 
almennings voru að taka stakkaskiptum.
20.55 The Mentalist  (22:22) 
21.40 The Following  (15:15) 
22.25 Mad Men  (5:13) Sjötta þátta-
röðin þar sem fylgst er með daglegum 
störfum og einkalífi auglýsingapésans 
Dons Draper og kollega hans í hinum lit-
ríka auglýsingageira á Madison Avenue í 
New York. Samkeppnin er hörð og óvæg-
in, stíllinn settur ofar öllu og yfirborðs-
mennskan alger. Dagdrykkja var hluti af 
vinnunni og reykingar nauðsynlegur fylgi-
fiskur sannrar karlmennsku.
23.15 60 mínútur
00.00 The Daily Show: Global Editon 
 (15:41) 
00.30 Suits  (5:16)
01.15 Game of Thrones  (6:10)
02.10 Big Love  (6:10) 
03.10 Boardwalk Empire  (11:12) 
04.05 Breaking Bad  (6:13) 
04.50 The Listener  (11:13)
05.30 Anger Management  (6:10) 
05.55 Fréttir

09.15 Mr. Popper‘s Penguins
10.50 Hachiko: A Dog‘s Story
12.20 Solitary Man
13.50 The Adjustment Bureau
15.35 Mr. Popper‘s Penguins
17.10 Hachiko: A Dog‘s Story
18.40 Solitary Man
20.10 The Adjustment Bureau
22.00 Slumdog Millionaire
00.00 Beyond A Reasonable Doubt
01.45 The River Wild
03.35 Slumdog Millionaire 

20.00 Viltu vinna milljón?  
20.50 Pushing Daisies  (4:13) 
21.35 Men In Trees  (13:17) 
22.20 Krøniken  (15:22) 
23.20 Ørnen  (15:24) 
00.20 Viltu vinna milljón? 
01.10 Pushing Daisies  (4:13) 
01.55 Men In Trees  (13:17) 
02.40 Krøniken  (15:22) 
03.40 Ørnen  (15:24) 
04.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

14.20 M.I. High  
15.10 Big Time Rush  
15.35 Victorious
16.00 Svampur Sveinsson
16.45 Mörgæsirnar frá Madagaskar  
17.25 Áfram Diego, áfram! 
17.50 Könnuðurinn Dóra  
18.40 Doddi litli og Eyrnastór
18.50 Ofurhundurinn Krypto  
19.15 Strumparnir 
19.40 Waybuloo

09.50 Spænski boltinn: Espanyol - 
Real Madrid
11.30 Formúla 1  Beint
14.30 The Short Game
14.55 Man. City - Wigan  
16.45 ÍBV - Breiðablik  Beint
19.00 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
19.30 Golden State - San Antonio 
 Beint
22.30 Spænski boltinn: Atl. Madrid - 
Barcelona
00.10 ÍBV - Breiðablik  

10.10 Aston Villa - Chelsea
11.50 Premier League Preview Show 
2012/13
12.20 Stoke - Tottenham  Beint
14.45 Man. Utd - Swansea  Beint
17.00 Watford - Leicester  
18.40 PL Classic Matches: Totten-
ham - Southampton
19.05 PL Classic Matches: Liverpool 
- Arsenal
19.30 Premier League World 
2012/13
20.00 Sunnudagsmessan
21.15 Fulham - Liverpool
22.55 Sunnudagsmessan  
00.10 Sunderland - Southampton  
01.50 Sunnudagsmessan  

Stöð 2 kl. 20.05
MR SELFRIDGE  Bresk þáttaröð sem 
segir frá róstusömum tímum í Bretlandi 
þegar verslunarhættir almennings voru 
að taka stakkaskiptum.

Stöð 2 Bíó kl. 22.00
SLUMDOG MILLIONAIRE  Jamal er 
18 ára munaðarleysingi sem hefur búið 
í fátækrahverfi  í Mumbai á Indlandi 
og ákveður að taka þátt í indversku út-
gáfunni af Viltu vinna milljón?. Eft ir 
ótrúlega gott gengi í keppninni er hann 
sakaður um svindl. 

RÚV kl. 21.05
VESTFJARÐAVÍKINGUR  Þáttur um 
keppni afl raunamanna á Vestfj örðum. 
Þar tókust sterkustu menn Íslands á við 
fj ölbreyttar þrautir eins og gert hefur 
verið í Vestfj arðavíkingi í tvo áratugi. 
Í þættinum er fylgst með átökunum 
og ýmsu því sem fyrir augu ber á Vest-
fj örðum á meðan á keppninni stendur. 

Stöð 2 kl. 20.15
Það eru ómissandi þættir á Stöð 2 í kvöld. Klukkan 
20.55 hefst lokaþátturinn af The Mentalist en 
Patrick Jane er kominn nálægt því að fi nna út 
hver myrti fj ölskyldu hans. Klukkan 21.40 er síðan 
komið að æsispennandi 
lokaþætti í fyrstu þátta-
röð af The Following 
með Kevin Bacon í 
aðalhlutverki. Núna 
er komið að upp-
gjörinu milli 
Ryans Hardy 
og fj öldamorð-
ingjans Joes 
Carroll.
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Örugg
vefverslun

Sendum um
allt land

Hagstætt
verð

Hraðsending

heimkaup.is

heimkaup.is

Heimkaup er fyrsta vefverslun sinnar tegundar á Íslandi. 
Þar finnurðu frábært vöruúrval úr ótal vöruflokkum á góðu verði og getur sparað þér búðarápið. Þú ræður svo 

hvort þú sækir vöruna í vöruhús okkar í Turninum í Kópavogi eða lætur senda þér hana. Þú getur einnig komið 

beint í vöruhúsið, skoðað vörur í sýningarsal, þegið aðstoð frá starfsfólki og verslað á staðnum.

er fyrsta vefverslun sinnar tegundar á Íslandi

 HTC 8s
 Stýrikerfi Windows Phone 8
 Örgjörvi 1 GHz Dual-Core
 Vinnsluminni 512 MB
 Innb. minni 4 GB
 Minniskort Já, allt að 32 GB
 Skjástærð  4,0”
 Upplausn 480x800 pixlar
 Myndavél 5MP
 Þyngd 113 gr.

 LG L9
 Stýrikerfi Android 4.0.3
  Uppfæranlegt 
  í Jelly Bean 4.1
 Örgjörvi 1 GHz Dual-Core
 Vinnsluminni 1 GB RAM
 Innb. minni 4 GB
 Minniskort Já, allt að 32 GB
 Skjástærð  4,7”
 Upplausn 540x960 pixlar
 Myndavél 5MP
 Þyngd 125 gr.

39.900
59.900VERÐ

ÁÐUR

29.900
49.900VERÐ
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Á meðan birgðir endast.

SÍMINN TIL ÞÍN!
HTC og LG snjallsímar á frábæru tilboði
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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

17.55 Simpson-fjölskyldan  (6:22) 
18.15 Hart of Dixie  (1:22) 
19.00 Friends  (23:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (17:22) 
19.50 Smallville  (20:22) 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 Hart of Dixie  (1:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson 
leikur ungan lækni sem neyðist til að 
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið 
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
21.20 The Lying Game  (13:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu. Örlög þeirra urði gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
Þegar sú fyrrnefnda kemst að sannleik-
anum ákveður hún að hafa uppi á syst-
ur sinni, þá fara dularfullir atburðið að 
gerast.
22.05 Arrow  (17:23)
22.50 Smallville  (20:22)
23.35 The Lying Game  (13:20) 
00.20 Arrow  (17:23) 
01.05 Sjáðu  
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 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 Magnús 
Ingimarsson, píanóleikari og hljómsveitarstjóri 
20.20 Bækur spurninganna 21.10 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
09.38 Kung Fu Panda - Goðsagnir 
frábærleikans (4:26)
10.01 Skúli skelfir (6:26)
10.15 Alla leið (4:5)
11.15 Gulli byggir (4:6)
11.45 Heimur orðanna–  Babel (1:5) 
12.50 Kastljós
13.10 Landinn
13.40 Kiljan
14.30 Fagur fiskur í sjó (3:10) 
15.00 Snóker Bein útsending
16.35 Lögin hennar mömmu
17.35 Ástin grípur unglinginn (62:85)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Alla leið (5:5) 
20.45 Hraðfréttir
20.55 Upp á gátt (Doors Open) Bresk 
mynd byggð á sögu eftir Ian Rankin um 
auðkýfing, listasögukennara og banka-
mann sem ræna ómetanlegum verk-
um úr listasafni og skilja eftir falsanir í 
staðinn.
22.40 Stjúpbræður (Step Brothers) 
Tveir stefnulausir miðaldra ónytjungar 
verða herbergisfélagar þvert gegn vilja 
sínum þegar mamma annars þeirra og 
pabbi hins gifta sig. Meðal leikenda eru 
Will Ferrell og John C. Reilly. 
00.20 Tilgangur lífsins (The Meaning 
of Life)
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.20 Dr. Phil
12.45 Dynasty (20:22)
13.30 7th Heaven (19:23)
14.15 Judging Amy (11:24)
15.00 The Office (5:24)
15.25 Design Star (6:10)
16.15 The Good Wife (22:22)
17.05 The Ricky Gervais Show (3:13)
17.30 Family Guy (3:22)  
17.55 The Voice (7:13) 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 
(2:8) Áhugaverður þættir þar sem pör 
keppast um að missa sem flest kíló fyrir 
stóra daginn. 
21.15 Once Upon a Time (19:22)
22.00 Beauty and the Beast (13:22) 
Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda 
ævintýri er fært í nýjan búningi. Aðal-
hlutverk eru í höndum Kristin Kreuk og 
Jay Ryan. 
22.45 On Her Majesty´s Secret 
Service
01.10 Alice (1:2)
02.40 Excused
03.05 Beauty and the Beast (13:22)
03.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.45 The Players 
Championship 2013 (2:4) 10.45 Golfing World 
11.35 The Players Championship 2013 (2:4) 
17.35 Inside the PGA Tour (19:47) 18.00 The 
Players Championship 2013 (3:4) 23.00 THE 
PLAYERS Official Film 2012 (1:1) 23.50 ESPN 
America

17.00 Gestagangur hjá Rand-
ver 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Gestagangur hjá 
Randver 19.30 Eldað með Holta 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðling-
ur 21.30 Svartar tungur 22.00 Björn 
Bjarnason 22.30 Tölvur, tækni og 
kennsla 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 
Á ferð og flugi 00.00 Átthagaviska

07.00 Barnaefni 
10.40 Mad  
10.50 Young Justice  
11.15 Big Time Rush  
11.40 Bold and the Beautiful
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful  
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 American Idol  (34:37) 
14.25 Sjálfstætt fólk
15.00 ET Weekend
15.45 Íslenski listinn
16.15 Sjáðu
16.45 Pepsi mörkin 2013
17.55 Latibær
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Heimsókn  
19.10 Lottó  
19.20 Spaugstofan
20.10 Wipeout
20.55 Dolphin Tale  Falleg og einlæg 
mynd sem segir sögu um vináttu ungs 
drengs og höfrungs sem er að ná sér 
eftir slys. Með aðalhlutverk fara Harry 
Connick Jr., Ashley Judd, Kris Kristoffer-
son og Morgan Freeman.
22.45 The Grey  Liam Neeson fer með 
aðalhlutverkið í þessarri spennumynd 
sem segir frá eftirlifendum flugslyss sem 
reyna að halda lífi í skógi þar sem úlfar 
feta í hvert fótspor þeirra.
00.40 Like Minds  
02.25 Walk the Line
04.40 ET Weekend
05.20 Modern Family  (21:24)
05.40 Fréttir 

 11.10 Gentlemen Prefer Blondes  
12.40 Spy Next Door  
14.15 Last Night  
15.45 Three Amigos
17.25 Gentlemen Prefer Blondes
18.55 Spy Next Door
20.30 Last Night
22.00 Water for Elephants
00.00 Back-Up Plan
01.45 Any Given Sunday  
04.10 Water for Elephants 

20.00 Atvinnumennirnir okkar
20.40 Fangavaktin
21.15 Réttur  (1:6) 
22.00 X-Factor  (7:20) 
22.50 Atvinnumennirnir okkar
23.30 Fangavaktin
00.05 Réttur  (1:6) 
00.50 X-Factor  (7:20) 
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

13.40 iCarly  (45:45) 
14.25 Victorious  
14.50 Big Time Rush
15.10 M.I. High  
16.00 Ofurhetjusérsveitin  
16.20 Svampur Sveinsson
17.10 Mörgæsirnar frá Madagaskar  
17.50 Áfram Diego, áfram!  
18.15 Könnuðurinn Dóra  
19.15 Strumparnir  
19.35 UKI
19.40 Waybuloo

08.55 Katalónía 2013 - Æfing # 3
10.00 KR - Stjarnan  
11.50 Formúla 1 2013 - Tímataka  
13.40 OK búðarmótið  
14.15 Meistaradeild Evrópu 
14.45 FA bikarinn - upphitun 
15.15 Man. City - Wigan  Bein útsend-
ing
19.30 Kobe - Doin‘ Work
21.00 Memphis - Oklahoma  Bein út-
sending
00.00 Spænski boltinn: Espanyol - 
Real Madrid
01.40 Man. City - Wigan  

08.35 Chelsea - Tottenham
10.15 Premier League Review Show 
2012/13  S
11.10 Premier League Preview Show 
2012/13
11.40 Aston Villa - Chelsea  Bein út-
sending
14.00 Premier League World 
2012/13
14.30 Wigan - Swansea
16.10 Sunderland - Stoke
17.50 Aston Villa - Chelsea  
19.30 Liverpool - Everton
21.10 Man. Utd. - Chelsea
22.50 QPR - Arsenal  

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

STÖÐ 2

3 Modern Family 
 Þeir eru fyndnir 
og sjálfstæðir. 

Svo er ekkert verra 
að þeir eru bara 20 
mínútur.

STÖÐ 2

2The Voice 
 Væmnir þættir 
að hætti Banda-

ríkjamanna. Ég bíð 
spennt í hverri viku 
eft ir nýjum þætti. 

RÚV KL. 18.25

3 Kastljós  Á 
laugardögum er 
alltaf sýnt úrval 

úr Kastljósi vikunnar. 
Það hentar mér mjög 
vel þar sem ég missi 
nánast alltaf af öllu. 

Hlusta meira á útvarp 
 Ég hlusta í rauninni meira á 
útvarpsþætti en ég horfi  
á sjónvarpið. Á Rás 
1 hlusta ég meðal 
annars á Orð um 
bækur og Hringsól. 
Svo er Nei, hættu 
nú alveg á Rás 2 
auðvitað besti 
útvarpsþáttur í 
heimi!

ANNA SVAVA KNÚTSDÓTTIR,  LEIKKONAStöð 2 kl. 22.45
The Grey
Liam Neeson fer með aðalhlut-
verkið í spennumyndinni The 
Grey sem Stöð 2 sýnir í kvöld. 
Hann leikur hörkutól sem 
vinnur við erfi ðar aðstæður 
við olíuleit í Alaska. Flugvél 
sem fl ytur mennina til 
byggða hrapar í óbyggðum 
og þeir sem lifa fl ugslysið 
af þurfa að berjast við 
náttúru öfl in og blóðþyrsta 
gráa úlfa til að komast lífs 
af.

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

SUNNUDAG KL. 11:30

Misstu ekki af æsispennandi kappakstri í Formúlu 1.
Allt í beinni útsendingu og í opinni dagskrá frá
Katalóníu í leiftrandi háskerpu.
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„Við settumst niður og kokkuðum 
upp ljómandi skemmtilegan kar-
akter sem Jón mun leika,“ segir 
Sigurjón Kjartansson. 

Borgarstjórinn Jón Gnarr leik-
ur í grínatriðum sem voru tekin 
upp á skemmtistaðnum Harlem 
í gær og verða sýnd í söfnunar-
þætti Landsbjargar í Sjónvarp-
inu 31. maí. Sigurjón leikur ekki 
í atriðunum en kom að þeim sem 
handritshöfundur.

Þetta verður í fyrsta sinn 
sem þeir Tvíhöfðabræður vinna 
saman að nýju grínefni síðan 
þeir störfuðu sem útvarpsmenn 
fyrir nokkrum árum, áður en 
Jón varð borgarstjóri Reykja-
víkur. „En maskínan fer í gang 
þegar við setjumst niður saman. 
Okkur hefur ávallt reynst mjög 
auðvelt að kokka eitthvað upp og 
við erum fljótir að því,“ segir Sig-
urjón. 

Hann viðurkennir að erfitt hafi 
verið að finna tíma til að vinna 
með borgarstjóranum. 
„Mann hefði ekki grun-
að það á árum áður að 
maður hefði þurft að 
glíma við ritara til 
að hafa samband við 
hann en það er eitt-
hvað mjög rétt við 
það. Við töluðum oft 
á þessum nótum einu 
sinni að hann þyrfti eig-
inlega að hafa einn svo-
leiðis alltaf við höndina. 

Núna er hann umkringd-
ur slíku fólki. Það er allt 
ofsalega vel skipulagt hjá 
honum og ég er afskaplega 
glaður með það. Það er 

þungu fargi af mér létt því 
ég sá alltaf um bókanirnar 
og annað slíkt í gamla daga.“

Spurður hvort þeir ætli að 
semja eitthvað meira saman segir 
Sigurjón: „Örugglega einhvern 
tímann. Hann verður ekki borgar-
stjóri að eilífu. Við erum skapandi 
menn og það er ekki óeðlilegt að 
við leiðum saman hesta okkar 
aftur.“ freyr@frettabladid.is

Tvíhöfðabræður 
búa til glænýtt grín
Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson sömdu grínatriði fyrir söfnunarþátt 
Landsbjargar sem verður sýndur í Sjónvarpinu í lok þessa mánaðar.

Spurður út í íslenskt grín segir Sigurjón að ágætis 
menn hafi verið að koma fram á sjónarsviðið. „Ég 
er á því að Hugleikur [Dagsson] beri höfuð og 
herðar núna yfir aðra íslenska grínista. En það eru 
dásamlegir hlutir sem maður hefur séð koma frá 
Steinda og fleiri góðum mönnum.“

Hugleikur bestur á Íslandi

Á TÖKUSTAÐ  Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson sömdu grínatriði fyrir 
söfnunarþátt Landsbjargar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég er bara venjuleg stelpa sem 
hefur gaman að því að elda,“ 
segir áhugakokkurinn, neminn 
og bloggarinn Eva Laufey Kjaran 
Hermanns dóttir en hún undirbýr 
nú útgáfu sinnar fyrstu matreiðslu-
bókar. 

Eva Laufey hefur haldið úti 
matar blogginu evalaufeykjaran.
com í þrjú ár við góðar undirtekt-
ir en segir drauminn um bók hafa 
blundað í sér lengi. Í byrjun árs var 
hún því mætt upp í Sölku útgáfu 
með hugmynd að bók og skrifaði svo 
undir útgáfusamning fyrir tveim-
ur vikum síðan. Bókin á að koma 
út þann 1. september. „Þetta var 
lengi í bígerð og það er miklu erfið-
ara en ég gerði mér grein fyrir að 
skrifa bók. Ég tek allar myndirnar 
sjálf svo ég verð að elda og mynda 
í sumar.“ 

Eva Laufey stefnir á að reyna 
að fanga stemminguna í kring-
um matargerð í bókinni en segir 
hana eiga að höfða til allra. „Bókin 

Eva Laufey gerir bók úr blogginu
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir undirbýr útgáfu sinnar fyrstu matreiðslubókar.

BÝR TIL BÓK  
Matreiðslu-
bloggarinn Eva 
Laufey Kjaran 
Hermanns dóttir 
gefur út sína 
fyrstu bók í haust.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ Uppáhaldsmatur Evu Laufeyjar er ítalskar 
kjötbollur með spagettí og parmesanosti.

6.802 
líkar við matarblogg Evu 

Laufeyjar á Facebook.

„Ég þykist ekki 
vera fátækur 
bóndi, eða 
meðalmaður. 
En þessi tala er 
brjálæði.“ 
LEIKSTJÓRINN OG 
HANDRITSHÖF-
UNDURINN JOSH 
WHEDON VÍSAR ÞVÍ 
Á BUG AÐ HANN FÁI 
12 MILLJARÐA FYRIR 
AÐ LEIKSTÝRA NÝRRI 
KVIKMYND UM 
OFURHETJURNAR Í 
AVENGERS. 

ORÐINN PABBI
Tónlistarmaðurinn Davíð Berndsen og 
sambýliskona hans, Guðrún Harðar-
dóttir, eignuðust sitt fyrsta barn í byrjun 
vikunnar. Parið eignaðist litla stúlku 
og hefur heillaóskum rignt yfir hina 
nýbökuðu foreldra frá fæðingu hennar. 
Davíð vakti fyrst athygli sumarið 2009 
með stuðlaginu Supertime. 
Fleiri vinsæl lög fylgdu í 
kjölfarið á borð við Young 
Boy og Lover in the Dark. 
Lagið Úlfur úlfur, sem 
hann söng ásamt 
Bubba Morthens, 
fór á toppinn á 
vinsældalista 
Rásar 2 síðasta 
sumar.  - sm

DÚETTINN BAD DAYS
Söng- og leikkonan Bryndís Ásmunds-
dóttir er komin á fullt aftur barn-
eignarleyfið, en hún eignaðist son með 
hestamanninum Fjölni Þorgeirssyni í 

október á síðasta ári. Hún er 
annar helmingur dúettsins 

Bad Days ásamt Eyvindi 
Karlssyni, sem er sonur 
Karls Ágústs Úlfssonar 
leikara. Þau tróðu upp 
á Rosenberg í byrjun 

vikunnar og þótti 
takast vel til. 

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

11.–12. maí

kopavogsdagar.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á:

kopavogur.is

Myndlistarveisla
á kópavogsdögum

Í Hamraborginni,

Auðbrekku og Gerðarsafni

Lokahelgi Kópavogsdaga:

Samsýningar Myndlistarfélags Kópavogs 
 standa yfir í Hamraborg 3 og 16. 

Karlakór Kópavogs syngur fyrir gesti. 

Opið hús hjá listamönnum í Auðbrekku.

25 ára afmælissýning Myndlistarskóla 
Kópavogs verður opnuð í Gerðarsafni 

og stendur til 2. júní.

verður frábrugðin öðrum mat-
reiðslubókum þar sem ég er yngri 
en flestir sem eru að gera svipað-
ar bækur og ekki lærður kokkur. 
Uppskriftirnar í bókinni ættu að 
vera á færi allra.“ - áp

FEÐGIN SÝNA Í BÍÓ
Stuttmyndahátíðin Shorts & Docs 
hófst í Bíó Paradís á fimmtudaginn. Á 
morgun verður myndin „In memori-
am?“ eftir Ómar Ragnarsson sýnd 
en hún fjallar um Kárahnjúkavirkjun. 
Svo skemmtileg vill til að mynd sem 
Alma dóttir Ómars, leikstýrir og fram-
leiðir verður sýnd beint í kjölfarið. Sú 
mynd heitir You Have to Look Good 

og fjallar um 
stelpu 
sem 
tekur þátt 
í módel-
fitness. 
 - kh



BIRDIE
3 snagar í pk.

3.600 kr.

Gerum hús að heimili TEKK COMPANY og HABITAT   |   Kauptúni   |   Sími 564 4400
Opið mán.–lau. kl. 11-18 og sun. kl. 13-18 www.habitat.is  |  Vefverslun á www.tekk.is

MANTRA
veggskraut
5.360 kr.5 360 kr

FLEUR 
klúta/bindahengi
2.080 kr.

LIS CHRYSALIS
veggskraut
15 stk. í pk.
2.800 kr. pk.

LUNA
myndarammi
svartur / hvítur
8.960 kr.

TUCAN
standur f. salernispappír
6.320 kr.

L-Conceal 
bókahilla

5.760 kr.

COUCHPAL
Farsíma/Fjarstýringarhirsla

2.360 kr.

SCRIBE
snagi
6.000 kr.

LITTLE PINK DRESS
skarthirsla
4.640 kr.

CITY LIFE 
7 skilti í pk.

7.160 kr.

CONCEAL 
ósýnilega hillan

small 2.320 kr.
large 3.120 kr.

NUMBRA 
veggklukka
10.000 kr.

ÖLLUM VÖRUM
FRÁ UMBRA

20AF

NÝJAR
VÖRUR 
Í BETRI 

BÚÐ

TILBOÐIÐ
STENDUR

AÐEINS ÚT
HELGINA

PANE 
myndarammi
3.040 kr.

META
sápusápupumpa
3,160 kr0 kr. 

FLWALLF OWER
k. í pk.20 stk

mörgum litumTil í m
20 kr.4.72



FORELDRAR: Soffía Bragadóttir, 
aðstoðar útibússtjóri í Landsbankanum 
Borgartúni. Sigurður Daníelsson, bú-
fræðingur og starfsmaður hjá álverinu í 
Straumsvík.
Stella Sigurðardóttir er fyrirliði Fram í 
handbolta en liðið fagnaði Íslandsmeistara-
titli í N1-deild kvenna fyrir stuttu. Stella 
skoraði átta af nítján mörkum Fram í leikn-
um en hún er á leið í atvinnumennsku til 
Danmerkur í haust.

Stella 
Sigurðardóttir
23 ára handboltakona

NÆRMYND

Stella er mikill dugnaðarforkur og hefur 
alltaf verið. Hún er rosalega dugleg í 
öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur. 
Hún hefur haldið mjög vel á spöðunum í 
handboltanum enda er hún mjög hæfi-
leikarík á því sviði. Hún 
er rosalega skemmtileg 
og góð vinkona. Hún er 
traust og það er gaman 
að vera í kringum hana.  
Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir 
 vinkona

Hún er bara frábær í alla staði, 
þessi elska. Hún er föst fyrir og með 
ákveðnar skoðanir. Hún er rosalega 
dugleg og seinþreytt til vandræða. 

Alltaf verið voða dugleg. 
Hún mætti til dæmis í 
sex ára bekk fluglæs 
þegar enginn vissi að 
hún kynni að lesa. 
Soffía Bragadóttir, 

móðir Stellu

Stella er mikil fyrirmynd fyrir yngri 
iðkendur. Allt hennar hátterni og fas er 
algjörlega til fyrirmyndar að öllu leyti. 
Hún er góð manneskja og mjög fylgin 
sér. Það mætti segja að 
hennar helsti löstur 
sé að hún á það til að 
láta smáatriði fara í 
taugarnar á sér.
Halldór Jóhann 
Sigfússon, þjálfari 
Stellu

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

11. maí kl. 11, Skeifunni 11
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