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SKIPULAG „Við viljum að forsvars-
menn framboðanna allra lýsi því 
yfir að þeir muni ekki hrófla við 
flugvellinum, hvorki neyðarbraut-
inni né öðrum brautum, fyrr en 
komin er niðurstaða um hvað eigi 
að verða um þá starfsemi sem nú 
fer fram og myndi þurfa að fara 
annað, þar á meðal sjúkraflugið og 
neyðarbrautin.“

Þetta segir Friðrik Pálsson, 
annar formanna samtakanna 
Hjartað í Vatnsmýrinni sem í gær 
fullyrtu á fundi með fréttamönn-
um að meirihlutinn í borgarstjórn 
Reykjavíkur virti ekki samkomu-
lag um sáttaferli flugvallarins sem 
samið var um í Hörpu í lok októ-
ber 2013.

„Meirihlutinn hefur hafið árás 
á flugvöllinn á þrennum vígstöðv-
um samtímis. Hann fer fram með 
offorsi og virðir ekki það sáttaferli 
sem málið var sett í með stofnun 
sérstakrar sáttanefndar borgar-
innar, ríkisins og Icelandair Group. 
Nefndin átti að fullkanna alla val-
kosti fyrir innanlandsflug til og 
frá Reykjavík. Skilningurinn á 
bak við samkomulagið var að ekki 
yrði hróflað við vellinum á meðan,“ 
segir Friðrik.

Hann getur þess að í fyrsta lagi 
virðist sem borgin ætli að leyfa 
strax byggingar á Hlíðarendasvæð-
inu þótt það liggi ljóst fyrir að það 
verði ekki gert nema neyðarbraut-
inni verði lokað. 

„Í öðru lagi hafa eigendur Flug-
garða nýlega fengið tilkynningu um 
að niðurrif flugskýla og flugskóla 
á svæðinu hefjist strax árið 2015 
og verði án bóta. Niðurrifið rífur 
hjarta kennslu og almannaflugs 
upp með rótum og enginn annar 

staður er í boði fyrir starfsemina.“
Í þriðja lagi hafi borgin sam-

þykkt skipulag og tilkynnt um 
byggð sem rísa á á neyðarbraut 
flugvallarins við Skerjafjörð. Frið-
rik segir byggðina munu eyðileggja 
neyðarbrautina og hafa alvarleg 
áhrif á flugsamgöngur til borgar-
innar í verstu veðrum.

Í fréttatilkynningu frá Reykja-
víkurborg frá því í gær segir 
að borgin hafi virt samkomulag 
við innanríkisráðuneytið og Ice-
landair um innanlandsflug í einu 
og öllu. Nýtt deiliskipulag fyrir 
flugvöllinn sé í fullu samræmi við 
samkomulagið. Raunar hafi verið 
kveðið á um fjölmörg atriði þess í 
samkomulaginu.

Jafnframt er fullyrt að uppbygg-
ingaráform Valsmanna á Hlíðar-
enda séu í fullu samræmi við sam-
komulagið.

Bent er á að Isavia hafi það verk-
efni með höndum að finna framtíð-
arstaðsetningu fyrir æfinga- og 
kennsluflug.

Formenn Hjartans í Vatns-
mýri benda á að rúmlega 69 þús-
und Íslendingar hafi skrifað undir 
áskorun til meirihluta borgar-
stjórnar og Alþingis um að tryggja 
flugstarfsemi í Vatnsmýri til fram-
tíðar. Þá vilji 80 prósent lands-
manna og 71 prósent íbúa í Reykja-
vík að völlurinn verði áfram í 
Vatnsmýri.  ibs@frettabladid.is

Segja sáttaferli um 
flugvöllinn ekki virt
Formenn Hjartans í Vatnsmýri segja ráðist á Reykjavíkurflugvöll á þrennum víg-
stöðvum. Vilja yfirlýsingu frá framboðum um að ekki verði hróflað við Reykja-
víkurflugvelli fyrr en niðurstaða er fengin um starfsemina sem nú fer fram.

Á NEYÐAR-
BRAUT 
REYKJA-
VÍKURFLUG-
VALLAR 
 Formenn 
samtakanna 
Hjartað í 
Vatnsmýri 
segja meiri-
hluta borgar-
innar fara 
fram með 
offorsi.

SKOÐUN 12

PÓLITÍSK ÓVISSA OG VEIKLEIKI 12
Þorsteinn Pálsson um andstæðinga evrópskrar 
samvinnu og pólitíska óvissu.

FINNUR FREYR STEFÁNSSON 
 fagnaði innilega í leikslok þegar 
íslandsmeistaratitillinn var í höfn. 
„Við erum fokking Íslandsmeist-
arar,“ sagði hann af því tilefni við 
Guðjón Guðmundsson í beinni 
útsendingu Stöðvar 2 Sports.

GHASEM MOHAMADI  fór 
í mótmælasvelti til að mót-
mæla sinnuleysi íslenskra 
stjórnvalda í sinn garð. 
Vildi hann frekar deyja á 
Íslandi en vera fluttur til 
baka til Afganistans.

➜ SVEINBJÖRG BIRNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR  er nýr oddviti Framsóknarflokks eftir ævintýralegt 
brölt við að setja saman lista. Fjórar konur skipa efstu sætin. Sveinbjörg er mikil tungumálakona.

KRISTJÁN JÓHANNSSON,  for-
maður Félags flugmálastarfsmanna 
ríkisins,  var mikið í fréttum vik-
unnar. Verkfall vofði yfir og drög að 
lögum á verkfall komin fram. Ekkert 
varð þó af verkfalli og því frestað til 
22. þessa mánaðar. 

BRYNJAR DAGUR  STEFÁNSSON sigraði í Ísland Got 
Talent með eftirminnilegum danssporum. Áhorfend-
ur vissu ekki hvort sumar hreyfingar hans væru úr 
þessum heimi eða öðrum. 
Brynjar Dagur er 10 millj-
ónum króna ríkari. 

MATUR FRÁ ÖLLUM 
HEIMSHORNUM  16
Samtökin SUMAR, Samtök um matseld annarra 
ríkja, bjóða til alþjóðlegrar matarhátíðar á KEXi 
hosteli um helgina.

MEIRIHLUTI FALLINN Í ÍSA-
FJARÐARBÆ 32
Meirihluti Framsóknarfl okks og Sjálfstæðisfl okks 
er fallinn samkvæmt könnun Fréttablaðsins. 

VILJUM VIÐ VERA HERÚLAR? 36 
Illugi Jökulsson heldur áfram að rekja sögu 
Herúla og þeirrar kenningar að þessi dularfulla 
þjóð hafi  endað hér á Íslandi.

STJÓRNMÁL Nýtt frjálslynt stjórn-
málaafl á Íslandi hefur boðað 
komu sína með opnun heimasíðu á 
netfanginu viðreisnin.is. Þar gefst 
fólki kostur á að skrá sig styðji það 
undirbúning og stofnun slíks afls. 

Ábyrgðarmenn síðunnar eru 
Benedikt Jóhannesson, Ellisif 
Tinna Víðisdóttir og Hanna Katr-
ín Friðriksson.

Benedikt sagði í samtali við 
Fréttablaðið að ólíklegt væri að 
það hefði áhrif á stofnun þessa 
nýja afls ef ríkisstjórnin ákvæði 
að draga til baka þingsályktun-
artillöguna um að draga til baka 
umsókn í Evrópusambandið, 
en hann var meðal þeirra sem 
afhentu Alþingi undirskriftir gegn 
ályktuninni í gær.

„Hann [flokkurinn] er ekki bara 
tengdur þessu eina máli, ýmislegt 
fleira hefur komið til og það er 

kannski þannig að það er virkileg 
þörf fyrir framboð sem er svona 
frjálslynt og hefur þessi almennu 
stefnumál um frelsi á markaði, 
haftalaust þjóðfélag og ég held 
að við munum uppfylla þá þörf að 
minnsta kosti að stórum hluta,“ 
sagði Benedikt.  - fbj

Nýr hægrisinnaður flokkur opnar skráningarsíðu fyrir stuðningsmenn:

Boða stofnun frjálslynds afls

FLOKKUR  Nýr flokkur verður ekki eins 
máls flokkur segir Benedikt Jóhannes-
son.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Réttlátt samfélag Vel skilgreindur 
réttur allra til góðrar menntunar 
og heilbrigðisþjónustu og gróska 
í menningarlífi. Lífskjör á Íslandi 
svipuð og í nágrannalöndum.
Jafnvægi Stöðugt efnahagslíf 
og fjölbreytt atvinnutækifæri. 
Verðmætasköpun með hugviti og 
skynsamlegri nýtingu auðlinda nú 
og til framtíðar. Hallalaus fjárlög 
og skuldir ríkisins lækkaðar.
Viðskiptafrelsi Markaðslausnir 
þar sem við á, gjaldeyrishöft felld 
niður, engar samkeppnishindranir. 
Frelsi, jafnrétti, lýðræði og jafn 
atkvæðisréttur fyrir alla.
Vestræn samvinna Samninga-
viðræðum við Evrópusambandið 
lokið með hagstæðasta hætti fyrir 
Íslendinga og samningur borinn 
undir þjóðina.

➜ Markmið aflsins:
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STRÆTÓLÖG Í STRÆTÓ  52
Áshildur Haraldsdóttir býður í tónleikaferðalag.

FJÖGURRA STJÖRNU 
BARNASÝNINGAR 53
Gagnrýni um sýningar á Fetta bretta og Óður og Flexa 
reyna að fl júga .

LAY LOW HITAR UPP FYRIR TÚR  56
Tónleikar á Café Rosenberg í kvöld.
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69.782
Íslendingar skrifuðu undir 
áskorun til borgarstjórnar og 
Alþingis um að halda 
fl ugvellinum í Vatnsmýrinni.

UNDIRSKRIFTIR AFHENTAR 4
Forsvarsmenn Já Ísland afh entu forseta Alþingis 
tæplega 54 þúsund undirskrift ir gegn þingsálykt-
unartillögu um að draga til baka aðildarumsókn 
að Evrópusambandinu.

VILL GÖNG Í STAÐ 
LANDEYJAHAFNAR 6
Meirihluti Framsóknarfl okks og Sjálfstæðis-
fl okks er fallinn samkvæmt könnun Frétta-
blaðsins. 

ÁTÖKIN Í ÚKRAÍNU HARÐNA 8 
Úkraínustjórn segir fj ölda uppreisnarmanna 
hafa fallið í átökum við her landsins í austan-
verðri Úkraínu. Tvær þyrlur stjórnarhersins voru 
skotnar niður.

KERFIÐ ÚRRÆÐALAUST 10 
Faðir konu sem var ein í íbúð við Iðufell í 
Breiðholti þar sem eldur kom upp segir kerfi ð 
úrræðalaust gagnvart geðsjúkum.
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HELGIN 16➜42

SPORT 64

MENNING 52➜57

FIMM Í FRÉTTUM NÝR ODDVITI OG MÓTMÆLASVELTI

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Þegar þú 

vilt gæði

MÆTTI Í GEGNSÆJUM BOL 58
Leikarinn Corey Feldman stal senunni þegar 
iHeartRadio-tónlistarverðlaunin voru veitt. 

FRUMFLYTUR LAG MEÐ 
MALTNESKRI EUROVISION-
STJÖRNU 61
Valgeir Magnússon er umboðsmaður söng-
konunnar Chiara Siracusa.

ÁSGEIR TRAUSTI TIL 
BANDARÍKJANNA 62
Fer í sitt fyrsta tónleikaferðalag eft ir að hann 
samdi við Columbia.

LÍFIÐ 56➜70

ÞEIR UNGU SKILA TITLUNUM  64
Aðeins einn af 33 Íslandsmeistaraþjálfurum í 
körfubolta karla frá 1984 hefur verið yfi r fertugu. 

KR VERÐUR MEISTARI 64
Íþróttadeild Fréttablaðsins og Vísis spáir KR 
sigri í Pepsi-deild karla í sumar. 



Allt frá grunni Að góðu heimili 
síðAn 1956

hluti af Bygma

Allt frá grunni 

er mOsi í grAsinu?
ráðgJÖf Og gOtt Verð um helginA

399 kr

gróðurmold 
10 ltr

629 kr

mosaeyðing 
Svona gerum við gegn 
mosa í grasflöt. 
Notum mosaeyði eða:
1. Tætum, rökum eða klórum 
 mosann í grasflötinni. 
2. Berum grasáburð á grasflötina. 
3. Berum kalkáburð á grasflötina.
4. Sáum grasfræi í sárin.
5. Gott að blanda grasfræi 
 saman við úrvals gróðurmold 
 áður en sáð er. 
6. Græn og falleg grasflöt 
 eftir 2-3 vikur. Lára Jónsdóttir

Garðyrkjufræðingur

839 kr

Kalkkorn

5 kg

1.490 kr

grasfræ 1 kg

1.890 kr

1.190kr

grasáburður

5kg

1.590 kr

5.995 kr

hekkklippur

Ikra 520W

Hekkklippur rafmagn 520W
50 cm blað, klippir 16 mm
Þyngd 3.3 kg
5083756

33.900 kr.

Author energy

20”

32.900 kr.

Author trophy

26”

evrópsk gæði

105.900 kr

gasgrill

Broil King

Gasgrill Broil King
Signet 20
3 brennarar, rafkveikja.
Grillgrind úr pottjárni
11.4 kW
3000602

Aðeins til í Skútuvogi

699 kr

Jarðarberja
planta

fersk og falleg

4.990 kr

ávaxtatré

epla, peru, plómu, 
kirsuberja 

3.990 kr

mosaeyðir

5.290 kr

999 kr

rósmarín
stór kryddjurt

1.579 kr

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

gasgrill Weber

Q120 svart ferðagrill

39.890 kr.

Rafmagnsorf
RT2124DA. 350W.
Slær 24 cm, aukaspóla
5086612

3.995 kr

sláttuorf

Ikra rafmagnsorf

Hjólbörur 80 ltr.
GReen iT
5080086

3.995 kr

hjólbörur

80 ltr
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1,3 MILLJÓNIR 
gesta komu í tónlistarhúsið 

Hörpu í fyrra.
 milljörðum króna 
nam netverslun Ís-
lendinga á síðasta ári.

3

8,4 MILLJARÐA 
afgangi skilaði 
Reykjavíkurborg 
árið 2013.

8,4

13 sinnum 
hefur Ókeypis mynda-
sögudagurinn verið 
haldinn í versluninni 
Nexus.

styrk frá mennta- og menningar-
málaráðuneyti fá Forritarar fram-
tíðarinnar. Skólar og sveitarfélög 
geta sótt um styrki úr sjóðnum.

2 milljóna króna 84 þúsund refir 
voru drepnir á Íslandi frá 1995 til 2012. 
Kostnaðurinn við veiðarnar var um 1,6 
milljarðar reiknað á verðlagi ársins í ár.

STJÓRNSÝSLA Stjórnmálaflokkar 
og stjórnmálasamtök hafa enn 
ekki óskað eftir því við forsætis-
ráðuneytið að fá afrit af kjör-
skrárstofnum vegna komandi 
sveitarstjórnarkosninga eins og 
tíðkast hefur í áratugi.

Eins og fram hefur komið telur 
Persónuvernd vafa leika á að 
heimilt sé að afhenda slíkum aðil-
um kjörskrárstofna sem flokkarn-
ir hafa notað í starfi sínu. „Berist 
slíkt erindi verður við afgreiðslu 
þess af hálfu stjórnvalda tekin 
afstaða til álitaefna sem uppi eru 
varðandi afhendingu umræddra 
gagna,“ segir í svari forsætisráðu-
neytisins við fyrirspurn Frétta-
blaðsins. - gar

Enginn beðið um kjörskrár:

Taka afstöðu ef 
beiðnin kemur

SKÓLAMÁL Vegna mikillar andstöðu 
á Fáskrúðsfirði hafa bæjaryfirvöld 
í Fjarðabyggð hætt við fyrirhugað-
an samrekstur leik- og grunnskóla 
bæjarins. Ætlunin var að gera til-
raun í eitt ár á meðan leikskóla-
stjórinn er í leyfi.

Foreldrafélag leikskólans og 
starfsmenn beggja skólanna mót-
mæltu, auk þess sem athugasemdir 
bárust frá Félagi leikskólakennara 
og Félagi stjórnenda í leikskólum.

Spara átti 3,3 milljónir með sam-
rekstrinum. „Mikil andstaða for-
eldra og starfsfólks bæði leik- og 
grunnskóla er hins vegar til staðar 
og ótti við skerta þjónustu,“ bókaði 
fræðslunefnd Fjarðabyggðar. - gar

Vildu spara 3,3 milljónir:

Samrekstur út 
úr myndinni

LEIÐRÉTT

Rangt var farið með kostnaðinn við 
gerð Kárahnjúkavirkjunar í töflu sem 
fylgdi frétt í Fréttablaðinu í gær. Rétt 
upphæð var 2,3 milljarðar dollara, eins 
og fram kom í texta greinarinnar.

27.04.2014 ➜ 2.05.2013
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ALÞINGI „Krafan er einföld og hún 
er mjög skýr. Hún gengur út á það 
að þingsályktunartillagan verði 
dregin til baka og það verði boðað 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort 
halda eigi áfram eða ekki,“ sagði 
Jón Steindór Valdimarsson, formað-
ur Já Ísland, við afhendingu undir-
skriftarlista til Alþingis í gær. Þar 
var skorað á þingmenn að leggja til 
hliðar tillögu til þingsályktunar um 
að draga til baka umsókn Íslands um 
aðild að Evrópusambandinu og boða 
til þjóðaratkvæðagreiðslu.

Alls skrifuðu 53.555 kosninga-
bærir einstaklingar undir áskor-
unina, eða 22,1 prósent atkvæðis-
bærra manna. Árið 2010 skoruðu 
alls 56.089 manns á forseta Íslands 
að synja Icesave-lögunum staðfest-
ingar. Jón Steindór sagði í ávarpi 
sínu að söfnunin hefði staðið yfir í 
63 daga, sem væri táknrænt þar sem 
63 þingmenn sætu á Alþingi.

Jón sagði enn fremur að ekki væri 
hægt að gera miklar málamiðlanir 
á kröfunni líkt og Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra hefði 
boðað. 

Einar K. Guðfinnsson, forseti 
Alþingis, veitti áskoruninni viðtöku 
ásamt þingflokksformönnum allra 
flokka. 

„Ég held að það sé öllum lands-
mönnum ljóst að þessi slitatillaga 
er mjög slæm og það er gríðarlega 
mikil andstaða við hana. Það er best 
fyrir alla stjórnmálaflokka að koma 
þessu máli upp úr skotgröfum og 
leggja það einfaldlega í dóm þjóð-
arinnar í atkvæðagreiðslu,“ sagði 
Helgi Hjörvar, þingflokksformað-
ur Samfylkingarinnar, í samtali við 
Fréttablaðið.

Jón Steindór sagði aðspurður að 

hann teldi fullvíst að undirskriftirn-
ar myndu hafa áhrif á áform ríkis-
stjórnarinnar í þessu máli. Söfnun-
in hefði þegar haft áhrif á meðferð 
málsins og tímann sem farið hefði í 
afgreiðslu þess. „Þetta hefur síðan 
vakið viðbrögð á Austurvelli, það 
eru búnir að vera samstöðu- og 
mótmælafundir og við höldum því 
áfram á morgun ásamt því að það er 
kannski nýtt stjórnmálaafl í mótun. 
Allt eru þetta afleiðingar af þess-
ari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að 
leggja fram þessa þingsályktunar-
tillögu með þessum hætti og vinnu-
brögðin í kringum hana.“

Guðlaugur Þór Þórðarson, vara-
formaður þingflokks sjálfstæðis-
manna, sagði mikilvægt að ræða 
efnislega um hvað felist í því að 
ganga í Evrópusambandið í þessu til-
liti. „Ef við ætlum að sækja um aðild 
að Evrópusambandinu er það auðvit-
að gert af því að við viljum ganga 
inn í Evrópusambandið.“

Hann sagði öll viðbrögð almenn-
ings, líkt og undirskriftalistann, 
koma inn í umræðu um þetta mál hjá 
ríkisstjórnarflokkunum. Aðspurð-
ur um hvort næðist að klára þessa 
umræðu fyrir þinglok sagði Guð-
laugur Þór það hæpið. „Það er ansi 
knappur tími núna en það breytir 
því ekki að við verðum að taka þessa 
umræðu. En það segir sig sjálft að 
það er erfitt að koma því við að klára 
þetta núna ef menn ætluðu sér það,“ 
sagði Guðlaugur.

Benedikt Jóhannesson, formað-
ur félagsins Sjálfstæðir Evrópu-
menn og einn forvígismanna nýs 
hægrisinnaðs stjórnmálaafls sem 
er í bígerð, sagði mörgum innan 
meirihlutans hafa komið á óvart 
þessi miklu viðbrögð almennings 

við þingsályktunartillögunni. „Mér 
hefur heyrst að þeir vilji taka til-
lit til hans, það á náttúrulega ekki 
við um alla, en mjög marga,“ sagði 
Benedikt.

Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra svaraði ekki ítrekuð-
um óskum Fréttablaðsins um viðtal 
vegna málsins í gær. Í samtali við 
RÚV sagði hann:

„Ég sjálfur hef ekki trú á að und-
irskriftalistinn sem slíkur geri það 
að verkum að tillagan verði dregin 
til baka. En ég hef alltaf sagt að ef 
það er hægt að finna leið til þess að 
hlusta á þá sem hafa skrifað undir 
listann eða þá sem hafa tjáð sig um 
þetta mál og um leið að ná fram á 
einhvern hátt markmiðum stjórn-
valda þá hef ég ekki útilokað breyt-
ingar á málinu. En málið verður ekki 
dregið til baka, það er alveg ljóst.“

Hann sagði ennfremur, í samtali 
við RÚV: „Ég vil ítreka það að ég er 
opinn fyrir hugmyndum ef það er 
hægt að ná einhverri lendingu sem 
gerir það samt að verkum að ríkis-
stjórnin nær að sjálfsögðu sínu fram 
um að sækja ekki um aðild að Evr-
ópusambandinu.“

Ekki náðist í Bjarna Benedikts-
son, fjármálaráðherra og formann 
Sjálfstæðisflokksins, vegna málsins 
í gær.  fanney@frettabladid.is

Telja víst að undirskriftir 
muni hafa áhrif á þingmenn
Forsvarsmenn Já Ísland afhentu Alþingi tæplega 54 þúsund undirskriftir gegn þingsályktunartillögu um að 
draga til baka aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra segist opinn 
fyrir hugmyndum svo fremi sem ríkisstjórnin nái því fram að ekki verði sótt um aðild að Evrópusambandinu.

ÁSKORUN  Alls skrifuðu 22,1 prósent kosningabærra manna undir áskorunina. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

53.555
kosningabærir Íslendingar 
skrifuðu undir áskorun um 
að stjórnvöld hætti við að 
draga aðildarumsókn Íslands 
að ESB til baka.

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARVEÐRIÐ  Vætusamt á S- og V-landi í dag en síðan má búast við að úrkoma 
falli í öllum landshlutum á morgun. Hiti 4-12 stig næstu daga og mildast V-lands. 
Fremur hæg SA-læg átt N- og A-lands en heldur stífari með S-ströndinni.
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Módelleit Smáralindar verður haldin í Smáralind í dag kl. 13. 

Ef þú ert á aldrinum 18-35 ára og hefur áhuga á fyrirsætustörfum 
er þetta tækifærið fyrir þig!

TAKTU ÞÁTT 
OG ÞITT 

ANDLIT GÆTI 
BIRST HÉR.
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  Það liggur fyrir frá Samgöngustofu að Landeyjahöfn 
verður ekkert betri en hún er í dag þótt þar verði gerðar 

breytingar og byggðir nýir varnargarðar. 
Árni Johnsen, fyrrverandi alþingismaður.

STJÓRNSÝSLA „Stjórnvöld geta ekki 
komið í veg fyrir að Persónuvernd 
taki ákvörðun í tilteknum málum 
sem til meðferðar eru hjá stofnun-
inni með því að svara ekki fyrir-
spurnum hennar eða óskum um 
skýringar,“ segir Persónuvernd 
sem hefur synjað kröfu mennta-
málaráðuneytisins um endurupp-
töku á máli sem snerti persónu-
leikapróf í framhaldsskólum.

Þann 13. mars síðastliðinn tók 
Persónuvernd ákvörðun í máli sem 
hófst með erindi eins skólameist-
ara í fjölbrautarskóla sem benti á 
að menntamálaráðuneytið hefði 
kynnt kröfur um að nemendur sem 
lykju framhaldsskólaprófi fengju 
prófskírteini með upplýsingum um 
almenna þekkingu, leikni og hæfni 
viðkomandi. Skólameistarinn taldi 
þetta verða erfitt án þess að safna 
viðkvæmum persónuupplýsingum. 

Persónuvernd sagði lög um 
framhaldsskóla ekki fela í sér 
heimild til vinnslu persónuupp-
lýsinga um annað en námsmat og 
vitnisburð þeirra nemenda.
Menntamálaráðuneytið krafðist 
endurupptöku.

„Hér virðist vera um einhvern 
misskilning að ræða af hálfu stofn-
unarinnar,“ segir ráðuneytið sem 
„gerir alvarlegar athugasemdir“ 
við þá greiningu sem fram kemur 
í forsendum úrskurðar stjórnar 
Persónuverndar.

„Ráðuneytið hefur ekki enn 
þá gefið út neinar fyrirmyndir 
eða eyðublöð um hvað tilgreina 
skuli í umsögn framhaldsskóla 
um almenna þekkingu, leikni og 

hæfni á prófskírteinum nemanda. 
Afgreiðsla stjórnar Persónuvernd-
ar byggist að þessu leyti á einhliða 
málflutningi skólameistarans.“

Persónuvernd hafnar því að hafa 
misskilið málið og ásökunum ráðu-
neytisins vegna þess að ákvörðun 
hafi verið tekin án þess að það 
kæmi sjónarmiðum sínum að. 
Ráðuneytið hafi endurtekið feng-
ið fresti til þess.

 - gar

Stjórnvöld geta ekki hindrað ákvarðanir með því að hunsa Persónuvernd:

Hafna endurupptöku skólamáls

ATVINNUMÁL
150 milljónir í ungmenni
Verja á um 150 milljónum króna úr 
Atvinnuleysistryggingasjóði til átaks 
sem tryggja á 390 námsmönnum, átján 
ára og eldri, störf í sumar hjá ríki og 
sveitarfélögum.

SVEITARSTJÓRNIR Hjálmar Hjálm-
arsson, bæjarfulltrúi Næst besta 
flokksins, lagði til í bæjarráði 
Kópavogs að mynd af honum yrði 
birt forsíðu heimasíðu bæjarins.

„Kópavogur er eina sveitarfé-
lagið sem birtir mynd af bæj-
arstjóra á forsíðu. Ég tel ekki 
eðlilegt að heimasíða bæjarins 
sé vettvangur auglýsinga fyrir 
frambjóðendur Sjálfstæðisflokks-
ins,“ bókaði Hjálmar.

Ármann Kr. Ólafsson bæjar-
stjóri sagði enga breytingu hafa 
verið gerða á formi heimasíðunn-
ar þegar hann tók við sem bæjar-
stjóri.

Tillaga Hjálmars féll á jöfnum 
atkvæðum því enginn greiddi 
atkvæði með og enginn á móti. 
Sjálfur er Hjálmar aðeins 
áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og 
gat því ekki greitt atkvæði. - gar

Óvenjuleg krafa í bæjarráði:

Vill fá mynd af 
sér á forsíðuna

HJÁLMAR HJÁLMARSSON  Tillaga 
áheyrnarfulltrúans fékk ekkert atkvæði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMGÖNGUR Árni Johnsen, fyrr-
verandi alþingismaður og áhuga-
maður um samgöngur milli lands 
og Eyja, hélt borgarafund í gær-
kvöld á Kaffi Kró í Vestmannaeyj-
um, um samgöngumál. Á fundinum 
kom hann með tillögu að skjótri og 
markvissri lausn í samgöngumálum 
eyjarskeggja. 

„Óvænta tillagan er sú að það eigi 
að hætta við smíði nýs skips sem 
sigla á milli lands og Eyja, leggja 
Landeyjahöfn af og einhenda sér í 
það verkefni að gera jarðgöng milli 
lands og Eyja á fjórum árum. Það 
er hægt,“ sagði Árni í samtali við 
Fréttablaðið. 

„Þetta er miklu ódýrari kostur, 
mun spara milljarða á um þrjátíu 
árum og óvissan er úti,“ segir Árni. 

„Hvernig heldur þú að það yrði ef 
Ártúnsbrekkan yrði lokuð átta tíma 
á dag varanlega?“ spyr Árni og telur 
þessa hugmynd sína þá einu sem 
myndi tryggja ódýrar og varanleg-
ar samgöngur milli lands og Eyja. 

„Það liggur fyrir frá Samgöngu-
stofu að Landeyjahöfn verður ekk-
ert betri en hún er í dag þótt þar 
verði gerðar breytingar og byggðir 
nýir varnargarðar. Mér er sagt hjá 
Samgöngustofu að þar beri mönn-
um ekki saman um það hvort eigi að 
hanna skipið og smíða það eða smíða 
líkan og prufa það við aðstæður sem 
eru í Landeyjahöfn. Þetta nýja skip 
mun kosta um sex milljarða auk 
rekstrarkostnaðar, bæði á ferju og 
höfnum. Jarðgöngin munu afskrif-

ast á endanum og kosta um 20 til 25 
milljarða samkvæmt mínum heim-
ildum.“

Hugmyndir um göng milli lands 
og Eyja eru alls ekki nýjar af nál-
inni og hafa skotið upp kollinum 
með vissu millibili síðustu ár. Árni 
bar upp þingsályktunartillögu um 
göng milli lands Eyja, fyrst árið 
1987. Þessi óvænta hugmynd Árna 
hefur áður verið viðruð. Í lok árs 
2003 var haldinn fundur hjá áhuga-
félagi í Vestmannaeyjum sem kall-
ast Ægisdyr. Þar komu einmitt fram 

þær hugmyndir að framlag ríkis-
ins sem fer í rekstur Herjólfs færi í 
göngin í staðinn. 

Þann 6. apríl 2003 birtist aðsend 
grein Árna Johnsen í Morgun-
blaðinu um samgöngur milli lands 
og Eyja. Þar sagði hann: „Ég er ekki 
í nokkrum vafa um það að næsta 
skref í stórbættum samgöngum 
milli lands og Eyja verður annað-
hvort ferjuhöfn á Bakkafjöru eða 
jarðgöng, en hvort tveggja er fýsi-
legt kostnaðarlega.“

 sveinn@frettabladid.is

Árni Johnsen vill 
loka Landeyjahöfn
Árni Johnsen, fyrrverandi alþingismaður, vill hætta við smíði nýrrar ferju fyrir 
Eyjamenn og loka Landeyjahöfn. „Göng ódýrasti kosturinn í stöðunni,“ segir Árni. 

VILL GÖNG  Hugmyndir um jarðgöng til Vestmannaeyja eru ekki nýjar af nálinni, en 
Árni Johnsen talaði fyrir þeim á fundi í Eyjum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Hvernig verður stangveiðin í sumar ?

Ársfundur Veiðimálastofnunar 2014
Verður haldinn þriðjudaginn 6. maí 2014

í sal Veiðimálastofnunar 3. hæð á Keldnaholti (Árleyni 22)

Dagskrá:
14:00 Fundur settur
 Yfirlit um starfsemi Veiðimálastofnunar
 Sigurður Guðjónsson

14:20 Staða Atlantshafslaxins hér á landi og annars staðar
 Guðni Guðbergsson

14:40 Kaffihlé

15:10 Framleiðsla í íslenskum ám
 Jón S. Ólafsson

15:30 Áhrif hita á smádýr í ferskvatni, rannsóknir í Hengladölum
 Elísabet R. Hannesdóttir

Allt áhugafólk velkomið

UMHVERFISMÁL Bæjarráð Hvera-
gerðisbæjar fordæmir að Heil-
brigðiseftirlit Suðurlands(HES) 
skuli gefa jákvæða umsögn um 
tímabundna undanþágu frá hertum 
ákvæðum um styrk brennisteins-
vetnis í andrúmslofti. Undanþág-
an var samþykkt 22. apríl. Á fundi 
bæjarráðs Hveragerðisbæjar þann 
30. apríl síðastliðinn var umsögnin 
rædd og eftirfarandi fært til bókar: 

„Bæjarráð Hveragerðisbæjar 
furðar sig á því að forsvarsmenn 
Orkuveitu Reykjavíkur skuli ekki 

fyrir löngu hafa nýtt sér þær lausn-
ir til mengunarvarna sem vitað er 
að virka og hafa verið nýttar ann-
ars staðar.  Vonandi mun tilrauna-
verkefni um niðurdælingu gefa góða 
raun en á meðan eru íbúar austustu 
byggða höfuðborgarsvæðisins og 
íbúar fyrir austan fjall leiksoppar 
tilraunaverkefnis sem heitir Hellis-
heiðarvirkjun en berlega hefur 
komið í ljós að þar var farið af stað 
meira af kappi en forsjá.“   

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri Hveragerðisbæjar, undrast 

málavexti. „Okkur finnst mjög sér-
kennilegt að eftirlitsstofnun, sem 
á að gæta þess að aðstæður fólks 
og umhverfi sé eins og best verð-
ur á kosið, fari fram með þessum 
hætti. Okkur finnst freklega verið 
að ganga á rétt íbúa ef undanþága 
verður veitt frá reglugerðinni sem 
sett var, ekki bara hér heldur einn-
ig á höfuðborgarsvæðinu. Það er 
óskiljanlegt að rekstraraðili Orku-
veitunnar, sem er Reykjavíkurborg, 
skuli ekki bera hag íbúa sinna betur 
fyrir brjósti en þetta.“  - gar

Bæjarráð Hveragerðisbæjar harðort í garð Heilbrigðiseftirlits Suðurlands vegna brennisteinsmengunar:

Íbúar sagðir leiksoppar tilraunaverkefnis

BRENNISTEINN  Mengun frá Hellis-
heiðarvirkjun má tímabundið vera yfir 
viðmiðunarmörkum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFGANISTAN, AP Allt að tvö þúsund 
manns er saknað í þorpinu Hobo 
Barak í norðaustanverðu Afgan-
istan, en aurskriða féll á þorpið í 
gær. Um þrjú hundruð hús grófust 
undir skriðunni, en það er um það 
bil þriðjungur allra húsa þar.

Þorpið er afar afskekkt og biðu 
menn í ofvæni eftir búnaði og 
aðstoð við að leita í rústunum að 
fólki, sem enn kynni að vera á lífi.

„Við höfum ekki nóg af skófl-
um. Við þurfum fleiri vélar,“ segir 
Shal Waliullah Adeeb, ríkisstjóri í 
Badakhshan-héraði. - gb

Aurskriða í Afganistan:

Tvö þúsund 
manns saknað

SÝRLAND, AP Samkomulag tókst 
milli Sýrlandsstjórnar og uppreisn-
armanna um tveggja sólarhringa 
vopnahlé í borginni Homs, svo 
hundruð uppreisnarmanna gætu 
komist óáreittir út úr borginni.

Sýrlandsstjórn nær þar með 
völdum í Homs á ný, en þar var 
lengi vel höfuðvígi uppreisnarinnar 
gegn Bashar al Assad forseta og 
stjórn hans.

Stórir hlutar borgarinnar eru 
rústir einar eftir hörð átök og 
linnulitlar sprengjuárásir stjórnar-
hersins síðustu misserin. - gb

Vopnahlé í Homs:

Uppreisnarher 
fer frá Homs

1. Hvað heitir borgarstjórinn í Tor-
onto, sem nú er kominn í meðferð?
2. Hvers konar verksmiðju vill Hval-
fjarðarsveit fá á Grundartanga?
3. Hve mikið fór kostnaðurinn við 
gerð Kárahnjúkavirkjunar fram úr 
áætlun?

SVÖR:

UPPREISNARMENN Í HOMS  Eitt höfuð-
vígi uppreisnarinnar fallið. FRÉTTABLAÐIÐ/APA

ILLUGI GUNNARSSON MENNTAMÁLARÁÐHERRA  Menntamálaráðuneytið telur 
Persónuvernd hafa tekið ákvörðun í framhaldsskólamáli án þess að kynna sér það 
til hlítar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Rob Ford. 2. Sólarkísilverksmiðju. 
3. 50 prósent.



FÁÐU MEIRA...

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  
Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Bíll á mynd: Chevrolet Spark LTZ

CRUZE

2.890.000.-

LT BENSÍN 1.8L

BEINSKIPTUR

Bíll á mynd:  Chevrolet Cruze  LTZ

SPARK

1.790.000.-

LS BENSÍN 1.0L

BEINSKIPTUR

Fjölskyldubíllinn Cruze og metsölubíllinn Spark  eru með ríkulegan staðalbúnað og 
jafnframt á sérlega hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera samanburð 
á verði og búnaði bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn.

Chevrolet Spark hlaut 
hæstu einkunn í sínum
flokki hjá Bílaöryggis-
stofnun Bandaríkjanna

ÖRYGGI OG RÍKULEGUR 
STAÐALBÚNAÐUR Á ÓTRÚLEGU VERÐI 
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AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
GARÐHÚSGÖGNUM 

OG SESSUM*

20%

*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM
TILBOÐIN GILDA AÐEINS FRAM Á SUNNUDAG 4. MAÍ

wwww.ruumfaatalaagerinn.iisiisssllaagerriuummfatwwwww f t l i illf

MENNTUN Almenn ánægja er á 
meðal foreldra í Reykjanesbæ 
með nám og kennslu barna í 
grunnskólum bæjarins. 

Þetta kemur fram í Skólavog-
inni, mælitæki þar sem safnað er 
saman upplýsingum um grunn-
skólastarf. 

Reykjanesbær var í fjórða sæti 
á þessum mælikvarða af þeim 27 
sveitarfélögum sem tóku þátt í 
foreldrakönnuninni í ár. - ibs

Foreldrar í Reykjanesbæ:

Ánægja með 
kennslu barna

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Hvera-
gerðis fordæmir að Heilbrigðis-
eftirlit Suðurlands gefi Hellisheið-
arvirkjun jákvæða umsögn um 
tímabundna undanþágu frá hert-
um ákvæðum um styrk brenni-
steinsvetnis í andrúmslofti. 

„Sambærilegar stofnanir á 
höfuðborgarsvæðinu hafa ítrekað 
mótmælt þeirri mengun sem nú 
berst yfir höfuðborgarsvæðið,“ 
segir bæjarráðið sem kveðst furða 
sig á því að forsvarsmenn Orku-
veitu Reykjavíkur skuli ekki fyrir 
löngu hafa nýtt sér þær lausnir til 
mengunarvarna sem vitað sé að 
virki. - gar

Gagnrýna heilbrigðiseftirlit:

Fordæma veitta 
undanþágu

HELLISHEIÐARVIRKJUN  Reyna á að 
draga úr mengun af brennisteinsvetni.

ÚKRAÍNA, AP Uppreisnarmenn í 
austanverðri Úkraínu skutu niður 
tvær þyrlur stjórnarhersins í gær, 
eftir að stjórnarherinn í Úkraínu 
hóf fyrstu stórsókn sína gegn 
þeim.

Úkraínustjórn fullyrti síðan að 
stjórnarherinn hefði fellt eða sært 
fjölda uppreisnarmanna. Stjórnin 
skýrði einnig frá því að tveir her-
menn úr stjórnarhernum hefðu 
látið lífið.

Rússlandsstjórn sagði atburði 
gærdagsins greinilegt merki þess 
að tveggja vikna gamalt friðar-
samkomulag, sem gert var í Genf, 
sé að engu orðið.

Angela Merkel Þýskalands-
kanslari heimsótti Barack Obama 
Bandaríkjaforseta í gær, og sögð-
ust þau reiðubúin til þess að herða 
enn frekar refsiaðgerðir gegn 
Rússum, bæði rússneskum ráða-
mönnum og rússnesku efnahags-
lífi.

Til átaka kom eldsnemma í 
gærmorgun skammt frá borginni 
Slovjansk, þar sem aðskilnaðar-
sinnar höfðu náð stjórnarbygg-
ingum á sitt vald rétt eins og í 
mörgum fleiri borgum í austur-
hluta landsins.

Stjórnarherinn mætti harðri 
mótspyrnu frá aðskilnaðarsinnum, 
en undir kvöld fullyrti Oleksander 
Túrtsjínov Úkraínuforseti að her-
inn væri búinn að ná á sitt vald 
öllum þeim eftirlitsstöðvum, sem 
uppreisnarmenn höfðu komið sér 

upp í kringum borgina. Stjórnar-
hernum hafði samt síðdegis í gær 
ekki tekist að ná stjórnarbygg-
ingunum úr höndum aðskilnaðar-
sinna.

„Öryggissveitir okkar eru að 
berjast við málaliða erlendra ríkja, 
hryðjuverkamenn og glæpamenn,“ 
sagði Túrtsjínov, sem ítrekað 
hefur sakað rússnesk stjórnvöld 
um að styðja aðskilnaðarsinna og 
kynda undir ólguna í austurhluta 
landsins.

Einnig kom til átaka í gær milli 
stjórnarhersins og aðskilnaðar-
sinna í hafnarborginni Odessa við 
Svartahafið, en til þessa hefur upp-
reisn úkraínskra aðskilnaðarsinna 
lítt látið á sér kræla þar í borg. Í 
átökunum þar í gær kviknaði í 
byggingu með þeim afleiðingum 
að rúmlega 30 manns brunnu inni.

Friðarsamningurinn, sem gerð-
ur var í Genf í síðasta mánuði, 
snerist um að uppreisnarmenn létu 
af hendi þær stjórnarbyggingar, 
sem þeir hafa lagt undir sig, gegn 
því að Úkraínustjórn léti eiga sig 
að ráðast gegn þeim með hervaldi.

Aðskilnaðarsinnar hafa í engu 
orðið við þessu, en Rússar hafa 
skorað á Úkraínustjórn að beita 
ekki hervaldi gegn aðskilnaðar-
sinnum. Á hinn bóginn saka Rúss-
ar Úkraínustjórn um að hafa notað 
hryðjuverkamenn úr samtökum 
öfgaþjóðernissinna til hernaðar-
aðgerða gegn aðskilnaðarsinnum. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Átökin harðna í Úkraínu
Úkraínustjórn segir herlið sitt hafa fellt fjölda uppreisnarmanna í austanverðu landinu, en aðskilnaðarsinnar 
skutu niður tvær þyrlur stjórnarhersins. Tugir manna einnig látnir vegna bruna í kjölfar átaka í hafnarborg-
inni Odessa við Svartahaf. Rússlandsstjórn segir hálfs mánaðar gamalt friðarsamkomulag að engu orðið. 

STJÓRNARHERINN Í SLOVJANSK  Úkraínskir hermenn í Slovjansk við eina af þeim 
eftirlitsstöðvum uppreisnarmanna sem stjórnarherinn náði á sitt vald í gær. 
 NORDICPHOTOS/AFP

ANGELA MERKEL OG BARACK OBAMA  Kanslari Þýskalands heimsótti Bandaríkja-
forseta í Washington í gær, meðal annars til að ræða ástandið í Úkraínu.

  Öryggissveitir 
okkar eru að berjast við 
málaliða erlendra ríkja, 

hryðjuverkamenn og 
glæpamenn. 

Oleksander Túrtsjínov,
forseti Úkraínu,



Sýningin er í Ford salnum, Bíldshöfða 6
Opið frá kl. 11 til 16, bæði laugardag og sunnudag

2014

Styrktaraðilar Ford Mustang sýningarinnar

50 ÁRA AFMÆLISSÝNING 

FORD MUSTANG

Lokahóf sunnudag:
Hljómsveitin Kaleo spilar kl. 15:00.

Úrslit kosninga kynnt kl. 15:30.

Ford Fiesta ST frumsýndur um helgina! 
Kraftaútgáfan af Fiesta sem hefur slegið í gegn erlendis. 

Valinn Car of the Year og Hot Hatch of the Year af Top Gear.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I  ford.is

Íslenski Mustang  

Ford Mustang

Opið laugardag og sunnudag frá kl. 11-16. Frítt inn

klúbburinn og Brimborg taka             
höndum saman og fagna 50 ára sögu

Hvorki meira né minna en 50 Ford Mustang bílar verða samankomnir í Brimborg um helgina. 
Einstakt tækifæri til að sjá goðsagnakennda bíla sem margir hverjir hafa 

varla séð sólarljós í yfir 30 ár. Ekki láta þig vanta! Frítt inn!

Ford Mustang rúnturinn hefst kl. 16:00.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

CLIO DÍSIL SJÁLFSKIPTUR 
3,7 L/100 KM*

CO2 ÚTBLÁSTUR 95 GRÖMM

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT CLIO DÍSIL SJÁLFSKIPTUR – VERÐ 3.090.000 KR.
Renault Clio er einn vinsælasti bílIinn á Íslandi. Þegar fallegt útlit, ríkulegur staðalbúnaður, úrval 
sparneytinna bensín- og dísilvéla, hagstætt verð og einstök ný „Dual Clutch“ sjálfskipting smellur 
saman er ástæðan augljós. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault Clio.

www.renault.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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FERÐAMENNSKA „Við fögnum því alltaf þegar 
úthlutun á sér stað og að það sé verið að leggja 
í framkvæmdir bæði til uppbyggingar og til 
nýsköpunar,“ segir Helga Árnadóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustu.

Ferðamálastofa hefur úthlutað 244 milljónum 
króna til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 
Fimmtíu verkefni fengu styrk og fór sá hæsti 
til Skaftafells, eða tæpar 30 milljónir króna. 
Rúmum tíu milljónum var úthlutað til smíði nýs 
stiga við Gullfoss og fimmtán milljónum til end-
urbóta við Goðafoss, auk fleiri úthlutana. „Það 
er mjög mikilvægt að það komi fram að af þess-
um 244 milljónum eru um sextíu prósent fram-

lag gistináttagjaldsins,“ segir Helga aðspurð.
Hún tekur fram að úthlutunin sé ótengd 

áætlun Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, sem ætlar núna á 
vor- og sumarmánuðum að leggja til sérstaka 
fjármuni til verndar þeim svæðum sem eru 
hvað verst sett. Spurð nánar út í úthlutunina og 
hvernig fjármununum var dreift á milli verk-
efna, segist Helga ekki þekkja úthlutunarregl-
urnar nákvæmlega. „En við fögnum allri upp-
byggingu og ég treysti þeirri stjórn, sem þarna 
situr, fyrir því að hafa farið faglega yfir allar 
umsóknir og metið þær út frá eðlilegum for-
sendum.“  - fb

Ferðamálastofa hefur úthlutað 244 milljónum króna til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða:

Meirihlutinn kemur frá gistináttagjaldi

GULLFOSS  Rúmum tíu milljónum króna verður varið 
í nýjan stiga við Gullfoss.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVEITARSTJÓRNIR „Óskipulögð 
gjaldtaka eins og nú er boðuð 
skaðar orðspor Íslands erlend-
is og er nú úr takti við þá ímynd 
sem ferðaþjónustuaðilar hafa lagt 
mikla vinnu í að kynna,“ segir 
bæjarstjórn Norðurþings. Tekið 
er undir áhyggjur Markaðsstofu 
Norðurlands og sveitarstjórnar 
Skútustaðhrepps af fyrirhugaðri 
gjaldtöku á ferðamannastöðum í 
Skútustaðahreppi. Er þar átt við 
Dettifoss og Námaskarð.

„Mikilvægt er að standa saman 
um leið sem byggir á áframhald-
andi opnu aðgengi að náttúruperl-
um og sjálfbærri uppbyggingu á 
ferðamannastöðum,“ bókaði bæj-
arstjórnin. - gar

Bæjarstjórn andvíg gjaldi:

Ekki í takt við 
ímynd landsins

SAMFÉLAGSMÁL Ný stjórn lands-
nefndar UN Women á Íslandi 
var kjörin á aðalfundi félagsins í 
fyrradag. Guðrún Ögmundsdótt-
ir hagfræðingur var endurkjörin 
formaður. 

Starfsemi landsnefndarinn-
ar hefur vaxið ört og hafa aldrei 
fleiri styrkt samtökin með mán-
aðarlegu framlagi. Framlög til 
verkefna erlendis hækkuðu um 40 
prósent milli 2012 og 2013.

Fimm stjórnarmenn sitja áfram, 
en fimm til viðbótar voru kjörn-
ir í stjórnina: Arna Gerður Bang, 
Karen Áslaug Vignisdóttir, Þórður 
Snær Júlíusson, Vilborg Ólafsdótt-
ir og Magnús Orri Schram.   - fb

Ný stjórn UN Women kjörin:

Guðrún endur-
kjörin formaður

LÖGREGLUMÁL  Kveikt var í fjöl-
býlishúsi við Iðufell í Breiðholti 
seint á fimmtudagskvöld. 

Eigandi íbúðarinnar er Halldór 
Gunnarsson í Holti, en dóttir hans 
hefur búið þar og var ein í íbúðinni 
þegar eldurinn kviknaði. Hún hefur 
um árabil þjáðst af geðsjúkdómi.

Í viðtali við Stöð 2 í gær sagð-
ist Halldór ekki lengur geta orða 
bundist vegna úrræðaleysis, sem 
aðstandendur geðsjúkra standa 
frammi fyrir: „Það er þannig að 
kerfið virðist ekki geta komið þeim 
til bjargar sem bæði glíma við geð-
sjúkdóma og áfengisfíkn,“ segir 
Halldór.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
var mikill eldur í íbúðinni þegar 
reykkafarar mættu á staðinn og 
þurftu þeir að hörfa frá vegna hit-
ans. Brunavarnarmálum virðist 

hafa verið ábótavant í stigagangin-
um. Það var íbúi á efstu hæð blokk-
arinnar, sem er fjögurra hæða, sem 
tilkynnti um svartan reyk á stiga-
ganginum en íbúðin sem kviknaði í 
er á annarri hæð. Að sögn slökkvi-
liðsins hefði reykskynjari átt að 
vera fyrir löngu farinn í gang í 
íbúðinni og á stigaganginum áður 
en íbúinn á efstu hæð varð var við 
reykinn.

Dóttir Halldórs var í svefnher-
berginu þegar slökkviliðsmenn 
komu og björguðu henni út um 
glugga. Hún var flutt á slysadeild 
ásamt tveimur öðrum íbúum blokk-
arinnar. Annar þeirra var fljótlega 
útskrifaður. Samkvæmt upplýsing-
um frá Landspítalanum fékk ekkert 
þeirra alvarlega reykeitrun. Eftirlit 
þurfti þó að hafa með dóttur Hall-
dórs fram að hádegi í gær, þegar 
hún var útskrifuð. - fb

Konu um fertugt var bjargað út um glugga á annarri hæð í fjölbýlishúsi í Breiðholtinu:

Kerfið úrræðalaust gagnvart geðsjúkum

FJÖLBÝLISHÚSIÐ  Eldur kviknaði í fjölbýlishúsinu laust fyrir miðnætti á fimmtu-
dagskvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



urridaholt.is

Urriðaholt – ný hugsun í nýju hverfi
• Skjólsæl íbúðabyggð sem snýr móti sól
 og að Urriðavatni.

• Verslanir og þjónusta í göngufæri.

• Einstakt útsýni.

• Möguleikar til útiveru með því besta    
 sem þekkist, golf og gönguleiðir.

• Fimm víra dreifikerfi rafmagns.

• Umhverfisvernd í fyrirrúmi með áherslu    
 á sjálfbærni Urriðavatns.

• Samgöngur eru óvíða jafn greiðar.

• Garðabær er þekktur fyrir metnaðarfullt   
 skólastarf og þjónustu við íbúa.

 Nánar á urridaholt.is

Urriðaholt í Garðabæ er einstakt af náttúrunnar 
hendi, með óviðjafnanlegu útsýni og fjölbreyttum 
útivistarmöguleikum.
     Skipulag Urriðaholts hefur unnið til fjölda 
viðurkenninga sem metnaðarfullt verkefni á sviði 
samfélags- og umhverfismála. Ný hugsun felur í 
sér áherslu á aðlaðandi borgarumhverfi og 
fjölbreytt mannlíf í samspili við náttúruna.

Íbúðir í fjölbýli í Urriðaholti
Fyrstu fjölbýlishúsin eru risin í Urriðaholti 
og sala íbúða að hefjast.

Nánari upplýsingar: 
Fasteignasalan TORG sími 520 9595

Ofanvatnsrásir leiða 
regnvatn niður í 
jarðveginn til að 
stuðla að sjálfbæru 
vatnafari Urriðavatns.

Náttúran er allt um 
kring í Urriðaholti 
og skipulagið er 
hvetjandi til allrar 
útiveru.

OO
r
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s
vvatnafari Urriðavatns.v
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hatrömmustu andstæð-
ingar frekari evrópskr-
ar samvinnu hafa í vik-
unni hert gagnrýni sína 

á ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki 
afgreitt tillögu utanríkisráðherra 
um slit á aðildarviðræðunum. Þeir 
staðhæfa að hikið valdi pólitískri 
óvissu sem aftur veiki ríkisstjórn-
ina.

Á sama tíma hefur Alþingi mót-
tekið áskorun ríflega fimmtíu 
þúsund kjósenda um að standa við 
þau gefnu fyrirheit að þjóðin sjálf 
fái að ákveða hvort viðræðunum 
verður framhaldið. Í áratugi hefur 
engin ríkisstjórn staðið andspænis 
því að svara skriflegum tilmælum 
jafn fjölmenns og litríks hóps. 

Þessi form-
legu ti lmæli 
eru svo studd af 
miklum meiri-
hluta þjóðarinn-
ar í hverri skoð-
anakönnuninni 
á fætur annarri. 
Helstu andstæð-
ingar frekari 

evrópskrar samvinnu krefjast 
þess að ríkisstjórnin noti sterk-
an þingmeirihluta til að afgreiða 
þetta viðamikla mál án tillits til 
þeirrar gjár sem það hefur mynd-
að milli hennar og þjóðarinnar.

Utanríkisráðherra hefur þegar 
svarað skýrt og ákveðið: Hann 
vill beita þingmeirihlutanum 

gegn skoðunum fimmtíu þúsund 
kjósenda á undirskriftarlistum og 
áliti tveggja þriðjuhluta kjósenda 
í skoðanakönnunum. Enginn dreg-
ur í efa þingræðislegan rétt hans 
til þess. Hitt er meiri spurning 
hversu skynsamlegt það er.

Svar formanns utanríkisnefnd-
ar Alþingis ber vott um meiri yfir-
vegun. Öfugt við utanríkisráð-
herra hefur hann, að svo stöddu, 
ákveðið að gefa ekki meirihluta 
kjósenda langt nef. Hann telur 
með öðrum orðum ekki tímabært 
að svara lykilspurningunum þrem-
ur: hvort, hvenær eða hvernig á að 
afgreiða tillöguna.

Pólitísk óvissa og veikleiki

Hér verður ekki reynt að 
meta hvor þessara tveggja 
helstu ábyrgðarmanna rík-

isstjórnarflokkanna á utanríkis-
málum hafi gengið fram af meiri 
einurð. Aftur á móti má færa að 
því góð og gild rök að formaður 
utanríkisnefndar hafi sýnt rík-
ari hyggindi gagnvart þeirri nýju 
og óvenjulegu stöðu sem upp er 
komin. Vissulega er það rétt hjá 
fremstu andstæðingum frekari 
evrópskrar samvinnu að þetta mál 
hefur valdið pólitískri óvissu og 
veikt ríkisstjórnina. Það er stað-
reynd sem enginn deilir um og 
ríkisstjórnarflokkarnir gera sér 

örugglega grein fyrir. Þeir þurfa 
á hinn bóginn að skilgreina fyrir 
sjálfum sér hvort það er flutn-
ingur tillögunnar eða hikið við að 
afgreiða hana sem þessu veldur. 

Það mat ræður þeim úrslitum 
hvort svarið leysir ríkisstjórnina 
úr klípunni. Í því ljósi er skiljan-
legt að menn vilji íhuga grein-
inguna. Í hina röndina má þó taka 
undir það sjónarmið að ríkisstjórn-
in er í eins konar biðstöðu þar til 
skarið er tekið af.

Í raun er þó ekki flókið að svara 
þessari spurningu hvort orsök 
þrautanna liggur í tillöguflutn-
ingnum eða hikinu. Ekki þarf 

annað en að horfa á þetta tvennt: 
Engir tugir þúsunda kjósenda 
hafa óskað eftir viðræðuslitum. 
Engar skoðanakannanir benda til 
að meirihluti þjóðarinnar styðji 
viðræðuslit. 

Tillöguflutningurinn fól í sér 
ásetning um að brjóta gegn skýr-
um kosningaloforðum um þjóðar-
atkvæði. Meðan tillagan er ekki 
samþykkt er það brot ekki full-
framið. Hikið sem fram kemur í 
afstöðu formanns utanríkisnefnd-
ar er því fremur fallið til að bæta 
stöðu ríkisstjórnarinnar. Ákafi 
utanríkisráðherra veikir hana að 
sama skapi.

Hikið er bót í máli

Engu er líkara en viðbrögð 
almennings hafi komið báðum 
stjórnarflokkunum í opna 

skjöldu. Loforðin voru þó bæði skýr 
og afdráttarlaus. Vera má að það 
hafi villt um fyrir forystumönnum 
stjórnarflokkanna að hörðustu and-
stæðingar frekari evrópskrar sam-
vinnu hafa í reynd sakað þá um að 
brjóta gegn ályktunum landsfund-
ar og flokksþings með kosningalof-
orðinu. Þær ásakanir styðjast bara 
ekki við sterk rök.

Þingflokkum beggja stjórnar-
flokkanna mátti því vera ljóst að 

áform um að svíkja kosningalof-
orðin myndu valda ólgu. En fallast 
verður á að viðbrögð almennings 
hafi orðið sterkari og öflugri en 
nokkurn mann gat grunað. Trúlega 
þarf því að leita að dýpri skýringu 
en felst í tilvísun í það eitt að loforð 
hafi verið svikin. 

Í aðalatriðum hafa verið tveir 
skólar um leiðir til að reisa landið 
við. Önnur er að nota krónuna eins 
og fyrir hrun. Hin er að innleiða öfl-
uga og gjaldgenga mynt. Augljóst er 
að margir vildu í byrjun gefa rík-
isstjórninni svigrúm til að sýna 

að fyrri leiðin væri fær. Vonin um 
að þetta mætti takast hefur á hinn 
bóginn dvínað. Það hefur einfald-
lega ekki tekist að halda henni lif-
andi gagnvart nægjanlega mörgum.

Við þær aðstæður er sá ótti í 
röðum kjósenda ekki óeðlilegur 
að það geti beinlínis skaðað hags-
muni landsins að loka hinni leið-
inni eins og ríkisstjórnin ætlaði að 
gera. Þessi beygur gæti skýrt við-
bótarþunga undiröldunnar. Það er 
því skynsamlegt að íhuga stöðuna í 
víðu pólitísku og efnahagslegu sam-
hengi.

Dýpri skýring

A
lþingismenn fengu í gær afhentar 53.555 undirskriftir 
sem söfnuðust undir áskorun til þingsins um að leggja 
til hliðar tillögu Gunnars Braga Sveinssonar utan-
ríkisráðherra um að draga til baka umsókn Íslands um 
aðild að Evrópusambandinu. Í staðinn krefjast þessi 

ríflega 22 prósent kjósenda þess að haldin verði þjóðaratkvæða-
greiðsla, þar sem spurt verði hvort kjósendur vilji halda áfram 
aðildarviðræðunum við ESB eða að þeim verði slitið.

Alþingi hefur áður fengið 
afhentar kröfur um þjóðar-
atkvæði, sem ekki hefur verið 
tekið mark á. Munurinn á þeim 
kröfum og þeirri sem meira en 
fimmtungur kjósenda hefur nú 
undirritað er að verið er að fara 
fram á að stjórnarflokkarnir 

standi við loforð sem þeir gáfu sjálfir fyrir kosningar, um að 
þjóðin fengi að ákveða framhald aðildarviðræðnanna.

Það loforð var skýrar orðað af hálfu Sjálfstæðisflokksins. For-
maður flokksins, varaformaðurinn og allir hinir ráðherrarnir 
núverandi lofuðu því að þjóðin fengi að ákveða á kjörtímabilinu 
– og formaðurinn tiltók að það yrði á fyrri hluta þess – hvort við-
ræðum við Evrópusambandið yrði haldið áfram. Þetta þótti svo 
merkilegt kosningaloforð að formaðurinn og varaformaðurinn 
sáu ástæðu til að taka sérstaklega fram að það yrði staðið við það.

Með því að leggja fram tillöguna um viðræðuslit var þetta 
loforð augljóslega svikið. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa 
sumir hverjir viðurkennt að hörð viðbrögð almennings við þeirri 
ákvörðun hafi komið þeim á óvart, og það þurfi að koma ein-
hvern veginn til móts við gagnrýnina. Enginn þeirra dregur þó 
hina rökréttu ályktun; að draga eigi tillöguna til baka og efna til 
atkvæðagreiðslunnar sem lofað var.

Gunnar Bragi Sveinsson beit höfuðið af skömminni í viðtali 
í hádegisfréttum RÚV í gær, þar sem hann sagði að tillagan 
yrði ekki dregin til baka, en til greina kæmi að gera einhverjar 
breytingar á henni til að koma til móts við óánægjuraddir. „Ég 
vil ítreka það að ég er opinn fyrir hugmyndum ef það er hægt að 
ná einhverri lendingu sem gerir það samt að verkum að ríkis-
stjórnin nær sínu að sjálfsögðu fram, um að sækja ekki um aðild 
að Evrópusambandinu,“ sagði Gunnar Bragi. Það er ekki hægt að 
orða það öllu skýrar að maður sé í rauninni alls ekki að hlusta.

Ef forysta Sjálfstæðisflokksins gerir engar athugasemdir við 
þennan málflutning er hún líka að segja, ákaflega skýrt, við 
kjósendur: Spriklið eins og ykkur sýnist, skrifið undir það sem 
ykkur sýnist og hangið á Austurvelli eins og ykkur sýnist, við 
ætlum samt að svíkja kosningaloforðið.

Utanríkisráðherrann vill klára málið fyrir þinglok. Formaður 
utanríkismálanefndar, Birgir Ármannsson, telur ólíklegt að það 
takist. Hugsanlega halda einhverjir í þingliði Sjálfstæðisflokks-
ins að bezt sé að tillagan sofni bara í utanríkismálanefnd; það sé 
nóg til að koma til móts við óánægjuraddirnar.

Á meðan tillagan er ekki dregin til baka, er afstaða ríkis-
stjórnarinnar hins vegar óbreytt; að það eigi að slíta viðræðunum 
og svíkja loforðið um þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er frekar 
vont veganesti fyrir frambjóðendur stjórnarflokkanna í sveitar-
stjórnakosningunum í lok mánaðarins.

Svo mikið er víst að dagurinn í gær var góður dagur til að opna 
vefsíðu nýs Evrópusinnaðs stjórnmálaflokks á hægri vængnum. 
Hans öflugustu bandamenn eru forystumenn stjórnarflokkanna.

Stjórnin hlustar ekki á fimmtung kjósenda:

Við ætlum samt 
að svíkja

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Baldvin 
Þormóðsson
baldvin@frettabladid.is

Magnús Leifsson leikstjóri

Bústaður, grill og True 
Detective
„Ég ætla upp í sumarbústað með 
kærustunni minni. Við ætlum að 
grilla, spila skrafl og taka True 
Detective-maraþon.“

Rúrik Gíslason fótboltakappi

Í gestgjafahlutverki og 
spila fótbolta
Ég ætla að reyna að vera góður 
gestgjafi um helgina þar sem 
mamma, pabbi og kærastan mín eru 
í heimsókn frá Íslandi. Svo er leikur 
hjá mér á sunnudaginn.

Erna Dís Schweitz Eriksdóttir, verkefnastjóri hjá 
WEDO

Bröns og göngutúrar með hundinn
Helgin verður nokkuð róleg og kósí. Bröns er á dagskránni 
þar sem við hjá WEDO erum að leita að besta brönsinum 

í bænum. Annars verða það bara göngutúrar með 
hundinum, ég skelli mér pottþétt í jóga og reyni að ná 
nokkrum þáttum sem ég hef misst af þessa vikuna.
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3. maí 2014  LAUGARDAGUR3. maí 2014  LAUGARDAGUR

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Kerfisáætlun Landsnets 2014-2023 og umhverfisskýrsla
Landsnet  boðar  til  almenns  

kynningarfundar  um  
kerfisáætlun  2014-2023  

og  umhverfisskýrslu  
kerfisáætlunarinnar  

þriðjudaginn  6.  maí  kl.  9-10
  í  höfuðstöðvum  Landsnets  

að  Gylfaflöt  9  
í  Reykjavík.  

Á  fundinum  verður  gerð  grein  fyrir  
helstu  niðurstöðum  kerfisáætlunar  
Landsnets  en  henni  er  ætlað  að  spá  
fyrir  um  nauðsynlega  uppbyggingu  
flutningskerfis  raforku  á  Íslandi.

Einnig  verður  fjallað  um  drög  að  
umhverfisskýrslu  kerfisáætlunar  
2014-2023  en  þetta  er  í  fyrsta  sinn  
sem  kerfisáætlun  Landsnets  fylgir  slíku  
ferli.  Gerð  verður  grein  fyrir  forsendum  
og  nálgun  matsvinnu,  samanburði  á  
umhverfisáhrifum  valkosta,  
mótvægisaðgerðum  og  niðurstöðum  
matsins.  

Það  er  von  Landsnets  að  sem  flestir  
sjái  sér  fært  að  mæta  á  fundinn  en  
einnig  verður  hægt  að  fylgjast  með  
beinni  útsendingu  frá  honum  á  
heimasíðu  Landsnets,  www.landsnet.is.

Kerfisáætlunin  og  drög  að  
umhverfisskýrslunni  verða  aðgengileg  á  
heimasíðu  Landsnets  og  á  vef  
Skipulagsstofnunar  þriðjudaginn 
 6.  maí  2014.  

„Við verðum með nokkra bása með alls 
konar réttum frá öllum heimshornum á 
sanngjörnu verði,“ segir Ragnar Egils-
son, en hann blæs til matarhátíðar á KEXI 
Host eli í dag klukkan 18.00.

„Þetta byrjaði allt þegar ég stofnaði hóp 
á Facebook fyrir áhugafólk um alþjóðlega 
matseld. Það getur verið erfitt að finna 
hráefni á Íslandi og síðan vantaði vettvang 
fyrir fólk til þess að kenna hvert öðru upp-
skriftir og því um líkt,“ segir matarspek-
úlantinn en í hópnum eru tæplega fimm 
hundruð mataráhugamenn. 
„Við erum orðin mjög góð í að verða okkur 
úti um ýmis hráefni, hópurinn gengur í 
raun út á það að hjálpa hvert öðru að finna 
hluti sem hægt er að nota til framandi 
matar gerðar,“ segir Ragnar. Hópurinn 
kallar sig SUMAR, eða Samtök um mat-
seld annarra ríkja. 

Á matarhátíðinni verður hægt að finna 
hina ýmsu rétti á borð við víetnamskar 
sumarrúllur, Kaliforníu-takó, franska 
súkkulaðiköku og rússneskar blínílummur. 
„Síðan verður grasafræðingurinn Anna 
Rósa með túrmerikmjólk. Þarna má finna 
keim af til dæmis Rússlandi, Mexíkó, Kali-
forníu og Frakklandi.“

Ókeypis er inn á viðburðinn en gestir 
geta búist við að reiða fram í kringum þús-
und krónur fyrir réttinn og mun helming-
ur alls ágóða mun renna til Mæðrastyrks-
nefndar.

Matur frá öllum heimshornum
Boðið verður til alþjóðlegrar matarhátíðar á KEXi Hosteli þar sem helmingur alls ágóða rennur til Mæðrastyrks-
nefndar. Á boðstólum verða víetnamskar sumarrúllur, Kaliforníu-takó, frönsk súkkulaðikaka og rússneskar blíní. 

ÝMISLEGT Á BOÐSTÓLNUM  Ragnar Egilsson fer fyrir hópi mataráhugafólks sem eldar til styrktar Mæðrastyrksnefnd 
á Kexi í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVAR? Kex Hostel
HVENÆR? Milli 17-21

Á FYRSTA LEIK SUMARS-
INS hjá þínu fótboltafélagi. 
Íslenska knattspyrnusum-

arið hefst á morgun með leikjum 
Keflavíkur og Þórs og svo Fram og 
ÍBV klukkan 16. 

Á NÝJA LAGIÐ MEÐ 
RÖYKSOPP OG ROBYN, 
Do It Again, og komdu þér í 

almennilegan helgargír. Lag sem ekki 
er hægt að sitja kyrr við en samstarf 
þessara tónlistarmanna hefur ávallt 
slegið í gegn.

Elín Eyþórsdóttir tónlistarmaður

Flytja og semja
„Ég kem til með að eyða helginni í að 
flytja inn í nýja stúdíóið mitt og svo 
hafði ég hugsað mér að semja tónlist 
inni í nýja stúdíóinu mínu. Vera lítið 
úti við, allavega.“
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- nýr bæklingur
Við þökkum fyrir frábærar viðtökur við ferðabæklingi 
VITA 2014 sem geymir úrval spennandi ferða og 
heillandi staða þar sem gott er að njóta lífsins.

VITA hefur flutt sig um set og tekur á móti 

sumrinu í nýjum höfuðstöðvum 

ferðaskrifstofunnar í Skógarhlíð 12. 

Verið velkomin til okkar í Skógarhlíðina  
og njótið lífsins með Vita.   

Nú býr Vita í Skógarhlíð 12 

Bodrum á Tyrkland 
Verð frá 119.900 kr.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 2ja til 11 ára. Gisting á Bodrum Beach Resort 
10. júlí í 10 nætur. Verð fyrir 2 fullorðna 144.900 kr.

Gríska eyjan Krít 
Verð frá 115.900 kr.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 2ja til 11 ára. Gisting á Sunset Suites 
23. júní í 10 nætur án fæðis. Verð fyrir 2 fullorðna 131.900 kr. 

Benidorm, Albir og Calpe
Verð frá 99.900 kr.*
Verð á mann m.v. 2+2, 1. júlí í 7 nætur. Án fæðis. Gisting á Larimar, Calpe 
*Verð fyrir 2 fullorðna 119.000 kr.

Tossa de Mar og Salu  
í beinu flugi með Icelandair til Barcelona 
Verð frá 79.900 kr.* og 12.500 Vildarpunktar
*á mann m.v. 2+2, 14. júní í 7 nætur. Verð fyrir 2 fullorðna kr. 99.900.  
Gisting á Les Dalies Salou. 
*Verð án Vildarpunkta 89.900 kr./109.900 kr. án fæðis.

Úrval spennandi  
borgarferða í haust
RÓM  •  VÍN  •  VARSJÁ  •  AACHEN
DUBLIN  •  EDINBORG

Sýnishorn af ferðum okkar 2014

Síðustu sætin til Kúbu, 18. – 25. nóvember  
eru að seljast upp.

V
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ÞAKIN 
TJÖLDUM

 Flóttamenn-
irnir gera 

sér húsnæði 
úr gömlum 
auglýsinga-
plakötum.   

Fór að gráta. Þetta var of 
mikið. Fyrsta kvöldið á 
Hotel Akl. Það heyrði það 
enginn. Ég var eini gest-
urinn, og eini starfsmað-
urinn — eigandinn — var 

staddur á neðri hæðinni, langt frá 
herbergi sex. Það sem hafði trufl-
að mig svona mikið, fyrsta daginn í 
Beqaa-dalnum, voru öll börnin sem 
ég hafði mætt, brotabrot af þeirri 
milljón flóttamanna frá Sýrlandi, 
nú í Líbanon, þessu litla fjögurra 
milljóna manna landi. Og hinum 
megin við hæðina, í austri, lá Sýr-
land; þaðan bárust lágstemmdar 
drunur inn í herbergið mitt. Þar 
geisar stríð.

Þrjár milljónir manna hafa nú 
þegar flúið Sýrland síðan borgara-
stríðið hófst fyrir þremur árum. 
Að minnsta kosti fimm milljónir 
eru á vergangi innan landsins, en 
fyrir tveimur árum var íbúatalan 
22 milljónir. Þetta ástand er ekki 
í lagi. Og það lagast ekkert. Allir 
sem ég hitti sögðu að þetta ástand 
muni vara í tíu, jafnvel fimmtán ár. 
Eins og borgarastríðið í Líbanon, 
sem nú er lokið fyrir löngu. 

Eftir fimmtán ár verður Najwa, 
litla nýfædda stelpan sem ég hitti 
með bróður hennar og mömmu 
fyrsta kvöldið, að fara í mennta-
skóla. Staðreyndin er bara sú 
að hér í Beqaa-dalnum er engin 
framtíð, engin skólaganga, ekkert. 

Og pabbinn? Einn af 206 þúsund 
sem misst hafa lífið, eða kannski 
einn af 130 þúsund sem hafa horf-
ið, mun aldrei sjá eða hitta dóttur 
sína.  

Þetta jafngildir íslenskri þjóð, sem 
hefur dáið, eða gufað upp, í Sýr-
landi á þremur árum. 

Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóð-
anna og Rauði krossinn gera lítil 
kraftaverk á hverjum degi. En það 
dugar skammt; slíkur er fjöldinn. 
Beqaa-dalurinn, fæðukista Líb-
anons, er allur þakinn tjöldum sýr-
lenskra flóttamanna. Einfaldri tré-
grind er klambrað saman, síðan er 
plast strekkt yfir og heft fast — oft 
gamlar útrunnar risaauglýsingar. 
Að lokum eru lögð gömul sumar-
dekk á þakið sem farg. Framtaks-
samir setja smá steypuskán á 
gólfið til að gera það þrifalegra; 
moldargólf er bæði skítugt og rakt. 
Þarna, á fimm komma fimm fer-
metrum, býr fólk. Heilu og hálfu 
fjölskyldurnar sem eiga ekkert 
nema lífið sjálft, og stundum einar 
buxur eða tvenn pils til skiptanna. 

Klósettum er komið upp, báru-
járnstunnum með þaki og gati í 
illa steyptu gólfinu, síðan ganga 
rör út út úr þeim. Rör sem ná ekki 
lengra en hundrað sentímetra, þar 
sem kúkur, piss og ólykt taka vel 
á móti gestum og gangandi. Lík-
lega er á annað hundrað manns 

um hvert klósett en aldrei sá ég 
biðröð. Rennandi vatn, ekkert. En 
tanka þar sem fólk getur sótt vatn 
til matargerðar og þrifnaðar er að 
finna með jöfnu millibili í tjaldbúð-
unum. 

En þrátt fyrir allt kom það mér 
mest á óvart hve fólk var hreinlegt, 
æðrulaust, kurteist og stolt. Þarna 
hitti ég kristna, drúsa, alavíta, sjíta 
og súnnía, trúin var ekki að trufla. 
Allir lögðust á árar við að hjálpa 
næsta manni að koma upp tjaldi, 
bústað, finna mat. Og börnin léku 
sér í einhvers konar brennó, felu-
leik eða stríðsleik. Pang! Dauður. 
Þarna deyrð þú í þykjustunni. Hér 
heldurðu því eina sem þú átt: líf-
inu. Hér er það öruggt.

Hvernig gat þetta gerst í Sýrlandi? 
Hjá þessari umburðarlyndu, vel-
menntuðu fjölmenningarþjóð. Með 
Damaskus, heillandi heimsborg, 
sem höfuðborg. Óskiljanlegt.

ALLT TIL 
ANDSKOTANS

Í lok mars var tíst um milljónasta flóttamanninn frá Sýrlandi 
sem varð kveikjan að ferðalagi ljósmyndarans Páls Stefánssonar 

til Líbanons og Sýrlands. „Að láta gott af sér leiða, vekja athygli á þessum 
harmleik, og jafnframt styðja við bakið á Rauða krossinum,“ segir Páll, 

sem hefur starfað sem ljósmyndari í þrjátíu ár og er ritstjóri tímaritsins 
Iceland Review. Hér deilir hann ferðinni í máli og myndum. 

PÁLL STEFÁNSSON LJÓSMYNDARI
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Ósköpin byrjuðu í borginni Daraa, við 
jórdönsku landamærin, þann 15. mars 2011, 
þegar 15 börn á aldrinum níu til fimmtán 
ára og öll úr sömu fjölskyldunni krotuðu níð 
um stjórnina á skólavegginn sinn. Þau voru 
handtekin og þremur dögum seinna söfnuð-
ust 3.000 manns saman til að óska eftir því 
að þau yrðu látin laus. Þau gerðu jafnframt 
kröfu um umbætur á stjórnarfari Sýrlands, 
og að tekið yrði á spillingu í landinu. Örygg-
issveitir tóku af hörku á mótmælendum og 
skutu fjóra til bana. Arabíska vorið breytist 
í fimbulvetur. 

Í fjörutíu og fjögur ár, síðan 1970, hefur al-
Assad-fjölskyldan stjórnað landinu með stuðn-
ingi Ba‘ath-flokksins. Fyrst var það Hafez al-
Assad sem stjórnaði landinu í 30 ár, frá 1970 
til dauðadags árið 2000, þegar sonurinn, 
breskmenntaði augnlæknirinn Bashar Hafez 

al-Assad, tók við forsetaembættinu. Fjölskyld-
an er alavítar, trúarbrögð milli gyðingdóms og 
súnnímúslíma sem aðeins 11 prósent þjóðar-
innar tilheyra, og þeir hafa stjórnað og ráðið 
öllu undanfarna hálfa öld þrátt fyrir að þrír af 
hverjum fjórum Sýrlendingum séu súnnímús-
límar og einn af hverjum tíu kristinnar trúar, 
auk drúsa og örfárra gyðinga. 

Eins og staðan er í dag er stríðið í pattstöðu. 
Enginn er með yfirhöndina. Stjórnin heldur 40 
prósentum landsins, 60 prósentum íbúanna, 
og mismunandi hópar uppreisnarmanna halda 
héraði og héraði og hafa barist hver við annan 
af mikilli heift, rétt eins og við stjórnarher-
inn.  

Rússar hafa verið helstu bandamenn ríkis-
stjórnarinnar ásamt Hizbollah-samtökunum 
í Líbanon en Sádar, Bandaríkjamenn og Flóa-

ríkin hafa verið öflugustu bandamenn upp-
reisnarmanna. 

Allir stríðsaðilar hafa framið voðaverk, stríðs-
glæpi á óbreyttum borgurum, og notað jafn-
vel til þess efnavopn. Síðast, nú fyrir tveim-
ur vikum í Kafr Zita, þorpi 200 km norður 
af Damaskus sem uppreisnarmenn halda. 
Stjórnin var fljót að kenna uppreisnarmönn-
um um ódæðið en gat ekki útskýrt hvern-
ig ríkisfjölmiðlar gátu varað vinveitt þorp í 
nágrenninu við yfirvofandi efnavopnaárás, 
með sólarhrings fyrirvara. 

Í rúminu, síðasta kvöldið í dalnum, hugsaði 
ég um allt það fólk sem ég hafði hitt, endur-
skoðandann, vínbóndann og manninn hennar, 
ljóðskáldið og ljósmyndarann án myndavéla. 
Þær hurfu þegar húsið hans sprakk í Aleppo. 
Öll börnin, sem hafa alla framtíðina fyrir sér, 

en samt sem áður enga framtíð. Konuna með 
fimm börn en engan maka. Kraftmikla mann-
inn sem ásamt tíu ára dóttur sinni, laskaðri á 
fæti eftir stríðið, brenna saman jörð og leir og 
búa til múrsteina til að útbúa skjól fyrir vini 
og vandamenn.  

Svíar hafa sýnt manndóm og mannúð og veitt 
26 þúsund Sýrlendingum hæli á síðustu tveim-
ur árum. Hvenær kemur að okkur?

Ef við notuðum höfðatöluregluna, og vildum 
vera jafnokar frænda vorra, Svía, værum við 
búin að veita bara 900 Sýrlendingum varan-
legt skjól, af þeim þremur milljónum sem hafa 
misst landið sitt, og lífið fram undan.  

Úr herbergisglugganum ljómaði austurhim-
inninn. Herbergi sex skalf. Sprenging. Hel-
vítis stríð. 

ÞETTA LAGAST EKKERT  „Allir sem ég hitti sögðu að þetta ástand muni vara í tíu, jafnvel fimmtán ár. Eins og borgarastríðið í Líbanon, sem nú er lokið fyrir löngu.“
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  Ég er mikið 
fiðrildi og finnst ekki 
gaman að gera sama 
hlutinn alla daga, 
kvölds og morgna. 
Hef gaman af því að 
blanda ólíkum 
hlutum saman. Þetta 
hefur verið ótrúlega 
skemmtilegur tími við 
Þjóðleikhúsið og ég 
hef fengið að spreyta 
mig á mörgum 
ólíkum hlutverkum. 
Ágústa Eva Erlendsdóttir.

Einn helsti ókostur Ágústu 
er að hún er alltaf sein. 
Það bara bregst ekki að 
við erum alltaf síðust til 
að mæta eitthvert, það er 
henni ómögulegt að koma 

á réttum tíma. Svo er hún líka mjög 
léleg að reikna. Það er ekki hennar 
sterkasta hlið,“ segir Jón Viðar Arn-
þórsson og gjóar brosandi augum til 
kærustu sinnar, leik- og söngkon-
unnar Ágústu Evu Erlendsdóttur, 
sem kinkar kolli til samþykkis. 

„Það er samt afmælisdagurinn. 
Þetta er ekki ég sko. Við Gunni 
(innskot blm. Nelson) eigum sama 
afmælisdag og erum eins. Hann er 
eiginlega verri en ég með að mæta 
á réttum tíma. En veistu hvað ég gat 
gert í gær? Ég gat deilt 30 þúsund í 
fimm hluta. Bara í huganum. En já, 
ég er með mjög lata heilastarfsemi 
þegar kemur að stærðfræði,“ segir 
leikkonan og skellihlær. 

Það útskýrir tuttugu mínútna 
seinkun viðtalsins. Við sitjum í 
setustofu í anddyri Mjölnis. Bar-
dagaklúbbsins sem þjóðin hefur 
tekið opnum örmum á síðustu miss-
erum og er annað heimili skötuhjú-

Gaf henni blóðnasir 
á fyrstu æfingu

Ástarsaga þeirra 
Ágústu Evu Erlends-
dóttur og Jóns Við-
ars Arnþórssonar, 
formanns Mjölnis, 
hófst á setti Borgríkis. 
Við fyrstu sýn mætti 
halda að leiksviðið og 
bardagahringurinn 
ættu ekki mikið sam-
eiginlegt en á báðum 
stöðum er mikilvægt 
að lesa í mótleikarann. 
Þau ræða við Frétta-
blaðið um ástina, 
leikinn, ókostina og 
framtíðarplönin. 

anna. Það er rólegt í Mjölni svona 
um miðjan daginn, lognið á undan 
storminum því seinnipartinn fyll-
ist allt af hreyfingarþyrstu fólki á 
öllum aldri sem er tilbúið að púla í 
bardagaumhverfinu. 

Meitt sig meira á leiksviðinu
Parið á saman soninn Þorleif Óðin 
Jónsson, sem er þriggja ára gam-
all. Það var í raun Mjölnir sem kom 
Ágústu Evu og Jóni Viðari saman, 
já og kvikmyndin Borgríki þar sem 
ástin kviknaði á tökustað. Nú endur-
tekur parið leikinn í myndinni Borg-
ríki II – Blóð hraustra manna, sem 
frumsýnd verður í október.

Jón Viðar er formaður Mjölnis og 
í þjálfarateymi Gunnars Nelson bar-
dagakappa. Ágústu Evu þarf vart 
að kynna fyrir landsmönnum. Hún 
kom sér á kortið með karakternum 
Silvíu Nótt sem fór með leikkon-
una alla leið í Eurovision árið 2006 
með eftirminnilegum hætti. Ágústa 
hefur nú lagt Silvíu Nótt á hilluna, 
en undanfarin ár hefur leiksviðið átt 
hug hennar allan. 

„Systir mín dró Ágústu á æfingu 
hjá mér árið 2008 og hún stóð sig 
ágætlega. Hún fór reyndar út með 
blóðnasir á báðum. Ég kýldi hana 
óvart,“ segir Jón Viðar og þau skelli-
hlæja bæði. „Hún hljóp inn á baðið 
og kom út með pappír í nösunum. En 
hélt áfram samt.

„Já, alveg rétt. Hann áttar sig 
stundum ekki alveg á hvað hann er 
sterkur. Annars hef ég meitt mig 
meira á leiksviðinu en í bardaga-
íþróttum. Ég hef nefbrotnað, brotið 
tönn og allur fjandinn komið fyrir 
mig í leiklistinni en ekkert komið 
fyrir mig hérna í Mjölni. Ég er 
samt þannig að ég prufa allt, svona 
hvirfilbylur í hausnum, og frekar 
óhrædd að eðlisfari. Læt bara vaða. 

Til dæmis gerði ég öll áhættuat-
riðin mín sjálf í Borgríki II,“ segir 
Ágústa Eva. 

„Nema þú ert lofthrædd,“ bætir 
Jón Viðar við. „Já, ég er mjög loft-
hrædd sem kom sér ekki vel þegar 
ég gerði eitt atriði í nýju mynd-
inni. Ég vil ekki gefa of mikið upp 
um atriðið en mér stóð alls ekki á 
sama á einum tímapunkti í þessum 
tökum,“ segir Ágústa Eva.

Draumahlutverkið í vændum
Síðasta ár hefur verið annasamt hjá 
leikkonunni. Hún talar inn á teikni-
myndir, meðal annars fyrir Elsu 
prinsessu í vinsælu teiknimyndinni 
Frozen. „Það er mikil eftirspurn 
eftir fólki sem getur bæði sung-
ið og leikið, í leikhúsinu og annars 
staðar,“ segir Ágústa sem hefur 
verið fastráðin við Þjóðleikhúsið og 
var í fimm verkum í vetur. Nú eru 
ákveðin tímamót hjá Ágústu Evu 
sem nýverið sagði samningi sínum 
við leikhúsið upp.  

„Ég er fiðrildi og finnst ekki 
gaman að gera sama hlutinn alla 
daga, kvölds og morgna. Hef gaman 
af því að blanda ólíkum hlutum 
saman. Þetta hefur verið ótrúlega 
skemmtilegur tími við Þjóðleikhús-
ið og ég hef fengið að spreyta mig á 
mörgum ólíkum hlutverkum. Ég hef 
verið að sýna einna mest af leikur-
um og á síðasta ári var ég í hátt í 300 
sýningum. Nú get ég tekið að mér 
eitt og eitt verkefni og sinnt fjöl-
skyldunni,“ segir Ágústa Eva sem 
ætlaði að taka sér alfarið hlé frá 
leiksviðinu. Fara meira inn í rekst-
ur Mjölnis, taka yfir verslun sem 
þau starfrækja innan klúbbsins og 
hugsanlega huga að handritaskrif-
um sem blunda í henni. 

Svo fékk Ágústa tilboð sem hún 
gat ekki hafnað frá Borgarleikhús-

inu svo hléið frá leiksviðinu verður 
að bíða enn um sinn. 

„Ég má ekkert gefa upp um hlut-
verkið en ég get sagt að ég hefði lík-
lega hafnað öllu nema þessu. Það má 
segja að þetta sé hálfgert drauma-
hlutverk.“

Ómenntað framafólk
Þrátt fyrir að hafa kynnst formlega 
í Mjölni fyrir sex árum hafa leið-
ir Ágústu Evu og Jóns Viðar legið 
saman fyrir það, án þess að þau 
þekktust. 

Ágústa Eva hefur tvisvar sinnum 
þurft að kalla til lögreglu og í bæði 
skiptin kom Jón Viðar, sem þá starf-
aði sem lögreglumaður, á vettvang 
og tók af henni skýrslu. Bæði unnu 
þau á veitingastaðnum Vegamótum 
og stunduðu nám við Menntaskól-
ann í Kópavogi, en hvorugt kláraði 
námið. Þau eru ómenntað frama-
fólk, enda hafa þau bæði náð langt 
sínum sviðum án þess að vera með 
þar til gerða menntun. Sem var ekki 
beint planið hjá þeim heldur æxluð-
ust hlutirnir bara þannig. „Ég vissi 
hver Ágústa var eftir Silvíu Nótt og 
svona. Þegar systir mín sagðist ætla 
að koma með hana á æfingu varð 
ég smá stressaður. Hræddur um 
að ég færi bara að hlæja að henni,“ 
segir Jón Viðar og glottir. Á þessum 
tíma starfaði hann í lögreglunni og 
Ágústu Evu langaði að skrifa hand-
rit sem fjallaði um spillingu innan 
lögreglunnar.

„Ég hafði mikinn áhuga á lög-
reglunni og fékk að fara og kynna 
mér hennar starf, meðal annars í 
gegnum Jón. Ég kynnti svo hann 
og Óla (innsk. blm. Ólaf Jóhannes-
son leikstjóra) sem þá var að byrja 
með Borgríki. Handritinu sem ég 
var byrjuð á svipar til söguþráðar 
myndarinnar en handritið hvarf 

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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  Systir mín dró Ágústu 
á æfingu hjá mér árið 2008 
og hún stóð sig ágætlega. 
Hún fór reyndar út með 
blóðnasir á báðum. Ég 
kýldi hana óvart. 
Jón Viðar Arnþórsson.

HVAR ER 
BARNIÐ 
ÞITT?

 FRUMSÝND Október
 LEIKSTJÓRI Ólafur Jóhannesson
 LEIKARAR Ingvar Eggert 

Sigurðsson, Hilmir 
Snær Guðnason, 
Sigurður Sigurjóns-
son, Zlatko Krickic, 
Ágústa Eva Erlends-
dóttir og Darri 
Ingólfsson.

Á BAK VIÐ TJÖLDIN Í BORGRÍKI II–  BLÓÐ HRAUSTRA MANNA 
ÁGÚSTA EVA OG JÓN VIÐAR Í HLUTVERKUM SÍNUM

þegar tölvan mín dó. Svo það endaði 
með að við komum bara inn í verk-
efnið með Óla,“ segir Ágústa.

Stærri og grófari
Jón Viðar sá um þjálfun allra 
áhættu leikarana, meðal annars 
Ágústu Evu, útfærði bardagasen-
urnar og sá um að finna fólk í hlut-
verk. Planið hjá honum var alltaf að 
fara út í áhættuleik en svo tók Mjöln-
ir við. Loksins, eftir mikla vinnu og 
áralangt sjálfboðastarf Jóns Viðars 
og annarra Mjölnismanna blómstrar 
bardagaklúbburinn. 

Í framhaldsmyndinni, Borgríki 
II, sem er bæði stærri í sniðum og 
grófari en fyrri myndin, fær Jón 
Viðar hins vegar líka að spreyta sig 
fyrir framan myndavélina.

„Ég leik mjög heimskan glæpa-
mann og það verður spennandi 
að sjá þetta á hvíta tjaldinu. Smá 
stressandi en bara gaman. Gaman 
að leika á móti Ágústu sem sér til 
dæmis um að yfirheyra mig í mynd-
inni,“ segir Jón Viðar og Ágústa 
tekur í sama streng. 

„Hann fær alveg svona alvöru 
senu og stendur sig mjög vel. Það 
var mjög gaman að leika á móti 
honum, stundum svolítið erfitt að 
halda andliti. Gaman að fá hann inn 
á minn heimavöll eftir að hann hefur 
verið að leiðbeina mér í Mjölni, hann 
er mjög góður kennari.“

Parið sér ekki fyrir sér að gera 
annað í framtíðinni en það sem þau 
gera núna. Vera í hringnum og á 
sviðinu. Blanda saman bardaga- og 
leiklist, sem á meira sameiginlegt 
en margur gæti haldið. 

„Það er hálfgerður spuni í bar-
dagahringnum. Maður þarf að lesa 
í andstæðinginn alveg eins og mót-
leikarann. Í raun er þetta mjög svip-
að dæmi.“

GAMAN AÐ LEIKA SAMAN 
 Kærustuparið Jón Viðar Arnþórs-
son og Ágústa Eva Erlendsdóttir 

leikur saman í myndinni Borgríki 
II og segir Ágústa að það hafi 
verið gaman að fá hann inn á 

sinn heimavöll þó að stundum 
hafi verið erfitt að halda andliti 

þegar þau léku hvort á móti öðru. 
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Erfiðar heimilisaðstæður 
höfðu einkennt sambúð 
hjónanna í Kötlufelli 
11 um nokkurt skeið 
þegar árið 1981 gekk 
í garð. Eiginmaðurinn 

drakk stíft og börnin tvö, fimm 
og sex ára, upplifðu óregluna nær 
daglega í janúarmánuði þetta 
örlagaríka ár. Konan skemmti sér 
einnig talsvert og sagði vinkon-
um sínum að ef eiginmaðurinn 
færi ekki að drekka, myndi hún 
kaupa flösku fyrir hann sjálf, 
svo hann færi að drekka, til þess 
að hún kæmist út til að skemmta 
sér. Linda Hilmarsdóttir, 14 ára 
barnfóstra, var því nær dagleg-
ur gestur á heimili hjónanna og 
gætti barnanna. 

Morðhótun og bensín á svölunum
Sunnudaginn 25. september 1981 
hélt drykkja mannsins áfram í 
hádeginu. Hann kastaði af sér 
þvagi í eldhúsvaskinn og ataði 

íbúðina út. Hjónin rifust vegna 
ástandsins og varð barnfóstran 
vör við að konan hótaði manninum 
lífláti ef hann færi ekki í meðferð. 
Tveimur dögum áður hafði heim-
ilisbíllinn orðið bensínlaus í næstu 
götu og hafði eiginmaðurinn náð í 
bensín á brúsa til að setja á bílinn. 
Þegar hann hugðist setja bensín-
ið á bílinn hafði bílinn verið fjar-
lægður af lögreglunni. Að lokum 
endaði bensínbrúsinn á svölum 
íbúðarinnar.

Kveikti hann í sér 
út frá reykingum?
Síðdegis þennan sama sunnudag 
hélt konan með börnin í næsta 
hús því hún vildi lofa þeim að 
horfa á Stundina okkar í lit. 
Þremur korterum síðar þegar 
hún sneri aftur heim til sín var 
íbúðin orðin full af reyk. Hún fór 
upp á næstu hæð og bað um hjálp 
því kviknað væri í íbúð sinni og 
eiginmaðurinn inni. Hún gaf þá 

skýringu að þegar hún hafi yfir-
gefið íbúðina hefði maðurinn 
setið á rúmstokknum talsvert 
ölvaður með logandi vindling í 
hendi. Taldi hún líklegt að hann 
hefði kveikt í sér út frá reyking-
unum. Slökkviliðið kom fljótlega 
á staðinn, slökkti eldinn, og fann 
þar manninn látinn í eldhúsinu. 

Úrskurðuð í gæsluvarðhald
Rannsóknarlögreglan tók við 
rannsókn málsins og í fyrstu voru 
eldsupptök ókunn. Þegar hald-
inn var fundur með aðstandend-
um hins látna, seinna um kvöld-
ið, kom í ljós að hann hafði aldrei 
reykt. Þá vöknuðu grunsemdir 
um að eitthvað saknæmt kynni að 
hafa átt sér stað. Konan neitaði 
aðild að málinu en þremur dögum 
eftir brunann fór rannsóknarlög-
reglan fram á gæsluvarðhald yfir 
henni þar sem framburður vitna 
og gögn málsins bentu til þess 

að hún ætti aðild að brunanum. Í 
þinghaldinu neitaði hún ásökunun-
um og sagðist vera saklaus. Þrátt 
fyrir það var hún úrskurðuð í 
gæsluvarðhald og tveimur dögum 
síðar játaði hún að hafa kveikt í 
manninum þar sem hann lá sof-
andi í hjónarúminu. Hún notaði til 
þess bensínbrúsann á svölunum 
og nýtti tækifærið meðan börnin 
biðu hennar á stigaganginum. 

Reyndi að eitra fyrir manninn
Konan sagði rannsóknarlögregl-
unni frá ofdrykkju mannsins 
og aðspurð um ástæðuna, svar-
aði hún því til að hún væri hrif-
in af öðrum manni sem hún hefði 
kynnst nokkrum árum áður. Hefði 
komið til tals milli þeirra hvort 
hægt væri að fyrirkoma eigin-
manninum og í eitt skipti hefði 
konan sett asetón út í áfengis-
blöndu hans í þeim tilgangi að 
eitra fyrir hann. Tilraunin mis-
heppnaðist en konan sagðist eftir 

þetta hafa verið ákveðin í að bana 
eiginmanni sínum. 

16 ára dómur í Sakadómi 
Reykjavíkur
Í dómnum yfir konunni kemur 
fram að þau hjónin hafi verið í 
Hvítasunnusöfnuðinum og hafi 
skilnaðir ekki fengist auðveldlega 
þar. Þrátt fyrir erfiðar heimilis-
aðstæður og mikla drykkju eigin-
mannsins þóttu engar refsilækk-
unarástæður koma til greina í 
Sakadómi Reykjavíkur. Því var 
konan dæmd til 16 ára fangelsis-
vistar. Hæstiréttur mildaði dóminn 
í 14 ár. Í Íslenskum ástríðuglæpum 
á Stöð 2 á sunnudagskvöld verður 
fjallað um mál hjónanna og rætt 
við barnfóstru þeirra, rannsókn-
arlögreglumann og önnur vitni. 
Að auki verður rætti við Sigþrúði 
Guðmundsdóttur, framkvæmda-
stýru Kvennaathvarfsins, en málið 
í Kötlufelli árið 1981 var ein ástæða 
þess að athvarfið var stofnað. 

Rúmið sem brann í Breiðholti
Í september árið 1981 kvað Sakadómur Reykjavíkur upp 16 ára fangelsisdóm yfir 27 ára tveggja barna móður 
úr Breiðholti. Það er einn þyngsti dómur sem kona hefur fengið á Íslandi. Konan hafði hugsað um það í nokk-
urn tíma að fyrirkoma manni sínum og þegar hún lét loks verða af því var verknaðurinn miskunnarlaus.

24. janúar 1981 
Mikil drykkja á 
heimili hjónanna 
í Kötlufelli.

25. janúar 1981 
Maðurinn ferst í 
eldsvoða í Kötlufelli 
í Breiðholti. 
Eldsupptök ókunn.

27. janúar 1981
Verulegt misræmi í
framburði konunnar 
annars vegar og vitna.

28. janúar 1981
Farið fram á gæslu-
varðhald yfir konunni. 
Hún neitar sök.

30. janúar 1981
Konan játar að 
hafa banað eigin-
manni sínum.

23. september 1981
Konan dæmd í 16 ára 
fangelsi í Sakadómi 
Reykjavíkur.

14. mars 1983
Konan dæmd 
í 14 ára fangelsi 
í Hæstarétti.





www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ - www.ht.is - ÞÚSUNDIR VÖRUTEGUNDA - www.ht.is - FRÁBÆR TILBOÐ - www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ

HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

Philips 46PFL3108T
46“ Full HD LED sjónvarp með 1920 
x 1080p upplausn. 100Hz Perfect
Motion Rate. Digital Crystal Clear.
Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2
móttakari. Ljósskynjari. USB, 2
HDMI tengi o.fl.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 159.995FULLT VERÐ 159 995

119.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 89.995FULLT VERÐ 89 995

74.995

 FULL HD LED 46”

TILBOÐ

FULLT VERÐ 10.995

7.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995

9.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 22.995

14.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 7.995

4.995

ÚTLITSGALLAÐAR VÖRUR OG SÍÐUSTU 
EINTÖK Á MIKLUM AFSLÆTTI 

Philips 32PFL3208T
32” Smart LED sjónvarp 1366 x 768p
upplausn. 100 Hz Perfect Motion 
Rate. Stafrænn DVB-C, DVB-T, 
DVB-T2 móttakari. Smart TV með 
YouTube. 2x HDMI, 2 x USB. Skype 
möguleiki. EasyLink. App fyrir 
Android/Apple síma og spjaldtölvur.

 SMART LED 32”

Melissa 16420224
1400w ryksuga með 4
filtera kerfi. Stillanlegt
málmrör. Tekur 2L af ryki.
5m snúra. 3 fylgihlutir.

Melissa 16420220
2000w ryksuga með 5 filtera kerfi. Stillanlegt 
málmrör. Tekur 4L af ryki. 5m snúra. 3 fylgihlutir. 

Philips FC8444
1600w PowerLife ryksuga með 250w sogkrafti. CleanAir 1600w PowerLife ryksuga með 250w sogkrafti. CleanAir 
microfilter. Tekur 3L af ryki. 5m snúra (8m radíus). 2 fylgihlutir.

Philips FC8454
2000w PowerLife ryksuga með 350w sogkrafti. CleanAir 2000w PowerLife ryksuga með 350w sogkrafti. CleanAir
microfilter. Tekur 3L af ryki. 6m snúra (9m radíus). 2 fylgihlutir.

RYKSUGUR Í VORHREINGERNINGUNA

Philips 50PFL5038TPhilips 50PFL5038TPhilips 50PFL5038T
50" 3D Smart LED Full HD
sjónvarp. Pixel Precise HD 
Dual-Core örgjörvi. Ambilight
Spectra 2 bakljós. 300 Hz Perfect 
Motion Rate. Smart TV þráðlaus 
nettenging. USB upptaka.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995FULLT VERÐ 299 995

229.995

VORHREINSUN

HEIMILISTÆKI - SJÓNVÖRP - SMÁTÆKI
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Whirlpool AWOD6114
1400sn 6kg þvottavél með 6th Sense. 52L 
tromla. Rafeindastýrður kerfisveljari og 
hitastillir. LCD skjár. Clean+ blettakerfi. 
15 þvottakerfi og 30 mín hraðkerfi. 
Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni A. 
Vinduhæfni B. Orkunýting A+. 

TILBOÐ

FULLT VERÐ 159.995FULLT VERÐ 159 995

119.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.995

Whirlpool WME1887DFCTS
179sm og 374 lítra stál kæliskápur. 
Stafræn hitastilling. 6th Sense Fresh 
Control. MultiFlow kælitækni tryggir 
jafnari kælingu. AntiBakteria Sía. 
Easy Open ventill. Orkuflokkur: A+. 
Stærð (HxBxD) 179x59.6x62,6 sm.

Whirlpool AKT821LX
60 sm helluborð með 4 keramik 
hellum og snertitökkum. 1 x 2100w 
hella 14,5-21 sm. 1 x 1800w hella 
14,5-25 sm. 2 x 1200W hellur 
14,5 sm. Stál hliðar. Mál: (bxhxd): 
58x4,6x51 sm.

Whirlpool ADPU8783TR
Uppþvottavél með 10 kerfi s.s. sótthreinsi-
kerfi, hraðkerfi og sjálfvirkt 6th Sense kerfi 
með gufu. PowerClean með 32 stútum. LCD 
skjár. Vatnsflæðivörn. Sjálfhreinsandi filter. 
Þurrkar með hita og viftu. Þvottahæfni A. 
Orkuflokkur A++. Þurrkgeta A.

WHIRLPOOL DAGAR
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM WHIRLPOOL VÖRUM

20%
Whirlpool AZB7570
7 kg tvíátta barkalaus þurrkari
með 6th Sense rakaskynjara. 9
Þurrkstillingar. Vatnstankur uppi.
Hægt að tengja beint við niðurfall. 
Kaldur blástur og krumpuvörn. 
Stærð (BxHxD): 60x85x62sm.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 74.995FULLT VERÐ 74 995

49.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 139.995FULLT VERÐ 139 995

99.995

20% 33% 29%

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

25%
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Ísafjarðarbær er stærsta sveitar-
félagið á Vestfjörðum. Íbúar í árs-
byrjun voru 3.639 og hefur þeim 
fækkað á kjörtímabilinu um 260 
íbúa eða um 7 prósentustig. Vest-
firðir hafa í gegnum tíðina búið við 
viðvarandi fólksfækkun og ekkert 
sem gefur til kynna að þessi þróun 
sé að snúast við. 

Fyrir stuttu bárust fréttir þess 
efnis að útgerðarfyrirtækið Vísir, 
sem staðsett var með vinnslu á 
Þingeyri, ætlaði að hætta störfum 
í plássinu og flytja alla starfsemi 
sína til Grindavíkur. Starfsmenn 
Vísis á Þingeyri eru 50 talsins sam-
kvæmt heimasíðu fyrirtækisins. 

Atvinnuástandið í Ísafjarðarbæ 
er brothætt að mati oddvita allra 
þeirra framboða sem hafa tilkynnt 
framboð til sveitarstjórna. Það sé 
eitt af meginverkefnum nýrrar 
bæjarstjórnar að styrkja stoðir 
atvinnulífs á svæðinu og auka fjöl-
breytni í atvinnu. Með því sé hægt 
að stemma stigu við fólksfækkun 
á svæðinu. 

Meirihlutinn fallinn 
Meirihluti Framsóknarflokks 
og Sjálfstæðisflokks er fall-
inn samkvæmt könnun Frétta-
blaðsins. Núverandi meirihluta-
flokkar fá fjóra menn kjörna til 
sveitarstjórnar. Flokkarnir eru 
samanlagt með 46,6 prósent fylgi. 
Í síðustu kosningum fengu sjálf-
stæðismenn fjóra bæjarfulltrúa 
en fá þrjá núna. Í-listinn, sem er 
einn í minnihluta, fær einnig þrjá 
menn kjörna. Framsóknarflokkur-
inn heldur sínum manni í bæjar-
stjórn. 

Björt framtíð mælist með 18,5 
prósenta fylgi og tvo menn kjörna. 
Þeir taka því einn mann af Í-lista 
og Sjálfstæðisflokki. 

Þreifingar hafa átt sér stað 
innan BF um að mynda lista en 
ekki tekist. „Ég tel það hæpið, eins 
og staðan er núna, að Björt framtíð 
bjóði fram lista til sveitarstjórnar 

á Ísafirði,“ segir Heiða Kristín 
Helgadóttir, framkvæmdastjóri 
Bjartrar framtíðar.

Ef Björt framtíð býður ekki 
fram lista til sveitarstjórnar er 
ljóst að mikið rými myndast fyrir 
hina flokkana þrjá að ná fylgi 
þeirra til sín. Þessi könnun sýnir 
svo ekki verður um villst að það 
er pláss fyrir Bjarta framtíð í hinu 
pólitíska landslagi Ísafjarðarbæj-
ar.

Nýr bæjarstjóri eftir kosningar
Daníel Jakobsson er oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í komandi kosn-
ingabaráttu. Hann er núverandi 
bæjarstjóri en ætlar sér að hætta  
sem bæjarstjóri að loknum kosning-
um. Hann er því ekki lengur bæjar-
stjóraefni flokksins. 

„Ég er kominn með aðra vinnu. 
Það hefur legið fyrir í um eitt ár 
að ég vil losna. Ég mun hefja störf 
hjá fjölskyldufyrirtækinu, sem er 
hótelið á Ísafirði. Mínir hæfileik-
ar snúa kannski að umbreytingar-
verkefnum og ég tel hafa gengið vel 
og að tími sé til kominn að nýr aðili 
taki við keflinu á þessum tímamót-
um,“ segir Daníel.

Daníel telur að staða sveitar-
félagsins sé afar sterk og að bæj-
arsjóði sé skilað í mun betra ásig-
komulegi en í upphafi kjörtímabils.

„Það sem mér finnst hafa verið 
stóra málið er að hafa náð tökum 
á rekstri bæjarins. 2012 og 2013 
eru metár í rekstri bæjarins og 
það hefur gengið gríðarlega vel að 
lækka skuldir. Á sama tíma höfum 
við náð að lækka gjaldskrár, við 
vorum með hæstu leikskólagjöldin 
af 15 stærstu sveitarfélögunum árið 
2010. Við höfum ekki hækkað leik-
skólagjöld á kjörtímabilinu.“ 

Daníel telur að samstarfið við 
minnihluta hafi verið farsælt. 
„Samstaða allra bæjarfulltrúa 
hvað þetta varðar hefur skipt miklu 
máli. Það er mikilvægt að ná víð-
tækri samstöðu um þau erfiðu verk-
efni sem þurfti að fara í á kjörtíma-
bilinu.“ 

Að mati Daníels er fólksfækkun-
in í sveitarfélaginu mikilvægt mál-
efni sem þarf að vinna að. Það sé 

Meirihluti fallinn í Ísafjarðarbæ
Meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks er fallinn samkvæmt könnun Fréttablaðsins. Björt framtíð mælist með tvo 
menn kjörna en hæpið er talið að flokkurinn bjóði fram. Atvinnumál munu vega þungt eftir að Vísir ákvað að loka á Þingeyri.

1. sæti Daníel 
Jakobsson, Ísafirði
2. sæti Jónas Þór 
Birgisson, Hnífsdal
3. sæti Kristín 
Hálfdánsdóttir, Ísafirði
4. sæti Martha Kristín Pálmadóttir, 
Ísafirði

1. sæti Marzellíus 
Sveinbjörnsson, 
Ísafirði.
2. sæti Helga Dóra 
Kristjánsdóttir, 
Önundarfirði.
3. sæti Sólveig Sigríður Guðnadóttir, 
Ísafirði.
4. sæti Gísli Jón Kristjánsson, Ísafirði.

1. sæti Arna Lára 
Jónsdóttir, Ísafirði 
2. sæti Kristján 
Andri Guðjónsson, 
Ísafirði
3. sæti Nanný Arna 
Guðmundsdóttir, Ísafirði 
4. sæti Sigurður Hreinsson, Ísafirði

D Sjálfstæðisflokkurinn B Framsóknarflokkurinn Í Í-listinn

Ísafjörður

Bolungarvík

Súðavík

Flateyri

Þingeyri

Suðureyri

Aðferðafræðin Hringt var í 764 manns þar til náðist í 600 manns samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn 30. apríl. Svarhlutfallið var 79 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr Þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir aldri. 
Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til sveitarstjórnarkosninga 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 einhvern annan flokk? 
Það er gert í samræmi við aðferðafræði sem þróuð var hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Alls tóku 56,5 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar. 

FRAMBOÐSLISTAR Á ÍSAFIRÐI

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR ÍSAFJÖRÐUR

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

Fjöldi bæjarfulltrúa

29,6%

17,0%
3,8%

14,3%

42,2%

39,8%

6,8%

18,5%

28,1%

Frjálsir með Framsókn

Sjálfstæðisflokkurinn 

Í-listinn

Björt framtíð

Annað

ÁRIÐ 2010

3.899
bjuggu í 
Ísafjarðarbæ

ÁRIÐ 2014

3.639
bjuggu í 
Ísafjarðarbæ

ÁRIÐ 2011
300 milljóna 
króna
halli

ÁRIÐ 2013
302 milljóna 
króna
afgangur

FYLGI FLOKKANNA

 Björt framtíð áformaði að bjóða fram á Ísafirði, en ólíklegt er talið að flokkurinn nái að bjóða fram.

hin eilífa barátta og mikið áhyggju-
efni. „Það sem við höfum í höndun-
um er þá á móti að hafa samkeppn-
ishæfa gjaldskrá, fallegan bæ og 
öflugt atvinnulíf. Atvinnuástand-
ið er þannig að það er nóg að gera 
og skortur á fólki. Auðvitað er tak-
markaður fjöldi í ákveðnum grein-
um, en ef þú vilt vinnu hérna þá 
færðu vinnu, það er bara þannig, 
og það vantar fasteignir á Ísafirði.“

Atvinnu- og fræðslumál á oddinn
Arna Lára Jónsdóttir er oddviti 
Í-list ans. Að framboðinu standa 
einstaklingar sem vilja vinna að 
hag og velferð íbúanna. Hún telur 
fræðslu- og atvinnumál verða ofar-
lega í huga kjósenda í kosningun-
um í maí.

„Fræðslu- og atvinnumál verða 
stóru málin sem og að halda rekstri 
bæjarins í jafnvægi. Við höfum 
loksins náð tökum á rekstrinum 
eftir ansi erfið ár. Það hefur gerst 
í góðu samstarfi allra flokka í bæj-
arstjórn. Því erum við ekki tilbúin 
að fórna jafnvæginu, að lofa ein-
hverjum stórframkvæmdum sem 
við getum ekki staðið við,“ segi 
Arna Lára.

„Við höfum að sama skapi verið 
að skera mikið niður í skólunum 
síðustu árin og við þurfum að for-
gangsraða núna í þágu barnanna 
okkar. Hlúa þannig að skólunum, 
bæði leik- og grunnskólum, og 
menntun barna.“

Arna Lára telur einnig að breyt-

ingar í atvinnumálum Ísafjarðar-
bæjar verði mikið ræddar. 

„Atvinnuástandið er mjög við-
kvæmt, sérstaklega í ljósi stöð-
unnar núna þegar Vísir er að loka 
á Þingeyri. Það hefur alltaf verið 
þannig að þegar verið er að búa til 
atvinnutækifæri, þá kemur eitthvað 
utanaðkomandi aftan að okkur og 
fækkar störfum. Við erum of háð 
einni atvinnugrein, við verðum að 
auka fjölbreytni og þétta grunninn 
svo við séum ekki svona viðkvæm 
gagnvart utanaðkomandi þáttum.“

Staðan á Þingeyri 
Marzellíus Sveinbjörnsson er 
nýr oddviti Framsóknarflokks-
ins í komandi kosningum. Hann 
telur, líkt og hinir oddvitarnir, 
að atvinnumál muni vega þungt í 
komandi kosningabaráttu. 

„Atvinnumálin og staðan á Þing-
eyri munu verða mikið rædd. Það 
fyrsta sem við þurfum að gera er 
að leita til alþingismanna og ráða-
manna þjóðarinnar og athuga 
hvernig þeir geti komið að mál-
inu með okkur.“ segir Marzellíus. 
Þegar hann er spurður út í svör 
forsætisráðherra varðandi málefni 
Vísis í þinginu í vikunni vill hann 
fá frekari svör og aðgerðir frá for-
sætisráðherra.

Marzellíus telur að fólksfækk-
un og atvinnumál verði rædd 
saman í komandi kosningabar-
áttu. „Atvinnumál og byggðaþró-
un eru samþætt, auka fjölbreytni 

og atvinnutækifæri og reyna að 
fjölga íbúum. Við verðum að skapa 
ungu fólki tækifæri á að koma til 
Ísafjarðar. Við þurfum að auka 
fjölbreytni starfa. Bæjarfélagið er 
gott og það er gott að ala upp börn 
á Vestfjörðum en við þurfum að 
auka tækifæri þeirra til að starfa 
hér.“ 

Fræðslumálin verða einnig 
stórt mál, að mati Marzellíusar. 
Í Ísafjarðarbæ þarf að skapa góð 
tækifæri til tómstunda, efla tóm-
stundalífið. Skapa betri aðstæður 
fyrir íþróttaiðkun í bæjarfélaginu. 

„Okkur vantar til dæmis fjölnota 
íþróttahús. Ég vil skoða hvort það 
sé möguleiki á að byggja slíkt hús 
á kjörtímabilinu. Ég vil ekki lofa 
að það verði byggt en við þurfum 
að skoða þessi mál gaumgæfilega,“ 
segir Marzellíus. 

„Síðustu fjögur ár hafa gengið 
afskaplega vel, eftir að hafa tekið á 
fjárhagsstöðu bæjarfélagsins. Upp-
bygging er hafin á mörgum svið-
um mannlífs hérna. Til að mynda 
hættum við sorpbrennslu og fórum 
í urðun og náðum samningum við 
ríkið vegna sjúkraflutninga.“  

Um áframhaldandi samstarf við 
Sjálfstæðisflokkinn segir Marz-
ellíus að allir gangi óbundnir til 
kosninga. „Samstarfið hefur geng-
ið vel en við þurfum bara að setj-
ast niður eftir kosningar og skoða 
málin. Við teljum okkur reiðubúna 
að ræða við hvern þann sem setur 
sveitarfélagið í fyrsta sæti.“
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HJÓLIN ERU Í SMÁRALIND og glæsibæ

Fáðu aðstoð við valið á réttu hjólunum. 
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.
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IR Fáðu aðstoð við valið á réttu hjólunum.

Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.

Jamis Trail X650
79.990 KR.
VEL BÚIÐ 27,5“ TRAIL 
FJALLAHJÓL MEÐ ÁLSTELLI 
OG DISKABREMSUM.

JAMIS CITIZEN 1
57.990 KR.
28“ ÞÆGILEGT DÖMU 
GÖTUHJÓL MEÐ STÁLSTELLI 
OG 21 GÍR. EINNIG TIL Í HERRA.

Jamis Allegro Sport
99.990 KR.
28“ LÉTT INNANBÆJARHJÓL, 
ÁLSTELL.

Jamis Allegro X Sport
119.990 KR.
GOTT 28“ INNANBÆJARHJÓL 
MEÐ DISKABREMSUM OG 
LÆSANLEGUM GAFFLI.

JAMIS XR
49.990 KR.
26“ FJALLAHJÓL MEÐ 
STÁLSTELLI OG 21 GÍR.

JAMIS X20 og X24
X20: 44.990 KR.
X24: 49.990 KR.
20“ OG 24“ KRAKKAHJÓL 
MEÐ ÁLSTELLI OG 18 GÍRUM.

X20 X24

DÖMU HERRA

DÖMUHERRA

JAMIS EXPLORER 1
62.990 KR.
26“ ÞÆGILEGT ALHLIÐA HJÓL 
MEÐ STÁLSTELLI OG 21 GÍR. 
EINNIG TIL Í DÖMU.

HERRA DÖMU

JAMIS EXPLORER 2
71.990 KR.
ÞÆGILEGT ALHLIÐA HJÓL
MEÐ ÁLSTELLI OG 21 GÍR.
DEMPARI Í SÆTISPÓSTI
OG FRAMGAFFLI.
EINNIG TIL Í DÖMU.

Notaðu þín 
eigin hestöfl
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EUROVISION 

Armenía 
FLYTJANDI Aram MP3 
LAG Not Alone

● 30 ára.
● Læknar ráðlögðu honum að 

syngja ekki í æsku þar sem 
hann glímdi við önd-

unarerfiðleika í æsku 
Foreldrar hans skráðu 
hann í kór og hann 
læknaðist
● Útskrifaður lyfja-

fræðingur

Lettland
FLYTJANDI Aarzemnieki
LAG Cake to Bake

● Nafn hljómsveitarinnar þýðir 
Útlendingar

● Byrjaði sem sólóverkefni Þjóð-
verjans Joran Steinhauer

● Hann samdi lagið Paldies 
Latiņam! til að kveðja gjald-
miðil Lettlands. Lagið sló í 
gegn á YouTube og var skoðað 
rúmlega 100.000 sinnum á 
einni viku

Svíþjóð
FLYTJANDI Sanna Nielsen
LAG Undo

● 29 ára
● Sanna tók sex sinnum þátt 

í undankeppni Eurovision í 
heimalandinu áður en 

hún fór með sigur af 
hólmi
● Er af dönskum 
ættum

Rússland
FLYTJANDI 
Tolmachevy Sisters
LAG Shine

● Tvíburar sem eru nítján ára 
gamlir

● Unnu Junior Eurovision-
keppnina árið 2006 með lagið 
Vesennij Jazz

● Tóku þátt í opnunaratriði á 
fyrra undanúrslitakvöldinu 
í Eurovision-keppninni árið 
2009 sem haldin var í 
Moskvu

Aserbaídsjan
FLYTJANDI 
Dilara Kazimova
LAG Start a Fire

● Hóf söngferil fjórtán ára
● Útskrifuð sem óperu-

söngkona
● Elskar dýr og klæðist 
aldrei ekta loðfeldi

Úkraína
FLYTJANDI 
Mariya Yaremchuk
LAG Tick-Tock

● 21 árs
● Samdi lagið sjálf og tók 

einnig þátt í texta-
smíðum

● Lenti í fjórða 
sæti í úkraínsku 
útgáfunni af The 
Voice

Belgía
FLYTJANDI Axel Hirsoux
LAG Mother

● 32 ára
● Spilar á trompet
● Tileinkar öllum konum 

Eurovision-lagið sitt

Moldóva
FLYTJANDI Cristina Scarlat
LAG Wild Soul

● 33 ára.
● Spilar á píanó og fiðlu.
● Er lærður kórstjóri og 

hljómsveitarstjóri.

San Marínó
FLYTJANDI 
Valentina Monetta
LAG Maybe (Forse)

● 39 ára
● Söng lagið umdeilda The 

Social Network Song (OH OH–  
Uh - OH OH) í Eurovison 2012 
en komst ekki upp úr undan-
keppninni. Ári síðar sneri 
hún aftur með lagið Crisalide 
(Vola) sem komst heldur ekki í 
aðalkeppnina

● Sjálflærð á píanó

Holland
FLYTJANDI 
The Common Linnets
LAG Calm After The Storm

● Dúettinn skipa Ilse DeLange 
og Waylon

● Hafa þekkst síðan þau voru 
unglingar

● Innblásin af Emmylou Harris, 
Johnny Cash, Crosby, Stills, 
Nash & Young og James 
Taylor

Svartfjalla-
land
FLYTJANDI Sergej Ćetković
LAG Moj Svijet

● Hæfileikar hans voru uppgötv-
aðir í tónlistarskóla sem hann 

sótti sem barn og unglingur 
og þótti hann skara fram 
úr í píanóleik
● Hóf tónlistarferil árið 
1989 með ýmsum 
hljómsveitum

● Hóf sólóferil árið 1998

Ungverja-
land
FLYTJANDI 
András Kállay-Saunders
LAG Running

● Lagið er innblásið af æskuvini 
hans sem ólst upp við mikið 
heimilisofbeldi og misnotkun.

● Tók þátt í ungversku hæfi-
leikakeppninni Megasztár árið 
2009 og lenti í fjórða sæti

● Fæddist í New York

Eistland
FLYTJANDI Tanja 
LAG Amazing

● Fæddist í Rússlandi og flutti 
tveggja mánaða gömul til Eist-
lands

● Komst næstum því í Euro-
vision árið 2002 með hópnum 
Nightlight Duo. Lagið þeirra, 
Another Country, lenti í öðru 
sæti í undankeppninni í Eist-
landi

● Er farsæl söngleikjastjarna í 
heimalandinu.

hljóm

31. 
SÆTI

sót
o

●

s

10. 
SÆTI

15. 
SÆTI 17. 

SÆTI

19. 
SÆTI

20. 
SÆTI

Albanía 
FLYTJANDI Hersi
LAG One Night‘s Anger

● 24 ára.
● Tók fjórum sinnum þátt í 

undankeppninni í heima-
landinu áður en hún fór 
með sigur úr býtum.

● Byrjaði í söngnámi 
átta ára.

Portúgal 
FLYTJANDI Suzy
LAG Quero Ser Tua

● Býr í Dúbaí
● Steig fyrst á svið fimm ára
● Var meðlimur barnasveitar-

innar Onda Choc

●

●

28. 
SÆTI

einni
sms

24. 
SÆTI
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SÆTI

31. 
SÆTI
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6. 
SÆTI

Sætaspáin byggir á alþjóðlegri OGAE-könnun sem gerð er meðal aðdáenda Eurovision í Evrópu.

SAMKEPPNIN STERK Í ÁR
Pollapönk stígur á svið á fyrra undanúrslitakvöldi Eurovision á þriðjudags-
kvöldið. Í riðlinum eru tvö sigurstranglegustu lögin í allri keppninni–  frá Svíþjóð 
og Ungverjalandi. Við keppum einnig á móti portúgalska og albanska laginu 
sem er spáð botnsætinu. Ef vel gengur gætu Pollapönkarar því átt séns.

2. 
SÆTI

29. 
SÆTI
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35. 
SÆTI 35. 
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FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 

heldur áfram 
að rekja sögu 

Herúla og 
þeirrar 

kenningar 
að þessi 

dularfulla 
þjóð hafi 

endað 
hér uppi 
á Íslandi.

Aldrei þessu vant er þessi 
flækjusaga framhald af 
greininni frá því fyrir 
viku. Þá hóf ég að segja 
frá Herúlakenningunni 
en hana setti Barði Guð-

mundsson, sagnfræðingur og þjóð-
skjalavörður, fram um og upp úr 
miðri síðustu öld. Kenningin gekk 
í örstuttu máli út á að þegar Ísland 
var numið af norrænum mönnum á 
ofanverðri níundu öld, þá hafi ekki 
verið á ferð tilfallandi búandkarlar 
og uppflosnaðir víkingahöfðingjar 
frá Noregi endilöngum, heldur hafi 
verið um að ræða sérstaka þjóð sem 
tók sig upp og fluttist í heilu lagi 
hingað út. Barði nefndi ýmislegt til 
sönnunar kenningu sinni, ekki síst 
að landnámsmenn hefðu smíðað 
sér samfélag sem var að ýmsu leyti 
furðu ólíkt samfélagi þeirra Norð-
manna sem eftir urðu. Nefnum bara 
menninguna: Af hverju varðveitt-
ist ævaforn norrænn bókmennta- og 
söguarfur á Íslandi en ekki Noregi? 
Af hverju héldu Íslendingar áfram 
að þróa þann bókmenntaarf og end-
aði með bæði Heimskringlu og svo 
hinum einstöku Íslendingasögum, 
en í Noregi var ekkert nýtt skrifað 
svo öldum skipti?

Og þar var komið sögunni að 
Barði hafði fundið þjóðina sem hann 
taldi að hefði búið í þessum vestur-
fjörðum Noregs á níundu öld en 
þá ákveðið af einhverjum dular-
fullum ástæðum að skárra væri að 
byggja útsker þetta en hina frjó-
sömu norsku firði. Það voru Her-
úlar, lítil en herská germönsk þjóð 
sem þvældist um Evrópu með sverð 
á lofti frá þriðju öld og örlítið fram 
á þá sjöttu, þegar hún hverfur úr 
sögunni. Þá höfðu Herúlar fyrst 
farið ránshendi um frægar borg-
ir eins og Aþenu og um leið lagt í 
rúst hof Díönu í Efesus, sem var 
eitt af sjö undrum fornaldar, síðan 
verið í slagtogi með hinum alræmdu 
Húnum um langt skeið og loks stofn-
að sitt eigið ríki í Mið-Evrópu sem 
skrimti þó ekki nema fáeina áratugi.

Saga Herúla púsluð saman
Fljótlega eftir að Herúlakóngur-
inn Ródolfó féll fyrir Langbörðum 
hurfu Herúlar úr evrópskum heim-
ildum eins og jörðin hefði gleypt þá. 
Þá var komið fram á sjöttu öld og nú 
tóku við verstu flúðirnar sem Barði 
Guðmundsson þurfti að vaða með 
Herúlakenningu sína. Gat það sem 
sé átt sér að einhver hópur Herúla 
hefði haldið aftur alla leið til Norð-
urlanda, sest að í Noregi og haldið 
þar þjóðarvitund sinni (og varð-
veitt sinn einstaka frumgermanska 
menningararf) í hátt í fjórar aldir 
og svo rokið út til Íslands seint á 
níundu öld?

Og nú fór að vandast málið. Saga 
Herúla, eins og hún var púsluð 
saman á 19. og 20. öld, er að vísu 
ögn flóknari en ég hef hingað til 
gefið í skyn. Í fyrsta lagi eru til 
heimildir um „Herúla“ sem hafa 
flust til Niðurlanda (nú Hollands og 
Belgíu) þegar meginhluti þeirra á að 
hafa farið í austurveg til Póllands. 
Og nokkrum öldum seinna spyrst til 
þessa hóps að herja suður á Spáni 
eftir að hafa siglt á herskipum frá 

Niðurlöndum. Ekki verður betur 
séð en þar hafi eins konar frum-vík-
ingar verið á ferð. Það er reyndar 
stuðningsmönnum Herúlakenn-
ingarinnar til gleði að oftar en einu 
sinni er minnst á dugnað Herúla við 
siglingar, þeir komu sér til dæmis 
upp flota í Svartahafi og Eyjahafi 
þegar þeir voru að herja þar með 
Gotum á ofanverðri þriðju öld. Gæti 
fortíð Herúla við siglingar, spyrja 
menn, ekki bent til þess að þeir 
hafi ekkert látið sér vaxa í augum 
að leggja út á Atlantshaf um 870 er 
þeir ákváðu skyndilega að setjast 
að á hinni nýju eyju sem þar hafði 
fundist úti í hafi?

Agalausir villimenn
Og þá eru líka til heimildir sem 
benda til þess að meðan Herúl-
ar voru á þvælingi sínum langt 
suður í Evrópu, þá hafi þeir haldið 
tengslum við frændur sína í norðri. 
Latneski sagnaritarinn Procopius 
greindi frá því: „Herúlarnir sýndu 
nú sitt villimannlega og ofsafengna 
eðli gagnvart sínum eigin konungi 
sem nefndist Ochus. Fyrirvara-
laust drápu þeir hann, án nokkurrar 
annarrar ástæðu en að þeir óskuðu 
að vera framvegis konungslausir. 
Hafa ber í huga að þó að konungur 
Herúla hefði konungs nafnbót hafði 
hann í reynd nákvæmlega engin for-
réttindi fram yfir aðra þegna. Allir 
nutu þess réttar að sitja að snæð-
ingi með honum og atyrða hann ef 
þeim svo sýndist, því engir menn 
í veröldinni eru síður bundnir sið-
venjum eða agalausari en Herúlar. 
Þegar illvirkið hafði verið framið 
urðu þeir strax fullir iðrunar. Þeir 
áttuðu sig á því að án foringja og 
herstjórnanda gætu þeir ekki verið. 
Þess vegna varð niðurstaða þeirra 
sú, eftir ítarlegar umræður, að best 
væri að kalla til konungdóms einn 
úr konungsfjölskyldu þeirra frá 
Thule [Norðurlöndunum].“

Síðan segir Procopius frá komu 
nýs konungs að norðan. Í Svíþjóð 

VILJUM VIÐ VERA HERÚLAR?

1 Herúlar búsettir í Danmörku eða Suður-Sví-
þjóð á fyrstu öld e.Kr. Þaðan hröktust þeir 
undan Dönum. Einhver hluti Herúla varð þó 
eftir í Svíþjóð.

2 Hluti Herúla sest að í Niðurlöndum. 
Nokkrum öldum síðar eru þeir sagðir hafa 
farið siglandi í ránsferðir allt til Spánar.

3 Flestir Herúlar setjast að í Póllandi og slást í 
för með Gotum.

4 Gotar og Herúlar fara í herleiðangur á 
Balkanskaga. Þeir koma sér meðal annars 
upp flota og ræna árið 267 Aþenu, Spörtu 
og borgina Býsans sem nokkrum áratugum 
síðar verður ný höfuðborg Konstantíns 
mikla. Tveimur árum síðar sigrar Kládíus 

keisari II Herúla og Gota við Niš í Suður-
Serbíu.

5 Eftir að hafa hrökklast af Balkanskaga flytjast 
Herúlar og Gotar til Úkraínu þar sem Húnar 
leggja undir sig ríki þeirra um 370. Næstu 
áratugi fylgja Herúlar Húnum, meðal annars 
í herferð til Frakklands þar sem Atli Húna-
kóngur tapar mikilvægri orrustu við Chalons 
451. 

6 Eftir lát Atla 453 gera germanskar þjóðir upp-
reisn gegn Húnum. Herúlar mynda ríki í Mið-
Evrópu en síðasti konungur þeirra, Ródolfó, 
tapar fyrir Langbörðum, nýrri germanskri 
uppgangsþjóð, um 508. Hluti Herúla fylgir 
síðan Langbörðum suður á Ítalíuskaga 568 

þar sem þeir hrekja Austur-Gota frá ríkjum. 
Annar hluti sest að við Belgrad í Serbíu en 
hverfur brátt í þjóðahafið. Enn annar hluti 
Herúla gengur í þjónustu austurrómverska 
keisarans í Konstantínópel og sinnir þar her-
mennsku næstu áratugi.

7 Allan tímann sem Herúlar voru suður í álfu 
misstu þeir aldrei alveg tengslin við frændur 
sína á Norðurlöndum. Hluti þjóðarinnar 
heldur nú aftur á heimaslóðir og gerist þar 
konungsætt Ynglinga. Segir kenningin!

8 Herúlar flytjast til vesturfjarðanna í Noregi.
9 Á 8. öld e.Kr. taka Herúlar sig upp og flytjast 

til Íslands, þar sem þeir verða hryggjarstykkið 
í landnáminu.

FERÐIR HERÚLA
samkvæmt heimildum og hugmyndum
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eru til kenningar um að þangað 
hafi Herúlar hrökklast eftir að hafa 
misst lönd sín í Mið-Evrópu og síð-
ast í kringum Belgrad, og orðið hafi 
fagnaðarfundir með þeim og hinum 
Herúlunum sem orðið höfðu eftir 
á fornum slóðum sænskum. Herúl-
arnir hafi síðan orðið að yfirstétt 
í landinu og frá þeim sé komin sú 
konungsætt sem lengi á að hafa ríkt 
yfir Svíþjóð og kallast hafi Yngling-
ar. Sú kenning er studd vitnisburði 
ekki minni manns en Snorra Sturlu-
sonar, því í Heimskringlu hans er 
rakin för forfeðra Ynglinga sunn-
an úr álfu og norður til Svíþjóðar. 
Og viti menn, það var einmitt eitt 
einkenni Ynglinga, hve snöggir þeir 
voru stundum að aflífa kónga sína 
ef þeir stóðu sig ekki í stykkinu, rétt 
eins og Procopius segir um Herúla.

Hér ber svo einnig í framhjá-
hlaupi að geta þess að svipað ferða-
lag sunnan úr álfu rekur Snorri 
Sturluson líka í blábyrjun Eddu 
sinnar, þar sem upphaf hinna fornu 
Ása er rakið suður á Balkanskaga – 
en sumir djarflegir túlkendur sög-
unnar vilja halda lengra og finna 
þeim stað í Aserbaídsjan, og erum 
við þá komin á slóðir Thors Heyer-
dahls og hinna „alternatífu“ kenn-
inga hans um hvaðeina í sögunni. 
Þar hafa Herúlar blandast inn í, 
og til að sannreyna það ættu fróð-
leiksfúsir að fara á YouTube og slá 
inn nafni Freysteins Sigurðssonar. 
Hann hefur útbúið snotra fyrir-
lestra um Herúlakenninguna og 
rakið hana allt aftur til Heyerdahls 
og Ása. En þá er og skylt að geta 
þess að flestöllum fræðimönnum 
munu þykja vísindi eins og þau sem 
Freysteinn boðar eiga meira skylt 
við dulræn fræði en mannkynssögu.

Hagmæltir og duglegir
Eins og sjá má á ramma þeim sem 
hér fylgir á síðunni, þá er svo loka-
stig Herúlakenningarinnar að frá 
Svíþjóð hafi Herúlar flust til Noregs 
og hingað út. Því miður fyrir stuðn-

ingsmenn kenningarinnar verður 
að viðurkenna að fátt eða ekkert af 
nýlegum rannsóknum styður kenn-
ingu Barða og sporgöngumanna 
hans, en margt mælir í mót henni. 
Nýlegar fornleifarannsóknir benda 
til að landnámið hafi tekið lengri 
tíma en áður var talið og því hafi 
ekki verið um að ræða hina snöggu 
landflutninga sem Barði taldi sig 
þurfa að skýra, og DNA-rannsókn-
ir benda ekki til þess að sá hluti 
landnámsmanna sem kom frá Nor-
egi hafi verið í neinu ólíkir öðrum 
Norðmönnum. Þrátt fyrir að ýmsar 
spurningar standi eftir (svo sem 
eins og af hverju hinn germanski 
sagnaarfur varðveittist hér betur 
en annars staðar, en því hefur 
aldrei verið svarað á viðhlítandi 
hátt) þá verðum við því líklega að 
leggja Herúlakenninguna á hilluna. 
Eða afhenda hana Litháum, nú er 
nefnilega risin upp Herúlakenning 
í Litháen, þeir eru sagðir forfeð-
ur Samógitíana sem dúkkuðu upp 
á strandlengjunni upp af hafnar-
borginni Klaípeda löngu eftir 1000 
– prófið að slá inn „heruli“ og „sam-
ogitians“ á Google.

Hér hefur því miður ekki gef-
ist tóm til að ræða spurninguna 
um hvort og að hve miklu leyti 
hinir fornu Herúlar hafi getað tal-
ist „þjóð“ á nútímavísu, en það er 
raunar alveg óvíst, kannski voru 
þeir upphaflega stétt úrvalsher-
manna af einhverju tagi eða „her-
úlfar“ frekar en sérstakur ættbálk-
ur. En hverjir sem þeir voru, þá 
verðum við að íhuga málið vand-
lega áður en við förum að sækjast 
eftir því að tilheyra þeim eða til-
einka okkur arf þeirra. Þeir voru 
nefnilega ekki aðeins hagmæltir 
og duglegir til manndrápa, heldur 
segir og um þá í rómverskum heim-
ildum að Herúlar hafi verið „svik-
ulir, undirförulir, drykkfelldir og 
villimenn í kynlífi“.

Og mundum við láta þvíumlíkt 
um okkur spyrjast?
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KARLAKÓRINN HEIMIR Í HÖRPU
Karlakórinn Heimir verður með tónleika í Eldborgarsal Hörpu á 

morgun kl. 16. Einsöngvari með kórnum verður Kristinn Sig-
mundsson. Dagskráin verður fjölbreytt og skemmtileg 

þar sem sígild kórverk og óperuaríur verða í fyrirrúmi. 
Karlakórinn Heimir í Skagafirði hefur verið starfandi 

frá 1927. Stjórnandi er Stefán R. Gíslason.

Mig langar að deila reynslu minni 
af Bio Kult Original-gerlunum. Ég 
var búin að vera veik í mörg ár. 

Ég ákvað að taka málin í mínar hendur, 
gjörbreytti mataræðinu en náði þó ekki 
alveg fullri heilsu. Þá fór ég að skoða 
hvað góðir gerlar geta gert fyrir heilsuna. 
Ég leitaði upplýsinga á netinu og víðar 
og fann út að sennilega vantaði mig einn 
ákveðin geril í meltingarflóruna en það 
er svokallaður jarðar gerill (Bacillus sub-
tillis). Í framhaldinu fór ég að leita að 
lifandi gerlablöndum hér á landi sem 
innihalda þennan geril en það virtist 
ekki vera í neinu nema Bio Kult Original-
vörunni. Ég ákvað að prófa, og viti menn, 
það varð algjör umbylting á líðan minni 
og heilsu,“ segir Þórunn G. Þórarinsdóttir 
heilsuráðgjafi. 

GÓÐIR GERLAR
„Þar sem ég hef unnið við heilsuráðgjöf 
ákvað ég upp á mitt eindæmi að breiða út 
vitneskju mína og ánægju með Bio Kult 
Original-gerlana því þeir hafa algjörlega 
breytt lífi mínu. Gerlarnir hjálpa fólki 
meðal annars með meltingarvandamál. 
Ég mæli með Bio Kult Original við skjól-
stæðinga mína sem eiga til dæmis við 
hægðatregðu að stríða en þeir hjálpa 
til við útskilnað í meltingarveginum. Öll 
þurfum við að losa óæskileg efni úr líkam-

anum sem við fáum við neyslu á sumum 
matvælum og Bio Kult Original hjálpar til 
við það.“  

LÍKA FYRIR HUNDINN
„Þá er einnig vert að geta þess að ég hef 
einnig notað Bio Kult Orig-
inal fyrir hundinn minn 
sem er tíu ára gamall 
af Cavalier-kyni. Hann 
varð veikur í maga, 
alltaf að róta í mold og 
éta hana, það var eins 
og hann vantaði eitt-
hvert efni. Ég prófaði 
að gefa honum Bio Kult 
Original-gerlana, setti 
þá út í matinn daglega. 
Tíkin lagaðist heilmikið 
og hef ég síðan haldið 
áfram að gefa henni Bio 
Kult Original-gerlana 
á hverjum degi með 
góðum árangri.

Ég er ákaflega þakk-
lát fyrir Bio Kult Orig-
inal-gerlana, því þeir 
hafa algjörlega breytt 
heilsu minni og hunds-
ins! Ég mæli hiklaust 
með Bio Kult Original 
fyrir alla.“  

BYLTING Á HEILSUNNI
ICECARE KYNNIR  Bio Kult Original er öflug blanda af vinveittum gerlum (probio-
tics). Öflug vörn fyrir þarmaflóruna sem hentar öllum aldri, börnum sem fullorðn-
um. Þórunn Þórarinsdóttir mælir með þessum góðu gerlum sem bæta meltinguna.

SÖLUSTAÐIR
Fæst í öllum 
apótekum og heilsu-
hillum stórmarkaða 
og heilsuverslunum.

BETRI HEILSA Þórunn 
Þórarinsdóttir mælir með 
Bio Kult Original fyrir alla.

MYND/GVA

Barnafataverslunin Róló Glæsibæ. 
Sími 8948060 • www.rolo.is • Facebook 

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 12. júníNæsta námskeið hefst 2. apríl 2014Næsta námskeið hefst 7 .mai 2014

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Hringdu núna!
Sæktu eða fáðu 

matinn sendan heim

588 9899

HEILSURÉTTIR
Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum. 

Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

980 | 1340

065

Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is



FÓLK|HELGIN

Fasteignasalan 101 Reykjavík er með til sölu fal-
leg einnar hæðar raðhús sem standa á Rjúpna-
hæð í Kópavogi. Um er að ræða fjögur björt 

og falleg hús sem eru vel staðsett í fallegri nátt-
úru í nágrenni Vífilsstaðavatns. Húsin eru byggð 
L-laga með miklu þakskyggni sem gefur mikið skjól 
og næði. Að sögn Daða Hafþórssonar, sölumanns 
hjá 101 Reykjavík, er um 190 fermetra hús að ræða 
með góðri lofthæð sem innihalda þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. „Húsin eru mjög vel skipulögð. Sér-
baðherbergi er í hjónaherberginu, gestabað með 
sturtu, öll votrými eru hlaðin og pússuð og stofan 
er stór og björt en útgengt er úr henni á pallinn. 
Það er bæði pallur fyrir framan og á bak við húsið 
og búið er að steypa sérstaka skjólveggi fyrir fram-
an húsið, sem ekki er algengt hérlendis.“

Öllum húsunum verður skilað þannig að búið 
verður að klára alla utanhúsvinnu, palla og garðinn 
á bak við hús. Gott þvottahús og geymsla er í öllum 
íbúðum og stór og góður bílskúr með góðri lofthæð 
sem gefur kost á millilofti. 

Raðhúsin eru einstaklega vel staðsett. „Það er 
stutt út í náttúruna. Vífilsstaðavatn er rétt hjá, golf-
völlur og sundlaug í næsta nágrenni. Þessi stærð 
hentar bæði vel þeim sem eru að minnka við sig 
úr stórum einbýlum og þeim fjölskyldum sem vilja 
stækka við sig. Einnig má nefna að þetta eru mjög 
viðhalds léttar eignir sem skemmir svo sannarlega 
ekki fyrir.“

Húsin geta verið tilbúin fljótlega að sögn Daða. 

„Þeim verður skilað rúmlega tilbúnum til innrétt-
ingar. Búið verður að draga allt rafmagn inn, setja 
upp tengla, koma fyrir ljósum og mála. Við leggjum 
hins vegar mikla áherslu á að þeir sem kaupa húsin 
stjórni sjálfir hvernig innréttingar, hurðir, gólfefni 
og flísar verða þar. Það velja íbúðarkaupendur sjálf-
ir enda er smekkur manna ólíkur. Verktaki hússins 
getur aðstoðað kaupendur í þessum málum sé þess 
óskað og klárað þannig hvert hús fyrir sig.“

Raðhúsin eru staðsett við Austurkór 109-115  í 
Kópavogi. 

Byggingaraðili húsanna er Kjarnabygg ehf. sem 
er vandaður verktaki sem byggir á traustum grunni 
og hefur mikla reynslu.

GÓÐ FASTEIGN Í 
FALLEGRI NÁTTÚRU 
101 REYKJAVÍK FASTEIGNASALA KYNNIR  Raðhúsin við Austurkór 109-115 í 
Kópavogi eru staðsett í fallegri náttúru Rjúpnahæðar. Stutt er á golfvöllinn og 
í næstu sundlaug. Hverfið er friðsælt og fallegt og býður upp á marga útivistar-
möguleika. Kaupendur velja sjálfir innréttingar, gólfefni og hurðir.

GÓÐUR GARÐUR Húsin skilast með palli fyrir framan og aftan hús ásamt tilbúnum 
garði. MYND/VALLI

GOTT SKJÓL Sérstakir skjólveggir eru fyrir framan húsin. MYND/VALLI

Á RJÚPNAHÆÐ Húsin við Austurkór standa á hinni fallegu 
Rjúpnahæð.  MYND/VALLI

NÁNARI UPPLÝSINGAR um eignina má finna inn á www.101.is  
auk þess sem Daði Hafþórsson, sölumaður 101 Reykjavík fasteignasölu, 
veitir áhugasömum allar nánari upplýsingar í síma 511-3101, 820-8103 
eða á dadi@101.is

www.fi.is
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Morgungöngur Ferðafélags Íslands og VÍS 5. – 9. maí
Árlegar morgungöngur FÍ og VÍS eru nú haldnar 10. árið í röð. Fátt er betra en að byrja góðan dag með fjallgöngu og fylla lungun af 
fjallalofti fyrir verkefni dagsins. Ýmis fróðleikur og skemmtun í hverri göngu, auk morgunleikfimi. Göngurnar taka 2-3 klst.  

Mánudagur 5. maí:     Helgafell við Hafnarfjörð. Gangan hefst við Kaldársel.
Þriðjudagur 6. maí:     Mosfell í Mosfellsdal. Gangan hefst við kirkjuna á Mosfelli.
Miðvikudagur 7. maí: Helgafell, Mosfellsdal. Frá bílastæði við gatnamótin í Mosfellsdal.
Fimmtudagur 8. maí:  Vífilsfell við Sandskeið. Gangan hefst í malarnámi við rætur fjallsins.
Föstudagur 9. maí:     Úlfarsfell. Frá bílastæði sunnan fellsins, við veg sem liggur upp á það.

Brottför: Kl. 6 á einkabílum frá skrifstofu FÍ, Mörkinni 6. Hægt er að mæta beint á upphafsstað göngu.

Þátttaka ókeypis – allir velkomnir
Fararstjórar: Páll Guðmundsson og Auður Kjartansdóttir.

www.fi.is

Morgungöngur Ferðafélags Íslands og VÍS 5. – 9. maí

Á fjöll við fyrsta hanagal
5 9 í

Upplifðu náttúru Íslands
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SVEFNSÓFAR

Daphne armstóll kr. 99.400Turtle hægindastóll kr. 239.000

Timeout Stóll + Skemill  kr. 353.000
Pillar loftljós

kr. 21.900
Geymslubox

 kr. 3.200 / 4.200

Lund   - Skenkur
kr. 136.500

Yumi - Sófaborð 130x65 kr. 55.800

Unfurl Deluxe - Svefnsófi  120x200 kr. 129.900

Jazz - Sófi  228 cm kr. 208.800 Jamaica - Sófi  230 cm kr. 229.900

Leon - Sófi  245x153 kr. 262.200

Glasgow - Sófi  166 cm kr. 299.800Retro - Sófi  170 cm kr. 169.900

Avignon - Sófi  208 cm kr. 189.900

Avignon - 237x258 kr. 366.400Edge - 200x280 kr. 253.000

Amalfi - Sófi  244 cm kr. 294.800

Supreme - Svefnsófi  140x200 kr. 155.900 Clubber - Svefnsófi  115x210 kr. 148.700

Vintage leður

40%
Afsláttur

nú kr. 89.000
örfá stk. til



FÓLK|HELGIN

Volcano House er fjölskyldufyrir-
tæki sem var stofnað árið 2011. 
Eigendur fyrirtækisins eru Vest-

mannaeyingar sem eiga það sameigin-
legt að hafa mikinn áhuga á jarðfræði 
og náttúru Íslands. „Í Volcano House 
sýnum við tvær mjög flottar kvikmynd-
ir sem fjalla um eldgos á Íslandi. Fyrri 
myndin er um Surtseyjargosið, sem 
hófst árið 1963 og stóð í fjögur ár, og 
um Heimaeyjargosið sem hófst þann 
23. janúar 1973.“ 

SÁ ÞEGAR JÖRÐIN OPNAÐIST
Myndin sýnir á dramatískan hátt hvern-
ig eyjaskeggjar brugðust við eldgosinu 
þegar það hófst skyndilega klukkan 
tvö að nóttu. Í henni sést þegar hús 
mélast í sundur undan fargi hraunsins 
og önnur kaffærast í ösku. Tekin eru 
viðtöl við fólk sem upplifði eldgosið og 
meðal annars er sýnt viðtal við mann 
sem sá þegar jörðin rifnaði fyrir framan 
hann og eldtungurnar teygðu sig í átt 
til himins. 

Seinni myndin fjallar um eldgosið 
í Eyjafjallajökli árið 2010 en tökulið 
myndarinnar var tilnefnt til Emmy-verð-
launa fyrir framúrskarandi myndatöku. 
Einnig er fjallað um eldgosið í Gríms-
vötnum 2011 og mörg önnur eldgos 
eins og í Kötlu og Heklu. Fjallað er um 
Skaftáreldagosið 1783 sem hafði gríðar-
leg áhrif á Íslendinga og einnig erlendis. 
„Báðar myndirnar voru framleiddar 
sérstaklega fyrir okkur í Volcano House 
og eru hvergi sýndar annars staðar,“ 
segir Hörður Gunnarsson, einn eigenda 
Volcano House.

PERSÓNULEG LEIÐSÖGN
Opið er í Volcano House alla daga 
vikunnar allt árið um kring og eru 
kvikmyndirnar sýndar á ensku á 
klukkustundar fresti frá klukkan tíu 
á morgnana til níu á kvöldin. Fyrir 
hverja sýningu er persónuleg kynning 
á jarðvirkni Íslands, flutt af starfsfólki 
Volcano House sem er sérmenntað í 
jarðfræði, landfræði, ferðamálafræðum 
og fleiru og svarar það spurningum 
gesta. 

Frá 1. júní til 15. september eru 
sýningarnar á þýsku klukkan sex. Hægt 

er að panta sérsýningu á frönsku og 
íslensku hvenær sem er.

GLÆSILEGIR STEINAR
Í Volcano House má einnig skoða glæsi-
lega steinasýningu með steinum úr 
náttúru Íslands. „Við leggjum áherslu 
á að fólk snerti steinana og handfjatli 
þá,“ segir Hörður. Margir forvitnilegir 
steinar og marglitar holufyllingar eins 
og geislasteinar, ópal, jaspis og berg-
kristall eru í sýningarsalnum þar sem 
allir eru velkomnir og ekkert kostar að 
skoða. 

ÖSKUSÝNI
„Þar erum við einnig með mikið af 
öskusýnum, meðal annars úr Eyjafjalla-
jökli, Grímsvötnum og Vestmannaeyj-
um og 3.000 ára gamlan marglitan vikur 
úr Heklu. Hægt er að kaupa ösku-
sýni í minjagripaverslun Volcano 
House ásamt mörgum öðrum 
skemmtilegum og áhuga-
verðum vörum sem 
tengjast jarðfræði og 
eldvirkni. Flestar 
vörurnar eru úr 
heimi lista og 
hönnunar en 
einnig erum 
við með 
bækur sem 
tengjast jarð-
fræði og 
eldgosum 
á Íslandi.“

ELDGOS Á ÍSLANDI 
VOLCANO HOUSE KYNNIR  Í Volcano House við Tryggvagötu eru sýndar 
athyglisverðar kvikmyndir um eldgos á Íslandi, meðal annars frá Vestmanna-
eyjum. Þar er líka glæsileg steinasýning.

FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI Hörður Gunnarsson rekur fjölskyldufyrirtækið Volcano House ásamt fleirum. Eigendurnir eru frá 
Vestmannaeyjum og hafa mikinn áhuga á náttúru Íslands. MYND/VILHELM

OPNUNARTÍMI
Volcano House er til 
húsa í Tryggvagötu 
11 í Reykjavík og 
er opið frá 10 til 
22 alla daga vik-
unnar, allt árið. 
Nánari upplýsingar 
um fyrirtækið má 
finna á 
volcanohouse.is

ÁHUGAVERÐAR KVIKMYNDIR UM ELDGOS
„Í Volcano House sýnum við tvær mjög flottar kvikmyndir sem fjalla um eldgos á 
Íslandi. Fyrri myndin er um Surtseyjargosið, sem hófst árið 1963 og stóð í fjögur ár, 
og Heimaeyjargosið, sem hófst þann 23. janúar 1973.“ 

MIKILFENGLEGT
Hörður segir að kvik-
myndirnar hafi verið 
gerðar fyrir Volcano 
House.

Hundaskóli 
Heimsenda Hunda 
Grunn-Hlýðni  
byrjar 7 maí. 

Fyrir alla hunda frá 4 mánaða  
aldri Uppl í sima 897 1992 

www.hundaskoli.net

www.fi.is
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Gönguferðir með barnavagna og kerrur
Brottför: Kl. 12  alla daga vikunnar,  5. – 9. maí

Mánudagur 5. maí:     Perlan
Þriðjudagur 6. maí:     Ábæjarlaug
Miðvikudagur 7. maí: Gerðusafn Kópavogi
Fimmtudagur 8. maí:  Nauthóll
Föstudagur 9. maí:     Grasagarðurinn Laugardal

Hressandi ganga fyrir mömmur og pabba, afa og ömmur 
með léttum æfingum, teygjum og slökun.

Fararstjóri: Auður Kjartansdóttir

Þátttaka ókeypis – allir velkomnir

www.fi.is

Gönguferðir með barnavagna og kerrur

Barnavagnavika FÍ og

Ferðafélags barnanna

S. 572 3400

 
Allt á að seljast vegna flutninga

ÚTRÝMINGARSALA
j

Opið til kl 18.00

LAUGARDAG
UG

50% 
afsláttur af öllum vörum



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Heilsugæslulæknir  
við Heilsugæsluna í Grafarvogi

Heilsugæslulæknir 
Laust er til umsóknar starf heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna  
í Grafarvogi frá 1. júní 2014 eða eftir nánara samkomulagi.  
Um 100% starf er að ræða, ótímabundið.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilis- 
lækningum ásamt barnalækni, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, 
sálfræðingi, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa og riturum.  
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef 
Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is). 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.:
• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla nema

Hæfnikröfur
•Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  
í heimilislækningum.

•Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
•Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla  
af teymisvinnu. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram 
kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknis- 
menntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. Gögn sem 
ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, 
mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 
16, 109 Reykjavík. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
við ráðningu í starfið. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar  
(www.heilsugaeslan.is) undir “laus störf“ eða á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 19.05.2014

Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Björgvinsson, staðgengill yfirlæknis Heilsugæslunnar 
í Grafarvogi - gudmundur.bjorgvinsson@heilsugaeslan.is  
s. 585-7600

HH Grafarvogi lækningar
Spönginni 35
112 Reykjavík

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Vélstjóri
Dögun ehf. leitar yfirvélstjóra á rækjuskipið RÖST SK-17.  
Leitað er að vélstjóra með a.m.k. VS-III réttindi og með 
reynslu til sjós, helst sem yfirvélstjóri.  Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með upp-
lýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 
hjalmar@dogun.is og olafur@dogun.is.  

Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og  
Ólafur Óskarsson í síma 588-7666.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið stundar rækju-
vinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

   

Kraftmikill sölumaður óskast til starfa
Við leitum að öflugum einstaklingi í sóknarsölu hjá vaxandi fyrirtæki. 
Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi eru skilyrði fyrir ráðningu.

Starfssvið 

Eiginleikar og hæfniskröfur

 
 

Umsóknarfrestur er til 12. maí 2014.

Ert þú sóknarmaður?

Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem 
hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar 
eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og 
daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

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

Starfsmaður í reikningshald
ÁTVR óskar að ráða starfsmann í reikningshald

Helstu verkefni og ábyrgð
• Bókun fjárhagsreikninga
• Afstemmingar og uppgjör
• Miðlun upplýsinga úr fjárhagskerfi
• Umsjón með uppáskriftakerfi
• Samskipti við viðskiptavini og birgja

Hæfnikröfur
• Menntun á sviði viðskiptafræði
• Reynsla af bókhaldi skilyrði
• Þekking á Dynamics NAV bókhaldskerfi kostur
• Góð kunnátta á Excel
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfni
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Jákvæðni og rík þjónustulund

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

Nánari upplýsingar veita
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is 
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is



Starfið: Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlits-
mann á verndardeild á mannvirkja- og leiðsögusvið 
stofnunarinnar, aðallega á sviði flugverndar en einnig 
aðstoð við eftirlit á sviði siglingaverndar. Starfið 
felst einkum í undirbúningi eftirlits, vettvangs-
heimsóknum, úttektum, prófunum og skoðunum á 
framkvæmd flugverndar/siglingaverndar en einnig 
innleiðingu nýrra krafna og uppfærslu handbóka 
stofnunarinnar á sviði flugverndar. Leitað er að 
starfsmanni sem á auðvelt með að setja sig inn í 
reglur og nýjar aðstæður og er tilbúinn að vinna í 
öguðu umhverfi. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfnikröfur
•   Háskólanám sem nýtist í starfi eða sambærileg   
     menntun
•   Þekking á flugvernd/siglingavernd er kostur
•   Reynsla af eftirlitsstörfum
•   Góð tölvukunnátta er nauðsynleg sem og gott vald 
     á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
•   Mjög gott vald á íslensku og ensku í rituðu 
     og töluðu máli nauðsynleg
•   Frumkvæði, skipulögð, nákvæm vinnubrögð 
     og sjálfstæði í starfi
•   Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Samgöngustofu 
þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. 

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2014. 

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
•   á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni 
     www.samgongustofa.is
•   senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á netfangið 
     atvinna@samgongustofa.is 

eða

•   senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
                          Samgöngustofa
                          Bt. Ólafar Friðriksdóttur
                          Pósthólf 470
         202 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir Ágústa R. Jónsdóttir, 
deildarstjóri verndardeildar í síma 480 6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný. Samgöngustofa 
áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum. 
Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað 
að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og 
hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast 
eftirlit er varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna 
á heimasíðu www.samgongustofa.is. 

EFTIRLITSMAÐUR
Á VERNDARDEILD

www.gardabaer.is

Byggingarfulltrúi Garðabæjar hefur yfirumsjón með 
stjórnsýslu byggingarmála. Byggingarfulltrúi hefur 
forystu um faglegan undirbúning á sviði 
byggingamála á hverjum tíma, innleiðingu 
gæðakerfis og er bæjarráði  til ráðgjafar á því sviði. 

Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á yfirferð 
byggingarnefndarteikninga, byggingareftirliti, 
skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, 
staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku  og 
miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
hlutaðeigandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2014.

Sækja þarf um starfið með því að fylla út umsókn á 
nýjum ráðningarvef Garðabæjar.

Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir 
nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega 
grein fyrir hæfni til starfans út frá ofangreindum 
hæfnikröfum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  byggingarmála sbr. 8 gr. mannvirkjalaga 
  nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga 
  nr. 123/2010 er skilyrði.

Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, 
  byggingarreglugerð er æskileg.

  er æskileg.

  skipulagshæfni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

STARF BYGGINGARFULLTRÚA
Garðabær auglýsir eftir einstaklingi til að sinna starfi byggingarfulltrúa. Leitað er 
eftir einstaklingi með háskólamenntun á sviði byggingarmála og með mikla 
reynslu á sviði byggingarmála. 

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapas barinn óskar eftir 
atvinnumanni í matargerð
Viðkomandi þarf að hafa brennandi ástríðu fyrir mat, 
vera jákvæður, hafa reynslu af stjórnunarstörfum og 
eiga gott með að vinna undir álagi og í hóp.

YFIRMATREIÐSLUMAÐUR

RESTAURANT- BAR

Upplýsingar eru veittar í síma 
895 7350 frá kl. 13-17 
eða á bjarki@tapas.is
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Mannauðsráðgjafi
 
Ertu að leita að starfi þar sem hæfileikar þínir fá notið sín?

Velferðarsvið óskar eftir að ráða öflugan mannauðsráðgjafa til starfa í mannauðsþjónustu sviðsins.  Við bjóðum uppá 
fjölbreytt og krefjandi starf í metnaðarfullu starfsumhverfi, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín.  Við bjóðum uppá 
þátttöku í þróun starfsumhverfis og verkefna. Við leitum að starfsmanni í fullt starf sem getur hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skipulagning og stefnumótun símenntunar  
 og starfsþróunar. 
• Ráðgjöf við stjórnendur og fræðslufulltrúa vegna  
 símenntunar og starfsþróunar.
• Ráðgjöf og kennsla varðandi starfsþróunarsamtöl og  
 gerð símenntunaráætlana.
• Stuðningur, ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda varðandi  
 mannauðstengd málefni.
• Stuðningur, eftirfylgd og ráðgjöf vegna  
 vinnustaðagreininga.
• Umsjón og áætlanagerð í mannréttindamálum er  
 varða mannauðsmál.
• Þátttaka í vinnuhópum á sviði starfsmannamála bæði  
 innan sviðs og borgarkerfis.
• Ýmis önnur verkefni sem lúta að því að gera starfsstaði  
 velferðarsviðs að eftirsóknarverðum vinnustöðum.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á  
 sviði mannauðsmála. 
• Þekking og reynsla á sviði mannauðsmála æskileg. 
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lóa Birna Birgisdóttir 
starfsmannastjóri, í síma 411-9024 eða með því að senda 
fyrirspurnir á  loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og 

hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Velferðarsvið

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

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí nk.

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks capable,  
responsible, and flexible clerk (Secretary).
Basic conditions for application
    •   University degree
    •   Good knowledge of Iceland
    •   Language skills in Icelandic and English
    •   Good computer command
    •   Star t of work in May 2014 and 
       contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address 
until 14 May. 

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp

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 þóknun í verktakaumhverfi. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið: 
umsokn@sagaz.is fyrir 9. maí nk. 

Sölufulltrúi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Kennari í dönsku í Kársnesskóla

· Kennari í ensku í Kársnesskóla

· Kennari á yngsta stig í Kársnesskóla

· Sérkennari í námsver Kópavogsskóla

· Umsjónarkennarar í Salaskóla

· Námsráðgjafi í Salaskóla

· Leikskólakennari á leikskólann Dal

· Sjúkraliði í dagþjálfun fyrir minnissjúka

· Starfsfólk á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is
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Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga,  www.talent.is

m
t.is

Að VIRK - Starfsendurhæfingar-
sjóði standa öll helstu samtök  
launamanna og atvinnurekenda  
á vinnumarkaði.  Hlutverk sjóðsins 
er að draga markvisst úr líkum á því 
að launafólk hverfi af vinnu markaði 
vegna varanlegrar örorku með 
aukinni virkni, eflingu starfsendur-
hæfingar og öðrum úrræðum.  
Nánari upplýsingar um VIRK 
-  Starfsendurhæfingarsjóð er að 
finna á heimasíðu sjóðsins 
www.virk.is

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi til að starfa að fjölbreyttum 
verkefnum á sviði upplýsingatækni.

Um er að ræða sérfræðistarf sem felst m.a. í að aðstoða við uppbyggingu á upplýsingakerfi sem heldur utan um starfs-
endurhæfingarferil einstaklinga. Einnig er um að ræða þátttöku í þjónustu og ýmsum öðrum þróunarverkefnum. 

Hér gefst einstakt tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og  þjónustu í fyrirtæki sem er í hraðri uppbyggingu. 
Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

• Þekking á gagnagrunnum og vinnslu tölfræðiupplýsinga er kostur

• Reynsla og þekking á innleiðingu og notkun upplýsingatæknikerfa í félags- eða 
heilbrigðisþjónustu er kostur 

• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 

• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót

• Mjög góð skipulags- og samskipptahæfni
 Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is |  Sími 552-1600

FJÖLSKYLDUSETUR REYKJANESBÆJAR
Reykjanesbær auglýsir eftir starfsmanni í Fjölskyldusetur. Um er að ræða 100% starf í eitt ár í nýju og spennandi tilraunaverkefni sem leitast 
við að samræma úrræði fyrir börn og fjölskyldur í Reykjanesbæ. 

Þar mun fara fram almenn foreldra- og forvarnarfræðsla auk sértækra námskeiða. Fjölskyldusetur mun verða í samstarfi við ýmsar stofnanir 
s.s. lögregluna á Suðurnesjum, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Háskóla Íslands og fleiri aðila. 

Umsóknarfrestur er til 20 maí. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2014

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjanesbæjar http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Gunnarsdóttir, forstöðumaður barnaverndar 
Reykjanesbæjar, maria.gunnarsdottir@reykjanesbaer.is eða Sigurður Þ. Þorsteinsson, 
yfirsálfræðingur á fræðslusviði, sigurdur.th.thorsteinsson@reykjanesbaer.is. 
Einnig er hægt að hafa samband símleiðis í síma 421-6700.

Starfssvið:
• Skipulagning námskeiða/fræðslu í samstarfi við ýmsa fagaðila sem tengjast 

starfsemi hússins.
• Situr fundi með stjórn Fjölskylduseturs og framfylgir ákvörðunum stjórnar.
• Hefur umsjón með skráningu á námskeið ásamt því að veita upplýsingar um 

fyrirhuguð námskeið/fræðslu.
• Sinnir úrvinnslu ýmissa gagna tengdum námskeiðum og skimunum úr skólum 

og útbýr ánægjukannanir
• Hefur yfirumsjón með húsnæði Fjölskylduseturs og sér til þess að viðeigandi 

búnaður og gögn séu til reiðu vegna námskeiðahalds og annarra viðburða.

Menntun- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, sem tengist málefnum 

fjölskyldunnar svo sem félagsráðgjafi, 
sálfræðingur eða kennaramenntun.

• Þekking á málefnum barna og fjölskyldna. 
• Þekking á úrræðum sveitarfélaga og ríkis. 
• Samskiptahæfni, þjónustulund, sveigjanleiki, 

sjálfstæð vinnubrögð.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð. 
• Góð íslenskukunnátta.
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Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

•   
•   
•   

Smith & Norland vill ráða fagmann á rafmagnssviði

 

 

 

DeildarstjóriDeildarstjóri

Verkefnastjóri  
LC & Outsourced supply 

Helstu verkefni deildarinnar eru verkefnastjórnun á “patent launch” fyrir 
Medis. Deildin vinnur einnig að stýringu vöruflæðis frá framleiðslustöðum öðrum en 

þeim sem eru í eigu Actavis. 

Helstu verkefni:
      Stýring á innkaupum og flæði framleiðsluvara frá verksmiðjum utan  

       Actavis til viðskiptavina 
      Yfirsýn yfir stöðu mála og eftirfylgni verkefna 
      Samskipti við erlenda viðskiptavini, framleiðslueiningar innan og  

       utan Actavis og aðrar deildir innan fyrirtækisins 
      Úrbóta- og hagræðingarverkefni 

 
Við leitum að einstaklingi
      með háskólamenntun á sviði viðskipta, vörustjórnunar, verkfræði 

       eða hliðstæða menntun og/eða með reynslu af verkefnastjórnun 
      sem er með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli 
      sem er mjög skipulagður og góður í mannlegum samskiptum 
      sem tileinkar s r nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 11. maí nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um störfin veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, 
jsteingrimsdottir@actavis.is 

Customer Service Manager
ustomer Service s r um samskipti við erlenda viðskiptavini, söluskrifstofur 

Medis erlendis, erlenda birgja og framleiðslueiningar Actavis í tíu mismunandi 
löndum. Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og 

kostnaðareftirliti.  Customer Service Manager er ábyrgur fyrir hópi erlendra viðskiptavina,  
er í daglegum samskiptum við þá og hefur yfirsýn yfir þarfir þeirra.

 

Helstu verkefni:
      Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu 

      Heildaryfirsýn yfir þarfir viðskiptavina 
      Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis  

       og framleiðslueiningar Actavis 

Við leitum að einstaklingi
      með háskólamenntun sem nýtist í starfi 
      með mjög góða enskukunnáttu, bæði  
      í töluðu og rituðu máli 

      sem tileinkar s r nákvæm, öguð  
      og sjálfstæð vinnubrögð 

      með góða samskiptahæfni 

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði 
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is  

w www.actavis.is 

Kíkið á  
eiri laus störf á  
www.actavis.is

Medis leitar að öflugum liðsmönnum til að slást í hóp um 100 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er eitt af 
dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja.  
Velta fyrirtækisins er um 300 milljónir USD á ári og meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims. 

Medis varð í þriðja sæti 462 fyrirtækja á Íslandi sem uppfylltu skilyrði sem Creditinfo setti til að fá vottun sem 
Framúrskarandi fyrirtæki 2013. Medis lenti í fyrsta sæti árin 2011 og 2012.
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Laus er til umsóknar 100% staða grunnskólakennara við 
Grunnskólann á Drangsnesi frá 1. ágúst 2014. Í skólanum 
er lögð rík áhersla á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð 
nemenda sem allir eru einstakir og ómissandi. Þar starfa að 
jafnaði tveir kennarar, skólastjóri og 10-15 nemendur. 

Við leitum að kennara sem 
hefur réttindi til kennslu 
á grunnskólastigi og 
hefur brennandi áhuga á 
skólaþróun og framsæknu 
skólastarfi

Drangsnes er um 70 manna þéttbýliskjarni í Kaldrananeshreppi á Ströndum.  
Á Drangsnesi er kaupfélag, sundlaug, aðstaða til heilsuræktar, dásamlegir 
heitir pottar í fjöruborðinu, leikskóli og ómetanleg náttúrufegurð og friður.  
Í boði er ódýrt húsnæði nálægt vinnustað.

Endilega hafðu samband við Björn Kristjánsson 
skólastjóra í síma 451 3436 / 8645854 eða  
sendu póst á skoli@drangsnes.is fyrir 10. maí. 

Heildverslun á matvælasviði óskar eftir að 
ráða  til að starfa 

 á vörum 
fyrirtækisins   

 
 

að takast á við krefjandi verkefni  

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar 
 

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í starfinu felast m.a. heilsufarsmælingar, sala og ráðgjöf til 
viðskipta vina á heilsu- og hjúkrunarvörum, umsjón með  
lager hjúkrunarvara og fleiri verkefni. 

Umsóknarfrestur er til 11. maí n.k.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri  
í síma 530-3800, hallur@lyfja.is

Fjölbreytt starf í 
hjúkrunarþjónustu  
okkar í Lágmúla

www.lyfja.is

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum hjúkrunarfræðingi/

sjúkraliða til starfa í Hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla.  
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Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum.  Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa. 
Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

ónsalir
AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI.

Tónlistarskólinn Tónsalir auglýsir stöðu  
aðstoðarskólastjóra lausa til umsóknar.  
Leitað er ef tir einstaklingi með yfirgripsmikla 
reynslu  af störfum við  tónlistarskóla.  
Starfssvið:
   •    Umsjón með faglegu starfi skólans.
   •    Umsjón með nemendaskráningu.
   •    Skipulagning prófa og tónleika.
   •    Almenn tónlistarkennsla.
   •    Staðgengill skólastjóra.
 
Hæfniskröfur:
   •    Menntun og reynsla sem ný tist í star fi.
   •    Faglegur metnaður.
   •    Góð  almenn tölvukunnát ta.
   •    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
   •    Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
       og jákvæðni.
   •    Reynsla af stör fum tónlistarskóla.
 
Umsóknarfrestur er til 11. maí nk. Umsóknir sendist á net-
fangið oli@tonsalir.is
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
 
Tónsalir er einkarekin ryþmískur tónlistarskóli. Skólinn hefur sitt níunda 
starfsár í haust. Kennt er samkvæmt ryþmískri námskrá útgefinni af  
Menntamálráðuneytinu. Hjá skólanum starfa um 13 kennarar. Skólinn  
hefur aðsetur í Bæjarlind 12 Kópavogi.

sími: 511 1144
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Íslandsstofa leitar að tveimur verkefnisstjórum á svið ferðaþjónustu og skapandi greina. 

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

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. maí. 

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

Ert þú innblásinn af Íslandi?

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Jafnframt veitir 
Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, þjónustu  
og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri menningu ytra.

Verkefnisstjóri – erlent tengslastarf
og skipulagning viðburða erlendis

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á erlendu tengslastarfi og 
skipulagningu viðburða erlendis í tengslum við íslenska 
ferðaþjónustu.

Ábyrgð og helstu verkefni
 • Skipulagning og samskipti vegna viðburða íslenskrar 
   ferðaþjónustu erlendis.
 • Uppbygging og viðhald tengslanets við erlenda söluaðila.
 • Yfirsýn yfir þróun ferðaþjónustumarkaðar og 
    markaðsaðgerðir á viðkomandi markaði.

Kröfur um menntun og hæfni
 • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu.
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og 
   markaðssetningu á erlendum mörkuðum.
 • Framúrskarandi enskukunnátta auk góðrar kunnáttu í 
    þýsku og/eða Norðurlandamáli er skilyrði.
 • Menningarlæsi, sjálfstæði, frumkvæði, samskiptahæfni, 
    jákvæðni og hugmyndaauðgi.

Verkefnisstjóri – erlend 
almannatengsl og fjölmiðlaferðir

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á erlendum almannatengslum, 
fjölmiðlaferðum og skipulagi þeirra.

Ábyrgð og helstu verkefni
 • Áætlanagerð og yfirsýn verkefna teymis um erlend 
   almannatengsl og fjölmiðlaferðir.
 • Skipulagning fjölmiðlaferða og samskipti við PR skrifstofur.
 • Samþætting og uppbygging á áherslum í 
    markaðssamskiptum.
 • Erlent tengslastarf, viðburðir erlendis og sýningar – 
   skipulagning og samskipti.
 • Uppbygging og viðhald erlends tengslanets.

Kröfur um menntun og hæfni
 • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu.
 • Þekking og reynsla af almannatengslum, verkefnastjórnun 
   og markaðssetningu á erlendum mörkuðum.
 • Framúrskarandi enskukunnátta skilyrði, önnur 
   tungumálakunnátta kostur.
• Menningarlæsi, sjálfstæði, frumkvæði, samskiptahæfni, 
   jákvæðni og hugmyndaauðgi.

Sérfræðingur á efnahagssviði
Samtök atvinnulífsins leita að sérfræðingi til starfa á efnahagssviði samtakanna.

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins hefur faglegt sjálfstæði innan samtakanna en meginverkefni þess er að annast rannsóknir 
og greiningar á þróun efnahagsmála ásamt því að greina einstakar atvinnugreinar.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir forstöðumaður efnahagssviðs í síma 591 0080.

www.sa.is

Forysta um samkeppnishæft rekstrarumhverfi 
sem stuðlar að arðbæru, fjölbreyttu og ábyrgu 
atvinnulífi sem bætir lífskjör allra.

Menntun og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði eða önnur sambærileg menntun
• Gott vald á mæltu og rituðu máli
• Hæfileikar til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Helstu verkefni:
• Almennar rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála
• Greining á einstökum atvinnugreinum
• Greining á stöðu sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja
• Þátttaka við uppbyggingu á þjóðhagslíkani til spágerðar
• Aðrar tilfallandi greiningar

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til asdis@sa.is. 
Óskað er eftir ferilskrá ásamt prófskírteini og upplýsingum um námsframvindu úr háskóla. Fullum trúnaði er heitið 
og verður öllum umsóknum svarað. Umsóknarfrestur er til og með 11. maí 2014.

Samtök atvinnulífsins eru heildar-
samtök íslensks atvinnu lífs. Innan 
SA eru sjö aðildar  samtök sem 
starfa á grunni atvinnu greina. 
Aðild að SA eiga rúm lega 2.000 
smá og stór fyrir tæki þar sem 
starfa u.þ.b. sjö af hverjum tíu 
launa manna á almennum vinnu-
markaði á Íslandi.

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

www.hagvangur.is
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Saman náum við árangri

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og 
heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með 
frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og 
heilbrigðis mál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is 

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

SAMSKIP ÓSKA EFTIR AÐ RÁÐA ÞJÓNUSTULUNDAÐ 
STARFSFÓLK Í VÖRUMIÐSTÖÐ 

Sérfræðingur í tollamiðlun

Verksvið           
• Tollskýrslugerð 
• Samskipti við tollayfirvöld 
• Umsjón með birgðahaldi og skýrslugerð til viðskiptavina 
• Móttaka viðskiptavina 
• Skráning í birgðakerfi 
• Utanumhald og frágangur skjala   
Menntunar- og hæfniþættir 
• Menntun á sviði viðskipta- eða flutningafræði er kostur 
• Stúdentspróf  og tollmiðlaranám skilyrði 
• Reynsla af starfi í tollamiðlun 
• Góð almenn tölvukunnátta og marktæk reynsla af 
 skrifstofustörfum 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli   
Æskilegir eiginleikar 
• Góð greiningarhæfni 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Vandvirkni og næmi fyrir smáatriðum 
• Reglusemi og góð ástundun 
• Fáguð framkoma 

Þjónustufulltrúi

Verksvið           
• Dagleg samskipti og þjónusta við viðskiptavini 
 vörumiðstöðvar 
• Umsjón með móttökum og afhendingum til viðskiptavina 
• Skráning i birgðakerfi 
• Tollskýrslugerð 
• Viðhalda jákvæðum og góðum tengslum við viðskiptavini   
Menntunar- og hæfniþættir 
• Stúdentspróf   
• Góð almenn tölvukunnátta og marktæk reynsla af 
 skrifstofustörfum 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli 
   
Æskilegir eiginleikar 
• Góð greiningarhæfni 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Vandvirkni og næmi fyrir smáatriðum 
• Reglusemi og góð ástundun 
• Fáguð framkoma 

Starfskraftur óskast
Á fastar vaktir, kvöld og helgar. Ekki yngri en 20 ára. 

Upplýsingar á staðnum á sunnudag og mánudag.

Blómabúðin Dögg - Bæjarhrauni 26 - Hafnarfirði.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sjálandsskóli
 • umsjónarkennarar
 • kennsluráðgjafi í tölvu- og 
  upplýsingatækni (afleysing)
 
Leikskólinn Akrar
 • leikskólakennari
 
Flataskóli
 • deildarstjóri við leikskóladeild (afleysing)
 • leik- og grunnskólakennarar við 
  leikskóladeild
 
Garðaskóli
 • aðstoðarskólastjóri
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Við viljum ráða veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Leiða daglegt starf, bera ábyrgð á starfsfólki og sjá um rekstur. 
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði, metnaður, öguð vinnubrögð 

og hæfni í samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi er kostur. Umsækjandi þarf að 

vera 30 ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
 

Upplýsingar veitir Herwig á hs@foodco.is.

VEITINGA
STJÓRI

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Forstöðumaður  
Markaðsviðskipta
Landsbankinn óskar eftir að ráða traustan og drífandi forstöðumann fyrir Markaðs- 
viðskipti bankans. Markaðsviðskipti sinna miðlun fjármálagerninga og gjaldeyris fyrir 
viðskiptavini Landsbankans á innlendum og erlendum mörkuðum. Innan Markaðsviðskipta 
er starfrækt Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf.

Helstu verkefni

 » Miðlun fjármálagerninga og gjaldeyris.

 » Umsjón með skulda- og 
hlutafjárútboðum.

 » Sala verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða 
og lífeyrissparnaðar.

 » Gjaldeyrisútboð Seðlabanka.

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Öflugur stjórnandi.

 » Góð samskiptatækni og 
samningatækni.

 » Mikil greiningarhæfni.

 » Yfirgripsmikil reynsla og þekking  
á fjármálamarkaði.

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

 » Próf í verðbréfaviðskiptum.

 » Gott vald á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Hrefna Ö. 
Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri 
Markaða, í síma 410 6623 og Baldur G. 
Jónsson mannauðsstjóri í síma 410 7904.

Umsókn merkt „Forstöðumaður 
Markaðsviðskipta“ fyllist út á vef bankans, 
landsbankinn.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.
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Forstöðumaður sérfræðiþjónustu  
leik- og grunnskóla 

Fjölskyldudeild Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla.  
Um nýtt starf er að ræða. Æskilegur ráðningartími er  
frá 1. ágúst 2014 eða eftir samkomulagi.
 
Helstu verkefni eru: 
• Stjórnar og ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem sérfræði-

þjónusta leik- og grunnskóla veitir og er yfirmaður  
þeirra sérfræðinga sem vinna í málaflokknum.

• Ber ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlanagerð Fjölskyldu-
deildar hvað varðar sérfræðiþjónustuna í samvinnu  
við framkvæmdastjóra 

• Vinnur að samþættingu þjónustu.  
• Sér um ársskýrslugerð og vinnur að ýmsum forvarnar 

og þróunarverkefnum.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu mála sem skóla-

sálfræðingur.
 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt?
 
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2014.

Umsóknir óskast sendar 
fyrir 12. maí, á netfangið: 
elisabet@epal.is

Nánari upplýsingar veitir 
Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568-7733

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ: 

Epal óskar eftir 
að ráða sölustjóra 
gjafavörudeildar. 

Verkfræðistofan Vista hefur sérhæft sig í mælingum 
og eftirliti, allt frá uppsetningu á búnaði, söfnun gagna 
og framsetningu þeirra.
www.vista.is

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður.

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum 
starfsmanni til að fást við hönnun og smíði 
mæli- og stjórnkerfa, og viðhald og umsjón eldri kerfa.

Hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði
Reynsla sem nýtast mun í starfi
Enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 15. maí.
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

RAFMAGNS-
VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Umsóknarfrestur er til 11. maí nk. og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir  Birgir Örn Friðjónsson framkvæmdastjóri 
Verslanasviðs í tölvupósti birgir@byko.is eða í síma 515-4272.

STARFSSVIÐ:
Starfið felst í rekstri verslunar BYKO á Suðurnesjum.  
Verslunarstjóri ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar í samræmi við 
heildarstefnu og rekstraráætlun.

HELSTU VERKEFNI VERSLUNARSTJÓRA:
• Stýrir mönnun verslunar.
• Ber ábyrgð á vöruframsetningu.
• Stýrir sölumálum í samvinnu við sölustjóra.
• Ber ábyrgð á að vinnuferlum sé framfylgt.
• Samskipti við viðskiptavini og birgja.

HÆFNISKRÖFUR:
Við leitum að öflugum stjórnanda með mikla þjónustulund og drifkraft. 
Reynsla af rekstri er skilyrði og þekking á verslun er kostur.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
 
Við leitum að öflugum aðila sem er tilbúinn að leiða frábæran hóp 
starfsfólks til framtíðar.

ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA 
Í BYKO Á SUÐURNESJUM

Umsóknarfrest
Nánari upplýsi
Verslanasviðs 

STARFSSVIÐ
Starfið felst í
Verslunarstjó
heildarstefnu

HELSTU VER
• Stýrir mön
• Ber ábyrgð
• Stýrir sölum
• Ber ábyrgð
• Samskipti 

HÆFNISKRÖ
Við leitum að
Reynsla af re

Við hvetjum 

Við leitum að
starfsfólks t

Starf organista og tónlistarstjóra  
við Digranessöfnuð 

Starf organista og tónlistarstjóra við Digranessöfnuð í Kópavogi er 
laust til umsóknar. Um fullt starf er að ræða og verður ráðið í starfið 
frá og með 1. júní 2014. Auk starfs organista þá skal starfsmaðurinn 
hafa forystu í tónlistarstarfi safnaðarins. M.a. að sjá til þess að 
sönghópur sé ævinlega tiltækur til að leiða söng við kirkjulegar 
athafnir  á vegum safnaðarins.

Skilyrði er að umsækjendur hafi lokið kantorsprófi og hafi víðtæka 
þekkingu og reynslu af að vinna með kór.

Starfskjör, réttindi og skyldur eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
Þjóðkirjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2014 og skulu umsóknir sendar 
formanni sóknarnefndar Digranessóknar, Hreggviði Norðdahl, 
Álfhólsvegi 93, 200 Kópavogur. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sr. Gunnar Sigurjónsson 
(554 1620) sóknarprestur og Dr. Hreggviður Norðdahl (898 5413) 
formaður sóknarnefndar. Með umsókn um starfið veitir umsækjandi 
heimild til öflunar sakarvottorðs.  
Við ráðningu í starfið  er tekið mið af jafnréttisáætlun kirkjunnar.
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Sérnámsstaða í heimilislækningum 
laus til umsóknar

Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er  laus til umsóknar  
ein staða sérnámslæknis í heimilislækningum við heilsu-
gæsluna á Selfossi. Umsóknarfrestur er til 30. maí n.k.  
og er reiknað með að námsstaðan sé til þriggja ára.

Aðalstarfsstöð verður heilsugæslan á Selfossi og verður 
námið byggt á marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum 
en einnig er gert er ráð fyrir samstarfi við kennslustjóra 
sérnáms í heimilislækningum varðandi fræðilegt nám sem 
fer fram í reglulegu hópstarfi í Reykjavík. Til greina kemur að 
taka hluta af náminu erlendis í samráði við kennslustjóra.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands  
og fjármálaráðherra.

Upplýsingar um stöðuna veita Arnar Þór Guðmundsson 
yfirlæknir og kennslustjóri heilsugæslunni Selfossi í síma 
4805100 eða á netfangi arnar@hsu.is og Óskar Reykdalsson, 
framkvæmdastjóri lækninga í síma 868-1488 eða á netfangi: 
oskar@hsu.is

Umsóknum ásamt staðfestum upplýsingum um læknis- 
menntun og læknisstörf sendist á viðeigandi eyðublöðum  
til Óskars Reykdalssonar, framkvæmdastjóra lækninga.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu 
heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. 
Þjónustusvæði stofnunarinnar nær til um 20.000 íbúa á Suðurlands- 
undirlendinu.

Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi 
með 28 legu- og dagdeildarrúm og 40 hjúkrunarrúm.  
Stofnunin sinnir ennfremur heilbrigðisþjónustu á Litla Hrauni. 
Alls eru um 226  stöðugildi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

SÖLUFULLTRÚI Á NORÐURLANDI

Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á heimasíðu félagsins, www.ss.is fyrir 12. maí 
nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Þórðarson, deildarstjóri söludeildar, í 
síma 575 6000.

Sláturfélag Suðurlands er 107 ára öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu 
starfa um 300 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is.

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölufulltrúa sem fyrst, um er að ræða 
100% starf.

STARFSLÝSING

• Söluheimsóknir til viðskiptavina
• Áfyllingar í verslunum
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Reynsla úr sambærilegu starfi kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reglusemi, heiðarleiki og stundvísi
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óskar eftir sjúkraliða
Húðlæknastöðin ehf. óskar ef tir sjúkraliða í 60% 
starfshlut fall sem fyrst . Starfið er fjölbreyt t og 
krefst sjálfstæðra vinnubragða. Leitað er ef tir  
röskum einstaklingi sem getur unnið undir álagi 
ef svo ber undir. 

Tekið er á móti umsóknum á net fanginu  
brynja@hls.is eða bréflega til 
Húðlæknastöðvarinnar merkt “starfsmannastjóri”.

Þjónar þú með glæsibrag?
Gallery Restaurant og Viðeyjarstofa leita að 
þjónustulunduðum aðilum til að skapa ógleymanlegar 
minningar fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur 
séu með reynslu af veitingastörfum og hlýlega framkomu. 
 
Viðeyjarstofa
Viðeyjarstofa er opin daglega frá 15. maí til 30. september
og leitum við að vaktstjóra sem sér um daglegan rekstur,
starfsmannahald, innkaup og fleira. Viðkomandi þarf að  
vera eldri en 25 ára, með mikla reynslu af þjónustustörfum 
og bíl til umráða. 

Gallery Restaurant – Hótel Holti
Leitar af faglærðum þjónum eða einstaklingum með mikla
reynslu af þjónustustörfum í hlutastarf. 
 
Vilt þú starfa með fagmönnum að því markmiði að gefa 
óaðfinnanlega þjónustu í einu fallegasta húsi landsins?
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant- Hótel Holt. www.holt.is

WE NEED YOU
IN NORWAY

WWW.SVANEBEMANNING.NO

Svane Bemanning AS 
is one of Norwegian Companies that will

participate in Job fairs in Reykjavik 10th of May
(Saturday) from 11.00 to 17.00, at the premises of
"Harpa", the city's new music and conference hall.

We will be at the exhibition room called Flói.  
http://en.harpa.is

We are looking specifically for:
Carpenters, Welders, Concrete Workers,

Shuttering Carpenters, Plumbers and Electricians.

We search only for:
Skilled Workers with Certificates/References and

Minimum 3 Years of Professional Experience.

VeVegngnaa auaukikinnnnaa umumsvsvififaa vavantntarar o okkkkurur s sölölumumanannn fyfyririrr vavararahlhlututii.

UUmsækjkjjandidi þ þþarff ðað h h fafa ívíðtðt kæka þþeþ kkkkiingug á á l landbdbúún ðaðii,, l l fyfy turum,, vöör bubílílum oog 
vivinnnnuvuvélélumum. HaHannnn þ þararff aðað v vereraa frframamsæsækikinnnn, áráreieiðaðanlnlegegurur, ósósérérhlhlífífininnn ogog h hafafaa gggetu
till ðað skkipup lleggggjaj  sta frf sitt ogg vinna s ájáj lflfstætt. Ums kækjaj dndi þþaþ frf aðð hhaffa ggott vvaldld á á
ísíslelensnskuku o ogg enenskskuu.

Umsóknir skulu sendar á heida@kraftvelar.is fyrir 24. maí.
Öllum umsóknum verður svarað.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í  
Jafnlaunaúttekt PwC, sem stað-
festir að fyrirtækið greiðir körlum 
og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

Umsóknir berist fyrir 9. maí nk. á netfangið  
brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is.  

Landsvirkjun óskar eftir að ráða matreiðslumann eða 
matráð í afleysingar á tímabilinu 7. júlí – 15. ágúst nk. 
í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Reykjavík. Í starfinu 
felst umsjón með rekstri mötuneytis, dagleg matargerð 
og framreiðsla. Við leitum að hugmyndaríkum ein-
staklingi með ríka þjónustulund og framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Matreiðslumaður  
í afleysingar
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Við Grunnskólann í Hveragerði eru 
lausar stöður sérkennara á elsta stigi 
og umsjónarkennara á mið- og yngsta 

stigi. Einnig vantar okkur íþróttakennara 
tímabundið vegna fæðingarorlofs frá  

9. september – 9. desember 2014. 

Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í mann-
legum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og 
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta og við leggjum metnað í að áhrif þeirra 
séu augljós í daglegu starfi. Skólinn flaggar Grænfánanum 
og er að stíga sín fyrstu skref sem þátttakandi í verkefninu 
Heilsueflandi grunnskólar.

Upplýsingar um störfin veitir Fanney Ásgeirsdóttir, skóla-
stjóri, fanney@hveragerdi.is og í síma 483-4350.

Skólastjóri

Handverkshúsið ehf leitar að öflugum og reyndum 
starfsmanni í áframhaldandi uppbyggingu á  
verslun okkar á Dalvegi. Handverkshúsið stendur  
fyrir gæði og þjónustu og  er þekking star fsfólks  
því mjög mikilvæg.    
Staða verslunarstjóra felur bæði í sér stjórnun og 
skipulag verslunar, sem og almenna sölu og þjónustu.

Verslunarstjóri ber ábyrgð á
     •  Afgreiðslu í verslun
     •  Birgða og innkaupastýringu
     •  Starfsmannahald  
Kostir starfsmanns
     •  Sjálfstæður og drífandi
     •  Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
     •  Fagþekking á sviði verkgreina nauðsynleg
     •   Áhugi á sköpun og handverki skilyrði
     •   Tölvukunnát ta nauðsynleg
     •  Samskiptahæfileikar og þjónustulund mikilvæg

Umsóknarfrestur er til 10. Maí 
og umsóknir sendast á net fangið  
atvinna@handverkshusid.is

Handverkshúsið  Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi
Sími 555-1212 / info@handverkshusid.is
Netverslun: handverkshusid.is

ERTU SKAPANDI?

Við óskum eftir
aðstoðarmanni í eldhús

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 15. maí 2014.

World Class

Vinnutími:
100% starf í vaktavinnu.

 
Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga

á matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða
hæfileika í mannlegum samskiptum.

Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

DCG, Dempsey & Clark Group, er ráðgjafa- og fjárfestingafélag sem einbeitir sér að markaðssetningu 
á netinu, hugbúnaðarþróun og framsæknum veflausnum á sviði verslunar og þjónustu.
Nánar á: www.dcg.is

Hress og duglegur
bókari óskast
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Starfssvið:

· Umsjón með daglegum bókhaldsfærslum í DK

· Afstemmingar og virðisaukaskattsuppgjör

· Aðstoð við mánaðarleg uppgjör

· Aðstoð við ýmis dagleg og tilfallandi verkefni

 

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.
Umsókn ásamt mynd og ferilskrá sendist á umsokn@dcg.is

DCG Iceland leitar að hressum og duglegum bókara í krefjandi starf.

Hæfniskröfur:

· Reynsla úr bókhaldi er skilyrði

· Góð tölvufærni og mikil þekking á excel

· Góð enskukunnátta

· Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni, 

 útsjónarsemi og nákvæmni

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD

Rekstur 
upplýsingakerfa

Leitað er eftir öflugum, úrræðagóðum 

og duglegum tækni manni til starfa við 

fjölbreytt verkefni í UT deild KPMG.  

Viðkomandi þarf að vera þjónustulundaður, eiga 
auðvelt með að tileinka sér nýja tækni, vera 

sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum. 

Menntunar og hæfniskröfur 
Góð almenn tölvuþekking og menntun. Góð þekking 

á grunn þáttum Microsoft lausna og algengustu 
notenda forritum. Þekking á einu eða fleiri af eftirtöldu:

Microsoft SharePoint  •  Microsoft SQL 
server  •  Sýndarumhverfum (Hyper V, 

VM Ware)  •  Microsoft System Center 
(SCCM, SCSM, SCDPM, SCOM o.fl.)

Umsóknarfrestur til 16. maí. Nánari 

upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson, 

starfs manna stjóri í tölvu pósti 

agudmundsson@kpmg.is og síma 545 6077.

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar 
umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 

upplýsingar. 

kpmg.is
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Sumarvinna - Summer job
Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki í afgreiðslu og 
móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni í sumar. Um er að ræða 
Zodiac bátsferðir um lónið. Einnig óskum við eftir skip-
stjórnenda/leiðsögumanni. Umsóknir sendast á 
info@icelagoon.com 

We are looking for fun and reliable people to join our team 
for the summer 2014.  We need people in the reception for 
our Zodiac boat tours at Jokulsarlon.  We are also hiring 
captains/guides for our boats.  Please send us your inform-
ation to  info@icelagoon.com

Sérkennari / þroskaþjálfi

Bólstaðarhlíð 20  |  105 Reykjavík  |  S: 553 2590
isaksskoli@isaksskoli.is  |  www.isaksskoli.is

Skóli Ísaks Jónssonar

Starf - Háttvísi - Þroski - Hamingja

Skóli Ísak Jónssonar auglýsir eftir sérkennara, þroska-
þjálfa eða aðila með aðra sambærilega menntun. Um 
er að ræða 100% starf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnu með börnum 
með einhverfu. Við hvetjum jafnt konur sem karla til 
að sækja um. Fyrirspurnir og umsóknir sendist  á 
siganna@isaksskoli.is  fyrir 19. maí  2014. 

Skóli Ísaks Jónssonar var stofnaður 1926 og er sjálfs-
eignarstofnun. Skólinn er kenndur við stofnanda sinn 
Ísak Jónsson sem  var frumkvöðull á sviði uppeldis og 
menntunar yngri barna á Íslandi. Arfleifð hans hefur í 
gegnum tíðina markað kennsluaðferðir skólans.

Skólinn leggur ríka áherslu á virðingu fyrir nemendum, 
aðstæðum þeirra og möguleikum.  Sérstaða Skóla Ísaks 
Jónssonar er m.a. sú að skólinn er lítill og sinnir eingöngu 
kennslu á yngsta skólastiginu. Við skólann hefur í áratugi 
farið fram markviss kennsla 5 ára barna ásamt kennslu 
6 – 9 ára barna.

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Við viljum ráða veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Leiða daglegt starf, bera ábyrgð á starfsfólki og sjá um rekstur. 
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði, metnaður, öguð vinnubrögð 

og hæfni í samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi er kostur. Umsækjandi þarf að 

vera 30 ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
 

Upplýsingar veitir Herwig á hs@foodco.is.

VEITINGA
STJÓRI

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

 

HRAFNISTA
Reykjavík I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

Helstu verkefni: 

Menntunar og hæfniskröfur: 

Bókari 50% starf
Öflugt og ört vaxandi fyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða til sín 
starfsmann í bókhald og almenn skrifstofustörf

Umsóknarfrestur er til og með 
15. maí. Umsóknum skal skilað á 
netfangið bokhildur@gmail.com

sími: 511 1144
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Leik- og grunnskóli
Hvalfjarðarsveitar

Við skólann vantar til starfa fyrir 
næsta skólaár

Sérkennara / þroskaþjálfa / iðjuþjálfa:
• Auglýst er eftir sérkennara, iðjuþjálfa og/eða þroskaþjálfa   
 til starfa í 100% stöðugildi

Við Skýjaborg vantar til starfa fyrir næsta skólár
• Leikskólakennara. Umsækjandi um kennarastarf þarf að   
 hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla   
 hæfni í mannlegum samskiptum. Leikskólinn  leggur áherslu  
 á lýðræði og opinn efnivið. Í leikskólanum dvelja um 40 börn  
 aldrinum 1-6 ára. Í leikskólanum gefst tækifæri til að takast  
 á við fjölbreytt og skemmtileg verkefni sem tengjast þróun   
 leikskólastarfs, samvinnu leikskólans við grunnskólasvið   
 skólans og fleiri stofnanir.

Laun samkv. LN, KÍ, FL og/eða viðkomandi stéttarfélagi

Skólinn er heildstæður leik- og grunnskóli með um 120 nem-
endur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar í leikskólan-
um Skýjaborg og hins vegar grunnskólanum Heiðarskóla. Í 
grunnskólanum eru rúmlega 80 nemendur og samkennsla 
árganga fastur liður í skólastarfinu. Heiðarskóli starfar eftir 
aðferðum uppbyggingarstefnunnar; Uppeldi til ábyrgðar. 
Í Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar er lögð áhersla á 
umhverfismennt, útinám, skólinn er Grænfánaskóli og tækni-
mennt. Notkun á Ipad var innleidd í skólastarfið á yfirstand-
andi skólaári og eru allir nemendur Heiðarskóla að nota Ipad 
í námi og elstu börn Skýjaborgar. Einnig er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Frekari upplýsingar 
um skólann er að finna á heimasíðu hans http://www.skoli.
hvalfjardarsveit.is/

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist til Jóns Rúnars Hilmarssonar, 
skólastjóra, jon.runar.hilmarsson@hvalfjardarsveit.is – 
Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar, Hvalfjarðarsveit, 
301 Akranesi. Nánari upplýsingar veitir Jón R. Hilmarsson 
skólastjóri í síma 858-1944.

mþykkt

Skrifstofa AA  
samtakanna á Íslandi 

Starfsmaður óskast

A A samtökin á Íslandi óska ef tir að ráða starfsmann 
í 60% starf á skrifstofu samtakanna. Í starfinu felast 
m.a. almenn skrifstofustörf, samskipti við A A deildir 
og erlend samskipti.
 
Leitað er ef tir umsækjanda sem hefur þekkingu á 
uppbyggingu og starfi A A samtakanna. Viðkomandi 
þarf að hafa reynslu af skrifstofustörfum.  
Góð tölvukunnát ta er áskilin.
 
Einnig þarf umsækjandi að vera góður í mannlegum 
samskiptum, vera vel rit fær á íslensku og hafa góða 
enskukunnát tu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst .
 
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf  sendist í lokuðu umslagi til A A samtakanna, 
Tjarnargötu 20, 101 Reykjavík.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Eftirlitsmaður Samgöngustofa, verndardeild Kópavogur 201405/297
Starfsmaður Vínbúðin, reikningshald Reykjavík 201405/296
Sérfræðingur Minjastofnun Íslands Reykjavík 201405/295
Minjavörður Minjastofnun Íslands Austurland 201405/294
Verkefnisstjóri HÍ, skrifstofa alþjóðasamskipta Reykjavík 201405/293
Tanntæknir HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201405/292
Lyfjatæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201404/291
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201404/290
Framhaldsskólakennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201404/289
Kennarar, námsráðgj., stuðn.fulltr. Framhaldsskólinn í A-Skaftaf.sýslu Höfn 201404/288
Sjónfræðingur Miðstöð Reykjavík 201404/287
Heilsugæslulæknir, tímab. starf Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201404/286
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201404/285
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201404/284
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201404/283
Sérnámsstaða í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201404/282
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201404/281
Námsbrautarstjóri í búfræði Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201404/280
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja Vestmannaeyja 201404/279

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Steypubílstjórar / dælumenn 
Vegna mikilla verkefna framundan er BM Vallá að leita 
að kraftmiklum, duglegum og samviskusömum starfs-
mönnum með meirapróf og tækjaréttindi til starfa hjá 
fyrirtækinu. Við erum að leita að steypubílstjórum og 
dælustjórum. Starfsmönnum sem geta unnið sjálfstætt, 
eru nákvæmir, hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið 
undir álagi. Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum 
samskiptum við viðskiptavini og þurfa því að hafa góða 
framkomu og þjónustulund. 

Verið að leita að starfsmönnum í sumarafleysingar með 
möguleika á lengri ráðningu. Unnið er eftir bónuskerfi 
sem gefur aukna tekjumöguleika. 

Allar nánari upplýsingar gefur Sigurður Árnason í síma 
412 5100. 
Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is 

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 
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Auglýst eftir náms- og starfsráðgjafa

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi og Framhaldsskólinn 
í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) auglýsa sameiginlega eftir 
náms- og starfsráðgjafa í fullt starf.  Starfsstöðin er í Nýhei-
mum á Höfn í Hornafirði.  

Starfssvið er starfs- og námsráðgjöf og verkefnisstjórn fyrir 
Fræðslunetið á Suðausturlandi og náms- og starfsráðgjöf í 
FAS.  Ráðningartími frá 1. ágúst 2014.  

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af eða þekkingu 
á framhaldsfræðslu og framhaldsskólum. Lögð er áhersla á 
frumkvæði í starfi, sjálfstæð vinnubrögð og framúrskarandi 
samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til 19. maí nk.

Umsóknir um starfið með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf, auk meðmæla berist Eyjólfi Guðmundssyni skólameis-
tara FAS (eyjo@fas.is) eða Ásmundi Sverrir Pálssyni fram-
kvæmdastjóra Fræðslunetsins (asmundur@fraedslunet.is)

Nýtt starf

Leikskólinn Sjáland leitar af leikskóla- 
kennurum og starfsfólki með aðra  
uppeldismenntun eða reynslu af starfi.

aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Viltu bætast 
í hópinn?

L ik kóli Sjál d l it fti

Ertu leikskólakennari? 
Og langar að verða 
deildarstjóri?

Ertu leikskólakennari? 
Laus er til umsóknar staða  

leikskólakennara.

Grímseyjarskóli

Lausar eru til umsóknar stöður grunn- og  
leikskólakennara við Grímseyjarskóla.

 
Grímseyjarskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Þar verða 
á næsta ári 11 nemendur á grunnskólastigi á aldrinum 6 – 14 
ára og 4 nemendur á aldrinum 1 – 5 ára. Nemendur í 9. og 
10. bekkjum fara í skóla í landi 

Upplagt að koma og prófa eitthvað nýtt í lifandi og
skemmtilegu samfélagi. Húsnæðishlunnindi í boði!

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 8. maí 2014

Kjarnafæði óskar eftir nemum á 
samning í kjötiðn

Í dag eru fimm nemar í Kjarnafæði og við viljum bæta við þann 
hóp. Kjarnafæði er alhliða matvælafyrirtæki með 130 manns 
í vinnu og þar af nær 20 kjötiðnaðarmeistara og kjötiðnaðar-
menn sem framleiða flestar tegundir kjötvara.
Mikil áhersla er lögð á gæðamál og fagleg og vönduð vinnu-
brögð. Námið tekur fjögur ár, er kennt að hluta í Verkmennta-
skólanum á Akureyri og lýkur með sveinsprófi. 
Ef þú hefur áhuga á matvælum og vilt starfa í spennandi mat-
vælafyrirtæki, hafðu þá samband. Sérstaklega er bent á að 
starfið hentar báðum kynjum.
Umsóknum skal skilað á heimasíðu Kjarnafæðis,  
www.kjarnafaedi.is undir atvinnuumsókn og merkjast 
„Kjötnemar 2014“

Skóla- og frístundasvið

Ölduselsskóli - Umsjónarkennarar

Umsjónarkennara vantar næsta skólaár á yngsta  
og miðstig Ölduselsskóla. Æskilegt er að umsækjendur 
hafi reynslu af Byrjendalæsi og/eða Orð af orði.   
Hæfniskröfur:
• Kennarapróf 
• Færni í samskiptum 
• Faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum 
Nánari upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri 
borkur.vigthorsson@reykjavik.is og/eða í síma 6648366. 
Umsóknum skal skilað á vef Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is/laus-storf#job 
 
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um  
470 talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, 
þar sem lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi 
og starfi, leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum  og 
umhverfinu. 
 
Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum.  
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar 

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Staða aðstoðarskólastjóra í Akurskóla er laus til umsóknar. 
Leitað er að einstaklingi með góða færni í mannlegum 
samskiptum og sem sýnt hefur mikinn metnað í störfum sínum.

AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI
AKURSKÓLA Í REYKJANESBÆ

Umsóknarfrestur er til 14. maí nk. Laun og starfskjör fara eftir 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna SÍ.

Sjá nánar um Akurskóla: www.akurskoli.is
Sækja skal um starfið á vef Reykjanesbæjar 
http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

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

Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Róbertsdóttir, 
skólastjóri í síma 420-4550 eða 849-3822. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
sigurbjorg.robertsdottir@akurskoli.is

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og réttindi 

til kennslu í grunnskóla 
• Farsæll kennsluferill
• Stjórnunarnám æskilegt
• Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum 

og reynsla af miklu samstarfi við foreldra
• Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og samstarfsvilji
• Metnaður til árangurs og vera reiðubúinn 

til að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Þekking á þeirri hugmyndafræði sem höfð 

er að leiðarljósi í skólastarfi Akurskóla

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
• Vera staðgengill skólastjóra og taka 

virkan þátt í daglegri stjórn skólans
• Vinna að mótun og framkvæmd 

faglegrar stefnu skólans
• Vinna að skipulagi skólastarfs
• Hafa umsjón með vinnutilhögun 

starfsmanna
• Vinna markvisst að  því að ná fram þeim markmiðum 

sem sett eru fram í framtíðarsýn Reykjanesbæjar 
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FASTEIGNASALA TIL SÖLU!
Fasteignasalan er á höfuðborgarsvæðinu og hefur 

verið í rekstri í 10 ár.  Frábært tækifæri fyrir nokkra 
samhenta sölumenn, fasteignasala eða lögmenn.   

 
Áhugasamir hafi samband með tölvupósti  

á fasteignasala@yahoo.com.

Auglýsing um framboð  
við sveitarstjórnarkosningar í Hafnarfirði

Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga í Hafnarfirði 
sem fram eiga að fara laugardaginn 31.maí 2014 rennur út 
laugardaginn 10.maí nk.  

Yfirkjörstjórn mun þann dag hafa aðsetur í fundarsal  
bæjarráðs Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 2.hæð frá  
kl. 10:00 – 12:00 og veita framboðslistum viðtöku. Öll  
framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar eigi  
síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag. 

Yfirkjörstjórn mun á sama stað halda fund með umboðs- 
mönnum framboðslista sunnudaginn 11. maí kl. 17:00  
til þess að úrskurða um framboð og listabókstafi.

Yfirkjörstjórn vekur athygli á ákvæðum 3.gr.laga nr.5/1998 
um kosningar til sveitarstjórnar og VI. kafla  sömu laga um 
framboð og umboðsmenn. Nánari upplýsingar og leið- 
beiningar má nálgast á kosningavef innanríkisráðuneytis 
www.kosning.is

Hafnarfirði 29.apríl 2014
Yfirkjörstjórn Hafnarfjarðar

Jóna Ósk Guðjónsdóttir
Þórdís Bjarnadóttir

Hallgrímur Hallgrímsson

Laus er til umsóknar 100% staða grunnskólakennara við 
Grunnskólann á Drangsnesi frá 1. ágúst 2014. Í skólanum 
er lögð rík áhersla á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð 
nemenda sem allir eru einstakir og ómissandi. Þar starfa að 
jafnaði tveir kennarar, skólastjóri og 10-15 nemendur. 

Við leitum að kennara sem 
hefur réttindi til kennslu 
á grunnskólastigi og 
hefur brennandi áhuga á 
skólaþróun og framsæknu 
skólastarfi

Drangsnes er um 70 manna þéttbýliskjarni í Kaldrananeshreppi á Ströndum.  
Á Drangsnesi er kaupfélag, sundlaug, aðstaða til heilsuræktar, dásamlegir 
heitir pottar í fjöruborðinu, leikskóli og ómetanleg náttúrufegurð og friður.  
Í boði er ódýrt húsnæði nálægt vinnustað.

Endilega hafðu samband við Björn Kristjánsson 
skólastjóra í síma 451 3436 / 8645854 eða  
sendu póst á skoli@drangsnes.is fyrir 10. maí. 

AÐALFUNDUR
Barnaheill - Save the Children  

á Íslandi halda aðalfund  
þriðjudaginn  13. maí 2014  

kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna  
að Suðurlandsbraut 24. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
 

Félagsmenn eru hvat tir t il að mæta.
 

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Aflakór 15
Kópavogur
Parhús með auka íbúð.

Stærð: 261,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000
Húsið er 261,4 fm þar af er bílskúr 43,4 fm. Húsið er fullbúið bæði að utan sem innan. Bílskúrinn er
rúmgóður með 2 stórum gluggum.Góð aukaíbúð er í húsinu.Eign með mikla möguleika.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitirGunnar Sverrir í síma 862-2001 gunnar@remax.is eða Ástþór
Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali

S: 695-5520
jonrafn@valholl.is

Einbýli með útsýni yfir vatn
Fjársterkur aðili leitar að fallegu einbýli eða 
sumarhúsi (200 fm eða stærri) á eða í grennd við 
höfuðborgarsvæðið með útsýni yfir vatn en ekki  
er verra ef um vatnsbakkalóð er að ræða.

Utan höfuðborgarsvæðisins er það helst 
vesturland (Kjós, Skorradalur o.fl.) sem kemur 
til greina, innan við klst akstur.

Fullum trúnaði heitið.

Lei
fur

Daði

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is

Mjög góð fjögurra herbergja 100 fm íbúð með tveimur   
svefnherbergjum  og tveimur stofum á þessum vinsæla stað 
við Sundlaugaveg 28 ásamt bílskúr. Góður sameiginlegur 
garður. Íbúðin er öll í besta standi og nýbúið að yfirfara allt  
og mála. Góð íbúð á besta stað í bænum.  
Íbúðin leigist í eitt ár í senn.   Verð : 220.000.- pr mán. 
Allar nánari upplýsingar á dadi@101.is  eða í síma 511-3101.

TIL LEIGU
Sundlaugavegur 28 með bílskúr.

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 220 fm. Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir 
Ölfusána. Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan. Sólstofa, útsýnisstofa og fleira. Fullbúin eign í sérflokki. Verðtilboð. 

Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893 2233.

Ártún – Selfoss  - Einstök staðsetning og útsýni

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í Mánatúni 
7-17 í 5 stigagöngum. Húsin eru hönnuð af Kanon
arkitektum og vekja athygli fyrir gott skipulag og 
nútímalegt útlit. Allur frágangur er sérlega vandaður.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru
flísar á baðherbergi og í þvottahúsi.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefn-
herbergjum.
Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
Fyrstu íbúðirnar verða afhendar um mánaðar-
mótin sept. – okt. 2014.

Dæmi:
133,2 fm íbúð á 2. hææð

Verð: 46.700.000

Ný hús í miðri borg
Mánatún 7–17

Nánari upplýsingar á eignamidlun.is og hjá sölumönnum: 

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
gsm: 864 5464
gudlaugur@
eignamidlun.is

Kjartan
Hallgeirsson
gsm: 824 9093
kjartan@
eignamidlun.is

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
gsm: 824 9098
hilmar@
eignamidlun.is

Reynir 
Björnsson
gsm: 895 8321
reynir@
eignamidlun.is



Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.MAÍ 
KL.15:30-16:00

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb. Íbúðir á glæsilegum 
útsýnisstað.

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: MAÍ – DES 2014.

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

-

h b Íbúð á l l m

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
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OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4 MAÍ FRÁ KL 16:00 TIL 16:30 
AÐ DREKAVÖLLUM 40 HAFNARFIRÐI.          Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788nar. 661 7788

• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Ekkert til sparað.
• Á efrihæðum er lofthæð verulega aukin yfir borðstofu og stofu.
• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinsson
• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett 
innst í botnlangagötu. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.

VVEERRIIÐÐ VVEELLKKOOOMMIINN ÍÍÍÍ OOPIÐ HÚÚÚÚSS SSUNNUDAGGINN 4 MAÍÍÍÍ FRÁÁÁÁ KL 16 000

DREKAVELLIR 40
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4. MAÍ 
FRÁ KL 16:00 TIL 16:30 

Landmar

OPIÐ HÚS AÐEINS 6 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 

AÐEINS ÞRJÁR  

EIGNIR EFTIR.   

ALLAR Á EFRI HÆÐ

TILBÚNAR TIL 

AFHENDINGAR

100% þjónusta = árangur*
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Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

SÓLVALLAGATA 63 – 101 RVK
Einstaklega glæsilegt 233,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við 
Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið 
endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum árum.
V. 100 millj.

GULAÞING 6 – 203 KÓP
- Vel skipulögð 105.8 fm 3ja herb.íbúð á jarðhæð
- Sérinngangur, verönd og afgirtur garður
- Vandaðar innréttingar og gólfefni
- FÆST AFHENT FLJÓTT
V. 31.9.- millj. 

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS MÁNUD. 5. MAÍ  KL. 17:00 – 17:30.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. MAÍ 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

JÖTUNSALIR 2 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 4. MAÍ KL. 16.00 – 16.30
- Falleg 4ra herb, 124,1 fm íbúð auk bílageymslu
- Afar snyrtilegt og vel viðhaldið lyftuhús
- Laus við kaupsamning

V. 37,6millj.

HÖRÐALAND 16. 108. RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 4. MAI 2014 KL 16-16:30
- Vel skipulögð 52 FM - 2ja herb. íbúð á jarðhæð. 
- Ný gólfefni, innréttinga og tæki í eldhúsi.
- Parket og flísar á gólfum,
- Sér afnotaréttur að suður garði.
- Góð fyrstu kaup 
- V.21,9  MILLJ

STÓRHOLT 47.  105. RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4. MAI 2014 KL 17-17:30
- Stór glæsilegt 107,5 FM 4ra - 5 herbergja íbúð á 2. 
- Fallegar vandaðar innréttingar.
- Parket og flísar á gólfum,
- Stórar suður svalir. - Bílskúrsréttur.
- Þetta er eign fyrir vandláta. 
- V.36,9  MILLJ

KIÐJABERG – HEILSÁRSHÚS

LAUST TIL AFHENDINGAR
- Þrílyft 220 fm heilsárshús
- Lóð er 14.800 fm
- Laust til afhendingar fljótlega
- Vandaðar innréttingar
V. 39.9.- millj

AUSTURKÓR 53 -  203 KÓP

HAGSTÆTT VERÐ
- 180 fm raðhús á einni hæð.
- 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa.
- Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og

fullbúin að utan.
- Möguleiki á að fá húsin lengra komin
Endahús V.  37.4 millj.

ÞVERHOLT 24 – 105 RVK

Einstaklega falleg 124,8 fm. 5-6 herb. íbúð á 5. hæð 
(efstuhæð) ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 3 
rúmgóð svefnherbergi.  Aðstaða fyrir þvottavél og 
þurrkara innan íbúðar.  Frábært útsýni yfir borgina.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
V. 44,9 millj. 

LÆKJARBAKKI - 800 SELF.

- 242.3 fm með innbyggðum 45.5 fm bílskúr.
- Fjögur svefnherbergi, gott skipulag á einni hæð.
- Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð gólfefni úr eik.
- Vel staðsett á bökkum Ölfusár.

V. 49millj.

KLAPPARSTÍGUR - 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Stórglæsileg hönnunaríbúð með útsýni.
- Vönduð gólfefni og innréttingar.
- íbúðin hefur verið endurnýjuð að öllu leyti.
- Sölumaður sýnir eftir pöntunum.
V. 61.5millj.

STAÐARBAKKI 2 – 109 RVK

Opið hús mánudaginn 5. maí frá 17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 162,5 fm raðhúsi með bílskúr.
- Eignin er á tveim hæðum.
- Eigendur skoða skipti í hverfinu.
- Stutt í alla þjónustu.
V.39.9.- millj.

HRINGBRAUT 68   -  220 HFJ.

Opið hús sun. 4 maí. frá kl 15:00 til 15:30
- 119 fm. 4 herbergja íbúð þar af 27,1 fm bílskúr.
- Mjög góður staður í Hafnarfirði. 
- Húsið er mjög vel við haldið.
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu. 
- Sjón er sögu ríkari.
V. 27,9 millj.

HELLUBRAUT 3   -  220 HFJ.

Opið hús mán. 5 maí. frá kl 18:00 til 18:30
- Um er að ræða mikið endurnýjað 179.1 fm einbýlis-
hús þar af 30,4 fm. bílskúr, á eignarlóð að Hellubraut 
3 í Hafnarfirði.  Einstaklega fallegt útsýni yfir höfnina 
á einum besta stað í Hafnarfirði.

V.  49,0 millj.

DALTÚN  8  -  200 KÓP.

Opið hús sun. 4 maí. frá kl 14:00 til 14:30
- Um er að ræða einstaklega vandað vel skipulagt 

235,6 fm. parhús þar af 33.7 fm. bílskúr með gryfju.
- Mjög góður staður í Kópavogi. Húsið er mjög vel 

við haldið, fallegur garður, sólskáli. 
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
V.  54,9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

AÐEINS 1 HÚS EFTIR6 SELD 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930







BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 
2007, ekinn 99 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. tilboð 1250.000 kr 
Rnr.230954. Bílamarkaðurinn Sími 
567-1800 bilamarkadurinn.is

HONDA Hr-v. Árgerð 2004, ekinn 
32 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.380.000. Rnr.106058. 
Bílamarkaðurinn Sími 567-1800 
bilamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

 M.BENZ Ml 320 cdi Árgerð 2008, 
ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Sérlega snyrtilegur bíll. Verð 
6.990.000. Rnr.390459.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau 

12-16
www.bilalif.is

Í SÉRFLOKKI !
M-Benz S 350 (056) (NEW) 03/2006 
ek 93 þ.km , 3.5 V6 273 HÖ glæsilegt 
eintak, hlaðinn búnaði , leður 19” 
felgur ofl verð 6.9 míl ákv 4,3 mil

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Skoda Octavia Ambiente Combi TDI 
4x4 árgerð 2012 Ekinn 54 þkm. Dísil 
sjálfskiptur Verð kr. 4.190.000

NÝR Hyundai I30 Wagon CRDI Blue 
Drive Dísil beinskiptur 6 gíra, frítt 
í stæði, mikill búnaður. Verð kr. 
3.690.000

KIA Sorento Classic árgerð 2012 Ekinn 
29 þkm. Dísil sjálfskiptur Verð kr. 
5.750.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

VW Passat comfort l./sedan turbo. 
Árgerð 2005, ekinn 115 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.250.000. 
Rnr.221786. Sími: 894-5332

HYUNDAI H-1. Árgerð 2008, 6 manna, 
ekinn 29 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.194498. Sími: 894-
5332

HYUNDAI I 30 wagon diesel. Árgerð 
2008, ekinn 102 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.221751. Sími: 
894-5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

AUDI A4 130 hö.. Árgerð 03/2003, 
ekinn 125 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Leður, sóllúga, 17” felgur og fl. Verð 
1.350.000.-Er á staðnum. Rnr.155901.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

NÝ A-LINER EXPEDITION
 ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur 
ofl, ATH aðeins 2 stk í boði á 
þessu frábæra verði, Verð aðeins 
2.490.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.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

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2007, ekinn 175 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.790.000.- TILBOÐ 
3.990.000. Rnr.336308

TOYOTA Land cruiser 120 gx 33”. 
Árgerð 2006, ekinn 193 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.090.000.- TILBOÐ 
3.490.000. Rnr.371644.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

• 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

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 | 

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 2007, 
ekinn 77 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.160940.

KIA Sorento. Árgerð 2005, ekinn 
138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.290.000. Rnr.141039. Tilboð kr: 
1.790.000,-

KIA Ceed lx 1.4 new 2012. Árgerð 
2013, ekinn 28 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.210383. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2012, 
ekinn 40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.050.000. Rnr.990778.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2012, ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.690. Rnr.312092.

LAND ROVER Range rover 
supercharged. Árgerð 2007, ekinn 105 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 5.980.1 
eigandi og mjög vel með farinn 
Rnr.219739.

VOLVO Xc90 momentum d5. Árgerð 
2011, ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.900.1 eigandi umboðsbíll 
Rnr.219617.

BMW 520 d. Árgerð 2011, ekinn 63 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.
mjög fallegur og vel með farinn 
Rnr.311850.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

PORSCHE CAYENNE TURBO S 
nýskr. 08/2006, ek. aðeins 92 Þ.km, 
Verð 6.590.000. skiptir á dýrari! 
Raðnr.284481 á www.BILO.is

LAND ROVER FREELANDER DIESEL 
10/2007, ekinn 224 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.990.000. TILBOÐ 
1.290.000 Raðnr.251979 á www.BILO.
is - Er á staðnum!

RENAULT MASTER BUS hópbifreið (15 
farþ.) 03/2008, ek. 234 Þ.km, dísel, 6 
gíra. Verð 3.880.000. Skipti á 9 manna. 
Raðnr. 251750 á www.BILO.is - Rútan 
er á staðnum.

RENAULT MEGANE SPORT TOURER 
02/2012, ekinn 47 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.990.000. Raðnr. 
282991 á www.BILO.is - Frakkinn er á 
staðnum!

CHEVROLET TOSCA LT 09/2008, ekinn 
aðeins 50 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
leður, lúga ofl. Verð 1.980.000. Raðnr. 
252075 á www.BILO.is - Lettinn er á 
staðnum!

NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE CAB 
AT SE 02/2006, ekinn 121 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, lúga, hús ofl. Gott 
verð 1.980.000. Raðnr. 311179 á www.
BILO.is - Pikkinn er á staðnum!

PONTIAC GRAND PRIX GTP Árgerð 
2004, ekinn 151 Þ.km, 261hö, 
sjálfskiptur, leður, lúga ofl. Verð 
1.780.000. Raðnr. 284602 á www.BILO.
is - Úlfurinn er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris árg 2000, ekinn 176 verð 
450 þús. kr. Uppl. í s: 893 4838

OPEL Vectra-c. Árgerð 2004, ekinn 125 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 690.000. Ný 
skoðaður og ný tímareim Uppl. í síma 
8580466

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2013, ekinn 
36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Uppl.í síma 8580466

Land Rover Freelander 2007 Eins og 
nýr Verð 2.890.000 Uppl. s. 6174549

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

Glæsilegur húsbíll að gerðinni 
Daybreak, Ford V10 vél, árg. ‚07, ek. 
5.000 km. Allar uppl s: 892 2310

Mitsubishi L200 árg. ‚07 leður 
innrétting, Ek. 126 þ. nagladekk á 
felgum fylgja, ásett verð 2,3 m. Uppl. 
8932284

Hef ákveðið að selja dekur bílinn, 
Mazda 6, árg. 2005, ásett verð er 1,2 
millj. tilboð 990. þúsund, vél ekin 75 
þúsund. Nánari upplýsingar í síma 
862-3377.

Honda Accord Executive 2007 
ek125000 ,einn með öllu. Verð 1950þ. 
Siggi 6955570

VW Polo trendline. Árgerð 2012, ekinn 
42 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.050.000.
Uppl í síma 8580466

Til sölu Ford Mustang GT 89 með 
paxton blásara 500 hö uppl S 663-
4493

TOYOTA Auris Dísel Árgerð 2008, 
ekinn 122 Þ.KM, 5 gírar. Verð 
1.630.000. Uppl í síma 8580466

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

TOYOTA Avensis S/D, Árgerð 2012, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.790.000.uppl í síma 8580414

TOYOTA Auris Dísel. Árgerð 2011, 
ekinn 45 Þ.KM, 6 gírar. Verð 2.390.000. 
Uppl í síma 8580414

TOYOTA Land Cruiser 120 VX 2006 
ekinn 130 þ.km. Dísel. Sjálfskiptur 33”. 
Verð 4.290 þús. Uppl. í S.858-3250.

CITROEN C4. Árgerð 2006, ekinn 
79 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
880.000. Uppl í sima 8580414

TOYOTA Land cruiser 120 VX 33” 8 
manna. Árgerð 2004, ekinn 183 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Uppl. í síma 8580466

Til sölu Renault Scenic Megane árg. 
‚02 ek. 191 þús. 4x4 krókur, sk.‘14 
v.250þús. Uppl. í s. 6967003.

Gullmoli Nissan Terrano Dísel 
7 manna árg. ‚03 ek. 114þús. V. 
1.300.000. Uppl. í s. 6967003

Strandveiðibátur-Skagstrendingur m/
öllu. 2 rúllur fylgja (12v/24v/) verð 2 
millj. S: 6183074

Renault megane scenic árg. 2000. 
sk.‘17. reyklaus, barnastóll fylgir með. 
Tilboð 240 þús. s. 6964469.

Yaris 5dyra til sölu, árg. 2000. ek. 
210.000.- Uppl. 8221717

 250-499 þús.

POLO 2005 - TILBOÐ 480 
ÞÚS VISA

VW POLO 1,2 árg 2005 ek.153 þús, 
beinskiptur, 5 dyra, ný skoðaur 15, 
góð dekk,tímakeðja, eyðir mjög litlu 
ásett verð 760 þús TILBOÐ 480 ÞÚS 
möguleiki á 100% visa/euro s.841 
8955

FORESTER 4X4 - TILBOÐ 390 
ÞÚS

 SUBARU FORESTER 4X4 2001 ek 145 
þús m. sjálfskiptur, ný skoðaður 15, 
dráttarkrokur, heilsársdekk, ásett verð 
590 þús TILBOÐ 390 ÞÚS möguleiki á 
100% visalani s.841 8955

GÓÐUR RAV4 - TILBOÐ 380 
ÞÚS

TOYOTA RAV4 árg 96 ek 180 þús, 
beinskiptur,4X4 ný tímareim, vel með 
farinn bíll á sett verð 490 þús TILBOÐ 
380 ÞÚS möguleiki á 100% visa s.841 
8955

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR-100% 
VÍSALÁN !

NISSAN PRIMERA ACENTA 2004 
ek.151 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 
15, bakkmyndavél, magazine, ofl. mjög 
góður akstursbíll, ásett verð 950 þús 
TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaláni s.841 8955

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 til sölu, 
46 tommu breyttur, beinskiptur, 
driflásar, skriðgír, loftdælur, talstöð, 
sæti fyrir 10 farþega, árg 2012, 
hópferðaleyfisskoðaður, breyttur 
af Jeppaþjónustunni Breyti, ekinn 
23.000 km. Afar vel með farinn. Kjörið 
tækifæri fyrir akstur á ferðamönnum 
og/eða sem einkafjallabíll 
fjölskyldunnar. Ásett verð er 17,9 
milljón kr. Allar nánari upplýsingar 
gefur Páll Halldór í síma 664-2103.

MERCEDES BENZ 814D TIL 
SÖLU

Mercedes Benz 814D rúta, 16 + 1 
farþegar, árg. 1991. Ek. 540.000. Bíll 
í góðu ástandi, mjög nýleg og góð 
vetrardekk. Tvöfalldar rúður, góð sæti, 
leiðsögukerfi, olíumiðstöð o.fl. Verð 
tilboð kr. 1.250.000. Engin skipti. Uppl. 
í s. 690-0047.

Til sölu, Volvo Dragmuller hópferðabíll 
44+2 Árgerð 1997, ekin 550.000 
Aðeins tveir eigendur af bílnum, 
mjög rúmgóður og vel með farin 
rúta. Ný Michelin Ice Grip dekk negld 
fylgja með. Verð 7.9 m. Allar frekari 
upplýsingar í síma 661-7222 Sigurður

 Vörubílar

Vörubílspallur, stærð 330 x 325 til 
sölu! Tilboð óskast. Uppl. Í síma 897 
6240 Sævar

 Húsbílar

 Mótorhjól

Hef til sölu Hondu VTX 1800 2008 
módel. Er í mjög góðu standi. Uppl. í 
s. 855 1412

 Vespur

Blá Znen QT-50 Wacky Fjórgengis til 
sölu. Götuskráð ek. 40km. Uppl. í s. 
8628980

 Reiðhjól

 Kerrur

TRÚSSKERRA TIL SÖLU
Góð yfirbyggð trússkerra til sölu. Verð 
kr.175.000. Uppl. í s. 690-0047.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 560 CFE árg.‘13. 
Sólarsella, markísa, rafgeymir. Klárt í 
útileguna. V.4.490. S.8585238.

Til sölu Hobby Prestige 650 KMFe ‚08. 
Frábært fjölskylduhús. Alde hitakerfi, 
loftpúðafjöðrun, markísa, grjótgrind, 
2 kojur bakarofn o.fl. V. 4.6 m. Uppl. Í 
s. 8922950

Wilk Sento 450 HDT árg. 2011 Vel 
um gengið, lítið notað, og sem nýtt. 
Sólarsella, markísa og loftnet fyrir 
sjónvarp. Upplýsingar í síma 6980735.
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Netverslun 
GRAF.is 

 Fellihýsi

Palomino Colt árg.2000þ 9.fet. Mjög 
vel með farið m. fortjaldi. Verð 590þ. 
stgr. Upplýsingar í s:896-9819.

 Lyftarar

Til sölu Jungheinrich EFG220. Árg. 
2004. Lyftigeta 2.000kg. Lyftihæð 
4,8 m. Laust vökvaúttak. 48V 
rafgeymir, hleðslutæki fylgir með. 
Framhjóladrifinn. Verð 750.000kr án 
vsk. Kraftvélar ehf. Sími 535-3500. 
www.kraftvelar.is

Jungheinrich rafmagnslyftari til sölu. 
Ný yfirfarinn með nýjum rafgeymi 
Lyftigeta 1,4 tonn Lyftihæð 5,2 m 
GSM 660 6050

 Vinnuvélar

Til sölu Hitachi 130w hjólavél með 
rótortilti, notkun 6000 tímar. Góð vél, 
gott viðhald. Verð 7,5 mill.+VSK. Upp. 
í s. 8921882

 Bátar

MIÐGARÐUR 578-5544 
KYNNIR TIL SÖLU 
66 BRÚTTÓTONNA 

DRAGNÓTA OG LÍNUBÁT.
Báturinn er stálbátur smíðaður 

1973 af Bátalóni í Hafnarfirði. Vél 
er Caterpillar, 2-1988, fyrra nafn 
Súgfirðingur. Brúttótonna 66,00, 

Nettótonn 19,91 Hestöfl 408, 
breidd 4,80, mestalengd 21,78, 
skráð lengd 20,23, dýpt 2,55. 

Verð tilboð.
Nánari upplýsingar veittar á 
skrifstofu Miðgarðs 578-5544 

eða Brandur Gunnarsson 
sölumaður 897-1401 eða 
brandur@fastmidgardur.is 

Guðbjarni Eggertsson lgf, hrl

Til sölu 31 fet / 9,5m. Yanmar vél 125 
hestöfl. Ganghraði 11-12 mílur. Tilvalið 
t.d. fyrir tvær fjölskyldur. Svefnpláss 
fyrir 4 til 5. Til greina kemur að 
taka seljanlega bíl upp í hluta 
kaupverðs. Báturinn er alveg ónotaður. 
Upplýsingar í síma 864 3336 Jón

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

Til sölu 30 feta skemmtibátur árgerð 
1998 báturinn er allur sem nýr að 
innan sem utan. Vél Volvo Penta 
260hö ekin aðeins ríflega 800 tíma, 
vagn fylgir. Verð 15,9m. Uppl. í s. 
893-7900

TIL SÖLU FJORD
730 með volvo kad 43 230 hö keyrð 
450 tíma,volvo DPE 290 drifi, gps, 
dýptarmælir, radar, vatns miðstöð, olíu 
miðstöð, rennandi vatn og wc sími 
8925855

 Flug

Til sölu 1/7 hluti í flugvélinni TF-FFH. 
PA-28R-201TTurbo Arrow III Árg. ‚78. 
Gangverð á hlut er um 1.400.000 
Á eftir skoðun og proppskipti. Tilb. 
óskast. Skipti á ódýrum bíl koma til 
greina. Uppl. í s. 8460608

 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.

Michelin XZL 20 dekk 5 stykki af 395 
85 R20 dekkjum, 90% mynstur! Uppl. Í 
síma 897 6240 Sævar

 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

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

 Hreingerningar

Tek að mér þrif í heimahúsum,er 
vön,vandvirk og íslensk. Uppl. í s. 661 
3700.

TOPPÞRIF EHF. S. 778 0330
Ræstingar og þrif fyrir fyrirtæki og 
húsfélög. Gerum verðtilboð. toppthrif@
toppthrif.is

 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.

 Bókhald

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

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

 Málarar

SANNGJARNIR 
VERKTAKAR ÓSKAST 

Í EFTIRFARANDI 
VERKGREINAR:

Gröfuvinnu 

Málningarvinnu 

Múrvinnu 

Smíðavinnu

Skilyrði eru: 
Sjálfstæði og góð vinnubrögð

Áhugasamir sendið umsókn á 
netfangið verktaki@vtr.is

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

BYGGINGAVERKTAKI 
FAGAÐILAR.

Getum bætt við okkur verkum í sumar. 
Tökum að okkur alla almenna trésmíði 
t.d. sólpalla, glugga, þök og margt 
fleira. S:869-7793
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 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

UPPSLÁTTUR
Getum bætt við okkur verkefnum í 
uppslætti. Erum með öll tæki sem þarf 
til. S. 840-6100

 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. 
Löggiltur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 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

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

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

Trampólin og öryggisnet á frábæru 
verði. Allar frekari upplýsingar á 
trampolin.is

Bílskúrsala Eyratröð 5, milli 13-18 
laugardag og sunnudag. s. 565 3275

MÚRARAR
TIL SÖLU 2 MÚRDÆLUR : PFT og 
Putmaster Í góðu standi á góðu verði. 
Uppl. í síma 840-61100

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.

 Til bygginga

Til sölu flekamót fyir krana. Mótin eru 
3,05m á hæð og í nokkrum lengdum 
upp í 12m. Mótin eru auðveld í notkun 
og skila góðum árangri. Auðvelt að 
hækka upp þegar steypt er 2 eða 3 
hæða hús. Áfastir vinnupallar. Magn 
100 lm í tvöföldu með ÖLLUM 
fylgihlutum. Hægt að útbú þannig 
pakka að mótin passi fyrir ákveðið 
verkefni . Uppl. í s. 840-61100

 Verslun

WE-VIBE II, III OG IV
Bætir kynlífið og konur fá miklu 
meira út úr samförum með WE-VIBE 
Vinsælasta unaðstæki í heiminum 
meðal para mörg ár í röð. Sendum 
um allt land Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró www.hush.is

 Fyrirtæki

PRENTSMIÐJA TIL SÖLU
Til greina kemur að selja prent og 
bókbandstæki sér. Uppl. í s. 898-0314 
& 898-0315

HEILSA

 Heilsuvörur

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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

2ja herb.stór íbúð til leigu m/öllu, 
skammtímaleiga júní, júlí og ágúst. 
Íbúð í 110 Rvk. Uppl. í s. 697-8655.

Til leigu 2ja herb. íbúð í 
Krummahólum efra Breiðholti. 
Yfirbyggðar svalir, verð 110.000 pr. 
mán. Trygging 2 mán. Hiti innifalinn 
en ekki rafmagn. Reglusemi áskilin, 
leigist til lengri tíma. Uppl: antonben@
simnet.is

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475. Eftir 
klukkan 17.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

2. herb. íbúð óskast í 105 Greiðsg. 
100þús. á mán. og 3. mán. trygging. 
Uppl. i s.6628651

 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

Til fluttnings 38 fm. heilsárs sumarhús 
ásamt verönd, húsið er 2 herbergi, 
eldhús, stofa, baðherbergi með 
sturtu og geymslu. Húsið er staðsett 
í Miðfellslandi í Þingvallasveit. Uppl. 
gefur Þórður í síma 8924307

SUMARBÚST. Í HÚSAFELLI
Til sölu stórskemmtilegt ca. 46 fm 
sumar eða vetrarhús sem hentar vel 
fyrir litla fjölskyldu. (2 svefnherb). 
Bústaðurinn er vel staðsettur á 
leigulóð (kaupréttur á lóð) umvafin 
gróðri með pall til suðurs og vestur 
í átt að kvöldsól. Á pallinum er 
tölvustýrður pottur í fallega grónu 
umhverfi. Verð. 11,8 Uppl. Þórarinn 
8964554

 Atvinnuhúsnæði

STAPABRAUT 5 - 
REYKJANESBÆ 

250 FM Á BESTA STAÐ Í 
REYKJANESBÆ - 

VIÐ HLIÐINA Á KAFFI TÁR 
TIL LEIGU. 

Hentugt fyrir ferðatengda 
starfsemi. Umferðin til og frá 
flugvellinum liggur fram hjá 

húsnæðinu. 

Um er að ræða 250fm á einni 
hæð sem skiptist í sal/kaffistofu/

skrifstofu og snyrtingar. Stór 
innkeyrsluhurð. Ágætt útisvæði 

sem hægt er að fá stækkað. Verið 
er að innrétta húsið og verður 
það tilbúið til útleigu fljótlega. 
Miðað er við langtímaleigu og 

þá er hægt að aðlaga húsið 
að einhverju leyti að þörfum 

leigjanda.
Upplýsingar gefur Páll í 

s. 840 6100

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA

 Atvinna í boði

MALBIKSVIÐGERÐIR EHF.
 Óskar eftir mjög öflugum 

starfsmanni í vinnu. Möguleiki á 
verkstjórastöðu fyrir réttan aðila!

Meirapróf er æskilegt.
Frekari upplýsingar og umsóknir 

á thorvardur@gsg.is

MARKMIÐ VERKTAKAR
óskar eftir að ráða vana menn í 
hellulagnir. Einnig vantar múrara 

og smið. 
Uppl. sendist á: 

markmid@markmid-ehf.is

HÁRSNYRTIR ÓSKAST.
Vegna breytinga er stóll til leigu 

hjá okkur. Sparta Rakara og 
hárgreiðslustofa Laugarásvegi 1.
Uppl. gefur Særún í s. 896 3963

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða vanann bílstjóra með CE 
meirapróf í sumarstarf með 

aðsetur í Reykjavík. Olíudreifing 
greiðir ADR námskeið og laun á 
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra 

sem ekki hafa ADR réttindi. 
Störfin standa báðum kynjum 

jafnt til boða.
Nánari upplýsingar veitir Helgi 
M. Egonsson í síma 550-9937. 
Umsóknir berist til odr@odr.is

FIRMA SS VERK
Zatrudnie pracownikuów 

fizycznych do prac ziemnych.
Tel. 847 7663

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskaraftur óskast í bakarí, 
með reynslu af smurbrauðs og 
súpugerð. Íslensku kunnátta 

skilyrði og ekki yngri enn 25 ára. 
Framtíðarstarf.

Uppl. sendist á : 
sveinsbakari@sveinsbakari.is

LÆRÐIR SMIÐIR MEÐ 
SVEINSPRÓF !

Byggás ehf óskar eftir að ráða 
lærða smiði með sveinspróf. Næg 

verkefni framundan.
Tekið verður við umsóknum á: 

byggas@internet.is fyrir 05. maí

Óskum eftir starfsmönnum sem eru 
vanir trjáklippingum og hellugögn. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Byggingaverktaki óskar eftir smiðum 
eða mönnum vönum í móta og 
viðhaldsvinnu. Uppl. 894 4646

Bílstjóri óskast með meirapróf á 
sendibíl uppl. í síma 6152527 eða 
skuli1@simnet.is

 Kierownik do sklepu spozywczego 
euro market Wymagania 1 
doswiadczenie na stanowisku 
kierowniczym 2 umiejetnosc 
negocjacji cen co wyrozni sklep na tle 
konkurencji 3bardzo dobra obsluga i 
znajomosc komputera 4samodzielnosc 
w rozwiazywaniu biezacych 
problemow 5 dyspozycyjnosc 
sumiennosc i lojalnosc 6 znajomosc 
jezyka islandzkiego lub angielskiego Cv 
prosze wysylac na maila pantherehf@
gmail.com

E. SIGURÐSSON EHF
Óskar eftir að ráða smiði til starfa. 
Uppl. í s. 691 8842 Eyjólfur

 Atvinna óskast

Vanur húsasmiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 6960080

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Maður óskar eftir kynnast konu á 
aldrinum 50-60 ára með félagsskap í 
huga. Er í eigin húsnæði. S. 783 0153
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– fyrst og   fremstgg

ódýr!

Á GRILLIÐ
GOTT

27%2222722727777777
afsláttur

Krónaan
Bííldshööfðaa

Krrónnan
Grrannda

Krónann
BBreiðhoolti

Krónann
Mosfellsbbææ

Króónnan
Árrbbæ

Krónan
AAkranesi

Krónaan
Vestmannaaeyjum

Krrónan
Reyyðarfirði

Krrónan
Hvaleyyrarbrauutt

Krrónan
Reykjaavíkurvegi

Krónan
Vallakóór

Krónan
Selfossi

Krónnan
Linddum

400000%4444000000000
afsláttur

1299kr.
kg

Verð áður 2198 kr. kg
Grísakótilettur lúxus úrbeinaðar, erlendar

400000%4444440000000000
afsláttur

1598kr.
kg

Verð áður 2197 kr. kg
Grísalundir erlendar

1299kr.
kg

Verð áður 2198 kr. kg
Grísahryggur úrbeinaður, erlendur

27%2222722272727777777
afsláttur

2098kr.
kg

Verð áður 2898 kr. kg
Ungnauta innralæri, erlent



  699kr.

pk.

Verð áður 1099 kr. pk. 

Papco Fífa salernisrúllur,

                        
   12 stk.

Hámark
6 pakkar

á mann meðan 
birgðir endast!

36666%333333336336666666666
afsláttur

v

12
í pk.

ÓDÝRT

Í KRÓNUNNI!

VILTU VINNA

FATBOY HENGIRÚM?

Kauptu tvær NIVEA vörur 
að eigin vali og þú getur 
unnið glæsilega vinninga 

fyrir sumarið!

Settu svarseðilinn sem þú finnur hjá 

NIVEA vörunum og kvittunina fyrir 

kaupunum saman í þátttökukassa 

fyrir 31. maí 2014 

Kauptu 2x1 lítra 

af Floridana að eigin 

vali og fáðu 1 lítra 

af Floridana appel s-

ínusafa í kaupbæti!
--
!!!

3
fyrir

2

vv
aaaaafaaaafaf
íníín
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BrandararBrandarar
Magga fór að kaupa skó.
„Hvernig eru þessir?“ spurði skókaupmaðurinn.
„Þeir eru dálítið þröngir,“ sagði Magga.
„Prófaðu að toga tunguna út,“ sagði skókaupmaðurinn.
„Nei, þeið eðu ennþá þðöngið,“ sagði Magga.

Sérstakur hádegisverðarmatseðill:
Kjúklingur eða buff kr. 600
Kalkúnn kr. 550
Börn kr. 300

Í matarveislunni hvíslar mamman að syni sínum:
Hvers vegna lagðir þú engin hnífapör við diskinn hjá Jóa frænda?
Sonurinn segir upphátt:
Ja sko! Ég hélt að Jói þyrfti engin hnífapör. Þú sagðir að hann borðaði 
eins og svín!

HANN 
ARNAR 
VALUR 
VALSSON , 
sjö ára, 
sendi okkur 
þessa mynd 
af tveimur 
strákum að 
tala saman.

Hvað valdir þú að lesa í Stóru 
upplestrarkeppninni og af 
hverju? „Í fyrstu umferð feng-
um við texta úr bókinni Ertu 
guð afi? þannig að við völdum 
þá ekki. Í umferð númer tvö 
völdum við ljóð úr bæklingi 
með tíu ljóðum eftir hana Erlu. 
Ég valdi ljóðið Tímaklukkuna 
því mér leist best á það. Í þriðju 
umferð áttum við að lesa ljóð 
að eigin vali. Ég valdi Hudson 
Bay eftir Stein Steinarr af því 
ég hef spilað lagið við það með 
Skólahljómsveit Kópavogs og 
þekkti ljóðið nokkuð vel.“

Veistu hversu margir krakkar 
tóku þátt í keppninni í Kópa-
vogi? „Ég held þeir hafi verið á 
milli 400 og 500.“

Var gaman að vera með? „Já, 
mjög, en ég átti alls ekki von 
á því að komast í Salinn því 
ég var nefnilega varamaður í 
keppninni innan míns skóla.“

Hvernig leið þér þegar þú 
varst að lesa upp? „Bara nokk-
uð vel, ég var ekkert sérstaklega 
stressuð, ekki eins og ég bjóst 
við.“ 

Lestu oft upphátt fyrir foreldr-
ana? „Ekki lengur. Við áttum 
alltaf að gera það áður fyrr en 
núna er ég alveg hætt því nema 
fyrir upplestrarkeppnina, þá 
æfði ég mig með því að lesa 
upp fyrir mömmu og pabba.“

Hvað er mikilvægast við upp-
lestur? „Að standa kyrr, tala 
ekki of hratt, tala skýrt og 
greinilega, tala hátt og túlka 
lesturinn.“

Ertu mikill lestrarhestur? „Já, 
já, ég les þó nokkuð mikið.“

Áttu þér einhverja uppáhalds-
bók? „Já, það eru Harry Potter 
og Hungurleikarnir.“

Í hvaða skóla ertu og hvað 
finnst þér skemmtilegast að 

læra þar? „Ég er í Snælands-
skóla. Ég á mér ekki beint neitt 
uppáhaldsfag en mér finnst 
íþróttir skemmtilegar.“

Hver eru helstu áhugamálin 
þín fyrir utan skólann? „Ég 
æfi fótbolta með HK, æfi líka 
á tenórsaxófón í Skólahljóm-

sveit Kópavogs og er í B- sveit 
þar. Svo finnst mér gaman að 
vera með vinum mínum og fara 
í sveitina.“

Hvað langar þig að verða 
þegar þú verður stór? „Er eig-
inlega bara ekki búin að hugsa 
svo langt, kannski arkitekt.“

Mikilvægt að tala hátt 
og túlka lesturinn
Rakel Svavarsdóttir bjóst ekki við að sigri í Stóru upplestrarkeppninni í Kópavogi 
þar sem á milli fj ögur og fi mm hundruð krakkar tóku þátt en hún lenti í 1. sæti.

SIGURVEGARINN  Milli skólalærdóms, fótboltaæfinga og hljómsveitar-
æfinga gefst smá tími til að líta í sögubók. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

94

„Og þú Lísaloppa sem allt veist,“ sagði Kata með þjósti. „Hvaða örvadæmi á þetta nú
að vera.“ „Ég veit nú ekki allt,“ sagði Lísaloppa. „En ég er með gátubókina og hún aftur 
á móti veit hvaða örvadæmi þetta er.“ „Jæja þá, lestu,“ sagði Kata. „Hér er spurt,“ 
las Lísaloppa. „Hver af þessum örvum bendir nákvæmlega á miðju hringsins.“ „Heyrðu 
mig nú,“ sagði Kata. „Þetta er ekkert hægt, það er nánast enginn munur á örvunum.“ 
Konráð horfði á myndina og sagði svo glaður. “Jú, það er munur, ég held meira að segja 
að ég sé búinn að sjá hvaða mynd það er.“ Það hnussaði í Kötu. „Jæja þá, best að reyna.“

Getur þú séð hvaða ör það er sem bendir nákvæmlega á miðju hringsins?

A

Svar

B D

E F G

H I J



VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ 449.990

TILBOÐ 299.990
AFSL. 150.000

FULLT VERÐ 129.990

TILBOÐ 69.990
AFSL. 60.000

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

FULLT VERÐ 249.990

TILBOÐ 199.990
AFSL. 50.000

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP

FULLT VERÐ 139.990

TILBOÐ 99.990
AFSL. 40.000

FULLT VERÐ 169.990

TILBOÐ 129.990
AFSL. 40.000

FULLT VERÐ 499.990

TILBOÐ 349.990
AFSL. 150.000

LG SJÓNVÖRP 
MEÐ ALLT AÐ 

200.000 KR. AFSL.

YAMAHA HLJÓMTÆKI 
MEÐ ALLT AÐ 

100.000 KR. AFSL.

42“ FULL HD LED SJÓNVARP 60“ LED SJÓNVARP

46“ FULL HD LED SJÓNVARP 32“ FULL HD LED SJÓNVARP 55“ ULTRA HD SJÓNVARP

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

MYNDAVÉLAR MEÐ ALLT AÐ 55% AFSLÆTTI
Nikon – Olympus – Panasonic

HEYRNARTÓL MEÐ ALLT AÐ 44% AFSLÆTTI
Philips – JVC – TDK – JBL – AKG

BLUETOOTH HÁTALARAR OG VÖGGUR MEÐ ALLT AÐ 48% AFSLÆTTI
TDK – JBL  – Yamaha – harman kardon
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Háttur meintra hænsnfugla (7)
7. Hér segir af bunkum sem virðast minnka eða 

stækka við samanburð (8)
11. Leiðin til lénsins liggur um Kerfisgarð (7)
12. Heyri kliðinn frá kjaftinum, það er ljóti 

hroðinn (7)
13. Þessi vasast í ýmsu, m.a. tunnu af möl (8)
14. Leiðindastaða fyrir slæma (7)
15. Burt með korn og makka segir langintes (7) 
16. Fangar flokk manna rétt utan sýslumarka (8)
17. Skutla rokkstjörnu á skektunni og kalla 

hreinsun (7)
21. Rödd fyrir hross og suð um eyðilegginguna 

(8)
25. Stökkva á sudda (3)
26. Spreða gjaldeyri á Sprengisandi og Sonora 

(10)
28. Emja þá Pétur og Björg í Jökulsárgljúfrum (13)
30. Baulandi hormón á helgum stað (7)
32. Málglatt gengi tekur orðaslaginn (8)
33. Rónakaka í boði fyrir hlífðarflíkur (8)
34. Umbuna fastráðnum karli (10) 
38. Hér er vísað til lýsandi dæmis um fæðubótar-

efni (5) 39 Tinni er næstum eins og eggið (5) 
40. Hrökkva fram úr er þau snarla (6)
42. Þar sem áður var Afríkuveldi svæfir fólk börn 

í dag (5)
43. Ætli hann lúskri á lötum jálki? (5)
44. Andlaus líður fyrir að vera alveg tómur (6)
45. Þjópokar þykja smart og praktískir mjög (9) 
46. En komi hún utan að vaknar hún, vantrúin (5)
47. Fjöldi punkta orsakar ringulreið (8)
48. Brugðumst vitlausum aðilum (9)
49. Göptum galopnum kjöptum (5)

LÓÐRÉTT
1. Hjálp hesta leiðir til einhvers betra (7)
2. Ná þjálfun í að níða skóinn af öðrum (7)
3. Byggði eldstæði (8)
4. Kann vel við hvatningarhljóð í hinni (7)
5. Æðislegt svar er rót skelfingarinnar (6)
6. Plattfótur hefur sóla framar skrefi (6)
7. Finn leið inn við umferð (6)
8. Í veski hinna veiku má finna lyf og læknisdót (11)
9. Í fyrsta ljóði ungskáldsins er fjallað um sársauka 

bernskunnar (9)
10. Það er þó galli að þetta röfl er alls ekki það sem þið 

vilduð sagt hafa (7)
18. Það fyrsta sem frýs þegar Kári tekur að kveða (7)
19. Nei, ekki tryllitækinu heldur fyllitækinu (9)
20. Heyra má klið um hroðvirkni, þvertré og allt undan 

áum (10)
22. Læknisdómar heila sérfræðinga (8)
23. Víst gaf Ármann upp öndina er hann tapaði fyrir 

félaga sínum (9)
24. Af bjakki á bjargbrúnum og miðsnesi (9) 
27. Raða ákveðnum völundi til sætis hjá Nóa (12)
29. Rek nafnlausan til síns heima til að forðast lyktir 

alls sem er (11)
30. Skólaskot vestra er örsmátt (5)
31. Leikið lömb í kringum einn svona af minni 

gerðinni (10)
33. Héldum ekki uppi mótmælum (8)
34. Til að blanda blaut þarf stoð í lögum (7)
35. Ein voru sigruð er sá heitbundni birtist (7)
36. Djammað hef ég þar og dansað, djúsað líka/einsog 

margur Íslendingur/einnig breskur trommuHringur (7) 
37. Hin ysta tá mun iða senn (7)
40. Fyrirsögn um kjör alþýðunnar: Kostapáfugl (6) 
41. Já, Karl, þetta eru truntur (6)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist erindi um allt sem betur 
má fara. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 7. maí næstkomandi á krossgata@frettabladid.
is merkt „3. maí“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Veröld sem var eftir Stefan 
Zweig frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Margrét E. 
Jónsdóttir, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
K R A F T L Y F T I N G A R
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T K H H V A R N A G L A N N A

T R Y L L I T Æ K I A U E Ú U

E Ó N F Ð T Æ K N I S V I Ð

S K J A L D K I R T I L A K R U

K K B L E J K Í M E R A N

J I E E I N R Ó M A U A N

S A U Ð G R Á I G S S N I N J A

A T J K V I S T Ó T T I D R

F L A T M A G A N Ð Ö R V I T A

A N Ý Í Á G J Ö F U L Í A

R A D D B Ö N D A L V E S P U R

Í Y I U H R Ó S U Ð U U F

K A R A T I N U H G F Í N E R Í

I A I A H Æ T T A O D A

M V Ó G A T R Á R B A K K A

H Á R E I S T A T Ö R H K

L I K L I L L U G I J Ú A N

S T Ö K K E Ð L A L T Ö N

Í A R Í S T U Ð G A U R I N N

A Ð D R Á T T U R M Ð A

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ
.

Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Hann er búinn öflugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir 
einungis frá 4,3 l/100 km og fær frítt í stæði.   Mazda2 er áreiðanlegur, öruggur, vel búinn og frábær í endursölu. 

Taktu snúning á Mazda2, gerðu góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

*

Mazda2 eyðir 4,3 l/100 km í langkeyrslu og fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.

5 stjörnu öryggi!



Tilboðin gilda 30. april – 4. maí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör
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Steikarborgarinn er framleiddur úr hágæða ungnautakjöti  

og pakkað í lofttæmdar umbúðir þannig að súrefnisupptaka  

hefjist ekki fyrr en við steikingu.  Þannig næst að skila hæstu 

gæðum allt fram að neyslu hans



facebook.com/BYKO.is
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Vnr. 74830033
EINHELL GH-EC 1835 
keðjusög, 1800W.

Vnr. 55530028
Hekkklippur, 56 cm. 19.995kr.1.895kr.

Steinn Kárason garðyrkjufræðingur 
kynnir bókina sína GARÐVERKIN og 
veitir ráðgjöf um val á trjáklippum í 
BYKO Breidd frá kl. 14-16 í dag.
 

r
og 
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ÓDÝRT PALLAEFNI SJÁ PALLAREIKNI Á BYKO.IS
Fura, alheflað pallaefni, 
gagnvarið, ECO-GR.

Fura, alheflað pallaefni, 
AB-gagnvarið.

RÁÐGJÖF UM VAL 
Á TRJÁKLIPPUM

Vnr. 0058224  
22x95 mm.

Vnr. 0058274  
27x95 mm.

Vnr. 0058324  
27x95 mm.

Vnr. 0058254  
22x95 mm.

Vnr. 0058325  
27x120 mm.

Vnr. 0058504  
45x95 mm.

Vnr. 0058506  
45x145 mm.

Vnr. 0059954  
95x95 mm.

VIÐ ÞJÓNUM ÞÉR

Í BYKO starfar öflugur hópur söluráðgjafa með 
margra ára reynslu. Þú getur því treyst ráðum 
þeirra. Láttu reynslu okkar létta þér verkin.

Vnr. 50652154
Grilltöng.

825kr.

Vnr. 50651391
BEZEL kjötmælir, ryðfrír.

995kr.

485kr.

Vnr. 50651448
Grill hreinsisvampur.

1.895kr.

Vnr. 50651333
Grillgrind fyrir kjúkling. 
Pensill fylgir með.

595kr.

Vnr. 50657395
Grillbursti, langur, 18”.

78.885kr.

Vnr. 50657510
MONARCH 320 
gasgrill, 8,8 kW.

3.995kr.

Vnr. 79290094
Hjólbörur, 80 l.

1.395kr.

Vnr. 55095007
Blákorn, 5 kg.

Vnr. 55095013
Casoron, 1 kg.

3.595kr.

165kr./lm.

185kr./lm.

219kr./lm.*

185kr./lm.*

269kr./lm.*

305kr./lm.*

495kr./lm.*

725kr./lm.*
* 4,5 m og styttri lengdir.



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

BYKO BREIDD

Vnr. 74830043 
EINHELL BG-RS 2540 
greinakurlari, 2000W.
Kurlar allt að 40 mm 
sverar greinar, 93db.

34.995kr.

2.995kr. 3.795kr. 5.295kr.

Vnr. 497198211
Malarskófla.

Vnr. 4977196645
Arfaskafa, fiberglass.

Vnr. 55605371
Kantskeri.

8.495kr.

Vnr. 55600151
Stunguskófla.

5.895kr.

Vnr. 55600972
Krafla, 1240 mm.

Vnr. 55090002
Kalkkorn, 5 kg.

Vnr. 55097032
Gróðurmold, 40 l.

735kr.995kr.

Vnr. 55095100
Garðablanda, 1 kg.

1.575kr.

SUMARBLÓMIN Í GARÐINN ERU KOMIN

Vnr. 49620200-1
28“ götureiðhjól, karla, 6 gíra 
með brettum og bögglabera 
eða 26” kvenhjól með körfu.

29.995kr.

Skoðaðu nýtt 
BYKO blað 
á byko.is
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærrar 

móður, tengdamóður og ömmu,

SVANHILDAR ÓLADÓTTUR
sjúkraliða,

áður til heimilis að Sunnuflöt 36,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold 
mánudaginn 14. apríl. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Svanhildur Pétursdóttir          Ingimundur Helgason
Gunnar Óli Pétursson             Brynja Baldursdóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæri

JÓN HERMANNSSON
frá Borgarnesi,

Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ,

andaðist 26. apríl á Landspítalanum í 
Fossvogi. Hann verður jarðsunginn frá 
Borgarneskirkju þriðjudaginn 6. maí kl. 14.00.

Indriði Albertsson Helga Sveinbjörnsdóttir
Helga Indriðadóttir Margrét Kristín Indriðadóttir
Sveinbjörn Indriðason Magnús Indriðason
fjölskyldur þeirra og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  

og útfarar okkar ástkæra

MATTHÍASAR BJARNASONAR
fyrrv. alþingismanns og ráðherra,

Lómasölum 16, Kópavogi.

Auður Matthíasdóttir Kristinn Vilhelmsson
Hinrik Matthíasson Steinunn Ósk Óskarsdóttir
Matthías Kristinsson Liv Anna Gunnell
Matthías Hinriksson Kristín Dögg Guðmundsdóttir
Sigrún Hanna Hinriksdóttir Kenneth Kure Hansen
Kristín Petrína Hinriksdóttir
og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra  
sem sýndu okkur samúð og hlýhug  

við andlát ástvinar okkar,

ÞORSTEINS RÍNARS  
GUÐLAUGSSONAR.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Landspítala.

 Aðalheiður Birna Gunnarsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Gylfi Þór Þorsteinsson
Hannes Snorri Helgason
Jón Karl Helgason   Fríða B. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til 
allra sem sýndu okkur 

samúð og vinarhug 
vegna andláts og 

útfarar foreldra okkar, 
tengdaforeldra, ömmu 
og afa, langömmu og 

langafa, 

MARGRÉTAR MAGNÚSDÓTTUR OG  
GUÐMUNDAR SIGURÞÓRSSONAR. 

Erna Bjargey Guðmundsdóttir Rúnar Vernharðsson 
Sigurþór Guðmundsson    Ólöf Ásta Þorsteinsdóttir 
Margrét Rúnarsdóttir 
Berglind Rúnarsdóttir            Þráinn Árni Baldvinsson 
Nanna Björk Rúnarsdóttir       Björn Unnar Valsson 
Auður Ýr Sigurþórsdóttir             Veigar Pálsson 
Guðmundur Sigurþórsson 
Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir 
og barnabarnabörn.

Íslenska þjóðin sat með öndina í háls-
inum fyrir framan sjónvarpsskjái sína 
þann 3. maí árið 1986. 

Fæstir efuðust um að fyrsta framlag 
Íslendinga í söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva, Gleðibankinn, myndi bera 
sigur úr býtum í keppninni. Gífurlegur 
áhugi var á Eurovision-keppninni hér 
heima og sást varla hræða á ferli á 
meðan á henni stóð. Víða voru haldin 
samkvæmi til að fylgjast með sigurgöngu 
Gleðibankans. 

Forkeppnin var haldin í sjónvarpinu og 

bar lag Magnúsar Eiríkssonar 
sigur úr býtum en hann 
hafði þá um skeið verið 
einn vinsælasti dægurlaga-
höfundur landsins. Allt 
var gert til að búa 
lagið sem glæsi-
legast úr garði. 
Þrír vinsælir 
söngvarar fluttu 
lagið, þau 
Helga Möller, 
Pálmi Gunn-

arsson og Eiríkur Hauksson, og 
kölluðu sig Icy af því tilefni.

Vonbrigði íslensku þjóðar-
innar urðu því gífurleg þegar 

lagið lenti í 16. sæti. Lands-
menn voru þó fljótir 

að ná sér og áfallið 
virðist ekki hafa haft 
áhrif á óbilandi trú 
Íslendinga á að 
sigur í Eurovision 
sé rétt handan við 
hornið.

ÞETTA GERÐIST 3. MAÍ 1986

Gleðibankinn keppir í Eurovision

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

RANNVEIG ELÍN 
SIGURTRYGGVADÓTTIR 

frá Kornsá,

lést mánudaginn 28. apríl á Heilbrigðis-
stofnuninni á Blönduósi. Útför hennar fer fram frá Blönduóskirkju 
föstudaginn 9. maí kl. 14.00. Blóm og kransar afþökkuð en þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á Heilbrigðisstofnunina  
á Blönduósi.

Jón Tryggvi, Guðmundur Karl, Sigurður Ingi, Kristján og 
Ingibjörg, tengdabörn og ömmubörn.

Fyrsti sunnudagur í maí er alþjóðleg-
ur hláturdagur. Hann er haldinn hátíð-
legur í um sjötíu löndum, þar með talið 
á Íslandi. Upphafsmaður hláturjóga-
hreyfingarinnar er indverski læknir-
inn dr. Madan Kataria. Hann stofnaði 
fyrsta hláturklúbbinn árið 1995 ásamt 
konu sinni Madhuri. „Hann trúir því að 
það sé hægt að efla frið á milli manna í 
heiminum með því að fólk hlæi saman 
og gleðjist saman á þessum degi,“ segir 
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari, 
sem hefur veg og vanda af framkvæmd 
hláturdagsins hér á landi. 

Í Reykjavík er haldið upp á daginn 
með hlátursamkomu í Laugardalnum og 
hefst hún samkvæmt venju klukkan 13 
við gömlu þvottalaugarnar. „Ég byrjaði 
með þetta fyrir rúmum tíu árum,“ segir 
Ásta. „Síðustu árin höfum við verið inni 
í Laugardal. Við byrjuðum á því að hafa 
þetta hláturgöngu en svo kom í ljós að 
margir sem mæta eiga erfitt með gang 
en hafa ákaflega gaman af því að taka 
þátt í þessu með okkur þannig að við 
höldum núorðið kyrru fyrir og hlæjum 
og gerum hláturæfingar.“

Ásta segist vel vita að margir hafi 
efasemdir um gildi hláturjógans, það 
hafi hún líka haft sjálf í upphafi. „Ég 
bjó úti í Noregi um tíma og sá auglýs-
ingu um námskeið í hláturjóga í blaði. 
Mér fannst þetta voðalega asnalegt fyrst 
og hætti meira að segja við að mæta á 
fyrsta námskeiðið sem ég skráði mig 
á. Svo heyrði ég viðtal við konuna sem 
var með þessi námskeið og það höfðaði 
sterkt til mín. Ég hætti sjálf að hlæja 
strax sem krakki vegna þess að hinir 
krakkarnir hlógu alltaf að því hvernig 
ég hló. Hobbýið mitt hefur lengi verið 
að syngja og þegar ég fór í söngnám var 
mér sagt að ef ég gæti ekki hlegið þá 
gæti ég aldrei sungið. Þannig að ég sótti 

aftur um, fór á námskeiðið og hef aldrei 
séð eftir því.“

Ásta segir hláturjógað sífellt vera að 
sækja í sig veðrið og nú séu margir jóga-
kennarar og íþróttakennarar farnir að 
benda nemendum sínum á hvað það sé 
gott og hollt að hlæja. „Þannig að umræð-
an í þjóðfélaginu er alltaf að aukast.“

Grundvöllurinn í hláturjóganu er að 
kalla fram barnslega gleði, að sögn Ástu, 
og endurupplifa þá tilfinningu barnsins 
að geta hlegið að öllu. „Það finnst mörg-
um það asnalegt að eiga að hlæja eftir 
pöntun og eiga erfitt með að trúa hversu 

auðvelt það er. Um leið og sú stemning 
er komin á að allir ætla sér að hlæja þá 
gengur það miklu betur og það hefur 
sýnt sig að um leið og þú ferð að hlæja 
þá verða alls konar góð viðbrögð í líkam-
anum.“

Ásta segir alla velkomna í Laugardal-
inn á morgun og að undanfarin ár hafi 
margir mætt með börnin sín og jafnvel 
hunda, sem sé virkilega skemmtilegt. „Ég 
hvet fólk eindregið til að koma og kynna 
sér þetta,“ segir hún. „Það gæti komið því 
verulega á óvart hversu mikla vellíðan 
hláturinn vekur.“   fridrikab@frettabladid.is

Hláturinn gleður og 
efl ir frið á milli manna
Alþjóðlegi hláturdagurinn er á morgun. Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari hefur 
undanfarin ár boðið fólki að mæta í Laugardalinn og taka þátt í hláturjógasamkomu í tilefni 
dagsins og á því verður engin breyting í ár. Samkoman hefst við þvottalaugarnar klukkan 13.

KENNIR FÓLKI AÐ HLÆJA  „Ég hætti sjálf að hlæja strax sem krakki vegna þess að hinir 
krakkarnir hlógu alltaf að því hvernig ég hló,“ segir Ásta. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Okkar ástkæra systir,

INGA VALGERÐUR JÖRGENSEN
lést 5. mars í heimabæ sínum Frederiksværk 
í Danmörku. Útförin fór fram í kyrrþey.

 
Bent Bjarni Jörgensen
Per Sören Jörgensen
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar 

STEINUNNAR M. STEPHENSEN. 

Guðrún M. Stephensen og fjölskylda.



Í Iceland færðu vörur fyrir barnið þitt 
í miklu úrvali á frábæru verði. 
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Elskulegur sonur minn og bróðir okkar,

SIGÞÓR SIGÞÓRSSON
lést á líknardeild Landspítalans 26. apríl.

 

 
Fyrir hönd aðstandenda, 
Auður Antonsdóttir
Anton G. Sigþórsson
Valdimar H. Sigþórsson
Þorbjörg A. Sigþórsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

DAGRÚN ERLA JÚLÍUSDÓTTIR 
Skipalóni 16, Hafnarfirði,

lést á Landspítala í Fossvogi þann 25. apríl sl.
Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 8. maí klukkan 13.00.

 

Harry Jóhannes Harrysson
Valdís Erla Harrysdóttir    Sigurður Pálmason
Geir Júlíus Harrysson
Harry Erik Jóhannesson 
og barnabörn.

Þökkum samúð og hlýhug vegna fráfalls 
elskulegs eiginmanns míns, föður, 

tengdaföður og afa,

GUÐMUNDAR JÓHANNS  
HALLVARÐSSONAR

tónlistarkennara og fararstjóra,
Karfavogi 34, Reykjavík.

Anna Margrét Jónsdóttir
Lilja Dögg Guðmundsdóttir Elvar Már Ólafsson
Hallvarður Jón Guðmundsson
Elfa Rún Guðmundsdóttir
Vala Baldursdóttir Helge Haahr

og barnabörn.

Útför ástkærs eiginmanns míns,  
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

MAGNÚSAR GUÐMUNDSSONAR 
fyrrverandi eftirlitsflugstjóra og  

flugeftirlitsmanns, 

sem lést 27. apríl sl., fer fram frá Bústaða-
kirkju mánudaginn 5. maí nk. kl. 13.00.

Agnete Simson    
Bragi Magnússon    
Guðný Magnúsdóttir   
Guðmundur Magnússon Ragnhildur Gunnarsdóttir    
Una Þóra Magnúsdóttir  Hörður Högnason
barnabörn og barnabarnabörn.  

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir, amma og langamma,

ERLA BJÖRG GUÐJÓNSDÓTTIR 
sjúkraliði,

Fjarðarseli 25, Reykjavík,

lést laugardaginn 19. apríl. Jarðsungið 
verður frá Seljakirkju mánudaginn 5. maí 
klukkan 13.00.

 
Dagfinnur Ólafsson
Þóra Björg Dagfinnsdóttir Geir Magnús Zoëga
Elísabet Dagfinnsdóttir   Ari Jóhannesson
Ólöf Dagfinnsdóttir         Albert Þór Sverrisson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

SIGURÐUR STEINBJÖRNSSON 
Mosgerði 2, Reykjavík,

andaðist á gjörgæsludeild Landspítalans  
í Fossvogi þann 30. apríl.

Elín Einarsdóttir
Steinbjörn Atli Sigurðsson
Anna Lilja Sigurðardóttir  Óttarr Hlíðar Jónsson 
Kristófer Leó og Kamilla Elín

Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug við andlát og útför

GEIRS ÞÓRÐARSONAR
bókbindara, 

Norðurbrún 1. 

 
 
Gunnar Þ. Geirsson Anna G. Hafsteinsdóttir
Bjarni Geirsson Þuríður Björnsdóttir
Þórður Geirsson Erna Valdimarsdóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, 

MAGNÚS GUÐMUNDSSON 
Kvisthaga 3, Reykjavík, 

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
laugardaginn 19. apríl. Útförin fer fram frá 
Neskirkju fimmtudaginn 8. maí kl. 13.00.

Guðrún, Gylfi og Gauti Magnúsarbörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát  
og útför elskulegrar móður okkar,

MARGRÉTAR HELENU  
MAGNÚSDÓTTUR

Sauðármýri 3, Sauðárkróki.

Börn og fjölskyldur.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Þetta er í þriðja sinn sem við höldum 
Vatnsmýrarhátíð,“ segir Ilmur Dögg 
Gísladóttir, kynningar- og verkefna-
stjóri hjá Norræna húsinu. „Hátíðin 
var fyrst haldin 2011 og aftur 2012 en 
í fyrra datt hún út því þá vorum við að 
undirbúa sirkushátíðina.“

Vatnsmýrarhátíðin er haldin að 
frumkvæði Norræna hússins í sam-
starfi við Háskóla Íslands og Þjóð-
minjasafnið og þetta er í fyrsta sinn 
sem viðburðir fara einnig fram í 
Háskólabíói og í Þjóðminjasafninu. 
„Markmiðið með hátíðinni er að vekja 
athygli á svæðinu í kringum Norræna 
húsið, þannig að mjög margir viðburðir 
fara fram utan dyra, en það eru einnig 
atriði í nánast öllum rýmum hússins, 
auk Háskólabíós og Þjóðminjasafns-
ins. Það verður opnuð hér stór sýning 

á vegum Listar án landamæra klukkan 
15, ungskáld lesa upp við píanóleik inni 
í salnum þannig að það má segja að við 
séum með opið hús.“ 

Flest atriði hátíðarinnar fara þó fram 
utandyra við Norræna húsið. Gestir eru 
hvattir til að koma á hjólum og verður 
Dr. Bæk á staðnum til að yfirfara hjólin 
og athuga hvort þau séu nú ekki tilbúin 
í sumarið. Skottmarkaður er á bílaplani 
Norræna hússins og hefst hann klukk-
an 12.00. Nýr veitingastaður opnar 
á næstu vikum í Norræna húsinu og 
gestir munu geta fengið nasaþefinn af 
staðnum sem verður opinn í fyrsta sinn 
á morgun og verða kaffiveitingar til 
sölu. Einnig verður hinn nýi rekstrar-
aðili veitingarstaðarins, Sveinn Kjart-
ansson matreiðslumeistari og sjón-
varpskokkur, með „Fisk í dag“-þema 

úti við gróðurhús Norræna hússins frá 
klukkan 12.30 til 13.30 og verða ungir 
hjálparkokkar úr samnefndum þáttum 
honum til halds og trausts. 

Á Vatnsmýrarhátíðinni býðst gestum 
einnig að taka þátt í einu útbreiddasta 
vísindaverkefni heims sem felst í því 
að undir leiðsögn verða tepokar grafn-
ir í jörð víðs vegar í kringum Norræna 
húsið til að kanna hve hratt þeir brotna 
niður. „Eftir þrjá mánuði munum við 
grafa þá aftur upp, vega og mæla og 
senda niðurstöðurnar til háskólans í 
Utrecht í Hollandi þar sem þær verða 
nýttar við rannsóknir á loftslagsbreyt-
ingum,“ útskýrir Ilmur.

Allar upplýsingar um dagskrá hátíð-
arinnar má finna á heimasíðu Norræna 
hússins norraenahusid.is. 

 fridrikab@frettabladid.is 

Gleði, gaman, matur og 
vísindi í Vatnsmýrinni
Vatnsmýrarhátíðin verður haldin í þriðja sinn á morgun. Þar er boðið upp á skemmtun 
og gleði fyrir alla fj ölskylduna, en meginmarkmiðið með hátíðinni er að vekja athygli á 
Vatnsmýrinni og þeim fj ölbreyttu möguleikum til útivistar sem hún býður upp á.

HÁTÍÐ Í BÆ  Vatnsmýrin er ævintýraland fyrir unga sem aldna. MYND/MAGNÚS HELGASON/NORRÆNA HÚSIÐ

MERKISATBURÐIR
1837 Háskólinn í Aþenu stofnaður.

1902 Oddfellowreglan hefur forgöngu um stofnun Hjúkrunar-
félags Reykjavíkur. Það er lagt niður 1937.

1943 Frank M. Andrews, æðsti yfirmaður herafla Bandaríkjanna 
í Evrópu, ferst í flugslysi er flugvél hans flýgur inn í Fagradals-
fjall á Reykjanesskaga. Auk hans farast þrettán aðrir. 

1970 Álverið í Straumsvík formlega tekið í notkun, en álfram-
leiðsla hafði þó hafist þar árið áður.

1973 Íslenskri stafsetningu er breytt með reglugerð frá mennta-
málaráðuneytinu. Bókstafurinn z er þá lagður niður í íslensku 
ritmáli.

2006 Flug Armavia númer 967 brotlendir í Svartahafi, 113 láta 
lífið og enginn kemst af.
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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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2 3 4 5

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.

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

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

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

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

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

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

Þá er þetta búið púlari! 
Átti Liverpool að vinna í ár 

eða var það næsta? 
Haha!

Í alvöru! 
Hvaða væntingar 

bindur þú við þessa 
leiktíð?

Ég stend fyrir framan holuna 
þar sem eitt sinn stóð 
Old Trafford, leikvangur 

Manchester United!

Ég er 
auðvitað 

mjög 
bjartsýnn!

Hahaha, 
það segir 

þú á 
hverju ári!

Já, samband mitt 
og Bjarna gengur vel en 

mig grunar 
að hann sé bara með 

mér út af peningunum.

Hefurðu tekið eftir því hve 
fljót mamma er að setja 

okkur í háttinn þegar hún er 
með þetta ilmvatn.

Góða nótt. 
Elska þig.

Góða nótt. 
Elska þig.

LÁRÉTT
2. ofsi, 6. frá, 8. skjön, 9. nafar, 11. 
strit, 12. brellur, 14. rusl, 16. upp-
hrópun, 17. rjúka, 18. blóm, 20. tveir 
eins, 21. hvæs.

LÓÐRÉTT
1. plat, 3. í röð, 4. verða fyrir tjóni, 5. 
rénun, 7. fyrirhyggja, 10. ástæður, 13. 
kvk nafn, 15. fálma, 16. heyskaparam-
boð, 19. Sjó.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ærsl, 6. af, 8. ská, 9. bor, 
11. at, 12. brögð, 14. skrap, 16. oj, 17. 
ósa, 18. rós, 20. tt, 21. fnæs. 
LÓÐRÉTT: 1. gabb, 3. rs, 4. skaðast, 
5. lát, 7. forsjón, 10. rök, 13. gró, 15. 
pata, 16. orf, 19. sæ.

„Talið þegar þið eruð reið og þið munuð halda bestu 
ræðu sem þið sjáið eftir.“

Ambrose Bierce

Guðmundur Agnar Bragason 
(1.321) vann Hilmi Frey Heimisson 
(1.749) í yngri flokki Landsmótsins 
í skólaskák.
Hvítur á leik:

21. Bxd4! exd4 22. Hxe6! fxe6 23. 
b5! Dxa3 24. Dxc8+ Kf7 25. Dxc7+ 
Re7 26. Df4+ og hvítur vann nokkru 
síðar. Guðmundur var efstur ásamt 
Vigni Vatnari eftir 5 umferðir með 
fullt hús. Oliver Aron og Jón Kristinn 
voru efstir, einnig með fullt hús, í 
eldri flokki.
www.skak.is: Landsmótið í skóla-
skák um helgina.



 

 

 

Það er vor í lofti í miðborginni. Þú finnur réttu útskriftargjöfina 
á rölti milli fjölbreytilegra verslana, nýtur veðurblíðunnar og 
gæðir þér á kræsingum eða kaffidrykkjum. Geimverur úr EVE–
veröldinni verða á ferli og söngelskar lóur eru sérstaklega 
velkomnar. Yfir 300 verslanir og veitingahús í sérflokki.

Vertu þar sem hjartað slær.

LANGUR LAUGARDAGUR 3. MAÍ

1. – 3. maí

19. – 24. maí

22. maí – 5. júní

Eve Online Fanfest  

Raflost raftónlistarhátíð  

Listahátíð í Reykjavík  

 

Miðborgin í maí:

13:30 — Barónstorgi, Laugavegi 77

14:30 — Laugatorgi, Laugavegi 59

15:15 — Skólatorgi, Skólavörðustíg 2

Tríó Tómasar Jónssonar kemur fram:
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„Ég var um síðustu helgi að spila 
fjögur verk sem voru öll samin 
sérstaklega fyrir mig og byggð á 
hljóðum úr strætó og hugmyndum 
um strætisvagna, eftir nemend-
ur Atla Ingólfssonar við Listahá-
skólann,“ segir Áshildur Haralds-
dóttir flautuleikari, sem býður í 
samstarfi við Strætó upp á hring-
ferð um Vesturbæ Reykjavíkur í 
dag klukkan 16. „Fyrir algjöra til-
viljun var ég síðan beðin að spila 
annað verk um strætó á morgun og 
mér fannst það svo merkilegt að 
eftir að hafa spilað á flautu í fjöru-
tíu ár skyldi allt í einu koma vika 
þar sem ég er að spila sex lög um 
strætó. Þannig að mér fannst lang-
eðlilegast að spila þetta í strætis-
vagni. Strætó lánar bílstjóra og 
vagn og þetta verður lítið tónleika-
ferðalag sem fólk getur annað-
hvort setið allan tímann eða hopp-

að inn og út á mismunandi stöðum. 
Og það kostar ekkert inn.“  

Verkin eru eftir þá Daníel Helga-
son, Hrafnkel Flóka Kaktus Einars-
son, Þorkel Nordal og Örnólf Eldon 
Þórsson. Auk þeirra leikur Áshild-
ur eigið verk, „Hugljómun í leið 1“, 
og „Viva Strætó“ eftir Skúla Hall-
dórsson, fyrrverandi skrifstofu-
stjóra Strætós sem hefði orðið 
hundrað ára í ár. „Skúli var líka 
tónskáld og formaður STEFs, var 
með píanó á skrifstofunni sinni 
hjá Strætó og greip í það þegar 
andinn kom yfir hann,“ útskýrir 
Áshildur. „Og á sunnudaginn eftir 
viku munum við minnast hans með 
minningartónleikum í Hannesar-
holti þar sem auk mína koma fram 
Ágúst Ólafsson söngvari og Eva 
Þyrí Hilmarsdóttir píanóleikari 
og við flytjum eingöngu lög eftir 
Skúla.“    fridrikab@frettabladid.is

Leikur sex 
tónverk um 
strætisvagna
Nýstárlegir tónleikar fara fram um borð í strætisvagni 
í dag. Þar leikur Áshildur Haraldsdóttir fl autuleikari 
sex verk sem öll tengjast strætó og hljóðheimi hans.

ÁSHILDUR HARALDSDÓTTIR  Býður fólki í tónleikaferðalag um Vesturbæinn í 
strætó. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tónleikagestir eru boðnir um borð í strætó og stoppað er á ólíkum stöðum 
þar sem hvert verk er leikið við nýjar aðstæður. Lagt verður af stað 
klukkan 16 frá Lækjargötu við Miðbæjarskóla, gegnt Vonarstrætinu, og 
haldið af stað um Vesturbæ Reykjavíkur. Einnig verður hægt að hoppa um 
borð á eftirfarandi stöðum:

Lagt verður af stað klukkan 16 í dag frá Lækjargötu, gegnt Vonarstræti.
1. stopp á Hofsvallagötu.
2. stopp á Framnesvegi við Vesturbæjarskóla.
3. stopp á Vesturgötu við enda Bakkastígs.
4. stopp við Túngötu, enda Ægisgötu.
Endastöð á Lækjargötu.

Tilhögun ferðalagsins

VATNSMÝRARHÁTÍÐ
�rræna hús ið sunnudag�n 4 . ma í kl . 12–16 :

– T i��kuð ná�úru l�ds�s, börnum og v ís�dum

Sko�m�kaðurkaðurSko�m�kaður

sögustu� í Þjóðm�j	afnisögustu� í Þjóðm�j	afni

FUGLASKOÐUNFUGLASKOÐUNvís�divís�diÚ
�ikirÚ
�ikir

Tónl�t�atriðiTónl�t�atriði

Lokav iðburður 
B�n�n�g�hát íð�

Lokav iðburður r 
B�n�n�g�há�hát íð�

Sápukúlur og krít�Sápukúlur og krít�

sirkusatriðisirkusatriði

12.00–13.00  Finnska barna-teiknimyndin Sju bröder sýnd með enskum texta í salnum. 

12.30–13.30  Fisk í dag með Sveini Kjartanssyni og fleirum við Gróðurhúsið. 

12.00–16.00  Hjólafærni frá Dr. Bæk á malarplani við Norræna húsið

12.00–16.00  Skottmarkaður á bílastæði Norræna hússins. Geymt en ekki gleymt dót kemst í nýjar hendur.

12.00–16.00  Vísindasmiðja Háskóla Íslands í Háskólabíói.

12.00–17.00  Kaffiveitingar til sölu á AALTO BISTRO – nýr veitingastaður í Norræna húsinu sem opnar

                         formlega 10. maí n.k.   

12.00–17.00  Bókasafn Norræna hússins býður upp á örbókamarkað, sögustundir og sýningu á verkum    

 leikskólabarna í Barnahelli (Barnabókasafnið).

12.30–13.00  Klarínettukórinn treður upp í Gróðurhúsinu.

13.00–13.30  Leiðsögn um friðlandið með Fuglafræðingi. Hefst á tröppum Norræna hússins.

13.30–14.30  Djasstónlist við Gróðurhúsið  

13.00–14.30  Sirkuskúnstir með Sirkus Íslands, börnin fá að prófa og læra sirkusatriði á grasflötinni við Norræna húsið.

14.00  Álfasögur í Silfurhelli á Þjóðminajsafni Íslands.

14.00–15.00  Upplestar og píanótónlistin úr Amélie kvikmyndinni. Ungskáld lesa úr verkum sínum og ungur    

 píanóleikari spilar píanótónlist úr Amélie og fleiri verk. Dagskráin fer fram í salnum.

14.30–15.00  Sirkus Íslands með sirkusatriði á grasflöt Norræna hússins.

15.00–16.00  Getur tedrykkja hjálpað okkur að skilja loftslagsbreytingar?

                      Já, og getur þú aðstoðað okkur?  Fer fram við Gróðurhúsið.

15.00–15.30  Dansgjörningur frá Finnlandi í sýningarsal Norræna hússins í sýningu Lista án landamæra.

15.00–16.00  Brasstónlist í Gróðurhúsinu.
 

Norræna húsið  Sturlugata 5  101 Reykjavík  Tel.  5517030   www.norraenahusid.is             
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Skapandi samtal við blaktandi 
tjöld völundarhúss nefnist sýn-
ing sem opnuð verður í Norræna 
húsinu klukkan 15 í dag. Sýn-
ingin er sett saman úr mörgum 
listgreinum og er samvinnu-
verkefni finnskra og íslenskra 
listamanna. Innsetning Karls 
Guðmundssonar og Rósu Júlíus-
dóttur, Völundarhús, er hjarta 
sýningarinnar. Hinir listamenn-
irnir tengja listaverk sín með 
skapandi samtali við blaktandi 
tjöld Völundarhússins.

Nú um helgina mun danshóp-
urinn Kaaos Company frá Finn-
landi sýna dansgjörning sem 
tengist verkinu en auk þeirra 
eiga þau Katja Juhola, Tony 
Remy, Mari Krappala og Laura 
Miettinen þátt í sýningunni.

Sýningin er opin til 18. maí á 
opnunartíma Norræna hússins.  

Sýning um 
völundarhús

VÖLUNDARHÚS  Hjarta verksins er 
Völundarhús með blaktandi tjöldum.

DANS  ★★★★ ★

Fetta Bretta og Óður og 
Flexa reyna að fljúga
Assitej barnaleiklistarhátíð
Fetta Bretta
Danshöfundur: Tinna Grétarsdóttir
Tónlist: Sólrún Sumarliðadóttir
Leikmynd og búningar: Guðný Hrund 
Sigurðardóttir
Flytjendur: Snædís Lilja Ingadóttir og 
Inga Maren Rúnarsdóttir

Óður og Flexa reyna að fljúga
Höfundar og flytjendur: Hannes Þór 
Egilsson og Þyrí Huld Árnadóttir
Sviðsmynd og búningar: Þyrí Huld 
Árnadóttir 
Tónlist: Klassísk tónlist eftir meðal 
annars Grieg og Beethoven
Aðstoð við leikstjórn: Benedikt Karl 
Gröndal

Á verkalýðsdaginn sjálfan var 
boðið upp á tvö dansverk í Tjarn-
arbíói, á vegum barnaleikhúshátíð-
arinnar Assitej, þau Fetta Bretta 
og Óður og Flexa reyna að fljúga 
en bæði eru verkin ætluð ungum 
áhorfendum. Undirrituð og fylgi-
sveinn hennar voru sammála um 
að hið fyrrnefnda væri fyrir litlu 
krakkana, allt upp í 1. til 2. bekk 
í grunnskóla, en hið seinna gæti 
vel gengið fyrir krakka allt upp í 
5. bekk. Þannig rímar lengd sýn-
inganna, 30 mínútur hvor, vel við 
athyglisspan barna – og margra 
fullorðinna – og val á viðfangs-
efni og tónlist og öll umgjörð bera 
þess merki að höfundar eru með-
vitaðir um fyrir hverja þeir voru 
að semja. Börn hafa verið afskipt-
ur hópur innan dansins um nokk-
urt árabil. Það er því gleðilegt að 
danslistamenn skuli horfa með 

virðingu til þessa hóps áhorfenda 
þótt sýningarnar séu reyndar 
báðar svo vandaðar og vel útfærð-
ar að „börn“ á öllum aldri geta 
notið þeirra.

Fetta Bretta er fallegt verk þar 
sem tónlist, hreyfingar, búning-
ar og leikmyndin skapa saman 
spennandi  ævintýraheim. Í upp-
hafi „fæðast“ Fetta og Bretta eins 
og út úr leikmyndinni, í fyrstu eins 
og einn líkami en smátt og smátt 
finna þær sína eigin tilvist og leika 
sér að lokum saman með leikmynd-
ina. Í fyrri hlutanum flæddu fram 
hrífandi hreyfingar og myndir 
skapaðar úr líkömum dansaranna 
í sterku samspili við tónlistina. 
„Sjáðu hvernig ég kom“ stemning 
var ráðandi og virtust áhorfendur 
alveg með á nótunum og fylgdust 
spenntir með hvað myndi gerast 
næst. Í seinni hlutanum fékk leik-
myndin stærra hlutverk og vinkon-
urnar tóku að byggja upp hallir og 
heima úr marglitum risavöxnum 
svampkubbum mismunandi í lag-
inu. Þá færðist meira fjör í leik-
inn en ævintýraljóminn minnk-
aði. Áhorfendur virtust þó ekkert 
síður kunna að meta skemmtileg 
uppátæki þeirra stallsystra með 
kubbana. Að verkinu loknu fengu 
minnstu áhorfendurnir að fara upp 
á svið og leika sér í leikmyndinni. 
Þannig héldust hin sterku tengsl 
á milli verksins og áhorfenda út 
fyrir endamörk þess. 

Óður og Flexa reyna að fljúga 
er frumraun Þyríar og Hannesar 
í barnaleikhúsgerð og lofar verkið 
vægast sagt góðu. Það er ótrúlega 
skondið og skemmtilegt þótt efnið 
sé ósköp einföld saga af tveimur 
krökkum að leik. Umgjörð verks-
ins var ekki síður einföld, einn stór 
sófi á sviðinu sem þó var ekki allur 
þar sem hann var séður. Einlægni 

Hreyfiljóð fyrir börn
ÓÐUR OG 
FLEXA REYNA 
AÐ FLJÚGA  
„Þyrí og Hannes 
gátu skapað 
óborganlegt 
„hreyfiljóð“ 
vegna þess hve 
vel þau þekkja 
tjáningarmátt 
líkamans.“
 MYND/ÁSGEIR HELGI 

MAGNÚSSON 

einkenndi verkið og bar persónu-
sköpunin vott um virðingu fyrir 
áhorfendunum, börnum á svipuð-
um aldri og persónurnar. Tónlist-
in í verkinu var snilldarlega valin. 
Lög stóru klassísku meistaranna 
pössuðu fullkomlega við athafn-
irnar á sviðinu. Líkamleg færni 
dansaranna var líka aðdáunar-
verð. Rétt eins og Þórarinn Eld-
járn getur samið óborganleg ljóð 

fyrir börn vegna þess hve mikið 
vald hann hefur á tungumálinu þá 
gátu Þyrí og Hannes skapað óborg-
anlegt „hreyfiljóð“ vegna þess hve 
vel þau þekkja tjáningarmátt lík-
amans.   Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Báðar sýningarnar 
voru vandaðar og vel útfærðar og 
báru vott um virðingu höfunda fyrir 
áhorfendum sínum. 

About us 
InfoMentor provides systems and knowledge to schools across Europe, 
helping them to achieve more – and prove it! 

Thousands of head teachers, teachers, pupils and parents log in to our 
system every day. More than 1,000 schools in five countries are using our 
solution to create the right conditions for learning. 

Employing nearly 50 people across 5 countries we are a strong, dynamic 
and successful organisation that is ready to expand within our existing 
markets and into new markets. Can you help us to realise this ambition?

Work with cutting-edge web 
technologies
Web Developers 
The InfoMentor development team make our products a reality. As one 
of our new developers, you will be working with cutting-edge web 
technologies to develop and refine our responsive solutions. 

The successful candidates will demonstrate experience and skills in 
either front-end development (HTML5, CSS3 and Javascript frameworks 
such as jQuery and Knockout) or back-end development (C# ASP.NET, 
.NET MVC, NHibernate and SQL Server). Whilst not expected to be fully 
experienced in all areas, candidates will be willing to learn and adapt.

User Experience Designer 
As a UX designer with InfoMentor, you will be responsible for ensuring 
that our products are useful, usable and engaging for our users. You will 
be getting under the skin of our users to help our analysis team to better 
understand their needs and demands. You will architect the information 
and navigation structures of our products, and create their visual design 
and user interactions, seeing your concepts through to implementable 
designs which will wow our existing and potential customers.

All pupils should reach their goals!        www.infomentor.co.uk

InfoMentor has development offices in Iceland and Exeter, UK. You will join a vibrant group of developers, analysts, marketers and sales  
colleagues. For further information about any of these posts contact Auðunn Ragnarsson (e-mail: audunn@mentor.is or call +354 895 0057). 
Please send applications to starf@mentor.is
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
LAUGARDAGUR 03. MAÍ 2014 

Tónleikar
14.00 Sunnudagaskólinn syngur. Litháíski sunndagaskólinn kemur fram undir 
stjórn Renötu Pratusyte í Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15.
16.00 Kirkjukór Lágafellssóknar verður með dagskrá um Halldór Laxness í tali 
og tónum í Akureyrarkirkju. Einsöngvarar verða Margrét Árnadóttir og Ívar 
Helgason og er aðgangur ókeypis.
21.00 Straumur heldur sinn fyrsta sumarfögnuð í samstarfi við Joe & the Juice 
og S.U.M.A.R.(Samtök um matseld annarra ríkja) á Kexi Hosteli. Kanadíska 
hljómsveit Phédre kemur þar fram ásamt samlanda sínum Ken Park og hinum 
íslensku Nolo. Aðgangur er ókeypis.

Fræðsla
12.00 Hvað býr í Heimunum og Vogunum? Bókmenntaganga fyrir börn og fjöl-
skyldur þeirra. Gangan leggur upp frá Sólheimasafni, Sólheimum 27.
14.00 Í tilefni af frímerkjasýningunni Merkileg merki í Gerðubergi er börnum 
og fylgdarmönnum þeirra boðið að koma og kynnast leyndardómum frímerkja í 
spennandi listsmiðju.
14.00 Náttúran vaknar. Náttúruganga um Laugardalinn. Gangan leggur upp frá 
Sólheimasafni, Sólheimum 27.

Sýningar
15.00 Opnun sýningar á álfabókum Guðlaugs Arasonar í Borgarbókasafni, 
Tryggvagötu 15.
15.00 List án landamæra í Norræna húsinu. Sýningin er sett saman úr mörgum 
listgreinum og er samvinnuverkefni finnskra og íslenskra listamanna. Innsetning 
Karls og Rósu, Völundarhús, er hjarta sýningarinnar. Danshópurinn Kaaos Comp-
any mun verða með gjörning á opnuninni. Þar dansa saman fatlaðir og ófatlaðir 
dansarar.
16.00 Afmæli Pandóru. Látbragðsleikur Lauru Roure í Borgarbókasafni, Tryggva-
götu 15.
20.00 Ragnheiður Gestsdóttir opnar sýningu á nýjum verkum í Kunstschlager 
við Rauðarárstíg. Sýningin ber titilinn Mikli hvellur - algjör smellur, en þar vísar 
Ragnheiður í hugmyndir manna um uppruna heimsins eins og við þekkjum 
hann. Öll eiga verkin á sýningunni það sameiginlegt að vísa í ákveðið sjónar-
horn eða hugmyndafræði sem mennirnir meira og minna hafa sameinast um á 
ákveðnum tímabilum sögunnar.

Kvikmyndir
16.00 Stuttmyndapakki fyrir börn á öllum aldri. Um er að ræða tólf teiknimynd-
ir frá átta löndum. Tíu myndir eru án tals, ein með örlitlu ensku tali og ein á 
spænsku með íslenskum texta. Dagskráin er alls 84 mín og hentar öllum aldurs-
hópum. Á svæðinu verða kúrudýr þeirra Andra og Eddu á vappinu í Bíó Paradís 
til að heilsa upp á börnin.

Bókmenntir
15.00 Sýningin Álfabækur verður opnuð í Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15, og 
er það Guðlaugur Arason bóklistamaður sem er höfundur verkanna á sýning-
unni. Guðlaugur er þekktur fyrir ritstörf sín en að þessu sinni notar hann bækur 
annarra höfunda. Sýningin ber nafn með rentu því þar gefur á að líta örsmáar 
bækur sem nánast þarf stækkunargler til að skoða. Boðið verður upp á kaffi og 
álfakleinur.

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

„Við ákváðum með mjög stutt-
um fyrirvara að halda þessa tón-
leika,“ segir Lovísa Elísabet Sig-
rúnardóttir um tónleika sína á 
Café Rosenberg í kvöld. 

„Það var bara akkúrat laust 
þetta kvöld og við erum að fara 
út að spila á næstunni þannig 
að þetta er svona ágætis upp-
hitun fyrir það,“ segir Lovísa 
sem kemur vanalega fram undir 
sviðs nafninu Lay Low. „Það er 
langt síðan ég hélt svona alvöru 
tónleika í Reykjavík, ég hef svona 
verið að taka eitt og eitt lag hér 
og þar,“ segir Lovísa sem kemur 

fram ásamt hljómsveit sinni. 
„Það er skemmtilegt fyrir 

okkur að hittast og spila saman, 
fólk veit vanalega ekki hvort ég 
muni koma fram ein eða með 
hljómsveit,“ segir Lovísa og hlær. 
„En yfirleitt er hljómsveitin 
með.“ Lovísa flutti síðasta haust 
í Ölfus sem er staðsett á milli 
Hveragerðis og Þorlákshafnar 
ásamt sambýliskonu sinni. 

„Mér hefur alltaf liðið vel  í 
rólegheitum og við kunnum mjög 
vel við okkur hérna,“ segir Lov-
ísa. „Við fílum að vera með mikið 
pláss, ég er með svo mikið af tón-

listardóti og trommusett sem 
tekur mikið pláss. Þá er svo erfitt 
að búa í litlu rými í bænum þegar 
maður getur fengið stærra rými 
á sama verði,“ segir Lovísa. 

Tónlistarkonan segist vera að 
koma sér í gírinn fyrir vorið og 
sumarið en tónlistarmyndband 
við lagið hennar Our Convers-
ations kom út á dögunum. „Við 
erum svona að vekja athygli á því 
og bara hafa gaman, það er alltaf 
gaman að spila.“ segir Lovísa. 

Eins og áður hefur komið fram 
þá eru tónleikarnir á Rosenberg 
klukkan hálftíu og hvetur Lov-

ísa áhugasama um að tryggja 
sér miða á midi.is. „Þetta er ekk-
ert rosalega stór staður, annars 
getur fólk sem kaupir ekki miða 
fyrir fram komið yfir og kíkt á 
stöðuna og séð hvort það sé ekki 
eins og einn laus stóll.“

Rólegheit á Café Rosenberg
Tónlistarkonan Lay Low blæs til tónleika á Café Rosenberg í kvöld en hún er að setja sig í gírinn fyrir 
vorið og sumarið þar sem hún mun spila á Bretlandseyjum. Nýtt tónlistarmyndband kom út á dögunum.

GIGG Í KVÖLD  Lay Low kemur fram á 
Café Rosenberg í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 Mér hefur 
alltaf liðið vel 

í rólegheitum og við 
kunnum mjög vel við 

okkur hérna.
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Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér 
nánari upplýsingar um prófið og dæmi um 
prófspurningar sem finna má á heimasíðu 
Læknadeildar, www.laeknadeild.hi.is

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

Inntökupróf í Læknadeild HÍ Íldild HHÍd Heideded
Læknisfræði og sjúkraþjálfun 
Inntökupróf í Læknadeild Háskóla Íslands fyrir nám í læknisfræði og sjúkraþjálfun 
verður haldið í Reykjavík miðvikudaginn 11. og fimmtudaginn 12. júní 2014. 

Nánari upplýsingar verða sendar próftakendum eftir að skráningu er lokið. 
Þátttakendur þurfa að skrá sig sérstaklega í inntökuprófið og er skráning opin 
til og með 20. maí 2014. Skráning fer fram á netinu, www.laeknadeild.hi.is
Próftökugjald er 20.000 kr. 

Þegar inntökuprófið er þreytt skal nemandinn hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sam-
bærilegu prófi og skilað inn staðfestingu því til sönnunar. Umsóknin telst því ekki gild 
fyrr en staðfest afrit af stúdentsprófsskírteini eða rafrænt stúdentsprófsskírteini úr Innu
hefur borist skrifstofu Nemendaskrár Háskóla Íslands, Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 
101 Reykjavík.

Skráning í inntökuprófið getur farið fram þótt nemandi hafi ekki lokið stúdentsprófi en 
þá skal skila staðfestingu til Nemendaskrár Háskóla Íslands um að stúdentsprófi verði 
lokið áður en inntökupróf hefst. Staðfesting þarf að berast eigi síðar en 20. maí 2014.

Inntökuprófið er eitt próf sem tekur tvo 
daga, með þremur tveggja tíma próflotum 
hvorn daginn, eða 12 klst. alls. Niðurstaða 
prófsins birtist í einni einkunn sem verður 
reiknuð með tveimur aukastöfum. Reiknað 
er með að niðurstaða liggi fyrir ekki síðar 
en um miðjan júlí.

Árið 2014 fá 48 nemendur í læknisfræði og 
35 í sjúkraþjálfun rétt til náms í Læknadeild 
Háskóla Íslands og skulu þeir hafa skráð sig 
hjá Nemendaskrá fyrir 1. ágúst. Þeir sem ekki 
öðlast rétt til náms í Læknadeild, eiga þess 
kost að skrá sig, innan sömu tímamarka, í 
aðrar deildir gegn greiðslu skrásetningar-
gjalds skv. reglum Háskóla Íslands.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SUNNUDAGUR 04. MAÍ 2014 

Tónleikar
16.00 Síðustu tónleikarnir í tónleikaröð-
inni Klassík í Salnum. Þá munu sópran-
söngkonan Sigrún Pálmadóttir og píanó-
leikarinn Sibylle Wagner flytja efnisskrá 
með sönglögum eftir Clöru Schumann og 
canzonettum eftir Joseph Haydn.
17.00 Tónleikarnir Enn syngur Vornóttin 
verða fluttir í Bústaðakirkju. Fram koma 
Söngfuglar og Glæðurnar. Flutt verða létt 
og skemmtileg sönglög. Stjórnandi og 
undirleikari er Ásta Haraldsdóttir. Fiðlu-
leikari er Eva Hauksdóttir. Aðgangseyrir 
er 1.500 krónur en ókeypis fyrir börn 12 
ára og yngri.
17.00 Vortónleikar Kammerkór Mos-
fellsbæjar í Háteigskirkju. Flutt verður 
fjölbreytt tónlist eftir afar ólík tónskáld 
frá ýmsum tímum, þar má nefna hið 
alþekkta lag Sigur Rósar, Vöku, í útsetn-
ingu kórstjórans, Símonar H. Ívarssonar. 
Aðgangseyrir er 2.000 krónur.
17.00 Listvinafélag Hallgrímskirkju stend-
ur fyrir tónleikum í Hallgrímskirkju undir yfirskriftinni Að Jesú æðsta ein móðir 
glæsta þar sem sönghópurinn Hljómeyki flytur verk eftir Hreiðar Inga Þorsteinsson 
ásamt hljóðfæraleikurum og Hildigunni Einarsdóttur mezzosópran. Stjórnandi er 
Marta Guðrún Halldórsdóttir.

Listasmiðja
14.00 Steinamálun í Ársafni undir leiðsögn Auðar Ingu Ingvarsdóttur.

Fræðsla
11.00 Fjölskrúðugt fuglalífið í Laugardal skoðað á göngu um garðinn í samstarfi 
við Fuglavernd. Um leiðsögn sjá Hannes Þór Hafsteinsson náttúrufræðingur og 
Aron Leví Beck fuglarannsóknarmaður. Gangan hefst við aðalinngang garðsins.

Sýningar
14.00 Afmæli Pandóru. Látbragðsleikur Lauru Roure í Borgarbókasafni, Tryggva-
götu 15.

Kvikmyndir
20.00 BDSM á Íslandi, í samvinnu við Bíó Paradís, standa fyrir lítilli kvikmyndahá-
tíð eða BDSM-bíókvöldi. Sýndar verða 6 stuttmyndir sem fjalla um BDSM, erótískt 
blæti, draumóra, og transfólk. Í raun mætti segja að þær gefi innsýn í jaðarmenn-
ingu óhefðbundins kynlífs og kynvitundar. Þetta er í fyrsta skipti sem BDSM á 
Íslandi heldur slíkt bíókvöld en Fetish Film Festival bauð félaginu tækifæri til að 
sýna nokkrar myndir frá hátíðinni.

Listahátíð
12.00 Vatnsmýrarhátíðin er haldin að frumkvæði Norræna hússins í samstarfi við 
Háskóla Íslands og Þjóðminjasafnið. Flest atriði hátíðarinnar fara fram utandyra 
við Norræna húsið. Skóflur og fötur á staðnum til að setja í sandkassa, krítar og 
sápukúlur og svo er tilvalið fyrir gesti að taka með sér flugdreka því við Norræna 
húsið blæs hann oft kröftulega. Dr. Bæk verður á staðnum til að yfirfara hjólin og 
athuga hvort þau séu nú ekki tilbúin í sumarið.
12.00 Skottmarkaður á bílastæði Norræna hússins. Geymt en ekki gleymt dót 
kemst í nýjar hendur. Viðburðurinn er hluti af dagskrá Vatnsmýrarhátíðarinnar.
13.00 Sirkuskúnstir með Sirkus Íslands, börnin fá að prófa og læra sirkusatriði á 
grasflötinni við Norræna húsið. Viðburðurinn er hluti af dagskrá Vatnsmýrarhá-
tíðarinnar.

Bókmenntir
15.00 Örleifur og hvalurinn. Ljóðið um Örleif og hvalinn eftir Julian Tuwin verður 
flutt á pólsku og íslensku kl. 15.00 í Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15.
16.00 Dagskrá í MÍR-salnum, Hverfisgötu 105, þar sem kynnt verður glæný útgáfa á 
þýðingum Áslaugar Agnarsdóttur, sviðstjóra við Landsbókasafnið, Háskólabókasafn, 
á skáldsögum Lév Tolstojs sem byggja að miklu leyti á minningum frá uppvaxtar-
árum skáldsins. Áslaug flytur skýringar og les upp ásamt Hjalta Rögnvaldssyni 
leikara. Aðgangur öllum heimill.

Dansleikir
20.00 Dansað verður i félagsheimili eldri borgara i Stangarhyl 4 í Reykjavík. Dans-
hljómsveitin Klassík leikur fyrir dansi. Aðgangseyrir er 1.500 kr fyrir félagsmenn en 
1.800 fyrir gesti. Allir velkomnir.

Listamannaspjall
15.00 Björn Roth, sýningarstjóri, sonur og samstarfsmaður Dieters Roth, spjallar 
við gesti um sýninguna Hnallþóra í sólinni í Hafnarborg í Hafnarfirði. Hnallþóra í 
sólinni er sýning á úrvali prent- og bókverka eftir Dieter Roth.

Dans
15.00 Dansgjörningur frá Finnlandi í sýningarsal Norræna hússins í sýningu Lista 
án landamæra.

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

Save the Children á Íslandi
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Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Listamaður ársins 

Rihanna

Besti nýliði

Lorde

Lag ársins

Stay - Rihanna 
og Mikky Ekko

Besta samstarf

Timber - Pitbull
og Ke$ha

Rokklag ársins

Demons - 
Imagine 
Dragons

Besti texti

Wrecking Ball - 
Miley Cyrus

iHeartRadio-frum-
kvöðlaverðlaun

Pharrell Williams

➜ Helstu sigurvegarar

Mætti í gegn-
sæjum bol
Leikarinn Corey Feldman stal senunni þegar 
iHeartRadio-tónlistarverðlaunin voru veitt, en þar 
var svart og hvítt áberandi á rauða dreglinum.

VAKTI ATHYGLI
 Corey ásamt 
kærustu sinni, 
Courtney Anne. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SVART OG HVÍTT  Söngkonan Shakira í 
dressi frá Alaia.

SKJANNAHVÍT  Söng- og leikkonan 
Jennifer Lopez mætti í kjól frá Zuhair 
Murad og hælaskóm frá Casadei.

SUMARLEG  Leikkonan Ashley Greene í 
kjól frá sass & bide.

ÓDÝR KJÓLL  Giuliana Rancic í kjól frá 
Lumier by Bariano sem kostar aðeins 
130 dollara, tæplega fimmtán þúsund 
krónur.

LÍFIÐ
3. maí 2014  LAUGARDAGUR



Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Gildistími tilboða er frá 3. maí til og með 10. maí eða á meðan birgðir endast. 

GrifFilL sími: 533-1010 - 
wWw.grifFilL.is - skeifunNi 11 
Opið til kl. 18.00 alLa daga

StærRi  
verslun!

GóÐAR FERÐATÖSKUR  

BETRA VERÐ!

8.999
     fullt verð 15.999.-

kr
2 hjól, 65cm

9.999
     fullt verð 17.999.-

kr
2 hjól, 84cm

FrFrÁrÁBÁBÆBÆRÆRAFAFSFSLSLÁLÁtTÁtTUtTURUR!R!

KOKOMOMDMDUDU
NÚNÚNÚNANA!A!



3. maí 2014  LAUGARDAGUR| LÍFIÐ | 60

„Þetta er rosalega spennandi 
og gaman og allt annar vinkill á 
keppnina. Ég þarf að hugsa öðru-
vísi því ég er vön að sitja heima og 
mynda mér skoðanir og gagnrýni. 
Þetta er aðeins alvarlegri staða,“ 
segir söngkonan Jóhanna Guðrún 
Jónsdóttir. Hún situr í alþjóðlegri 
Eurovision-dómnefnd fyrir Íslands 
hönd ásamt Friðriki Dór Jónssyni, 
Ragnheiði Gröndal, Kjartani Guð-
bergssyni og Hildi Þórhallsdóttur. 
Fimmmenningarnir þurfa að horfa 
á öll lögin sem keppa í báðum und-
ankeppnunum og gefa þeim stig en 
atkvæði dómnefndar gilda fimm-
tíu prósent á móti símakosningu.

„Þetta er náttúrulega laga-
keppni þannig að fyrst og fremst 
þarf ég að horfa á lagasmíðarnar 
og hvort eitthvað sé varið í lagið. 
Síðan þarf heildarmyndin að virka 
og þurfa lagasmíðarnar að haldast 
í hendur við söng og uppsetningu 
á atriðinu,“ bætir Jóhanna Guðrún 
við. Hún hefur náð einna bestum 
árangri Íslendinga í Eurovision 
þegar hún landaði öðru sætinu í 
Moskvu árið 2009. Hún horfir allt-
af á keppnina.

„Ég verð alltaf svolítið stress-
uð. Mér finnst þetta skemmtilegt 
en ég verð svolítið víruð því ég veit 
hvað þau eru að ganga í gegnum. 
En ég horfi auðvitað alltaf spennt,“ 
segir Jóhanna Guðrún. Hún er 
hrifin af framlagi Íslands, Enga 
fordóma með Pollapönki.

„Ég reyni alltaf að vera jákvæð. 
Ef það er eitthvað sem ég hef lært 
er það það að maður getur aldrei 
ákveðið fyrir fram hvernig atrið-
unum gengur. Boðskapurinn í lag-
inu okkar er æðislegur og atriðið 
er flott. Ég er viss um að boðskap-
urinn eigi eftir að landa okkur 
helling af atkvæðum. Pollapönk-
arar eru náttúrulega dásamlegir.“

Söngvarinn Friðrik Dór hlakkar 
líka til að takast á við þetta verk-
efni.

„Ég er enginn sérfræðingur um 
Eurovision og ætla ég að koma 
gjörsamlega eins og Pollapönk til 
leiks – án allra fordóma,“ segir 
Friðrik Dór. Hann ætlar að leyfa 
hjartanu að ráða í sinni atkvæða-
greiðslu.

„Stór partur af Eurovision fyrir 
mér er stemningin og „show“-ið. 
Sum lögin eru góð og sum ekkert 
sérstök. Þau lög sem hrífa mig 
á staðnum fá stigin mín,“ bætir 
hann við en dómnefndin horfir 

á öll lögin í höfuðstöðvum RÚV í 
Efstaleiti.

Uppáhaldslag Friðriks úr Euro-
vision-keppninni er hið ítalska 
Gente di mare og hefur hann 
sjálfur íhugað að senda lag í 
keppnina.

„Mér finnst það heillandi hug-
mynd. Ég er bara hræddur um að 
særa stoltið og tapa. En einhvern 
tímann verð ég nógu gamall og 
þroskaður til að kyngja stoltinu 
og prófa.“ liljakatrin@frettabladid.is

ÁRSFUNDUR 2014

LÍFEYRISSJÓÐUR  
STARFSMANNA SVEITARFÉLAGA

STARFSEMI LÍFEYRISSJÓÐS STARFSMANNA SVEITARFÉLAGA 2013    FJÁRHÆÐIR Í MILLJÓNUM  KRÓNA 

Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga  verður haldinn þriðjudaginn 20. maí kl. 16.00,  
í húsakynnum Sambands íslenskra sveitarfélaga að Borgartúni 30, Reykjavík. 
Dagskrá
1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2. Breyting á samþykktum sjóðsins 
3. Önnur mál löglega upp borin 
Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stét tarfélög eiga rét t til fundarsetu með  
málfrelsi og tillögurét ti og eru þeir hvat tir t il að mæta  
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins 
 
Reykjavík, 2. maí 2014
 
Stjórn Lífeyrissjóðs stafsmanna sveitarfélaga

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12    2013                       2012
                                         Samtryggingardeildir              S-deild                Samtals                Samtals
Iðgjöld     8 .027       88     8 .114             6 .845
Lífeyrir    -1.817     -50   -1.867            -1.039
Fjár festingar tekjur    6 .502        81      6 .583             5 .6 39
Fjár festingargjöld      -208       -3         -211               -132
Rekstrarkostnaður      -106       -1         -107                 -97
Gjald í r íkissjóð            0         0              0                   -1
Hækkun á hreinni eign á árinu                    12 .399     114    12 .513            11.216
Hrein eign frá fyrra ári                     68.4 3 3  1.251   69.683           58.4 67
Hrein eign sameinaðra sjóða 01.07.13   4 .361         0        4 .361                    0
Hrein eign t il greiðslu lí feyris  85.192  1.365   86.557           69.683
Efnahagsreikningur    
Fasteign, rekstrar f jármunir og aðrar eignir      117         0        117                   21
Verðbréf með brey tilegum tekjum  27.222     4 80  27.702            21.142
Verðbréf með föstum tekjum                    4 8.382     596  4 8.977           38.903
Veðlán      6 .4 64         0    6 .4 64             5 .857
Bankainnistæður     1.06 4     247     1.311             2 .12 3
Aðrar f jár festingar         3 39         0      3 39                3 3 4
Kröfur      1.185         2    1.187                 717
Aðrar eignir        602       4 4       64 6                570
Skuldir         -182       -4      -186                 -86
Hrein eign t il greiðslu lí feyris  85.192  1.365           86.557           69.683

Kennitölur ársins 2013      A-deild     V-deild     B-deild*      S-deild I               S-deild II        S-deild III 
Nafnávöxtun           8,5%           8,5%         3,0%          6,6%                       4,9%              5,5%
Hrein raunávöxtun           4,7%           4,7%         1,6%          2 ,8%                       1,2%              1,8%
Hrein raunávöxtun – 5 ára meðaltal       3,0%           3,0%                              5,2%                       5,4%              3,3%
Fjöldi sjóðfélaga        10.460          4 .128            213          199                           78                 53
Fjöldi lí feyrisþega          2 .486             559            910            40                             5                   7
Rekstrarkostnaður í % af eignum          0,1%            0,1%         0,1%           0,1%                       0,1%               0,1%
 
*Frá 1. júlí til 31. desember 2013          Birt með fyrirvara um prentvillur

Ársreikning LSS 2013 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is 
Stjórn og framkvæmdastjóri
Í st jórn lí feyrissjóðsins eru Garðar Hilmarsson stjórnar formaður, Elín Björg Jónsdót t ir, Karl Björnsson, Gerður Guðjónsdót t ir,  
Kristbjörg Stephensen og Salóme E. Þórisdót t ir.  Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Krist jánsson.
 
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105 Reykjavík, sími: 5 400 700 lss@lss.is -  www.lss.is

Íslendingar í alþjóðlegri 
Eurovision-dómnefnd
Fimm aðilar frá Íslandi sitja í alþjóðlegri Eurovision-dómnefnd en atkvæði hennar gilda fi mmtíu prósent á 
móti símakosningu í keppninni. Á meðal dómnefndarfólks eru Jóhanna Guðrún og Friðrik Dór.

NÓG AÐ GERA  Jóhanna Guðrún hefur 
verið í stúdíói undanfarið og ætlar að 
gefa út lag í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ENGINN SÉRFRÆÐINGUR  Friðrik Dór 
er upp með sér að hafa verið valinn í 
dómnefnd.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

VIRT SÖNGKONA  Ragnheiður Gröndal, 
ein vinsælasta söngkona landsins, situr 
líka í dómnefnd.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í dómnefndinni sitja 185 
aðilar frá 37 löndum, 
FIMM frá hverju landi.

Í dómnefndinni eru 79 
konur og 106 karlmenn.

Meðalaldur dómnefndar-
innar er FJÖRUTÍU ár.

Meðalaldur íslensku dóm-
nefndarinnar er 32,4 ár.

YNGSTI MEÐLIMUR 
íslensku dómnefndarinnar 
er Jóhanna Guðrún, fædd 
16. nóvember árið 1990.

ELSTI MEÐLIMUR 
íslensku dómnefndarinnar 
er Kjartan Guðbergsson, 
fæddur 17. maí árið 1966.

Meðal annarra meðlima í alþjóð-
legu dómnefndinni er Charlie 
McGettigan, sem sigraði í Eurovision 
árið 1994 með Paul Harrington, Iris, 
sem var fulltrúi Belgíu í keppninni 
árið 2012, og Nigar Jamal, annar 
helmingur dúettsins Ell & Nikki sem 
bar sigur úr býtum árið 2011 fyrir 
hönd Aserbaídsjans.

DÓMNEFNDIN 
Í HNOTSKURN

Spínatkjúklingur
Thelma Þorbergsdóttir bloggar um mat á síðunni 
freistingarthelmu.blogspot.com. Hún deilir tveimur 
uppskrift um með lesendum Fréttablaðsins sem eru 
ekki aðeins einfaldar heldur einnig afar bragðgóðar.
Spínatfylltur kjúklingur með mozzarella, tagliatelle og salati
3-4 kjúklingabringur
70 g brauðrasp
30 g parmesanostur
2 egg, létthrærð
150 g frosið spínat, þítt
6 msk. kotasæla
Fersk mozzarellakúla
Ólífuolía
1 dós tómatpastasósa
Salt og pipar 
500 g tagliatelle
ferskt salat að vild 

Aðferð
Hitið ofninn í 230 gráður og penslið eldfast mót með ólífuolíu að innan. 
Skerið kjúklingabringurnar langsum í tvennt þannig að úr einni bringu verði til 
tveir hlutar. Kryddið bringurnar með salti og pipar.

Blandið brauðraspinu og 4 msk. af parmesanosti saman í skál. Létthrærið 
eggin og setjið þau í skál til þess að auðvelt verði að dýfa kjúklingnum ofan í.
Þíðið spínatið og kreistið allt vatn úr því, klippið það mjög fínt og blandið 
því saman við restina af parmesanostinum, 2 msk. af hrærðu eggjunum, 
kotasæluna og hrærið allt vel saman.

Setjið 2 msk. af spínatblöndunni á hverja kjúklingabringu og dreifið vel úr 
henni, rúllið bringunni upp og látið samskeytin á kjúklingnum snúa niður. 
Dýfið kjúklingnum ofan í hrærðu eggin og svo strax í brauðraspið og passið 
að kjúklingurinn þekist vel með raspinu. Setjið kjúklinginn í eldfast mót smurt 
með ólífuolíu og látið samskeytin snúa niður.

Bakið kjúklinginn í 25 mínútur, takið hann svo út og setjið 2 til 3 msk. af 
tómatpastasósu yfir hverja bringu. Skerið mozzarellakúluna langsum í 6 bita 
og leggið yfir hverja kjúklingabringu og bakið í 5 mínútur til viðbótar eða þar 
til osturinn hefur náð að bráðna alveg. 

Sjóðið pastað eftir leiðbeiningum á pokanum og berið fram með kjúklingn-
um og restinni af pastasósunni ásamt fersku salati að vild.

MATGÆÐ-
INGUR  Á 
bloggsíðu 
Thelmu  eru 
margar girni-
legar upp-
skriftir.
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Leikkonan Keira Knightley er 
búin að landa hlutverki í stór-
mynd Baltasars Kormáks, Ever-
est. Á meðal leikara í myndinni 
eru til að mynda Josh Brolin og 
Jake Gyllenhaal en Keira leikur 
eiginkonu Jasons Clarke sem 
túlkar fjallgöngukappann Rob 
Hall.

Myndin er meðal annars tekin 
upp í Pinewood Studios, í Eng-
landi, Nepal og ítölsku Ölpun-
um en hún er byggð á bókinni 
Into Thin Air eftir rithöfundinn 
og fjallagarpinn Jon Krakauer. 
Segir hún frá hörmungaratburð-
um sem áttu sér stað á Everest-
fjalli árið 1996 þar sem átta fjall-
göngumenn fórust. - lkg

Gengur til liðs 
við Baltasar

GÓÐ LEIKKONA  Keira vinnur fyrir 
Baltasar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FJÖLSKYLDUFÓLK  Styttist í brúðkaup.

Raunveruleikastjarnan Kim 
Kard ashian og rapparinn Kanye 
West ganga í það heilaga í París 
þann 24. maí. Samkvæmt heim-
ildum tímaritsins Us Weekly 
ætlar parið að reyna að eignast 
annað barn strax eftir brúðkaup-
ið en fyrir eiga þau dótturina 
North, tíu mánaða.

„Kim vill verða ólétt strax eftir 
brúðkaupið. Hún vill að stutt sé á 
milli barnanna,“ segir heimildar-
maður tímaritsins.

Kim og Kanye trúlofuðu sig 
í október á síðasta ári og hafa 
verið að þeysast um Parísarborg 
að undanförnu að undirbúa brúð-
kaupið. 

Skötuhjúin eru hins vegar ekki 
búin að segja neinum gestum 
hvar brúðkaupið verður haldið og 
vita systur raunveruleikastjörn-
unnar, Khloe og Kourtney, það 
ekki einu sinni. - lkg

Þráir annað 
barn

VINNA VEL SAMAN  Hér eru Valgeir og Chiara í 
Þýskalandi síðasta sumar. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Við Chiara erum búin að vera að vinna 
saman síðastliðin tvö ár og þetta er fjórða 
lagið sem við gerum saman,“ segir Val-
geir Magnússon, umboðsmaður maltnesku 
Eurovision-stjörnunnar Chiara Siracusa. 
Hann frumflytur nýtt lag, sem heitir 
Mermaid in Love, ásamt stjörnunni á Euro 
Fan Café í Kaupmannahöfn á sunnudag. 
Örlygur Smári og Pétur Örn sömdu lagið 
ásamt Valgeiri.

„Samstarf okkar kom til þannig að ég 
var að túra með Heru Björk á milli tónlist-
arhátíða og Chiara var oft á sömu stöðum 
og við. Hún tók eftir því að Hera fékk betri 

þjónustu en flestir og sá að ég var dug-
legur að passa upp á hlutina. Einn daginn 
kom hún til mín og spurði hvort ég væri til 
í að sjá líka um sig,“ segir Valgeir sem var 
ekki sannfærður um að það gæti gengið 
upp. 

„Ég hugsaði mig um í nokkrar vikur því 
ég sá ekki hvernig þetta myndi ganga upp 
þar sem Ísland og Malta eru hvort á sínum 
endanum á Evrópu. Svo hugsaði ég: Þetta 
er allt að vinna í gegnum netið. Nú erum 
við búin að taka upp fjögur lög saman, sem 
við gerum þannig að við Öggi erum á Face-
Time í stúdíóinu hennar á Möltu og biðjum 

hana að gera hitt og þetta. Svo fáum við 
sendan sönginn og Öggi klárar málið.“

Varðandi nýja lagið, Mermaid in Love, 
segir Valgeir það hafa orðið til í áföngum.

„Hugmyndina fékk ég þegar við vorum 
að spila saman í Þýskalandi síðasta sumar. 
Ég skrifaði niður nokkrar línur. Við Öggi 
hittumst svo nokkrum vikum síðar, töl-
uðum aðeins um hugmyndina og hann kom 
strax með litla melódíu. Svo skoðuðum við 
þetta ekkert fyrr en fyrir tveimur vikum. 
Þá tókum við Pétur með okkur í sumarbú-
stað og kláruðum lagið og fleiri lög sem við 
erum að ákveða hvað við gerum við.“ - lkg

Frumfl ytur lag með maltneskri Eurovision-stjörnu
Valgeir Magnússon er umboðsmaður söngkonunnar Chiara Siracusa.

Byrjar í dag 3. maí kl. 10:00 
í plássi Sparkz Kringlunni.

Vörur frá öllum verslunum NTC á ótrúlegu verði.

Einstök sýnishorn frá fjölda merkja til sölu.

Þú vilt ekki missa af þessu!

NTC

www.ntc.is
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Tengdaforeldrar mínir eru bændur í 
Skagafirði. Það er leiðindavenja hjá 

fólki að tala um hjón í búskap sem bónd-
ann og konu hans en tengdamóðir mín er 
engu síðri bóndi en maður hennar. Hún 
hefur gengið með sex börn, fjögur þeirra 
samhliða því að reka meðalstórt kúabú 
með tilheyrandi vinnuhörku.

ÞAÐ var ákveðin opinberun fyrir borg-
arstúlkuna mig að blandast óvænt í 
búskap tengdaforeldranna. Ég tek þátt 
í heimaslátrun og verkun á haustin og 
virðing mín fyrir matnum sem ég læt 
ofan í mig, úr frystikistunni, hefur 
margfaldast. Virðing mín fyrir 
tengdamóður minni er líka marg-

föld. Bændur fara nefnilega aldrei 
í frí. Við frestuðum borðhaldi 

á gamlárskvöld því ein kýrin 
var að bera og heimilisfólk 

þurfti að vera til staðar. Og 
á hverjum morgni rumska 
ég við tengdafjölskyld-
una þegar þau halda út í 
myrkrið að mjólka, sama 
hvaða dagur er og sama 
hvernig viðrar.

TENGDAMÓÐIR mín, og aðrar 
konur í búskap, eru mér sérstaklega 
ofarlega í huga núna þegar ég er að 
ganga með mitt fyrsta barn. Ég fékk 
minn skammt af ógleði, sem var þó 
ekkert til að tala um. Ég held ekki út 
matarboð ef gestirnir eru þaulsætn-
ir án þess að taka smá kríu í myrku 
horni. Og blessuð grindin leyfir ekki 
hvaða háskaglennur og voðafettur 
sem er. Allt þetta hafa konur í búskap, 
bændur, gengið í gegnum á meðan 
þær hafa haldið úti búi af miklum 
myndugleika.

NÚ er sauðburður að hefjast í sveitum 
landsins. Konur hafa í gegnum ald-
irnar tekið þátt af festu enda ekkert 
annað í boði þegar maður er bóndi. Þú 
hættir ekki við sauðburð þó að það sé 
von á barni. Þær hafa haldið sér vak-
andi í gegnum heilu næturnar í fjár-
húsunum. Verið á hækjum sér óhóflega 
lengi og umgengist illa lyktandi blóð, 
slím og saur úr skepnunum. Allt þetta 
án þess að kvarta og án þess að taka 
sér kríu. Bændur með barni, þið eigið 
alla mína virðingu. Skuldlaust. 

Með ógleði í sauðburði
BAKÞANKAR 
Snærós
Sindradóttir

THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2DÍÍSL. TALD
RIO 2 3DÍSL. TALÍD
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 3 - 6 - 9
KL. 3 - 5.45
KL. 3.30
KL. 3.45 - 6 - 8 - 10 
KL. 8 - 10.15

THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3DLÚXUS
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D
RIO 2 2D ÍSL. TAL D
RIO 2 3D ÍSL. TAL D
OCULUS
HARRÝ OG HEIMIRÝ

KL. 5.30 - 8 - 10.25 
KL. 2 - 5 - 8 - 10.50
KL. 2 - 5 - 8 - 10.50
KL. 2 - 8 - 10.50
KL. 1 - 3.15 - 5.45
KL.1
KL. 10.20
KL. 4 - 6 - 8 Miðasala á:

EINVÍGIÐ Í AMAZON

-H.S., MBLH.S.,S.,SSSSS MBMMBMBMBMBMBMBLLLLLLLLLLH.S.,., MB MBLL
-B.O., DV
----HH
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----HH
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TOPPMYNDIN Í USA! TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI!

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SPARBÍÓ

EMPIRE ENTERTAINMENT WEEKLYTOTAL FILM

KEFLAVÍK

CHICAGO SUN-TIMES

ENTERTAINMENT WEEKLY

WASHINGTON POST

PORTLAND OREGONIAN

TOTAL FILM EMPIRE

LOS ANGELES TIMESCHICAGO SUN TIMES

THE OTHER WOMEN 5, 8, 10:20
SPIDERMAN 2 3D 2, 7, 10
A HAUNTED HOUSE 2 10
RIO 2 2D 2, 4:30
HARRY OG HEIMIR 2, 4, 6, 8

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

“IT COULD BE HIS BEST FILM SO FAR” - 
THE GUARDIAN

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Allir borga barnaverð

„Þetta er í raun fyrsti Bandaríkja-
túrinn hans eftir að hann gerði 
samninginn við Columbia Records,“ 
segir María Rut Reynisdóttir, 
umboðsmaður Ásgeirs Trausta, 
en hann er á leið í tónleikaferð til 
Bandaríkjanna. Hann heldur af stað 
til Bandaríkjanna 10. júní næstkom-
andi og kemur fram í Minneapolis 
þann 11. júní en þá tekur við tíu 
daga túr um Bandaríkin og kemur 
hann meðal annars fram í New 
York, Chicago, Philadelphia og fleiri 

borgum. „Við byrjum á mjög flott-
um stað í Minneapolis sem heitir 
Fine Line Music Café og er um 650 
manna staður, það er einn stærsti 
staðurinn sem hann kemur fram á,“ 
bætir María Rut við.

Fyrir utan Bandaríkjaferðina er 
Ásgeir bókaður á fjölda tónleika um 
heim allan í sumar og kemur meðal 
annars fram á hátíðinni Splendour 
in the Grass í Ástralíu í júlí og á Fuji 
Rock Festival í Japan, einnig í júlí. 
 - glp

Ásgeir Trausti til Bandaríkjanna
Fer í sína fyrstu tónleikaferð til Bandaríkjanna eft ir að hann samdi við Columbia.

TIL BANDARÍKJANNA  Ásgeir Trausti á 
annasamt sumar fyrir höndum.
 MYND/JÓNATAN GRÉTARSSON
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MEISTARAR MEISTARANNA  Breiða-
blikskonur tryggðu sér sigur í Meistara-
keppni kvenna í fótbolta með 1-0 sigri 
á Stjörnunni í gær. Fjolla Shala og Jóna 
Kristín Hauksdóttir tóku við bikarnum í 
leikslok. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPORT 3. maí 2014  LAUGARDAGUR

1. sæti  KR
2. sæti  FH
3. sæti  Breiðablik
4. sæti  Stjarnan
5. sæti  Valur
6. sæti ÍBV
7. sæti Þór
8. sæti Fram
9. sæti  Keflavík
10. sæti  Víkingur
11. sæti  Fylkir
12. sæti  Fjölnir

KR stendur uppi sem Íslandsmeistari í 27. skiptið í haust sam-
kvæmt spá Fréttablaðsins og Vísis. Liðið kemur gríðarlega vel 
mannað til leiks eins og undanfarin ár og með valinn mann í 
hverju rúmi. 

Íslandsmeistararnir misstu öfluga menn eftir síðasta tíma-
bil en hafa gert sitt til að fylla í skörðin. Tveir sterkir póstar 
eru farnir af miðjunni og þá er Stefán Logi Magnússon 
kominn aftur í markið. KR og FH gætu hæglega stungið af 
frekar snemma í mótinu og má reikna með tveggja turna tali í 
allt sumar á toppnum. 

Þetta eru einfaldlega liðin sem eru langbest mönnuð og 
standa þau framar öðrum eins og staðan er á Íslandi í dag.

Baldur Sigurðsson: Þar sem 
breytingar hafa orðið á miðjunni 
mæðir meira á smalanum úr Mý-
vatnssveitinni en áður. Hann hefur 

nú enga reynslubolta eins og Bjarna 
og Brynjar til að bakka sig upp heldur 

verður að hann algjörlega að taka völdin 
á miðsvæðinu.

Hann fer líka létt með það enda 
kannski besti miðjumaður deildarinnar og 
að margra mati besti leikmaður síðasta 
tímabils.

Almarr Ormarsson (Fram)
Farid Zato (Víkingur Ó.)
Gonzalo Balbi (KV)
Ivar Furu (Molde, lán)
Sindri Snær Jensson (Valur)
Stefán Logi Magnúss.  (Lilleström)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM
Gonzalo Balbi: Flestir KR-ingarnir 
eru þekktar stærðir en það 
verður gaman að fylgjast með 
Balbi í sumar.  Þetta er leikinn 
miðjumaður sem fer vel með 
boltann og getur skorað mörk. 

Rúnar Kristinsson 
er 44 ára gamall 
og á sínu fimmta 
ári með liðið.  Hann 
varð í fyrra fyrsti KR-þjálfarinn 
í hálfa öld til að skila stórum 
titli til KR þrjú tímabil í röð.

GENGIÐ SÍÐUSTU SEX TÍMABIL > 2008 (4. sæti, Bikarmeistari) - 2009 (2. sæti) - 2010 (4. sæti) - 2011 (1. sæti Bikarmeistari) - 2012 (4. sæti Bikarmeistari) - 2013 (1. sæti)      Íslandsmeistarar: 26 sinnum (síðast 2013) / Bikarmeistarar: 13 (síðast 2012)

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★   SÓKNIN ★★★★★   ÞJÁLFARINN ★★★★★   BREIDDIN ★★★★★  LIÐSTYRKURINN ★★★★★   HEFÐIN ★★★★★

KR verður Íslandsmeistari ➜ Lykilmaðurinn ➜ Þjálfarinn ➜ Nýju andlitin

TÖLURNAR Í FYRRA
Mörk skoruð  1. sæti (2,27 í leik)
Mörk á sig  3. sæti (1,23 í leik)
Stig heimavelli 1. sæti (31 af 33, 94%)
Stig á útivelli 2. sæti (21 af 33, 64%)

 HEFST 4. MAÍ

SPÁ FRÉTTABLAÐSINS

FÓTBOLTI Baráttan um 
Englandsmeistaratitilinn er 
áfram í fullum gangi og tvö 
af þremur efstu liðunum eiga 
leiki í dag og á morgun en 
topplið Liverpool spilar ekki 
fyrr en á mánudagskvöldið. 
Stuðningsmenn Liverpool eru 
ekki þekktir fyrir að halda mikið 
upp á nágranna sína í Everton 
en munu örugglega halda með 
Everton-liðinu í dag þegar það 
tekur á móti Manchester City. 
City hlýtur titilinn vinni þeir 
síðustu þrjá leiki sína en liðið 
á einn leik inni á Liverpool og 
Chelsea. Hér fyrir neðan má 
sjá hvað er í gangi í evrópska 
fótboltanum um helgina.  - óój

LAUGARDAGUR 
West Ham - Tottenham   S2 Sport 2, kl. 11.45

Stoke City - Fulham   S2 Sport 5, kl. 14.00

Swansea - Southampton   S2 Sport 6, kl. 14.00

Man. United - Sunderland   S2 Sport 2, kl. 14.00

Aston Villa - Hull City   S2 Sport 3, kl. 14.00

Newcastle - Cardiff    S2 Sport 4, kl. 14.00

Barcelona - Getafe   S2 Sport, kl. 14.00

Everton - Man. City   S2 Sport 5, kl. 16.30

SUNNUDAGUR
Arsenal - West Brom   S2 Sport 2, kl. 12.30

Levante - Atletico Madrid   S2 Sport3, kl. 15.00

Chelsea - Norwich   S2 Sport 2, kl. 15.00

Real Madrid - Valencia   S2 Sport 3, kl. 19.00

Púlarar halda 
með Everton

SPENNAN HELDUR ÁFRAM   Liverpool 
á ekki leik fyrr en á mánudaginn en 
stuðningsmennirnir halda með Everton 
í dag.  MYND/NORDICPHOTOS/GETTYFÓTBOLTI Pepsi-deild karla í knatt-

spyrnu hefst á morgun þegar fimm 
af sex leikjum fyrstu umferðar-
innar fara fram. Meðal þeirra 
eru tveir leikir sem verða spilað-
ir á gervigrasinu í Laugardal en 
þeir verða báðir í beinni á Stöð 2 
Sport. Þetta eru leikur Fram og 
ÍBV klukkan 16.00 og leikur KR 
og Vals klukkan 20.00. Hér fyrir 
neðan má sjá leiki helgarinnar.

 - óój

PEPSI-DEILD KARLA 1. UMFERÐ
Fram-ÍBV Á morgun kl. 16.00 S2 Sport

Keflavík-Þór  Á morgun kl. 16.00

Stjarnan-Fylkir  Á morgun kl. 19.15

Fjölnir-Víkingur R.  Á morgun kl. 19.15

KR-Valur  Á morgun kl. 20.00 S2 Sport

FH-Breiðablik  mánudagur kl. 19.15 S2 Sport

Tvíhöfði í 
Laugardalnum

BYRJAR Á GERVIGRASI  Fram og KR 
spila bæði fyrstu heimaleiki sína á 
morgun.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Finnur Freyr Stefáns-
son, þjálfari nýkrýndra Íslands-
meistara KR, lék eftir afrek Sverr-
is Þórs Sverrissonar frá því í fyrra 
með því að gera lið að meisturum á 
sínu fyrsta ári sem þjálfari í meist-
araflokki karla. 
Úrslitakeppnin fór nú fram í 31. 
skipti og í aðeins einni af þess-
um úrslitakeppnum hefur þjálfari 
Íslandsmeistaranna verið kom-
inn yfir fertugt. Sá var Sigurður 
Ingimundarson þegar hann gerði 
Keflavík að Íslandsmeisturum í 
fimmta sinn vorið 2008 þá á 42. 
aldursári. Sigurður var þá þegar 
búinn að hljóta fjóra titla sem 
þjálfari fyrir fertugt.

Nýju mennirnir í brúnni hafa 
átt Íslandsmeistarasviðið undan-
farin ár. Íslandsmeistaraþjálfarnir 
2010 (Ingi Þór Steinþórsson, Snæ-
fell) og 2011 (Hrafn Kristjánsson, 
KR) gerðu liðin að meisturum á 
sínu fyrsta ári á þeim stað og 
Helgi Jónas Guðfinnsson, þjálfari 
Íslandsmeistara Grindavíkur 2013, 
var aðeins á sínu öðru ári með liðið 
og því reynslulítill eins og Finnur 
og Sverrir Þór.

Þegar aldur þjálfaranna í 
úrslitakeppninni í ár er skoðaður 
kemur enn fremur í ljós að þrír 
yngstu þjálfararnir komust lengst. 
Einar Árni Jóhannsson (37 ára) fór 
með Njarðvík í oddaleik í undan-
úrslitum og Finnur Freyr (30 ára) 
og Sverrir Þór Sverrisson (38 ára) 
mættust í lokaúrslitunum. Þeir 
voru þeir einu af átta þjálfurum 
í úrslitakeppninni sem voru ekki 
orðnir fertugir. 

Finnur Freyr var samt langt 
frá því að ógna meti Friðriks Inga 
Rúnarssonar, sem var aðeins á 23. 
aldursári þegar hann gerði Njarð-
vík að Íslandsmeisturum vorið 
1991. Friðrik Ingi snýr aftur í bolt-
ann næsta vetur en hann tók við 
liði Njarðvíkur á dögunum. Nái 
hann titlinum í hús myndi hann um 
leið bæta metið á hinum endanum 
og verða elsti meistaraþjálfarinn í 
sögu úrvalsdeildarinnar. 

Friðrik Ingi verður vissulega 
ekki eini þjálfarinn í deildinni sem 
er kominn yfir fertugt. Þeir verða 
nokkrir eins og í ár og finnst eins 
og fleirum að það sé kominn tími á 
að þeir eldri og reyndari fái einn-
ig að fagna þeim stóra næsta vor. 
Hvort það tekst verður að koma í 
ljós.   ooj@frettabladid.is

Þeir ungu eru bestir
Finnur Freyr Stefánsson, yngsti þjálfarinn í Dominos-deild karla, gerði KR-liðið 
að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta ári sem aðalþjálfari í efstu deild. Aðeins einn 
þjálfari yfi r fertugu hefur unnið titilinn í sögu úrslitakeppni karla 1984 til 2014.

FÉKK BIKARINN Í FYRSTU TILRAUN  Finnur Stefánsson fagnar hér titlinum með 
stuðningsmönnum KR eftir sigurinn í Röstinni í fyrrakvöld.  FRÉTTBLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Aldur þjálfara Íslands-
meistaraliða 1984-2014
YNGRI EN 30 ÁRA 8 (3 SPILANDI)
30 TIL 34 ÁRA 12 (8 SPILANDI)
35 TIL 39 ÁRA 12 (0)
40 ÁRA EÐA ELDRI  1 (0)

YNGSTU ÞJÁLFARAR 
ÍSLANDS MEISTARA*
22 ÁRA - 9 MÁNAÐA - 24 DAGA
Friðrik Ingi Rúnarsson Njarðvík 11. apríl 1991

27 ÁRA - 9 MÁNAÐA - 24 DAGA
Friðrik Ingi Rúnarsson Grindavík 11 apríl 1996

27 ÁRA - 11 MÁNAÐA - 16 DAGA
Ingi Þór Steinþórsson KR 25. apríl 2000

29 ÁRA - 3 MÁNAÐA - 9 DAGA
Einar Árni Jóhannsson Njarðvík 17. apríl 2006

29 ÁRA - 10 MÁNAÐA - 1 DAGA
Friðrik Ingi Rúnarsson Njarðvík 19. apríl 1998

30 ÁRA - 6 MÁNAÐA - 2 DAGA
Finnur Freyr Stefánsson KR 1. maí 2014

30 ÁRA - 9 MÁNAÐA - 23 DAGA
Sigurður Ingimundarson Keflavík 6. apríl 1997

* AÐEINS ÞJÁLFARAR SEM VORU 
EKKI AÐ SPILA MEÐ SÍNU LIÐI Í 
ÚRSLITAKEPPNI KARLA 1984 TIL 2014. 

Við hjálpum þér 
með garðinn
Vönduð ráðgjöf og vörur  
sem endast

bmvalla.is

Fáðu ráðgjöf fagfólks til að laga 
draumagarðinn að þínum þörfum

Úrval af vörum sem gera garðinn 
eins viðhaldsfrían og kostur er

ÁslÁslaugaug Ka K tríín An Aðalðalstesteinsinsdótdóttitir 

og Ingnga Ra Rut ut GylGylfadfadóttóttir,ir, 

lanl dsldslagsgsarkarkiteitektaktar (r (FÍLFÍLA),A), 

aðsaðstoðoðt a þig viðvið að að geg ra ra

hughugmynmyndirdir þí þínarnar umum fa fallellegangan 

garga ð að að vð verueruleileika.ka.

Hafðu samband í síma  412 5050
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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

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús meistaranna 
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 Stormað um 
Hafnarfjörð 16.00 Hrafnaþing 17.00 Stjórnarráðið 
17.30 Skuggaráðuneytið 18.00 Árni Páll 18.30 
Tölvur, tækni og kennsla. 19.00 Í návígi 19.30 Á ferð 
og flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 
21.30 Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 23.00 
Reykjavíkurrölt 23.30 Eldað með Holta

09.00 Stoke - Fulham  
10.40 Man. Utd. - Sunderland
12.20 Arsenal - WBA  BEINT
14.50 Chelsea - Norwich  BEINT
17.00 Everton - Man. City  
18.40 Arsenal - WBA
20.20 Chelsea - Norwich  
22.00 Aston Villa - Hull  
23.40 Newcastle - Cardiff  

08.50 Win Win  
10.35 Gandhi  
13.40 Night at the Museum  
15.25 Win Win  
17.10 Gandhi  
20.15 Night at the Museum
22.00 Snitch
23.50 Bad Lieutenant - Port of Call - 
New Orleans
01.50 Immortals
03.40 Snitch

10.30 KS deildin  
11.00 Þýsku mörkin
11.30 3. liðið  Fjögurra þátta sería sem 
fjallar um knattspyrnu frá sjónarhorni 
dómaranna. 
12.00 Moto GP  BEINT
13.00 Barcelona - Getafe  
14.50 Levante - Atletico Madrid  BEINT
17.00 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
17.30 Meistaradeild Evrópu. Chelsea 
- Atletico Madrid  
19.15 Meistarad. - meistaramörk
19.45 KR - Valur  BEINT 
22.00 RN Löwen - Hamburg
23.20 Real Madrid - Valencia  
01.00 KR - Valur
02.50 Moto GP  

08.10 PGA Tour 2014 13.10 Golfing World 2014 
14.00 LPGA Tour 2014 17.00 PGA Tour 2014  
22.00 Golfing World 2014 23.00 LPGA Tour 2014 

06.00 Motors TV 12.10 Bundesliga Highlights 
Show 13.00 Dutch League - Highlights 2014 
16.00 AFC Ajax - NEC Nijmegen 18.00 Bayer 
Leverkusen - Borussia Dortmund 20.00 Heracles 
Almelo - AFC Ajax 22.00 Motors TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.40 Dr. Phil
13.40 7th Heaven 
14.20 Once Upon a Time 
15.05 90210 
15.50 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
16.15 Design Star 
17.00 Unforgettable
17.45 The Good Wife 
18.30 Hawaii Five-0
19.15 Læknirinn í eldhúsinu 
19.40 Judging Amy 
20.25 Top Gear Best of (2:4)  Einn vin-
sælasti sjónvarpþáttur í heimi. Að þessu 
sinni velja þeir félagar brot af því besta 
úr Top Gear þáttum liðinnar seríu. 
21.15 Law & Order (12:22)
22.00 Leverage - NÝTT (1:15)
22.45 Elementary
23.30 Agents of S.H.I.E.L.D.
00.15 Scandal 
01.00 Beauty and the Beast 
01.45 The Tonight Show
02.30 Leverage
03.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
09.50 Hrúturinn Hreinn
09.57 Chaplin 
10.04 Undraveröld Gúnda
10.15 Handgert: Kristine Mandsberg
10.25 Í garðinum með Gurrý II
11.00 Sunnudagsmorgunn 
12.10 Alla leið (5:5) 
13.20 Skólahreysti (4:6) 
14.05 Ari Eldjárn 
14.30 Leiðin á HM í Brasilíu (8:16)
15.00 Íslandsm. í áhaldafimleikum
15.30 Fimleikaeinvígi  Tveir sterkustu 
fimleikamenn landsins á hverju áhaldi 
keppa í beinni útsendingu um hvor sé betri. 
17.05 Fum og fát
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Stella og Steinn
17.32 Friðþjófur forvitni
17.57 Skrípin
18.00 Stundin okkar
18.25 Hvolpafjör
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn 
20.10 Ferðastiklur (4:8) (Breiðafjarð-
areyjar)  Lára Ómarsdóttir ferðast ásamt 
föður sínum Ómari Ragnarssyni um 
landið.  
20.50 Leiðin til Kaupmannahafnar (1:2)   
21.20 Stundin (6:6) (The Hour II) 
22.15 Alvöru fólk (2:10) 
23.15 Hunang (Miele)
00.50 Sunnudagsmorgunn
02.00 Útvarpsfréttir

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
10.20 Tommi og Jenni 
10.25 Victorious
10.50 Nágrannar
12.15 60 mínútur
13.00 Heimsókn
13.25 Mr. Selfridge  
14.30 Modern Family
14.55 The Big Bang Theory  
15.15 Höfðingjar heim að sækja  
15.35 Á fullu gazi
16.10 Stóru málin
16.40 Ísland Got Talent
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn
19.10 Sjálfstætt fólk  (28:30) Jón Ár-
sæll Þórðarson kann listina að nálgast 
viðmælanda sinn og hér heldur hann 
áfram að taka hús á áhugaverðum Ís-
lendingum sem hafa sögur að segja.
19.45 Britain‘s Got Talent  (1:18) 
20.50 Íslenskir ástríðuglæpir  (2:5) 
21.15 The Following  (15:15) 
22.00 Shameless  (6:12) 
22.55 60 mínútur  (31:52) 
23.40 Daily Show. Global Edition  
00.05 Suits
00.50 Game Of Thrones  
01.45 The Americans
02.35 Vice
03.05 Fish Tank
05.05 Britain‘s Got Talent  
06.05 Fréttir

07.00 Brunabílarnir 07.23 Latibær  07.47 
Ævintýraferðin 08.00 Dóra könnuður  08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli  08.55 
Leyndarmál vísindanna  09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 09.45 Hvellur keppnisbíll 
 09.55 UKI 10.00 Ævintýri Tinna  10.25 Ljóti andarung-
inn  10.47 Hello Kitty  10.55 Rasmus Klumpur  11.00 
Brunabílarnir  11.23 Latibær  11.47 Ævintýraferðin 
 12.00 Dóra könnuður  12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  12.45 Doddi litli 12.55 Leyndarmál vís-
indanna  13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur 
Sveinsson  13.45 Hvellur keppnisbíll 13.55 UKI 14.00 
Ævintýri Tinna  14.25 Ljóti andarunginn  14.47 Hello 
Kitty  14.55 Rasmus Klumpur  15.00 Brunabílarnir 
 15.23 Latibær  15.47 Ævintýraferðin 16.00 Dóra 
könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.45 
Doddi litli  16.55 Leyndarmál vísindanna  17.00 Áfram 
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveinsson  17.45 Hvellur 
keppnisbíll 17.55 UKI  18.00 Ævintýri Tinna  18.25 
Ljóti andarunginn  18.47 Hello Kitty  18.55 Rasmus 
Klumpur  19.00 Dýrafjör  20.30 Sögur fyrir svefninn

17.50 Strákarnir
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  (8:24) 
19.35 Two and a Half Men  (13:19) 
20.00 Viltu vinna milljón?  (28:30) 
20.45 Nikolaj og Julie  (4:22) 
21.30 Twenty Four  (18:24) 
22.10 Twenty Four  (19:24) 
22.55 Hostages  (2:15) 
23.40 Sisters
00.30 Viltu vinna milljón? 
01.20 Nikolaj og Julie
02.05 Twenty Four
02.50 Twenty Four  
03.35 Hostages
04.15 Tónlistarmyndbönd

15.45 Top 20 Funniest  
16.25 Amazing Race
17.10 Lying Game  
17.50 Men of a Certain Age  
18.35 Bleep My Dad Says
19.00 Bob‘s Burgers  
19.25 American Dad  
19.45 The Cleveland Show
20.10 Napoleon Dynamite  (3:6) 
20.30 Brickleberry  (6:13) 
20.55 Bored to Death  (7:8)  
21.20 The League  (10:13) 
21.45 Deception  (8:11) 
22.30 Glee 5
23.10 The Vampire Diaries
23.50 Bob‘s Burgers  
00.15 American Dad  
00.40 The Cleveland Show  
01.00 Napoleon Dynamite
01.25 Brickleberry  
01.50 Bored to Death
02.15 The League  
02.35 Deception 
03.20 Tónlistarmyndbönd
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.50
Íslenskir ástríðu-
glæpir
Vandaðir þættir í umsjá 
Ásgeirs Erlendssonar 
þar sem fj allað er um 
íslenska ástríðuglæpi. 
Birt eru viðtöl við sér-
fræðinga, þolendur og 
aðstandendur sem og 
ítarleg og vönduð um-
fj öllun um hvert mál.

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. Egils-
son ræðir mál 
sem skipta 
okkur öll máli.

KR - Valur
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.45 Bein útsend-
ing frá leik KR og Vals í 1. umferð Pepsi-
deildar karla í knattspyrnu.

Britain‘s Got Talent
STÖÐ 2 KL. 19.45 Skemmtiþáttur fyrir 
alla fj ölskylduna. Dómarar í keppninni 
eru Simon Cowell, David Walliams (Little 
Britain), Amanda Holden og Alesha 
Dixon en kynnar eru skemmtikraft arnir 
Ant og Dec.

Leiðin til Kaupmanna-
hafnar
SJÓNVARPIÐ KL. 20.50 Polla-
pönkurum fylgt eft ir og leiðin að 
Söngvakeppninni skoðuð.  



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

Fellsmúla - Reykjavík

OPIÐ ALLA DAGA 
 Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 16
 Sunnud. kl 12 - 16

ÚRVAL RAFLAGNAEFNA

      RAKAÞOLNIR ROFAR OG TENGLAR

VERÐ FRÁ

UTANÁLIGGJANDI ROFAR & TENGLAR

VERÐ FRÁ

GREINAKASSAR / TÖFLUR

BEYGJUR - HÓLKAR - DÓSIR

VÍR OG KAPLAR

NEOSET VARROFAR 1, 2 OG 3 PÓLA

VERÐ FRÁ

IÐNAÐARTENGLAR OG KLÆR

VERÐ FRÁ

INNLAGNAEFNI ROFAR OG TENGLAR

VERÐ FRÁ

SJÁLFVÖR 1 PÓLA

SJÁLFVÖR 2 PÓLA

LEKASTRAUMSROFI 2 PÓLA

SJÁLFVÖR 3 PÓLA

LEKASTRAUMSROFI 4 PÓLA

VINNULJÓSATAFLARAKAÞOLNIR ROFNNLAGNAEFNI ROFAFF

   Innlagnaefni
Rofar og tenglar

INNLAGNAEFNI - 4 LITIR
PASSAR Í TICINO DÓSIR

Lágvöruverð
Kynntu þér málið

RÖR - LAGNARENNUR - BARKI

VERÐ FRÁ

VINNULJÓSÓ ATAA AFLATT

37.99037.990

6.9906.990

2 OG 3 PÓLA

ÁÁ
1.2951.295

UMSROFI 2 PÓLA

2.9752.975
LAR OG KLÆR

Á 699699

8.3508.350 6.9956.995

AR OG TENGLARAR OG TENGLAR

495495

Á 475475

A 995995

FAR OGF TENGLAR

Á

FAR OGFF

995995
FAR &FF TENGLAR

Á 495495

SJÁLFVÖR 2 PÓLA

1.6951.695

10.99510.995

SJÁLFVÖR 3 PÓLA

2.5952.595

GREINAKKASSAR / TÖFLUR

6.9656.965

TRAUMSROFI 4 PÓLA

3.5953.595
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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

Kevin Durant
„Allar mínar æskuminningar 
eru tengdar körfubolta. Ég 
fór ekki á skólaböll og þess 
háttar, körfuboltinn hefur 
alltaf átt tíma minn 
og hug.“ 
Körfuknattleiksstjarnan 
Kevin Durant leikur aðal-
hlutverkið í kvikmynd-
inni Thunderstruck 
sem sýnd er á Stöð 2 
í kvöld klukkan 19.45.

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir 
þér 20 vinsælustu 
lög landsins, lög 
líkleg til vinsælda, 
lög sem voru á 
toppnum fyrir 
tíu árum og fl eira 
skemmtilegt. Þór-
unn Antonía stýrir 
Íslenska listanum.

17.00 Reykjavíkurrölt 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Reykjavíkurrölt 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Stjórnarráðið 21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 
Árni Páll 22.30 Tölvur,tækni og kennsla. 23.00 
Í návígi 23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

09.20 Messan
10.35 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
11.05 Match Pack  
11.35 West Ham - Tottenham  BEINT
13.50 Man. Utd. - Sunderlan  BEINT
16.20 Everton - Man. City  BEINT
18.30 Aston Villa - Hull
20.10 Newcastle - Cardiff
21.50 Stoke - Fulham  
23.30 Swansea - Southampton
01.10 West Ham - Tottenham  

08.55 Kiel - Hannover  
10.15 Juventus - Benfica
11.55 Evrópudeildarmörkin
12.50 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
13.20 La Liga Report  
13.50 Barcelona - Getafe  BEINT 
16.00 Pepsí deildin 2014 - upphitun
17.20 Grindavík - KR
18.50 Meistaradeild Evrópu. Bayern 
München - Real Madrid
20.30 Meistarad. - meistaramörk
21.00 Þýsku mörkin  
21.30 UFC Now 2014  
22.20 Memphis - Oklahoma  
00.10 Barcelona - Getafe  
01.50 Hamburg - Flensburg

08.50 One Fine Day
10.35 How To Make an American Quilt
12.30 Spider-Man 2
14.35 10 Years
16.15 One Fine Day
18.00 How To Make an American Quilt
19.55 Spider-Man 2
22.00 The Paperboy
23.45 Die Hard 4. Live Free or Die Hard  
01.50 After.life  
03.30 The Paperboy  

08.00 PGA Tour 2014 12.00 Golfing World 2014  
12.50 PGA Tour 2014 - Highlights  13.45 Ryder 
Cup 2004 Official Film, The 15.00 Feherty  15.45 
Golfing World 2014  16.35 Inside The PGA Tour 
2014 17.00 PGA Tour 2014 22.00 Golfing World 
2014 23.00 LPGA Tour 2014 

06.00 Motors TV 12.40 Bundesliga Highlights 
Show 13.30 Borussia Dortmund - 1899 
Hoffenheim 15.30 Dutch League - Highlights 
2014  16.40 AFC Ajax - NEC Nijmegen 18.4 AFC 
Ajax - NEC Nijmegen 20.40 Heracles Almelo - 
AFC Ajax 22.40 Motors TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.35 Dr. Phil
13.55 Judging Amy
14.40 The Voice 
16.55 Top Chef 
17.45 Got to Dance 
18.55 Solsidan 
19.20 7th Heaven 
20.00 Once Upon a Time 
20.45 Beauty and the Beast (5:22)   
21.35 90210 (16:22)   
22.25 Dreamgirls  Stjörnum prýdd kvik-
mynd sem fjallar um tríóið Dream girls 
sem sló öll met í vinsældum á sjöunda 
áratug síðustu aldar. 
00.25 Trophy Wife 
00.50 Blue Bloods 
01.35 Hawaii Five-0
02.25 Californication
02.55 The Tonight Show
04.35 The Borgias 
05.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
09.55 Skrekkur íkorni 
10.15 Landinn
10.45 Útsvar
12.05 Tony Robinson í Ástralíu
12.55 Nautnafíkn–  Viskí
13.45 Mótorsystur
14.00 Sólarsirkusinn: Framandi 
heimar
15.30 Skólaklíkur
16.15 Grettir
16.27 Babar
16.49 Hrúturinn Hreinn 
16.55 Fum og fát
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Leiðin til Ríó
18.05 Violetta
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Hraðfréttir
19.50 Alla leið (5:5)  Felix Bergsson og 
Reynir Þór Eggertsson fá til sín góða 
gesti og spá í sameiningu í lögin sem 
keppa í Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva í Kaupmannahöfn í maí. 
21.00 Úr bálki hrakfalla (Lem-
ony Snick et‘s A Series of Unfortu-
nate Events)  Óskarsverðlaunamynd 
frá árinu 2004 með Jim Carrey, Meryl 
Streep og Jude Law í aðalhlutverkum. 
Þrjú munaðarlaus börn eru send í fóst-
ur til frænda síns sem hefur velferð 
barnanna ekki að leiðarljósi.
22.45 Innsti ótti (Primal Fear)
00.55 Svallveislan (A Good Old Fash-
ioned Orgy)
02.25 Útvarpsfréttir

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
10.45 Kalli kanína og félagar  
10.50 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
11.10 Batman
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful  
13.25 Ísland Got Talent
15.00 Lífsstíll  
15.30 Íslenskir ástríðuglæpir
15.55 Steindinn okkar 
16.30 ET Weekend  
17.15 Íslenski listinn
17.45 Sjáðu
18.15 Hókus Pókus
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.45 Íþróttir  
18.55 Modern Family
19.15 Lottó  
19.20 Two and a Half Men
19.45 Thunderstruck  Skemmtileg gam-
anmynd fyrir alla fjölskylduna með Kevin 
Durant í aðalhlutverki. Myndin fjallar um 
fræga körfuboltastjörnu sem skiptir um 
hlutverk við 16 ára klaufalegan aðdáanda.
21.20 Premium Rush  Hörkuspenn-
andi og hröð mynd sem gerist í Man-
hattan og fjallar um hjólasendil og spillt-
an lögregluþjón sem fær áhuga á einni 
sendingu sendilsins og þá upphefst æsi-
spennandi eltingaleikur.
22.50 The East  
00.50 Office Space  
02.20 Paranormal Activity  
03.45 The Experiment
05.25 Modern Family  
05.50 Fréttir

18.00 Friends  
18.30 Strákarnir  
19.00 Seinfeld
19.25 Modern Family  (7:24) 
19.50 Two and a Half Men  (12:19) 
20.15 The Practice  (2:21) 
21.00 Twenty Four  (16:24) 
22.25 Footballer‘s Wives
23.35 Entourage  
00.00 Nikolaj og Julie
00.45 Hostages  
01.30 The Practice
02.15 Twenty Four  
03.00 Twenty Four
03.45 Footballer‘s Wives  
04.35 Entourage  
05.05 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur 
Sveinsson  07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55 UKI 
 08.00 Ævintýri Tinna  08.25 Ljóti andarunginn 
 08.47 Tom and Jerry 08.55 Rasmus Klumpur  09.00 
Brunabílarnir  09.23 Latibær  09.47 Ævintýraferðin 
10.00 Dóra könnuður  10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  10.45 Doddi litli  10.55 Leyndarmál vís-
indanna  11.00 Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur 
Sveinsson 11.45 Hvellur keppnisbíll  11.55 UKI 
 12.00 Ævintýri Tinna  12.25 Ljóti andarunginn 
 12.47 Tom and Jerry 12.55 Rasmus Klumpur   13.00 
Brunabílarnir 13.23 Latibær  13.47 Ævintýraferðin 
14.00 Dóra könnuður  14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  14.45 Doddi litli  14.55 Leyndarmál vís-
indanna 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur 
Sveinsson 15.45 Hvellur keppnisbíll 15.55 UKI 
 16.00 Ævintýri Tinna  16.25 Ljóti andarunginn 
 16.47 Tom and Jerry 16.55 Rasmus Klumpur  17.00 
Brunabílarnir 17.23 Latibær  17.47 Ævintýraferðin 
 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  18.45 Doddi litli 18.55 Leyndarmál 
vísindanna 19.00 Curious George 2. Follow That 
Monkey  20.20 Sögur fyrir svefninn 

15.50 American Dad  
16.15 The Cleveland Show
16.35 Junior Masterchef Australia
17.20 American Idol  
19.00 Jamie‘s 30 Minute Meals
19.25 Raising Hope  (12:22) 
19.50 The Neighbors  (2:22) 
20.10 Up All Night  (3:11) 
20.30 Memphis Beat  
21.15 Five Star Day  
22.50 Machine Gun Preacher  
00.55 Napoleon Dynamite
01.20 Brickleberry  
01.40 Bored to Death  
02.00 The League  
02.20 Deception
03.05 Jamie‘s 30 Minute Meals
03.35 Raising Hope  
04.00 The Neighbors  
04.20 Up All Night
04.45 Memphis Beat  
05.35 Tónlistarmyndbönd

Sálfræðistofa  
Guðrúnar Önnu

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni www.gaj.is.

Guðrún Anna Jónsdóttir sálfræðingur hefur 
opnað stofu hjá Sálfræðingum Höfðabakka 

að Höfðabakka 9. Hafa má samband í  
síma 527-7600 eða á tölvupóstfangið

 gudrunanna@gaj.is.

Ég horfi  alls ekki mikið á 
sjónvarp.  Ég er hins vegar duglegur 
að vafra á YouTube og Documentary-
heaven og þá er ég 
aðallega að skoða 
einhver fræðslu-
myndbönd, heim-
ildarmyndir eða eitt-
hvað áhugavert. 
Ég er þó lé-
legur að klára 
sjónvarps-
seríur.

1 Game of Thron-
es.  Ég horfði á 
fyrstu seríuna og 

hún var alveg geðveik. 
Það er svona efst á 
lista að horfa á þá 
þætti þar sem þeir 
eru nú að miklu leyti 
teknir upp hér á landi.

2 Blue Mount-
ain State.  Ég 
horfði alls ekki 

fyrir löngu á þessa 
þætti sem fj alla um 
amerískt fótboltalið 
í háskóla í Bandaríkj-
unum. Þetta eru 20 
mínútna grínþættir.

3 How It‘s Made. 
 Frábærir þættir 
sem þú getur 

horft  á hvenær sem 
er. Mjög áhugaverðir 
og lærdómsríkir. Það 
er virkilega gaman 
að sjá hvernig hinir 
og þessir hlutir eru 
búnir til.

DAVÍÐ ÖRN SÍMONARSON,  FRAMKVÆMDASTJÓRI BLENDIN
LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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HÓGVÆRÐIN UPPMÁLUÐ
Ólafur Egilsson, höfundur og leikari, 
var krýndur hógværasti starfsmaður-
inn á árshátíð Þjóðleikhússins sem 
haldin var á fimmtudaginn síðasta. 
Leikarinn Jóhannes Haukur Jó-
hannesson var sviptur titlinum þegar 
í ljós kom að hann hafði ekki mætt á 

árshátíðina.
Hinn hógværi 

Ólafur er sem stend-
ur að skrifa leikgerð 
upp úr skáldsögu 
Kristínar Marju 
Baldursdóttur, 

Karítas án striga, 
sem verður sett 
upp í leikhúsinu 
á næsta leikári. 
 - ósk

LEIKSTJÓRINN Á SVIÐ
Leikkonan Tinna Hrafnsdóttir 

sýnir síðustu sýningar á verki sínu 
Útundan í Tjarnarbíói um helgina. 
Verkið er það fyrsta sem Tinna leik-
stýrir en á morgun ætlar hún sjálf að 
stíga á svið. Hún hleypur í skarðið í 

síðustu sýningunni fyrir 
leikkonuna Svandísi 

Dóru Einarsdóttur 
sem verður í annarri 
vinnu þann dag en 
hún starfar sem 
flugfreyja hjá Ice-
landair í sumar.  - áp

YFIRGEFUR MIÐ-ÍSLAND
Grínistinn og meðlimur í uppistands-
hópnum Mið-Íslandi, Bergur Ebbi, 
mun í haust flytja búferlum til Toronto 
í Kanada. Bergur mun hefja nám í 
framtíðargreiningu og nýsköpun við 
háskólann OCAD.
 Jóhann Alfreð Kristinsson, 

samstarfsmaður Bergs 
í gríninu, segir starfið 
ekki verða eins eftir 
brotthvarf Bergs, en 
vonir standi til að hann 
komi aftur eftir námið. 
„Bergur fann nafnið á 

hópinn á sínum 
tíma, þetta 
verður mikil 
blóðtaka,“ segir 
Jóhann. - fbj

„Mér hefði aldrei dottið þetta í 
hug þegar ég kom hingað fyrst,“ 
segir hin 21 árs gamla Tatiana 
Ósk Hallgrímsdóttir en hún land-
aði nýverið samningi við NEXT 
Models í Los Angeles. Tatiana 
hefur setið fyrir síðan hún var 
fimmtán ára gömul en hún byrj-
aði feril sinn hjá Eskimo Models. 

„Fyrsta verkefnið mitt var 
myndaþáttur í Nýju lífi og mér 
fannst það bara svo skemmti-
legt,“ segir Tatiana sem byrjaði 
síðan í menntaskóla stuttu eftir 
það en entist ekki lengi á skóla-
bekk. „Ég tók tvö ár og flutti 
síðan til London til þess að starfa 
sem fyrirsæta,“ segir hún. „Ég 
var bara alltaf að fljúga á milli 
Íslands og London og vann rosa-
lega mikið,“ segir fyrirsætan, 
sem var ekki viss hvað hana 
langaði að gera eftir að því lyki. 
„Þetta voru ákveðin tímamót í 
lífi mínu þar sem mér fannst ég 
þurfa að taka ákvörðun og ein-
hverja stefnu, annaðhvort að 
byrja aftur í skóla eða gera eitt-
hvað allt annað.“ Á þessum tíma 
kynnist Tatiana Eðvarði Egils-
syni og lýsir kynnunum sem ást 
við fyrstu sýn. „Ég er í engum 
vafa um það að við eigum að vera 
saman, hann er alveg minn betri 
helmingur eins væmið og það 
hljómar,“ bætir hún við og hlær. 

Eðvarð býr í Los Angeles þar sem 
hann starfar við tónlist. „Þar sem 
það var ekkert á planinu hjá mér 
þá var ég rosalega opin fyrir 
því að kíkja út og gá hvað væri í 
boði,“ segir Tatiana, sem eins og 
áður kom fram hafði aldrei dottið 
í hug að tæpu ári seinna væri hún 
komin á samning hjá stórri fyrir-
sætuskrifstofu. 

Unga fyrirsætan lendir í 
hinum ýmsu ævintýrum í verk-
efnum sínum en hún var stödd 
í Taílandi um daginn að mynda 
fyrir asísk tískumerki. „Við gist-
um í húsi lengst uppi í fjöllunum 
með öryggisvörðum með byssur 
fyrir utan allan sólarhringinn. 
Þetta var svakalegt, ég var allt-
af að drífa mig út á morgnana og 
skildi allt eftir í drasli en þegar 
ég kom heim var búið að taka 
allt til, búið að elda og svo ein-
hver að bjóða manni nudd,“ segir 
Tatiana og hlær. „Ég var ein-
hvern tímann inni á baðherbergi 
að mála mig þegar ég heyrði 
öskur frammi og hljóp fram til 
þess að gá hvað væri að og þá 
höfðu stelpurnar komist að því í 
gegnum Instagram að Rihanna 
væri í næsta húsi,“ segir hún, en 
var þó ekki eins spennt fyrir því 
og samstarfskonur hennar. „Þessi 
ferð var samt æðisleg, menning-
in þarna er töfrandi og það eru 

allir svo góðir og yndislegir.“
Tatiana segist einnig vilja þreifa 
fyrir sér á fleiri vettvöngum en 
að sitja fyrir. „Mig hefur alltaf 
langað til þess að prófa að leika,“ 
segir hún og hefur þegar nælt 
sér í einn eftirsóttasta kenn-
ara (acting coach) í Bandaríkj-
unum, Kate McGregor-Stewart, 
sem hefur meðal annars þjálfað 
Nicole Kidman, Marisa Tomei 
og Naomie Watts. „Hún er æðis-
leg áströlsk kona sem vinur minn 
kynnti mig fyrir, ég hlakka mikið 
til að byrja hjá henni eftir sum-
arið,“ segir Tatiana, sem hlakkar 
til haustsins. 

„Ég er rosalega spennt fyrir 
því að takast á við þetta. Þetta 
snýst allt um það að vera óhrædd-
ur,“ segir hin efnilega unga 
stúlka. „Ég veð bara svolítið blint 
út í þetta. Ég held að maður verði 
að gera það ef maður ætlar að 
gera eitthvað öðruvísi og koma 
sér áfram.“

Gerir það gott í L.A.
Hin 21 árs Tatiana Ósk Hallgrímsdóttir lendir í ýmsum ævintýrum í verkefnum 
sínum sem fyrirsæta, en hún segir þetta allt snúast um að vera óhræddur.

KJÓLLINN NEFNDUR EFTIR TATIÖNU  ELLA hannaði þennan kjól með Tatiönu í huga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mig hefur langað 
til að vera slæm 
stelpa alveg frá 
því að ég man 
eftir mér …“

- LINDSAY LOHAN 
FAGNAR TÍU ÁRA 
AFMÆLI KVIKMYND-
ARINNAR MEAN 
GIRLS Á TWITTER. 

- Samkvæmt 780.000
notendum GoodReads!

Sástu
myndina?

Hér er 
framhaldið

Sástu
myndinna?a?a???

Hér r eererrrr 
framhhahaaaallldldddiðiðiððð
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„Roth kann að skrifa. Flókin fléttan og ógleymanleg umgjörðin skapa 
sögu sem mun ekki svíkja aðdáendur fyrstu bókarinnar“

- Publishers Weekly um Andóf

www.bjortutgafa.is 

1. SÆTI
Önnur bókin í Divergent bókaflokknum fór í fyrsta sætið

23. - 29. apríl á metsölulista Eymundsson. 

Framhald myndarinnar!

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

 Ég veð bara svolítið 
blint út í þetta. Ég held 
að maður verði að gera 
það ef maður ætlar að 

gera eitthvað öðruvísi og 
koma sér áfram.



Ert þú á Faccebooe k? Magnað, við líka!
facebook.comm/lotto.isJ
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Sjöfaldur Lottópottuur stefnir í 80 sprikkllandi ferskar milljónir.
Leyyffððu þér smáá LLottó!



NÆRMYND

Ólafur Arnalds, 
tónlistarmaður 

ALDUR: 27 ára 
 Tónskáldið Ólafur Arnalds hlaut 
BAFTA-verðlaunin á dögunum fyrir 
frumsamda tónlist í sjónvarpsþátt-
unum Broadchurch. Ólafur hefur átt 
góðu gengi að fagna á tónlistarferli sín-
um undanfarin ár og ferðast um allan 
heim til þess að spila á tónleikum, auk 
þess sem hann semur nú tónlist fyrir 
kvikmyndir og sjónvarp.

  „Óli er lúmskur húmoristi, 
traustur og góður vinur. 
Hann er duglegur og 
óþolinmóður píkupopp-
ari sem gubbar ef hann 
borðar pulsur.“
Georg Arnar 
Halldórsson, 
æskuvinur

 „Ólafur er góður drengur, sem er 
með mikla réttlætiskennd og stendur 
gjarnan með þeim sem minna mega 
sín. Hann er iðinn, heldur sig vel að og 

leggur sig allan í það sem 
hann gerir. Hann er ekki 
maður hinna verklegu 
framkvæmda, en 
hefur alla tíð verið 
fljótur að finna út úr 

hlutunum.“
Guðrún Pálmadóttir, 
móðir

 „Óli er óþolandi. Það er hvergi hægt 
að fara með honum án þess að hann 
sé stoppaður 50 sinnum af einhverju 
frægu hipstera-liði, sem keppist um 
að ausa yfir hann hrósi út af einhverri 
styttu sem hann fékk 
um daginn. Verst 
er þó að fara með 
honum á skemmti-
staði því hann er 
miklu betri í að 
„twerka“ en ég.“
Unnur Eggerts-
dóttir, vin-
kona

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla og 
Vesturbergi
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