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Ég rakst á Drink Off í hillunni í Lyfju 
þegar ég byrjaði að vinna þar í lok 
síðasta árs. Mér fannst það strax 

spennandi og las mér til um þær en um leið hugsaði ég: GLÆTAN AÐ ÞETTA VIRKI!Það liðu nokkrir dagar og fram undan var mikil gleði og því ákvað ég að skella mér á einn pakka og prófa. Hugsaði sem svo að ég hefði engu að tapa enda kostar Drink Off ekki hönd og fót. Ég tók tvær 
töflur áður en ég byrjaði að drekka fyrsta bjórinn og svo tvær töflur áður en ég fór að sofa.

Ég verð oftast mjög þunn þegar ég drekk áfengi og dagurinn eftir er undantekn-
ingarlaust ónýtur. Fæ höfuðverk og mikla vanlíðan, flökurleika og ógleði.

Svo þegar ég vaknaði daginn eftir fann ég ekki fyrir neinum höfuðverk, engri van-líðan og engri ógleði. Það var bara eins og ég hefði ekki smakkað áfengi daginn áður.
Ég átti fyrst mjög erfitt með að trúa því að þessar Drink Off-töflur hefðu virkað

flokkaðar sem fæðubótarefni og innihalda náttúruleg efni sem eru ekki lyfseðilsskyld. Ráðlögð tk T kið 2

DRINK OFF ER 
ALGER SNILLD
ICECARE KYNNIR  Sigríður Ásgeirsdóttir hafði ekki mikla trú á Drink Off- töflunum við þynnku. Hún ákvað þó að prófa og uppgötvaði að Drink Off svín-virkar. Hún, sem áður þjáðist af mikilli vanlíðan eftir að hafa neytt áfengis, er nú stálslegin næsta dag.

SIGRÍÐUR 
ÁSGEIRSDÓTTIR

SAFN Á AKUREYRI
Mótorhjólasafn Íslands á Akureyri 
er opið alla páskana frá klukkan 14 

til 16. Þar er að finna skemmtilegt 
safn bifhjóla sem ungum og öldnum 

finnst spennandi að skoða.
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NÁMSKEIÐ Í
ANDLITSNUDDI 

& INDVERSKU 
HÖFUÐNUDDI

27 nóvember frá kl. 11.00 til 15.00

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.
H l
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& INDVERSKU 
HÖFUÐNUDDI

27 nóvember frá kl. 11.00 til 15.00

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.

laugardaginn 5. maí frá kl 11-15:00

NÁMSKEIÐ Í ANDLITS- 
OG HÖFUÐNUDDI

Laugardaginn 3. maí n.k. frá 11.00- 15.00
• Sjálfsnudd, þrýstipunktanudd
• Ilmolíunudd með sérvöldum 
 ilmkjarnaolíum
• Nudd á höfuð, herðar, bak, andlit og   
 utan yfir föt
Ath! aðeins 6 manns í hóp.  Netfa
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Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Auðarskóli í Dölum

Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara 

fyrir skólaárið 2014 -2015.  Um er að ræða almenna 

kennslu og kennslu í list- og verkgreinum (smíði og 

myndmennt) ásamt umsjón með nemendahópum.  

Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarskóli 

staðset tur í Búðardal.  Í starfinu er lögð áhersla á 

leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í blönduðum 

nemendahópum.  Aðstaða nemenda og starfsmanna 

til leiks og starfs er með ágætum.  

i ar umskólann má finna  

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 

Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu 

rýrnunareftirliti í verslunum Hagkaups. 

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum  

og fá öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt  

starfi sínu sem best. 

klingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 

mir Viðkomandi þarf að 

ÖRYGGISGÆSLA 

Í KRINGLUNNI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 

íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 

daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 

húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 

850 manns í 500 stöðugildum.

LEIKSTÝRIR LATABÆ 
Latibær settur upp í Þjóðleik-
húsinu í haust í leikstjórn 
Rúnars Freys Gíslasonar  54

Í HJÁLPARSTARFI 
Á ÁTAKASVÆÐUM

Hörður Karlsson hefur starfað við fl ug á mörgum helstu 
átaka- og hamfarasvæðum heims í meira en tuttugu ár. 
Árið 1991 hugðist hann skreppa úr landi til að ná sér 
í aukavinnu í Angóla, en hefur lítið komið heim síðan. 
Nú er hann í Mið-Afríkulýðveldinu þar sem blóðbaðið 

varð nánast stjórnlaust í vetur.  18

Lyfja Lágmúla kl. 8 - 01
Lyfja Smáratorgi kl. 8 - 24

– Lifið heil

www.lyfja.is

Opið alla páskana, einnig á páskadag.

Gleðilega páska
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SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Opið í dag 

12-16

Jörundur Guðmundsson fundaði 
með ríkissáttasemjara og komst að 
þeirri niðurstöðu að fresta verkfalli 
háskólakennara. Jörundur er for-
maður Félags háskólakennara. 

Rakel Þorbergsdóttir  var ráðin 
nýr fréttastjóri Ríkisútvarpsins 
og tekur því við af Óðni Jóns-
syni. Magnús Geir Þórðarson rak í 
síðasta mánuði alla framkvæmda-
stjórana á einu bretti. 

Sigurjón Kjartansson er meðal 
handritshöfunda íslensku sjónvarps-
þáttanna Ófærð en serían stefnir í 
að verða sú dýrasta í íslenskri sjón-
varpssögu. Kostnaðurinn nálgast 
nú milljarð.

Ingibjörg Þórðardóttir, rit-
stjóri vefsíðu BBC, hvetur 
konur til að harka af sér 
og vera sýnilegri í fj öl-
miðlum með því að 
sækja um yfi rmanns-

stöður og þiggja boð í viðtöl.

ALLIR NEMA EINN SPÁ KR SIGRI 48
Fréttablaðið spáir í spilin fyrir úrslitaeinvígi KR og 
Grindavíkur í Domino‘s-deild karla.

DREGUR TIL TÍÐINDA Á ENGLANDI 48
Leikir helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

SLYS „Móðurhjartað sló ótt og títt  
þangað til við heyrðum að allt 
væri í lagi,“ segir Ingibjörg Ragn-
arsdóttir, móðir Ingólfs Axels-
sonar. Ingólfur er ásamt Vilborgu 
Örnu Gissurardóttur staddur í 
grunnbúðum Everest-fjalls, um 
500 metrum fyrir neðan staðinn 
þar sem mannskætt snjóflóð féll 
aðfaranótt föstudags.

„Við fréttum snemma af slysinu 
og það var ekk-
ert sagt hvort 
það væri í lagi 
með hann,“ segir 
Ingibjörg. „Það 
var auðvitað 
allt sett í gang 
að reyna að ná í 
hann. Svo koma 
fréttir um að 
það sé í lagi með 
Vilborgu, sem 
betur fer, en þá varð maður ennþá 
smeykari.“

Hún náði loks stuttlega tali af 
syni sínum í gær en símasamband 
var mjög ótryggt í grunnbúðun-
um eftir slysið. Hún segir biðina 
hafa verið mjög erfiða og að hún 
hafi ekki spurt Ingólf út í slysið. 
„Við erum bara afskaplega þakk-
lát fyrir að það sé í lagi með þau,“ 
segir Ingibjörg. 

Yfirvöld í Nepal segja að 
minnsta kosti tólf hafi farist í snjó-
flóðinu og að margra sé enn sakn-
að. Hinir látnu voru allir nep alskir 
sjerpar, þaulreyndir fjallaleiðsögu-
menn, meðal annars úr leiðangri 
Vilborgar og Ingólfs. 

„Þetta er virkilega erfiður dagur 
og allir hér hafa misst í dag,“ sagði 
Vilborg þegar fréttastofa náði af 
henni tali snemma í gær. 

„Sjerparnir hafa misst fjöl-
skyldumeðlimi og vini. Við hin 
höfum misst fyrirmyndir og þeir 
sem hafa verið hér í mörg ár hafa 
margir misst félaga sína,“ sagði 
Vilborg. 

Hún hefur ekki tekið ákvörð-
un um framhald ferðarinnar en 
til stóð að ná efsta tindi fjallsins í 
næsta mánuði.

Snjóflóðið féll í um 5.800 metra 
hæð um klukkan eitt í fyrrinótt að 

íslenskum tíma, sem gerir kortér 
í sjö að staðartíma. Slysið er hið 
mannskæðasta í sögu Everest-
fjalls. 

Stjórnvöld í Nepal hafa ekki 
gefið upp nöfn þeirra sjerpa sem 
fórust í snjóflóðinu né þeirra sem 
enn er saknað. Sjerparnir lögðu af 
stað snemma dags til að fara með 
vistir upp á fjall og undirbúa aðal-
klifurtímabilið sem á að hefjast á 
næstu dögum.  bjarkia@365.is

Móðurhjartað sló ótt 
og títt eftir snjóflóðið
Ingibjörg Ragnarsdóttir, móðir Ingólfs Axelssonar Everest-fara, segist mjög þakklát 
fyrir að hann og Vilborg Arna Gissurardóttir séu heil á húfi eftir snjóflóðið mann-
skæða í fjallinu í gær. Tólf fjallaleiðsögumenn eru látnir og margra enn saknað.

INGIBJÖRG 
RAGNARS-
DÓTTIR

FLEIRI STYÐJA FRAMSÓKN 4
Fleiri styðja Framsóknarfl okkinn nú en fyrir tveimur mánuðum samkvæmt könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Stjórnarfl okkarnir eru með samanlagt 42,7 prósenta fylgi. 

KJÓSA UM REYKJAVÍKURFLUGVÖLL 6
Sjálfstæðisfl okkurinn í 
Reykja vík vill láta kjósa 
aft ur um framtíðarstað 
Reykjavíkurfl ugvallar þegar 
nefnd um framtíð hans 
skilar af sér í lok árs. 

HVALVEIÐAR 
SKAÐA ÚT-
FLUTNING 8
Whole Foods-verslanir 
auglýsa ekki íslenskt 
lambakjöt vegna hvalveiða. 
Talsmaður Alþjóðadýra-
verndunarsjóðsins á Íslandi 
telur að það sé aðeins 
byrjunin. 

FRAMSÓKN MEÐ STERKUSTU EVRURÖKIN 12
Þorsteinn Pálsson um gjaldmiðla og skýrslu alþjóðastofnunar.

VEÐUR „Það er skrítið hvað þetta hittir einmitt á 
þessa páskadaga, það er búið að vera ágætis veður, 
og það verður aftur ágætt eftir páskana,“ segir Árni 
Sigurðsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, 
um páskahretið sem landsmenn hafa orðið varir við 
undanfarna daga.

Hann segir að þó það viðri lítt til útivistar fyrir 
sunnan sé ágætt veður fyrir útivistarfólk á Norður-
landi. „Svo verður miklu betra veður eftir helgi, 
minni vindur og meiri hlýindi í kortunum.“

Árni segir spár gera ráð fyrir hvassviðri fram að 
hádegi í dag, en þá muni hægjast um. Á sunnudag 
er áfram spáð suðvestanátt, en verulega dregur úr 
vindi. Áfram verður éljagangur sunnan- og vestan-
lands. Áfram verður bjart og talsvert hægari vindur 
á Norðausturlandi.

Hitastig verður á bilinu 0 til 5 stig fram á mánu-
dag. Þá snýst vindur í suðaustanátt með næðingi 
með suðvesturströndinni og úrkomu, en hlýnandi 
veðri. Árni segir hitann geta farið í 10 stig á Norð-
urlandi á þriðjudag.

Færð er ágæt á láglendi víðast á landinu, en sam-
kvæmt upplýsingum frá Vegagerð Íslands er hálka 
og snjóþekja víða á fjallvegum. - bj

Illa viðrar til útivistar á Suðurlandi en spáð er hlýnandi veðri eftir páska:

Hretið hittir á páskadagana

ÓFÆRÐ  Leiðin um Þorskafjarðarheiði var ófær, og varla hægt 
að sjá að þar sé vegur þar sem stikur voru á kafi í snjó í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

SAMEININGIN GENGIÐ ÁFALLALAUST 24
Mikið vatn hefur runnið til sjávar í sveitarstjórnarmálum síðan 
síðast var kosið til sveitarstjórnar í Garðabæ árið 2010.

ÞÖRF Á NÝRRI HUGSUN TIL LAUSNAR HÚS-
NÆÐISVANDANUM 26
Dagur B. Eggertsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykja-
vík, segir þörf á nýrri hugsun og nýrri nálgun til að taka á 
húsnæðisvandanum í Reykjavík. 

ALVEG HRIKALEGA HALLÆRISLEGUR 
28
Arnmundur Ernst Backman  segir að það myndi koma 
fólki á óvart sem kynnist honum hversu hallærislegur 
hann er. 

PÍNDUR Á DÖGUM PONTÍUSAR 
PÍLATUSAR 30
Illugi Jökulsson spyr hvort það sé ekki skrýtið að í 
trúarjátningu íslensku þjóðkirkjunnar skuli vera að 
fi nna nafnið á annars nær óþekktum rómverskum 
embættismanni sem hafði áreiðanlega ekki minnsta 
áhuga á trúmálum.

LEITA AÐ PÁSKAEGGJUM 44
Sveppi og Gói stjórna páskadagskrá í Fákaseli í Hveragerði í dag. Boðið verður upp 
á páskaeggjaleit, húlahopp, andlitsmálningu, heimsókn í hesthúsið og hestaleikhús. 
Ókeypis fyrir 12 ára og yngri í fylgd með foreldrum.

FJÁRÖFLUN FYRIR REYKJADAL 44
Nemendur í verkefnisstjórnun í Háskólanum í Reykjavík efna til fj áröfl unar á 
sumardaginn fyrsta fyrir Reykjadal, sumarbúðir fyrir fötluð börn og ungmenni. 
Keppt verður í hjólastólaspretti og 
hjólastólahandbolta.

HIN UNGA HLJÓMSVEIT 
VIO SPILAR FYRSTA 
STÓRA GIGGIÐ Á ALDREI 
FÓR ÉG SUÐUR UM 
HELGINA 54
„Við erum ekkert stressaðir–  við 
ætlum bara að hafa gaman af 
þessu,“ segir Páll Cecil. Sveitin vann 
Músíktilraunir fyrr í mánuðinum. 

➜ Ögmundur Jónasson var gagnrýninn á ákvörðun þeirra landeigenda sem ætla sér 
að hefj a gjaldtöku við náttúruperlur Íslands. Líkir hann gjaldtöku við ofb eldi.

HÓLPINN  Ingólfur Axelsson dvelur um þessar mundir í grunnbúðum Everest. 
 MYND/AXEL BRAGI BRAGASON



Byrjaðu strax  
í séreignarsparnaði

Sparnaður

Nýttu tækifærið til bjartari framtíðar
Kostir séreignarsparnaðar eru augljósir: Þú hefur hærri ráðstöfunartekjur við starfslok, 
mótframlag vinnuveitanda jafngildir í raun tveggja prósenta launahækkun og bráðum 
getur þú valið að nýta iðgjöldin til að lækka höfuðstól húsnæðislánsins.

Hafðu samband við ráðgjafa í síma 440 4900. Þú finnur nánari upplýsingar  
um séreignasparnað á islandsbanki.is

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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KÖNNUN Stuðningur við Fram-
sóknarflokkinn hefur aukist 
nokkuð á undanförnum vikum, 
samkvæmt skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Flokkurinn 
mælist með stuðning um 17 pró-
senta landsmanna og hefur bætt 
við sig rúmum þremur prósentu-
stigum frá síðustu könnun, sem 
gerð var í lok febrúar.

Fylgisaukningin er ekki mikil, 
og fylgi Framsóknarflokksins er 
enn langt frá 24,4 prósenta kjör-
fylgi flokksins. Flokkurinn fengi 
samkvæmt könnuninni 11 þing-
menn en er með 19 í dag. 

Sjálfstæðisflokkurinn mælist 
með stuðning 25,6 prósenta kjós-
enda. Það er svipað og 26,7 pró-
senta kjörfylgi flokksins. Lítil 
breyting hefur orðið frá því í 
febrúar, þegar 26,8 prósent sögð-
ust styðja flokkinn.

Miðað við þessa niðurstöðu 
fengi Sjálfstæðisflokkurinn 17 
þingmenn yrði gengið til kosninga 
nú, en er með 19 í dag.

Stjórnarmeirihlutinn myndi því 
falla yrði gengið til kosninga nú, 
samkvæmt skoðanakönnuninni, 
sem gerð var í byrjun vikunnar. 
Samanlagt eru Sjálfstæðisflokk-
urinn og Framsóknarflokkurinn 
með 42,7 prósent atkvæða og 28 
þingmenn, en 32 þingmenn þarf 
til að halda meirihluta á Alþingi.

Litlar breytingar hafa orðið á 
fylgi annarra flokka en Framsókn-
arflokksins. Píratar hafa þó tapað 
nokkru fylgi, og mælast nú með 
stuðning 6,8 prósenta kjósenda. Í 
könnun Fréttablaðsins í lok febrú-
ar mældist flokkurinn með 10,2 
prósenta stuðning, talsvert yfir 5,1 
prósents kjörfylgi Pírata.

Píratar myndu miðað við þessa 
niðurstöðu bæta við sig einum 
þingmanni, fara úr þremur í fjóra.

Samfylkingin mælist með örlít-
ið hærra fylgi en í febrúar. Alls 
styðja 19,3 prósent landsmanna 

flokkinn nú, en 18 prósent í lok 
febrúar. Fylgi flokksins er talsvert 
yfir 12,9 prósenta kjörfylgi Sam-
fylkingarinnar. 

Flokkurinn fengi 13 þingmenn 
yrðu niðurstöður kosninga í takt 
við könnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2, en er með níu þingmenn 
í dag.

Björt framtíð mælist með 16,9 
prósenta fylgi nú, örlitlu minna 
en í síðustu könnun. Flokkurinn 
mælist með rúmlega tvöfalt kjör-
fylgi sitt, sem var 8,2 prósent, og 
fengi 11 þingmenn yrði kosið nú í 
stað þeirra sex sem flokkurinn er 
með í dag.

Vinstri græn virðast fjarri því 
að ná vopnum sínum, og njóta nú 
stuðnings 10,9 prósenta lands-
manna, sem er svipað hlutfall og 
í síðustu könnun, og nákvæmlega 
sama tala og kom upp úr kjörköss-
unum. Flokkurinn myndi því halda 
sínum sjö þingmönnum yrði geng-
ið til kosninga nú.

Ánægðir með Bjarta framtíð
Kjósendur Bjartrar framtíðar 
virðast ívið ánægðari með sinn 
flokk en kjósendur annarra flokka. 
Alls segjast 87,4 prósent þeirra 

STUÐNINGUR VIÐ STJÓRNMÁLAFLOKKA

 Kosningar 27.4.2013
 Könnun 26. til 27. 6.2013
 Könnun 30. til 31. 10.2013
 Könnun 29. til 30. 1.2014
 Könnun 26. til 27. 2.2014 
 Könnun 14. til 15. 4.2014
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Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 dagana 14. og 15. febrúar 2014.
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Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 
dagana 14. og 15. febrúar 2014.

➜ Fjöldi þingmanna
 Kosningar 27.4.2013 K
 Könnun 14. til 15. 4.2014

Landið tekið að rísa hjá Framsókn
Fleiri styðja Framsóknarflokkinn nú en fyrir tveimur mánuðum samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Stjórnarflokkarnir eru 
með samanlagt 42,7 prósenta fylgi og 28 þingmenn samkvæmt könnuninni. Píratar tapa fylgi milli kannana og mælast með 6,8 prósent. 

sem kusu Bjarta framtíð í síðustu 
kosningum myndu kjósa flokkinn 
aftur yrði gengið til kosninga nú. 
Þeir sem nefna annan flokk myndu 
flestir kjósa Pírata.

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins 
eru litlu minna ánægðir, og myndu 

83,1 prósent þeirra sem kusu 
flokkinn síðast gera það aftur. 
Sama á við um 81,6 prósent kjós-
enda Samfylkingarinnar.

Vinstri græn og Framsóknar-
flokkurinn skera sig nokkuð úr. 
Um 75,5 prósent þeirra sem kusu 

Vinstri græn síðast myndu gera 
það aftur. Hlutfallið er lægra hjá 
Framsóknarflokknum, aðeins 72,2 
prósent þeirra sem kusu flokkinn 
síðast myndu gera það aftur núna 
samkvæmt könnuninni.

 brjann@frettabladid.is

12.04.2013 ➜ 18.04.2013
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Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

PÁSKAVEÐRIÐ  SV-áttin verður áfram ríkjandi, lægir á mánudag og fer síðan heldur 
hlýnandi í vikunni. Úrkoman heldur sig að mestu við V-hluta landsins þessa helgina en 
bjartviðri á köflum á NA- og A-landi. Fremur hlýtt að degi til en víða næturfrost. 
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MÁNUDAGUR

Á MORGUN

Vor í Lissabon

VITA er lífiðVITA
Suðurlandsbraut 2
Sími 570 4444  

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is

30.apríl – 4.maí

*Verð án Vildarpunkta 59.900 kr.

Flugsæti: 49.900 kr. 
og 12.500 Vildarpunktar*
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*Verð án Vildarpunkta 89.900 kr.

Tilboðsverð á mann frá 79.900 kr.
og 12.500 Vildarpunktar*

Innifalið: Beint flug með Icelandair, 
gisting á Hótel Holiday Inn 
með morgunverði í 4 nætur 
og íslensk fararstjórn.

Síðustu sætin

Hringt var í 1.332 manns þar til náðist í 801 samkvæmt lagskiptu úrtaki dagana 14. og 15. apríl. Svarhlutfallið var 60,1 
prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, og hlutfallslega eftir 
búsetu og aldri. 

Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til þingkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk 
er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar var spurt: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða ein-
hvern annan flokk? Það er gert í samræmi við aðferðafræði sem þróuð var á Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Alls 
tóku 62,4 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

AÐFERÐAFRÆÐIN

10.000 
tonn 
af tómötum hafa verið framleidd hér 
á landi frá árinu 1986, eða um 340 
tonn árlega.

5 milljónir 
er sá fj öldi farþega sem áætlað er að 
fari um Kefl avíkurfl ugvöll á ári innan 
næstu fi mm ára. 

1,5 milljónir 
króna 
er sú tala sem starfsfólk Sjóvár gat 
grætt daginn sem félagið var skráð 
í Kauphöllina á föstudag.

20 prósent 
aðspurðra myndu kjósa evrópusinn-
aðan stjórnmálafl okk hægra megin 
við miðju, samkvæmt skoðanakönn-
un Capacent Gallup.

32 milljónum
króna varði Orkuveita Reykjavíkur til 
að hreinsa og farga rusli sem endar í 
salernum borgarbúa.



www.rumfatalagerinn.is

ALLIR SÓFAR
OG SVEFNSÓFAR

25%
AFSLÁTTUR

FRÁBÆR TILBOÐ!

KRONBORG GREENLAND ANDADÚNSÆNG
Notaleg og góð sæng fyllt með 90% af andadúni og 10% af 

andafiðri. Þyngd: 750 gr. Sængin er saumuð í ferninga og því 
helst dúnninn jafn yfir alla sængina.  Stærðir:

135 x 200 sm. 17.950 nú 14.950
135 x 220 sm. 19.950 nú 16.950

Koddi: 50 x 70 sm. 7.995
Vnr. 4060050, 4060051, 4260004

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

ANDADÚNSÆNG

SPARIÐ 

3000
AF SÆNGUM

PLUS B12 JUBILÆUM DÝNA
Miðlungsstíf dýna með 250 pokagormum pr. m2. Innifalið í 

verði er 4 sm. þykk og góð yfirdýna. Slitsterkt áklæði úr 
polyester/polypropylene. Grindin er úr sterkri, ofnþurrkaðri 

furu. Fætur verð frá: 6.995 Verð án fóta.
Vnr. B812449432

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

90 X 200 SM.

34.950
FULLT VERÐ: 44.950

14.950
135 X 200 SM. FULLT VERÐ: 17.950VIBE OG ERNA

SÆNGURVERASETT
Efni: 100% bómullarsatín.  Stærð: 

140 x 200 sm.  Vnr. 1272380, 
1273280

PL
ÞÆ
& G

VIBE OG ERNA

BÓMULLARSATÍN

SPARIÐ 

1000

2.995
FULLT VERÐ: 3.995

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

GOLD
EINSTÖK
GÆÐISPARIÐ 

10.000
KRÓNUR
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GILDA AÐEINS
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KOSNINGAR Samstaða virðist meiri 
um stefnuna í flugvallarmálum hjá 
frambjóðendum Sjálfstæðisflokks-
ins en var í fyrri hópi borgarfull-
trúa flokksins. 

Sjálfstæðisflokkurinn í borginni 
kynnti stefnumál sín á blaðamanna-
fundi í Rimaskóla í Grafarvogi á 
skírdag. Þar kom meðal annars 
fram að frambjóðendur flokksins 
telja ljóst að flugvöllurinn verði í 
Vatnsmýri um 
fyrirsjáanlega 
framtíð. Hall-
dór Halldórsson, 
oddviti flokksins, 
boðar um leið 
kosningu meðal 
reykvískra kjós-
enda um fram-
tíð flugvallarins 
þegar nefnd um 
framtíð hans, 
sem Ragna Árnadóttir lögfræð-
ingur og fyrrverandi dómsmálaráð-
herra fer fyrir, skilar tillögum í lok 
árs. Fyrri íbúakosningu frá 2001, 
þar sem brotthvarf flugvallarins 
var samþykkt, telur hann úrelta.

Afstaða borgarfulltrúa sjálf-
stæðisflokksins til flugvallarins 
var áður klofin. Þannig vildu  fyrr-
verandi borgar fulltrúarnir Gísli 
Marteinn Baldursson og Þorgerður 
Helga Vigfúsdóttir að flugvöllurinn 
viki. Þá hefur örlað á skoðanamun í 
hópi núverandi frambjóðenda. Við 
afgreiðslu aðalskipulags í borgar-
stjórn í nóvember í fyrra var líka 
felld tillaga borgarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins, Júlíusar Vífils 
Ingvarssonar, Kjartans Magnús-
sonar og Mörtu Guðjónsdóttur, í 
öðru, þriðja og sjötta sæti nú, um að 
flugvöllurinn yrði sýndur á núver-

andi stað í skipulaginu. Þau greiddu 
líka atkvæði gegn aðalskipulaginu. 
Hildur Sverrisdóttir og Áslaug 
Friðriksdóttir, sem nú skipa fjórða 
og fimmta sæti á lista flokksins, 
samþykktu hins vegar aðalskipu-
lagið og sátu hjá við afgreiðslu á 
tillögu samflokksfólks síns.

Halldór telur að taka þurfi upp 
aðalskipulag borgarinnar vegna 
ákveðinna þátta, en flokkurinn 
sé hins vegar sammála flestum 
áformum sem þar koma fram um 

þéttingu byggðar. „Við viljum fá 
niðurstöðu Rögnunefndarinnar 
og tryggja það að höfuðborgin sé 
með flugvöll í einhverri mynd. Við 
viljum ekki að innanlandsflugið 
flytjist til Keflavíkur,“ sagði hann 
í viðtali við fréttastofu að lokinni 
kynningu á stefnumálunum. Um 
leið sagði hann vel koma til greina 
að byggja í Vatnsmýri, það færi 
eftir útfærslum í niðurstöðum 
nefndarinnar um framtíð flugvall-
arins.  olikr@frettabladid.is

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Í ÞOKU  Afstaða væntanlegs borgarstjórnarflokks 
Sjálfstæðisflokks til uppbyggingar í Vatnsmýri ræðst nokkuð af tillögum nefndar um 
framtíð flugvallarins sem skila á í lok þessa árs.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flugvöllur í kosningu 
þegar nefndin klárar
Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík vill láta kjósa aftur um framtíðarstaðsetningu 
Reykjavíkurflugvallar þegar nefnd um framtíð hans skilar af sér í lok árs. Flokkur-
inn kynnti áherslur sínar á skírdag. Prófa á fimm ára bekk og auka sveigjanleika.

Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum er 
talað fyrir auknum sveigjanleika milli skólastiga til að betur verði mætt 
þörfum einstakra barna, allt frá leikskóla til framhaldsskóla. Námsleiðum 
eigi að fjölga í efri bekkjum grunnskóla og gefa nemendum kost á að 
stunda framhaldsskólaáfanga samhliða grunnskólanámi. Flokkurinn vill 
líka taka upp fimm ára bekk sem tilraunaverkefni. „Nágrannasveitar-
félögin hafa gert tilraunir með þetta og það hefur gengið vel. Við teljum 
þetta mjög áhugavert,“ segir Halldór Halldórsson, oddviti flokksins. 

Vilja auka sveigjanleika í skólakerfinu

VIÐSKIPTI Eignasala Íbúðalána-
sjóðs á fyrstu þremur mánuðum 
ársins er yfir sautjánfalt meiri en 
á sama tíma í fyrra. Í tilkynningu 
sjóðsins til Kauphallar kemur fram 
að á fyrsta ársfjórðungi hafi sjóð-
urinn selt 629 eignir, þar af rúm-
lega 500 íbúðir sem seldar voru til 
leigufélagsins Kletts. Á sama tíma 
í fyrra voru seldar 36 eignir. 

Fram kemur að samþykkt hafi 
verið að auki kauptilboð í 93 eign-
ir til viðbótar þar sem tilboðs-
hafar vinni að fjármögnun. 1.028 
eignir eru sagðar í sölumeðferð en 
Íbúða lánasjóður er með 919 íbúðir 
í útleigu um land allt.

Í mánaðarskýrslu sjóðsins 
kemur fram að hlutfall lána ein-
staklinga sem eru í vanskilum 
hafi lækkað í mars. Fjárhæð van-
skila útlána til einstaklinga nam 
4,3 milljörðum króna. „Alls voru 

7,11 prósent þeirra heimila sem 
eru með fasteignalán sín hjá Íbúða-
lánasjóði með lánin í vanskilum í 

lok mars 2014, sambærilegt hlut-
fall í lok mars 2013 var 9,20 pró-
sent.“  - óká

Vanskilahlutfall einstaklinga lækkar milli marsmánaða 2013 og 2014:

Seldu 629 eignir á fyrsta fjórðungi

REYKJAVÍK  Almenn útlán Íbúðalánasjóðs drógust saman um 45,4 prósent milli 
mars 2014 og 2013, fóru úr 743 milljónum í 406 milljónir.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tenerife nýtur afgerandi sér-
stöðu fyrir einstakt náttúrufar 
og veðursæld, hreinleika og 
frábæran aðbúnað.

Kynntu þér Tenerife  
á uu.is
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HOVIMA SANTA MARIA 
Íbúð með einu svefnherbergi  

og morgunverði.

10 nætur á 126.600 kr.
2.–12. maí. Flogið heim með  

Norwegian í gegn um London.

19 nætur á 149.900 kr.
2.–21. maí.

Verð eru á mann miðað við tvo fullorðna.

SVÍÞJÓÐ Hjón í úthverfi Stokk-
hólms vöknuðu upp við vondan 
draum þegar þrír grímuklædd-
ir þjófar sem komnir voru í íbúð 
þeirra heimtuðu peninga og verð-
mæti. 

Innbrotsþjófarnir komust hins 
vegar fljótt að því að þeir höfðu 
brotist inn á rangan stað og báðust 
afsökunar á ónæðinu.

Þjófarnir notuðu þó tækifærið 
og höfðu á brott með sér giftingar-
hringa hjónanna, að því er segir á 
fréttavef Dagens Nyheter. - ibs

Brutust inn í ranga íbúð:

Þjófarnir báð-
ust afsökunar

SUÐUR-KÓREA, AP Mögulegt er að 
fleiri af farþegum suður-kóreskrar 
farþegaferju sem hvolfdi á fimmtu-
dagskvöld hefðu bjargast ef skip-
stjóri ferjunnar hefði gefið fyrir-
mæli um að yfirgefa skipið fyrr. 

Skipstjórinn var handtekinn í 
gær ásamt tveimur öðrum skip-
verjum. Hann er sakaður um van-
rækslu í starfi og önnur brot. 

Skipstjórinn var ekki í brú skips-
ins þrátt fyrir að siglt hafi verið á 
hafsvæði þar sem þess er krafist, 
lögum samkvæmt. Þá forðaði hann 

sér snemma frá borði í stað þess að 
stýra björgunaraðgerðum.

„Skipstjórinn forðaði sér frá 
borði á undan farþegunum,“ segir 
Yang Jung-jin, saksóknari sem fer 
með rannsókn málsins.

Rannsókn á ástæðum þess að 
ferjunni hvolfdi miðar lítið, en 
komið hefur í ljós að hún beygði 
skarpt rétt fyrir slysið. Ástæða 
þess að skipið beygði hefur ekki 
verið gefin upp.

Alls voru 476 um borð í ferjunni, 
flest börn á leið í skólaferðalag. 

Staðfest hefur verið að 174 kom-
ust af, 28 eru látnir og 274 er enn 
saknað. Einn þeirra sem komust 
lífs af, aðstoðarskólastjóri sem 
hafði umsjón með stórum hópi 
barna á ferjunni, stytti sér aldur 
í gær. Í sjálfsvígsbréfi hans kom 
fram að hann gæti ekki afborið að 
hafa lifað af þegar svo mörg börn 
í hans umsjá létust.

Kafarar leita nú að líkum um 
borð í skipinu en lélegt skyggni 
undir yfirborði sjávar torveldar 
leitina verulega. - bj

Lögreglan í Suður-Kóreu hefur handtekið skipstjóra ferju sem hvolfdi og sakar hann um vanrækslu:

Skipstjórinn forðaði sér snemma frá borði

SYRGJA  Ættingjar þeirra sem fórust 
með ferjunni og þeirra sem enn er 
saknað syrgja börn sín og ættingja.
 NORDICPHOTOS/AFP
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Griego Mar *** 
m/allt innifalið

Frá kr. 99.900 m/
bókunarafslætti
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi 
með allt innifalið. 2. maí í 10 nætur.

Villa Adeje *** 
m/allt innifalið

Frá kr. 189.900 m/
bókunarafslætti
Netverð á mann m.v. 2 í stúdíó 
með allt innifalið. 2. maí í 19 nætur.

Roc Flamingo *** 
m/allt innifalið

Frá kr. 181.900 m/
bókunarafslætti
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi 
með allt innifalið. 12. maí í 22 nætur.

Costa del Sol

Tenerife

10 nætur

19 nætur

22 nætur

 Frá kr.99.900 
ra

.ol

10.000 kr. 
bókunarafsláttur 

til 30. apríl 2014
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SkóSkógarhlíð 18 • Sími 595 10100000  
www.heheimsimsferferdirdir.is

VIÐSKIPTI „Þetta er bara byrjun-
in,“ segir Sigursteinn Másson, 
talsmaður Alþjóðadýraverndun-
arsjóðsins á Íslandi, um auglýs-
ingabann Whole Foods-verslana á 
íslenskt lambakjöt vegna hvalveiða 
Íslendinga. 

Hann segir fyrirtæki í Banda-
ríkjunum og innan Evrópusam-
bandsins í auknum mæli fylgja 
ákveðinni umhverfisstefnu. Það að 
standa í viðskiptum við aðila sem 
eru í alþjóðlegum viðskiptum með 
hvalaafurðir rúmist ekki innan 
þeirrar stefnu. 

Í frétt nýjasta tölublaðs Bænda-
blaðsins kemur fram að hvalveið-
ar Íslendinga ollu því að íslenskt 
lambakjöt var ekki auglýst í Whole 
Foods-verslununum í Bandaríkjun-
um á síðasta ári. 

Verslanirnar hættu að auglýsa 
vöruna á síðasta ári eftir gagnrýni 
hvalfriðunarsinna. Fyrir vikið 
gengu markmið um söluaukningu 
frá árinu 2012 ekki eftir og nærri 
lá að verslanirnar hættu 
sölu á íslensku lambakjöti. 

„Það sem er að gerast í 
Bandaríkjunum á hvorki að 
koma á óvart né er einstakt 
eða afmarkað. Ef menn 
fara ekki að láta sér segj-
ast, og hvalveiðar hefjast 
aftur í vor, þá er spurning-
in hvað gerist með önnur 
viðskiptaríki. Okkar helstu 
viðskiptalönd hafa með formleg-
um hætti á síðustu árum ítrekað 
mótmæli sín við þessum veiðum í 
viðskiptaskyni. Ef ekkert jákvætt 
gerist í málinu þá er hætt við að 
hlutirnir þróist til enn verri vegar,“ 
segir Sigursteinn. 

Jón Gunnarsson, formaður 
atvinnuveganefndar og þingmað-
ur Sjálfstæðisflokksins, telur 
hvalveiðar Íslendinga ekki vera 
áhyggjuefni vegna útflutnings og 
viðskipta við erlendar verslanir. 

„Við höfum áður séð ein-
hverjar hótanir í þessa 
átt,“ segir Jón. „Ég á ekki 
von á því að við [stjórn-
völd] blöndum okkur nokk-
uð í málið.“ 

Ekki náðist í Sigurð Inga 
Jóhannsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, 
við vinnslu fréttarinnar. 

Sigurður Eyþórsson, 
framkvæmdastjóri Landssam-
bands sauðfjárbænda, segir banda-
ríska markaðinn vera mjög mikil-
vægan og því hafi menn áhyggjur 
af að hann sé í hættu. 

„Við fáum mjög gott verð á 
bandarískum markaði þótt magn-
ið sé ekki mikið. Verslanirnar 
eru mjög þekktar og skipta okkur 
miklu máli. Það hefur tekið langan 
tíma að byggja upp gott samband 
við þessa aðila, þeir koma til lands-
ins í næsta mánuði til að funda um 

málið og þetta er eitthvað sem við 
verðum að taka alvarlega,“ segir 
Sigurður.  erlabjorg@frettabladid.is 

Telja útflutning bera 
skaða af hvalveiðum 
Whole Foods-verslanir auglýsa ekki íslenskt lambakjöt vegna hvalveiða. Áhyggjur 
eru uppi um að það sé aðeins byrjunin og fyrirtæki í öðrum löndum fylgi á eftir 
vegna umhverfisstefnu. Formaður atvinnuveganefndar segir áhyggjur óþarfar. 

SVÍÞJÓÐ Ókeypis líkamsrækt 
fyrir 90 ára og eldri í Nacka, einu 
úthverfa Stokkhólms, dregur að for-
vitna gesti hvaðanæva úr heimin-
um. Meðal þeirra sem stunda æfing-
ar þar einu sinni í viku er 100 ára 
gamall karlmaður og 93 ára gömul 
eiginkona hans. 

Frumkvæðið að átakinu, sem 
hófst vorið 2011 og nýtur styrks 
frá hinu opinbera, átti heimilis-
læknirinn Göran Murvall, að því er 
segir á fréttavef Sænska dagblaðs-
ins. Margir þeirra 16 sem byrjuðu í 
átakinu þurfa ekki jafnmikið á staf 
og göngugrind að halda og áður.

Haft er eftir Jan Lexell, prófess-
or í endurhæfingarlækningum við 

Háskólann í Lundi, að sífellt fleiri 
rannsóknir bendi til þess að lík-
amsrækt styrki ekki bara líkam-
ann, heldur geti hún komið í veg 
fyrir elliglöp. Rannsóknir sem pró-
fessorinn gerði á tíunda áratug síð-
ustu aldar á öldruðum leiddu í ljós 
að þeir gætu meira en tvöfaldað 
vöðvastyrk sinn á þremur mánuð-
um með öflugri kraftþjálfun. Aðrar 
rannsóknir hafa leitt í ljós að kraft-
þjálfun virkar einnig fyrir þá sem 
eru orðnir níræðir. 

Lexell segir þörf á fleiri verk-
efnum eins og í Nacka. Slíkt myndi 
spara fé til lengri tíma litið og auð-
velda mörgum öldruðum daglegt líf.

 - ibs

Gestir hvaðanæva úr heiminum kynna sér líkamsrækt aldraðra í Svíþjóð:

Er 100 ára og á fullu í ræktinni

HVALVEIÐAR  Hvalveiðar Íslendinga í viðskiptaskyni samræmast ekki umhverfis-
stefnu fjölmargra fyrirtækja í Evrópu og Bandaríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVÍÞJÓÐ Karlmaður á Skáni hefur 
verið ákærður vegna grófs ofbeld-
is þegar hann reyndi að reka út 
illa anda úr konu. Samkvæmt frétt 
frá Metro mun parið hafa neytt 
ofskynjunarsveppa áður en sær-
ingarnar fóru fram.

Hinn ákærði skrifaði í tölvupósti 
til konunnar að engill og guð hefðu 
tekið sér bólfestu í líkama hans. 
Þess vegna hafi það ekki verið 
hann sem beitti ofbeldinu. Hann 
neitar því ekki að konunni hafi 
verið misþyrmt. - ibs

Ákærður fyrir gróft ofbeldi:

Særingar eftir 
neyslu sveppa

LÍKAMSRÆKT  Æfingar aldraðra bæta 
líf þeirra. NORDICPHOTOS/GETTY

NOREGUR Nær 70 prósentum 
norskra hjúkrunarfræðinga finnst 
erfitt að meta verki hjá sjúkling-
um í minnihlutahópum frá öðrum 
menningarheimum þar sem þeir 
láti oft óþægindi sín í ljós á annan 
hátt en norskir sjúklingar. Þetta 
er niðurstaða rannsóknar doktors-
nemans Lise-Merete Alpers.

Hjúkrunarfræðingum finnst 
erfitt þegar sjúklingar kvarta of 
mikið og túlka kveinin jafnvel sem 
ýkjur. Hegðunin geti jafnframt 
leitt til rangrar greiningar.  - ibs

Hjúkrunarfræðingar í vanda:

Útlendingar fá 
verri meðferð

  Það sem 
er að gerast í 

Bandaríkj-
unum á hvorki 

að koma á 
óvart né er 

einstakt eða 
afmarkað. Ef menn fara 

ekki að láta sér segjast, og 
hvalveiðar hefjast aftur í 

vor, þá er spurningin hvað 
gerist með önnur við-

skiptaríki. 
Sigursteinn Másson, 

talsmaður Alþjóðadýraverndunar-
sjóðsins á Íslandi.

SIGURÐUR 
EYÞÓRSSON

VIÐSKIPTI Grár er langvinsælasti liturinn á nýjum bílum. Þetta 
má lesa úr Árbók bílgreina 2014 sem nýverið kom út í tengslum 
við aðalfund Bílgreinasambandsins.

Nærri helmingur nýskráðra bíla á síðasta ári var grár, en 
hlutfallið hefur síðustu ár sveiflast í kring um fimmtíu prósent-
in. Miklu munar svo á næstu litum. Í öðru sæti var hvítur með 
fimmtungshlutdeild. Hvítur hefur verið í öðru sæti frá 2010. 
Þriðja sætið hefur líka verið óbreytt frá þeim tíma, en það verma 
brúnir bílar með um 12 prósenta hlutdeild.

Í ritinu koma líka fram áhyggjur Jóns Trausta Ólafssonar, for-
manns Bílgreinasambandsins, af aldri bílaflota landsmanna, sem 
farið hafi hratt hækkandi síðustu ár. „Svo hratt að í dag er hann 
einn elsti bílafloti Evrópu og er meðalaldur skráðra fólksbíla á 
Íslandi hátt í 13 ár,“ segir hann. - óká

Litagleði einkennir ekki landann þegar kemur að vali á nýjum bílum:

Meðalbíllinn er gamall og grár

Í REYKJAVÍK  Gjaldþrot bílgreinafyrirtækja voru 
nærri meðaltali í fyrra, 3,4 prósent.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

Samsung Galaxy S5

119.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.
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notkun í
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fylgir!
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notkun í
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iPhone 5c 16GB

89.990 kr. stgr.

5.490 kr. /18 mán.
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Samsung Galaxy S4 Plus

99.990 kr. stgr.

5.990 kr. /18 mán.

0 kr. í frelsi

690 kr. í áskrift 4.990 kr./mán.

í alla
Ótakmarkaðar  
mínútur og 
SMS/MMS
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fylgir!
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iPhone 5s 16GB

109.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

Sumt er betra
en súkkulaði
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Lægri vextir  
á bílalánum

Lánshlutfall 
allt að 75%

Engin 
stimpilgjöld

Allt að 7 ára 
lánstími

Landsbankinn býður betri kjör í apríl. Lægri vextir 
á nýjum bílalánum og afsláttur af lántökugjöldum. 
Kynntu þér málið á landsbankinn.is/istuttumali.

ÁSTAND 
HEIMSINS

1
52 6

4
3

ÓFRIÐUR  Átök milli kristinna og múslima halda áfram í Mið-Afríkulýðveldinu. Ban 
Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvatti landsmenn til að vinna að 
friði í ávarpi sem útvarpað var í landinu á fimmtudag.  NORDICPHOTOS/AFP

KYSSIR KROSSINN  
Kona sem tilheyrir 
söfnuði rétttrúnaðar-
manna kyssir kross 
á göngu sinni um 
Jerúsalem á föstudag-
inn langa. Þúsundir 
kristinna pílagríma 
flykktust til Jerúsalem 
til að minnast kross-
festingar og upprisu 
Krists.

LÍFVÆNLEG PLÁN-
ETA  Vísindamenn 
greindu frá því á 
fimmtudag að vatn 
gæti verið á yfir-
borði plánetunnar 
Kepler-186f. Plánetan, 
sem gæti litið út eins 
og á þessari tölvu-
gerðu mynd, er svipuð 
að stærð og Jörðin. 
Plánetan gæti því haft 
sambærileg skilyrði 
fyrir líf og Jörðin. 
Heimsóknir gætu 
tekið langan tíma 
enda plánetan í um 
500 ljósára fjarlægð 
frá Jörðu.

1

2

3
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Bílalán í stuttu máli er vefur sem �allar um bílalán og það sem hafa þarf í huga  
þegar keyptur er nýr bíll. Kynntu þér allt um bílalán á landsbankinn.is/istuttumali

STYÐJA MUSHARRAF  Stuðningsmenn Pervez Musharraf, 
fyrrverandi forsætisráðherra Pakistans, söfnuðust saman 
við heimili hans í gær til að sýna stuðning sinn. Musharraf 
var ákærður fyrir landráð eftir að hann sneri úr útlegð fyrr á 
árinu.

ASNASKAPUR  Asni kannar vopnabúnað ísraelsks hermanns. Hermaðurinn fylgdist með vikulegum mótmælum Palestínumanna 
gegn stækkandi landnemabyggðum á Vesturbakkanum.

STÚLKURNAR VÖKVAÐAR  Ungversk stúlka í þjóðbúningi 
fær vatnsskvettu yfir sig í hefðbundnum hátíðarhöldum 
í Kalosca-héraði í Ungverjalandi. Heimamenn tala um að 
„vökva stúlkurnar“, en það er gömul frjósemisathöfn frá því 
áður en svæðið varð kristið.

4 5

6
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Ásgeir Jónsson hagfræðing-
ur er höfundur efnahags- 
og peningamálakaflans í
 skýrslu alþjóðastofnunar 

um mat á stöðu aðildarviðræðn-
anna. Þegar skýrslan var kynnt 
benti hann á að sennilega væri kraf-
an um endurgreiðslu húsnæðislána 
ein skýrasta vísbendingin um að 
þolinmæðin gagnvart óstöðugleika 
og fallvaltri krónu væri þrotin.

Ríkisstjórnin þreytist ekki á að 
segja þjóðinni að hrun krónunnar 
hafi verið mesta gæfa þjóðarinn-
ar í alþjóðlegu fjármálakreppunni. 
Á sama tíma segir hún að gengis-
hrunið hafi verið forsendubrest-
ur sem skattborgararnir þurfi að 

bæta þeim sem 
skulduðu hús-
næðislán. Eng-
inn slær hendi 
á móti pening-
um. En það sem 
flestir eiga erfitt 
með að skilja er 
þetta: Hvernig 
gat gengishrunið 

bæði verið gæfa og bótaskyldur for-
sendubrestur?

Eðli gengisfellingar er að flytja 
fjármuni frá heimilum til útflutn-
ingsfyrirtækja. Krafan um að fá 
forsendubrestinn bættan bendir 
ótvírætt til þess að almenningur 
sætti sig ekki við að gjaldmiðill-

inn sé notaður með þessum hætti. 
Gengisfellingin sem ríkisstjórnin 
lofsyngur er einfaldlega brestur á 
forsendum í augum kjósenda. Þegar 
stjórnmálamenn viðurkenna bóta-
kröfu af þessum sökum hafa þeir 
í reynd fallist á að gengisfellingar 
eru ekki lukkuhjól eða gæfumerki.

Sú ákvörðun meirihluta Alþing-
is að niðurgreiða skuldir einstak-
linga vegna gengishruns er í verki 
viðurkenning á því að gjaldmiðill-
inn er ónothæfur. Það er eins og að 
hrópa upp í vindinn að afneita því 
með orðum þegar verkin segja aðra 
sögu. Að þessu virtu má segja að 
Framsókn sé með sterkustu rökin 
fyrir nýjum stöðugum gjaldmiðli.

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Engin önnur Evrópuþjóð 
hefur greitt jafn háar skaða-
bætur úr ríkissjóði vegna 

tjóns sem gjaldmiðillinn hefur 
valdið. Forsætisráðherra segir 
reyndar að það sé heimsmet. 
Eftir lögmáli rökræðunnar er hin 
hliðin á því meti lélegasti gjald-
miðill í heimi.

Þá kunna einhverjir að spyrja: 
Er ekki ljómandi gott að hafa 
kerfi þar sem heimilin borga upp-
bætur til útflutningsfyrirtækj-
anna og ríkissjóður borgar heim-
ilunum skaðabætur fyrir að hafa 
greitt uppbæturnar? Verkurinn 
er sá að það kerfi er uppskrift 

að óðaverðbólgu. Það er svo vel 
þekkt Íslandssaga að óþarfi er að 
ganga á vegginn til að læra þau 
sannindi.

Ríkisstjórnin telur að hún geti 
náð þessum þremur markmið-
um samtímis: 1) Að varðveita 
fullt sjálfstæði í peningamálum. 
2) Að halda genginu föstu. 3) Að 
tryggja frjálsa fjármagnsflutn-
inga. Í skýrslu alþjóðastofnunar 
er hins vegar bent á að það sé nú 
almennt viðurkennt innan hag-
fræðinnar að ekkert land geti náð 
öllum þremur markmiðunum í 
einu. Þau verði alltaf að velja ein-
hver tvö af þessum þremur.

Þessi veruleiki skilur okkur 
eftir með val. Á annað borðið 
getum við valið höft og stöðug-
leika. Á hitt getum við kosið aðild 
að myntbandalagi og stöðugleika. 
Ríkisstjórnin telur sig hins vegar 
geta gert það sem hagfræðin 
telur ógerlegt. Hætt er við að sú 
tilraun endi með því að við náum 
ekki stöðugleikamarkmiðinu sem 
krafan um bætur fyrir forsendu-
brestinn sýnir að kjósendur setja 
í forgang. 

Fari fram sem horfir er því eins 
víst að við festumst á ný í hring-
rás skaðabóta fyrir uppbætur. Það 
er afturför en ekki framför.

Skaðabætur fyrir uppbætur

Í skýrslu alþjóðastofnunar 
er fyrst og fremst verið að 
meta stöðu aðildarviðræðn-

anna og svara þeirri spurningu 
hvort skynsamlegt sé að halda 
þeim áfram. Í kaflanum um efna-
hags- og peningamál er þó geng-
ið lengra. Þar er reynt að svara 
þeirri spurningu hvort aðild að 
evrópska myntbandalaginu sé 
fýsilegur kostur.

Niðurstaðan er laus við tæpi-
tungu. Þar er sagt að upptaka 
evru sé einn stærsti einstaki vel-
ferðarávinningur sem landsmenn 

eiga völ á. Þessi ákveðna niður-
staða rímar vel við þær ályktan-
ir sem draga má af yfirgripsmik-
illi og hnausþykkri greinargerð 
Seðlabankans um peningamálin 
og mögulega kosti á öðrum mynt-
um. Munurinn er sá að í nýju 
skýrslunni er talað skýrt. 

Engin dul er dregin á þá stað-
reynd að upptaka annarrar mynt-
ar felur í sér ýmsar fórnir. Bent er 
á að skammtímasveiflur í atvinnu-
leysi geti orðið meiri þó að ekkert 
bendi til að atvinnustig til lengri 
tíma yrði lakara. En þegar annar 

efnahagslegur ávinningur er met-
inn þykir enginn vafi leika á að 
heildarhagsmunir þjóðarinnar séu 
betur varðir með evru en krónu. 

Þessi niðurstaða rímar líka vel 
við þann almannavilja sem lesa 
má út úr óþolinu gagnvart for-
sendubresti endurtekinna gengis-
lækkana. Þegar öllu er á botninn 
hvolft hljóta menn að velta fyrir 
sér hvernig það megi vera að póli-
tíkin geti lokað bæði augum og 
eyrum þegar svo afgerandi fræði-
legt álit liggur fyrir. Og þó snýst 
þetta allt um höft eða frelsi. 

Velferðarbati

Á
ætlað er að Íslendingar borði um tvær milljónir 
páskaeggja núna um hátíðina. Það eru hátt í sex egg 
á mann; sum eru þegar horfin ofan í okkur en þeirra 
veglegustu verður margra leitað í fyrramálið, þegar 
páskadagur rennur upp.

Fyrir mörgum eru páskarnir fyrst og fremst kærkomið 
fimm daga frí þegar daginn er tekið að lengja og einkennast 
ekki sízt af útivist og súkkulaðiáti. Fyrir þá sem játa kristna 

trú – og það er yfirgnæfandi 
meirihluti þjóðarinnar – hafa 
þeir samt dýpri merkingu.

Páskaeggin eiga einmitt 
að minna okkur á inntak 
páskanna. Egg eiga sér langa 
sögu sem tákn um frjósemi og 

endurfæðingu, löngu fyrir daga Krists. Í kristinni táknfræði 
minnir hins vegar brotin skurn eggsins á tóma gröf Krists að 
morgni páskadags. Að utanverðu minnir eggjaskurnin á kaldan 
steininn en innan í henni er nýtt líf, sem bíður þess að klekjast 
út – og á það minnir líka krúttlegi páskaunginn sem trónir á 
mörgum súkkulaðieggjunum sem verða snædd á morgun.

Páskarnir eru mikilvægasta trúarhátíð kristinna manna 
vegna þess að í páskaboðskapnum felst fyrirheit um eilíft líf. 
Eftir dapurlegar frásagnir undanfarinna daga af kvöl og pínu 
Krists verður fagnaðarboðskapurinn lesinn úr Markúsarguð-
spjalli í kirkjum landsins í fyrramálið:

„Þá er hvíldardagurinn var liðinn keyptu þær María Mag-
dalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og 
smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar, um sólar-
upprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: „Hver 
mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum?“ En 
þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá en 
hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann 
sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. 

En hann sagði við þær: „Skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá 
Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upp risinn, hann er ekki 
hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og 
segið lærisveinum hans og Pétri: Hann fer á undan yður til 
Galíleu. Þar munuð þér sjá hann eins og hann sagði yður.““

Þessi frásögn af upprisunni er öflugasti drifkrafturinn í trú 
hundraða milljóna kristinna manna um allan heim. Páskarnir 
eru sigurhátíð, þar sem við fögnum sigri lífsins á dauðanum, 
ljóssins yfir myrkrinu, þess góða á illum öflum.

Kristnir menn vænta ekki eingöngu eilífs lífs eftir enda 
jarðlífsins, þeir eiga líka fyrirheit um nýtt líf með Kristi hér í 
þessari jarðvist ef þeir fara að fordæmi hans.

Það er ágætt að hafa það í huga um leið og einu af þessum 
tveimur milljónum páskaeggja er sporðrennt – og þá má um 
leið gleðjast yfir því að það er ekki algengt að jafnmargar 
kaloríur flytji okkur eins ánægjulegan og fallegan boðskap.

Kaloríur með fallegan páskaboðskap:

Tvær milljón 
áminningar 
um upprisu

Hættum að henda mat 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið býður til morgunverðar-
fundar um matarsóun, á Degi umhverfisins, 25. apríl 2014. 

Fjallað verður um umfang, ástæður og afleiðingar matarsóunar, hvað 
stýrir okkur sem neytendum við kaup á mat, hvernig nýta má betur 
hráefni við matvælaframleiðslu, hvernig draga má úr matarsóun í 
mötuneytum og þá vitundarvakningu sem hefur orðið meðal almenn-
ings varðandi þessi efni.  
Nánari dagskrá er að finna á heimasíðu ráðuneytisins, www.uar.is 

Fundurinn fer fram í Heklusal Hótel Sögu kl. 8:30 – 10:30. 

Fundurinn er öllum opinn og er aðgangur ókeypis en óskað er eftir því 
að fundargestir skrái sig á heimasíðu ráðuneytisins á slóðinni  
www.uar.is/matarsoun fyrir kl. 12 á hádegi 23. apríl. 
Afgangs matur verður nýttur í Kaffistofu Samhjálpar. 

Framsókn með sterkustu evrurökin



Ert þú á Facebook? Magnað, við líka!
facebook.com/lotto.is

Hann er ljómandi fínn og fimmfaldur páskapotturinn 
í Lottóinu og stefnir í 45 milljónir.

Leyfðu þér smá Lottó!

PÁSKAPOTTUR!
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

4 LÍTRAR 

Vnr. 86363041-540
KJÖRVARI pallaolía, glær,
græn, hnota, fura, rauðfura
eða rauðviður, 4 l.4.695kr.

4 LÍTRAR 

VIÐARVÖRN

3 LÍTRAR 

Vnr. 86360040-1337
Pallaolía, ljósbrún, 3 l.

Vnr. 89436375-94
PINOTEX pallaolía, glær, 
græn, brún eða fura, 5 l.

Vnr. 89410460-2460
PINOTEX CLASSIC
viðarvörn, margir litir, 6 l.

7.395kr.

4.995kr.5.995kr.

Vnr. 86332040-9040
KJÖRVARI viðarvörn,
margir litir, 4 l. 4.995kr.

Vnr. 42377537
Pallahreinsir 4 l. Vnr.  84105030/163500

SPEKTER pallaskrúbbur
eða pallavírbursti.

Vnr. 86333010
Viðarskoli, 1 l.

2.995kr. 3.495kr.

1.645kr.

Vnr. 80602503
TREOLJE pallaolía, 
ljósbrún, 3 l.

2.395kr.

5 LÍTRAR 6 LÍTRAR 

4 LÍTRAR 3 LÍTRAR 

2.995kr.2.995kr. 1.195kr. 1.295kr.

Vnr. 55092303 
Rósir 10 stk.

Vnr. 55092305 
Páskagreinar.

Vnr. 55092304 
Páskaliljur, 7 stk.

Vnr. 55092302 
Blönduð búnt.

BYKO BREIDD

1.995kr. 415kr.695kr.

Vnr. 55029093 
Páskaliljur.

Vnr. 55092140/48-9 
Orkídea eða hortensía.

Vnr. 55092161 
Chrysanthemum.

AFSKORIN BLÓM
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Vaxtalaust lán
BYKO býður kortalán án vaxta í allt 
að 12 mánuði. Sjá nánar á www.byko.is.

Klúbbstilboðin gilda 19.–21. apríl.

Vnr. 50657500
SOVEREIGN 90 
gasgrill, 12,59 kW.

Vnr. 49980781
Uppkveikjilögur, 1 l.

Vnr. 42374941
Viðarkol, 2 kg.

Vnr. 50657504
SIGNET 20 
gasgrill, 11,7 kW.

Vnr. 50657510
MONARCH 320 
gasgrill.

Vnr. 50630080
Cook Dome
kolagrill, 57 cm.

Vnr. 50650007
WEBER Q1200 
gasgrill, 2,64 kW.

Vnr. 50632115
COMBO ferða-
grill, 3,6 kW.

Vnr. 50650008
CLASSIC 3B 
gasgrill E310, 9,4 kW.

Vnr. 50650009
PREMIUM 3B 
gasgrill, 9,4kW 

169.995kr.

545kr.

105.995kr.

88.995kr.

44.995kr. 19.995kr.

Vnr. 42373644
Kúlugrill,
kolagrill, 43 cm.

3.995 kr.

Almennt verð 43.295 kr.
39.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 155.995 kr.
144.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 105.995 kr.
99.995kr.

KLÚBB verð
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Á TÓNLEIKA Unnar 
Söru Eldjárn í Mengi, 
Óðinsgötu 2, klukkan 

21 í kvöld. Unnur Sara flytur 
eigin lög auk nokkurra 
uppáhaldslaga eftir aðra.

Á SÖNG hrafnanna 
eftir Árna Kristjáns-
son í Útvarpsleik-

húsinu á Rás 1 klukkan 13 
á morgun. Hljóðverk sem 
fjallar um Davíð Stefánsson 
og vini hans. Ólafur Darri 
Ólafsson leikur Davíð.

SKÁLDSÖGUNA 
Sögusafn bóksalans 
eftir Gabrielle Zevin 

í þýðingu Karls Emils Gunn-
arssonar. Hugljúf saga um 
bækur, ást og missi. Hafðu 
vasaklút við höndina.

Á DJANGO 
UNCHAINED eftir 
Quentin Tarantino 

á Stöð 2 klukkan 23.55 
annað kvöld. Stórbrotin 
mynd með Jamie Foxx, 
Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio, Kerry Washington 
og Samuel L. Jackson í aðal-
hlutverkum. Tarantino eins 
og hann gerist bestur. 

Unnsteinn Manuel Stefánsson 
tónlistarmaður

Tónlistarhelgi Stefson-bræðra
 „Ég ætla að fara á Aldrei fór ég suður. Svo 
munum við Stefson-bræður líka koma til 
með að þeyta skífum fyrir vestan.“

Sigríður Thorlacius söngkona

Vestfi rðir og lítið páskaegg
 Ég ætla vestur um helgina og spila á 
Aldrei fór ég suður með Hjaltalín, borða 
kannski eitt páskaegg, það allra minnsta 
(bara upp á málsháttinn). Slappa af í 
góðra vina faðmi og horfa á fjöllin.

Ársæll Þór Ingvason, Intro Beats

Semja og spila
 Ég verð að spila á Dolly langt fram 
á laugardagsmorgun með vinkonu 
minni, DJ Yamaho. Restinni af 
helginni ætla ég að eyða í að semja 
tónlist og borða páskaegg.

„Það eru svo margir tónlistarmenn 
sem eru aldir upp í plötubúðum. 
Þegar stafræna formið kom til sög-
unnar og plötubúðir fóru að loka 
um allan heim, fóru þessar sem 
eftir urðu að verða dálítið sérstak-
ur vettvangur og mikil menningar-
starfsemi sem fer þar fram. Það er 
svo gaman fyrir fólk að koma inn 
og hitta aðra sem eru að fást við 
það sama, eða að sjá þekkt andlit 
úr bransanum,“ segir Ingvar Geirs-
son, eigandi Lucky Records, plötu-
verslunar á Rauðarárstíg, en alþjóð-
legur dagur plötubúðanna er í dag, 
laugardag.

„Deginum verður fagnað,“ segir 
Ingvar jafnframt, en meðal annars 
koma fram hljómsveitirnar Sam-
aris og Epic Rain, tónlistarmaður-
inn Futuregrapher og svo verður 
útgáfufyrirtækið Borg með svo-
kallað dj-sett. „Svo verður haldið 
upp á daginn með alls konar sér-
stökum útgáfum. Of Monsters and 
Men ætla að gefa út tveggja laga, 
sjö tommu, vínylplötu, Ásgeir 
Trausti, og John Grant gefa einnig 
út sérstaka útgáfu á þessum degi. 
FM Belfast ætla að hafa sína nýju 
plötu fáanlega í plötubúðum, þrátt 
fyrir að formlegur útgáfudagur 
plötunnar sé 22. apríl, og Epic Rain 
gefur einnig út nýja plötu í dag, svo 
eitthvað sé nefnt. Það lendir reynd-
ar þannig að dagurinn er á þess-
ari páskahelgi, þannig að við erum 
í smá stríði við póstinn með að fá 
allt efnið til landsins fyrir þennan 
dag,“ segir Ingvar léttur í bragði.

Ingvar segir mikla aukningu í 
útgáfu íslenskrar tónlistar. „Það er 
svo margt sem er að koma út, alls 
konar dót, margt sem er bara gefið 
út á vínyl og svona. En tölurnar eru 
samt langt frá því að vera þær sömu 
og voru fyrir tíu fimmtán árum 
síðan,“ útskýrir Ingvar, en hann 

hefur verið ein níu ár í bransanum. 
„Ég er gríðarlega mikill tónlistar-
áhugamaður og ég elska það sem ég 
geri. Það er rosalega gaman að hafa 
komið því þannig fyrir að geta gert 
þetta alla daga,“ segir Ingvar.

Alþjóðlegur dagur plötubúðanna 

er haldinn hátíðlegur í fjórða sinn 
hér á landi, en þetta er í fyrsta sinn 
sem íslensk útgáfa verður þennan 
dag. „Stefnan er að stækka við sig 
og hafa enn þá meiri og skemmti-
legri dagskrá á næsta ári,“ segir 
Ingvar að lokum.  olof@frettabladid.is

Íslenskar útgáfur 
í tilefni dagsins
Of Monsters and Men, Ásgeir Trausti, John Grant og FM Belfast meðal þeirra 
sem verða með sérstakar útgáfur á alþjóðlegum degi plötusala í dag, laugardag.

Ólöf Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Dagný Berglind Gísladóttir, 
ritstýra íbn.is

Páskaegg og sumarbústaður
„Ég verð á Laugarvatni að stunda jóga 
og hugleiðslu ásamt því að úða í mig 
páskaeggi númer 7 og reyna að klára 
mastersritgerðina mína.“ 

HELDUR DAGINN HÁTÍÐLEGAN  Ingvar Geirsson hjá Lucky Records hefur verið 
plötusali í um það bil níu ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FARÐU HLUSTAÐU LESTU HORFÐU...



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

A

1.499 kr

Sýpris

ferskur og flottur

39.900 kr.

Gasgrill Sunset 

3 brennarar

Sunset Solo 3
Grillflötur:628x406mm
3 ryðfríir brennarar, 9,67 kW
3000393

Húsasmiðjan og Blómaval Skútuvogi
Laugardagur  19. apríl  ....................................10-19
Páskadagur  20. apríl  ....................................Lokað
Annar í páskum  21. apríl  ....................................11-17

Sjá afgreiðslutíma um land allt á husa.is

PÁSKAR
OPIÐ Í DAG
FRÁBÆRT VERÐ!

799 kr.

Páskagreinar

899 kr

25%
Allt páskaskraut

afsláttur

19.900 kr.

Gasgrill Omega

2 brennarar

Omega 100
Grillflötur 500x360mm, 
Tvískiptur brennari, 6,2 kW
3000226

Weber Q120
Brennari: 2,64 kW
Grillflötur: 42x32 cm
3000244

49.900 kr.

Gasgrill Weber

Q200

Gasgrill Weber

Q120 svart ferðagrill

39.890 kr.

64.900 kr.

Gasgrill Drifter 

3 brennarar

Drifter 3
Grillflötur: 625x434 mm
3 ryðfríir brennarar,10,5 kW
3000213

Páskaliljur 10 stk. 

999

BUGG gasgrill
Grillflötur: 1860cm2

2 brennarar 5.86 kW.
3000223

75.890 kr.

Gasgrill BUGG

Með undirvagni

Weber Q200
Brennari: 3,51 kW
Grillflötur: 54x39 cm
3000259
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Ástandið hér í Bangui er 
ekki gott, en það er samt 
aðeins skárra en það var 
í desember og framan 
af janúar,“ segir Hörður 
Karlsson, sem starfað 

hefur síðan í nóvember í Mið-Afr-
íkulýðveldinu á vegum Matvæla-
áætlunar Sameinuðu þjóðanna.

„En það má segja að það slái í 
brýnu einhvers staðar í borginni 
á hverju kvöldi eða hverri nóttu.“

Hörður kom til Bangui, höfuð-
borgar Mið-Afríkulýðveldisins, rétt 
um það bil viku áður en allt fór úr 
böndunum. Séléka, skæruliðasam-
tök múslima, gerðu uppreisn í mars 
á síðasta ári og steyptu forseta 
landsins af stóli. Í desember höfðu 
kristnir menn komið sér upp ein-
hvers konar sjálfsvarnarsveitum 
sem tóku til við blóðugar hefndir.

„Múslimar hafa mjög hljótt um 
sig hér núna, og það er vegna þess 
að þessir svokölluðu kristnu menn, 
kallaðir Anti-Balaka hér, þeir hafa 
gengið um borgina til að leita þá 
uppi og brytja þá niður í einhvers 
konar hefndarskyni. Þeir fara enn 
ránshendi um bæinn og þá er eng-
inn óhultur. Og múslimar, þeir sem 
það geta, þykjast svo líka vera að 
hefna sín og gjalda í sömu mynt.“

Annað Rúanda?
Margir hafa haft áhyggjur af því að 
blóðbaðið í Mið-Afríkulýðveldinu 
geti magnast tiltölulega hratt þann-
ig að úr verði þjóðarmorð á stærð 
við það sem framið var í Rúanda 
fyrir tuttugu árum. Hörður segist 
þó ekki telja að sú verði raunin.

„Nei, ég held reyndar að það sé 
langt í að þetta verði eins og annað 
Rúanda. Það var allt svo vel skipu-
lagt og gerðist svo hratt,“ segir 
Hörður. „Ef ekkert er gert þá nátt-
úrlega halda þessar skærur áfram. 
En hér er enginn skipulagður her 
eða skæruher sem er að safnast 
saman og ætlar svo að storma af 
stað og byrja að höggva og drepa. 
Slíkt er ekki fyrir hendi. Drápin 
úti í mörkinni eru fyrir hendi, en 
ekki á stórum skala. En fólk er eins 
og það er. Menn eru enn að agnú-
ast hver út í annan, höggva mann 
og annan. Þessi hugsunarháttur er 
mjög ríkur í fólki.“

Friðargæsla
Frakkar hafa ásamt nokkrum Mið-
Afríkuríkjum séð um friðargæslu í 
landinu síðustu misserin. Í desem-
ber ákváðu Frakkar að senda fleiri 
hermenn þangað, og nýverið sam-
þykkti svo Evrópusambandið að 
senda þangað friðargæsluliða. Nú 
síðast hefur Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna samþykkt að senda nærri 
12 þúsund manna friðargæslulið til 
Mið-Afríkulýðveldisins.

„Þeir eru strax byrjaðir að trítla 
inn hérna undir merkjum friðar-
gæslu Sameinuðu þjóðanna. Með 

bláu húfurnar sínar.“ segir Hörð-
ur. „Þeir ætla að senda hingað 18 
þúsund manns, bæði löggur og 
her. Í millitíðinni reyna svo Frakk-
ar eins og þeir geta að halda ein-
hverju skikki á hlutunum. Og það 
hefur gengið ágætlega. En þeir geta 
auðvitað ekkert verið alls staðar. 
Vandamálið hérna er að það er akk-
úrat enginn infrastrúktúr í þessu 
landi. Það vantar algerlega. Þó það 
hafi verið búinn til forseti og ein-
hvers konar ríkisstjórn hérna í 
janúar, þá þarf að byggja hér nán-
ast allt upp frá grunni.“

Flugþjónusta hjálparstarfs
Þótt ástandið hafi skánað í höfuð-
borginni undanfarið, þá segir Hörð-
ur að átökin hafi færst í aukana víða 
úti á landi. „Það eru margir stað-
ir hér núna sem við getum ekkert 
flogið til fyrir vikið,“ segir hann.

Hann vinnur á vegum Matvæla-
áætlunar Sameinuðu þjóðanna, 
nánar tiltekið hjá lítilli undirstofn-
un sem nefna mætti Mannúðar-
flugþjónustu Sameinuðu þjóðanna, 
skammstafað UNHAS, sem stend-
ur fyrir UN Humanitarian Air 
Serv ice.

Starf hans er fólgið í því að sjá 
um flugþjónustu fyrir hjálpar-
stofnanir í landinu, bæði stofnan-
ir á vegum Sameinuðu þjóðanna 
og smærri stofnanir sem halda úti 
hjálparstarfsemi þar.

„Við erum bæði í fólksflutn-
ingum og fraktflugi. Við fljúgum 
með hjálparstarfsmenn, en flestar 
hjálpar stofnanir hafa einhverjar 
skrifstofur eða útgerðir í þessum 
þorpum. Fraktflugið er mest með 
lyf og þess háttar. Það væri alltof 
dýrt að flytja matvælin með flugi.“

Stríð og hamfarir
Hörður hefur í meira en 20 ár starf-
að við flug á mörgum helstu átaka- 
og hamfarasvæðum heims. Hann 
byrjaði í Angóla árið 1991: „ ... og 
hvílíkt kúltúrsjokk, svona nokkuð 
þekkti ég bara í sjónvarpi og bíó,“ 
segir hann.

Síðar hefur hann starfað víða 
í ríkjum Afríku og Asíu. Þar má 
nefna lönd á borð við Tsjad og 
Súdan, þar á meðal í Darfúrhéraði 
og svo í Suður-Súdan eftir að það 
ríki var stofnað. Hann hefur unnið 
í Kamerún og báðum Kongó-lönd-
unum, og á ýmsum tímum í bæði 
Norður- og Suður-Jemen.Hann 
hefur einnig starfað í Asíuríkjun-
um Nepal og Sri Lanka og var send-
ur til Indónesíu í byrjun árs 2006 
eftir að flóðbylgjan mikla hafði 
gert þar óskunda mikinn.

„Þetta eru alla jafna ekki nein-
ir plugnet-staðir sem við erum 
sendir til. Það er dýrt að halda úti 
flugi svo þetta er jafnan síðasta 

hálmstráið þegar aðrar samgöngu-
leiðir ganga ekki.“

Hörður vann einnig um tíma hjá 
Sameinuðu þjóðunum í Genf og í 
meira en þrjú ár í höfuðstöðvum 
Matvælaáætlunarinnar í Róm þar 
sem hann vann að því að búa til 
handbækur og skipuleggja gæða-
stjórnunarkerfi fyrir UNHAS: „Á 
þeim tíma var verið að koma þess-
ari flugdeild á koppinn. Hún var 
ekki til áður.“

Ætlaði rétt að skreppa
Snemma árs árið 1991 tók líf Harð-
ar nýja stefnu. Hann var þá 33 ára 
gamall, hafði starfað sem flugvirki 
hjá Flugfélagi Norðurlands á Akur-
eyri, en ákvað að freista gæfunn-
ar í útlöndum. „Ég ætlaði í smá-
skrepp til að vinna hjá svissnesku 
flugfélagi sem var með Twin Otter-
vélar í Angóla. Ég ætlaði bara rétt 
að belgja aðeins budduna.”

Síðan eru liðin 23 ár og framandi 
slóðir hafa verið hans starfsvett-
vangur síðan.

Hörður var ógiftur þegar hann 
fór út, en gerðist fjölskyldumaður í 
Norður-Frakklandi, rétt hjá landa-
mærum Belgíu. Þar á hann bæði 
konu og stjúpdóttur. „Ég kalla það 
heimili mitt núna,“ segir Hörður, 
sem skreppur þó heim á klakann 
stöku sinnum og talar íslenskuna 
eins og hann hafi aldrei farið héðan.

„Þetta hefur ekki alltaf verið 
fjölskylduvænt. Ég gerði heiðarlega 
tilraun til þess að hætta þessu síð-
asta sumar og byrjaði að vinna hjá 
Booking.com, en komst að því að 
ég er ekki mikið efni í þjónustu-
fulltrúa og leitaði því í sama farið 
aftur.“

Engin mannúðarástríða
Hann segist ekki hafa neina ein-
hlíta skýringu á því af hverju hann 
valdi sér þennan starfsvettvang.

„Ég er ekki að þessu af einhverri 
mannúðarástríðu. En ég var í skát-
um og björgunarsveitum heima alla 
tíð. Það er líka það. Mér finnst ég 
gera gagn, þótt maður sé oft hund-
fúll út í Sameinuðuþjóðakerfið. 
Svo er maður nú kominn af létt-
asta skeiði þannig að kannski er 
ekki um auðugan garð að gresja ef 
maður vildi hætta þessu.“

Hann segist afar sáttur við þessa 
vinnu: „Við erum ekki skotmark 
hérna, þannig að ef maður fer eftir 
þeim öryggisvenjum sem okkur er 
gert að fylgja, þá er maður ekkert 
hræddur um eigið skinn. Kúltúr-
sjokkið hefur líka mildast talsvert. 
Ætli ég sé ekki orðinn svona sam-
dauna þessu.“ Í eitt skipti þagnaði 
Hörður þó sem snöggvast meðan 
á samtali okkar stóð, en sagði svo: 
„Nei, þetta var ekki skothríð. Þetta 
voru þrumur.“

Á flugi um átakasvæði heims
„Menn eru enn að höggva mann og annan,“ segir Hörður Karlsson, sem starfað hefur við flug á mörgum helstu átaka- og 
hamfarasvæðum heims í meira en tuttugu ár. Árið 1991 hugðist hann skreppa úr landi til að ná sér í aukavinnu í Angóla, 
en hefur lítið komið heim síðan. Nú er hann í Mið-Afríkulýðveldinu þar sem blóðbaðið varð nánast stjórnlaust í vetur.

Mið-Afríkulýðveldið er eitt fátækasta ríki heims, þrátt fyrir auðuga nátt-
úru sem býr yfir verðmætum málmum, olíu, timbri og vatnsorku. Íbúarnir 
voru um mitt síðasta ár líklega um 4,4 milljónir, en á síðustu mánuðum 
hafa um 800 þúsund manns flúið heimili sín og margir þeirra farið yfir 
landamærin til Tsjad eða Kamerún.

Landið var frönsk nýlenda frá því um aldamótin 1900 til ársins 1960. 
Stjórn hins sjálfstæða ríkis hefur jafnan verið veikburða og mikil spilling 
viðloðandi, ekki síst á alræmdri stjórnartíð Jean-Bédels Bokassa, sem 

hrifsaði til sín völdin árið 
1965, krýndi sjálfan sig keisara 
í kostulegri athöfn árið 1974 
og ríkti til ársins 1979 þegar 
Frakkar hjálpuðu David Dacko, 
fyrsta forseta hins sjálfstæða 
ríkis, til að ná völdum aftur. 

Síðustu árin hafa einkennst 
af þrálátum átökum stjórnar-
hersins við Séléka, skæru-
liðahreyfingu múslima sem 
stofnuð var haustið 2012. 

Undir lok árs 2012 náðu Sél-
éka-menn meira en helmingi 
landsins á sitt vald. Samið var 
um vopnahlé í janúar 2013 en 

í mars réðust Séléka-menn engu að síður inn í höfuðborgina Bangui og 
náðu þar völdum. Þáverandi forseti, Francois Bozize, hraktist úr landi en 
Michel Djotodia, leiðtogi Séléka, tók sér forsetavald. 

Átökin héldu þó áfram og nýja stjórnin var sökuð um ofbeldisverk af 
ýmsu tagi. Djotodia forseti virtist enga stjórn hafa á sínum mönnum.

Þar kom að kristnir menn hófu undir lok síðasta árs hefndaraðgerðir 
og gáfu ekkert eftir í grimmdinni. Þeir fóru um landið í hópum undir 
nafninu Anti-Balaka og drápu múslima hvar sem þeir gátu. 

Í janúar sagði Djotodia svo af sér eftir þrýsting frá bæði nágranna-
ríkjum og alþjóðasamfélaginu. Hann flúði síðan land.

Catherine Samba-Panza, sem hafði verið borgarstjóri Bangui í tæpt ár, 
tók þá að sér forsetaembættið til bráðabirgða. Hún er fyrsta konan sem 
gegnir þessu embætti í Mið-Afríkulýðveldinu. Stefnt er að kosningum á 
næsta ári.

Mið-Afríkulýðveldið

BANGUI

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

V-Kongó
A-Kongó

Kamerún

Tsjad Súdan

S-Súdan

HÖRÐUR AÐ STÖRFUM  Þarna er hann að gera úttekt á litlum flugvelli við þorp í 
Mið-Afríku sem nefnist Bouar. Hann og félagar hans þurfa að gera úttekt á öllum 
áfangastöðum áður en þeir byrja að þjóna þeim, og svo þarf að heimsækja þá 
reglulega til að ganga úr skugga um að allt sé í lagi. MYND/HÖRÐUR KARLSSON

LENT Í NEPAL  „Þarna var ægifagurt og gaman að vera,“ segir Hörður 
um Nepal þar sem hann vann um skeið. Þyrlan hans á lendingarstað 
við Shreenagar í 10 þúsund fetum yfir sjávarmáli. MYND/HÖRÐUR KARLSSON

FARÞEGAR Á LEIÐ UM BORÐ  Flugvél af gerðinni Dash 8, ein þeirra 
véla sem Hörður og félagar hafa yfir að ráða, í Bambari í Mið-Afríku-
lýðveldinu. MYND/HÖRÐUR KARLSSON

JÓLADAGUR Í BANGUI  Hörður ásamt starfsfélögum sínum á 
jóladaginn síðasta. Þessa mynd notuðu þau á jólakveðjurnar.
 MYND/HÖRÐUR KARLSSON

  Við erum ekki skotmark hérna, þannig að ef maður 
fer eftir þeim öryggisvenjum sem okkur er gert að fylgja, 

þá er maður ekkert hræddur um eigið skinn. Kúltúr-
sjokkið hefur líka mildast talsvert. Ætli ég sé ekki 

orðinn svona samdauna þessu.
Hörður Karlsson

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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ÞÓRÓLFUR GÍSLASON (Kaupfélag Skagfirðinga) 
Petyr Baelish
„Miklir áhrifamenn sem kunna best við sig á bak 
við tjöldin og skipuleggja flókin samsæri þar sem 
allt leyfist, svo framarlega sem staða þeirra sjálfra 
styrkist.“

GUNNAR BRAGI SVEINSSON | Theon Greyjoy  
„Finna sig báðir í stöðu sem nær langt út fyrir 
burði þeirra. Gera svo illt verra með því að spila sig 
rækilega úr buxunum. Eiga það sameiginlegt að orðið 
pylsa verður fyndið ef það er nefnt í sömu andrá og 
nöfn þeirra.“

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON | Varys 
„Hann var tryggur Targaryen-maður, síðan með Störk-
unum, loks með Lannisterum og mun skipta eftir því 
sem vindar blása, en hann getur bara ekki hugsað sér 
Stannis og rauða guðinn, sem í verkum GRRM hlýtur 
að tákna ESB.“

Ísland eins og Westeros, sögusvið Game of Thrones, er staður þar sem ættarveldi og gamlar klíkur 
berjast um völdin. Á báðum stöðum er ógninni að utan haldið í skefjum og barist fyrir gömlum gildum. 

Og tækifærin virðast helst fólgin í aðsteðjandi vetri. En hver er hver á íslensku Krúnuleikunum?

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Birgitta Jónsdóttir

Arya Stark
„Dökkhærðar og baráttuglaðar. 
Báðar virðast langt frá megin-
plottinu og fjarri því að vera 
stórir leikendur í valdapólitíkinni 
en hver veit nema hugmyndir 
pírata um aukna upplýsinga-
skyldu stjórnvalda og gegnsærri 
stjórnvöld verði til að stinga á 
einhver kýli í samfélaginu á sama 
hátt og Nál Aryu?“

Jóhanna Sigurðardóttir 
og Guðbjartur Hannesson

Catelyn og Robb Stark 
„Allir vita að þau eru voðalega næs en hafa 
ekki mikið vit á pólitískri strategíu. Úrslit 
kosninganna voru rautt brúðkaup 
fyrir Samfylkinguna.“

Vigdís Hauksdóttir 

Daenerys 
Targaryen  
„Ef einhver myndi stökkva á 
bálköst með drekaegg í faðminum 
þá væri það Vigdís. Hugsanlega 
nær hún svipuðum stjórnsýslu-
legum árangri og Daenerys, eru 
ekki framsóknarmenn það sem 
kemst næst því að vera Dothraki í 
íslenskri pólitík? Þeir eru allavega 
mikið fyrir lambakjötið og lítið 
fyrir að fara út fyrir slétt-
una sína. Líkt og Daenerys 
þá spúir Vigdís eldi, 
kannski ekki í bókstaf-
legri merkingu heldur 
yfir kommentakerfi fjöl-
miðla og það er aðeins 
ein leið fær–  leiðin 

hennar. Drekarnir 
hennar heita 
Heimssýn, 
Bænda-
samtökin 
og LÍÚ.“

Sigmundur Davíð

King Joffrey
„Eiga það sameiginlegt að vera 
óvinsælustu menn landsins og í 
valdamesta embætti ríkisins. Báðir 
efast ekki um eigið ágæti og telja 
að allt sem þeir gera sé glæsilegt, að 
vinna stríð–  heimsmet í stjórnun, á 
sama tíma og almenningur snýr við 
þeim baki. Báðir bregðast fjandsam-
lega við allri gagnrýni og túlka slíkt 
sem persónulegar 
árásir. Ekki er 
þó hætta á 
að andstæð-
ingar 
Sigmundar 
byrli honum 
eitur, þótt 
hann kvarti 
undan loftárás-
um þeirra.“

ÁLITSGJAFAR Snæbjörn Brynjarsson sviðslistamaður og rithöfundur, Freyja Steingrímsdóttir stjórnmálafræðingur, Gísli Jökull Gíslason lögreglumaður

GAME OF   THRONES 
Í ÍSLENSKRI PÓLITÍK

AÐRIR SEM KOMUST Á BLAÐ 

Davíð Oddsson

Tywin Lannister
 „Hrokafullur og eilítið ofmetinn 
foringi. Hann heldur öllum í 
gíslingu þrátt fyrir að vera ekki 
konungur sjálfur.

Börn hans, Cersei og Jaime, 
eru Hanna Birna og Bjarni 
Ben. Bæði reyna þau að lifa 
sjálfstæðu lífi og andmæla 
stundum pabba en eru samt 
dæmd til að vera í skugga 
hans. Það er voða mikill 
Garðabær í Lannisterunum 
sem hlýtur að gera Vilhjálm 
Bjarnason að Tyrion. Hann 
getur ekki hugsað sér að 
yfirgefa flokkinn/fjöl-
skyldu sína en á 
í raun ekkert 
sameigin-
legt 
með 
þeim.“



– fyrir lifandi heimili –
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HÖLLIN – ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT OG SPENNANDI!

GLEÐILEGA PÁSKA!
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sófar eru fáanlegir í  

ótal útfærslum. 2ja og 3ja 
sæta, hornsófar, með og án 

tungu. Þeir eru fáanlegir  
bæði í ákæði og leðri  

og mörgum  
litum. 

299.990

       CAM   EO HORNSÓFI MEÐ TUNGU
Stærð: 234x304x157 H 88 cm. 

Slitsterkt ljóst og dökkgrátt áklæði.

    CAMEO einnig fáanlegur 3ja og 2ja sæta burgundy-rauður og dökkgrár
 3ja sæta 222x89 H 88 cm Fullt verð: 149.990 TILBOÐSVERÐ: 129.990
2ja sæta 160x89 H 88 cm Fullt verð: 119.990 TILBOÐSVERÐ: 99.990

OPNUNARTÍMI

UM PÁSKANA
Í DAG, SKÍRDAG – REYKJAVÍK – 1300-1700

Í DAG, SKÍRDAG – AKUREYRI – LOKAÐ

FÖSTUDAGURINN LANGI – LOKAÐ

LAUGARDAGUR – REYKJAVÍK – 1100-1700 

LAUGARDAGUR – AKUREYRI – 1100-1600

PÁSKADAGUR – LOKAÐ

ANNAR Í PÁSKUM – LOKAÐ

WOODY borðstofustóll. 7 litir með 
hvíttuðum viðarlöppum.

16.990

20% 
AFSLÁTTUR AF ALLRI 

SMÁVÖRU TIL PÁSKA!

MARCUS
Margir litir. Viður 

og krómlappir

MATIZE
Borðstofustóll

Eikargrind og svart leður

ANDREW
Borðstofustóll

Hvítur.

6.990 13.995

BLAZE
Barborð
Hvít borðplata 
á krómfæti.

DALLAS Barstóll
Svart og hvítt 
leður á krómfæti.

15.990

MATHILDE
Barstóll
Svart leður á 
krómfæti.

19.990

GINNIE
skrifborðsstóll 4 litir.

NÝTT
HUGMYND AÐ
FERMINGAR -

GJÖF!



– fyrst og   fremst

ódýr og snjöll
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Grillkryddað

1299kr.

kg

Verð áður 1598 kr. kg
ddiddi
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r 1598 kr.
Verð áður . kg
Verð áðurð áður 1e 5u gð 9 gá 8 káð 598 kr5 .. k
VeVeerðerrðrð áðáðáððurrururr 151591599988 krrkrr.. kgkgkg

æri marinerað, margar tegund
Lambalæ erað, marg dir
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PÁSKAVEISLA

Í KRÓNUNNI!

1. FLOKKS

ungnautakjöt

4198kr.
kg

Verð áður 4998 kr. kg
Ungnautalund, erlend

16%161166666666
afsláttur

takjtakjötjjöttakjtakjkjkktakkjjötööttötötjöötatakakjkjöjötöt

322%3333232222222
afsláttur

998kr.
kg

Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur kryddaðar
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1189kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakkar kryddaðir

3000%3333033000000
afsláttur
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18%1118888888
afsláttur

Bíldsshöfða

GGraanda

Brreiðholti

Moosfeellsbæ ÁrrbæAkrannesi

Veestmannnaeyjum

Reeyðarfiirði
Hvaaleyyrarbraut

Reyykjaavíkurvegi

Vaallakór
SelfosssiLLinndum

Opiðð
í dagg 

laaugarddaag

LLookað 
á mmoorgun 
pááskkadag

10-2110-220
11-19
11-18GGraanda



1398kr.
stk.

Krónu Súkkulaðiterta, 3 hæða

2998kr.
stk.

Önd Cherry Valley, 2,3 kg

1298kr.
kg

Matfugl veislufugl 

með fyllingu
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1989kr.
kg

Krónu kjúklingabringur magnpakkning

899kr.
stk.

Emmess Djæf krans m/daim

Aðeins
198 kr.

flaskan ef keypt 
er kippa!

í pk.
4

790kr.
pk.

Pepsi, 4x2 lítrar

í pk.
4

396kr.
pk.

Toppur án bragðefna, 4x2 lítrar
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Þann 1. janúar 2014 voru íbúar hins 
sameinaða sveitarfélags Garða-
bæjar og Álftaness, undir nafni 
þess fyrrnefnda, 14.180 talsins. 
Sameining þessara sveitarfélaga 
varð að veruleika þann 1. janúar 
2013 eftir að bæði sveitarfélögin 
samþykktu sameininguna í íbúa-
kosningu þann 20. október árið 
áður. Íbúaþróun hefur verið á þá 
leið að bæjarbúum hefur fjölgað 
umtalsvert á síðustu 10 árum eða 
um 31 prósent. Garðabær er í dag 
sjötta fjölmennasta sveitarfélag 
landsins. 

Mikið vatn hefur runnið til sjáv-
ar í sveitarstjórnarmálum síðan 
síðast var kosið til sveitarstjórn-
ar árið 2010 í Garðabæ. Í júlí árið 
2010 kom út skýrsla Ríkisendur-
skoðunar um fjárhagsvandræði 
Álftaness. Þá var komin fjárhags-
stjórn yfir rekstur þess sveitarfé-
lags og talið einsýnt að skatttekjur 
sveitarfélagsins dygðu ekki til að 
reka sveitarfélagið. Gerðir höfðu 
verið óuppsegjanlegir leigusamn-
ingar undir formerkjum einka-
framkvæmdar sem skuldbundu 
sveitarfélagið Álftanes til langs 
tíma. Álftanes var þá í þeirri stöðu 
að skuldir og skuldbindingar sveit-
arfélagsins voru um 7,5 milljarð-
ar króna. Söguna þekkja flestir og 
samhliða kosningum til stjórnlaga-
ráðs árið 2012 var einnig kosið um 
sameiningu sveitarfélaganna. 

Vegna sameiningar þessara 
tveggja sveitarfélaga er því lands-
lagið í kosningunum í vor nokkuð 
öðru vísi en það var fyrir fjórum 
árum. Bæjarfulltrúum mun fjölga 
í Garðabæ um fjóra, fara úr sjö í 
ellefu.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft 
gríðarlega góða stöðu í báðum þess-
um byggðarlögum. Í síðustu kosn-
ingum hlaut flokkurinn hreinan 
meirihluta í báðum sveitarstjór-
nunum, hlaut 47,3 prósent greiddra 
atkvæða á Álftanesi. Í Garðabæ 
fékk flokkurinn nærri tvö af hverj-
um þremur greiddum atkvæðum og 
fimm menn af sjö í bæjarstjórn.

Þreifingar áttu sér stað í vetur 
milli flokkanna í Garðabæ um að 
bjóða fram einn sameiginlegan 
lista gegn Sjálfstæðisflokknum. 
Þær umræður runnu fljótlega út í 
sandinn. 

Á síðasta kjörtímabili hefur 
Garðabær verið nokkuð í 
umræðunni. Vegarlagningu um 
Gálgahraun, nýrri vegtenging milli 
Álftaness og Garðabæjar, var harð-
lega mótmælt og fóru „Hraunavin-
ir“, samtök sérstaklega stofnuð til 
að verja Gálgahraun, þar fremst 
í flokki. Náttúruverndarsamtök 
mótmæltu einnig harðlega og voru 
skipulögð mótmæli viðhöfð þannig 
að lögregla þurfti að skerast í leik-
inn.

Líklegt er að fjögur framboð 
bjóði fram krafta sína í komandi 
kosningum í hinu sameinaða sveit-
arfélagi. Sjálfstæðisflokkur og 
Framsóknarflokkur eru tilbúnir 
með framboðslista. Björt fram-
tíð ætlar sér að bjóða fram lista 

sameiginlega með M-listanum 
sem bauð fram til sveitarstjórnar 
í Garðabæ árið 2010. Einnig ætlar 
Samfylkingin að tilkynna sinn lista 
fljótlega eftir páska. Fleiri framboð 
hafa ekki gert sig líkleg til að bjóða 
fram lista. 

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar, skipar áttunda sæti á 
lista Sjálfstæðisflokksins í komandi 
kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn í 
Garðabæ stillti upp lista og hafn-
aði þar þremur reyndum bæjar-
fulltrúum flokksins og stillti Gunn-
ari upp í efsta sæti listans. Mikillar 
óánægju gætti meðal sumra sjálf-
stæðismanna með niðurstöðu upp-
stillingarnefndar. Gunnar kom þá 
fram með málamiðlunartillögu á 
sáttafundi í Sjálfstæðisflokknum 
þess efnis að hann færði sig úr odd-
vitasætinu í það áttunda. 

Gunnar telur uppstillinguna ekki 
skaða flokkinn í komandi kosning-
um. „Ég er ánægður með þann 
lista sem var stillt upp. Auðvitað er 
eftir sjá að reyndum bæjarfulltrú-
um en á endanum var þetta lýð-
ræðisleg niðurstaða. Ég er í senn 
oddviti og bæjarstjóraefni Sjálf-
stæðisflokksins þó ég hafi ákveðið 
að fara niður í áttunda sæti listans. 
Um leið og ég skynjaði ákveðin von-
brigði með útkomu uppstillingar-
nefndar kom ég fram með lausn á 
málinu og þá fann ég að andrúms-
loftið róaðist til muna.“

Einar Karl Birgisson er oddviti 
Framsóknarflokksins í komandi 
kosningum. Framsóknarflokkur-
inn náði ekki inn manni í kosning-
unum í Garðabæ en Einar Karl sat 
í sveitarstjórn Álftaness árið 2010. 

Að hans mati hefur sameiningin 
tekist með ágætum, sameiningar-
ferli sem þetta taki oft langan tíma 
og halda verði þeirri vinnu áfram. 
Sameiningin hafi þó gengið stór-
áfallalaust fyrir sig og sveitarfé-
lögin passi vel saman. 

„Mikilvægt er að góð staða 
Garðabæjar nýtist íbúum sem best 
og að þjónusta við íbúana verði 
aukin,“ segir Einar Karl. „Við 
leggjum einnig áherslu á að farið 
verði vel yfir samgöngumálin 
innan sveitarfélagsins því flösku-
hálsar eru víða.“

Einar Karl telur að hlúa þurfi 
áfram vel að íþrótta- og tómstunda-
málum í bæjarfélaginu. Marka 
þurfi skýra stefnu til framtíðar í 
uppbyggingu íþróttamannvirkja 
og svæða svo flestar íþróttagrein-
ar geti blómstrað í Garðabæ

Steinþór Einarsson var kosinn 
í bæjarstjórn Garðabæjar fyrir 
Samfylkingu. Flokkurinn hefur 
ekki sett saman lista en von er á 
að það klárist í næstu viku. Hann 
gefur ekki upp hvort hann haldi 
áfram. Steinþór telur að skipulags-
mál verði efst á baugi í kosninga-
baráttunni í vor.

„Hér eru menn að reyna að koma 
upp miðbæ, það hefur tekið lang-
an tíma en hillir undir það núna. 
Einnig hafa verið langir biðlistar 
eftir félagslegu húsnæði og hjá fötl-
uðum. Ekkert hefur miðað í þeim 
málum þrátt fyrir fjármuni í fjár-
hagsáætlun til verksins. Einnig 
skiptir máli fyrir þróun sveitar-
félagsins að við hugsum hvernig 
byggðin þróist. Það skiptir máli að 
leyfa byggðakjörnunum að mætast 
í stað þess að byggja til fjalla.“

Sameiningin gengið áfallalaust 
Sameining sveitarfélaganna Garðabæjar og Álftaness var samþykkt í íbúakosningu þann 20. október árið 2012. Bæjar-
fulltrúum fjölgar um fjóra, fara úr sjö í ellefu talsins. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut í síðustu sveitarstjórnarkosningum 
hreinan meirihluta í báðum bæjarfélögunum. Garðabær er sjötta stærsta sveitarfélag landsins, 10.472 eru á kjörskrá. 

Garðabær

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR 2014 GARÐABÆR

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

10.643
manns 
bjuggu í Garðabæ 
árið 2010

14.182
manns 
búa í Garðabæ í dag

10.472 
eru á kjörskrá

7,5 
milljarðar
Skuldir og skuldbindingar 
Álft aness árið 2010

FRAMBOÐSLISTAR Í MOSFELLSBÆ

Sjálfstæðisflokkur
1. sæti Áslaug Hulda 
Jónsdóttir framkv.stjóri

2. sæti  Sigríður Hulda Jónsdóttir 
framkv.stjóri
3. sæti Sigurður Guðmundsson 
lögfræðingur
4. sæti Gunnar Valur Gíslason 
framkv.stjóri 

8. sæti Gunnar Einarsson bæjarstjóri

Framsókn
1. sæti Einar Karl 
Birgisson svæðisstjóri 
Latabæjar

2. sæti Þórunn K. Matthíasdóttir 
forstöðumaður
3. sæti Björn Þorfinnsson sölufulltrúi
4. sæti Anna Lena Halldórsdóttir 
kennari

D B

Samfylkingin og Björt framtíð hafa ekki sett saman lista en úr þeirra her-
búðum er það að frétta að listarnir séu að verða tilbúnir.

D-listi 
Sjálfstæðisflokkurinn 

5 fulltrúar
63,5% 

B-listi 
Framsóknarflokkurinn

0 fulltrúar
5,4%

Auðir og ógildir seðlar

6%

S-listi 
Samfylkingin

1 fulltrúi
15,3% 

M-listi 
Fólksins í 
bænum 

1 fulltrúi
15,9% 

Kosningaúrslit 
2010



OPNUNARTÍMAR 
NETTÓ UM PÁSKA AKUREYRI

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12.00-18.00

BORGARNES

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

EGILSSTAÐIR

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

GRINDAVÍK

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

HVERAFOLD

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

HÖFN

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

SALAVEGUR

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12.00-18.00

MJÓDD/GRANDI

Opið til miðnættis

Lokað til miðnættis

Lokað til miðnættis

Dag&nótt

REYKJANESBÆR

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

SELFOSS

10.00-20.00

Lokað

Lokað

10:00-20:00

SKÍRDAGUR
FÖSTUDAGURINN LANGI

PÁSKADAGUR
ANNAR Í PÁSKUM

SKÍRDAGUR
FÖSTUDAGURINN LANGI

PÁSKADAGUR
ANNAR Í PÁSKUM

Tilboðin gilda 16. -21. mars 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

1.167,–

1.594,–

2.169,–

2.198,–

-30%

Kræsingar & kostakjör

Nýtt 

korta
tím

abil

391,–

342,–

-30%

-30%

179,–
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„Okkar loforð miða að því að efnahagur foreldra og fjöl-
skyldna eigi ekki að koma í veg fyrir að börn geti verið 
virkir þátttakendur í íþróttum og tónlistarnámi. Við 
verðum að horfast í augu við það að það eru margar 
fjölskyldur í borginni sem eiga erfitt með að láta enda 
ná saman. Það fylgja mikil útgjöld þessum frístunda-
hluta og með því að hækka frístundakortið þá erum við 
að reyna að koma til móts við þessar fjölskyldur. Við 
viljum líka auka systkinaafslætti, þannig að þeir gildi 
þvert á skólastig,“ segir Dagur. Hann segir að hækkunin 
verði innleidd í áföngum. „Allt sem við segjum í okkar 
kosningastefnuskrá byggjum við á fimm ára áætlun í 
fjármálum Reykjavíkurborgar. Ég held að fólk sé alveg 
komið með nóg af loforðafylleríi í aðdraganda kosninga. 
Þannig að við setjum bara það fram sem við treystum 
okkur til að standa við. Það þarf að taka svona hækkun í 
áföngum. Þannig treystum við okkur til að gera þetta.“

Húsnæðisvandinn stærsta málið
Dagur gerir ráð fyrir því að húsnæðisvandinn verði 
stærsta málið í komandi kosningum. Hann segir þörf 
á nýrri hugsun til að taka á vandanum. „Við höfum sett 
fram áætlun og gerðum það í fyrra um uppbyggingu á 
2.500 til 3.000 leigu- og búseturéttaríbúðum á næstu 

árum. Við viljum hins vegar stilla upp lausnum fyrir 
alla en ekki bara suma. Við erum að horfa á félagslega 
hlutann og þar viljum við vinna mjög þétt með verka-
lýðshreyfingunni að nýrri hugsun og nýjum lausnum 
sem koma til móts við þá sem hafa minnst á milli hand-
anna. Við viljum ekki að sum svæði í Reykjavík verði 
bara fyrir fáa og ríka sem búa í lúxusíbúðum. Við viljum 
þess í stað að borgin verði öll blönduð. Svo erum við að 
vinna með lífeyrissjóðunum sem vilja koma með fjár-
magn inn á almennan leigumarkað sem er kannski fyrir 
fjölbreyttari hóp, þ.m.t. þá sem eru efnameiri en þá vídd 
hefur vantað inn á leigumarkað á Íslandi. Þar sjáum við 
fyrir okkur að borgin leggi fram lóðir en sjóðirnir komi 
með fjármagnið. Svo viljum við vinna með stúdentum 
sem eru að sinna mikilvægum hóp. Við verðum að átta 
okkur á því að þegar við byggjum 500 stúdentaíbúðir þá 
erum við kannski í leiðinni að opna 500 íbúðir fyrir aðra 
á leigumarkaði. Svo eru það búseturéttaríbúðir bæði 
fyrir eldra fólk og fyrir venjulegar barnafjölskyldur. 
Við hugsum þetta út frá því að borgarbúar eru ekki allir 
steyptir í sama mót. Þeir eru fjölbreyttir og húsnæðis-
markaðurinn þarf að vera fyrir alla. Öryggið þarf líka 
að vera fyrir alla en ekki bara suma,“ segir Dagur. 

Ekki fleiri hótel í miðbænum
Mikil hóteluppbygging hefur átt sér stað í Reykjavík 
samfara auknum straumi ferðamanna hingað til lands. 
Dagur segist ekki vilja sjá fleiri hótel í miðborginni. 
„Nú eru á áætlun 1.100 ný herbergi fyrst og fremst mið-
svæðis og við höfum stutt mörg þeirra, meðal annars í 
gegnum skipulag. Það er vegna þess að ef það eru ekki 
byggð hótelherbergi þá skapast þrýstingur á leigumark-
að. Ferðaþjónustan borar sig þá inn í íbúðahverfin sem 
eru miðsvæðis. Þess vegna þurfum við að byggja hótel. 
En ég gaf líka mjög skýra yfirlýsingu um daginn um að 
mér finnst nóg komið af hóteluppbyggingu í miðborg-
inni. Við stöndum með þeim verkefnum sem eru komin á 
dagskrá en nú viljum við beina næstu bylgju inn á önnur 
svæði. Við erum í því samhengi að horfa á svæði í kring-
um Hlemm, Borgartún, Kirkjusand og svæði í kringum 
Grand Hótel. Við viljum líka styðja við hóteluppbygg-
ingu í nágrannasveitarfélögum. Það þýðir að við þurfum 
að hugsa, bæði sem borgar- og bæjaryfirvöld, um að 
búa til skemmtilegt umhverfi í kringum þessi svæði. 
Við eigum að nýta fjárfestinguna sem fylgir ferðaþjón-
ustunni til hagsbóta fyrir íbúa. Þannig sjáum við fyrir 
okkur að í hverfunum verði líka til kaffihús, skemmti-
legir almenningsgarðar og fleira,“ segir Dagur. 

Þörf á nýrri hugsun til að 
taka á húsnæðisvandanum
Dagur B. Eggertsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, segir þörf á nýrri hugsun og nýrri nálgun til að taka á 
húsnæðisvandanum í Reykjavík. Hann vill vinna með verkalýðshreyfingunni til að koma til móts við þá sem hafa 
minna á milli handanna. Samfylkingin vill hækka frístundakortið úr 30 þúsund krónum í 50 þúsund á næsta kjörtímabili.

STÆRSTU KOSNINGAMÁLIN:
Í okkar huga eru það húsnæðismálin. Það er 

ekkert verkefni sem hefur tekið meira af mínum tíma 
undanfarin misseri en húsnæðismálin. Ég hef lengi 
bent á það ástand sem ríkir á leigumarkaði. Það þarf 
heilbrigðan leigumarkað sem við höfum kannski 
aldrei almennilega haft á Íslandi. 

FYRSTA VERK SEM 
BORGARSTJÓRI: 

Ég myndi vilja taka einhverjar ákvarðanir strax í 
sumar varðandi húsnæðismálin. Málefni barna skipta 
líka miklu máli. Það er mikilvægt að kjósendur sjái og 
skynji að það sem við segjum í aðdraganda kosninga 
er ekki bara út af kosningabaráttunni heldur vegna 
þess að við viljum raunverulega komast í þessi verk-
efni.“

MEIRIHLUTASAMSTARF: 
Mér finnst eðlilegt að vinna áfram með Bjartri 

framtíð. Við höfum verið að vinna saman á þessu 
kjörtímabili. Það hefur skapast vinnufriður og ákveð-
in festa og kyrrð yfir borgarmálunum. Það er verið að 
innleiða nýja hugsun í pólitíkina, hvernig fólk talar 
saman og vinnur saman. Ég myndi gjarnan vilja halda 
því áfram.“

Viðtalið við Dag B. er 
hægt að sjá í þættinum 

 Pólitíkin á visir.is

visir.is

Höskuldur Kári Schram
hoskuldur.schram@frettabladid.is

 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2044 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA 

FYRRI STÖRF OG MENNTUN
1992 Stúdentspróf 
frá Menntaskólanum 
í Reykjavík

1993 Blaðamaður á DV
1994-1995 Starfandi formaður 
Stúdentaráðs Háskóla Íslands

1995-1996 Framkvæmdastjóri 
Nýsköpunarsjóðs námsmanna
1995-1998 Dagskrárgerðarmaður 
á Ríkisútvarpinu 2000-2001 
Aðstoðarlæknir á Landspítalanum

2001 Heilsugæslulæknir á Ísafirði
2002 Læknir á sýkladeild Landspítalans  
háskólasjúkrahúss

1999 Embættispróf 
í læknisfræði frá Há-
skóla Íslands

2005 Meistarapróf í mannréttindum og al-
þjóðalögum frá Háskólanum í Lundi, Svíþjóð

2007-2008 
Borgarstjóri 
Reykjavíkur

1991-1992 Formaður Félags 
framhaldsskólanema

1994-1995 Formaður Stúdentaráðs HÍ

1994-1996 Í Stúdentaráði fyrir Röskvu, 
samtök félagshyggjufólks 

 2002 til 2006 Borgar-
fulltrúi R-listans

2006 Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar

2006 Oddviti Samfylkingarinnar 
í Reykjavík

2009-2013 Varaformaður 
Samfylkingarinnar 
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1 Hvað halda margir um þig sem er alls 
ekki rétt? Fólk heldur stundum að ég sé 

að hugsa um eitthvað hádramatískt og hrika-
legt þegar ég er með störu en er þá yfirleitt 
bara að hugsa um eitthvað skrítið og fyndið. 
Augnsvipurinn er bara svo alvarlegur alltaf 
hreint, skil ekkert í honum.

2 Hvað kæmi fólki sem kynntist þér mest 
á óvart? Hvað ég er hallærislegur, ég 

get verið alveg hrikalega hallærislegur.

3 Hvað kemur út á þér tárunum? Green 
Mile. Hann var bara svo ofboðslega 

góður, af hverju þurfti hann að deyja?

4 Hvað gerir þig pirraðan? Sleggjudómar 
og skoðanagleði.

5 Hvað er fyndnast í heimi? Mér þykir 
reglulega fyndið að ímynda mér að 

lítil börn séu bara blindfull því það er svo 
skemmtileg útskýring á hegðunarmynstrinu, 
skapgerðarsveiflunum og líkamstjáningunni.

6 Er líf á öðrum hnöttum? Auðvitað. Ég 
vona það að minnsta kosti. Og ég vona 

líka að það sé til þróaðri siðmenning með 
lífverum sem hafa æðri skilning en við á 
heiminum og náttúrunni því það myndi setja 
manninn og sjálfsmynd hans í svo skemmti-
legt samhengi. 

7 Hvert er fallegasta hljóð sem þú hefur 
heyrt? Suðuhljóðið úr espresso-könn-

unni heima.

8 Hvað gerirðu þegar allir aðrir eru sofn-
aðir? Ég eyði gæðastund með annarri 

kærustunni minni, hún heitir iMac og hún 
þarf mikla ást og alúð.

9 Hvaða frægu persónu ertu skotinn í? 
Gellunni sem var framan á seinasta 

plakati frá Íslenska dansflokknum, mér 
finnst hún rosalega sæt. Þið megið skila því 
til hennar.

10 Ef þú mættir taka eina bók, eina 
plötu og eina bíómynd með 

þér á eyðieyjuna, hvað yrði fyrir 
valinu? Dune Trilogy því það 
eru 3 bækur í einni kilju, 
stálplötu til að elda á og 
bíómyndina Cast Away því 
þá gæti ég horft á ein-
hvern sem skildi hvernig 
mér liði.

11 Hver er fyrsta minn-
ingin þín? Í stigan-

um heima á Framnesvegi 
66, húsinu sem mamma 
byggði þegar hún var á 
mínum aldri.

12 Hvað verðurðu að 
gera eftir fimm 

ár? Vonandi eitthvað 
huggulegt bara.

13 Pálmi Gunnars eða 
Björn Jörundur? 

Bæði betra.

14 Hver var æsku-
hetjan þín? Úlfur 

Hansson.

15 Er ást í tunglinu? 
Já, og í allri 

vetrarbrautinni.

APP VIKUNAR

Blendin
Blendin er samfélagsmiðill sem 
nokkrir íslenskir vinir settu á markað 
í seinustu viku. Þar geturðu fylgst 
með vinum þínum og fengið upp-
lýsingar um hverjir hafa hug á að fara 
út að skemmta sér. 

Vegna þess að Blendin byggir á 
korti þá gefur miðilinn notendum 
þess kost á því að deila staðsetningu 
sinni í rauntíma með vinum og 
vandamönnum. 

Appið fékk gríðarlega góðar við-
tökur en fimm þúsund manns höfðu 
náð sér í samfélagsmiðilinn á fyrstu 
klukkustundunum eftir útgáfu þess.

FIMM HÖFUÐFÖT TIL AÐ SETJA UPP ÁRIÐ 2014

DEREK LAM DKNY RALPH LAUREN CAROLINA HERRERA TIBI

Eitt elsta og mest 
lesna blogg í 
Skandinavíu er 
blogg ið Emmas 
Designblogg 
þar sem aðal-
umfj öllunarefnið er 
hönnun og heimili. 
Bloggið stofnaði 
hin 34 ára gamla 
Emma Fexeus árið 

2005 en níu árum síðan heimsækja 
130 þúsund manns síðuna í hverjum 
mánuði. Vefsíðan er kjörinn viðkomu-
staður á netrúntinum fyrir fagurkera til 
að fá innblástur fyrir heimilið en einnig 
má sjá litla fróðleiksmola um ýmsa 
strauma og stefnur í innanhússhönnun. 
Emma gaf út sína fyrstu bók, Northern 
Delights, Scandinavian Homes, Interiors 
and Design, fyrir ári og seldist hún upp 
á tveimur mánuðum. 

Emma mætti með myndavélina að 
vopni á HönnunarMars í síðasta mánuði 
og er síðasta færslan í bloggi hennar 
tileinkuð viðburðinum. 

FYLGSTU MEÐ …
Emmas Designblogg emmas.blogg.se

YFIRHEYRSLAN ARNMUNDUR ERNST BACKMAN, LEIKARI

Alveg hrikalega hallærislegur
➜ Útundan og Bláskjár
Arnmundur leikur þessa dagana í leikritinu 
Útundan sem sýnt er í Tjarnarbíó. Tinna 
Hrafnsdóttir leikstýrir verkinu og með önnur 
hlutverk fara til að mynda Elma Lísa Gunnars-
dóttir, Björn Stefánsson og María Heba Þor-
kelsdóttir. Arnmundur sló í gegn í leikritinu 
Bláskjá eftir Tyrfing Tyrfingsson fyrr á árinu 
en verkið verður sett aftur á svið í Borgarleik-
húsinu í haust.

Save the Children á Íslandi

3 verð á rúmfötum
7.990 kr    8.990 kr    9.990 kr



Ég rakst á Drink Off í hillunni í Lyfju 
þegar ég byrjaði að vinna þar í lok 
síðasta árs. Mér fannst það strax 

spennandi og las mér til um þær en um 
leið hugsaði ég: GLÆTAN AÐ ÞETTA VIRKI!

Það liðu nokkrir dagar og fram undan 
var mikil gleði og því ákvað ég að skella 
mér á einn pakka og prófa. Hugsaði sem 
svo að ég hefði engu að tapa enda kostar 
Drink Off ekki hönd og fót. Ég tók tvær 
töflur áður en ég byrjaði að drekka fyrsta 
bjórinn og svo tvær töflur áður en ég fór 
að sofa.

Ég verð oftast mjög þunn þegar ég drekk 
áfengi og dagurinn eftir er undantekn-
ingarlaust ónýtur. Fæ höfuðverk og mikla 
vanlíðan, flökurleika og ógleði.

Svo þegar ég vaknaði daginn eftir fann 
ég ekki fyrir neinum höfuðverk, engri van-
líðan og engri ógleði. Það var bara eins og 
ég hefði ekki smakkað áfengi daginn áður.

Ég átti fyrst mjög erfitt með að trúa því 
að þessar Drink Off-töflur hefðu virkað 
svona vel. En nú er ég búin að prófa þetta 
nokkrum sinnum og ég get sko sagt það að 
þær SVÍNVIRKA.

Drink Off er algjör snilld, ég mæli 100% 
með því að þú prófir.“

NÁTTÚRULEGT
DRINKOFF®-töflurnar innihalda náttúruleg 
efni, fumaric-sýru, succinic-sýru, C-vítamín 
og fólínsýru. Fumaric-sýra hefur verið 
notuð í matvæli og lækkar sýrustig í fæðu. 
Fumaric-sýra hjálpar til við niðurbrot á 
acetaldehyde sem myndast þegar alkóhól 
brotnar niður í líkamanum og minnkar 
þannig óþægindi í kjölfar neyslu áfengis.  
succinic-sýra er gott andoxunarefni og 
stuðlar að aukinni orku. C-vítamínið í töfl-
unum stuðlar að réttum blóðsykursstyrk 
og styður við ónæmiskerfið í niðurbrots-
ferlinu.

DRINKOFF®-töflurnar frá Vitrum eru 

flokkaðar sem fæðubótarefni og innihalda 
náttúruleg efni sem eru ekki lyfseðilsskyld. 

Ráðlögð notkun: Takið 2 töflur áður 
en fyrsti áfengi drykkurinn er drukkinn 
og 2 töflur eftir síðasta áfenga drykkinn, 
áður en farið er að sofa. Ef drykkja áfengis 
stendur í lengri tíma má taka 1-2 töflur eftir 
hvern drykk. Ekki fleiri en 6 töflur í hvert 
skipti. 
Varúð: Aðeins ætlað fólki eldra en 20 ára. 

Ekki ætlað barns-
hafandi konum eða 
mjólkandi mæðrum. 
Geymið þar sem börn 
ná ekki til. Ef lyf eru 
tekin að staðaldri, 
ber að ráðfæra sig 
við fagfólk áður en 
Drink Off-töflurnar 
eru teknar. Í tilfellum 
þar sem of stórir 
skammtar eru teknir, 
hafið strax samband 
við lækni. 

DRINK OFF ER 
ALGER SNILLD
ICECARE KYNNIR  Sigríður Ásgeirsdóttir hafði ekki mikla trú á Drink Off- 
töflunum við þynnku. Hún ákvað þó að prófa og uppgötvaði að Drink Off svín-
virkar. Hún, sem áður þjáðist af mikilli vanlíðan eftir að hafa neytt áfengis, er 
nú stálslegin næsta dag.

SIGRÍÐUR 
ÁSGEIRSDÓTTIR
Mælir 100% með Drink 
Off.

SAFN Á AKUREYRI
Mótorhjólasafn Íslands á Akureyri 
er opið alla páskana frá klukkan 14 

til 16. Þar er að finna skemmtilegt 
safn bifhjóla sem ungum og öldnum 

finnst spennandi að skoða.

SAFN
MM
e

ttti
ssa

finn

Heilsusetur Þórgunnu
552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

Viðurkenndur sérmenntaður 
kennari með 20 ára reynslu

NÁMSKEIÐ Í
ANDLITSNUDDI 

& INDVERSKU 
HÖFUÐNUDDI

27 nóvember frá kl. 11.00 til 15.00

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.
Heilsusetur Þórgunnu

552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

NÁMSKEIÐ Í
ANDLITSNUDDI 

& INDVERSKU 
HÖFUÐNUDDI

27 nóvember frá kl. 11.00 til 15.00

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.

laugardaginn 5. maí frá kl 11-15:00

NÁMSKEIÐ Í ANDLITS- 
OG HÖFUÐNUDDI

Heilsusetur Þórgunnu
552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

Viðurkenndur sérmenntaður 
kennari með 20 ára reynslu

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.
Heilsusetur Þórgunnu

552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.

Laugardaginn 3. maí n.k. frá 11.00- 15.00
• Sjálfsnudd, þrýstipunktanudd
• Ilmolíunudd með sérvöldum 
 ilmkjarnaolíum
• Nudd á höfuð, herðar, bak, andlit og   
 utan yfir föt
Ath! aðeins 6 manns í hóp.  

Netfang: 
thorgunna.thorarinsdottir@gmail.com

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447

Í tilefni af 400 ára fæðingarafmæli 
sálmaskáldsins Hallgríms Péturs-
sonar frumflytur kammerkórinn 
Schola cantorum Páskakantötu 
Hallgríms eftir Hreiðar Inga Þor-
steinsson. Hreiðar  verður gesta-
stjórnandi á tónleikunum sem 
verða í Hallgrímskirkju á annan í 
páskum klukkan 20.

Á efnisskránni eru einnig þrír 
páskasálmar í útsetningum dr. 
Róberts Abrahams Ottóssonar, 
ásamt hinu kraftmikla verki 
breska tónskáldsins Benjamin 
Britten, Rejoice in the Lamb. 

Björn Steinar Sólbergsson 
leikur undir á Klais-orgelið.

PÁSKATÓNAR
Í HALLGRÍMSKIRKJU

TÓNSKÁLD Verk eftir Hreiðar Inga Þor-
steinsson verður frumflutt á tónleikum í 
Hallgrímskirkju á annan í páskum. Hann 
verður einnig gestastjórnandi.

Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég 
 suður er haldin um helgina á 
Ísafirði tíunda árið í röð. Fjöldi 

gesta heimsækir bæinn hverja páska 
til að hlýða á fjölbreytt úrval hljóm-
sveita og listamanna af öllum stærðum 
og gerðum. Ein þeirra sveita sem koma 
fram um helgina er Maus, sem hefur 
legið í dvala frá árinu 2004. Hljóm-
sveitin var stofnuð árið 1993 og var 
um nokkurra ára skeið ein vinsælasta 
hljómsveit landsins, meðal annars 
valin hljómsveit ársins á Íslensku tón-
listarverðlaununum árið 1998. 

Undanfarin níu ár hafa hljómsveitar-
meðlimir einbeitt sér að ýmsum verk-
efnum innanlands sem erlendis en eru 
nú allir búsettir hér á landi. Birgir Örn 
Steinarsson, söngvari og gítarleikari 
hljómsveitarinnar, segir þá félaga fyrst 
og fremst ætla að einbeita sér að eldri 
smellum enda hafi lítill sem enginn tími 
gefist til að huga að nýju lagasmíðum. 

„Við höfum verið afar uppteknir 
undanfarin ár við ýmis verkefni og ekk-
ert náð að huga að nýju efni síðustu 
mánuði. Ég held að fólk vilji líka heyra 
gömlu slagarana, enda langt síðan við 
höfum spilað hér á landi.“ Hljómsveitin 
tók þó smá forskot á sæluna í október í 
fyrra þegar útvarpsstöðin X-ið hélt upp 
á 20 ára afmæli stöðvarinnar. 

Birgir sótti hátíðina þegar hún var 
haldin í fyrsta sinn, árið 2004. „Hún var 
minni í sniðum þá og ég vissi raunar 
ekki af henni fyrr en með tveggja, þriggja 
daga fyrirvara. Undanfarin ár hefur mig 
alltaf langað til að fara aftur og alltaf 
verið jafn svekktur yfir því að komast 
ekki. Andrúmsloftið er skemmtilegt, það 
er frítt inn og gestir eru á öllum aldri 

ólíkt flestum öðrum tónlistarhátíðum.“ 
Þrátt fyrir endurkomu hyggst sveitin 
ekki spila á mörgum tónleikum í ár. „Við 
höfum verið duglegir að segja nei enda 
frekar uppteknir. Við erum þó bókaðir 
á Secret Solstice-tónlistarhátíðina og á 
Eistnaflug í sumar en annars höfum við 
tekið þá ákvörðun að spila frekar á fáum 
tónleikum en gera það bara vel.“

MAUS SNÝR AFTUR
ROKKHÁTÍÐ TÍU ÁRA  Eftir níu ára hlé spilar hljómsveitin Maus á nokkrum 
tónleikum í ár. Þeir fyrstu verða á Aldrei fór ég suður um helgina. 

FJÖRUGT Gestir hátíð-
arinnar eru á öllum aldri 
og skemmta sér vel.
MYND/ÁGÚST ATLASON

STEMNING Ókeypis er inn á Aldrei fór ég suður og alltaf góð stemning í húsinu.
 MYND/ÁGÚST ATLASON

ENGU GLEYMT
Maus spilaði óvænt á 
afmælistónleikum X-ins 
í október í fyrra. Sveitin 
spilar á Aldrei fór ég 
suður um helgina.
MYND/HALLDÓR INGI

Miðaverð 4.500 kr.
Miðasala á Súfistanum
Strandgötu

Nánar á: www.mlh.is
facebook: Menningar og listafélag Hafnarfjarðar
Hashtag: #heimahatid

Steindór Andersen & Hilmar Örn Hilmarsson

Bjartmar • Ylja • Hallur Joensen (FO)

Vök • Strigaskór nr. 42 • Mono Town

Elíza Newman • Jónas Sigurðsson

Fjallabræður • DossBaraDjamm

Björn Thoroddsen + Jón Rafnsson & Andrea Gylfa

Snorri Helgason & Silla

Save the Children á Íslandi

ht.is

ÞVOTTAVÉLAR



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Auðarskóli í Dölum
Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara 
fyrir skólaárið 2014 -2015.  Um er að ræða almenna 
kennslu og kennslu í list- og verkgreinum (smíði og 
myndmennt) ásamt umsjón með nemendahópum.  
Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarskóli 
staðset tur í Búðardal.  Í starfinu er lögð áhersla á 
leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í blönduðum 
nemendahópum.  Aðstaða nemenda og starfsmanna 
til leiks og starfs er með ágætum.  
Nánari upplýsingar umskólann má finna  
á www.audarskoli.is 
 
Menntun og hæfniskröfur:  
   •  Leyfisbréf til að starfa sem grunnskólakennari
   •  Farsælt starf í kennslu eða vinnu með börnum
   •  Áhugi á kennslu og skólastarfi 
   •  Góð samskiptahæfni
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.
 
Upplýsingar um stöðurnar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 899 7037 eða á net fanginu   
eyjolfur@audarskoli.is   
Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á 
sama net fang.   
 
Umsóknarfrestur er til 28. april 2014.

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu 
rýrnunareftirliti í verslunum Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti jon@hagkaup.is fyrir 28. apríl 2014.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum  
og fá öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt  
starfi sínu sem best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í KRINGLUNNI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.
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Löggiltur fasteignasali   
Fasteignamarkaðurinn ehf., Óðinsgötu 4, sem 
er ein elsta starfandi fasteignasala landsins 

auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa  
til að annast samningagerð um íbúðar- og 

atvinnuhúsnæði auk leigusamninga.  
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu  

á þessu sviði. Góð föst laun í boði.  
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  

og fyrri störf umsækjenda berist   
á netfangið: gtj@fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Við viljum ráða öflugan einstakling 
í vaktavinnu sem hér segir:

VIKA 1:  16:00–23:30 mán., þri. og fös.
 11:00–23:30 lau. og sun.
VIKA 2: 16:00–23:30 mið. og fim.
 
Starfslýsing: Aðstoðarveitingastjóri er 
staðgengill veitingastjóra. Tekur þátt í öllu 
daglegu starfi, ber ábyrgð á sinni vakt og 
sér til að allt gangi vel fyrir sig á staðnum.
 
Kröfur: Sjálfstæði og metnaður, öguð og 
skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af 
svipuðu starfi eða heimilisstörfum er 
kostur. Umsækjandi þarf að vera 28 ára 
eða eldri.
 
Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen 
á hs@foodco.is.

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

AÐSTOÐAR

STJÓRI

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

VEITINGA

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur/verkefnisstjóri Háskóli Íslands, starfsmannasvið Reykjavík 201404/258
Yfirvélfræðingur Landspítali, vélaverkstæði Reykjavík 201404/257
Vélfræðingur Landspítali, vélaverkstæði Reykjavík 201404/256
Trésmiður Landspítali, umsjón Reykjavík 201404/255
Pípulagningamaður Landspítali, pípulagningaverkstæði Reykjavík 201404/254
Rafvirki Landspítali, rafmagnsverkstæði Reykjavík 201404/253
Málari Landspítali, umsjón Reykjavík 201404/252
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201404/251
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, öryggisgeðdeild Kleppi Reykjavík 201404/250
Starfsfólk í sumarstörf Vinnumálastofnun, þjónustuver Reykjavík 201404/249
Ritari lyfjanefndar Landspítali, meltingarlækningar Reykjavík 201404/248
Sérfræðingar í sjúkraþjálfun Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201404/247
Sérfræðingur í gjörgæsluhjúkrun Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201404/246
Deildarlæknar, námsstöður Landspítali, bráðasvið Reykjavík 201404/245
Varðstjóri Embætti ríkislögreglustjóra Reykjavík 201404/244
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós 201404/243

Íslenska Gámafélagið óskar eftir starfsfólki 
.

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Hæfniskröfur 
Meirapróf.
Kunnátta og reynsla á vélum/tækjum.
Góð íslenskukunnátta.
Stundvísi og vinnusemi.
Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðhorf.

ERTU Í RUSLI?

Gufunesi, 112 Reykjavík   l   gamur.is   l   577 5757

Hjá Íslenska Gámafélaginu starffa u 240 manns víða um land en fyrirtækið býður viðsð kiptava inum sínum 0
upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu. Íslenska Gámafélagið er með umhverfis- 
og gæðavottun ISO 14001 og ISO 9001. 

Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins,s
Fish Philosophy, sem lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi
vinnustaður, þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu 
og ábyrgu fólki í anda jafnræðis. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Fjóla 
Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs.
Umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins
www.gamur.is fyrirs 25. apríl 2014.44

GRASSLÁTTUR

Hæfniskröfur 
Vinnuvélaréttindi.
Stundvísi og vinnusemi.
Jákvætt viðhorf.

VIÐ ERUM Í RUSLI

19. apríl 2014  LAUGARDAGUR2
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FJÁRMÁL OG BÓKHALDDDDDDD
ordicPhotos óskar ef tir að ráða starfsmann NordrdicPhoototos óskakar eef tf ttir aað rrááða sstatarr fsfsmann 

í %550%0% uu sstatarr f viið aað hafafa yyfirumssjón meeð ffjárrmálum 
félagsins í samstarfi við framkvæmdastjóra.élagsins í samstarfi við framkvæmdastjóraféfélagsins í samsstatarr fi viið fraamkvkvævæmdassttjóraa.

tarfssvið:SStatarrfsfssssvviið:: Færa bókhald félagsins á íslandi, Færara bókhald féfélagsins á ísíslandi, 
samræma bókhaldið við dót turfélag í Svíþjóðss bókhaldið við dót turfélag í Svíþjóð, samrææma bókhaldiið viið dótót tt turr féfélag í SSvvíþþjóóð,ð, 

slandi, afstemningar, Samskipti vvumsjá launa á Íslandi, afstemningar kumssjá launa á ÍsÍslandi, afsfsstetemningar,r, Samskippti viið 
innlenda og erlenda birgja og viðskiptamennnnlenda og erlenda birgja og viðskiptamenninnlenda og erlenda birgrgja og viiðsskipptatamenn, 
innheimta, undirbúningur árs- og árshlutauppg örörörinnheimttata, undirbúningur ársrs- og ársrshluttatauppgjörara 

i d k ð d ífyfyrrir endursrskokooðanda, papppírírsrssvinna vevegna 
nga vegna umboðsmannakertvísköt tunarsamninvísköt tunarsamninga vegna umboðsmannakertvtvvísískökööt tt tunarsrsamninga vevegna umbooðssmannakekerrfi

erlendis ásamt öðrum verkefnum.kerlendis ássamt ööðrum veverkekeeffnum.

Hæfniskröfur:ææfnfnisskrkrrööfufur:r: ynsla við bókhaA.m.k. 3-5 ára reyns kA m k 3-5 ára reynsla við bókhal ið bó ddddkA.m.k.. 3-5 árara rereeynynsla viið bókhald, 
reynsla af Navision Financials,frumkvæði og gós frumkvæl f N i i Fii i Fi i l f ki Fi i l frereeynynsla af Navavision Financialss,,frumkvkvævææði og góóð 
samskiptahæfni Góð ensku kunnát tasamskiptahæfni Góð ensku kunnátki t h f i Góð k k át tsamskipptatahææffni Góóð enskuku kukunnátt tt tata
Sænsku kunnát ta æskileg en ekki skilyr(Sænskuku kukunnátát tt tata æskileg en ekki skillyrrrði)

Viðkomandi verður að geta hafið störf strax.VViiðkokomandi veverrður aað geetata hafiið sstötörr f sstraraax..
Áhugasamir sendi umsókn á net fangiðÁhu kn á netÁÁh i di óÁÁÁhugasamir sendi umsókknkn á neett fafangiið
agj@nordicphotos.com @nordicphotos comaggj@nordrdicphoototoos.ccom

Framkvæmda- og umhverfisstjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdum, umhverfis-, tækni- og 
skipulagsmálum í sveitarfélaginu. Viðkomandi hefur umsjón og yfirsýn yfir Gagnaveitu Hornafjarðar, 
rekstur tölvukerfa, vatns- og fráveitu, sorpmál, almannavarnir, umhverfismál s.s. götur og opin svæði. 

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is með  
upplýsingum um náms- og  
starfsferil ásamt kynningarbréfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið  
störf sem fyrst.

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

Önnur verkefni
• Áætlanagerð og undirbúningur framkvæmda
• Innkaup í samstarfi við fjármálastjóra
• Kostnaðarútreikningar og kostnaðarmöt
• Fjárhagslegar úttektir
• Önnur störf sem bæjarstjóri felur viðkomandi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræða
• Góð þekking á áætlanagerð og undirbúningi 

framkvæmda
• Reynsla og þekking á málaflokknum er æskileg
• Farsæl stjórnunarreynsla 
• Skipulagshæfileikar og samskiptafærni
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Framkvæmda- og umhverfisstjóri 

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag. Höfn, stærsti þéttbýlisstaðurinn er öflugur útgerðarbær. Í sveitarfélaginu 
eru tveir leik- og grunnskólar ásamt tónskóla og framhaldsskóla. Á Höfn er jafnframt almenningsbókasafn, starfsstöðvar 
SASS, Matíss og Nýsköpunarmiðstöðvar sem og Fræðslunet Suðurlands og Háskólafélag Suðurlands. Fjölbreytt félagsstarf 
er í sveitarfélaginu, ný almenningssundlaug, íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, beint flug er 
til Hafnar og Strætó gengur til Hafnar frá Reykjavík.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags.

Við leitum að jákvæðum og duglegum einstaklingi til að annast dagleg samskipti við viðskiptavini, 
gerð leigusamninga auk annarra fjölbreyttra verkefna. Áhersla er lögð á þjónustulipurð, glaðlyndi og 
hæfni í mannlegum samskiptum. Um fullt starf er að ræða. 

Upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. maí. 

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

Helstu verkefni
 • Móttaka viðskiptavina
 • Upplýsingagjöf og símsvörun
 • Þátttaka í vefumsjón
 • Samskipti við viðskiptavini
 • Innkaup á skrifstofu
 • Almenn skrifstofustörf

Móttaka – skrifstofustarf

Leigufélagið Klettur ehf er sjálfstætt félag í eigu Íbúðalánasjóðs sem rekur ríflega 500 fasteignir. 
Hlutverk Leigufélagsins Kletts er að bjóða einstaklingum og fjölskyldum upp á íbúðir til tryggrar 
leigu með áherslu á langtímahugsun og húsnæðisöryggi.

Fjölbreytt starf hjá Leigufélaginu Kletti

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Stúdentspróf og/eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Góð upplýsingatækniþekking er skilyrði
 • Þekking á Dynamics NAV bókhaldskerfi er kostur
 • Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Samstarfs- og  samskiptahæfni
 • Jákvæðni og rík þjónustulund

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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VILTU STARFA VIÐ  
EITTHVAÐ MAGNAÐ?

Frekari upplýsingar  
má finna á www.aus.is

Hvað með alþjóðastarf hjá frjálsum félagasamtökum?
Alþjóðleg ungmennaskipti leita að einstaklingi í 50%  
starf frá og með 15. júlí nk. Vinnutími er að jafnaði   
frá 12-16 alla virka daga. Starfið felur í sér að senda  
ungmenni erlendis í sjálfboðaliðastarf

Mjög góð enskukunnát ta, hæfni í mannlegum  
samskiptum, skipulagshæfileikar, sjálfstæð  
vinnubrögð, sveigjanleiki og almenn tölvukunnát ta  
eru skilyrði. Starfsreynsla af skrifstofustörfum  
og bíll t il umráða er kostur. 

Umsóknir berist á  
aus@aus.is fyrir 1. maí nk. 
 
Nánari upplýsingar gefur  
Kristín Björnsdót tir,  
framkvæmdastjóri AUS,  
í síma 517-7008  

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum til  starfa næsta skólaár  

Umsóknarfrestur er til 2. maí en ráðið er í 
stöðurnar frá 1. ágúst.  Hluti af stöðunum eru 

afleysingastöður vegna leyfa. 

Starfssvið: 
• Umsjónarkennsla á yngsta, mið- og elsta stigi.
• Kennsla í íslensku, samfélagsfræði, dönsku og  
 náttúrufræði á elsta stigi.
• Myndmenntakennsla. 

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 
áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  
þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 

Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og 
víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga 
og getu nemenda.  Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er 
til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í  
 grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum  
 samskiptum, með skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir  
 og tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi  
 gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru  
 jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

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

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

virðing- vellíðan- virkni 

Grunnskólakennarar takið eftir!

Einstakt tækifæri býðst nú til að kenna við minnsta skóla 
landsins, Finnbogastaðaskóla, sem staðsettur er  
í Árneshreppi á Ströndum.  
Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2014. 

Sláðu til og hringdu í Elísu skólastjóra 
í síma 451-4032/691-7697 finnbs@ismennt.is  
eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001. 

Umsóknarfrestur rennur út 26. apríl.

Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin  
mennta- og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu 
Hofi.  Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf og hefur starfsfólk hans 
ávallt leitast við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað skólaþróun 
og framfarir varðar.  Mikill metnaður ríkir í öllu innra skipulagi s.s. 
samstarfi kennara, námsmati eða hljómsveitarstarfi og er valfrelsi 
nemenda sem og virkni skólans í samfélaginu í forgrunni. Í skólanum 
er unnið eftir aðalnámsskrá tónlistarskóla og er áhersla lögð á 
uppeldisleg og samfélagsleg markmið hennar auk hefðbundinna 
leiknimarkmiða.

Við stofnunina starfa 40 manns í u.þ.b. 27 stöðugildum og stunda um 
430 nemendur nám.  Skólinn starfar í nánum tengslum við grunnskóla 
bæjarins og heyrir undir skólanefnd og fræðslustjóra.  Þá er skólinn 
í nánu samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og stendur fyrir 
ýmsum stórum tónlistar- og leiklistarviðburðum á stóra sviði hússins í 
tengslum við ýmsa aðila.    
Helstu verkefni og ábyrgðasvið:
  •   Fjárhagsáætlanagerð undir yfirstjórn skólastjóra 
  •   Úrlausn starfsmannamála í samstarfi við skólastjóra
  •   Nemendaúthlutun og utanumhald skráninga
  •   Dagleg umsýsla og skrifstofustjórn 
  •   Ritstjórn starfsmannahandbókar 
  •   Utanumhald tölulegra upplýsinga og skýrslugerð
  •   Gerð skóladagatals og tímasetning viðburða í samstarfi við   
   stjórnendateymi
  •   Aðkoma að Listrænni og faglegri stefnumótun í samstarfi við   
   stjórnendateymi 

Aðstoðarskólastjóri  
Tónlistarskólans á Akureyri

Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir  
aðstoðarskólastjóra í 100% starfshlutfall.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu  
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til 01. maí 2014

Atvinna - Fasteignasali
Fasteignasalan Bær, fasteignasalan.is  
getur bætt við sig góðum og traustum 
fasteignasölum og eða sölufulltrúum með  
starfsreynslu í faginu. 
Allar nánari upplýsingar veitir  
Snorri Sigurfinnsson s 8648090 eða  
snorri@fasteignasalan.is

Gestamóttaka dag- og næturvakt

Starfssvið:
· Ábyrgð á móttökusvæði Alda Hótel Reykjavík
· Móttaka gesta
· Bókanir í gegnum síma, t-póst og bókunarkerfi
· Samskipti við viðskiptavini
· Skipulag og þjónusta við hótelgesti

Starfsmaður í eldhúsi og morgunverðarsal

Starfssvið:
· Framreiðsla og undirbúningur morgunverðar
· Frágangur, uppvask og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
· Haldbær menntun sem nýtist í starfi
· Reynsla af þjónustustörfum
· Reynsla af sambærilegu starfi kostur
· Framúrskarandi tungumálakunnátta skilyrði, 
 enska og norðurlandamál
· Framúrskarandi þjónustulund
· Hreint sakavottorð
· Sveigjanleiki, hæfni í mannlegum samskiptum,  
 stundvísi, glaðværð og jákvæðni eru skilyrði

HOTEL
REYKJAVIK

Alda Hotel Reykjavík er hótel sem opnar nú á 
vormánuðum. Hótelið er nýtt 4 stjörnu hótel 
með 66 herbergjum. Mikill metnaður verður 
lagður í að gera hótelið að skemmtilegum og 
fjölbreyttum vinnustað. 
Við viljum vinna með jákvæðu, skemmtilegu og 
metnaðarfullu starfsfólki. Stefna hótelsins er að 
veita starfsmönnum sínum þægilegt og gott 
vinnuumhverfi sem gefur starfsmönnum kost á 
að vinna að faglegri þróun, svo þeir verði sem 
best fallnir til þess að sinna sínum störfum af 
kostgæfni.

Alda Hotel vinnur eftir skýru verklagi og ferlum 
og leggur metnað sinn í að framfylgja starfs-
mannastefnu hótelsins sem miðar m.a. að því 
að hótelið verði eftirsóknarverður vinnustaður. 
Alda Hotel leitar eftir liðsmönnum í metnaðar-
fullt starfslið hótelsins til þess að sinna 
eftirtöldum störfum:

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 01.05.14, 
umsóknir sendist á umsoknir@aldahotel.is 
eigi síðar en 22.apríl n.k.

Um framtíðarstörf er að ræða

Minjagripaverslunin Lundinn leitar að 
starfsfólki í 100% vinnu. Við leitum að 

glaðlegu og duglegu fólki. 
Tungumálakunnátta skilyrði og reynsla 

af sölustörfum mikill kostur.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá 
með mynd á info@puffin.is fyrir 25. apríl.

STARF Í 
MIÐBÆNUM

Laugavegur 44, Hafnarstræti 5 og Skólavörðustíg 10
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Meirihá�ar góð
sumarvinna!
Rauði kross Íslands leitar að góðu fólki á 
aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA - sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

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

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá
og meðmælum á helga@redcross.is.

Nánari upplýsingar í síma 5704000.
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Deildarstjóri/staðgengill  
leikskólastjóra 
Leikskólinn Brimver/Æskukot auglýsir eftir  
deildarstjóra, sem jafnframt verður staðgengill  
leikskólastjóra, frá og með 1. júní 2014.   
Í leikskólanum eru 55 börn í tveimur starfsstöðvum,  
Brimveri á Eyrarbakka og Æskukoti á Stokkseyri.  
Leikskólinn er heilsuleikskóli þar sem lögð er áhersla  
á gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu,  
hreyfingu og sköpun í leik og starfi. 
 
Meginverkefni
    •   Staðgengill leikskólastjóra og deildarstjóri.
    •   Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun  
         leikskólans og skipulagningu skólastarfsins. 
    •   Vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna  
         samkvæmt starfslýsingu. 
    •   Ábyrgð á uppeldis- og menntastarfi á viðkomandi deild.
    •   Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar. 
    •   Bera ábyrgð á ásamt leikskólastjóra á að unnið sé 
         eftir aðalnámskrá, skólanámskrá og stefnu leikskólans. 
    •   Ábyrgð á foreldrasamvinnu ásamt leikskólastjóra. 
 
Hæfniskröfur
    •   Leikskólakennararéttindi áskilin.
    •   Góð færni í mannlegum samskiptum.
    •   Áhugi á að takast á við krefjandi verkefni. 
    •   Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
    •   Jákvæðni og umburðarlyndi. 
    •   Áhugi og hæfni í starfi með börnum. 
    •   Góð íslenskukunnátta 
Frekari upplýsingar veitir Sigríður Jakobsdóttir, leikskólastjóri, 
sími 867-3999 og netfang brimver@arborg.is. Áhugasamir geta 
sent umsóknir á það netfang og/eða í  
pósti merktum leikskólinn Brimver/Æskukot, Túngötu 39,  
820 Eyrarbakka v/deildarstjóra/staðgengils leikskólastjóra. 
 
 
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2014. Starfið hentar jafnt körlum 
sem konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Varmárskóli er rúmlega 50 ára gamall skóli staðsettur við 
Skólabraut í Mosfellsbæ. Skólinn er í tveimur byggingum 
og er með um 720 nemendur og 100 starfsmenn. Varmár-
skóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, 
jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur 
í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í 
námi nemenda. 

Lausar kennarastöður skólaárið 2014-2015:
Enskukennsla á unglingastigi (Framtíðarráðning)
Kennsla í námsveri á unglingastigi (Tímabundið í eitt ár )
Umsjónarkennsla á yngsta stigi ( Tímabundið í eitt ár )

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS við KÍ. 
Sjá nánar undir „Laus störf“ á www.mos.is.

Laus staða þroskaþjálfa skólaárið 2014-2015 
( ráðning til eins árs )
Starfið felst í hegðunarmótandi vinnu og þjálfun, meðal 
annars með einhverfum nemendum í námsveri og bekkjum. 
Mikið er unnið í teymisvinnu.  

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS við ÞÍ. 
Sjá nánar undir „Laus störf“ á www.mos.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þórhildur Elfarsdótir 
skólastjóri í síma 8633297. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á netfangið thorhildur@varmarskoli.is. 
Umsóknarfrestur er til 10. maí 2014.

Lausar stöður við Varmárskóla La sar stöð r ið Varmárskóla
í Mosfellsbæ 

STARFSFÓLK ÓSKAST Í MATVÆLAFYRIRTÆKI
Vegna aukinna umsvifa óskar metnaðarfull og rótgróin 
kjötvinnsla í Hafnarfirði ef t ir að ráða fólk t il almennra  
star fa við kjötvinnslu. Star fið felst meðal annars í  
framleiðslu matvæla, pökkun, t il tekt pantana, þjónustu  
við viðskiptavini og öðru tilfallandi ef tir þör fum. 

Við leitum að jákvæðum, skipulögðum og samviskusömum  
einstaklingum sem búa y fir dugnaði, frumkvæði og  
sveigjanleika, og eru t ilbúnir að star fa hjá matvælafyrir tæki 
í örum vexti. Reynsla af stör fum úr matvælaiðnaði er kostur  
en ekki skilyrði. 
 
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á  
kjotbankinn@kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um 
star fið veit ir Mat ti, ef t ir kl. 12:00 í síma 565-2011,  
eða á tölvupósti; kjotbankinn@kjotbankinn.is.

VANIR KJÖTSKURÐARMENN ÓSKAST
Vegna aukinna umsvifa óskar metnaðarfull og rótgróin 
kjötvinnsla í Hafnarfirði ef t ir að ráða til star fa  
kjötskurðarmenn eða star fsmenn vana úrbeiningum.

Við leitum að duglegum, samviskusömum og drífandi 
einstaklingum sem búa y fir frumkvæði, jákvæðni og  
lipurð í samskiptum og eru t ilbúnir að star fa hjá 
matvælafyrir tæki í örum vexti. 
 
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á  
kjotbankinn@kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um 
star fið veit ir Mat ti, ef t ir kl. 12:00 í síma 565-2011,  
eða á tölvupósti; kjotbankinn@kjotbankinn.is.

Sölufulltrúi fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala 

óskar eftir sölufulltrúa.
Afkastatengd þóknun þar sem aðgangur 

að sameiginlegri söluskrá skapar góða tekjumöguleika 
fyrir dugmikla einstaklinga.   

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir 
á box@frett.is  fyrir 30.4 merkt Sölufulltrúi-1904

Lausar stöður við 
Lágafellsskóla Mosfellsbæ
Umsjónarkennari í 1. bekk við nýtt útibú skólans, Höfðaberg. 
Höfðaberg verður útibú frá Lágafellskóla og mun skólaárið 2014-
2015 þjónusta 5 og 6 ára börn og að auki 7 ára börn frá hausti 
2015. Grunnskólakennarar í Höfðabergi starfa saman í teymi og 
gert verður sérstakt samkomulag við hvern og einn með heimild í 
kjarasamningi. Um 100% starf er að ræða og ráðning frá 1.ágúst 
2014.  Sjá nánar undir „Laus störf“ á www.mos.is.

Sérkennarar í 100% starf við Lágafellsskóla frá og með haustinu 
2014. Um tvær stöður er að ræða, annars vegar afleysingu í 1 ár 
vegna fæðingarorlofs og hins vegar fastráðningu. Sjá nánar undir 
„Laus störf“ á www.mos.is.

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og KÍ. 

Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 
síma 5259200 eða 8968230 Umsóknir með upplýsingum 
um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 30.apríl 2014.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin
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Eggert Kristjánsson hf, heildsala 
með matvöru síðan 1922, óskar  
eftir áreiðanlegum og ö ugum  
bókara. Þekking og reynsla á 
bókhaldi og bókhaldsvinnu áskilin.
Umsóknarfrestur er til 30.apríl.  
Áhugasamir sendi umsókn með 
ferilskrá til hallgrimur@eggert.is.

Vinna í Navision kerfum
Móttaka, skráning og greiðsla reikninga
Afstemmingar og almenn uppgjör
Frágangur á bókhaldi til endurskoðanda
Launakeyrsla
Ýmis almenn skrifstofustörf
Áætlanagerð

Þekking og reynsla af bókhaldi og uppgjörum
óð og y rgripsmikil ekking á Navision

Góð og almenn tölvukunnátta
Nákvæmni og skipulagshæfni í vinnubrögðum
Frumkvæði og sjálfstæði
Jákvæðni og lipurð í samskiptum

HÆFNISKRÖFURSTARFSSVIÐ

Save the Children á Íslandi
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Trésmiður
Vandvirkan trésmið vantar til innréttingasmíða 

í skipum og vélavinnu á trésmíðaverkstæði.  
Reynsla af véla og verkstæðisvinnu nauðsynleg.  

Upplýsingar um starfið eru veittar í síma 6603533. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á:  

tresmidjan@stalsmidjan.is 

Móttaka  
Aparment K
Óskum eftir 
starfsmanni 
á dagvakt og 
starfsmanni 
á næturvakt.

Um er að ræða 
100% stöður. 

Umsóknir sendist á 
jobs@apartmentk.is

Þernur 
OK Hotel
Óskum eftir vönum 

þernum í hótelþrif.

Um er að ræða bæði 
100% stöður og hlutastörf.

Umsóknir sendist á 
headhousekeeper@apartmentk.is

Þjónar
 K Bar
Óskum eftir þjónum á veitingastað. 

Um er að ræða bæði 

100% stöður og hlutastörf.

Umsóknir sendist á 
kbar@kbar.is

Barþjónn 
K Bar
Óskum eftir vönum barþjóni. Um er að 
ræða bæði 100% stöðu og hlutastörf.

Umsóknir sendist á 
kbar@kbar.is

K Apartments ehf. 
auglýsir eftir 
starfsfólki 
í eftirfarnar 
stöður:

Skipaeftirlitsmaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða skipaef tirli tsmann  
í sumarafleysingar til að hafa umsjón með viðhaldi  
togara félagsins. Viðkomandi þarf að vera  
vélfræðingur eða hafa sambærilega  menntun.   
Æskilegt að viðkomandi geti hafið stör f sem fyrst .  
 
Umsóknir skal senda á póst fangið torfi@hbgrandi.is  
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jónmundsson í síma 
858 1103 eða Guðmundur Hafsteinsson í síma 858 1122 

Afgreiðslufólk
NordicStore óskar eftir að ráða af-
greiðslufólk í verslanir við Lækjagötu 
og Skólavörðustíg í sumar.
Hlutastarf kemur til greina í vetur.

Hæfniskröfur:
Reynsla af afgreiðslu eða þjónustu–
störfum.
Góð kunnátta í ensku og helst 
öðrum tungumálum.

Í boði er skemmtileg vinna á 
spennandi vinnustað.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
bjarni@nordicstore.com fyrir 28. apríl.

Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir  
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku.  
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan  
allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út,  
sjá heimasíðuna www.sagaz.is 

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd verktaka laun. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið: 
umsokn@sagaz.is fyrir 28. apríl n.k.

Sölufulltrúi

Atvinna / ræstingar
Starfskraftur óskast til að ræstistarfa í 105 Reykjavík ásamt 

því að ræsta þarf viðkomandi að sjá um kaffistofu og fl.

Vinnutími er frá kl 08:00 til 16:30.  
Æskilegt er að viðkomandi tali íslensku.   

Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 2. maí 2014

Allt hreint leitar eftir hressum og duglegum einstaklingi sem 
er tilbúin/nn að starfa á lifandi vinnustað.

Umsóknum skal skila á heimasíðu Allt hreint allthreint.is 
undir liðnum „Atvinna í boði“ fyrir 25 apríl nk.

UN Women leitar að hópstjóra í sumar
Un Women á Íslandi leitar að kraftmiklum einstaklingi til að 
leiða hóp götukynna sem mun sinna fjáröflunar- og kynn- 
ingarstarfi fyrir samtökin í sumar. Starfið felst í því að kynna 
starfsemi UN Women ásamt götukynningum og bjóða fólki 
að gerast styrktaraðilar auk þess sem hópstjóri hefur yfirum-
sjón með hópnum. Ásamt götukynningum sinnir hópstjóri 
einnig ýmsum verkefnum á skrifstofu sem tengjast starfi 
hópsins.

Starfsmaðurinn þarf að vera opinn, kraftmikill, áreiðanlegur 
og vera sjálfstæður í vinnubrögðum, auk þess er ákjósanlegt 
að viðkomandi hafi reynslu af almennum skrifstofustörfum 
og vinnu með Excel. Áhugi og þekking á þróunarmálum, 
jafnréttismálum og málstað UN Women er kostur.  
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á  
alfheidur@unwomen.is. 
 
Nánari upplýsingar í síma 552-6200.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl. 
 
UN Women á Íslandi – Laugavegi 176 – 105 Reykjavík

Starf ritara lyfjanefndar Landspítala er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið sem fyrst eða 
eftir nánara samkomulagi. Lyfjanefnd Landspítala tilheyrir 
lyflækningasviði.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Skráning og skjalavarsla vegna leyfisveitinga leyfisskyldra 

lyfja
» Fagleg ábyrgð á skrifum og gögnum lyfjanefndar
» Umsjón með vefsvæði og ritun í tengslum við klínískar

leiðbeiningar
» Yfirlestur á texta og ýmis aðstoð við útgáfu gagna

Hæfnikröfur
» Heilbrigðisritari, læknaritari eða heilbrigðismenntun sem 

nýtist í starfi
» Frumkvæði og metnaður í starfi
» Góð þekking í vinnslu tölulegra gagna
» Öguð sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
» Gott vald á íslensku og ensku
» Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2014.
» Upplýsingar veita Rannveig Alma Einarsdóttir, deildarstjóri,  

rannve@landspitali.is, sími 543 6116 og Þórdís
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is, 
sími 543 9106.

LYFJANEFND LANDSPÍTALA
Ritari 

Heiðarskóli  
Í Heiðarskóla er öflugur starfsmannahópur og þar er lögð áhersla á 
metnaðarfullt skólastarf. Unnið er eftir hugmyndafræði 
Uppbyggingarstefnunnar.

Námsráðgjafi 
Námsráðgjafi óskast til starfa við Heiðarskóla í Reykjanesbæ frá 
og með 1. ágúst 2014.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í náms- og starfsráðgjöf
• Kennslureynsla á grunnskólastigi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Skipulagshæfni, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Hlutverk námsráðgjafa er að standa vörð 
 um velferð allra nemenda
• Námsráðgjafi vinnur með nemendum, forráðamönnum,   
 kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans  
 að störfum sem snúa að námi, 
 líðan og framtíðaráformum nemenda
• Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda

Grunnskólakennarar
Áhugasamir kennarar óskast til starfa á næsta skólaári. 

Starfssvið:
• Íslenskukennsla á unglingastigi
• Stærðfræðikennsla á mið- og unglingastigi

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Góðir samstarfshæfileikar
• Metnaður til að ná góðum árangri í skólastarfi
• Áhugi á þróun skólastarfs

Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá 
ásamt upplýsingum um meðmælendur
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á 
vef Reykjanesbæjar undir laus störf: 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2014.

Laun samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Halla Þórhallsdóttir 
skólastjóri í síma 8944501 eða 4204500.

ATVINNA
NÁMSRÁÐGJAFI OG GRUNNSKÓLAKENNARAR
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Þjónusta við skemmtiferðaskip,  
Skarfabakka 2014

Faxaflóahafnir sf. áforma að bjóða ferðaskipuleggjendum  
sem bjóða dagsferðir með minni hópferðabifreiðum,  
fyrir farþega skemmtiferðaskipa, upp á sérmerkt , 10 metra  
löng, bí lastæði við Skarfabakka. Þeir aðilar sem hafa áhuga  
á að ný ta sér þet ta og  hafa t ilskilin rekstrarley fi, er boðið að 
senda inn umsókn til Faxaflóahafna um slík t stæði.  
 
Hægt er að senda umsókn á net fangið:  
hofnin@faxafloahafnir.is, eða á heimilisfangið: 
Faxaflóahafnir sf. ,Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík ,  
f yrir f immtudaginn 1. maí næstkomandi. 

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2014-2015

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 27. ágúst 2014 til
25. ágúst 2015.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 19. maí nk.

 
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 

verður haldinn þann 

9. maí 2014 kl. 13-17
 í Hörpu, Silfurbergi
 

Í lok aðalfundar verður boðið upp á 
léttar veitingar fyrir fundarmenn milli kl. 17-19.

 
Skráningu og dagskrá er að finna á vefsvæðinu 

www.hjukrun.is.
 

Hjúkrunarfræðingar eru hvattir til að 
fjölmenna á fundinn.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Aðalfundur 2014

Fundurinn verður haldinn í Vogaskóla, 
Ferjuvogi 2 í Reykjavík og hefst kl. 19:30

Dagskrá aðalfundar:
Skýrsla formanns

Formannskjör
Stjórnarkjör

Fræðsla 

sjá nánar á www.spoex.is

AÐALFUNDUR 

SPOEX Samtök psoriasis  
og exemsjúklinga, boðar til  
aðalfundar þann 29. apríl 
næstkomandi kl. 19:30

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Kringlumýrarbraut, hjóla- og göngustígar,   
útboð nr. 13221.

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

Útboð 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
SKARFABAKKI 
Þjónustusvæði skemmtiferðaskipa á Skarfabakka 
Stækkun aðstöðu-2.áfangi. 
 
Verkið felst í frágangi á stækkun aðstöðu  
við þjónustusvæði skemmtiferðaskipa við  
Skarfabakka, jarðvinnu og malbikun.
 
Helstu magntölur: 
Afrét ting og þjöppun á núverandi fyllingu     6.600m2 
Púkkmulningur           6.600m2 
Malbikun:            6.600m2 
Fráveitulagnir :            250m 
 
Verklok eru 10.júní 2014 
 
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Verkís að  
Ofanleit i 2 , 103  Reykjavík , frá og með miðvikudeginum  
23. aprí l n.k . á 5.000kr. hver t eintak. Tilboð verða opnuð  
á skrifstofu Faxaflóahafna, Hafnarhúsinu,Tryggvagötu  
17, 101 Reykjavík  föstudaginn 2. maí n.k . kl. 11:00.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

 Verð:  59,9 millj.

Glæsilegt raðhús

Nesbali1 7 0 
Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Tvílyft raðhús samtals 202 fm
auk sólstofu um 30 fm (ekki skráð)
Fimm svefnherbergi (möguleiki)
Fallegt eldhús, endurnýjað árið 2010
Garður hannaður af Stanislas Bohic
Hús sem hefur fengið gott viðhald

Kjarrivaxnar útsýnislóðir í 
Hvalfirði
Til sölu eða leigu stórar, fall-
egar lóðir með frábæru útsýni 
yfir Hval örð.  Lóðirnar eru í 
skjólgóðri, kjarrivaxinni hlíð 
sem snýr mót suðri í landi 
Kalastaða, 55 km frá Reykjavík.  
Tilbúnar l a endingar.  
Fjölbrey  afþreying í nágren-

Um er að ræða 4 sumabústaði (92,3 fm) í landi Galtarholts, 
Borgarbyggð.Í bústaðnum eru 3 herbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofa, þvottahús/geymsla. Steypt plata með hita í gólfi. Íherbergjum 
eru skápar. Innrétting og sturta í baðherbergi. Gólfefni eru flísar 
og parket. Veggir og loft panilklætt. Eldhústæki komin (eldavél, 
helluborð, vifta).  Kynt með rafmagni. Stór Verönd á suður, norður 
og austur hlið. Með þeim fylgir ca. 0,5 ha af eignarlandi 

Sumarbústaður (66,9 fm)  í sumarbústaðalandi austan megin  
við Þjóðveg 1 í landi Galtarholts (ca. 10 km frá Borgarnesi). 
Húsið skiptist þannig: Forstofa (plastparket, vantar frágang í 
kringum rafmagntöflu). Hol (plastparket). Stofa (plastparket, 
útgangur á stóra Verönd). Eldhús (plastparket, ljós viðarinnrétting, 
eldavél). Herbergi (plastparket, rúm). Herbergi (plastparket, 
rúm). Svefnherbergi (plastparket). Baðherbergi (flísar, rafmagns 
handklæðaofn, hitatúpa).Klæddur að innan með panil. Vantar 
lokafrágang á þakkant, í kringum útihurð og glugga). Komin rotþró. 
Rafmagn og vatn í húsið. Stutt í sund á Varmalandi, stutt í golf að 
Hamri, stutt í Baulu. Vegalengd ca. 10 mín frá Borgarnesi.   
Daníel Rúnar Elíasson, löggiltur fasteignasali

Sumarbústaðir – Lækkað verð
ÞRÆTUÁS 4     Verð kr. 21.9 millj
ÞRÆTUÁS 1 - 2 - 3      Verð kr. 19.9 millj

MÝRARVEGUR 10   Verð kr. 16.5 millj

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Löggiltur fasteignasali   
Fasteignamarkaðurinn ehf., Óðinsgötu 4, sem 
er ein elsta starfandi fasteignasala landsins 

auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa  
til að annast samningagerð um íbúðar- og 

atvinnuhúsnæði auk leigusamninga.  
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu  

á þessu sviði. Góð föst laun í boði.  
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  

og fyrri störf umsækjenda berist   
á netfangið: gtj@fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.



Til sölu glæsilegar íbúðir í Þorrasölum 17. Íbúðirnar eru með sérinngangi, rúmgóðri geymslu 

og stæði í bílageymslu. Veglegar innréttingar skarta íbúðirnar og stórir gluggar til að njóta 

útsýnisins.  Í garðinum er glæsilegt leiksvæði með leiktækjum fyrir yngri kynslóðina.

Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt. 

Golfvöllur GKG er við túnfótinn og örstutt er í útivistarparadísina Heiðmörk. Náttúran teygir 

sig inn í hverfið og skapar einstök leik- og útivistarsvæði. Umferðargötur eru hannaðar til að 

stuðla að öryggi og hóflegum umferðarhraða.

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is

Nútímalegt fjölskylduhverfi
— Stutt í skóla, verslun, íþróttir 
og heilsugæslu

Glæsilegt útsýni úr íbúðum í Þorrasölum 17.

ÞORRASALIR 17, KÓPAVOGUR





| ATVINNA | 

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Hálsaskógur Skorradal | halstak.is | Tryggvi 869 2900 / Pálmi 896 5948

Trésmiðja Pálma

FALLEGAR
SUMARHÚSALÓÐIR 
á góðu verði með öryggishliði
Opið verður inná svæðið frá kl. 9-21 til að skoða 
yfir páskana og næstu 2 helgar. Verið velkomin! 

STÓRGLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS

EINSTAKT SUMARHÚS

Rúmgott og vel skipulagt 150 fm. heilsárshús á tveimur hæðum hannað af 
arkitektastofunni Úti og Inni. Af stórri þakverönd á efri hæð er einstakt útsýni yfir vaatnið. 
Fallegur lækur rennur í gegn um lóðina sem er eignarlóð og skemmtilegar gönguleiðir eeru í 
grennd við húsið.

HVAMMSSKÓGUR
TTIL SÖLIL SÖLUU EINSTAKT HEILSÁRSHÚS VIÐEINSTAKT HEILSÁRSHÚS VIÐ SSKORRADALSSVATNKORRADALSSVATN

VIVIÐ Ð SKKORORRARAR DADALSLSVAVATTN

SÖLUAÐILI:
FASTEIGNASALAN TORG       
GARÐATORGI 5

Árni Ólafur Lárusson Lgf.
arnilar@fasttorg.is

Sími: 893 4416

SÖLUAÐILI:
EIGNAMIÐLUN
SÍÐUMÚLA 21, RVK

Reynir Björnsson Lgf. 
reynir@eignamidlun.is

Sími: 895 8321  

AÐEINS 80 KM. FRÁ REYKJAVÍK

TIL SÖLU
EINSTAKT TÆKIFÆRI

Litlagerði 7 
860 Hvolsvellir
Fallegt einbýli - gott viðhald

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Fasteignamat: 21.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.500.000
RE/MAX Borg kynnir fallegt og vel skipulagt einbýlishús í grónu umhverfi á Hvolsvelli. Húsið skiptist í 2
stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og gang auk bílskúrs sem er 52
fm.
Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina, garður er stór, gróinn og fallegur.
Allar frekari upplýsingar veita Þóra í s. 777-2882 og Héðinn í s. 848-4806.

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum

7772882

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

14 SÆTA !
Ford Transit Bus 350L 14 Sæta (140 
HÖ) 10/2010 ek aðeins 41 þ.km ! 
beinskiptur (þarf hópferðarleyfi) 
verð 5750 með VSK !!! (eftir lokun 
8648989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

MERCEDES BENZ ML 420 cdi 4matic 
. Árgerð 2007, ekinn 103 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 307 hö! Verð 6.590.000. 
Rnr.990739.

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645.

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645.

KIA Cerato. Árgerð 2006, ekinn 93 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 750.000. 
Rnr.161048.

CHEVROLET Captiva 7 sæta með 
leðri. Árgerð 2010, ekinn 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.990720

FORD Focus Ghia station. Árgerð 
2005, ekinn 120 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890.000. Rnr.990799.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FORD TRANSIT CHALLENGER 192 
06/2004, ekinn 18 Þ.km, dísel, 5 gíra, 
eins og nýr! Verð 7.590.000. Skiptir á 
dýrari! Raðnr.283578 á www.BILO.is

 FIAT JOINT 03/2007, ekinn aðeins19 
Þ.km, dísel, 5 gíra. Vill skipta á 
nýlegum sportjeppa! Verð 5.990.000. 
Raðnr.310829 á www.BILO.is

 FORD TRANSIT BLUECAMP 04/2006, 
ekinn aðeins 28 Þ.km, dísel, 5 gíra. 
Verð 5.790.000. Flottur bíll klár í 
ferðalagið! Raðnr.251609 á www.
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

VIÐ STAÐGREIÐUM BÍLINN !
Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílunum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum 
þér staðgreiðslutilboð þér að 
kostnaðarlausu.

Vel með farinn umboðsbíll Volvo S40 
með 2,4 vél, sjálfskiptur árg.2006, 
ekinn 125 þ.km. Tilboðsverð kr 
1.450.000-. gsm 842 5355.

Til Sölu MAN 4X4, 8.136D. Árg. 86. 
Ekin 68þ.km. 6 cyl. 5 gíra. Driflæsing. 
Michelin dekk. engin bifreiðagj. 
1.800.þ. M.VSK. S-8935777.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Til sölu Pajero árg‘97. ek. 357 þ.km. 
sk.‘15. 7 manna bíl.verðhugmynd 470 
þús. Uppls. s. 893-8257.

Audi quattro árg 02 ek 73þ til sölu 
Uppl S 8493230

TOYOTA PREVIA 2003. 7 manna. Ek. 
189þús Einn eigandi. Dráttarkrókur. 
Verð 1.490.000.- Uppl. í s. 899 2830

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

PÁSKATILBOÐ 1690ÞÚS.
Nissan Navara árg.‘06 hlaðinn 
aukabúnaði S. 695 1918.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

VIFTUR
Heildsala / smásala
íshúsið 30ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

Spider fjarstýrð sláttuvél Stærri 
gerðin Árg. 2008 Verð:5.800.000.-kr 
+ vsk. Nánar á www.velamidstodin.
is S:577-5757/6949999 magnusr@
velamidstodin.is

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Tilboð óskast . Uppl síma 
696-1001

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða 
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf 
Sími: 615-1605.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar, sorpu ferðir, 
Almenn sendibílaþjónusta. Uppl. í s. 
8469987

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 
www.flytja.is flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og allskyns 
húsaviðhald. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

• Sumarið er byrjað hjá okkur á Planinu  
í Korputorgi. 

• Upptjaldaðir ferðavagnar í miklu úrvali.
• Komdu og tjaldaðu ferðavagninum þínum 

inni hjá okkur, við seljum.
• Fjölbreytt úrval notaðra bíla og ferðavagna 

á staðnum og á skrá.

Þetta er bara lítið sýnishorn af þeim möguleikum  
sem við bjóðum upp á til að gera sumarið ógleymanlegt!
Opnunartímar: mán – fös 10-18  lau. 12-16  sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

2200 fm2  
sýningarsalur

Erum byrjaðir að taka við 
vögnum fyrir sumarið

OPIÐ Í DAG

Save the Children á Íslandi
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Dekkjaverkstæði 

Ný pólýhúðaðar felgur

Ný dekk

Dekkjahótel Pólýhúðun

Umboðssala fyrir notuð dekk og felgur

PÓLÝHÚÐUM FELGUR

Láttu okkur 
geyma dekkin  

fyrir þig.

587 3757
 dekkjasalan@dekkjasalan.is

Erum hérna

www.dekkjasalan.is
Verðskrá, upplýsingar og myndir á… 

Lánum dekk og felgur á meðan



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 896-5778.

Tek af mér alhliðamúrverk og 
viðgerðir innan sem utanhúss. 
Snyrtileg og góð þjónusta. S. 846 
7622.

 Tölvur
Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG 

DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Trésmíði
INNRETTINGAR.IS

Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

Ertu að framkvæma og vantar þig 
gáma, vinnuskúra eða salerni? Nánari 
upplýsingar fást í síma 5775757 eða 
með því að send tölvupóst á gamur@
gamur.is

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

ANTIK SÓFASETT
Ný uppgert antik sófasett, sem 
stendur af 1+3ja sæta sófa 1 kónga 
stól, 2.stk armstólar, þrír stólar með 
háu baki. Selst í einu lagi. Verð 
1190.000þús skoða einnig tilboð. 
Uppl. sendist á sverrirag@gmail.com

GRÓÐURHÚS TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 190þ. 9fm með 
hertu gleri 290þ. KLIF ehf, S:552-3300.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845 
5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR
 Fyrir veiðimenn

LAX-BLEIKJA-GÆS
Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og 
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá 
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum 
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl. 
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

HÚSNÆÐI
 Húsnæði í boði

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 600 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 

160- 400 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 

s. 661-7000

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi 
með aðgangi að baði, eldhúsi, 
þvottavél og internet aðgangi. 
Stutt í Bónus, veitingastaði, 
kaffihús og strætó. Verð frá 

55.000 á mánuði. 
Available now! 15m2 rooms for 

rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses.Price from 

55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

ÍBÚÐ TIL LEIGU
3-4 herbergja íbúð til leigu í 108. 
Umsóknir sendast á netfangið amb@
syning.is.

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.

A nice apartment in Álfheimar 36, 104 
Reykjavik, on 5th floor is going to rent 
from 1st May, 2014. It is 99 square 
meters with 3-4 rooms, a kitchen and 
a rebuild shower room, very good 
view. The price is 160.000 to 165.000 
Kr per month exclude hot water and 
electricity. GSM: 8474561

 Húsnæði til sölu

HÚS TIL FLUTNINGS.
Til sölu fallegt og vandað 83 fm 5 
herb. timburhús fullbúið að innan sem 
utan. Húsið er í mjög góðu ástandi 
og er laust nú þegar. V. 17,5 milj fyrir 
utan flutning. Uppl. S:8997262

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

12 manns. Verð 32þús kr nóttin 
lágmark 2 nætur. Laust um páskana. 
Heitur pottur og sauna. Uppl. 898 
1598 sjá heimasíðu og myndir á. www.
summer-house.weebly.com

SUMARHÚSALÓÐIR.
Eigum nokkrar sumarhúsalóðir í 
fallegu skóglendi við Hraunskóga 
Húsafelli sem fást gegn yfirtöku á 
leigusamningum. Uppl. gefur Ólafía í 
s. 660 4481.

 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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir bílstjóra með meirapróf, 
og vélamönnum. Aðeins vanir menn 
koma til greina. Upplýsingar í síma 
848-3537, Árni eða netfang arni@
jardval.is

VÉLVIRKI / VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að ráða 
vélvirkja / vanan mann í málmsmíði 
/ vélavinnu. Fjölbreitt framtíðarstarf, 
góð vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122 
Örn efnir@efnir.is www.alheimar.is

MÚRVIÐGERÐIR OG 
MÁLNING

Óska eftir vönum mönnum í málun 
og múrviðgerðir. Umsóknir sendast til 
videhf@simnet.is eða sími 896 5251

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Konur ! KK um fimmtugt vil kynna sig 
yngri konu með fast samband í huga. 
S : 841-7667

GOTT NUDD
35 ára íslensk kona býður þér gott 
nudd. Rauða Torgið, s. 905-2000 og 
535-9920, augl.nr. 8130.

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu
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PÁSKA
TILBOÐ

OPNUNARTÍMAR

Í dag Laugardag 
er lokadagur 
páskatilboða 
OPIÐ Í DAG

11:00 - 16:00
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50%
ALLT AÐ

ALLT AÐ 50ÞÚSUND AFSLÁTTUR AF FARTÖLVUM TIL PÁSKA

ALLT AÐ 20ÞÚSUND AFSLÁTTUR AF SPJALD-TÖLVUM TIL PÁSKA
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Helgiathöfnin var að hefjast. 
Hátíðlegir tónar orgelsins 
hljóðnuðu. Söfnuðurinn var til-
búinn og klerkurinn stóð and-
spænis fólkinu og lyfti höndum. 
Aldrei þessu vant var klerkur-

inn karlkyns að þessu sinni.
„Förum með trúarjátningu vora, gott 

fólk,“ tónaði hann hljómmikilli röddu og þó 
svo mildri.

Söfnuðurinn reis á fætur og hver mann-
eskja lagði hönd á hjarta. Svo upphófst 
einum rómi:

„Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara 
himins og jarðar. Ég trúi á hans einkason 
sem getinn er af heilögum anda, fæddur af 
hinni helgu móður, píndur á dögum Sigríðar 
Friðjónsdóttur, líflátinn, látinn og grafinn, 
steig niður til heljar en reis –“

Bíðum nú andartak. Hvað er Sigríður 
Friðjónsdóttir að gera í þessari trúarjátn-

ingu? Er hún ekki ríkissaksóknari? Vamm-
laus embættismaður með öllu og ekki við 
nein trúmál kennd? Hvaða rugl er þetta?

Jú, þetta upphaf greinarinnar var auðvit-
að bara leikur, eða öllu heldur tilraun til að 
sjá hvernig það liti út ef á legg kæmust í ver-
öldinni einhver ný trúarbrögð sem bæru þó 
allan keim af kristindómnum. Og þar hefði 
til dæmis líka verið um að ræða einhvers 
konar frelsara sem hefði lent upp á kant við 
yfirvöldin, verið fangelsaður og dæmdur, 
og látið lífið við einhverjar þær aðstæður 
sem fylgismönnum hans þættu jafngilda líf-
láti, en svo hefði spurst út skömmu seinna að 
hann hefði alls ekki dáið – og svo framvegis. 
Og ef þeir sem tryðu á þennan nýja ónefnda 
frelsara vildu svo líka apa trúarjátningu 
sína eftir trúarjátningu kristinna manna, 
þá kynni það undarlega að gerast að inn í 
hana dytti nafn embættismanns eins og til 
dæmis Sigríðar Friðjónsdóttur, einfaldlega 
af því hún vann sína vinnu samviskusam-
lega og sótti til saka fyrir einhver augljós 
lögbrot þann mann sem tiltekinn söfnuður 
taldi seinna að hefði í rauninni verið guð.

Embættismaður í trúarjátningunni
Það sem ég á í rauninni við er þetta: Er það 
ekki öldungis stórskrýtið að í trúarjátningu 
íslensku þjóðkirkjunnar, þeirri játningu sem 
allir kristnir menn fara með væntanlega 
reglulega, og ekki síst fermingarbörn um 
páskaleytið – er það semsé ekki stórskrýtið 
að í henni skuli vera að finna nafnið á ann-
ars nær óþekktum rómverskum embættis-
manni, manni sem hafði áreiðanlega ekki 
minnsta áhuga á trúmálum, heldur lagði sig 
bara fram um að sinna sínu lögbundna starfi 
af samviskusemi og alúð?

Ég á við Pontíus Pílatus. Hann var land-
stjóri Rómverja í Júdeu um það bil sem 

Jesúa frá Nasaret var handtekinn og ákærð-
ur, dæmdur og krossfestur, og gegndi ekki 
ósvipuðu hlutverki í þeim prósess og sak-
sóknari ríkisins gerir á Íslandi nútildags, 
þótt reyndar væri Pílatus dómari um leið; 
aðgreining hinna ýmsu valdþátta var heldur 
skammt á veg komin í Rómaveldi. Sá ágæti 
maður Pílatus reyndi að sinna sínu starfi 
eins og best hann gat og hann hefði ugglaust 
látið segja sér það tvisvar og jafnvel þrisv-
ar og jafnvel töluvert oftar að frekar hvers-
dagsleg embættisverk sem hann vann án 
þess að leiða mjög að því hugann rétt fyrir 
páska árið 33, þau hefðu á endanum leitt til 
þess að fermingarbörn á Íslandi (landi sem 
Pílatus vissi að vísu ekki að væri til) þylji 
nú nafn hans í sjálfri trúarjátningu sinni 
heilagri:

„Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skap-
ara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, 
hans einkason, Drottin vorn, sem getinn er 
af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, 
píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, kross-
festur, dáinn og grafinn,“ og svo framvegis.

Örlög Pontíusar Pílatusar
Þetta eru undarleg örlög fyrir okkar mann 
Pílatus.

Hver hann var? Það er nefnilega ekki gott 
að segja. Ekkert, nákvæmlega ekkert, er um 
hann vitað áður en hann var skipaður land-
stjóri Rómverja í Júdeu árið 26 eftir Krist. 
Hann var ekki af neinni hefðbundinni valda-
ætt í Róm, ættarnafnið hans kemur einfald-
lega hvergi fyrir nema hjá honum sjálfum, 
og eftir hans dag, þá gufar nafnið upp jafn 
snögglega og það birtist í spegli sögunnar. 
Mér þykir lang sennilegast að Pílatus hafi 
verið sérlegur skjólstæðingur Luciusar 
Sejanusar, en hann var lífvarðaforingi Tíb-
eríusar keisara frá árinu 14 og safnaði að 
lokum svo miklum völdum í sínar hendur að 
hann var eiginlega orðinn valdamesti maður 
ríkisins, ekki síst eftir að Tíberíus settist að 
á eynni Kaprí árið 26 en lét Sejanus um hina 
daglegu stjórn ríkisins í Róm.

Gömlu öldungaráðsættirnar og sömuleið-
is ættingjar Tíberíusar sáu ofsjónum yfir 
sívaxandi völdum Sejanusar og hann hefur 
því lagt sig allan fram um að efla sína stuðn-
ingsmenn til æ meiri valda – svo hann hefði 
bandamenn gegn öfundarmönnum sínum. 
Þar á meðal hefur Pontíus Pílatus verið.

Hann hefur líklega verið af lágaðli hinna 
svokölluðu riddara og næstum áreiðan-
lega utan af landi, upprunninn í einhverj-
um miðlungsbæ eða þorpi ekki allfjarri 
Róm og hefur svo verið sendur til heims-
borgarinnar af mömmu sinni og pabba í 
von um að hann hlyti þar frægð og frama. 
Það er næsta víst að Pílatus hefur slegist 
í hóp ungu mannanna sem löngum héldu 
til á Rómartorgi, eða Forum Romanum, og 
reyndu að vekja á sér athygli með einhverj-
um ráðum – þetta voru hópar mismikilla 
töffara sem áttu ekkert voða mikinn pen-
ing og þurftu helst að verða skjólstæðingar 
einhverra auðkýfinga eða embættismanna 
svo þeir kæmust almennilega áfram – til 
þessara manna hefur Sejanus leitað þegar 
hann þurfti að koma sér upp sveit tryggra 
fylgismanna, og einhvern tíma hefur hann 

vikið sér að ungum slánalegum sveitastrák 
sem var eitthvað að gaspra á torginu og gera 
sig breiðan og spurt hann: „Hvað heitir þú, 
væni?“ – og sláninn svaraði: „Pílatus, herra, 
Pontíus Pílatus.“

Það má ennfremur ímynda sér að Pílat-
us hafi fyrsta kastið verið settur í eitthvert 
miðlungsembætti hjá lífvarðasveitunum, 
kannski var hann birgðastjóri, kannski 
gjaldkeri, en svo sama ár og Sejanusi tókst 
að ýta Tíberíusi til Kaprí að sinna sínum 
pedófílsku hvötum, þá var lífvarðaforinginn 
orðinn nógu traustur í sessi til að geta gert 
lágaðalsguttann af birgðaskrifstofunni að 
hvorki meira né minna en landstjóra heims-
veldisins í Júdeu. Það sem mamma heima í 
sveitinni hefur áreiðanlega verið stolt!

Því þótt Júdea væri afskekkt skattland 
og fjarri Róm, þá var það nú virðingarstarf 
samt að vera þar landstjóri. Starfið fólst 
aðallega í tvennu, að safna sköttum og halda 
friðinn og Pílatus hefur gengið til verks af 
algjörri samviskusemi og miklum metnaði. 
Í þeim heimildum sem til eru um Pílatus, 
aðrar en guðspjöllin, þar kemur fram að 
hann var heilmikið hörkutól og að minnsta 
kosti þrisvar vakti hann gríðarlega andúð 
þegna sinna Gyðinganna, sem fannst hann 
lítilsvirða trú þeirra og sjálfsvitund með 
yfirgangi og frekju.

Hefnigjarn skapofsamaður
Einn þeirra Gyðinga sem skrifuðu um Píl-
atus, Fíló frá Alexandríu, segir að hann hafi  
verið „hefnigjarn skapofsamaður“ og enn-
fremur „ósveigjanlegur, viljasterkur og 
óaflátanlegur“. Og þegar Gyðingar skrif-
uðu einu sinni til Tíberíusar til að kvarta 
undan landstjóra sínum, þá segir Fíló að Píl-
atus hafi óttast að í bréfinu yrði komið upp 
um múturnar, móðganirnar, ránsmennsk-
una, svívirðingarnar, illvirkin, aftökurn-
ar án dóms og laga og þrotlausa og alltum-
lykjandi grimmdina, sem einkennt hafi alla 
hans stjórnartíð. Tíberíus mun reyndar einu 
sinni hafa sett ofan í við Pílatus en hann hélt 
þó embætti sínu í heil tíu ár, sem var fáheyrt 
í skattlandinu Júdeu.

Og merkilegast af öllu var að Pílatus lifði 
af þótt Sejanus félli í ónáð og væri líflátinn 
árið 31, þá upphóf Tíberíus miklar hreinsan-
ir á mönnum Sejanusar sem ekki þurftu að 
kemba hærurnar. En Pílatus hélt velli fimm 
ár enn. Það sýnir að hvað sem líður lýsing-
um Fílós og fleiri á grimmd og hörku Pílat-
usar (lýsingum sem áreiðanlega hafa verið 
ýktar töluvert) þá hefur hann verið flinkur 
og þrautseigur embættismaður. Og þegar 
hann dæmdi Jesúa frá Nasaret til dauða, þá 
var hann ósköp einfaldlega að gegna skyldu 
sinni – að bæla niður hugsanlegan óeirða-
segg. Aftökur slíkra manna voru mjög 
algengar í Júdeu og töldust hvorki tíðindum 
sæta né þóttu þær sérstök grimmdarverk á 
sínum tíma.

En þessi dugmikli embættismaður, land-
stjóri, skattastjóri, saksóknari, dómari, 
hann endaði svo í trúarjátningu útbreidd-
ustu trúarbragða heimsins. Skyldi mamma 
hans hafa hætt við að senda strákinn sinn 
í frægðarleit til heimsborgarinnar ef hana 
hefði grunað þau örlög hans?

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson furðar 
sig á því að venjulegur 

embættismaður í 
Rómaveldi hinu 

forna skuli lentur 
í trúarjátningu 

okkar. Og 
reynir að 

sjá fyrir sér 
íslenskan 

embættis-
mann í 

sömu 
stöðu.

  Er það 
ekki öldungis 

stórskrýtið að í 
trúarjátningu 

íslensku 
þjóðkirkjunn-

ar, þeirri 
játningu sem 
allir kristnir 

menn fara með 
væntanlega 

reglulega, og 
ekki síst 

fermingarbörn 
um páskaleytið 
– er það semsé 
ekki stórskrýt-

ið að í henni 
skuli vera að 

finna nafnið á 
annars nær 

óþekktum 
rómverskum 

embættis-
manni. 

PÍNDUR Á DÖGUM 
PONTÍUSAR PÍLATUSAR

10
 Á

RA

ÁR

10 ÁRA

ÁR

ECCE HOMO–  SJÁIÐ MANNINN  PÍLATUS SÝNIR LÝÐNUM JESÚA FRÁ NASARET.



Láttu hjartað ráða

Himneska súkkulaðið mitt er úr lífrænt ræktuðu hráefni og Fairtrade-

vottað. Hágæða súkkulaði sem kætir bragðlaukana.
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til 
Fréttablaðsins, Skaft ahlíð 24, 105 Reykjavík 
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR? Hvað ertu gömul og í hvaða 

skóla ertu? „Ég er 12 ára og er í 
Kársnesskóla.“

Hvað kom til að þú tókst þátt 
í Passíusálmalestri í Kópavogs-
kirkju í gær? „Ég er með henni 
Birnu, dóttur Sigga prests, í 
bekk. Hann heyrði mig lesa upp 
á bekkjarkvöldi og bað mig svo 
um að gera þetta.“

Hvaða sálm lastu? „Ég las 44. 
sálm og það var gaman að lesa 
hann, meðal annars af því að 
í honum er versið sem allir 

þekkja: Vertu, Guð faðir, faðir 
minn.“

Ferðu oft í kirkju? „Nei.“

Hver eru áhugamálin þín? 
„Áhugamálin mín eru að synda, 
teikna, lesa og spila á fiðlu.“

Hvaða matur þykir þér bestur? 
„Þessi er svolítið erfið, það er 
svo margt, lasanja, plokkfiskur, 
fiskisúpa og margt fleira.“

Hver er uppáhalds tónlistar-
maðurinn? „Þessi er enn erf-

iðari … ætli ég segi ekki bara 
Bítlarnir ef það má vera hljóm-
sveit.“

Af hverju er Kollmar eftirnafnið 
þitt? „Af því að pabbi minn er 
þýskur og Kollmar er ættar nafnið 
hans. Ég er semsagt hálfþýsk.“

Ætlar þú að gera eitthvað sér-
stakt um páskana? „Anna 
vinkona okkar frá Þýskalandi 
kemur í heimsókn og við gerum 
örugglega eitthvað skemmtilegt 
saman, og svo ætla ég auðvitað 
að borða yfir mig af súkkulaði!“

Ætla að borða yfi r 
mig af súkkulaði
Hin tólf ára gamla Hekla Marteinsdóttir Kollmar var ein þeirra sem lásu 
Passíusálmana í Kópavogskirkju í gær, á föstudaginn langa. Hekla hefur 
gaman af að lesa og á líka mörg fl eiri áhugamál.

UPPLESARI  „Ég las 44. sálm og það var gaman að lesa hann,“ segir Hekla. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LeikurLeikur
Einn er valinn til að vera drottningin (má líka vera kóngur) og er 
látinn sitja á stól þar sem vítt er til veggja. Hinir koma saman á 
afmörkuðu svæði og þurfa að taka sameiginlega ákvörðun um 
hvað þeir hafi aðhafst þann daginn eða hvaða fyrirbæri þeir ætli 
að leika. Að því búnu fara þeir á fund drottningar og hún mælir: 
„Hvað gerðuð þið í dag börnin góð?“ Þá byrja allir að leika með 
látbragði það sem ákveðið hafði verið. Drottningin reynir þá að 
giska á hvað verið er að leika.
Ef hún/hann giskar rétt hlaupa börnin af stað og reyna að kom-
ast inn á svæðið sem afmarkað var í byrjun. Þeir sem drottningin 
nær að klukka mega svo aðstoða við að ná hinum en drottningin 
ein má giska.

ÞESSA MYND 
 teiknuðu 
krakkar í 
barnastarfi 
Árbæjarkirkju 
í Reykjavík nú 
í aðdraganda 
páska. 

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

92

Svar: fjórar eldspýtur
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Valor súkkulaði
Enginn viðbættur sykur.

Freyju egg
Meðan birgðir endast.

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

LAMBATVÍRIFJUR
KRYDDLEGNAR

2.881 kr/kg
verð áður 3.389

CAJ P.
FOLALDAVÖÐVI

1.799 kr/kg
verð áður 2.398

LA

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
15%

TILBOÐ

afsláttur á kassa

KALKÚNA
GRILLSNEIÐAR

1.469 kr/kg
verð áður 2.099

LEMONGRAS

GRILLKJÖTIÐ ER KOMIÐ Í HAGKAUP

Ferskur íslenskur kalkúnn
Kalkúnninn hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms 
á veisluborðum Íslendinga. Það er gaman að elda kalkún, 
því möguleikar í fyllingum og meðlæti eru óendanlega 
margir og ekki skemmir fyrir að kjötið bragðast einstak-
lega vel. Kjötið er fitusnautt, létt í maga og án nokkurra 
aukaefna.

HAFÐU ÞAÐ GOTT 
UM PÁSKANA

FERSKUR 
KALKÚNN

1.699 kr/kg
verð áður 1.899

2.799kr/stk
verð áður 3.297

ÍskrúsinÍ
Hrista, hrista og úr verður  mjólkurís, rjómaís 

eða bragðarefur á aðeins 2 mínútum.

Amino Energy 
Lemon lime.

AAmmiinno Enneerrggy no EEnneerrggyAA i EE

NÝTT Í HAGKAUP

NÝTT Í HAGKAUP

TILBOÐ

2.999kr/stk

Tostitos snakk og sósa
Tostitos snakk og sósa fara einstaklega vel saman.

TAKMARKAÐ MAGN

Nammiland
50% afsláttur á kassa alla laugardaga.



Páskarnir komnir í HagkaupP

NAUTALUNDIR
INNFLUTTAR
3.599 kr/kg

verð áður 3.998

ALLT HRÁEFNI Í 

WELLINGTON FÆST 

Í HAGKAUP!

NÝ SENDING 

FRÁ ÍTALÍU

Við notum eingöngu sérvalin 
lambalæri sem eru krydduð 
með fersku rósmarín, stein-
selju, timian, söxuðum hvít-
lauk, sítrónu, chili pipar, salti 
og olíu. Útkoman er einstök. 
Hentar hvort sem er í ofninn 
eða á grillið. 

FRÁ ÍTALÍU

Tonitto Gelato
Ekta ítalskur gelato 

beint frá ítalíu. 
o 

HAGKAUPS
VEISLULÆRI
1.819 kr/kg
verð áður 2.598

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

Ítalíu hráskinka í úrvali

Tonitto GelatoG l

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Franskir ostar
Frábært úrval af erlendum ostum og 

ennþá meira úrval af ostum í osta- og 
sælkeraborði okkar í Kringlunni.

HAGKAUP

VEISLULÆRI
MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

HAGKAUP
MÆLIR
MEÐ

VALETTE
ANDABRINGUR

3.999 kr/kg
verð áður 4.399

FRÁBÆRT VERÐ 
Á NAUTALUNDUM

TILBOÐ
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Rykking er Rán með tískuslys á herðum (9)
11. Segir takið þess sem á eignina (12)
12. Tvö pund á verði eins og hins sama (9)
13. Landareign og leikur tryggir auðæfin (6)
15. Lái fuglunum ekki hvik frá eldum (7)
16. Trúin á Umhverfisstofnun er mesta 

haldreipið (9)
17. Skolar vaska (6)
20. Kíkja eftir spólu fyrir skýli með forhengi 

(16)
25. Fossandi fyrirboði um misheppnaða 

prófraun (11) 
28. Nær sól til vatna Norður-heimskauts?
29. Tæpi ekki tungu þessi talar neina/orðin 

spara ekki kann/ekkert virðist skelfa 
hann (9) 

31. Krefjast átaka, enda full af því sem til 
þarf (12)  

32. Fruma myndar feril hrings ef rétt er 
raðað (5)

33. Reynið að ganga með barn og notið 
þetta til að kanna árangurinn (12)

35. Heiðrið fiskislóð á hafi úti (5)
38. Eilífðar leiðindasöngur um sorg (4) 
40.. Svona á að hrífa mann, félagi (10)
44. Man girnin, en ekki í réttri röð (9)
47. Hvar ætli ræktarblettur komi niður? (9) 
48. Veltum stjörnu ítrekað uppúr eigin 

ljóma (8) 
50. Renna til ystra (5) 
51. Potaðist áfram með prikinu? (7)
52. Brennur nú dótið hans Bergmanns sem 

glóandi góðmálmur væri (8) 

LÓÐRÉTT
1. Kengúra aðstoðar á kassa (7)
2. Bið um það sem ég læt í þínar hendur: Baunarétt (7)
3. Sker og snýr er útlagi kemur af fjöllum (8)
4. Sminka þessa kjaftaska trekk í trekk (8)
5. Hygg ég best að heiftug óðar héðan ríði/sitt með beisli, 

söðul, taum/síður öðru gef ég gaum
6. Hef fína frumbyggja sem græða má á (9)
7. Sæhjólhestur gefur orku (9)
8. Hugsandi með þel og tog á heilanum (7)
9. Gaf þeim órólegu að borða úr opnu eldhúsi (6)
10. Sá staki frá Norðausturlandi kom með þá sígrænu (6)
14. Má kjaftur vingast við svanga á Facebook? (6)
18. Lesum í framvindu hjá hjartastillandi (9) 
19. Deilan um drusluna (9)
21. Naut lappa og lausna (6)
22. Mín er lántakan þrátt fyrir barning (6)
23. Heyra má hold kliða er eldamennska fer fram (8) 
24. Fýsir í fjöruga sem neita að leysast upp (8)
25. Faldi burðaról og bæklaða bullu (8)
26. Flatmagaði ofurölvi en alveg stilltur (8)
27. Flottur í kjól, karlinn (8)
30. Merki nokkur í gamanleikjum (6)
31. Flóð af blóði kostar mar (9) 
34. Þá voru borðuð boli og bjalla (7)
36. Tók ófá köst (7)
37. Spurðu Tinnu þótt hún sé rugluð (5)
39. Skikka skelfileg skipalægi (6)
41. Raula meðan ég rölti þetta (5)
42. Er þessi í viðskiptum í Baulunni? (5)
43. Þessi túr er eitthvað til að byggja á (5)
45. Um skála og skjalfest skil á honum (5) 
46. Mæli félaga (4)
49. Finn melflugu í þéttbýli (3)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist hreint dýrleg maskína.  
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 23. apríl næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt 
„19. apríl“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Sigrún og Friðgeir eftir Sigrúnu 
Pálsdóttur frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi síðustu viku var Einar 
Sigtryggsson, Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
B A N A N A L Ý Ð V E L D I
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V A R I N H E L L A Ó F Ö R S E K

Æ Í A E N A G G R Í S N O

N A G L A S Ú P A N Á Á K J P

I H S P S T Í S K U B Ó L A

S T A F A P A R K E T I Ö K K R

J L Í Í M N E G R A S Á L M

Ú D P K E I L U N N A R L U

K J A F T A V I T Y G K L O F I N

A I A Ð A L F Ó L K S F I

R A U S T I N S J A Á F R Ý I R

K K H Ú R R A H R Ó P I G

D I L L I D Ó Á Ð Y U S S A Ð I

R Ú F Ó Ð U R S K O R T I U

S A M S V E I T I N A F Á A R F

Æ A É I N N R Á S A R L I Ð I

L Í T I L Þ Æ G A L N M S E T

U S A N O R Ð U R Á I J A

H R E I F A N A B N L I N D Á I N

Ú L L R J Ó Ð A R A N L D

S Í D D I N N I L R G E I G A Ð I

Uppruni Pug-hunda er ekki vel þekktur, en þó er vitað að þeir eiga upp-
runa sinn að rekja til Asíu og flestir eru einnig sammála um það að þeir 
komi frá Kína. Hvenær þeir urðu fyrst til eru engin haldbær gögn til um, 
en þó er vitað að Pug-hundar í þeirri mynd sem við þekkjum þá, voru fyrst 
sýndir á hundasýningu í Englandi árið 1861.

Pug-hundar eru upp til hópa kelnir, hreinlátir, barngóðir, slefa ekki og 
lyndir vel við aðra hunda og gæludýr. Þeir eru frekar litlir, en vöðvastæltir. 
Skottið er snúðslaga, hausinn breiður og djúpar hrukkur eru á enni. Augu 
Pug-hunda eru stór og kringlótt, útstæð og gljáandi. Feldurinn er þéttur en 
hárin stutt. Trýnið er flatt og svart.

Pug-hundar þurfa ekki mikla hreyfingu, en einhverja þó því þeir eiga 
á hættu að fitna og missa heilsu ef hreyfingin er ekki nægileg. Þeir eru 
duglegir að hreyfa sig sjálfir, hafi þeir girtan garð til umráða og ekki 
skemmir fyrir ef þeir eru fleiri en einn, því þeir eru félagslyndir og finnst 
fátt skemmtilegra en að ærslast með öðrum hundum. Þó þarf að sníða 
þeim stakk eftir vexti, því að flatt trýni hundanna gerir það að verkum 
að þeir hafa nánast enga stjórn á hitakerfi líkamans–  þannig eiga þeir á 
hættu á að ofhitna og hugsanlega getur liðið yfir þá, ef of heitt er í veðri. 
Að sama skapi er sniðugt að hafa göngutúra stutta á veturna, því að Pug-
hundar eiga það til að fá lungnabólgu í of miklum kulda.

FRÓÐLEIKURINN  PUG-HUNDAR

PÁSKAEGGJALEIKUR Í FÁKASELI

Sveppi og Gói verða á staðnum og halda uppi fjörinu!
 
     Húllahoppkeppni
     Andlitsmálning fyrir krakka
     Heimsóknir í hesthúsið
 
Páskatilboð Hestaleikhússins
Aðeins 2.500 kr. inn á  sýningar kl. 15:00 og 
19:00 þann 19. apríl. Frítt fyrir 12 ára og 
yngri í fylgd með fullorðnum. fakasel.is     |     fakasel@fakasel.is     |     s. 483 5050

Dagskráin byrjar kl. 13:00 í dag.

Aukasýning í dag!
Hestaleikhús kl. 15:00
með Sveppa og Góa





19. apríl 2014  LAUGARDAGUR| TÍMAMÓT | 38TÍMAMÓT
19. apríl 2014  LAUGARDAGUR

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim  
sem sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 

og útför móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu, 

STEINUNNAR ÞÓRLEIFSDÓTTUR
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

frá Efri-Hólum, Núpasveit.

Einnig sendum við kærar kveðjur öllum þeim sem geyma í 
hugskoti sínu ljúfar minningar um hana. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks heimahjúkrunar og D-deildar Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja fyrir góða umönnun. 

Hulda Bjarnadóttir Jóhann Geirdal
Guðjón Þórhallsson  Guðveig Sigurðardóttir
Lárus B. Þórhallsson Hrönn Gestsdóttir 
Magnea Ólafsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

KRISTJÁN B. EINARSSON 
(SILLI) 

frá Vogum,

lést á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn 
15. apríl sl. Útför hans fer fram frá 
Kálfatjarnarkirkju miðvikudaginn 23. apríl kl. 15.00.

Þórdís A. Sigurjónsdóttir
Hrefna Kristjánsdóttir              Magnús Hafsteinsson
Kristín Þóra Kristjánsdóttir
Einar Birgir Kristjánsson          Árný Eiríksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

GUÐBRANDUR JÓN HERBERTSSON 
frá Lækjarbakka, Tálknafirði,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 22. apríl kl. 13. Blóm og 
kransar afþökkuð, en þeim sem vilja  
minnast hans er bent á Björgunarsveitina 
Tálkna á Tálknafirði.

Olga Herbertsdóttir Ásgeir Kristinsson 
Sævar Herbertsson Dagný Bjarkadóttir  
Einar Herbertsson Freyja Benediktsdóttir 
Ómar Herbertsson Margrét Hermannsdóttir
og systkinabörn.

551 3485 • udo.is

Óli Pétur
út fararstjóri

Jóhanna Erla
guðfræðingur
út fararþjónusta

Davíð
út fararstjóri

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem 
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við 

andlát og útför eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

GEIRS ÞORSTEINSSONAR
húsasmíðameistara.

 
Eygerður Bjarnadóttir
Þorsteinn Geirsson Ragnheiður Gunnarsdóttir
Örn Geirsson  Steinunn Hreinsdóttir
Kristín Sigríður Geirsdóttir  Ársæll Þorleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
ðurh 5, Rv    5 1 00  t n

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Okkar ástkæra 

RAGNHEIÐUR JÓNSDÓTTIR
frá Skörðum,

til heimilis að Óðinsgötu 32b í Reykjavík,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn 10. apríl. 
Hún verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík þann 22. apríl kl. 13.00.

Sigurður B. Markússon
og aðstandendur hinna látnu.

Elsku hjartans sonur okkar, bróðir og faðir,

ÓTTAR ÖRN VILHJÁLMSSON
Reynigrund 9, Akranesi,

lést föstudaginn 11. apríl. Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju miðvikudaginn 23. apríl  
kl. 14.00. Þökkum öllum þann gríðarlega 
hlýhug og stuðning sem fjölskyldunni hefur 
verið sýndur á þessum erfiðu tímum.

Vilhjálmur Birgisson Þórhildur Þórisdóttir
Allan F. Vilhjálmsson, Hafþór Æ. Vilhjálmsson,  
Vilhjálmur R. Vilhjálmsson, Þórir Gunnar Jónasson,
Róbert Óttarsson, Bríet Óttarsdóttir. 

MERKISATBURÐIR
1689 - Amalíuborg í Kaupmannahöfn brann eftir óperusýningu. 170 manns fórust í 
brunanum.
1770 - Brúðkaup Loðvíks 16. Frakkakonungs og Marie Antoin ette í Vínarborg.
1770 - James Cook skipstjóri sá strönd Ástralíu.
1887 - Landsbanki Íslands var sameinaður Sparisjóði Reykjavíkur.
1923 - Alþýðubókasafn Reykjavíkur, sem síðar var nefnt Borgarbókasafn Reykjavíkur, 
tók til starfa.
1954 - Fermingarbörn í Akureyrarkirkju voru klædd hvítum kyrtlum sem var nýjung á 
Íslandi.
1956 - Rainier III, fursti af Mónakó, giftist bandarísku leikkonunni Grace Kelly.
1971 - Charles Manson var dæmdur til dauða fyrir hlutdeild í morðinu á Sharon Tate.

Siglingaklúbburinn Þytur var stofn-
aður þennan mánaðardag árið 1975 af 
hafnfirskum áhugamönnum um siglingar 
og er í eigu félaga í klúbbnum. Aðdrag-
andinn að stofnun klúbbsins var sá að 
árið 1971 hafði sjóskátaklúbbur á vegum 
skátafélagsins Hraunbúa tekið til starfa, 
auk þess sem æskulýðsráð Hafnarfjarðar 
stofnaði siglingaklúbb fyrir unglinga á 
sama tíma. Þessir klúbbar urðu síðan 
uppistaðan í Siglingaklúbbnum Þyt sem 
starfar í dag sem alhliða siglingaklúbbur 
fyrir alla aldurshópa. Fyrsta sumar 
klúbbsins fór starfsemi fram við slæmar 
aðstæður í Hafnarfjarðarhöfn en að ósk 
bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og Garðabæ 
var komið upp sameiginlegri aðstöðu fyrir 

Þyt og Siglingaklúbbinn Vog í Garðabæ. 
Sú aðstaða var sett upp í Arnarvogi og 
snerist starfsemi fyrstu árin að mestu 
leyti um framkvæmdir í Arnarvogi og 
lögðu klúbbfélagar fram mikla vinnu við 
bátasmíðar og viðgerðir á bátum. Þau 
sumur sem Þytur starfaði í Arnarvogi var 
haldið uppi öflugu barnastarfi bæði fyrir 
félagsmenn og æskulýðshópa. Einnig var 
efnt til siglingasýninga sem vöktu mikla 
lukku meðal bæjarbúa. Á 20 ára afmæli 
félagsins árið 1995 fékk félagið vilyrði 
frá bæjaryfirvöldum um lóð sunnan við 
Drafnarslipp og hófust framkvæmdir þar 
vorið 1998. Þar var byggt 350 fermetra 
húsnæði sem gegnir bæði hlutverki 
bátaskýlis og félagsaðstöðu.

ÞETTA GERÐIST: 19. APRÍL 1975

Gróskumikill siglingaklúbbur settur á fót

UNGUR SJÓMAÐUR  Ungmennanámskeið 
Þyts eru vel sótt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í dag klukkan þrjú verður opnuð sýn-
ing í Ásgarði í Kjós sem nefnist ein-
faldlega Leiklist í Kjós. Á sýningunni 
er fjallað um Loft Guðmundsson rit-
höfund og alnafna hans sem starf-
aði sem ljósmyndari. Listamennirn-
ir voru báðir fæddir í Kjós og komu 
mikið að leiklist og kvikmyndagerð.

„Þeir tengjast báðir kvikmynda-
sögunni en rithöfundurinn Loft-
ur samdi leikritið Hreppstjórinn 
á Hraunhamri, sem varð í kjölfar-
ið fyrsta verkefni Leikklúbbs Kjós-
verja,“ segir Ólafur J. Engilbertsson, 
menningarmiðlari Sögumiðlunar sem 
setur upp sýninguna. „Leikklúbbur-
inn var stofnaður árið 1978, sama ár 
og rithöfundurinn lést, en það verð-
ur meðal annars fjallað um upp-
færslu þess leikrits á sýningunni.“ 
Ásamt Sögumiðlun koma fjölmargir 
aðilar að sýningunni, meðal annars 
Kjósarhreppur, Kjósarstofa, Kvik-
myndasafn Íslands og Leikminjasafn 
Íslands en það er Sigþrúður Jóhann-
esdóttir sem átti hugmyndina að sýn-
ingunni. „Hún var formaður Leik-
klúbbs Kjósverja og hefur varðveitt 
ljósmyndir og gögn frá starfi leik-
klúbbsins,“ segir Ólafur en klúbb-
urinn starfaði frá árinu 1978 til árs-
ins 1984. „Það var síðan í samstarfi 
við Kjósarhrepp sem við ákváðum 
að setja sýninguna upp í því formi að 
tengja þessa tvo menn við verkefnið,“ 
segir Ólafur. „Þeir voru báðir frum-
kvöðlar í leikstarfi að vissu leyti og 
þó þeir hafi ekki verið búsettir mikið 
í Kjós þá höfðu þeir mikil áhrif á 
leikstarfið hér.“ Í tilefni af opnun-
inni verður sýnd kvikmyndin Síðasti 

bærinn í dalnum sem Óskar Gísla-
son gerði eftir kvikmyndasögu Lofts 
Guðmundssonar rithöfundar og Þor-
leifs Þorleifssonar.

Alnafnar heiðraðir í Kjós
Menningarminjar sem varðveittar hafa verið um leikstarf Kjósverja verða til sýnis í dag í 
Kjós. Meðal annars verða skoðuð áhrif Loft s Guðmundssonar og alnafna hans á leikstarfi ð.

ÁHRIFAMIKILL RITHÖFUNDUR 
 Loftur Guðmundsson hafði mikil áhrif á leik-
starfið í Kjós en hann skrifaði meðal annars 
leikverkið Hreppstjórinn á Hraunhamri. 



Þjóðleikhúsið frumsýnir nýtt leikrit um 
persónurnar í Latabæ í haust!

Við leitum að ungri stúlku á aldrinum 14-20 
ára til að leika hlutverk Sollu stirðu. 

Hún verður að vera gædd miklum söng-, 
dans- og leikhæfileikum.

Æfingar hefjast í vor og frumsýnt verður í 
september.

Áhugasamar stúlkur sendi ferilskrá með 
mynd á prufur@leikhusid.is

Þær stúlkur sem koma til álita fyrir 
hlutverkið verða boðaðar í prufur 
28. og 29. apríl kl. 12-18.
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

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.

4 7 2 8 5 3 9 1 6
1 8 9 2 6 7 3 4 5
3 5 6 9 4 1 2 7 8
2 9 8 3 7 6 1 5 4
5 3 7 1 8 4 6 2 9
6 1 4 5 2 9 7 8 3
7 2 3 4 9 5 8 6 1
9 6 5 7 1 8 4 3 2
8 4 1 6 3 2 5 9 7

5 3 4 1 9 6 7 2 8
8 6 2 5 7 3 9 1 4
7 9 1 8 2 4 3 5 6
3 1 7 2 4 5 8 6 9
4 2 8 6 1 9 5 3 7
6 5 9 3 8 7 1 4 2
9 7 5 4 3 2 6 8 1
1 4 6 7 5 8 2 9 3
2 8 3 9 6 1 4 7 5

6 4 9 3 8 5 7 2 1
5 7 1 4 6 2 9 3 8
8 2 3 7 1 9 4 6 5
2 3 8 1 9 6 5 4 7
1 9 4 5 7 3 6 8 2
7 5 6 8 2 4 1 9 3
9 1 2 6 3 7 8 5 4
3 8 5 9 4 1 2 7 6
4 6 7 2 5 8 3 1 9

3 8 5 2 1 6 4 9 7
2 9 6 5 7 4 3 8 1
7 1 4 3 8 9 2 5 6
9 2 1 4 3 7 5 6 8
4 6 7 8 5 1 9 3 2
5 3 8 9 6 2 7 1 4
6 4 3 7 9 8 1 2 5
8 5 2 1 4 3 6 7 9
1 7 9 6 2 5 8 4 3

4 8 7 9 3 6 2 5 1
5 6 9 2 4 1 8 3 7
1 2 3 5 7 8 6 9 4
6 7 5 4 8 9 1 2 3
2 9 4 6 1 3 5 7 8
8 3 1 7 5 2 4 6 9
7 4 8 3 2 5 9 1 6
3 5 6 1 9 4 7 8 2
9 1 2 8 6 7 3 4 5

5 6 4 3 9 8 2 7 1
3 7 9 1 2 5 8 4 6
2 8 1 6 4 7 3 5 9
6 1 8 7 5 2 9 3 4
7 9 3 8 6 4 5 1 2
4 2 5 9 1 3 6 8 7
8 3 6 2 7 1 4 9 5
1 5 2 4 8 9 7 6 3
9 4 7 5 3 6 1 2 8

LÁRÉTT
2. hreinsiefni, 6. eftir hádegi, 8. gogg, 
9. meðvitundarleysi, 11. Í röð, 12. 
gengi, 14. rófa, 16. drykkur, 17. knæpa, 
18. stæla, 20. pfn., 21. mála.

LÓÐRÉTT
1. iðja, 3. Utan, 4. ávaxtatré, 5. þak-
brún, 7. holdýr, 10. tæfa, 13. í hálsi, 
15. Rótartauga, 16. samræða, 19. 
ólæti.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. eh, 8. nef, 9. rot, 
11. rs, 12. klíku, 14. skott, 16. te, 17. 
krá, 18. apa, 20. ég, 21. lita. 
LÓÐRÉTT: 1. verk, 3. án, 4. perutré, 
5. ufs, 7. holsepi, 10. tík, 13. kok, 15. 
tága, 16. tal, 19. at.

„Ekki dvelja í fortíðinni, ekki dreyma um framtíðina, 
einbeitið ykkur að líðandi stundu.“

Búdda

Á ég að 
seg ja þér 

leyndarmál?

Já endilega 
Svanhildur! Svanfríður!

Fyrirgefðu! 
Haltu áfram 

að tala, 
Svanfríður!

Það er typpa-
lykt af fótunum 

mínum!

Leyndar-
mál Svan-

fríðar … Ofmetið!

Ég er búinn
að vera með 
þessa síðan 

eiginkona mín 
fann þá
í bílnum!

Magnús Pálmi Örnólfsson (2.156) 
vann Sverri Örn Björnsson (2.126) 
í þriðju umferð b-flokks Wow air 
Vormóts TR.
Hvítur á leik:

26. Hxe4! (Laglegur peðsvinningur 
sem tryggir jafnframt auðunnið tafl) 
26. … fxe4 27. Dxd7 e3 28. f5 Df7 29. 
Dxf7+ Kxf7 30. Bc5 Rd6 31. Bxd6 
cxd6 32. Kf1 og hvítur nýtti yfirburði 
sína til sigurs.
www.skak.is: Mót í Aser baídsjan
þar sem Magnus Carlsen teflir hefst 
á morgun.



Í Iceland færðu allt sem þú þarft 
fyrir páskahátíðina
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LAUGARDAGUR
HVAÐ? HVENÆR? 

HVAR?

LÍFIÐ
19. apríl 2014  LAUGARDAGUR

… Páskaeggjaleit í Fákaseli

HVAR? INGÓLFSHVOLL, 816 ÖLFUS 
HVERAGERÐI

HVENÆR? LAUGARDAGINN 
19. APRÍL KLUKKAN 13.00

Sveppi og Gói stjórna 
dagskránni í Fákaseli 
og verður boðið upp 
á páskaeggjaleit, 

húlahopp, andlits-
málningu, heimsókn 
í hesthúsið og 
hestaleikhús. 
Aukasýning 
verður í hestaleik-
húsinu klukkan 
15.00 á páska-
tilboði, 2.500 kr. 

og frítt fyrir 12 ára 
og yngri í fylgd með 
foreldrum. 

EKKI MISSA AF …

„Það er búið að vera mjög gef-
andi og skemmtilegt verkefni að 
skipuleggja þetta,“ segir Áslaug 
Ármannsdóttir en hún stendur 
að fjáröflunarviðburði í Laugar-
dagshöll fimmtudaginn 24. apríl 
á milli 13 og 17. Allur ágóði við-
burðarins rennur óskertur til 
Reykjadals en það eru sumar-
búðir fyrir fötluð börn og ung-
menni. „Við erum nemendur í 
mastersnámi í verkefnisstjórn-
un í Háskólanum í Reykjavík og 
hluti námsins er að gera verk-
efni sem hefur samfélagslega 
skírskotun,“ segir Áslaug en 
ásamt henni standa að viðburð-
inum þau Torfi Dan Sævarsson, 

Sigurður T. Valgeirsson, Gísli 
Rúnar Guðmundsson, Hafdís 
Huld Björnsdóttir og Rebekka 
Helga Aðalsteinsdóttir. „Þetta er 
keppni sem fyrirtæki geta skráð 
sig í en keppt verður í tveimur 
íþróttagreinum,“ segir Áslaug. 
„Annars vegar hjólastólaspretti 
og hins vegar hjólastólahand-
bolta.“

Áslaug ítrekar að öllum sé 
velkomið að koma. „Þorgerð-
ur Katrín Gunnarsdóttir verð-
ur kynnir og Adolf Ingi og Sig-
urbjörn Árni verða lýsendur 
íþróttagreinanna,‘ segir Áslaug. 
„Solla Stirða verður einnig á 
staðnum ásamt Hvata hvolpi og 

síðan verður eitthvað af starfs-
fólki Reykjadals með stöðvar 
þannig að hægt verður að fá 
andlitsmálningu eða jafnvel að 
prófa að vera í hjólastól.“

Viðburðurinn er unninn í sam-
starfi við Styrktarfélag lamaðra 
og fatlaðra en félagið rekur 
sumarbúðirnar í Reykjadal. Fyr-
irtæki geta skráð sig með því 
að senda tölvupóst á netfangið 
hvati@slf.is en einnig er hægt 
að styrkja starfsemina með því 
að hringja í eftirfarandi síma-
númer: 902-0010 fyrir eitt þús-
und krónur, 902-0030 fyrir þrjú 
þúsund krónur og 902-0050 eru 
fimm þúsund krónur.  - bþ

Sprettur og hand-
bolti í hjólastólum
Nemendur í verkefnisstjórnun í Háskólanum í Reykjavík efna til fj áröfl -
unar á sumardaginn fyrsta fyrir Reykjadal, sumarbúðir fyrir fötluð börn og 
ungmenni. „Gefandi og skemmtilegt verkefni,“ segir Áslaug Ármannsdóttir.

GÓÐHJARTAÐIR NEMENDUR  Nemendur í Háskólanum í Reykjavík safna fyrir Reykjadal. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LEIKHÚSGAGNRÝNI
★★★★★ 

Útundan
Háaloftið í samstarfi við Tjarnarbíó.

„Vel leikin sýning sem gaman hefði 
verið að sjá í tilraunakenndari 
búningi.“

EVA GUÐRÚN GUNNBJÖRNSDÓTTIR

19. APRÍL 2014 
Tónleikar
20.00 SkonRokk-hópurinn heldur 80’s glysrokk-
veislu í Hörpu. Meðal listamanna eru Magni, 
Eyþór Ingi, Biggi Haralds og Pétur Guðmundsson 
ásamt hljómsveitinni Tyrkja Guddu. Miða er hægt 
að nálgast á heimasíðu miði.is og kostar hann 
6.900 krónur.
21.00 Anna Mjöll Ólafsdóttir djazzsöngkona mun 
flytja lög sem þekkt eru í flutningi Ellu Fitzgerald, 
Astrud Gilberto, Billie Holiday og fleiri. Miða er 
hægt að nálgast á vefsíðu miði.is og kostar mið-
inn 3000 krónur.
21.00 Hljómsveitin Sálin hans Jóns míns mun 
koma fram á Hvíta Húsinu á Selfossi. Miða er 
hægt að nálgast í Gallerí Ózone og Barón. Miða-
verð er 2.500 krónur.
22.00 DJ Sammi sérhæfir sig í tónlistarstefnum 
á borð við funk, afrobeat, soul og samba latin. 
Plötusnúðurinn kemur fram á Kaffibarnum og er 
frítt inn.

Uppákomur
23.00 Björgvin Ploder, Magnús Einarsson og 
Tómas Tómasson skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Leikrit
20.00 Gullna hliðið er eitt af þekktustu og vin-
sælustu leikritum sem skrifuð hafa verið á Íslandi. 
Það verður sýnt í Samkomuhúsinu á Akureyri og 
leikstjóri er Egill Heiðar Anton Pálsson. Miða er 
hægt að nálgast á heimasíðu miði.is og kostar 
hann 4.400 krónur.

Ljósmyndasýningar
14.00 Sigríður Ella Frímannsdóttir og Þórarinn 
Örn Egilsson opna ljósmyndasýninguna Thoella í 
galleríinu Populus tremula á Akureyri. Sýnd verða 
þrjú ljósmyndaverk.

Uppistand
20.00 Grínistinn Jeff Dunham kemur fram í 
Hörpu með splunkunýtt efni. Miða er hægt að 
nálgast á heimasíðu miði.is

Tónlist
22.00 Partísveitin SYKUR verður með tónleika 
á Dillon, Laugavegi 30, í boði Thule bjórs. 500 
krónur inn.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabladid.
is og einnig er hægt að skrá þá inni á visir.is.

Djass á Akureyri

HVAR? GRÆNI HATTURINN, 
AKUREYRI
HVENÆR? PÁSKASUNNUDAG 
KLUKKAN 21.00
Djasssöngkonan Anna Mjöll Ólafs-
dóttir flytur meðal annars lög sem 
þekkt eru í flutningi Astrud Gilberto, 
Ellu Fitzgerald, Söruh Vaughan, Billie 
Holiday og Marilyn Monroe. Þá mun 
Anna Mjöll bjóða uppá skemmtisögu 
á milli atriða

ANNA MJÖLL SYNGUR



LAUGARDAGUR  19. apríl 2014  | LÍFIÐ | 45

„Ég og dætur mínar höfum 
lengi haft þann sið að föndra 
saman súkkulaðiegg fyrir 
páskana. Þetta finnst okkur 
voða hugguleg samverustund 
og ekki skemmir fyrir að fá að 
ráða innihaldi eggjanna alveg 
sjálfar. Við notum alltaf lífrænt 
súkkulaði, eða búum til okkar 
eigið úr góðu lífrænu hráefni. 
Svo skemmtum við okkur kon-
unglega við að finna góða máls-
hætti (stundum heimagerða!) til 
að lauma inn í eggin,“ segir Sól-
veig Eiríksdóttir, betur þekkt 
sem Solla á Gló.

„Í ár ákváðum við að nota líf-
ræna súkkulaðið frá Himneskt, 
það hefur fairtrade-vottun og 
samviskan því einstaklega góð.“

Heimagerð súkkulaðipáskaegg
Fyrir þá sem vilja dökkt egg mæli 
ég með 71% súkkulaði, en það 
kemur líka vel út að blanda saman 
mjólkursúkkulaði og dökku til þess 
að fá millidökk súkkulaðiegg fyrir 
krakkana. Annars er líka gaman að 
útbúa sitt eigið súkkulaði, sjá upp-
skrift fyrir neðan.
Aðferð: Byrjið á því að bræða 
súkkulaðið rólega yfir vatnsbaði við 
vægan hita. Mikilvægt er að passa 
að hita varlega, bara rétt nóg til að 
súkkulaðið bráðni, en hitni ekki 
um of. Þeir sem eiga hitamæli geta 
notað hann og miða þá við 42°C, en 
ég hef reyndar ekki nennt að stressa 
mig á því.

Takið páskaeggjaform og látið 
nokkrar skeiðar af súkkulaðinu 
í formið, hallið forminu fram og 
tilbaka þannig að súkkulaðið renni 
um formið og þeki það. Setjið 
bökunarpappír á plötu og snúið 
formunum á hvolf á plötuna og látið 
súkkulaðið storkna. Þetta tekur um 5 
mínútur, en þið getið flýtt fyrir með 
því að setja formin inn í frysti/kæli. 
Endurtakið tvisvar til fimm sinnum 
– fer allt eftir því hve vel ykkur tekst 
upp við að þekja formin og hve þykk 
súkkulaðiskelin er orðin.

Þegar skeljarnar eru tilbúnar er 
um að gera að setja málshátt og 
fleira spennandi inn í eggið. (Okkur 
finnst sem dæmi gott að setja 
hnetur og rúsínur, passar svo vel 
með súkkulaðinu). Egginu er lokað 
með því að nota fljótandi súkkulaði 
sem lím, því er smurt á kantinn á 
annarri skelinni og síðan er eggið 
límt saman. Þar næst setjið þið smá 
súkkulaðilím á fótinn og límið eggið 
á hann. Til að laga kantana setjið þið 
súkkulaði í sprautupoka og sprautið 
því allan hringinn. Svo má skreyta 
með sælgæti eða pallíettum og 
öllu þar á milli. Að lokum er unginn 
festur á og eggið er tilbúið.

Einföld súkkulaðiuppskrift
½ dl kaldpressuð kókosolía
½ dl kakósmjör
1 dl 100% hreint kakóduft
½ dl kókospálmasykur eða önnur sæta 
(eða „sykurlaus“ sæta)
smá sjávarsalt og nokkur korn 
cayenne-pipar ef vill

 
■ Til að kókosolían verði fljótandi: 

látið heitt vatn renna á kókosolíu-
krukkuna eða setjið krukkuna í 
skál með um 50°C vatni.

■ Til að kakósmjörið verði fljótandi: 
setjið pokann í um 40°C heitt 
vatn eða bræðið yfir vatnsbaði.
 
Blandið öllu saman í skál, nú eruð 

þið komin með fljótandi súkkulaði 
og getið fylgt leiðbeiningunum að 
ofan til að útbúa páskaegg.

„Ég er að prófa að búa til eigið páskaegg í 
fyrsta sinn í ár og mér til mikillar furðu, þá 
heppnaðist það frekar vel,“ segir Kristín Soffía 
Jónsdóttir.

„Ég man eftir umræðunni í fyrra sem var á 
þá leið að ef súkkulaði væri ekki „fairtrade“-
vottað væri engin trygging fyrir því að 
kakóbaunir væru ekki tíndar af þrælum og 
börnum og fórnarlömbum mansals,“ segir 
hún og bætir við að hún vilji ekki þrælgóð 
páskaegg. „Og þó ég sé ekki beint að bjarga 
heiminum með þessu þá lætur það mér samt 
líða aðeins betur. Mér fannst líka bara gaman 
að prófa þetta og þetta var auðveldara en ég 
hélt og ég ætla að sjálfsögðu í páskaeggjagerð 
aftur að ári.“

Vildi ekki þrælgóð páskaegg og bjó því til sín eigin

HEIMAGERÐ PÁSKAEGG
Solla í Gló gerir sín páskaegg með „fairtrade“-vottuðu súkkulaði. Hún skemmtir sér með dætrum sínum að fi nna góða málshætti í eggin.

FÖNDRA ALLTAF SÚKKULAÐIEGG  Solla á Gló og dætur hennar hafa páskaeggjagerð fyrir sið um hátíðirnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Þetta finnst okkur 
voða hugguleg samveru-

stund og ekki skemmir 
fyrir að fá að ráða inni-

haldi eggjanna alveg 
sjálfar.

Sólveig Eiríksdóttir
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BAKÞANKAR 
Snærós
Sindradóttir

ÁRIÐ 1999 fékk ég, sjö ára gömul, að 
fara á barnaball með Sóldögg í Sjall-
anum á Akureyri. Þetta var í fyrsta og 
eina skiptið sem ég kom inn á Sjallann 
og spennan var mikil því útvarpi og dag-
blöðum hafði tekist að stimpla það inn í 
huga barnsins að Sjallinn væri goðsagna-
kenndur staður. Mekka íslenskrar stuð-
menningar. Ég fór í fylgd barnapíu sem 
ég man ómögulega hvað heitir. Ég man 
heldur ekki hvað hún var gömul en hún 
var yngri en mamma og eldri en ég og 
það var nóg til þess að ég leit upp til 
hennar.  

MÉR leiddust tónleikarnir. Sól-
dögg hafði ekki enn gefið út lagið 
Svört sól sem átti eftir að verða 
einkennislag sumarsins sem ég 
varð ellefu ára og er besta lag 
sveitarinnar til þessa. Berg-
sveinn Arilíusson söngvari 
var frekar mikið nobody í 
mínum huga og upplifunin 
var öll frekar klén. Sjallinn 
reyndist dimmur og leiðin-
legur staður með óspenn-
andi sjoppu og lélegu fata-
hengi. 

ÞEGAR komið var heim í kommún-
una sem við bjuggum í á Helgamagra-
stræti lýsti barnapían því fyrir mömmu 
hvernig Beggi hefði ítrekað horft djúpt í 
augu hennar meðan á tónleikunum stóð 
(hún var jú höfðinu hærri en öll börnin í 
salnum) og að hann væri kynþokkafullur 
bangsi. Það var nóg til að snúa augnablik-
inu á hvolf. Bergsveinn Arilíusson var 
guð.

ÉG hef aldrei náð að hrista af mér Begga 
í Sóldögg. Hjartað í mér tekur kipp þegar 
hann á comeback í ljósvakamiðlunum. Ég 
fylltist djúpstæðum vonbrigðum þegar 
hann gaf út sólóplötuna September, árið 
2005, því hún var leiðinleg. Ég íhugaði 
að kaupa mér miða á þjóðhátíð í Eyjum 
þegar fréttist að hann myndi koma þar 
fram. 

ÉG hef tekið í höndina á bestu fótbolta-
mönnum Englands, hitt fræga Holly-
woodleikara og notað einkavask Micks 
Jagger án þess að svitna á efri vörinni. 
En ef það kemur að því að hitta Begga 
í Sóldögg mun ég verða sjö ára aftur og 
titrandi röddu segja feimnislega: Má ég fá 
eiginhandaráritun?

<3 Beggi í Sóldögg

Allir borga barnaverð

RIO 2 2D ÍSL. TAL 
RIO 2 3D ÍSL. TAL 
OCULUS 
HARRÝ OG HEIMIR 
NYMPHOMANIAC PART 2 
HEILD
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 8 - 10.20
KL. 4 - 6 - 8 - 10 
KL. 8 
KL. 6
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15

RIO 2 2D / 3D ÍSL. TAL 
RIO 2 3D ENS. TAL (ÓTEXTAÐ)
OCULUS
HARRÝ OG HEIMIR 
HARRÝ OG HEIMIR  LÚXUS
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D
RIDE  ALONG
ÆVINTÝRI HR. PÍBODÝS 2D

KL. 1 - 3.30 - 5.45
KL. 5.45 - 8
KL. 8 - 10.20
KL. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 
KL. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
KL. 8 - 10.15
KL. 1 
KL. 10.15
KL. 3.30 Miðasala á: 
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EINVÍGIÐ Í AMAZON

ÞORIR ÞÚ Í BÍÓ?

EINVÍ

OPIÐ ALLA PÁSKANA!

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SPARBÍÓ

L.K.G - FBL.L K GG FBLL K GG FBL

CHICAGO SUN-TIMES ENTERTAINMENT WEEKLY PORTLAND OREGONIAN

KEFLAVÍK

EMPIRE ENTERTAINMENT WEEKLYTOTAL FILM

A HAUNTED HOUSE 2 8, 10
RIO 2 3D 1:40, 3:50
RIO 2 2D 2, 5
HARRY OG HEIMIR 6, 8, 10:45
MONICA Z 3:30, 5:45
CAPTAIN AMERICA 3D 8, 10
HNETURÁNIÐ 2D 1:40

GLEÐILEGA PÁSKA – OPIÐ ALLA PÁSKANA
TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 19. APRÍL TIL OG MEÐ 21. APRÍL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.Sími: 553-20755%

ANDRI & EDDA VERÐA BESTU VINIRMETÉORAANTBOY
SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Stjörnuparið Beyoncé og Jay 
Z ætla að fara í tónleikaferða-
lag saman í sumar. Til stend-
ur að þau haldi tuttugu tónleika 
víðs vegar um Bandaríkin en 
tónleikaferðalagið hefst í júní.
Samkvæmt heimildum tímarits-
ins Us Weekly byrja hjónin að æfa 
sig um miðjan maí. Þá er því einn-
ig haldið fram að einir tónleikar 
verði í New York á þjóðhátíðardag 
Bandaríkjamanna, 4. júlí.

Þó parið hafið unnið að ýmsum 
lögum saman, til dæmis Crazy 
in Love og Drunk in Love verður 
þetta þeirra fyrsta tónleikaferða-
lag saman.

Beyoncé og Jay Z vöktu verð-
skuldaða athygli þegar þau komu 
saman fram á Grammy-verð-
launahátíðinni fyrir stuttu enda 
var það atriði sjóðheitt svo vægt 
sé til orða tekið.

 - lkg

Saman í tónleikaferðalag í sumar
Beyoncé og Jay Z halda tuttugu tónleika saman í Bandaríkjunum.

GAMAN SAMAN  Þetta tónleikaferðalag 
verður eitthvað. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



San-SM-RLB01  
stubbastækkari

2.290,-
einnig 2 þrepa 3.290,-

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

– Afslátt eða gott verð?
Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

HLA-205
Áltrappa 5 þrep, tvöföld 

6.490,-
4 þrepa 5.490,-
6 þrepa 7.690,-

Áltrappa 3 þrep 3.990,-
Áltrappa 5 þrep 6.190,-

Áltrappa 4 þrep 

4.990,-

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

17.990,-

LLA-211
PRO álstigi/trappa  
2x11 þrep 
3,11-5,34 m 

16.990,-

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

15.690,-

Allt gott í vorverkin

Frábært verð 
á stál- og plast- 
þakrennum.
Sjá verðlista á 
www.murbudin.is

TVÖFALDUR STIGI
Stigi SM-LLA218B með 
reipi 338-550cm  

27.990,-

LLA-112 
Álstigi 12 þrep 3,38 m 

7.890,- 
10 þrepa 6.990,-

SAN-SM-CLE206 
Fjölnota pallur/trappa 

19.990,- 
   pallur fylgir

Gluggaþvotta-
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.490.-
SM-RLG05
Áltrappa 5 þrep, tvöföld 

19.490,-

GOTT ÚRVAL AF  
TRÖPPUM FYRIR  

IÐNAÐARMANNINN

Up
pf

yl
la
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N
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31
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ða
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n

TILVALIÐ Í GLUGGAÞVOTTINN

1/2” slanga 15 metra  
með stút og tengjum

1.490,- 
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LAUGARDAGUR
05.50 Formúla 1 Kína - tímataka Sport
11.35 Tottenham - Fulham Sport 2
13.50 Cardiff - Stoke Sport 2
13.50 Aston Villa - S‘ton Sport 3
13.50 Newcastle - Swansea Sport 4
13.50 West Ham - Crystal P. Sport 5
16.19 Chelsea - Sunderland Sport 2
17.00 PGA: RBC Heritage Golfstöðin
22.30 LPGA: Lotte Champ. Golfstöðin
23.59 UFC Live Sport

PÁSKADAGUR
06.30 Formúla 1 Kína Sport
10.50 Norwich - Liverpool Sport 2
13.00 Hull - Arsenal Sport 2
15.00 Everton - Man. Utd. Sport 2
17.00 PGA: RBC Heritage Golfstöðin
18.50 Barcelona - Athletic Sport 

ANNAR Í PÁSKUM
13.50 Burnley - Wigan Sport 2
16.05 Leeds - Nott. Forest Sport 2
18.50 Man. City - WBA Sport 2
19.00 KR - Grindavík Sport
21.00 Messan Sport 2

KÖRFUBOLTI Fréttablaðið fékk sex reynda menn úr Dominos-deild karla til 
þess að spá um hvernig úrslitaeinvígi KR og Grindavíkur fari en fyrsti leikurinn 
er í DHL-höllinni í Frostaskjóli klukkan 19.15 í kvöld. Allir leikir úrslitaeinvígis-
ins verða í beinni á Stöð 2 Sport. 

KR beið í fjóra daga til að fá að vita um mótherja sína en Grindavík tryggði 
sér sætið með sigri í oddaleik á móti Njarðvík. Þetta verður þriðja einvígi KR 
og Grindavíkur um titilinn en KR vann bæði 2000 (3-1) og 2009 (3-2). Grinda-
vík hefur unnið titilinn tvö undanfarin ár en KR vann hann síðast vorið 2011. 

Fimm af sex spámönnum eru á því að KR verði meistari, allir nema Örvar 
Þór Kristjánsson fráfarandi þjálfari ÍR, en fjórir þeirra búast við að úrslitin 
ráðist í oddaleik eins og þegar Grindavík vann í fyrra. KR er með heimavallar-
réttinn og það lið hefur unnið titilinn undanfarin þrjú ár og alls fimm sinnum 
á síðustu sex árum. KR-ingurinn Pavel Ermolinskij fékk þrjú af sex atkvæðum 

þegar spurt var um hvaða leikmaður verði kosinn bestur í úrslitaseríunni en 
liðsfélagar hans, Martin Hermannsson og Brynjar Þór Björnsson fengu eitt 
atkvæði hvor sem og Lewis Clinch hjá Grindavík.  - óój

Allir nema einn spá KR-ingum titlinum

MIKILVÆGUR  Pavel Ermolinskij verður 
í stóru hlutverki hjá KR.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Spámenn Frétta-
blaðsins í ár: 
EINAR ÁRNI JÓHANNSSON, NJARÐVÍK
3-2 fyrir KR Bestur: Brynjar Þór Björnsson, KR

TEITUR ÖRLYGSSON, STJÖRNUNNI
3-2 fyrir KR Bestur: Pavel Ermolinskij, KR

BENEDIKT GUÐMUNDSSON, ÞÓR Þ.
3-1 fyrir KR Bestur: Pavel Ermolinskij, KR

ÍVAR ÁSGRÍMSSON, HAUKUM
3-2 fyrir KR Bestur: Pavel Ermolinskij, KR

MAGNÚS ÞÓR GUNNARSSON, KEFLAV. 
3-1 fyrir KR Bestur: Martin Hermannsson, KR

ÖRVAR ÞÓR KRISTJÁNSSON, ÍR
3-2 fyrir Grindavík Bestur: Lewis Clinch, Grind.

KR 5 ATKVÆÐI - GRINDAVÍK 1 ATKV.

FIMLEIKAR Ísland átti góðu gengi að fagna á Norður-
landamótinu í fimleikum sem lauk í Halmstad í Svíþjóð 
í gær. Jón Sigurður Gunnarsson, Ármanni, og Norma 
Dögg Róbertsdóttir unnu bæði til silfurverðlauna 
á einstökum áhöldum í gær og fylgdu eftir góðum 
árangri íslenska kvennaliðsins sem vann brons í 
liðakeppninni í fyrrakvöld.

Jón Sigurður, sem varð þrefaldur Íslands-
meistari á einstökum áhöldum á dögunum, 
varð í öðru sæti í keppni í hringjum en 
Norma Dögg varð önnur í stökki. Hún 
er nýkrýndur Íslandsmeistari í fjöl-
þraut kvenna en stökk er meðal hennar 
sterkustu greina.

Eyþór Örn Baldursson vann svo brons í 
flokki unglinga í keppni í hringjum.

Tvenn silfurverðlaun í Halmstad

FÓTBOLTI Mikilvægir leikir fara 
fram í ensku úrvalsdeildinni um 
helgina en línur gætu skýrst enn 
frekar, bæði í topp- og botnbar-
áttunni.

Chelsea getur skotist á toppinn 
með sigri á botnliði Sunderland 
síðdegis í dag en núverandi topp-
lið, Liverpool, mætir svo Norwich 
á útivelli í hádeginu á morgun. 
Bæði Sunderland og Norwich 
eru þó að berjast fyrir lífi sínu í 
deildinni og gefa ekkert eftir.

David Moyes snýr svo aftur til 
Goodison Park í fyrsta sinn er 
Everton tekur á móti Man chester 
United. Knattspyrnuveisla helg-
arinnar hefst þó með Lundúna-
slag Tottenham og Fulham í 
hádeginu í dag.  - esá

Línur skýrast 
um páskana

11 MÖRK Í 4 LEIKJUM  Luis Suarez 
hefur verið magnaður í leikjum Liver-
pool gegn Norwich. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR Í 

MEISTARANÁM VIÐ HR
hr.is/meistaranam

VILTU NÁ 
FORSKOTI?

KOMDU Á 
KYNNINGAR-
FUND Í HR:

Miðvikudagur 23. apríl:

Meistaranám í heilbrigðisverkfræði

kl. 15:00 í stofu M209

Mánudagur 28. apríl:

Meistaranám við lagadeild

kl. 12:00 í stofu M103 - dómsalur

Meistaranám við 

tölvunarfræðideild

kl. 16:15 í stofu M104

 
Meistaranám í

verkefnastjórnun (MPM)

kl. 17:00 í stofu V101

 
Meistaranám við tækni-

og verkfræðideild

kl. 16:30 í stofu V102

Þriðjudagur 29. apríl

MBA-nám HR

kl. 12:00 í stofu M208

Meistaranám við viðskiptadeild

kl. 16:00 í stofu V102

Miðvikudagur 30. apríl:

Meistaranám í íþróttafræði

kl. 16:00 í stofu M209

Frekari upplýsingar á

hr.is/kynningarfundir

Hrafn Eiríksson

Meistaranemi í tölvunarfræði

KÖRFUBOLTI Sverrir Þór Sverrisson, 
þjálfari Grindavíkur, heldur áfram að 
bæta við magnaða hefð sína að fara alltaf 
með sín lið í lokaúrslitin um Íslandsmeist-
aratitilinn. Grindavík vann sannfærandi 
og glæsilegan sigur á Njarðvík í oddaleik 
undanúrslita Dominos-deildar karla og lið 
Sverris hafa því spilað til úrslita undan-
farin fjögur ár og í öll sex skiptin sem 
hann hefur þjálfað meistaraflokkslið.

Sverrir Þór gerði Grindavík að Íslands-
meisturum í fyrra og hafði veturinn 
á undan unnið tvöfalt með kvennalið 
Njarðvíkur. Njarðvíkurkonur fóru líka í 
lokaúrslitin árið á undan og Sverrir Þór 
fór einnig með kvennalið Keflavík í úr-
slitaeinvígið bæði tímabilin sem hann 
þjálfaði liðið frá 2004 til 2006. 

Grindavíkurliðið hefur ennfremur kom-

ist í bikarúrslitaleikinn bæði árin hans í 
Grindavík og vann bikarinn fyrr í vetur. 
Sverrir Þór er því búinn að vera með lið 
sín í bæði úrslitum Íslandsmótsins og 
úrslitum bikarkeppninnar undanfarin þrjú 
tímabil. 

Sverrir Þór var einnig í lokaúrslitunum 
sem leikmaður Keflavíkur vorið 2010 
og þetta er því fimmta tímabilið í röð 
þar sem hann tekur þátt í lokaúrslitum 
í annaðhvort karla- eða kvennaflokki. Í 
raun hefur Sverrir Þór aðeins misst af því 
að vera í lokaúrslitum þrisvar sinnum á 
síðustu þrettán tímabilum en það var árin 
2007 til 2009. 

Frá og með tímabilinu 2001-2002 hefur 
Sverrir Þór tekið þátt í ellefu lokaúrslitum 
sem annaðhvort leikmaður (5 sinnum) 
eða þjálfari (6 sinnum).  - óój

Sverrir Þór skilar liðum sínum alltaf í lokaúrslitin um titilinn

HUNDRAÐ PRÓSENT  Sverrir Þór er á sínu sjötta tímabili sem þjálfari og í sjötta 
sinn með lið í lokaúrslitum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Úrslitaeinvígi liða 
Sverris Þórs

2005 - KEFLAVÍK, KONUR
Íslandsmeistari eftir 3-0 sigur á 
Grindavík

2006 - KEFLAVÍK, KONUR
2. sæti eftir 0-3 tap fyrir Haukum

2011 - NJARÐVÍK, KONUR
2. sæti eftir 0-3 tap fyrir Keflavík

2012 - NJARÐVÍK, KONUR
Íslandsmeistari eftir 3-1 sigur á 
Haukum

2013 - GRINDAVÍK, KARLAR
Íslandsmeistari eftir 3-2 sigur á 
Stjörnunni

2014 - GRINDAVÍK, KARLAR
Úrslitaeinvígi á móti KR.  Hefst á 
mánudag í DHL-höllinni. 

HANDBOLTI Ísland tapaði fyrir 
Úkraínu, 29-27, í fyrsta leik 
sínum í undankeppni EM U20 en 
leikirnir í riðli Íslands fara fram 
í Víkinni nú um helgina.

Tvö efstu liðin fara áfram í 
lokakeppnina í Króatíu í sumar 
en stelpurnar leika næst gegn 
Rúmeníu klukkan 14.00 í dag og 
mæta svo Slóveníu klukkan 16.00 
á morgun.

Ragnheiður Júlíusdóttir, leik-
maður Fram, skoraði átta mörk 
fyrir Ísland en fimm leikmenn 
komu næstir með þrjú mörk hver.

Allir leikir riðilsins eru í beinni 
útsendingu á sporttv.is. - esá

Tap í fyrsta 
leik í Víkinni

VIPPA  Sigrún Jóhannsdóttir skorar eitt 
þriggja marka sinna í leiknum gegn 
Úkraínu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KÖRFUBOLTI Friðrik Ingi Rúnars-
son skrifaði í gær undir fimm ára 
samning við körfuknattleiksdeild 
Njarðvíkur og mun hann þjálfa 
bæði karla- og kvennalið liðsins í 
Domino‘s-deildunum.

Hann er uppalinn Njarðvík-
ingur og á langan þjálfaraferil 
að baki en síðustu ár hefur hann 
gegnt stöðu framkvæmdastjóra 
KKÍ. „Ég er afskaplega þakklátur 
fyrir tækifærið og mjög spenntur 
fyrir starfinu,“ sagði Friðrik Ingi 
við Fréttablaðið í gær en karlalið 
Njarðvíkur féll úr leik í undanúr-
slitum úrslitakeppninnar í ár.

„Við erum með ung og efnileg 
lið og mikið og gott starf hefur 
verið unnið innan félagsins síð-
ustu ár. Það eru spennandi tímar 
fram undan,“ bætti hann við.

Friðrik Ingi þjálfaði síðast 
karla lið Njarðvíkur tímabilið 
1999-2000 og gerði hann liðið 
þá að deildarmeisturum. Hann 
hefur einnig þjálfað Grindavík og 
KR auk landsliða Íslands, bæði 
 A-landsliðið og yngri landsliðin.
 - esá

Friðrik Ingi 
kominn heim

AFTUR Í ÞJÁLFUN  Friðrik Ingi Rúnars-
son er einn reyndasti þjálfari landsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

08:00 PGA Tour 2014  13:00 Golfing World 
2014 13:50 LPGA Tour 2014 17:50 PGA Tour 
Latinoamerica 18:20 Golfing World 2014 19:10 
Inside the PGA Tour 2014 19:35 PGA Tour 2014

16.00 Viðtalsþátturinn 17.00 Raddir Íslands
17.30 Þjóðlagahátíð á Siglufirði (Seinni þáttur) 
18.00 Viðtalsþátturinn 19.00 Raddir Íslands
19.30 Þjóðlagahátíð á Siglufirði (seinni þáttur) 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 

07:00 Ævintýri Tinna 07:25 Ljóti andarunginn 
og ég 07:47 Tom and Jerry 07:55 Rasmus 
Klumpur og félagar 08:00 Brunabílarnir 08:23 
Latibær 08:47 Ævintýraferðin 09:00 Dóra könn-
uður 09:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09:45 
Doddi litli og Eyrnastór 09:55 Sumardalsmyllan 
10:00 Áfram Diego, áfram! 10:24 Svampur 
Sveinsson 10:45 Hvellur keppnisbíll 10:55 UKI 
11:00 Ævintýri Tinna 11:25 Ljóti andarunginn 
og ég 11:47 Tom and Jerry 11:56 Rasmus 
Klumpur og félagar 12:00 Brunabílarnir 12:23 
Latibær 12:47 Ævintýraferðin 13:00 Dóra könn-
uður 13:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13:45 
Doddi litli og Eyrnastór 13:55 Sumardalsmyllan 
14:00 Áfram Diego, áfram! 14:24 Svampur 
Sveinsson 14:45 Hvellur keppnisbíll 14:55 UKI 
15:00 Ævintýri Tinna 15:25 Ljóti andarunginn 
og ég 15:47 Tom and Jerry 15:56 Rasmus 
Klumpur og félagar 16:00 Brunabílarnir 16:23 
Latibær 16:47 Ævintýraferðin 17:00 Dóra könn-
uður 17:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17:45 
Doddi litli og Eyrnastór 17:55 Sumardalsmyllan 
18:00 Áfram Diego, áfram! 18:24 Svampur 
Sveinsson 18:45 Hvellur keppnisbíll 18:55 UKI   
19:00 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið  
20:25 Sögur fyrir svefninn

18:10 Strákarnir 
18:40 Friends (8:24)
19:05 Seinfeld (14:22)
19:30 Modern Family (19:24)
19:50 Two and a Half Men (23:23)
20:10 Sjálfstætt fólk 
20:35 Eldsnöggt með Jóa Fel (10:12)
21:00 Twenty Four (2:24)
21:40 Sisters (3:7)
22:30 Anna Pihl (5:10)
23:15 Lærkevej (3:10)
23:55 Sjálfstætt fólk 
00:20 Eldsnöggt með Jóa Fel (10:12)
00:45 Sisters (3:7)
01:35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
07:01 Waybuloo 
07:20 Könnuðurinn Dóra 
08:05 Kalli litli kanína og vinir 
08:30 Ofurhetjusérsveitin 
10:20 The Adventures of Tintin 
12:05 Falcon Crest (12:28)
12:55 Gandhi 
16:00 ET Weekend (31:52)
16:45 I Hate My Teenage Daughter 
17:10 Mike & Molly (14:24)
17:32 The Big Bang Theory (1:24)
17:57 How I Met Your Mother
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:55 Mom (22:22)
19:20 Grtown Ups 2  
21:00 Game Of Thrones (3:10)
21:55 The Americans (7:13)
22:40 Vice (2:10)
23:10 The Remains of the Day 
01:20 The Big Bang Theory (19:24)
01:40 The Smoke (2:8)
02:25 Rake (11:13)
03:10 Boss (4:10)
04:05 American Horror Story (2:12)
04:45 Eastwick (8:13)
05:30 Hellcats (18:22)
06:10 How I Met Your Mother 

07:00 Barcelona - Athletic
11:55 Real Madrid - Barcelona
13:35 Grindavík - Njarðvík
15:05 Golfing World 2014 
15:55 Dominos deildin - Liðið mitt 
16:20 Hestaíþróttir á Norðurland 
16:50 Barcelona - Athletic
18:30 Spænsku mörkin 2013/14 
19:00 Dominos deildin  Bein útsending 
21:00 Atletico Madrid - Elche
22:40 Meistaradeild Evrópu 
23:10 Flensburg - Fuchse Berlin
00:35 Dominos deildin 
02:05 UFC Now 2014 

09:10 The Devil Wears Prada 
11:00 Pitch Perfect 
12:50 Playing For Keeps 
14:35 27 Dresses 
16:25 The Devil Wears Prada 
18:15 Pitch Perfect 
20:10 Playing For Keeps 
22:00 J. Edgar 
00:20 Harry Potter and the Order of 
Phoenix 
02:40 In Time 
04:30 Cedar Rapids 
06:00 J. Edgar 

Krakkastöðin kl. 19.00 
Algjör Sveppi og dular-
fulla hótelherbergið
Frábær kvikmynd fyrir alla fj öl-
skylduna um þá Sveppa, Villa 
og Góa og ævintýri þeirra. Að 
þessu sinni liggur leið þeirra 
á hótel þar sem dularfullir 
atburðir hafa átt sér stað.

Bylgjan kl. 22.00-24.00 
Stál og hnífur - 
Bubbi
Bubbi Morthens 
hefur komið víða 
við á ævinni og 
heillað lands-
menn með 
tónlist sinni. 
Hann fær 
góðan gest 
í heimsókn 
og spyr hann 
spjörunum úr.

DAGSKRÁ
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Í KVÖLDANNAR Í PÁSKUM

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Teitur (6:13)
07.11 Poppý kisulóra (6:13)
07.22 Froskur og vinir hans (6:12)
07.29 Kóala bræður (6:13)
07.39 Lítil prinsessa (5:13)
07.50 Friðþjófur forvitni (6:10)
08.13 Franklín (6:7)
08.35 Babar og Badou (6:13)
08.57 Litli prinsinn (3:12)
09.19 Grettir (3:13)
09.32 Kung Fu Panda (3:8)
09.55 Skýjað með kjötbollum á köflum
11.25 Stephen Fry:  Græjukarl–  Hreysti 
og fegurð (5:6)
11.50 Dýralíf–  Saga af fíl (4:5)
12.45 Hrúturinn Hreinn
12.55 Handunnið: Nikoline Liv Andersen
13.05 Rússneski ballettinn
15.05 Ferðastiklur (2:8)
15.55 Draumurinn um veginn
17.45 Engilbert ræður (60:78)
17.53 Grettir (26:46)
18.05 Kóalabræður (9:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Önnumatur í New York (6:8)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Söngvaskáld og Sinfó
21.30 Ó blessuð vertu sumarsól (2:2)
22.20 Spilaborg (10:13) (House of 
Cards II)  Bandarísk þáttaröð um klækja-
stjórnmál og pólitískan refskap þar sem 
einskis er svifist í baráttunni. Meðal leik-
enda eru Kevin Spacey, Michael Gill, 
Robin Wright og Sakina Jaffrey. Atriði í 
þáttunum er ekki við hæfi ungra barna.
23.15 Trúin flytur fjöll
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Cheers (20:26)
08:25 Dr. Phil
09:05 Pepsi MAX tónlist
16:05 Titanic - Blood & Steel (7:12)
16:55 Judging Amy (12:23)
17:40 Dr. Phil
18:20 Top Gear (6:7)
19:10 Cheers (19:26)
19:35 Rules of Engagement (4:26)
20:00 Pirates of the Caribbean: On 
Stranger Tides
22:20 The Tonight Show
23:10 The 13th Tale
00:40 The River (7:8)
01:30 The River (8:8)
02:20 Pepsi MAX tónlist

06:00 Motors TV 14:00 Borussia Dortmund 
- Mainz 05 16:00 FC Bayern München - 
Borussia Dortmund 18:00 AFC Ajax - ADO 
Den Haag 20:00 Bundesliga Highlights Show 
20:50 Bundesliga Highlights Show 21:40 
Bundesliga Highlights Show 22:30 Motors TV

10:40 Simpson-fjölskyldan (12:22)
11:00 Friends (10:24)
11:25 Pretty Little Liars (12:25)
12:10 Extreme Makeover: Home Edition
12:50 School Pride 
13:30 Around the World in 80 Plates 
14:10 Around the World in 80 Plates 
14:55 The Great Escape 
15:35 The Great Escape 
16:15 It‘s Love, Actually 
16:35 It‘s Love, Actually 
16:55 Graceland 
17:35 Graceland 
18:15 Graceland 
19:00 Hjaltalín & Sinfóníuhljómsveit 
Íslands 
20:30 Bleep My Dad Says 
20:50 Lying Game 
21:30 Glee 5 
22:10 Hart Of Dixie
22:50 The Vampire Diaries 
23:35 Men of a Certain Age 
00:15 Pretty Little Liars 
01:00 Nikita 
01:40 Southland 
02:20 Hjaltalín & Sinfóníuhljómsveit 
Íslands 
03:50 Bleep My Dad Says 
04:10 Lying Game 
04:55 Glee 5 
05:35 The Vampire Diaries 
06:15 Men of a Certain Age 

Skýjað með kjötbollum á 
köfl um
RÚV KL. 09.55 Ævintýraleg teiknimynd 
sem gerist í smábæ þar sem mat rignir 
af himnum ofan. Myndin er talsett á 
íslensku.     

Game of Thrones
STÖÐ 2 KL. 21.00 Fjórða þáttaröðin 
um magnað valdatafl  og blóðuga 
valdabaráttu sjö konungsfj ölskyldna í 
Westeros en allar vilja þær ná yfi rráðum 
yfi r hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne.

27 Dresses
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 14.35 Jane er hin full-
komna brúðarmær og tekur hlutverk 
sitt afar alvarlega. Hún hefur verið ást-
fangin af yfi rmanni sínum í þó nokkurn 
tíma og ákveður loks að játa honum ást 
sína þegar systir hennar kemur í heim-
sókn og stelur athygli hans. 

07:10 Newcastle - Swansea
08:50 West Ham - Crystal Palace
10:30 Hull - Arsenal
12:10 Cardiff - Stoke
13:50 Burnley - Wigan  Bein útsending 
16:05 Leeds - Nottingham Forest 
 Bein útsending 
18:20 Ensku mörkin - neðri deild 
18:50 Man. City - WBA
Bein útsending 
21:00 Messan 
22:20 Norwich - Liverpool
00:00 Everton - Man. Utd.
01:40 Man. City - WBA



DAGSKRÁ
19. apríl 2014  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

DAGSKRÁ
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Í KVÖLDPÁSKADAGUR

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (3:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (19:52)
07.14 Tillý og vinir (30:52)
07.25 Múmínálfarnir
07.36 Hopp og hí Sessamí (6:26)
08.00 Sara og önd (28:40)
08.07 Ævintýri Berta og Árna (24:52)
08.10 Kioka (5:52)
08.17 Sebbi (52:52)
08.28 Úmísúmí (20:20)
08.52 Disneystundin (15:52)
08.53 Finnbogi og Felix (14:26)
09.15 Sígildar teiknimyndir (14:30)
09.22 Herkúles (15:21)
09.46 Skúli skelfir (25:26)
09.56 Undraveröld Gúnda (19:40)
10.10 Hopp
11.45 Alla leið (3:5)
12.45 Amma Lo-Fi:  Kjallaraspólur Sig-
ríðar Níelsdóttur
13.50 Jesus Christ Superstar
15.35 Draumurinn um veginn
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Stella og Steinn (9:10)
17.33 Friðþjófur forvitni (10:10)
17.56 Skrípin (8:52)
18.00 Stundin okkar
18.25 Hvolpafjör (4:6)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Landinn
20.05 Ferðastiklur (2:8)
20.55 Ó blessuð vertu sumarsól (1:2)
21.45 Kon-Tiki
23.45 Leikið tveimur skjöldum
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist
10:40 Dr. Phil
11:20 Dr. Phil
12:00 Brave
13:35 Once Upon a Time (15:22)
14:20 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking (14:20)
14:45 7th Heaven (15:22)
15:25 Parenthood (15:15)
16:10 The Incredible mr. Goodwin (5:5)
17:00 Justin Bieber Live@Home
17:45 The Good Wife (10:22)
18:35 Hawaii Five-0 (17:22)
19:25 Judging Amy (12:23)
20:10 Top Gear (6:7)
21:00 Pirates of the Caribbean: 
 At World‘s End
23:50 Elementary (15:24)  
00:40 Unforgettable (8:13)
01:30 The River (5:8)
02:20 The River (6:8)
03:10 Pepsi MAX tónlist

06:00 Motors TV 12:00 FC Bayern Munchen - 
Borussia Dortmund 14:00 Borussia Dortmund - 
Mainz 16:00 AFC Ajax - ADO Den Haag 18:00 
FC Bayern Munchen - Hoffenheim 20:00 
Borussia Dortmund - Mainz 22:00 Motors TV

08:00 PGA Tour 13:00 Golfing World 14:00 
LPGA Tour 17:00 PGA Tour 22:00 Golfing World  
22:50 Inside the PGA Tour 23:15 Golfing World

07:30 Simpson-fjölskyldan
07:50 Friends
08:15 Pretty Little Liars
09:00 School Pride
09:40 Around the World in 80 Plates
10:20 Around the World in 80 Plates 
11:05 Extreme Makeover: Home Edition
12:25 The Great Escape
13:05 The Great Escape
13:45 It‘s Love, Actually
14:05 It‘s Love, Actually
14:25 Graceland
15:05 Graceland
15:45 Top 20 Funniest
16:30 Amazing Race
17:15 Lying Game
17:55 Men of a Certain Age
18:40 The New Normal
19:00 Bob‘s Burgers
19:25 American Dad
19:45 The Cleveland Show 
20:05 Napoleon Dynamite
20:25 Brickleberry 
20:45 Bored to Death 
21:10 The League
21:30 Made in Dagenham 
23:20 Glee 5
00:00 The Vampire Diaries 
00:40 Bob‘s Burgers
01:00 American Dad
01:20 The Cleveland Show
01:40 Napoleon Dynamite
02:05 Brickleberry
02:25 Bored to Death
02:50 The League
03:10 Made in Dagenham 
05:05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

07:00 Brunabílarnir 07:23 Latibær 07:47 
Ævintýraferðin 08:00 Dóra könnuður 08:24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08:45 Doddi litli 
og Eyrnastór 08:55 Sumardalsmyllan 09:00 
Áfram Diego, áfram! 09:24 Svampur Sveinsson   
09:45 Hvellur keppnisbílln 09:55 UKI 10:00 
Ævintýri Tinna 10:25 Ljóti andarunginn og ég   
10:47 Tom and Jerry 10:55 Rasmus Klumpur 
og félagar 11:00 Brunabílarnir 11:23 Latibær   
11:47 Ævintýraferðin 12:00 Dóra könnuður    
12:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12:45 
Doddi litli og Eyrnastór 12:55 Sumardalsmyllan   
13:00 Áfram Diego, áfram! 13:24 Svampur 
Sveinsson 13:45 Hvellur keppnisbíll 13:55 UKI   
14:00 Ævintýri Tinna14:25 Ljóti andarunginn 
og ég 14:47 Tom and Jerry 14:56 Rasmus 
Klumpur og félagar 15:00 Brunabílarnir 15:23 
Latibær 15:47 Ævintýraferðin 16:00 Dóra 
könnuður 16:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar   
16:45 Doddi litli og Eyrnastór 16:55 
Sumardalsmyllan 17:00 Áfram Diego, áfram! 
17:24 Svampur Sveinsson 17:45 Hvellur 
keppnisbíll 17:55 UKI   18:00 Ævintýri Tinna   
18:25 Ljóti andarunginn og ég 18:47 Tom and 
Jerry 18:56 Rasmus Klumpur og félagar 19:00 
Undraland Ibba 20:25 Sögur fyrir svefninn

17:50 Strákarnir 
18:20 Friends (9:25)
18:45 Seinfeld (13:22)
19:10 Modern Family (18:24)
19:35 Two and a Half Men (22:23)
20:00 Viltu vinna milljón? 
21:00 Twenty Four (24:24)
21:40 Twenty Four (1:24)
22:35 Nikolaj og Julie (2:22)
23:20 Ørnen (24:24)
00:20 Sisters (2:7)
01:10 Viltu vinna milljón? 
02:10 Nikolaj og Julie (2:22)
02:55 Ørnen (24:24)
03:55 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

18.00 Viðtalsþátturinn 19.00 Raddir Íslands
19.30 Þjóðlagahátíð á Siglufirði (seinni þáttur) 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 22.00 Árni Páll

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
07:01 Strumparnir 
07:25 Waybuloo 
07:45 Ævintýraferðin 
08:00 Barnatími Stöðvar 2 
09:15 Ben 10 
09:35 Victorious 
10:00 Foodfight 
11:30 Nágrannar 
11:50 Nágrannar 
12:10 Nágrannar 
12:35 60 mínútur (28:52)
13:20 Spurningabomban 
14:25 Modern Family (7:24)
14:50 How I Met Your Mother (1:24)
15:15 The Big Bang Theory (4:24)
15:35 Veturhús 
16:40 13 Going On 30 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:45 Sportpakkinn (34:50)
18:50 Hátíðartónleikar Eimskips  
Upptaka frá glæsilegum hátíðartón-
leikum sem haldnir voru í Eldborgar-
sal Hörpu í janúar í tilefni af 100 ára 
afmæli Eimskipafélags Íslands. Meðal 
þeirra sem komu fram voru Björn Jör-
undur, Valdimar, KK, Bubbi Morthens, 
Sigríður Thorlacius, Egill Ólafsson, Magn-
ús Eiríksson, Unnsteinn Manuel, Eyþór 
Ingi og Pálmi Gunnarsson.
19:55 Mr. Selfridge (10:10)
20:45 The Following (13:15)
21:35 The Great Gatsby 
23:55 Django Unchained 
02:35 Daily Show: Global Edition 
03:05 Suits (12:16)
03:50 Game Of Thrones (2:10)
04:45 The Americans (6:13)
05:35 Mr. Selfridge (10:10)

09:40 Dallas - San Antonio
11:40 Real Madrid - Barcelona
13:20 Formula 1 2014 
15:40 NBA 
16:30 Undefeated 
18:20 3. liðið 
18:50 Barcelona - Athletic  Bein útsending 
20:55 Magdeburg - Hamburg
22:15 Formula 1 2014 
00:35 UFC Live Events 

07:30 Man. City - Sunderland
09:10 Cardiff - Stoke
10:50 Norwich - Liverpool  Bein út-
sending 
12:55 Hull - Arsenal  Bein útsending 
15:00 Everton - Man. Utd.  Bein út-
sending 
17:10 Norwich - Liverpool
18:50 Hull - Arsenal
20:30 Everton - Man. Utd.
22:10 Chelsea - Sunderland
23:50 Tottenham - Fulham

07:30 Life Of Pi 
09:35 Spider-Man 
11:35 Friends With Kids 
13:20 Life Of Pi 
15:25 Spider-Man 
17:25 Friends With Kids 
19:15 Harry Potter and the Goblet 
of Fire 
22:00 Behind The Candelabra 
00:00 Conviction 
01:50 Project X 
03:20 Behind The Candelabra 

Stöð 2 Sport 2 kl. 15.00 
Everton - Man. Utd.
Bein útsending frá 
leiknum en leikmenn 
Manchester United 
þurfa aldeilis að gyrða 
sig í brók. Stjórinn David 
Moyes verður líka að ná 
sigri svo aðmenn missi ekki 
endanlega trú á honum.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leitað svara við 
spurningum sem brenna á þjóðinni. 
Þáttur sem vitnað er í. Stjórnmála-
menn, sérfræðingar og spekingar eru 
tíðir gestir á Sprengisandi. Sigurjón 
M. Egilsson ræðir mál sem skipta 
okkur öll máli.Stundin okkar

RÚV KL. 18.00 Gói og Gloría lenda í 
hverju ævintýrinu á fætur öðru og leik-
húsrotturnar fylgjast með. Umsjónar-
maður er Guðjón Davíð Karlsson. Dag-
skrárgerð: Bragi Þór Hinriksson.

Top Gear 
SKJÁR EINN KL. 20.10 Frábærir bíla-
þættir fyrir alla sem áhuga hafa á bílum 
en einnig fyrir þá sem hafa bara gaman 
af því að hlæja aðeins.

The Great Gatsby
STÖÐ 2 KL. 21.35 Sögusviðið er New 
York árið 1922 þegar djassinn og hið 
ljúfa líf ræður ríkjum í borginni. Rithöf-
undurinn Nick Carraway fl ytur í stór-
borgina þar sem hann kynnist hinum 
dularfulla milljónamæringi Jay Gatsby. 
Fljótlega dregst Nick inn í heim hinna 
ofurríku, heim sjónhverfi nga, ásta og 
svika. Leikstjóri er Baz Luhrmann.
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að 
bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að 
senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið 
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir 
einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og 
þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og 
framgöngu verið öðrum fyrirmynd. 

       Hvunndagshetjan 
Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, 

hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að 

ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

       Frá kynslóð til kynslóðar 
Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir 

uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig 

koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum 

metnaði og alúð. 

       Til atlögu gegn fordómum 
Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því 

að eyða fordómum í samfélaginu. 

      Heiðursverðlaun 
Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra 

samfélagi. 

      Samfélagsverðlaunin 
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða 

náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt 

samfélag betra fyrir okkur öll. Verðlaunafé 1,2 milljónir. 

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ

ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAM-
FÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2014
GÓÐVERKI?   

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS 
ERU VEITT Í FIMM FLOKKUM. 

1    

2   
 

3    

4    

5    

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins 
á visir.is/samfelagsverdlaun, með tölvupósti á netfangið 
samfelags-verdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. 
Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar. Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins verða veitt í maí. 

að senda tilnefningar 

er til miðnættis þann
Frestur til

 23. apríl

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (2:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (18:52)
07.14 Tillý og vinir (29:52)
07.25 Múmínálfarnir
07.35 Hopp og hí Sessamí (5:26)
08.00 Um hvað snýst þetta allt? (17:52)
08.05 Sebbi (5:6)
08.15 Músahús Mikka (13:26)
08.37 Úmísúmí (1:16)
09.01 Abba-labba-lá (36:52)
09.15 Millý spyr (35:78)
09.22 Loppulúði, hvar ertu? (13:52)
09.35 Kung Fu Panda (2:9)
09.58 Skrekkur íkorni (2:26)
10.20 Stundin okkar
10.45 Útsvar
11.50 Landinn
12.20 Sæt lækningajurt
12.50 Tony Robinson í Ástralíu (4:6)
13.45 Dýralíf–  Apasaga (3:5)
14.40 Skólaklíkur
15.25 Draumurinn um veginn
17.10 Hrúturinn Hreinn
17.20 Babar
17.42 Grettir (22:52)
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Violetta (4:26)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Hraðfréttir
19.45 Alla leið (3:5) 
20.35 Avatar
23.15 Sjö brjálæðingar
01.00 Ákærð fyrir samsæri
03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist
11:20 Dr. Phil
12:00 Dr. Phil
12:40 Dr. Phil
13:20 Judging Amy (11:23)
14:05 The Voice (15:28)
15:35 The Voice (16:28)
16:20 The Incredible mr. Goodwin (4:5)
17:10 Top Chef (4:15)
18:00 Got to Dance (15:20)
18:25 Got to Dance (16:20)
18:50 Solsidan (2:10)
19:15 7th Heaven (15:22)
20:00 Once Upon a Time (15:22)
20:45 Pirates of the Caribbean:  
Dead Man´s Chest
23:20 The Incredible mr. Goodwin (5:5)
00:10 Trophy Wife (15:22)  
00:35 Blue Bloods (15:22)
01:20 Hawaii Five-0 (17:22)
02:10 Californication (8:12)
02:40 The Incredible mr. Goodwin (5:5)
03:30 The River (4:8)
04:20 The Borgias (7:10)
05:05 Pepsi MAX tónlist

06:00 Motors TV 13:25  Borussia Dortmund - 
Mainz 15:35 Borussia Dortmund - Mainz 17:35 
FC Bayern Munchen - Borussia Dortmund 
19:35 AFC Ajax - ADO Den Haag 21:35 
Motors TV

08:00 PGA Tour 11:50 Golfing World 12:40 
LPGA Tour 15:40 Golfing World 16:30 Inside 
the PGA Tour 17:00 PGA Tour 22:00 PGA Tour 
Latinoamerica 22:30 LPGA Tour 

08:00 Simpson-fjölskyldan
08:20 Friends
08:45 Pretty Little Liars
09:30 School Pride
10:10 Around the World in 80 Plates
10:50 Around the World in 80 Plates
11:30 Extreme Makeover: Home Edition
12:55 The Great Escape
13:35 The Great Escape
14:15 It‘s Love, Actually 
14:35 It‘s Love, Actually 
14:55 Graceland 
15:35 Graceland 
16:15 The Cleveland Show 
16:35 Junior Masterchef Australia 
17:20 American Idol 
18:40 American Idol 
19:00 Jamie‘s 30 Minute Meals 
19:25 Raising Hope 
19:50 The Neighbors 
20:10 Up All Night 
20:30 Memphis Beat 
21:10 Dark Blue 
21:55 Haunting of Molly Hartley 
23:20 Death Race: Inferno 
01:00 Unsupervised 
01:20 Brickleberry 
01:40 Bored to Death 
02:00 The League 
02:20 Deception 
03:00 Jamie‘s 30 Minute Meals 
03:25 Raising Hope
03:45 The Neighbors
04:05 Up All Night
04:25 Memphis Beat
05:05 Dark Blue 

07:00 Áfram Diego, áfram! 07:24 Svampur 
Sveinsson 07:45 Hvellur keppnisbíll 07:55 UKI   
08:00 Ævintýri Tinna 08:25 Ljóti andarunginn 
og ég 08:47 Tom and Jerry 08:55 Rasmus 
Klumpur og félagar 09:00 Brunabílarnir 09:23 
Latibær 09:47 Ævintýraferðin 10:00 Dóra 
könnuður 10:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar   
10:45 Doddi litli og Eyrnastór 10:55 
Sumardalsmyllan 11:00 Áfram Diego, áfram!   
11:24 Svampur Sveinsson 11:45 Hvellur 
keppnisbíll 11:55 UKI 12:00 Ævintýri Tinna   
12:25 Ljóti andarunginn og ég 12:47 Tom 
and Jerry 12:56 Rasmus Klumpur og félagar   
13:00 Brunabílarnir 13:23 Latibær 13:47 
Ævintýraferðin 14:00 Dóra könnuður 14:24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14:45 Doddi litli 
og Eyrnastór 14:55 Sumardalsmyllan 15:00 
Áfram Diego, áfram! 15:24 Svampur Sveinsson 
15:45 Hvellur keppnisbíll 15:55 UKI 16:00 
Ævintýri Tinna 16:25 Ljóti andarunginn og ég   
16:47 Tom and Jerry 16:56 Rasmus 
Klumpur og félagar 17:00 Brunabílarnir 
17:23 Latibær 17:47 Ævintýraferðin 18:00 
Dóra könnuður 18:24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 18:45 Doddi litli og Eyrnastór 
18:55 Sumardalsmyllan 19:00 Skrímsli í París    
20:25 Sögur fyrir svefninn

16:55 Strákarnir 
17:25 Friends 
17:50 Seinfeld (12:22)
18:15 Modern Family (17:24)
18:40 Two and a Half Men (21:23)
19:05 The Practice (13:13)
19:50 Footballer‘s Wives (1:9)
21:00 Twenty Four (22:24)
21:40 Twenty Four (23:24)
22:25 Entourage (8:12)
22:50 The Practice (13:13)
23:35 Nikolaj og Julie (1:22)
00:20 Ørnen (23:24)
01:15 Footballer‘s Wives (1:9)
02:25 Entourage (8:12)
02:50 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

07:00 Mrs. Doubtfire 
09:05 In Her Shoes 
11:15 Silver Linings Playbook 
13:15 Mrs. Doubtfire 
15:20 In Her Shoes 
17:30 Silver Linings Playbook 
19:35 Harry Potter and the Prisoner 
of Azkaban 
22:00 Magic Mike 
23:50 Argo 
01:50 Afterwards 
03:35 Magic Mike 

07:00 Barnaefni Stöðvar 2 
07:01 Strumparnir 
07:25 Waybuloo 
07:45 Algjör Sveppi 
10:00 Villingarnir 
10:25 Kalli kanína og félagar 
10:30 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
10:50 Batman: The Brave and the bold 
11:10 Tommi og Jenni 
11:35 Big Time Rush 
12:00 Bold and the Beautiful 
12:20 Bold and the Beautiful 
12:40 Bold and the Beautiful 
13:00 Ísland Got Talent 
16:00 Steindinn okkar -  brot af því besta 
16:30 ET Weekend (31:52)
17:15 Íslenski listinn 
17:45 Sjáðu 
18:13 Hókus Pókus (5:14)
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:55 The Croods 
20:35 Lottó 
20:40 Jack the Giant Slayer  
22:35 White House Down 
00:45 Kiss of Death 
02:25 Bridesmaids 
04:25 Never Let me Go 
06:05 ET Weekend (31:52)

08:00 Wigan - Arsenal
10:20 Hull - Sheffield
12:00 Ensku bikarmörkin 2014 
12:30 Formula 1 2014 - Tímataka 
14:00 3. liðið 
14:30 NBA 
14:55 RN Löwen - Kiel
16:20 Meistaradeild Evrópu 
16:50 Kraftasport 2013 
17:20 La Liga Report 
17:50 Atletico Madrid - Elche
19:35 Grindavík - Njarðvík
21:10 NBA 
21:35 Formula 1 2014 - Tímataka 
23:10 UFC Now 2014 
00:00 UFC Live Events 
06:30 Formula 1 2014   

08:55 Doncaster - Derby
10:35 Match Pack 
11:05 Enska úrvalsdeildin - upphitun 
11:35 Tottenham - Fulham  Bein út-
sending 
13:50 Cardiff - Stoke  Bein útsending 
16:20 Chelsea - Sunderland  Bein út-
sending 
18:30 Aston Villa - Southampton
20:10 Newcastle - Swansea
21:50 West Ham - Crystal Palace
23:30 Tottenham - Fulham
01:10 Chelsea - Sunderland

18.00 Viðtalsþátturinn 19.00 Raddir Íslands 
19.30 Þjóðlagahátíð á Siglufirði (seinni þáttur) 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 22.00 Árni Páll

Stöð 2 kl. 02.25 
Bridesmaids
Fersk, frumleg og hárbeitt gamanmynd. Annie fær 
það hlutverk frá vinkonu sinni, Lillian, að skipuleggja 
brúðkaupið hennar og alla þá viðburði sem því fylgir. 
Hana óraði ekki fyrir því hversu fl ókin útfærsla það 
verður og ekki hjálpa hinar vinkonurnar til því hluti 
af vinnunni er að hafa hemil á þeim og halda friðinn.

Bylgjan kl. 16.00
Veistu Hver ég var–  Siggi Hlö
Siggi Hlö spilar óviðjafnanlega tónlist 
frá níunda áratugnum og mistekst 
yfi rleitt ekki ætlunarverk sitt–  að 
koma fólki í brjálað stuð.

Ég horfi  mikið 
á alls kyns 

þætti og reyni að 
sigta út eins gott 
sjónvarpsefni og 
ég mögulega get.“

2BREAKING BAD 
Er að horfa aft ur á 
alla þættina, sem 

eru að öllum líkindum 
eitt besta sjónvarps-
efni sem hefur verið 
gert. Að fylgjast með 
Cranston er master-
class í leiklist.

1 THE DAILY 
SHOW Það eru 
fáir fyndnari og 

beittari en Jon Stewart 
og heimasíðan þeirra 
býður upp á að horfa á 
þættina í fullri lengd í 
bestu gæðum.

3HANNIBAL 
Mads Mikkelsen 
snýr Hannibal 

Lecter á haus og 
kynnir okkur fyrir end-
urholdgaðri og enn 
óhuggulegri mannætu. 
Myndatakan er sömu-
leiðis magnþrungin.

ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON leikariLAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 



Opið í dag laugardag frá 10 -16 
lokað sunnudag og mánudag
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„Þetta er mjög spennandi verkefni 
og það er mikið stuð framundan. Við 
verðum samt að vanda vel til verka 
enda um eitt þekktasta vörumerki 
Íslendinga að ræða,“ segir leikarinn 
Rúnar Freyr Gíslason en hann sest 
í leikstjórastólinn þegar Latibær 
verður settur á svið í Þjóðleikhúsinu. 

Verkið verður frumsýnt í septem-
ber og var sérstaklega samið í tilefni 
af stórafmæli Latabæjar. Í ár eru 
20 ár frá því að Magnús Scheving 
skrifaði bókina „Áfram, Latibær“, 
sem markaði upphafið að Latabæjar-
ævintýrinu. Sagan hefur áður verið 
sett upp, fyrir 17 árum í Loftkastal-
anum undir stjórn Baltasars Kor-
máks og árið 1999 í Þjóðleikhúsinu 
þar sem Sigurður Sigurjónsson leik-
stýrði en þá lék Rúnar Freyr einmitt 
Gogga Mega.

„Ég er orðinn frekar tengdur 
Latabæ en ég hef talað fyrir Gogga 
Mega í öllum teiknimyndunum og 
svo hef ég þekkt Magga lengi. Þess 
vegna var ég ekki lengi að sam-
þykkja þegar ég var beðinn um að 
taka þetta verkefni að mér,“ segir 
Rúnar Freyr og viðurkennir að hann 
hafi beðið Magga um að hoppa inn í 
hlutverk Íþróttaálfsins fyrir uppsetn-
inguna. „Hann neitaði enda fimmtug-
ur á árinu, þó að hann líti nú út fyrir 
að vera miklu yngri. Við ætlum að 
prufa nokkra stráka í hlutverkið.“

Stefán Karl Stefánsson mun fara 
með hlutverk Glanna Glæps eins 
og hann er þekktur fyrir en Stefán 
hefur túlkað illmennið í Latabæ frá 
upphafi. Rúnar Freyr hefur áður 
leikstýrt verkum á borð við Hárið í 
Austurbæ árið 2004, Gretti í Borgar-
leikhúsinu árið 2007 og Hellisbúann 
árið 2009.

„Krakkar eru kröfuharður áhorf-
endahópur. Ég sé fram á að þetta 
verði fjörug uppfærsla full af tækni-
brellum þar sem verður til dæmis 
lagt upp úr þátttöku áhorfenda. Lati-
bær er mjög þekktur úti í heimi og 
við erum að hugsa um að geta sett 
verkið upp í útlöndum líka.“

 alfrun@frettabladid.is

Latibær á svið
í Þjóðleikhúsinu
Rúnar Freyr Gíslason leikstýrir verkinu sem verður frumsýnt næsta haust en 
hann er ekki ókunnugur Latabæ þar sem hann hefur léð karakternum Gogga 
Mega rödd sína öllum teiknimyndunum. 

SPENNANDI VERKEFNI  Rúnar Freyr leikstýrir uppfærslu Þjóðleikhússins á 
Latabæ sem verður frumsýnt í september. Tuttugu ár eru síðan Magnús 
Scheving hóf Latabæjarævintýrið með bókinni Áfram, Latibær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BLÁSKJÁR AFTUR Í 
BORGARLEIKHÚSIÐ
Leikverkið Bláskjár, eftir Tyrfing 
Tyrfingsson í leikstjórn Vignis Rafns 
Valþórssonar, verður sett aftur á dag-
skrá Borgarleikhússins í haust. 
Verkið sem var frumsýnt í byrjun árs átti 
gríðarlega mikilli velgengni að fagna, 

en var tekið niður af Litla 
sviðinu fyrir Ferju Kristínar 

Marju Baldursdóttur, 
samkvæmt dagskrá leik-
hússins. 
Með hlutverk í Bláskjá fara 

Arndís Hrönn Egilsdóttir, 
Arnmundur Ernst 

Backman og 
Hjörtur Jóhann 
Jónsson.  - áp

Mér til varnar 
þá var ég 
dauðadrukkin 
#crackexcuse.
LEIKKONAN JULIA 
LOUIS-DREYFUS Á 
TWITTER UM FOR-
SÍÐUNA Á ROLLING 
STONE ÞAR SEM HÚN 
ER ALLSNAKIN.

KROSSINN Á LOFT
Einn fremsti tökustjóri og plötusnúð-
ur Danmerkur, Kasper Bjørke. kemur 
til landsins til að þeyta skífum í 
veislunni Krossinn á Loft á sunnudag-
inn. Veislan er önnur í þriggja veislu 
seríu sem Jón Atli Helgason og Dóra 
Dúna standa fyrir á Loftinu í Austur-
stræti, en síðasta veislan 
hét Rakettan á Loft og var 
haldin um áramótin, en 
veislan þótti einstaklega 
vel heppnuð. 

Auk Bjørke spilar 
eiginkona hans DJ 
EIF, og Jón Atli sjálfur, 
undir plötusnúð-
snafninu DJ Sexy 
Lazer.  - ósk

„Við erum bara á fullu að æfa,“ 
segir Páll Cecil, úr hljómsveitinni 
Vio úr Mosfellsbæ, en sveitin vann 
Músíktilraunir fyrr í mánuðinum, 
og mun spila á sínum fyrstu stóru 
tónleikum á tónlistarhátíðinni 
Aldrei fór ég suður á Ísafirði um 
helgina. Sveitina skipa Kári Guð-
mundsson bassaleikari, Páll Cecil 
Sævarsson trommuleikari og 
Magnús Thorlacius söngvari og 
gítarleikari.

„Við erum ekkert stressaðir 
– við ætlum bara að hafa gaman 
af þessu,“ segir Páll Cecil, en Vio 
kemur fram sama kvöld og hljóm-
sveitirnar Maus og Mammút. „Ég 

er mjög spenntur fyrir því að sjá 
Maus og Mammút spila. Maus eru 
til dæmis að koma aftur sterkir 
inn um þessar mundir,“ segir Páll. 

Aðspurður segir hann Vio þó 
ekki hafa neinar beinar fyrir-
myndir. „Við erum allir búnir að 
þekkjast síðan í barnaskóla. Við 
Magnús, sem er söngvarinn í band-
inu, höfum meira að segja þekkst 
ennþá lengur, síðan í leikskóla og 
búum hlið við hlið,“ útskýrir Páll 
og hlær. „Við settumst bara niður 
og byrjuðum að spila, og það gekk 
vel. Við ætlum okkur að nýta þetta 
tækifæri,“ segir hann að lokum.  
 - ósk

Ekkert stress fyrir fyrsta giggið
Hin unga hljómsveit Vio spilar fyrsta stóra giggið á Aldrei fór ég suður um helgina.

ÆSKUVINIR  Strákarnir hafa allir þekkst 
síðan í barnaskóla.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Gosdrykkjarisinn Coca-Cola styrkir 
fróðleik um heimsmeistarakeppnina 
í knattspyrnu í íslenska smáforritinu 
QuizUp frá Plain Vanilla. Coca-Cola 
er annað stóra fyrirtækið sem styrkir 
spurningaflokk í leiknum 
en Google Maps styrkir 
landafræðiflokkinn „Earth 
from Above“ í leiknum. 
QuizUp var sett á markað 
í nóvember í fyrra og 
hefur náð gríðarlegum 
vinsældum á stuttum 
tíma en nú eru um 
það bil sextán millj-
ónir manna skráðir 
notendur leiksins.

 - lkg

COCA-COLA STYÐUR 
QUIZUP

Orlofsnefnd húsmæðra 
í Reykjavík

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof.“

Stjórnin

Sérstakar prufur verða haldnar fyrir ungar stúlkur á aldrinum 14–  20 
ára, til að finna nýja Sollu stirðu.  Áður hefur Solla verið túlkuð af 

söng- og leikkonunni Selmu Björns-
dóttur, Lindu Ásgeirsdóttur, oft kennd 
við Skoppu og Skrýtlu, og Unni 
Eggertsdóttur sem hefur m.a. sungið 
í forkeppni Eurovision og séð um sinn 
eigin sjónvarpsþátt.  Þá hafa tvær 
stúlkur séð um að túlka Sollu Stirðu 
í sjónvarpsþáttunum; Julianna Rose 

Mauriello í fyrstu tveimur þáttaröðunum og Chloe Lang í þáttaröðum 
þrjú og fjögur. 

Áhugasamar stúlkur sendi ferilskrá með mynd á prufur@leikhusid.is. 
Þær stúlkur sem koma til álita fyrir hlutverkið verða boðaðar í prufur 
28. og 29. apríl kl. 12-18.

Leita að nýrri Sollu stirðu





Kristbjörgu Kjeld þarf vart að kynna, en 
hún er ein ástsælasta leikkona þjóðarinn-
ar. Um síðustu helgi frumsýndi hún ásamt 
leikhópnum Common Nonsense verk Vals 
Freys Einarssonar, Dagbók jazzsöngvarans, í 
Borgarleikhúsinu og sýndi þar stórleik, sem 
endranær.

Kristbjörg Kjeld
leikkona

 Kristbjörg er snillingur í mannsmynd 
og er ein af bestu leikkonum allra tíma 
hér á landi. Mér þykir óskaplega vænt 
um hana, bæði sem afburðaleikkonu 
og samstarf okkar hefur verið með 
ein dæmum gott, en svo þykir 
mér ekki síður vænt um 
hana sem manneskju því 
hún hefur mikinn þroska 
og djúpan skilning, sem er 
umfram allt það sem 
skiptir máli.

Kristín Jóhannesdóttir, 
leikstjóri og vinkona

 Kristbjörg er meistari margræðni texta. 
Hún býr yfir náttúrulegu röntgenauga 
á texta þannig að þegar hún fer með 
hann þá opnast hann samtímis sem 
heild og smærri merkingarbærar 
einingar. Hún er hins vegar alger fúskari 
í tilgerð og upphafningu; fáguð og 

einlæg, alþýðleg og berskjölduð 
renn ur hún saman við 
hlutverkin sem hún leikur en 
er alltaf hún sjálf. Mikill lista-
maður með góða dómgreind 
– og svo falleg!
Jórunn Sigurðardóttir,
höfundur Kristbjörg 

Þorkelína

 Kristbjörg er frábær leikkona og 
einstaklega fjölhæf. Býr yfir óþrjótandi 
hæfileikum og gríðarlegri reynslu en er 
óhrædd við nýjungar og alltaf til í að 
kasta sér út í óvissuna ef leikstjóri vill 
fara nýstárlegar leiðir. Hún er síleitandi 
í listsköpun sinni og hættir aldrei að 
koma manni á óvart. Ég hef 
unnið mikið með Krist-
björgu og það hefur alltaf 
verið einskær ánægja. Hún 
er drottningin í leikkvenna-
stétt. Svo er hún auðvitað 
einstaklega hlý og 
skemmti leg manneskja.
Stefán Baldursson, 
leikstjóri og vinur
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