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HÁRIÐ VARÐ LÍFLEGRA
Selma Björk sá mikinn mun á hári sínu eftir að hafa tekið Hair  Volume í tvo mánuði.MYND/VILHELM

S elma Björk Grétarsdóttir var farin að taka eftir að hár hennar hafði þynnst og var orðið mjög þurrt og slitið. „Ég 
ákvað að prófa Hair Volume sem ég hafði 
séð auglýst og fljótlega sá ég að hárið varð miklu líflegra. Mér finnst einnig vera 
kominn gljái á hárið og finn að það hefur 
þykknað þótt ég sé einungis búinn að taka 
Hair Volume í tvo mánuði. Ég hef litað hárið 
reglulega og þarf því að gæta þess að það 
þorni ekki of mikið. Ég get hiklaust mælt 
með Hair Volume fyrir þær sem eru í sömu 
stöðu og ég,“ segir Selma.

NÝ UPPFINNINGHair Volume er nýjung á markaðnum. Hair
Volume er eina varan sem i ihú l

STUÐLAR AÐ LÍF-LEGRA HÁRIICECARE KYNNIR  Frábærar töflur sem hægt er að mæla hiklaust með. Aðeins 

ein tafla af Hair Volume á dag og hárið verður líflegra og þykkara.

HAIR VOLUME Eflir hárvöxt, styrkir og þykkir hárið. Innihald: elfting (horsetail extract), epla-extract, hirsi (millet extract), amínósýrur L-Cysteine og L-methi-nonine, bíótín, pantótenatsýra, sink og kopar. 

FÆST
Hair Volume 
fæst í apót k

GRÓÐURGANGA UM ELLIÐAÁRDAL
Skemmtileg ganga verður farin frá bókasafninu í Árbæ, 
Ársafni, Hraunbæ 119, á morgun kl. 14 í Elliðaárdal. Við-
fangsefni göngunnar er Gróður og saga. Göngumenn 
verða fræddir um hið fjölbreytta gróðurfar Elliðaárdals 
og hvernig það hefur breyst frá fyrri tíð. Færri kíló – Minna ummálmeð spínat extrakt 

Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir flest apótek og heilsu búðir.

Aptiless: Mest selda þyngdarstjórnunar efnið í Noregi og Svíþjóð.

Hungurtilfinning minnkar strax frá fyrstu notkun. Inniheldur 

yfir 100 mismunandi próteinefni. Einn skammtur jafngildir fimm 

boll um af fersku spínati. 100% náttúru legt. Thylakoids: Dregur 

úr hungri - Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun - Jafnar blóðsykur 

Lækkar blóðfitu, kólesterol og blóðþrýsting - Minnkar ummál 

Fækk ar aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru. Vísindaleg sönnun á virkni
Rannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð 

ásamt fleiri virtum rannsóknarstofnunum. Nýtt í heiminum - nýtt á Íslandi

Dr. Charlotte Erlanson-Albertsson, Prófessorvið Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð
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Ein merkasta nýja uppgötvunin sem gerð hefur verið í heiminum dag

Nýtt á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á www.barnaheill.is
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l. göngunnar er Gróður og saverða fræddir um hið fjölbreytta gróog hvernig það hefur breyst frá y fyrri FFærFærrFærriii kílkílókílókíló MiMiMiatvinna
Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið

Víkurskóli í Vík sem er sameinaður leik-, grunn- og tónskóli óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður: 
• umsjónarkennara á mið og yngsta stig• leikskólakennara
• tónmenntakennara
• forskólakennara við tónskóladeild
• sérkennara

Laun skv. Kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k.
Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendast á skólastjóra VíkurskólaRagnhildi Einarsdóttur ragnhildur@vik.is , s. 8454270.

 www.vikuskoli.vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík 

Leikskólar MosfellsbæjarLeikskólar Mosfellsbæjar
Leikskólakennara vantar til starfa frá næsta skólaári
Um er að ræða stöður leikskólakennara og deildarstjóra. Til greina kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun og reynslu. 
Kjör skv. samningum LNS við FL.
Upplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar www.mos.is Umsóknarfrestur er til 1. júní og umsóknum skal skilað til leikskólastjóra viðkomandi skóla.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
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Víkurskóli í Vík sem er sameinaður leik-, grunn- og tónskólióskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:
• umsjónarkennara á mið og yngsta stig• leikskólakennara
• tónmenntakennara
• forskólakennara við tónskóladeild
• sérkennara

Laun skv. Kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k.
Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendast á skólastjóra VíkurskólaRagnhildi Einarsdóttur ragnhildur@vik.is , s. 8454270.

www.vikuskoli.vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík 

Leikskólar MosfellsbæjarLeikskólar Mosfellsbæjar
LLeikskólakennara vantar til starfa f frá næsta skólaári
Um er að ræða stöður leikskólakennara og deildarstjóra. TTil greina kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun oog rey lnslu. 
Kjör skv. samningum LNS við FL.
Upplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er aUpplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæj  ar www.mos.is Umsóknarfrestur er til 1. júní og umsóknum skal skilað til lleikskólastjóra viðko di kóra viðkomandi skóla.
Karlar j fafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
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GÆLUDÝR
LAUGARDAGUR  17. MAÍ 2014

Kynningarblað Fóður, ræktun, snyrtivörur og beituhlaup.

F
lestir hundaeigendur þekkja 

hvimleitt vandamál sem 

f ylgir vorinu. Þegar sól 

hækkar á lofti hrynja gjarnan 

hárin af ferfættu vinunum okkar. 

Margrét Mekkin á Labrador-

hundinn Konna og þekkir þetta 

vandamál vel. Hún hóf störf hjá 

Líflandi fyrir nokkrum mán uðum 

tist þar ARION-fóðrinu 
i

Var með hundahár á heilanum

ARION-fóðrið frá Líflandi hefur verið vinsælt meðal gæludýraeigenda. Margrét Mekkin á Labradorhund sem hún sér mikinn 

mun á eftir að hún fór að gefa honum ARION Premium Lamb & Rice en það er sérstaklega ætlað fyrir betri húð og feld.  

ÓVÆNT KOMIN 
Á KAF Í BÚSKAP
Tónlistarparið Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Häsler er nýflutt á eigin jörð á 
Berufjarðarströnd, ásamt þremur börnum sínum. Þar sinna þau hjónin lambfé og æðarvarpi 
þessa dagana um leið og þau fagna útkomu nýrra diska með hljómsveitum sínum.  24

GÁFUR TROMPA ÚTLIT 
Björg Magnúsdóttir segist 
skrifa um eigin veruleika í 
bókum sínum.  24

SLÆR Í GEGN 
VESTANHAFS 40

HVUNN
DAGS
HETJAN

30

JÓN GNARR

FIMM STJÖRNU 
VONARSTRÆTI  58

MORÐ Í ENGIHJALLA  36
ÁSTRÍÐUGLÆPIR

VATNAGÖRÐUM 24 - 26 • SÍMI 520 1100 • WWW.BERNHARD.IS

í dag laugardag 
milli kl. 11 og 16

 HJÓLA-  
SÝNING

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

WHIRLPOOL DAGAR WHIRLPOOL DAGAR

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

10-50% AFSLÁTTUR 10-50% AFSLÁTTUR

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR

LOKADAGUR LOKADAGUR LOKADAGUR
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➜ JÓN ÞÓR ÓLAFSSON,  þingmaður Pírata, hefur fundið fyrir einkennum vegna myglusvepps í húsnæði 
Alþingis við Austurstræti. Starfsmenn þingsins hafa kvartað yfir þreytu, augnþurrki, beinverkjum og fleiru 
sem rakið er til myglusvepps.

HANNA BIRNA KRISTJÁNSDÓTTIR 
 innanríkisráðherra fundaði með aðstand-
endum Hjördísar Svan Aðalheiðardóttur 
og fullyrða þeir að ráðherra hafi lofað að 
börnin yrðu ekki send úr landi eins og nú 
stendur til. Ráðherra þverneitar því.

KÁRA STEFÁNSSYNI  og félögum hans 
í Íslenskri erfðagreiningu hefur gengið 
misjafnlega að safna lífsýnum hjá 
Íslendingum með hjálp frá Slysavarna-
félaginu Landsbjörgu. Mörg dæmi eru 
um að fólk neiti að láta sýni af hendi 
til björgunarsveitarmannanna. Kári 

hefur sagt gagnrýni á söfnunina hrokafulla.

SÖLVI BLÖNDAL  og félagar hans í hljóm-
sveitinni Quarashi gáfu á fimmtudag út sitt 
fyrsta nýja lag í tíu ár. Lagið heitir Rock On 
og kemur út á Spotify og YouTube en sveit-
in stefnir á stærri útgáfu síðar á þessu ári.

IZEKOR OSAZEE  flóttamaður frá 
Nígeríu var handtekin á mánudag 
þegar hún sinnti tilkynningarskyldu hjá 
lögreglu. Henni var sleppt úr haldi en 
brottvísun hennar úr landi hefur verið 
frestað.
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SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Ægis 
tjaldvagn

DÓMSMÁL Gestur Jónsson, verj-
andi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, 
er sannfærður um að allir ákærðu 
í Aurum-málinu verði sýknaðir. 
Málflutningi lauk í gær eftir 
tveggja daga ræðuhöld ákæru-
valdsins og verjenda ákærðu.

Í málinu eru þeir Lárus Welding, 
fyrrverandi bankastjóri Glitnis, 
Jón Ásgeir Jóhannesson fjárfestir 
og þeir Magnús Arnar Arngríms-
son og Bjarni Jóhannesson, sem 
báðir voru starfsmenn Glitnis, 
ákærðir fyrir umboðssvik eða 
hlutdeild í umboðssvikum vegna 
sex milljarða króna láns sem 
Glitnir veitti félaginu FS38 ehf. 
vegna kaupa á félaginu Aurum 

Holdings Ltd. Allir neita sakborn-
ingar sök í málinu.

Gestur sagði í samtali við 
Fréttablaðið að hann teldi full-
nægjandi upplýsingar hafa komið 
fram við meðferð málsins um það 
hvað raunverulega gerðist við lán-
veitinguna. „Ég yrði hissa á því ef 
niðurstaðan yrði sakborningum 
ekki í hag.“

Ólafur Þór Hauksson, sérstakur 
saksóknari, sagðist ekki geta tjáð 
sig um efnisatriði málsins en 
búast má við dómi á næstu fjórum 
vikum. Hann sagði málið umfangs-
mikið og því mætti búast við að 
það tæki dómara góðan tíma að 
komast að niðurstöðu.  - fbj

Verjendur í Aurum-málinu telja engar reglur hafa verið brotnar hjá Glitni:

Býst við sýknu allra fjögurra

ÞUNGAR REFSINGAR  Sérstakur sak-
sóknari fer fram á fjögurra til sex ára 
fangelsi yfir sakborningum í Aurum-
málinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Ólafur Örn Har-
aldsson þjóðgarðsvörður útilokar 
ekki að fráveitumál á verndar-
svæði Þingvalla geti haft nei-
kvæð áhrif á fyrirhugaða skrán-
ingu Þingvallasvæðisins alls 
á heimsminjaskrá Menningar-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna 
(UNESCO). 

Aðeins hluti þjóðgarðsins á 
Þingvöllum er á heimsminjaskrá 
í dag, á forsendum sögu og menn-
ingar. Stefnt er að því að Þing-
vallavatn ásamt vatnasviði verði 
sett á heimsminjaskrá sem ein-
stakar náttúruminjar á heims-
vísu í framtíðinni. Skráningin 
mun byggja á forsendum nátt-
úrufars og er undirbúningur 
slíkrar skráningar þegar hafinn, 
til dæmis með undirbúningsvinnu 
Náttúrufræðistofnunar Íslands 
við gagnaöflun um náttúrufar 
svæðisins.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær uppfylla sárafá af þeim 
hátt í 700 sumarhúsum á vernd-
arsvæði Þingvallavatns þær 
kröfur sem þar eru í gildi um 
fráveitumál, sem er niðurstaða 
samstarfshóps Heilbrigðisnefnd-
ar Suðurlands, sveitarfélaga, 
Þingvallanefndar og fleiri.

Spurður hvort bágt ástand frá-
rennslismála á verndarsvæðinu 
geti haft neikvæð áhrif á heims-
minjaskráningu svæðisins í heild, 
segir Ólafur Örn það hugsanlegt.

„Ég get ekki svarað þessari 
spurningu afdráttarlaust. En auð-
vitað hljóta menn að spyrja þess-
ara spurninga í samhengi við 
náttúrufar Þingvallavatns í dag, 
sem er einstakt. Spyrja hvort 
Íslendingar, sem óska þess að 
hafa umsjón staðarins fyrir hönd 
mannkyns, gæta svæðisins nægi-
lega vel,“ segir Ólafur og hnykk-
ir á því að með skráningunni sé 
viðurkennt að svæðið sé einstakt 

á heimsvísu og þurfi að standast 
kröfur sem fara saman við gildi 
þess. Það hljóti að ná til meng-
unar sem hefur áhrif á vatnið 
hvort sem það er frárennsli frá 
mannabústöðum eða önnur meng-
un. 

Hann telur að krafan hljóti að 

vera að þau atriði sem manns-
höndin getur haft áhrif á séu 
löguð. „Það kæmi mér í sjálfu sér 
ekkert á óvart að sú krafa kæmi 
fram að þetta yrði skoðað sér-
staklega áður en til skráningar-
innar kemur,“ segir Ólafur Örn.

 svavar@frettabladid.is

Gæti truflað heims-
minjaskráningu
Þjóðgarðsvörður útilokar ekki að slæmt ástand fráveitumála á verndarsvæði 
Þingvallavatns geti haft neikvæð áhrif á heimsminjaskráningu Þingvallasvæðisins 
alls. Vinna að skráningu sem byggir á náttúrufari er þegar komin nokkuð á leið.

Á ÞINGVÖLLUM  Tilnefning Þingvalla á heimsminjaskrá var samþykkt árið 2004.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Forsendur fyrir skráningu náttúru Þingvallasvæðisins á heimsminjaskrá 
eru fjórar:
● Einstök landslagsheild þar sem sjá má þá þrjá þætti sem mótuðu Ísland.
● Flekaskilin, áhrif eldvirkni og jökla.
● Sýnileiki plötuskilanna, og virkni þeirra í dag. 
● Fjögur afbrigði heimskautableikjunnar og ný ætt nýlega fundinna 

krabbadýra með tveimur tegundum sem hvergi hafa fundist annars 
staðar í heiminum.

● Aðeins 93 ferkílómetrar af tæplega 240 sem þjóðgarðurinn á 
Þingvöllum nær til eru á heimsminjaskrá í dag. 

● Vatnasvið Þingvallavatns er 1.044 ferkílómetrar.

Mótunarsaga Íslands fyrir allra augum

STOLT AF MÖMMU 20
Ástríður Magnúsdóttir er með leiðsögn um sýningu 
á fatnaði móður sinnar, frú Vigdísar Finnboga-
dóttur. 

SVEITARSTJÓRNARKOSNIN-
GAR 2014 32
Fréttablaðið skoðar stöðu mála í Árborg. 

HM Í BRASILÍU 38
Fellur markametið núna? 26 dagar eru í 
fótboltaveislu sumarsins. 

HRÓI HÖTTUR KOMINN TIL 
LANDSINS 40
Leikhópurinn Lotta verður á ferð og fl ugi 
í sumar. 

LIST Á INSTAGRAM 56
Fimm listamenn sem vert er að fylgjast 
með á samskiptamiðlinum. 

GLAMÚR OG GLÆSILEIKI 56
Fullt hús á tískusýningu Andreu í Hafnar-
borg.

HVAR LIGGJA MÖRKIN? 57
Kynfræðingurinn Sigríður Dögg Arnars-
dóttir svarar spurningum lesanda. 

ÚR LÖGFRÆÐI Í LÖGGUNA 70
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir verður 
lögregluþjónn á Hvolsvelli í sumar. 

FINNAR OG ÍSLENDINGAR 
DREKKA MEST 4
Af Norðurlandabúum drekka Finnar og Íslendingar 
mest allra af áfengi. 

BÆTIR HAG FLESTRA 6
Landbúnaðarstefna ESB bætir hag fl estra

SKULDALEIÐRÉTTINGAR Í HÖFN 8
Skuldaleiðréttingar og veiðigjöld eru í höfn á 
Alþingi. 

HVATVÍSAR OG ÁSTRÍÐUFULLAR 10
Íslenskar valdakonur eru hvatvísar og ástríðufullar. 

GAMLA ÍSLAND 16
Þorsteinn Pálsson um drauga gamla Íslands og nauðsyn-
legar málamiðlanir.

SKIPULAG EÐA SKIPULAGSLEYSI 19
Þóra Andrésdóttir um þéttingu byggðar.

HETJA ÍBV SLÓ MET 64
Agnar Smári Jónsson var magnaður í oddaleik 
ÍBV og Hauka.

BIKARINN FER Á LOFT Í 
MÝRINNI 64
Stjarnan og Valur eigast við í oddaleik 
lokaúrslita Olísdeildar kvenna.
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ALLT FYRIR GARÐINN
FRÁBÆRT VERÐ

5085127

13.995 kr

Rafmagnssláttuvél

IKRA1200W

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

Gasgrill Weber

Q120 svart ferðagrill

39.890 kr.

5087665

Garðsett Kingfisher      
4 stólar, borð og sólhlíf!              
3899215       

SKRÁÐU ÞIG 
Í NÆSTU VERSLUN

105.900 kr

Gasgrill

Broil King

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

15.690 kr

Kolagrill

á hjólum

2990277

Claber slönguhjól og slanga
5081637

4.995 kr
6.929

Claber slönguhjólasett

Úðabrúsi 5 ltr. 
5087381

1.995 kr
2.995

Úðabrúsi

13.590  kr.

Kjaraklúbbsverð       

Fullt verð 16.900    

299 kr

Plöntuskófla

GREEN-IT

5085160

26.995 kr

Rafmagnssláttuvél

B&D Emax 1200W

5085286

49.995 kr

Bensínsláttuvél

Razor 4610

799 kr

Margarita

verð áður 1.590
12 cm pottur

999 kr

Snædrífa

1.690

ALLT FYRIR PALLINN 
OG GARÐINN Í SÆLUREITNUM

999kr

Helgartilboð

Sýpris

1.990 kr

Háþrýstidæla 
C105 6-5
105 bar, kapall og 
slanga 5 m 
440 ltr/klst. 
5254249

10.995 kr
14.995

Háþrýstidæla

1.199 kr

Blákorn

1.490

799 kr

Dalía

verð áður 849
12 cm pottur

Helgartilboð á sumarblómum
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ÓHÓFSDRYKKJA EVRÓPUÞJÓÐA HLUTFALL*

KJARAMÁL Boðað yfirvinnubann 
flugfreyja hjá Icelandair hefst 
klukkan sex á morgun. Óvíst er 
hvaða áhrif bannið hefur. 

Á hverjum tíma er ákveð-
inn hópur á vakt og á bakvakt 
eru nokkrir sem eiga að hlaupa í 
skarðið ef forföll verða. Forfallist 
fleiri en eru á bakvakt getur það 
orðið til þess að fella þurfi niður 
flug. Sáttfundur var í deilunni gær 
og var hann árangurslaus. Næsti 
fundur er boðaður 22. maí. 

Varaformaður Flugfreyjufélags 
Íslands segir að það beri mikið í 
milli í deilunni.  - jme  

Árangurslaus sáttafundur: 

Yfirvinnubann 
kl. 6 á morgun

HEILBRIGÐISMÁL Af Norðurlanda-
búum drekka Finnar mest og 
Íslendingar minnst að því er fram 
kemur í nýrri skýrslu Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar (WHO) 
um áfengi og heilbrigði í heimin-
um. 

Fram kemur í skýrslunni, sem 
nær til allra 194 aðildarríkja 
WHO, að áfengisnotkun valdi 
dauða 3,3 milljóna manna á ári 
hverju. Af öllum dauðsföllum er 
hlutfallið 5,9 prósent. Auk þess 
að stuðla að ótímabærum dauða 
er áfengi sagt auka líkur á að fólk 
þrói með sér yfir 200 sjúkdóma.

Hvorki Ísland né Finnland ná 
þó á topp tíu lista þeirra landa þar 
sem mest er drukkið í heiminum, 
en þar tróna þó Evrópulönd, því 
mest er drukkið í Evrópu.

Mest er drukkið í Hvíta-Rúss-
landi, 17,5 lítrar af hreinu áfengi 
per íbúa yfir 15 ára aldri á ári 
hverju. Þar á eftir koma Moldóva 
með 16,8 lítra, Litháen (15,4 lítrar) 
og Rússland (15,1 lítri).

Hér á landi er talan 7,1 lítri 
af hreinu áfengi per íbúa á ári, 
en 10,4 lítrar ef bara er horft til 
þeirra sem drekka á annað borð.

Finnar drekka 12,3 lítra af 
áfengi á mann (18,1 þeir sem 
drekka), Danir 11,4/12,9 lítra, 
Svíar 9,2/13,3 lítra, og Norðmenn 
7,7/9,0 lítra á mann.

En þar með er þó ekki öll sagan 
sögð, því WHO mælir líka hversu 
„vel“ er drukkið.

Hér er hlutfall óhófsdrykkju, 
eða það sem á ensku kallast binge 
drinking, þar sem mikið af áfengi 
er innbyrt á tiltölulega skömmum 
tíma, næstmest á Norðurlöndum.

Hér til hliðar má sjá lista yfir 
25 efstu lönd raðað eftir óhófs-

drykkju þeirra sem á annað borð 
drekka. Allra verst í heimi drekka 
Litháar, en 56,1 prósent þeirra 
sem þar drekka á annað borð 
drekka illa. Í öðru sæti er Finn-
land þar sem hlutfallið er 53,7 
prósent.

Af aðildarríkjum WHO er 
Ísland svo í þrettánda sæti hvað 
þetta varðar með hlutfallið 34,9 
prósent. Í Svíþjóð sem er í 14. sæti 
er hlutfallið 34,5 prósent og 33,4 í 
Bretlandi sem er í því fimmtánda.

Danmörk situr svo í 19. sæti á 
þessum skammarlista með 32,2 
prósenta óhófsdrykkjuhlutfall 
þeirra sem á annað borð drekka. 
Best Norðurlandabúa standa svo 
Norðmenn sig með hlutfallið 13,9 
prósent, nálægt fertugasta sæti.

Til samanburðar má svo nefna 
að óhófsdrykkjuhlutfall þeirra 
Bandaríkjamanna sem á annað 
borð drekka er 24,5 prósent. Sama 
hlutfall er 17,3 prósent í Kína, 13,0 
prósent í Ástralíu og 23,1 prósent 
í Kanada.

Af þjóðum Vestur-Evrópu hafa 
Ítalir og Hollendingar allra besta 
stjórn á drykkju sinni samkvæmt 
tölum WHO. Í Hollandi er hlutfall 
óhófsdrykkjufólks í hópi þeirra 
sem drekka 6,6 prósent og 6,2 pró-
sent á Ítalíu. 

 olikr@frettabladid.is

10.05.2014 ➜ 16.05.2014
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4,3 milljarðar króna 
er sú upphæð sem Lands-
bankinn hagnaðist um á fyrsta 
ársfjórðungi þessa árs. Það 
er mun minni hagnaður en á 
sama tíma í fyrra.

508 
hegningarlagabrot voru 
skráð hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu í 
apríl. Þau hafa aldrei 

verið færri síðan 
samræmd skráning hófst.

550 þúsund krónur 
eru meðalgrunnlaun flugfreyja. Þær stefna nú í 
verkfall til að krefjast bættra kjara.

1.700 
leiðsögumenn hafa 
útskrifast á Íslandi á 
síðastliðnum þrjátíu til 
fjörutíu árum. Aðeins 
700 þeirra eru í Félagi 
leiðsögumanna.

115 þúsund 

ferðamenn 
fóru í hvala-
skoðun frá 
Reykjavík á 
síðasta ári. 

25% 
allra heimila á land-
inu eru leiguíbúðir 
samkvæmt Pétri 
Blöndal, þingmanni 
Sjálfstæðisflokksins.

34 milljónir 
er sú upphæð sem 
Íslensk ættleiðing 
fékk sem grunnfjár-
veitingu frá innan-
ríkisráðuneytinu til 
að sinna hlutverki 
sínu. 

15. sæti 
varð hlutskipti Ís-

lendinga í 
Eurovision-

keppninni um 
síðustu helgi.

10 þúsund kíló 
seldust af neftóbaki 
hjá ÁTVR frá janúar 
og fram í apríl á 

þessu ári. Það 
er 42% 

aukning.

DRYKKJULÆTI  Ekki fer alltaf saman magn og „gæði“ drykkju að því er fram kemur í nýrri 
könnun. Ítalir og Hollendingar drekka „vel“, en Íslendingar og Finnar „illa“.  NORDICPHOTOS/AFP

Sæti  Land  % yfir 15 ára % þeirra sem drekka
1 Litháen 36,6 56,1
2 Finnland 36,5 53,7
3 Grikkland 34,9 52,8
4 Austurríki 40,5 52,4
5 Moldóva 32,2 48,6
6 Írland 39 48,2
7 Malta 26,8 44,2
8 Tékkland 38,9 43,6
9 Slóvakía 28,6 43,4
10 Belgía 34,3 41,7
11 Eistland 23,3 35,8
12 Portúgal 20,4 35,8
13 Ísland 23,7 34,9
14 Svíþjóð 23,8 34,5
15 Stóra-Bretland 28 33,4
16 Úkraína 22,6 33
17 Hvíta-Rússland 25,9 32,7
18 Ungverjaland 26,3 32,3
19 Danmörk 28,5 32,2
20 Armenía 20,1 31,4
21 Frakkland 29,4 31
22 Lettland 20,9 30,9
23 Kýpur 26  30,5
24 Túrkmenistan 11,7 29,8
25 Búlgaría 19,6 29,1
 Heimild: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin/WHO

➜ Hvorki Ísland né Finn-
land ná þó á topp tíu lista 

þeirra landa þar sem mest 
er drukkið í heiminum, en 

þar tróna þó Evrópulönd, því 
mest er drukkið í Evrópu.

VÍSINDI Persónuvernd telur að 
lengri tími hefði þurft að líða 
frá því Íslensk erfðagreining 
(ÍE) sendi gögn tengd söfnuninni 
„Útkall í þágu vísinda“ og þangað 
til söfnun lífsýna hófst. 

Þetta kemur fram í bréfi sem 
Persónuvernd sendi ÍE og birti á 
heimasíðu sinni í gær. Þar segir 
að söfnunin hafi ekki fengið sér-
stakt leyfi frá Persónuvernd, eins 
og segir í kynningarbæklingi ÍE. 
„Enda er hún ekki háð slíku leyfi 
frá stofnuninni ef hún byggist á 
upplýstu samþykki þátttakenda,“ 
segir í bréfi Persónuverndar.  - hg 

Persónuvernd sendi ÍE bréf:

Segir of stuttan 
tíma hafa liðið

SÖFNUNIN KYNNT  Björgunarsveitar-
menn Landsbjargar hafa safnað sýnum 
einstaklinga sem veitt hafa samþykki 
sitt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARVEÐRIÐ  Skúrir á köflum um S- og A-vert landið og bjart yfir NA-lands.  Þetta 
snýst svo við á morgun þegar það birtir til SV-lands en búast má við slydduéljum og 
rigningu um landið NA- og A-vert. Hiti 0-12 stig, hlýjast SV- og V-lands.
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Af Norðurlandabúum drekka 
Finnar og Íslendingar verst
Hvergi er drukkið meira áfengi á mann en í Hvíta-Rússlandi að því er segir í nýrri skýrslu WHO. Á Norður-
löndum er mest drukkið í Finnlandi og minnst á Íslandi. Í sömu löndum er þó verst drukkið á Norðurlöndum.
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VIÐSKIPTI Fjárfestar tóku ársupp-
gjöri Haga vel í fyrstu viðskipt-
um eftir birtingu þess í gær. Bréf 
félagsins hækkuðu um rúm tvö 
prósent í viðskiptum framan af 
degi, en enduðu svo daginn með 
tæplega eins prósents hækkun.

Hagnaður Haga á síðasta 
rekstrarári, sem lauk um mán-
aðamótin febrúar/mars, nam 
3.953 milljónum króna. Afkom-
an er 33,6 prósentum betri en ári 
fyrr þegar hagnaðurinn var 2.958 
milljónir.

Fyrir aðalfundi félagsins, sem 

haldinn verður 5. júní næstkom-
andi, liggur tillaga um greiðslu 
arðs sem nemur 1,0 krónu á hlut 
vegna reikningsársins 2013/2014. 
Heildararðgreiðsla nemur þá 
1.172 milljónum króna.

Fram kemur í tilkynningu 
Haga til Kauphallar að í tilefni 
af góðu uppgjöri hafi Guðmundur 
Marteinsson, framkvæmdastjóri 
Bónuss, og Gunnar Ingi Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Hag-
kaups, afhent Eiríki Jónssyni, 
yfirlækni á Landspítalanum, 25 
milljón króna framlag til kaupa á 

svokölluðum aðgerðaþjarka sem 
nýtist til margvíslegra skurð-
aðgerða á grindarholslíffærum 

kvenna og við þvagfæraskurð-
lækningar. 

 - óká

Lögð er til greiðsla tæplega 1,2 milljarða króna arðs vegna rekstrar Haga reikningsárið 2013/2014:

Hagnaður Haga var milljarði yfir fyrra ári

Fjármagnsliður  2012/2013  2013/2014  Breyting
Vörusala  71.771  76.158  +6,1%
EBITDA hagnaður  4.963 5.862  +18,1%
Hagnaður  2.958  3.953  +33,6%
Eigið fé  8.731  12.098  +38,6%
Heildarskuldir  16.983  14.507  -14,6%
Eignir  25.714  26.605  +3,5%
 Heimild: Ársreikningur Haga 2013/14

Ársuppgjör Haga

LANDBÚNAÐUR Hagur flestra vænk-
ast við að Ísland gerist aðili að 
sameiginlegri landbúnaðarstefnu 
Evrópu sambandsins (ESB). Þetta 
er álit Magnúsar Bjarnasonar, 
doktors í stjórnmálahagfræði, en 
hann ritar grein um landbúnaðar-
stefnu ESB í nýjasta hefti efna-
hagsritsins Vísbendingar.

Magnús bendir á að með aðild 
myndu landbúnaðarstyrkir til 
íslenskra bænda að mestum hluta 
koma frá ESB en ekki beint frá 
skattgreiðendum. „Aukið vöruúr-

val og lækkun 
matvælaverðs 
mun jákvætt 
fyrir langflesta 
landsmenn. 
Mikil matarút-
gjöld eru stór-
mál fyrir marga, 
til dæmis ein-
stæða foreldra 
og aðra láglauna-

hópa,“ bendir hann á í grein sinni. 
„Íslenskir ráðamenn eru samt 

mótfallnir aðild landsins að ESB 
og sumir virðast líka hafa sér-
stakt horn í síðu landbúnaðar-
stefnu bandalagsins,“ bætir hann 
við.  „Flestir þessir ráðamenn eru 
vel launaðir og þá skiptir matvæla-
verð ef til vill litlu sem engu máli.“

Hann segir að breytingar sem 
hér yrðu við aðild að landbúnað-
arstefnu ESB myndu vitaskuld 
skapa óánægju hjá þeim sem van-
ist hafi að lifa á háum opinberum 
styrkjum og þeim sem framleiði 
afurðir á ósamkeppnishæfu verði. 
„Á sínum tíma voru danskir ein-
okunarkaupmenn óánægðir með 
afnám einokunarverslunarinnar 
og lénsherrar Evrópu óánægðir 
þegar lénsskipulagið var afnum-
ið. En þessum hópum þarf ekki að 
vorkenna, þeir spjara sig eins og 
aðrir.“ 

Þegar við undirritun Rómarsátt-
málans árið 1957 segir Magnús 

ESB hafa gert ráð fyrir sam-
eiginlegri matvælaöryggis- og 
landbúnaðarstefnu. Hún sé hins 
vegar lifandi og taki reglulegum 
breytingum. „Þrátt fyrir stöðuga 
aðlögun landbúnaðarstefnunn-
ar að nýjum tímum hafa mark-
miðin alltaf haldist þau sömu,“ 
segir Magnús. Þau séu að styðja 
við þróun í landbúnaði, sjá til þess 
að bændur hafi sitt lifibrauð, að 
markaðir séu stöðugir, að fram-
boð af mat sé nægilegt, og að mat-

væli séu á sanngjörnu verði fyrir 
neytendur.

Aðlögun landbúnaðarstefnunnar 
að breyttum tímum hafi hins vegar 
haft í för með sér að mörgum finn-
ist erfitt að átta sig á hvernig kerf-
ið virki. Þá hafi landbúnaðarstefna 
ESB jafnan verið gagnrýnd fyrir 
eyðslu á almannafé, flókið styrkja-
kerfi og skriffinnsku. „Gagnrýni á 
landbúnaðarstefnu hins opinbera 
er því alls ekki einskorðuð við 
Íslendinga.“  olikr@frettabladid.is

MAGNÚS 
BJARNASON

LANDBÚNAÐAR- OG BYGGÐAÞRÓUNARSTJÓRI ESB  Til að bregðast við því hversu fátt 
ungt fólk leggur fyrir sig landbúnað hefur ESB hafið aðgerðir til að laða yngra fólk að 
stéttinni. Aðeins 6% bænda í löndum ESB eru undir 35 ára aldri. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Landbúnaðarstefna 
ESB bætir hag flestra
Doktor í stjórnmálahagfræði segir að búast megi við andstöðu gegn landbúnaðar-
kerfi ESB frá þeim sem vanist hafi opinberri meðgjöf. Aukið vöruúrval og lægra 
verð matvæla skipti þó máli. ESB setji 363 milljarða evra í landbúnað til 2020.

Fram kemur í grein Magnúsar Bjarnasonar í Vísbendingu að um helmingur 
tekna í landbúnaði hér byggist á innlendum styrkjum, svo sem bein-
greiðslum, kvótum, tollum og niðurgreiðslum. Hann segir hlutfallið svipað í 
Noregi, um 25 prósent hjá ESB, nær tíu prósentum í Bandaríkjunum, fimm 
prósent í Ástralíu og eitt prósent á Nýja-Sjálandi. „Á Íslandi mun ESB-aðild 
valda umtalsverðum breytingum á styrkjakerfinu og framleiðslunni–  sem 
krefst nokkurra ára aðlögunartíma–  en hvorki styrkir né framleiðsla mun 
leggjast af hérlendis frekar en annars staðar í Evrópu.“

Magnús bendir á að ESB og Evrópuþingið ráðgeri á árunum 2014-2020 
að verja 278 milljörðum evra í beingreiðslur og markaðsstuðning og 85 
milljörðum evra í þróunarverkefni í sveitum. Þetta samsvari þjóðarfram-
leiðslu Íslands í 35 ár. „En Íslendingar fá ekki krónu af þessu fé því þeir 
standa utan Evrópusambandsins.“

Ísland og samanburður við önnur lönd

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu á dreifingu á sjón-
varpsþáttunum Biggest Loser í gegnum vefsíðuna 
deildu.net er á lokastigi. Einn maður er grunaður 
um að hafa dreift þáttunum, segir Friðrik Smári 
Björgvinsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins.

Maðurinn, sem er tæplega þrítugur og er  búsett-
ur á höfuðborgarsvæðinu, var handtekinn vegna 
rannsóknar lögreglu fyrir nokkru. Lögregla lagði 
hald á tölvu- og símabúnað mannsins vegna rann-
sóknar málsins, segir Friðrik Smári.

Skjárinn ehf., sem á og rekur sjónvarpsstöðina 
SkjáEinn, kærði ólögmæta afritun og dreifingu 
þess manns sem liggur undir grun á þáttum úr sjón-
varpsseríunni. Skjárinn telur að með dreifingunni 
hafi maðurinn valdið stöðinni miklu tjóni.

Skjárinn telur að með því að dreifa þáttunum 
hafi maðurinn brotið gegn bæði höfundalögum og 
almennum hegningarlögum. - bj

Rannsókn lögreglu á dreifingu á sjónvarpsþáttunum Biggest Loser að ljúka:

Maður um þrítugt handtekinn

YFIRLÖGREGLUÞJÓNN   Friðrik Smári Björgvinsson segir að 
lagt hafi verið hald á tölvu- og símabúnað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

PEKING, AP Í opinberri heimsókn 
Vladimírs Pútín, forseta Rúss-
lands, til Kína í næstu viku 
vonast kínversk yfirvöld til að 
þjóðirnar undirriti samning um 
stórkaup Kínverja á rússnesku 
gasi. Samningurinn er metinn 
á hundruð milljarða íslenskra 
króna. Meira en áratugur er 
síðan samningaviðræður hófust. 
Þá náðu þjóðirnar ekki saman um 
verð á gasi. Bandarísk yfirvöld 
hafa þrýst á kínversk yfirvöld 
að hætta við samninginn vegna 
framgöngu Rússa í Úkraínu.  - ih

Pútín heimsækir Kína:

Kínverjar kaupa 
rússneskt gas

Ástralía 2. til 18. október
Nú er allra síðasta tækifærið til þess að bóka far í þessa ferð

Ferðask r i f s to fa

Ley f ishaf i 
Ferðamannastofu

Verð á mann í tvíbýli kr 654.500

Upplýsingar í símum 845-1425 / 899-1295
eða á tölvupósti info@iceline.isIceLine Travel

Nánari ferðalýsing á www.iceline.is

Sydney, Brisbane, Fraser Island, þjóðgarðar o.fl.
er meðal þess sem boðið verður upp á í þessari ferð.

Auglýsing frá Yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar

Boðnir eru fram eftirtaldir framboðslistar við bæjarstjórnarkosningar
í Mosfellsbæ 31. maí 2014

B - listi Framsóknarflokksins
D - listi Sjálfstæðisflokksins
M - listi Íbúahreyfingarinnar
S - listi Samfylkingarinnar
V - listi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs
X - listi Mosfellslistans

Yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar
Þorbjörg Inga Jónsdóttir

Haraldur Sigurðsson
Valur Oddsson



Við frumsýnum nýja bíltækni á lægra verði. Hinar nýju PureTech vélar frá Citroën hafa meiri kraft, lægri 
eldsneytiseyðslu og 25% minni losun koltvísýrings en fyrri kynslóðir slíkra véla. Eldsneytiseyðsla Citroën C3 með 
nýju PureTech vélinni er aðeins 4,3 l/100 km í blönduðum akstri.

LÆGRA VERÐ - FRÁ 2.250.000 KR.

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

3 3

CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.382.470 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.990.000 KR. MEÐ VSK

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

33

citroen.is

NÝR CITROËN C3
LÆGRA BÍLVERÐ - MINNI EYÐSLA

C3

Komdu og reynsluaktu vel búnum Citroën C3.

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  
       Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Skautafélag Reykjavíkur
auglýsir eftir íþróttastjóra

Skautafélag Reykjavíkur leitar að duglegum 
og metnaðarfullum einstaklingi til að 
takast á við skemmtilegt og krefjandi 

starf hjá félaginu.

Allar nánari upplýsingar er að finna á
www.skautafelag.is

 

Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 2014, verður haldinn 
miðvikudaginn 4. júní kl. 16.00 í húsakynnum BSRB að Grettisgötu 89, Reykjavík.

Dagskrá
1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2. Önnur mál löglega upp borin

Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stéttarfélög eiga rétt til fundarsetu 
með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir til að mæta.
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins.
Reykjavík, 2. maí 2014

Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 

ÁRSFUNDUR 2014

LÍFEYRISSJÓÐUR STARFSMANNA 
REYKJAVÍKURBORGAR

Starfsemi LsRb 2013 Allar fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12 2013 2012
 Samtals Samtals
Iðgjöld 1.901 1.795
Lífeyrir -2.929 -2.710
Fjárfestingartekjur 5.108 4.783
Fjárfestingargjöld -99 -81
Rekstrarkostnaður -70 -66
Hækkun á hreinni eign á árinu 3.910 3.721
Hrein eign frá fyrra ári 61.924 58.203
Hrein eign til greiðslu lífeyris 65.835 61.924
  
Efnahagsreikningur  
Verðbréf með breytilegum tekjum 6.083 3.284
Verðbréf með föstum tekjum 57.949 57.265
Veðlán 908 1.113
Aðrar eignir 940 293
Kröfur 58 52
Skuldir -104 -83
Hrein eign til greiðslu lífeyris 65.835 61.924
  
Kennitölur  
Nafnávöxtun 8% 8%
Hrein raunávöxtun 4,2% 3,4%
Hrein raunávöxtun – 5ára meðaltal 3,4% 3%
Fjöldi sjóðfélaga 613 668
Fjöldi lífeyrisþega 3.027 2.906
Rekstrarkostnaður í % af eignum 0,1% 0,1%
  
Fjárhagsstaða skv. tryggingafræðilegri úttekt  
Með framtíðar endurgreiðslu launagreiðanda á greiddum lífeyri
Eign umfram heildarskuldbindingar í % 28,9% 27%
Eign umfram áfallnar skuldbindingar í % -17,8% -19,8%

Birt með fyrirvara um prentvillur

Ársreikning LsRb 2013 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is 
Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn sjóðsins eru Björk Vilhelmsdóttir stjórnarformaður, Ása Clausen, Jón Fjörnir Thoroddsen, Júlíus Vífill Ingvarsson og 
Þorgrímur Hallgrímsson.
Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson.

Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105 Reykjavík, 
Sími 5 400 700  - lss@lss.is -  www.lss.is 

KJARAMÁL „Menn vilja ekki vinna yfirvinnu. Það er það eina sem mér 
dettur í hug. Menn eru ekki glaðir með þessi lög,“ segir Hafsteinn Páls-
son, formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna. 

Alþingi setti lög í fyrradag sem banna tímabundið allar verkfallsað-
gerðir flugmanna. 

Flugmenn eru reiðir yfir lögun-
um. Þeir telja að brotið hafi verið á 
stjórnarskrárbundnum réttindum 
þeirra. 

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri 
Icelandair Group, segir að hverj-
um og einum sé það í sjálfsvald 
sett hvort hann vinni yfirvinnu eða 
ekki. 
Hann segir að hingað til hafi það 
ekki verið vandamál að manna þó 
einhver forfallist. „Við hljótum hins 
vegar að skoða málin upp á nýtt ef 
flugmenn vilja ekki vinna yfir-
vinnu,“ segir Björgólfur. 

Icelandair felldi í gær niður flug 
til Denver í Bandaríkjunum og flug 
frá Denver til Íslands fellur niður 

í dag. Icelandair segir að skortur á flugmönnum og flugstjórum hafi 
valdið því að fella varð flugið niður. 
Þá varð seinkun á flugi til og frá Glasgow í Skotlandi í gær og var véla-
skortur talinn valda því. 
Samninganefndir flugmanna og Samtaka atvinnulífsins sem fara með 
samningsumboðið fyrir Icelandair hafa ekki verið boðaðar til fundar. 
Samkvæmt lögum sem banna verkfallsaðgerðir flugmanna hafa þeir 
frest til 1. júní til að ná samningum við Icelandair. Takist það ekki fer 
málið í gerðardóm sem á að fella úrskurð fyrir 1. júlí. 
 - jme

Fella varð niður flug til og frá Denver í gær: 

Flugmenn vilja ekki 
vinna yfirvinnu

ENGA YFIRVINNU  Flugmenn hjá Ice-
landair eru reiðir yfir lögum sem Alþingi 
setti og banna tímbundið verkfallsað-
gerðir þeirra. Þeir hafna yfirvinnu þessa 
dagana.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Alþingi ályktar að 
veita samþykki til þess að fund-
um þingsins verði frestað frá 
16. maí 2014 eða síðar, ef nauð-
syn krefur, til 9. september 2014. 
Þannig hljóðaði þingsályktun-
artillaga forsætisráðherra sem 
hann bar fram síðdegis í gær. 

54 mál voru á dagskrá Alþing-
is og voru flest þeirra afgreidd. 
Skuldaleiðréttingafrumvörp rík-
isstjórnarinnar urðu að lögum, 
annars vegar frumvarpið um 
séreignarsparnað og hins vegar 
frumvarpið um leiðréttingu höf-
uðstóls verðtryggðra lána. 

Árni Páll Árnason, formaður 
Samfylkingarinnar, lagði fram 
breytingartillögu við frumvarpið 
um leiðréttingu á höfuðstól verð-
tryggðra lána. 

Breytingartillagan fól í sér að 
hvorki hjón sem eiga hreina eign 
upp á 30 milljónir né þeir ein-
staklingar sem eiga hreina eign 
upp á 20 milljónir fái leiðrétt-
ingu. 

Þá lagði Árni Páll til að þau 
fimm prósent þjóðarinnar sem 

eru ríkust fái enga leiðréttingu. 
Breytingartillagan var felld 
ásamt öðrum breytingartillögum 
stjórnarandstöðunnar. 

Þá var frumvarp um veiðigjöld 
afgreitt sem lög frá Alþingi. 

Mál voru afgreidd á færibandi 
á þingi í gær. Má þar nefna lög 
um vísindarannsóknir á heil-
brigðissviði, lög um lífsýnasöfn 
og lög um ýmsar gjaldskrárlækk-
anir.  johanna@frettabladid.is

Skuldaleiðréttingar 
og veiðigjöld í höfn
Alþingimenn eru á leið í sumarfrí. 54 mál voru á dagskrá á síðasta þingfundi og voru 
flest þeirra afgreidd. Næsti þingfundardagur verður 9. september að öllu óbreyttu. 

LANGIR DAGAR  Þingfundir hafa verið langir og strangir undanfarna daga og hafa 
þeir staðið fram á kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ DANÍEL

LÖGREGLUMÁL Í ákæru sérstaks 
saksóknara gegn þrettán starfs-
mönnum Byko, Húsasmiðjunnar og 
Úlfsins byggingarvara fyrir brot 
á samkeppnislögum er greint frá 
tölvupóstsendingum og tugum sím-
tala þar sem ólöglegt verðsamráð 
var rætt.  

Samkvæmt ákærunni áttu brotin 
sér stað frá 13. september 2010 
til 3. mars 2011. Nokkrum vikum 
síðar handtók lögregla og yfir-
heyrði hátt í tuttugu manns vegna 
gruns um brot á samkeppnislögum. 

Vörustjóri grófvöru hjá Húsa-

smiðjunni hefur verið sendur í 
tímabundið leyfi frá störfum vegna 
rannsóknar og ákæru sérstaks sak-
sóknara.

Fram kemur í tilkynningu frá 
stjórn Húsasmiðjunnar að sex 
starfsmenn félagsins hafi verið 
ákærðir. Ekki var talin ástæða til 
að fleiri færu í leyfi. Byko sendi 
einn starfsmann í leyfi fyrir rúmri 
viku. Í tilkynningu sem Guðmund-
ur H. Jónsson, forstjóri Byko, sendi 
frá sér á þeim tíma kom fram að 
alls fimm úr starfsliði fyrirtækis-
ins hefðu verið til rannsóknar.   - hg

Starfsmaður Húsasmiðjunnar í tímabundið leyfi:

Vísað í upptökur og 
tölvupóst í ákæru

VERSLUN 
 Í tilkynn-
ingu Húsa-
smiðjunn-
ar segir að 
ákæran sé 
fyrirtæk-
inu von-
brigði.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON
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Opnunarhátíð VITA 
í Skógarhlíð 12

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Í dag
laugardaginn 17. maí

kl. 13 – 15

Vinsælustu ferðir sumarsins eru að seljast upp! 

Við opnum fyrir sölu á ferðum vetrarins til Kanarí 
og Tenerife. Fjölbreyttar helgarferðir og glæsilegar 
siglingar í haust. Bókaðu strax og tryggðu þér 
besta verðið.

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

Við bjóðum ferðaglaða landsmenn 
velkomna í nýjar höfuðstöðvar 
Vita í Skógarhlíð 

aí
Kynntu þér 
ferðir Vita á 

vita.is

 Taktu fjölskylduna með og fagnaðu með okkur. 
 Mættu á staðinn, gakktu í netklúbb VITA og taktu þátt 

 í glæsilegu ferðahappdrætti í tilefni dagsins. 

150.000 króna gjafabréf upp í leiguflug

50.000 króna gjafabréf upp í leiguflug

Gjafabréf fyrir einn til Evrópu í flugi með Icelandair

Gjafabréf fyrir einn til Evrópu í flugi með Icelandair

1

5

G

G

F  E  R  Ð  A  H  A  P  P  D  R  Æ  T  T  I

Grillaðar pylsur
og drykkir í boði. 

Palli jójó mætir kl. 14 
og sýnir okkur listir sínar 

með jójóið. 
Allir krakkar fá jójó 

meðan birgðir
endast.
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ATVINNULÍF Ingveldur Ásta Björnsdóttir og Þorgerður Arna 
Einarsdóttir, nemendur í MPA-náminu í Háskóla Reykjavíkur, 
vildu svara þeirri spurningu hvaða eiginleikar íslenskra kven-
leiðtoga valda því að þær stíga fram, taka stjórnina og axla 
ábyrgð. Þær tóku viðtöl við sextán íslenskar konur sem eru eða 
hafa verið stjórnendur eða leiðtogar.

Meginniðurstaðan er að 80 prósent kvennanna hefur gott 
sjálfstraust en helmingur þeirra segir þó að því hafi verið öfugt 
farið í æsku.

„Flestar þeirra hafa eflt sjálfstraustið með því að fara fram 
af brúninni, út fyrir þægindarammann og taka slaginn. Með 
hverjum sigri hafa þær yfirunnið eigin vanmátt og eflt sjálfs-
traustið. Þær eiga líka flestar sameiginlegt að vera hvatvísar 
og stökkva fremur en hrökkva ef þeim býðst tækifæri,“ segir 
Þorgerður. 

Tuttugu prósent viðmælenda höfðu ekki gott sjálfstraust að 
eigin mati. „En þörfin til að hafa áhrif og láta gott af sér leiða 
er ríkari hjá þeim en að hafa gott sjálfstraust og því demba þær 
sér út í djúpu laugina,“ segir Ingveldur. 

Annað sem konurnar áttu sameiginlegt var að þær lýsa sér 
sem jákvæðum og glaðlyndum einstaklingum. Flestar deila 
miklum og almennum áhuga á fólki, líðan annarra og umhverfi 
sínu. 

„Rauði þráðurinn í viðtölum okkar við þær var þessi brenn-
andi ástríða og ótrúleg lífsgleði. Þær hreinlega elskuðu að vera 
til. Jákvæðni þeirra birtist í því að þær beina sjónum sínum að 
styrkleikum sínum og sleppa því að rífa sig niður þótt þær séu 
ekki góðar í öllu. Þess í stað raða þær í kringum sig góðu fólki 
sem vegur upp á móti þeirra veikleikum,“ segir Ingveldur. 

Af konunum sextán eru tíu þeirra fyrstu börn foreldra sinna, 
fjórar eru annað barn og aðeins tvær aftar í systkinaröðinni. 
Margar þeirra lýstu uppeldi sínu þannig að hafa fengið mikinn 
stuðning en var alls ekki pakkað inn í bómull. 

„Þær þurftu að reka sig á og taka áskorunum, gera mistök og 
læra af þeim,“ segir Þorgerður og bætir við að viðtölin við kon-
urnar hafi verið trúnaðarsamtöl og því sé rannsóknin góð sam-
tímaheimild um tilfinningalíf kvenna á framabraut.

 erlabjorg@frettabladid.is 

Íslenskar valdakonur eru 
hvatvísar og ástríðufullar
Ný viðtalsrannsókn um íslenskar konur í stjórnunar- og leiðtogastörfum leiðir í ljós að gott sjálfstraust, hvatvísi, 
lífsgleði og það að vera elst í systkinahópnum einkenni hópinn. Sjálfstraustið eflist með hverri áskorun.

GERÐU RANN-
SÓKN  Lokaverk-
efni Ingveldar 
og Þorgerðar 
snerist um að 
rannsaka sjálfs-
traust íslenskra 
kvenna í stjórn-
unar- og leið-
togastörfum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

1. Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti 
2. Guðfinna Bjarnadóttir, 
fyrrverandi rektor Há-
skólans í Reykjavík og 
framkvæmdastjóri LC 
ráðgjafar. 
3. Katrín Pétursdóttir, 
forstjóri Lýsis hf. 
4. Svava Grönfeld, fram-
kvæmdastjóri skipulags 
og þróunar hjá Alvogen. 
5. Elínrós Lyngdal, for-
stjóri Ellu og frumkvöðull.
6. Björk Þórarinsdóttir 
fyrrverandi yfirmaður hjá 
Kaupþingi.

Hluti viðmælenda í rannsókninni

 

NÝJA-DELÍ, AP Leiðtogi stjórnarand-
stöðunnar, Narendra Modi, verður 
næsti forsætisráðherra Indlands. 
Flokkur Modi, Bharat iya Janata, 
náði hreinum meirihluta á ind-
verska þinginu, 282 af 543 þing-
sætum. Úrslit kosninganna voru 
tilkynnt í gær. Þetta er stærsti 
kosningasigur í meira en aldar-
fjórðung. 

Helsta kosningaloforð Modi var 
að auka hagvöxt á Indlandi.  - ih

Úrslit kosninga á Indlandi:

Hreinn meiri-
hluti Modi

NARENDRA MODI  Næsti forsætisráð-
herra Indlands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TYRKLAND, AP Þúsundir hafa mót-
mælt í helstu borgum Tyrklands 
síðustu daga vegna mannskæð-
asta námuslyss í sögu landsins. 
Lögreglan hefur beitt táragasi og 
sprautað vatni á mótmælendur til 
þess að tvístra þeim.Mótmælend-
ur vilja að þeir sem bera ábyrgð 
á slysinu verði sóttir til saka og 
vinnuaðstaða námuverkamanna 
verði bætt. 

Bæði fulltrúar stjórnvalda og 
rekstraraðilar námunnar hafa full-
yrt að engin vanræksla hafi átt sér 
stað.  - ih

Þúsundir Tyrkja mótmæla: 

Táragasi beitt á 
mótmælendur 1 2 3

654
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NOREGUR Norskir bændur fjarlægðu í gær-
morgun vegatálma sem þeir höfðu sett upp til 
að hindra flutninga á eggjum til verslana víða 
um Noreg á fimmtudag. Norðmenn geta þess 
vegna bakað tertur og annað bakkelsi í tilefni 
þjóðhátíðardagsins í dag, 17. maí. 

Samtök bænda hafa efnt til mótmæla með 
ýmsum aðgerðum frá því að þau slitu á þriðju-
daginn viðræðum við stjórnvöld um ríkis-
styrki sem að mati bænda eru alltof óhag-
stæðir. Samkvæmt frétt á vef Aftenposten 
bjóða stjórnvöld bændum hækkun sem er ein-
ungis einn tíundi af kröfum þeirra um nýjan 
landbúnaðarsamning. Hvorki norsku bænda-

samtökin né samtök smábænda ætla að ganga 
að samningaborðinu á ný fyrr en stjórnvöld 
koma með nýtt tilboð.

Sylvi Listhaug landbúnaðarráðherra, sem er í 
Framfaraflokknum, vill að stærri býli fái meira 
af ríkisstyrkjunum, einkum þau sem eru með 
mjólkurframleiðslu. Því eru bændur mótfallnir. 
Þeir óttast meiri miðstýringu og tala um „iðn-
aðarlandbúnað“. Hætta sé á að ýmsir bændur 
verði að bregða búi vegna þess.

Bændur eru sagðir leggja traust sitt á að 
þingið komi þeim til bjargar og beita Vinstri 
flokkinn og Kristilega þjóðarflokkinn þrýstingi 
með háværum mótmælum sínum. - ibs

Bændur í Noregi mótmæla tillögum stjórnvalda um skerta ríkisstyrki með óvenjulegum aðgerðum:

Hindruðu flutning á eggjum til verslana

RÍKISSTYRKIR  Norskir bændur vilja miklu hærri styrki 
en stjórnvöld leggja til. NORDICPHOTOS/GETTY

VIÐSKIPTI Stekkur fjárfestingar-
félag hefur eignast meirihluta í 
Securitas og framtakssjóðurinn 
Edda slhf. hefur keypt 40 prósenta 
hlut, að því er fram kemur í til-
kynningu.  

Stekkur átti 
fyrir þriðjungs-
hlut, en  Fagfjár-
festasjóðurinn 
Norðurljós og 
AUÐUR I fagfjár-
festasjóður slf. 
selja sína hluti. 
„Lykilstjórn-
endur Securitas 
verða áfram í hluthafahópi félags-
ins,“ segir í tilkynningu og kaupin 
háð fyrirvara um samþykki Sam-
keppniseftirlitsins.

Haft er eftir Guðmundi Arasyni, 
forstjóra Securitas, að nýir hlut-
hafar þekki félagið og deili fram-
tíðarsýn með stjórnendum.  - óká

Breytt eignarhald Securitas:

Stekkur eignast 
meirihlutann

FÉLAGSMÁL Jón Gnarr borgar-
stjóri veitti samtökunum Geð-
hjálp Mannréttindaverðlaun 
Reykjavíkurborgar við hátíðlega 
athöfn í Höfða í gær.. 

Verðlaunin eru veitt þeim 
sem borgaryfirvöldum þykir 
hafa staðið vörð um mannrétt-
indi tiltekinna hópa. Verðlaunin 
eru afhent á árlegum mannrétt-
indadegi en markmið dagsins er 
að vekja athygli á málefnum er 
varða mannréttindi borgarbúa.

 Það var formaður Geðhjálp-
ar, Hrannar Jónsson, sem veitti 
verðlaununum viðtöku. Geðhjálp 
fagnar í ár 35 ára afmæli sínu.  
 - ssb

Mannréttindaverðlaun veitt:

Geðhjálp fékk 
verðlaunin í ár 

FYRIR UTAN HÖFÐA  Fulltrúar Geð-
hjálpar ásamt Jóni Gnarr borgarstjóra 
og Margréti Sverrisdóttur, formanni 
mannréttindaráðs.  

VIÐSKIPTI Rekstur Samkaupa hf. 
skilaði 296 milljóna króna hagn-
aði árið 2013 samanborið við 340 
milljóna hagnað árið áður.

 Velta Samkaupa og dóttur-
félagsins Búrs jókst um tæp 3,6 
prósent frá fyrra ári og var tæp-
lega 23,5 milljarðar króna. 

Félagið rekur 48 verslanir 
undir merkjum Nettó, Kaskó, 
Samkaupa úrvals og Samkaupa 
strax. Verslanirnar voru margar 
hverjar reknar áður af kaupfélög-
um.  - hg

Samkaup reka 48 verslanir:

Hagnaður upp 
á 296 milljónir

Frítt í bíó
 kl. 12.30 

Fjórar 
mismunandi 

sýningar 

DÓMSMÁL Héraðsdómur Vest-
fjarða hefur dæmt mann á fertugs-
aldri í eins árs fangelsi, þar af níu 
mánuði skilorðsbundna, fyrir mis-
heppnaða tilraun til að kúga fé út 
úr hjónum. 

Maðurinn sendi þeim bréf þar 
sem fram kom að ef þau yrðu ekki 
við kröfum hans myndi hann, og 
þeir sem að bréfinu stæðu, grípa 
til aðgerða gagnvart nánustu ætt-
ingjum þeirra. Þar stóð einnig að 
fylgst væri með hjónunum, sem 
áttu heima í Bolungarvík.  - ssb

Dæmdur í eins árs fangelsi:

Reyndi að kúga 
út 100 milljónir

GUÐMUNDUR
ARASON
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ATVINNUMÁL
Fagna vali olíuleitarfélags
Bæjarráð Fljótdalshéraðs fagnar 
yfirlýsingu Eykon Energy um að velja 
Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað sem 
þjónustumiðstöð fyrir olíurannsóknir 
á Drekasvæðinu. „Þessi ákvörðun felur 
í sér mikil tækifæri fyrir atvinnulífið á 
Austurlandi og ekki síst Egilsstaðaflug-
völl,“ segir bæjarráðið.

BALKANSKAGI Á flóðasvæðunum 
á Balkanskaga biðu þúsundir í 
gær uppi á þökum húsa sinna eftir 
björgun. 

Yfirvöld í Bosníu-Hersegóvínu 
og Serbíu segja flóðin sem þar 
hafa verið undanfarna daga þau 
verstu frá því að mælingar hófust 
fyrir 120 árum. Í gær var greint 
frá því að að minnsta kosti þrír 
hefðu drukknað. 

Í Serbíu hefur neyðarástandi 
verið lýst yfir í sextán borg-
um. Í Bosníu-Hersegóvínu hafa 
hús grafist undir aurskriðum í 
fjölda borga og bæja. Víða er raf-
magnslaust á flóðasvæðunum.
Sveitir á vegum Evrópusambands-
ins, sem taka þátt í björgunarstörf-
unum í Bosníu-Hersegóvínu, sögðu 
í gær að hvorki þær né innlendar 
hersveitir kæmust á sum flóða-
svæðin nema með flugi. 

Í fréttum í gær var greint frá 

því að þyrlur hefðu ekki getað 
farið í loftið vegna lélegs skyggnis 
og sterkra vinda. Björgunarsveitir 
komust þess vegna ekki til margra 
bæja sem eru alveg einangraðir 
þar sem samgöngur hafa rofnað.

Yfirvöld í Serbíu sögðu að tek-
ist hefði að bjarga 4.000 manns af 
flóðasvæðunum. Veðurfræðingar 
vöruðu við frekari flóðum. Spáð 
er enn meiri úrkomu og sterkum 
vindum.

Vladimir Pavlovic, sem starfað 
hefur fyrir serbnesku rétttrúnað-
arkirkjuna á Íslandi, kveðst vona 
að ekki verði frekara manntjón 
vegna flóðanna. Hann segir fólk úr 
þorpum nálægt heimaslóðum hans 
hafa þurft að yfirgefa heimili sín. 
„Aðstoð hefur borist víða að, til 
dæmis komu 70 björgunarsveitar-
menn með flugvél frá Rússlandi og 
þyrlur hafa komið frá Slóveníu.“  
 ibs@frettabladid.is

Þúsundir bíða 
eftir að fá hjálp
Flóðin á Balkanskaga eru þau mestu frá því að 
mælingar hófust fyrir rúmum eitt hundrað árum.

Á FLÓÐASVÆÐI  Íbúar í Obrenovac, sem er 40 km vestan við Belgrad, höfuðborg 
Serbíu, vaða vatnselginn.  NORDICPHOTOS/AFP

 

- hvar liggja mörkin?

LÍKNARDAUÐI 
LÍKNARMEÐFERÐ

DAGSKRÁ:
13:30-13:35 Setning: Gísli Páll Pálsson, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

13:35-14:10 Líknardauði frá sjónarhorni hjúkrunarfræðinga. Ingibjörg Hjaltadóttir, 
sérfræðingur í hjúkrun aldraðra og Elfa Þöll Grétarsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun 
aldraðra með áherslu á líknarmeðferð.

14:10-14:35 Viðhorf til meðferðar við lífslok. Jón Snædal, öldrunarlæknir.

14:35-15:00 Líknardráp í ljósi siðfræðinnar. Salvör Nordal, forstöðumaður siðfræðistofnunar 
Háskóla Íslands.

15:00-15:50 Terminal care and euthanasia in the Netherlands - Facts and feelings. Jaap 
van der Spek, formaður Landssambands eldri borgara í Hollandi og varaforseti EURAG.

15:50-16:00 Málþingslok: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, formaður Landssambands eldri borgara.

Málþingsstjóri: Pétur Magnússon, formaður Öldrunarráðs Íslands.

Skráning sendist á netfangið:  oldrunarrad@oldrunarrad.is 

MÁLÞINGIÐ ER ÖLLUM OPIÐ  AÐGANGUR ER ÓKEYPIS

Athygli er vakin á því að erindi 
Jaap van der Spek fer fram á ensku.
Boðið verður upp á kaffi og kleinur.

SAMFÉLAGSMÁL Stór hópur ung-
menna er á framfærslu sveitar-
félaga og á erfitt með að fóta sig 
í lífinu samkvæmt nýrri skýrslu 
Rauða krossins. Helst á þetta 
við hóp ungra drengja sem eru 
atvinnulausir, ekki í skóla og búa 
margir hverjir í foreldrahúsum. 
Þessi hópur á í mikilli hættu á að 
lenda í fátæktargildru.

Í skýrslunni segir einnig að 
níu prósent Íslendinga lifi undir 
fátæktarmörkum og þrettán pró-
sent eigi á hættu að verða fátæk-
ir. Fordómar og stéttaskipting 
hafa einnig aukist á Íslandi sam-
kvæmt skýrslunni.  - ih

Skýrsla um fátækt á Íslandi:

Ungmenni í 
miklum vanda

ÓMAR VALDIMARSSON  Höfundur 
skýrslunnar hefur áhyggjur af hópi 
ungra drengja. 



Fastir vextir til 5 ára  
á óverðtryggðum  
húsnæðislánum

Húsnæðislán

Nýtt óverðtryggt húsnæðislán er álitlegur valkostur á lánamarkaði
Íslandsbanki býður nú hagstæð óverðtryggð lán fyrir húsnæðiskaupendur með  
föstum vöxtum til 5 ára. Engar verðbætur leggjast við höfuðstól lánsins og fyrir  
vikið hefst eignamyndun þín strax.

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
2

4
0

1

Kynntu þér húsnæðislán á islandsbanki.is eða hjá húsnæðislánaráðgjafa í næsta 
útibúi Íslandsbanka.

Á islandsbanki.is getur þú gert bráða         birgða  -
greiðslumat og séð með einföldum hætti hversu 
mikil greiðslubyrðin má vera á mánuði.

Fastir vextir gilda fyrstu 60 mánuðina frá útborgunardegi lánsins. Að þeim tíma liðnum ber að greiða breytilega vexti óverðtryggðra 
húsnæðislána (húsnæðislánavexti) eins og þeir eru ákveðnir á hverjum tíma og birtir í vaxtatöflu Íslandsbanka hf.  Breytilegir vextir 
taka á hverjum tíma m.a. mið af stýrivöxtum Seðlabanka Íslands og fjármögnunar- og rekstrarkostnaði bankans, þ.m.t. skattaálögum. 
Lántakandi þarf að greiða kostnað við greiðslumat, lántökugjald, skjalagerðargjald, þinglýsingargjald og, ef við á, kostnað við  
veðbanda- og lánayfirlit. Á www.islandsbanki.is getur þú reiknað árlega hlutfallstölu og heildarkostnað.   



H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  O

BRÚÐKAUPSVEISLA Í 

 
fyrir brúðina frá 
Blómavali gerður 
af Valgerði Jóndísi 
Guðjónsdóttur,  
Íslandsmeistara í 
blómaskreytingum.

 að 
verðmæti 50.000 frá 
Herragarðinum, fyrir 
brúðgumann.

Öll verðandi brúðhjón sem skrá sig í brúðkaupsleik 
Húsgagnahallarinnar eiga möguleika á að vinna 

aðalvinninginn sem inniheldur eftirtalið:

 að 
verðmæti 50.000 frá 
Húsgagnahöllinni. 
Auk þess sem útstill-
inga hönnuður Hús-
gagna hallarinnar, 
Kristjana Jenný 
Ingvarsdóttir, 
aðstoðar við skreyt-
ingar í veislu og veitir 
ráðgjöf.

 frá 
World Class - Laugar Spa. 
Dekrið hefst á slökun í Bað-
stofunni í  Laugum síðan er 
farið í mýkjandi fótabað, 
austurlenskt höfuðnudd, 
frísk andi og stinnandi augn-
maski  og að lokum klassísk 
fótsnyrting.  Með þessu fylgir 
fersk og ljúffeng ávaxtaskál 
og vín eða djúsglas til að 
gæða sér á meðan meðan 
snyrtifræðingar Laugar Spa sjá 
um dekrið.  Kr. 34.900.- f/tvo

Valgerður Jóndís Guðjónsdóttir, 
íslandsmeistari í blómaskreytingum 

2014 verður á í Höllinni í Reykjavík í dag, 
laugardag, í boði Blómavals og veitir góð ráð.



G O P I Ð  E I T T  S Í M A N Ú M E R

HÚSGAGNAHÖLLINNI

– fyrir lifandi heimili –
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Verkföll, vinnustöðvanir, 
skærur, stöðvun sam-
gangna, áætlun um 
þjóðar tekjur í uppnámi 

og ákvarðanir Alþingis að banna 
verkföll með lögum. Þetta hefur 
verið efni fyrirsagna fjölmiðla 
upp á síðkastið. Hagnýtasta mynd-
efni sjónvarpsstöðvanna eru daga-
töl sem sýna vinnustöðvanir fram 
undan.

Fyrir unga fólkið í landinu er 
þetta ný upplifun og hugsanlega 
spennandi. Kannski er það svo að 
einhverjir sjái þetta sem leið til 
að fá hjól framfaranna til að snú-
ast. Fyrir hina sem muna verð-
bólguárin er aftur á móti engu 

líkara en gamla 
Ísland sé komið 
til baka. Það er 
ekki spennandi 
tilhugsun.

Með þessu 
móti má vissu-
lega fá hjólin til 
að hreyfast. En 
reynsla og þekk-

ing á að geta sagt mönnum að verk-
urinn er sá að þetta fær þau til að 
snúast aftur á bak. Sú spurning 
vaknar hvort hver kynslóð þurfi að 
læra með því að ganga sjálf á vegg-
inn eða fram af bjargbrúninni. 

Svo má vera að spurningin sé 
sú hvort við nennum yfirhöfuð 

að læra. Rúm þrjátíu ár eru síðan 
verðbólgan fór yfir eitt hundrað 
prósent. Tæpur aldarfjórðungur 
er liðinn frá þjóðarsátt. En það eru 
ekki nema sex ár síðan þjóðin gekk 
fram af bjargbrúninni. Og ekki eru 
liðin nema fjögur ár síðan Rann-
sóknarnefnd Alþingis birti skýrslu 
í níu bindum um þá atburði.

Ætli einhverjir hafi dregið þá 
ályktun af því mikla verki að 
hringrás hækkana á launum, verð-
lagi og erlendum myntum kæmi 
hlutunum í samt lag aftur? Eða 
höfum við ekki gefið okkur tíma 
til að draga ályktanir af þeim ham-
förum og því sem fræðimenn hafa 
skrifað um þær?

Gamla Ísland

Sú litla umræða sem spannst 
í framhaldi af skýrslu Rann-
sóknarnefndar Alþingis 

hefur snúist um persónur og leik-
endur fremur en markmið og leið-
ir til viðreisnar landinu. Heiftin 
varð sterkari en framfarahug-
urinn. Fyrir vikið varð skýrslan 
aldrei uppspretta lifandi umræðu 
fyrir nýja tíma. Eftir stendur 
að hún kemur sagnfræðingum 
framtíðarinnar að betri notum en 
þeirri kynslóð sem hún var skrif-
uð fyrir.

Hvers vegna eru fjölmiðlar 
fleytifullir af gamla Íslandi á 
vordögum árið 2014? Sennilega 

er ekki til neitt einhlítt svar við 
þeirri spurningu. Hvað sem öllum 
skýringum líður er þó ljóst að það 
hefur ekki tekist að sameina þjóð-
ina um nýja leið til að ganga eftir 
til móts við framtíðina. Það eru 
mistök sem ekki er unnt að skrifa 
á einn pólitískan reikning. En 
afleiðingarnar eru bikarinn sem 
allir þurfa að súpa af.

Þegar röð verkfalla blasir 
við og verðbólgan lúrir handan 
við næsta horn er hægur vandi 
að skella skuldinni á óábyrga 
ráðamenn í röðum launþega og 
atvinnurekenda. En nú vill svo til 
að þeir sem standa í stafni fyrir 

heildarsamtök launafólks og 
atvinnufyrirtækja á almennum 
vinnumarkaði hafa boðað nýjar 
leiðir í þessum efnum og kallað 
eftir athygli tveggja ríkisstjórna 
í þeim tilgangi. Samt blasir mynd 
gamla Íslands við.

Þetta ákall byggir á rækilegri 
sameiginlegri athugun á því 
hvernig önnur norræn ríki leysa 
jafn mikilvæg viðfangsefni. Það 
geymir engar töfralausnir. Satt 
best að segja gerir það ekki aðrar 
kröfur en að læra það af öðrum 
sem við höfum ekki gert jafn vel. 
En það krefst raunsæis umfram 
óskhyggju.

Raunsæi umfram óskhyggju

Samskipti vinstri stjórnar-
innar við heildarsamtökin á 
almennum vinnumarkaði end-

uðu þar að báðir málsaðilar töldu 
sig svikna af hinum. Eftir kosning-
ar og myndun nýrrar ríkisstjórn-
ar fyrir ári lýstu forystumenn 
atvinnulífs og launafólks eftir 
skýrri stjórnarstefnu; einkum og 
sér í lagi á sviði peningamála svo 
að nýta mætti norrænan lærdóm. 
Forsætisráðherrann sagðist ekki 
tala við menn úti í bæ. Og framtíð-
arstefnan er enn eftirlýst.

Með nokkurri einföldun má 
segja að flokkarnir tveir sem 

mynduðu vinstri stjórnina hafi 
haft tvö markmið: Annar vildi 
færa landið lengst til vinstri eða 
inn í draumaland sósíalismans. 
Hinn vildi fara með landið inn í 
markaðsbúskap Evrópusambands-
ins. Þeir sömdu um að ganga hönd 
í hönd að þessum tveimur gagn-
stæðu markmiðum.

Niðurstaðan varð sú að hvorugt 
markmiðið náðist. Í raun þurfti 
ekki djúpa hugsun til að sjá það 
fyrir.

Núverandi stjórnarflokkar sam-
einuðust líka um tvö höfuðmark-
mið: Annar vildi setja heimsmet í 

popúlisma með afturvirkri niður-
greiðslu á verðbólgu úr ríkissjóði. 
Hinn vildi nýja ábyrga ríkisfjár-
málastefnu. Hættan er sú að það 
muni reynast nýju stjórninni jafn 
erfitt og þeirri fyrri að ganga sam-
tímis bæði áfram og aftur á bak. 

Ef menn ætla í alvöru að losna 
við drauga gamla Íslands þarf vita-
skuld að miðla málum en þó þannig 
að menn leitist við að ganga í sömu 
áttina. Það er sú leiðsögn sem vant-
ar. Í því augnamiði er margt vit-
lausara en leggja við hlustir þegar 
forystumenn Samtaka atvinnulífs-
ins og Alþýðusambandsins tala. 

Málamiðlun andstæðra markmiða

 www. utkall.is

Í ÞÁGU VÍSINDA

Þær sækja skilagögn til þeirra 

sem ákveða að taka þátt. 

Umslögin má einnig setja 

ófrímerkt í póst.

Þær

sem

Um

ófrí

F
réttablaðið sagði frá því í gær að ekki eitt einasta af 
hátt í 700 sumarhúsum á verndarsvæði Þingvallavatns 
uppfyllti gildandi kröfur um fráveitumál. Rotþrær eru 
almennt í ólagi, sem þýðir að skólp og seyra getur farið út 
í grunnvatnið og með því út í Þingvallavatn.

Þetta er ekki neitt smámál. Einstöku lífríki Þingvallavatns 
getur stafað ógn af þessari mengun, sem er fyrst og fremst til-
komin vegna trassaskapar við að framfylgja þeim reglum sem 
gilda og eru settar með hagsmuni lífríkisins í huga. Stórfelld 
fjölgun ferðamanna eykur einnig mengunarhættuna; fram hefur 
komið að salernisaðstaðan í Þingvallaþjóðgarði annar ekki álagi.

Birgir Þórðarson, heilbrigðis-
fulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti 
Suðurlands, segir í blaðinu að 
eina örugga lausnin sé að nýta 
safntanka og aka öllu skólpi 
burt, en það sé mjög dýr lausn. 
Hreinsigjald sumarhúsaeigenda, 

sem í dag er 7.000 krónur á ári, geti þurft að hækka í rúmlega 100 
þúsund krónur.

Sjálfsagt finnst einhverjum það mikil hækkun. En ef það er 
verðið fyrir að vernda náttúru og lífríki Þingvalla, hljóta þá ekki 
sumarhúsaeigendur að greiða það með glöðu geði? Ef Þingvalla-
vatn hættir að vera sú einstaka náttúruperla sem það er verða 
sumarbústaðir í nágrenni þess væntanlega minna virði en þeir 
hafa verið.

Ólafur Örn Haraldsson, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, segir 
í Fréttablaðinu í dag að ástand frárennslismálanna geti haft 
neikvæð áhrif á fyrirhugaða skráningu Þingvallasvæðisins alls 
á heimsminjaskrá Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna 
(UNESCO). Slík skráning er hins vegar margvíslegt hagsmuna-
mál, ekki sízt út frá hagsmunum ferðaþjónustunnar.

Frárennslismál eru almennt í miklum ólestri á Íslandi. Fyrir 
rúmu ári kom fram í úttekt hér í blaðinu að í það minnsta fjórð-
ungur Íslendinga – og sennilega enn hærra hlutfall þjóðarinnar 
– byggi ekki við neina skólphreinsun. Sveitarfélög sem lifa á 
matvælaframleiðslu eða ferðaþjónustu og eiga allt sitt undir 
hreinu vatni og sjó hafa dregið lappirnar og ekki uppfyllt kröfur 
um frágang rotþróa og frárennslismannvirkja. Þau kvarta mörg 
undan kostnaði, en framtíðarskaðinn af því að náttúran mengist 
og lífsviðurværi fólksins bíði fyrir vikið hnekki, getur orðið 
margfalt meiri.

Þingvallavatn er ekki eina ómetanlega náttúruperlan sem er í 
hættu vegna mengunar sem stafar af lélegri fráveitu. Í Mývatni 
er skaðinn að hluta til skeður; við höfum nýlega heyrt fréttir af 
því að kúluskíturinn, einstakt og friðlýst vaxtarform grænþör-
unga í vatninu, sé horfinn. Árni Einarsson, höfundur skýrslu um 
hvarf kúluskítsins, er ekki í vafa um að stærsta ástæðan fyrir 
næringarefnamengun í vatninu er slæmt ástand á rotþróm og 
frárennsli. „Taka þarf þessi mál, einkum frárennsli frá byggð og 
gististöðum til gagngerrar endurskoðunar, og er ekki eftir neinu 
að bíða hvað það snertir,“ segir í skýrslu Árna.

Það þýðir lítið að tala um að ætla að efla matvælaframleiðslu og 
ferðaþjónustu á Íslandi og gera um leið ekkert til að stemma stigu 
við mengun sem getur stórskaðað hvort tveggja. Framkvæmdir 
kosta eitthvað, en það getur orðið miklu dýrara að gera ekki neitt.

Skólp ógnar Þingvallavatni og Mývatni:

Mengaðar 
náttúruperlur

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is



Opnum í dag á 
Laugaveginum

Ný og endurbætt 
Opnum í dag nýja, endur -

bætta verslun á Laugavegi 13. 
Bjóðum upp á kaffi, kleinur  

og Svala í tilefni dagsins. 
Vertu velkomin! 

Villidýr á verði  ·  tiger.is
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Íslenskir skattgreiðendur hafa nú 
þegar orðið fyrir gríðarlegum kostn-
aði vegna gjaldþrots einkarekinna 
banka og enn hvíla óuppgerð þrota-
bú þeirra á þjóðinni eins og mara.

Í vinnuskýrslu Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins frá 2012¹ kemur fram að 
fjárhagskostnaður íslenska ríkis-
ins vegna hruns bankanna á Íslandi 
hafi verið um 44% af þjóðarfram-
leiðslu, eða u.þ.b. 740 milljarðar. 
Auk þess þurfti ríkissjóður að auka 
skuldir sínar um 70% af landsfram-

leiðslu eða um 1.200 milljarða með 
tilheyrandi kostnaði vegna falls 
þessara fyrirtækja. 

Það er fráleitt óréttlæti að skatt-
greiðendur á Íslandi hafi þurft 
að bera slíkan ofurkostnað vegna 
gjaldþrota einkarekinna banka. 
Raunar stríðir slík ráðstöfun einnig 
gegn yfirlýstri stefnu Evrópusam-
bandsins² og Bandaríkjastjórnar³ 
um gjaldþrot einkarekinna banka. 
Þar er gert ráð fyrir því að hluthaf-
ar og kröfuhafar eigi að bera kostn-
aðinn af falli slíkra fyrirtækja og 
jafnvel aðrir aflögufærir bankar, 
en alls ekki skattgreiðendur.

Í ljósi þessa er furðulegt að orð-
ræðan á Íslandi skuli snúast mest 
um hagsmuni og meintan rétt 
kröfuhafa föllnu bankanna í stað 
þess að snúast um óréttmætt fjár-
hagstjón íslenskra skattgreiðenda. 

Sumir ganga svo langt að tala um 
íslenskar og erlendar eignir þess-
ara kröfuhafa í þrotabúum bank-
anna. Hið rétta er að þeir eiga engar 
slíkar eignir. Þeir eiga aðeins kröf-
ur í þrotabúin sem eru algerlega 
háðar íslenskum gjaldþrotalög-
um og verða ekki að eignum fyrr 
en þrotabúið hefur verið gert upp 
samkvæmt þessum lögum. Þrota-
búin hafa nú fengið fimm ár til að 
hámarka heimtur, og það er orðið 
löngu tímabært að klára uppgjör 
þeirra í samræmi við lög um gjald-
þrotameðferð og gjaldeyrishöft. 
Eina eðlilega niðurstaðan er sú að 
kröfuhafar fái greitt úr þrotabúum 
eingöngu í íslenskum krónum eins 
og dómafordæmi er fyrir. Á sama 
tíma ber stjórnvöldum skylda til að 
sækja bætur fyrir þann skaða, sem 
bankarnir ollu þjóðinni, í þrotabú 

þeirra. Íslenska ríkið ætti með réttu 
að vera stærsti kröfuhafinn í þrota-
bú föllnu bankanna.

Til samanburðar mætti hugsa sér 
dæmi um olíufyrirtæki starfrækt á 
Íslandi, sem hefði mengað náttúru 
landsins með þeim afleiðingum að 
íslenska ríkið hefði þurft að kosta 
til meira en 1.000 milljörðum til að 
hreinsa eftir það. Nú væri fyrir-
tækið farið í gjaldþrot og þá ætluðu 
kröfuhafar í þrotabú olíufyrirtækis-
ins að fá allar eigur þrotabúsins en 
íslenska ríkið ætti ekki að fá neitt. 
Það er ljóst að slík ráðstöfun stenst 
ekki skoðun. Það sama gildir um 
uppgjörið á þrotabúum bankanna.

Í samræmi við þær reglur sem 
Evrópusambandið og Bandaríkja-
stjórn hafa sett til að verja skatt-
greiðendur þegar einkareknir bank-
ar verða gjaldþrota, ættu íslensk 

stjórnvöld að beita sektum, skött-
um eða öðrum meðölum sem leyn-
ast í vopnabúri fullvalda ríkis til 
að sækja bætur fyrir það fjárhags-
tjón sem fall bankanna olli íslensk-
um skattgreiðendum. Ríkissjóður 
Íslands má undir engum kringum-
stæðum fara óbættur frá málinu.

Heimildir
1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2012/wp12163.pdf
2. http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-13-1140_en.htm?locale=en
3. http://www.fdic.gov/about/srac/2012/
gsifi.pdf

Hvernig á að bæta skaðann sem bankarnir ollu þjóðinni?

Samvinna og gott sam-
starf er að mínu mati 
grunnforsenda þess að 
sveitarfélög á Suðurnesj-
um geti vaxið og dafnað. 
En sameining sveitar-
félaganna á svæðinu er 
mál sem sveitarstjórnar-
fólk á svæðinu þarf að 
fara að skoða af fullri 
alvöru. Við þurfum að 
horfa til framtíðar með 
heildarhagsmuni svæð-
isins alls að leiðarljósi.
Horfum út fyrir boxið
Mjög lítið hefur borið á umræðu um 
sameiningarmál sveitarfélaganna 
á Suðurnesjum á kjörtímabilinu. 
Líklega verða sameiningarmálin 

ekki kosningamál í næstu 
sveitarstjórnarkosningum. 
En þeir bæjarfulltrúar sem 
verða kosnir í bæjarstjórnir 
sveitarfélaganna fimm á 
Suðurnesjum verða að vera 
tilbúnir til að ræða samein-
ingarmál af hispursleysi og 
einurð með opnum huga, 
laust frá tilfinningum og for-
dómum. Í þessari endurskoð-
un felast tækifæri.

Ekki hvort, heldur hvernig
Ef sveitastjórnir óska þess 

þá getur ráðuneytið veitt þeim 
heimild í tilraunaskyni til að stað-
festa samþykkt um stjórn og fund-
arsköp sem gerir ráð fyrir öðru 

stjórnskipulagi en kveðið er á um 
í sveitarstjórnarlögum. Ég tel að 
umræða næsta kjörtímabils ætti að 
snúast um hvernig, ekki hvort sveit-
arfélögin á Suðurnesjum sameinist.  
Málefni sem við  þurfum að ræða 
eru m.a. fjöldi sveitarstjórnar-
manna, hvort ráða eigi eða kjósa 
framkvæmdastjóra sveitarfélags-
ins beint, kjósa ætti bæjarráð beinni 
kosningu, breytingar á fyrirkomu-
lagi bæjarstjórnarfunda, fjöldi 
fastanefnda/-ráða og aukið hlut-
verk einstakra nefnda eða starfs-
manna sveitarfélagsins við daglega 
stjórn sveitarfélagsins því samfara. 
Einnig þarf að ræða hvort embætti 
forseta bæjarstjórnar ætti að vera 
fullt starf, fjöldi bæjarfulltrúa 

verði bundinn við íbúafjölda hvers 
byggðakjarna, aukið íbúalýðræði 
með íbúafundum og íbúasamráði, 
nánara samráð um fjárhagsáætl-
un og önnur verkefni, svo fátt eitt 
sé nefnt. 

Heildarhagsmunir ráði för
Málefnin eru mýmörg og marg-
vísleg og ættu að vera rædd út frá 
hagsmunum íbúa á Reykjanesi en 
ekki pólitískum hagsmunum ein-
stakra hópa/svæða. Það gæti reynst 
öllum íbúum allra sveitarfélaganna 
hagsbót og styrkur ef sveitarfélögin 
komast að samkomulagi um fram-
tíðarskipan sameinaðs sveitarfé-
lags. Skort hefur traust milli bæjar-
stjórna á svæðinu og mikið rætt um 

að byggja upp traust áður en samein-
ingarmál verði rædd. Að mínu mati 
er það fullreynt. Látum vantraustið 
lönd og leið og opnum fyrir umræðu 
um hvernig málunum er best farið. 
Við erum eitt atvinnusvæði, við 
erum að stórum hluta með sameig-
inlega þjónustu, eins og Kölku, Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja, DS, HSS 
o.fl. stofnanir. Tökum næsta skref 
og hefjum umræðu um sameining-
armál. Orð eru til alls fyrst. 

Er trúlofunartímabilinu lokið og komið að næsta skrefi ?

FJÁRMÁL
Ólafur Elíasson 
tónlistarmaður
Agnar Helgason
líff ræðilegur mannfræðingur
Torfi  Þórhallsson
verkfræðingur
Ragnar F. Ólafsson 
félagssálfræðingur

➜ Eina eðlilega niðurstaðan 
er sú að kröfuhafar fái greitt 
úr þrotabúum eingöngu í 
íslenskum krónum.

SVEITARSTJÓRNIR

Kristinn Þór 
Jakobsson
bæjarfulltrúi og 
oddviti Framsóknar 
í Reykjanesbæ

➜ Látum vantraustið lönd 
og leið og opnum fyrir um-
ræðu um hvernig málunum 
er best farið.

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Í grein Ólafs Þ. Stephensens 2. maí, 
„Þétting byggðar í nærveru sálar“, 
koma fram mikilvægar spurning-
ar: „Eru skólar og leikskólar í stakk 
búnir að taka við fleiri börnum? 
Mun umferð aukast? Mun skyggja 
á lóðir? Verða næg bílastæði? Hver 
bætir mögulegar skemmdir eða 
rask vegna framkvæmda?“ 

Hafa borgaryfirvöld hugsað 
þessi mál alveg til enda? Á skóla-
lóðum Vesturbæjar- og Austurbæj-
arskóla er búið að bæta við litlum 
skúrum til að geta tekið við þeim 
börnum sem fyrir eru. Leikskóla-
pláss og dagforeldra vantar svo 
fólk þarf að fara út fyrir hverfið 
með börnin sín. Hvernig gera þau 
það? Oftast á bílum! Umferðin mun 
aukast. Fólk mun ekki ganga og/eða 
hjóla í öllum veðrum. Ef fólk á að 
taka strætó þurfa þær samgöngur 
að lagast. Öllum bílunum frá Borg-
arspítala og hinum 16 vinnustöð-
um Landspítalans á líka að beina á 
Hringbrautina, sem er þegar teppt. 
Hvernig á sjúkrabíllinn að komast 
að! Bílar menga ekki síst þegar þeir 
eru sífellt að stöðva og taka aftur 
af stað, sem gerist óhjákvæmilega 
í mikilli umferð. Það fylgja ekki 
bílastæði öllum nýju íbúðunum. Þó 
fólk noti bíla ekki alla daga, eiga 
þá samt flestir. Hvar á að geyma 
þá? Bílastæði í miðbænum hverfa 
undir byggingar, m.a. stóra planið á 
móti Bæjarins bestu og við hliðina 
á Borgarbókasafninu.

Mikið hefur verið í umræðunni 
hve mikil synd er að eyðileggja 
svona fallegan sjónás eins og 

niður Frakkastíginn, og 
byggja fyrir fjöllin og 
sjóinn. Gerum ekki fleiri 
slík mistök, eins og nú er 
á dagskrá. Má þar nefna 
nýja byggð við Gömlu 
höfnina og hótel við hlið 
Hörpu, sem munu byrgja 
útsýni yfir höfnina og fal-
lega fjallasýn. Um leið á 
að fórna Slippnum. Eins 
mun Nýi Landspítalinn 
skyggja á Gamla Land-
spítalann, þessar fallegu bygging-
ar Guðjóns Samúelssonar, og loka 
fyrir sjónás að Háskóla Íslands. 

Þétting byggðar er á 
kostnað íbúa sem fyrir eru, 
átroðsla og ónæði, skugg-
ar og skerðing á útsýni, 
og skemmdir vegna fram-
kvæmda. Sumum borgar-
búum finnst að verið sé að 
hrekja þá úr 101. Skortur á 
íbúðum þar er m.a. vegna 
fjárfesta sem leigja þær út 
til útlendinga. Það er ekki 
hægt að þverfóta fyrir gisti-
heimilum og hótelum. 

Borgaryfirvöld segjast vilja fjöl-
breytni, hvar er hún? Ekkert nema 
hótel, sem rekin eru með tapi! Samt 

eru fleiri að bætast við. Þessu 
fylgir umferð. Hvergi er krafist 
aðkomu fyrir rútur eða sendibíla. 
Því er gengið á rétt borgarbúa, 
bílum lagt upp á gangstétt og rútur 
stoppa alla umferð. Eiga Fógeta-
garðurinn og Austurvöllur að vera 
garður fyrir hótelgesti Landsíma-
reits? 

Með þéttingu byggðar á að nýta 
betur veitukerfi og gatnakerfi, 
sem eru þegar til staðar, en eru 
víða sprungin. Sumir vilja búa í 
úthverfum, við höfum nóg pláss. 
Aukum atvinnu þar og minnk-
um mengun og slit með dreifðari 

umferð. Kallast það borgarvernd að 
taka alltaf mið af hæstu byggingu 
sem fyrir er, þó gamla byggðin sé 
lág? Sólríkt, fagurt, fjölskylduvænt 
umhverfi, og virðing fyrir sögunni 
skiptir okkur miklu máli. Varð-
veitum bæjarbraginn, sögu bæjar-
ins. Þá líður okkur eins og heima 
hjá okkur en ekki aðskotahlutum í 
eigin borg.

Skipulag eða skipulagsleysi?

Framsóknar-
flokkurinn og 
Flugvallarvinir 
vi lja vernda 
Reykjavíkur-
f lug völ l  og 
koma í veg fyrir 
lokun neyðar-
flugbrautar sem 
samkvæmt sam-
komulagi borg-
arstjóra og inn-
anríkisráðherra 
á að loka eins 
fljótt og hægt 
er. Framsókn og 
Flugvallarvinir vilja tryggja nægt 
lóðaframboð fyrir íbúa og fyrir-
tæki í Reykjavík án þess að fórna 
Reykjavíkurflugvelli. Það skortir 
ekki byggingarland í Reykjavík.
Rétt eins og aðrir flugvellir þá skap-
ar Reykjavíkurflugvöllur störf og 
laðar að sér fólk og viðskipti. Þar 
að auki stunda fjölmargir flugnám 
á flugvellinum. Flugvöllurinn er 
mikil vægur hlekkur í atvinnustarf-
semi landsins og ég trúi að það séu 
samfélagsleg og efnahagsleg mistök 
að leggja hann niður. 

Rándýrar íbúðir fyrir hverja?
Að leggja niður Reykjavíkurflug-
völl og byggja húsnæði í Vatnsmýr-
inni verður dýrt. Ég velti fyrir mér 
hverjir hafi efni á því að kaupa sér 
nýja íbúð þar. Það er kostnaðar-
samara að byggja í mýri en á klöpp 
og giska ég á að meðalfermetra-
verð fyrir íbúðarhúsnæði verði 
vart undir 600 þúsund krónum. Það 
eru 60 milljónir fyrir 100 fermetra 
íbúð. Ég tel að þetta sé varlega áætl-
að. Laun á Íslandi eru ekki nógu há 
til að raunhæft sé að meðal  Jón og 
Gunna fari í slíka fjárfestingu. Til 
að koma til móts við vilja þeirra sem 
vilja byggð í Vatnsmýri er vel hægt 
að byggja í kringum flugvöllinn án 
þess að þjarma að honum eða leggja 
hann niður.  

Virðum vilja borgarbúa
Samkvæmt skoðanakönnun vilja 
u.þ.b. 70% borgarbúa og 80% lands-
manna flugvöllinn áfram í Vatns-
mýri. Það eru mikil verðmæti fólgin 
í flugvellinum sem óskynsamlegt er 
að kasta á glæ. Ég hvet þig, kjósandi 
góður, til að leggja málstaðnum lið 
og kjósa Framsókn og Flugvallar-
vini í Reykjavík. X-B.

Köstum ekki 
verðmætum á glæ

SKIPULAG

Ingvar Jónsson
fl ugstjóri hjá 
Icelandair skipar 
6. sæti á framboðs-
lista Framsóknar 
og Flugvallarvina

SKIPULAG

Þóra Andrésdóttir
íbúi í 101 Reykjavík

➜Eiga Fógetagarðurinn og 
Austurvöllur að vera garður 
fyrir hótelgesti?

www.sminor.is

Siemens. Framtíðin flyst inn.

Siemens bakstursofninn með 
sjálfhreinsun (pyrolysis)
er sannkallaður sigurvegari.

Bakstursofninn HB 63AB512S fékk 
hæstu einkunn í prófun TÆNK á ofnum  
með sjálfhreinsun (pyrolysis).
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Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Íris Björk Reynisdóttir, ljósmyndari í London. 

Jóga og BA-skil í London
„Ég ætla að fara í jóga bæði í dag og á sunnudag. 
Svo mun ég eyða restinni af helginni fyrir 
framan tölvuna að fylla inn í rannsóknar-
vinnu og persónulegar skýrslur ásamt því 
að leggja lokahönd á myndvinnslu því að 
ég er að skila BA-lokaverkefninu mínu á 
mánudagsmorguninn.“

Arnar Dan Kristjánsson 
leikari.

Landsbyggðin kallar
„Ég er að fara í brúðkaup 
að Helln um á Snæfells-
nesi hjá mági mínum. Svo 
næ ég vonandi að kíkja í 
Frystiklefann á Rifi í leiðinni 
og sjá sýninguna hans Kára 
Viðarssonar, Hetju.

Fanndís Friðriksdóttir, 
landsliðskona í knattspyrnu.

Undirbýr Íslands-
fl utninga
„Í dag er þjóðhátíðardagur 
Norðmanna svo ég ætla að 
skella mér í morgunmat með 
nokkrum vel völdum vinkonum 
og njóta dagsins hér í Bergen. 
Sunnudagurinn fer í það að 
pakka niður og kveðja Noreg.“

Benedikt Valsson Hrað-
fréttamaður.

Fer kannski í partí
„Okkur Fannari er boðið í 
innflutningspartí í kvöld hjá 
konu sem heitir Kolla en 
ég veit ekki hvort ég nenni. 
Á sunnudaginn ætla ég að 
skella mér í sund og fá mér 
svo ís.“

- Á TÓNLEIKA 
SELKÓRSINS, VIÐ 
REYKJAVÍKUR-

TJÖRN, sem verða í Hörpu 
á morgun kl. 17 og 20. 
Þar flytur kórinn ásamt 
þeim Þóru Einarsdóttur 
og Garðari Thór Cortes 
helstu dægurlög Gunnars 
Þórðarsonar, sem eru fyrir 
löngu orðin klassísk. 

- Á LAGIÐ 
SEASONS 
MEÐ HLJÓM-

SVEITINNI FUTURE 
ISLANDS og hitaðu upp 
fyrir Airwaves í leiðinni 
en sveitin mun spila á há-
tíðinni næsta haust. 

- BÓKINA 20 
TIL EFNI TIL 
DAGDRYKKJU 

eftir Þorbjörgu Marínós-
dóttur sem kom út í 
vikunni. Sprenghlægileg og 
neyðarleg bók sem er sú 
fjórða eftir höfundinn. 

Á KVIKMYNDINA 
VONARSTRÆTI, 
sem var frumsýnd 

í gær, en þessi íslenska 
mynd eftir leikstjórann 
Baldvin Z hefur hlotið 
góða dóma. 

HELGIN
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FARÐU HLUSTAÐU LESTU HORFÐU …

Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla 
Íslands og Evrópustofu. Fjallað verður um stöðu 
mannréttinda innan ríkja Evrópusambandsins í kjölfar 
efnahagsþrenginga undangenginna ára. 

Einnig verður fjallað um stefnu sambandsins í mann-
réttinda  málum og hvernig hún nær yfir borgaraleg, 
pólitísk, efnahagsleg og félagsleg réttindi. Sjónum verður 
sérstaklega beint að réttindum hinsegin fólks, jafnrétti 
kynjanna og tjáningarfrelsi í þessu samhengi.     

Fundirnir fara fram á ensku. Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar: www.ams.hi.is og www.evropustofa.is

EVRÓPUMÁL

MÁNUDAGURINN 19. MAÍ KL. 12:00-13:30 Í NORRÆNA HÚSINU

Mannréttindi og 
Evrópusambandið

Fundarstjóri: Alyson Bailes, aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Versnandi staða í mannréttinda- 
málum í kjölfar efnahagsþrenginga
Kinga Göncz er Evrópuþingmaður, varaformaður 
nefndar Evrópuþingsins um borgaraleg réttindi, dóms- 
og innanríkismál, og fyrrverandi utanríkisráðherra 
Ungverjalands. 

Stefna Evrópusambandsins í 
mannréttinda málum – mannréttindi 
um allan heim
Pauline Torehall er sérfræðingur hjá utanríkisþjónustu 
Evrópusambandsins (EEAS).  

Education and Culture
Lifelong Learning Programme
JEAN MONNET

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

10-50% AFSLÁTTUR

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

WHIRLPOOL DAGAR

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR
ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR - HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR

KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

„Ég er stolt af því að hafa tekið 
þátt í undirbúningi sýningar-
innar og það ferli var afar lær-
dómsríkt. Skemmtilegt var að 
vinna með góðu teymi fólks og 
móður minni, taka við hana við-
töl sem tengdust fatnaði frá for-
setatíð hennar og fram spruttu 
margar minningar, skemmti-
legar sögur og fróðleikskorn,“ 
segir Ástríður Magnúsdóttir, 
dóttir frú Vigdísar Finnboga-
dóttur, sem verður með leiðsögn 
um sýninguna Ertu tilbúin, frú 
forseti? á morgun, á Alþjóða-
safnadaginn, á Hönnunar safni 
Íslands. 

Fatnaður Vigdísar leikur lyk-
ilhlutverk í sýningunni en hann 

var mikilvægur í ímyndar-
sköpun forsetans. Það sem mót-
aði persónulegan stíl Vigdísar 
var Parísardvöl hennar, leikhús-
lífið og að lokum diplómatískar 
hefðir. Þegar hún tók við emb-
ætti forseta Íslands árið 1980 
stóð Vigdís frammi fyrir því að 
skapa hefð um klæðaburð fyrir 
konu í slíku embætti. 

Ástríður, sem er meistara-
nemi í listfræði og í sýningar-
nefnd sýningarinnar, var sjö ára 
þegar móðir hennar varð forseti 
og ætlar að rifja upp skemmti-
legar sögur í leiðsögninni. „Eins 
og til dæmis þegar hún þurfti 
að fara um borð í þyrlu á Græn-
landi í skautbúningi og hversu 
mikinn tíma það gat oft tekið að 
hengja utan á fínu silkikjólana 
orður og aðra fylgihluti sem til-
heyrðu embættinu. Sagan þegar 
skórnir gleymdust á 17. hæð á 

Imperial-hótelinu í Japan og 
hún var komin hálfa leið niður á 
töfflunum að hitta keisarann. Þá 
voru góð ráð dýr.“

Ástríður segist afar stolt af 
móður sinni og það aukist bara 
eftir því sem hún kafar dýpra 
í feril hennar, líf, boðskap og 
gjörðir. „Hún er brautryðjandi 
á mörgum sviðum, fyrsta konan 
til að vera kosin þjóðhöfðingi í 
lýðræðislegum kosningum og 
einnig fyrsta íslenska einhleypa 
konan til að fá leyfi til að ætt-
leiða barn,“ segir Ástríður. Sýn-
ingin sjálf stendur til 5. október. 

Hvað? Leiðsögn Ástríðar Magnús-
dóttur um sýninguna Ertu tilbúin, 
frú forseti?
Hvar? Hönnunarsafn Íslands.
Hvenær? Á morgun kl. 14. 

Verð alltaf stoltari 
og stoltari af mömmu
Ástríður Magnúsdóttir kynntist nýrri hlið á móður sinni, frú Vigdísi Finnboga-
dóttur, er hún tók þátt í að setja upp sýninguna Ertu tilbúin, frú forseti? Hún 
var sjö ára þegar móðir hennar var kjörin forseti en á morgun verður hún með 
leiðsögn um sýninguna þar sem hún rifj ar upp sögur tengdar fatnaðinum. 

KYNNTIST NÝRRI HLIÐ  Ástríður Magnúsdóttir rifjar upp sögur tengdar fatnaði móður sinnar, frú Vigdísar Finnbogadóttur, er 
hún verður með leiðsögn um sýninguna Ertu tilbúin, frú forseti? á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Notaðir bílar - Brimborg
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

Verð: 1.890.000 kr.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Tilboð: 1.290.000 kr.

Tilboð: 3.190.000 kr.

Citroën C4 Saloon Comfort JGB12
Skráður júlí 2011, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 34.000 km. 
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 2.150.000 kr.

Tilboð: 3.190.000 kr.Verð: 1.690.000 kr.

Verð: 1.990.000 kr.

Toyota Auris MXJ73
Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km. 
Ásett verð: 2.190.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.Tilboð: 4.280.000 kr. Tilboð: 1.990.000 kr.

Subaru Legacy SU091
Skráður apríl 2007, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 90.000 km. 

Verð: 1.990.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 1.390.000 kr.Tilboð: 3.590.000 kr.

Tilboð: 5.450.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐGerðu betri bílakaup!

FYLGST

N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

SÝNDU OKKUR BÍLINN 
ÞINN OG VIÐ GERUM 
ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF. 
ENGIN SKULDBINDING

TÖKUM
ALLAR
TEGUNDIR
BÍLA UPPÍ

FINNDU
BÍLINN
ÞINN

NOTADIR.BRIMBORG.ISORG IS

Toyota Auris Terra PIR54
Skráður maí 2008, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 79.000 km. 

Ford B-MAX Titanium JFE65
Skráður maí 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 28.000 km.
Ásett verð: 3.390.000 kr.

Ford Kuga Titanium S AWD BHP25
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 76.000 km. 
Ásett verð: 4.580.000 kr.

Mazda3 Advance KLJ46
Skráður júní 2012, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 68.000 km. 
Ásett verð: 2.170.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19
Skráður des. 2007, 3,0TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km. 
Ásett verð: 5.790.000 kr.

Honda Accord YHE12
Skráður júlí 2008, 2,4i bensín, sjálfsk.
Ekinn 93.000 km. 
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Ford Focus Trend UYA01
Skráður nóv. 2012, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 21.000 km. 
Ásett verð: 3.390.000 kr.

Hyundai i30 Classic TOH76
Skráður júní. 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km. 
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Ford Escape Limited AWD LTA45
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 66.000 km. 
Ásett verð: 3.890.000 kr. Í ábyrgð

340.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

180.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Audi A6 UZ308
Skráður febr. 2004, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 137.000 km. 
Ásett verð: 1.490.000 kr. 

Ford Escape XLT  UU058
Skráður ágúst 2007, 3,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 108.000 km. 

Hafðu samband 

strax!

eiriSkoðaðu fledæmi hér!u flf

Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

Í ábyrgð

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

240.000 kr.

Í AFSLÁTT!200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!
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SETTIÐ FULLT VERÐ: 79.990

59.990

BORÐ + SÓFI + 2 STÓLAR + SESSUR
ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

VIÐHALDSFRÍTT

20.000
SPARAÐU

KRÓNUR

BORÐ + SÓFI + 2 STÓLAR + SESSUR

BORÐ + SÓFI + 2 STÓLAR + SESSUR

GERONA GARÐHÚÚSGÖGN
Sett úr stáli og veðurþolþolnu, fléttuðu polyrattan efni. Flott borð með glerplötu hertu gleri,úr he
2ja sæta sófi og 2 armstólarólar. Slitsterkar sessur með polyester áklæði fylgja. 
Stærð á borði: B80 x L76 x H4040  sm. Stóll: B64 x D66 x H76 sm. 
Sófi: B118 x D66 x H76 sm.
Vnr. 3712842

VIÐHALDSFRÍTT VIÐHALDSFRÍTT

ROMANO O GGARÐSETT
Fallegt garðsett úr svörtu, fléttuðu polyrattan efni. Sófi, 2 armstólar og borð ásamt sessum.sett úr svörtu, fléttuðu polyrattan efni. Sófi, 2 armstólar og borð 
Borð er með hertri grtri glerplötu. Stærð á borði: 40 x 80 x 40 sm.
Vnr. 43051001

SETTIÐ FULLT VERÐ: 59.990

39.990
SETTIÐ FULLT VERÐ: 49.990

39.990

20.000
SPARAÐU

KRÓNUR
10.000

SPARAÐU

KRÓNUR

BREKSTAD BORÐ + 4 BIRKEMOSE STÓLAR
Flott borð úr áli og stáli. Góðir armstólar úr stáli og polyrattan efni. 

Stærð á borði: Ø120 x H74 sm. Borð: 39.990  Stóll: 8.995

Vnr. 3763600, 3762300

BORÐ + 4 STÓLAR+ 4 STÓLAR

59.990

15.980
SPARAÐU

KRÓNUR

VIÐHALDSFRÍTT

ALS BORÐ + 4 HESTRA 
STILLANLEGIR STÓLAR
Stórt lúxusborð 
B95 x L180 x H73 sm. 
með borðplötu úr 
viðahaldfríum fíbersteini. 
Góðir stillanlegir stólar úr 
áli og sterku, veðurþolnu 
polyrattan efni. Stólana er 
hægt að leggja saman. 
Borð: 59.990
Stóll: 16.990
Vnr. 3710200, 3761900

BORÐ + 4 STÓLAR

99.990 27.960
SPARAÐU

KRÓNUR

B



KARLSHAMNMN GARÐHÚSGÖGN
Sett úr áli og sterku, veðurþolnu polyrattan efni. Flott borð, 3ja sæta sófi og 2 armstólar.terku, veðurþolnu polyrattan efni. Flott borð, 3ja sæta sófi og 2
Slitsterkar sessur og púðar með polyester áklæði fylgja. Stærð á borði: B57 x L105 x H35 sm.og púðar með polyester áklæði fylgja. Stærð á borði: B57
Stóll: B75 x L71 x H81 smsm. Sófi: B81 x L173 x H79 sm. 
Vnr. 3747500

VIÐHALDSFRÍTT

SETTIÐ FULLT VERÐ: 129.990

99.990

30.000
SPARAÐU

KRÓNUR

BORÐ + 4 STÓLAR + SESSUR

TIVEDEN GARÐHÚSGÖGN
Innskotsborð með fíbersteini og stálgrind  Ø80 x H42/Ø50 x H38 sm. 4 þægilegir armstólar úr áli og handfléttuðu polyrattan efni. 

Slitsterkar sessur úr polyester efni fylgja. Vnr. 3762200

VIÐHALDSFRÍTT

SETTIÐ FULLT VERÐ: 99.990

79.99020.000
SPARAÐU

KRÓNUR

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

TRAMPÓPÓLLÍÍNN
Gott trampólín í garðarðinn eða á pallinn.  Trampólín stærð: Ø305 x H70 sm. 9029.990
Öryggisnet hæð: 190 sm.sm. 14.950  Trampólín Ø305 sm. + öryggisnet 24.990  Lítill stigiL 3.995
 Vnr. 4701690, 4701601, 470160201602

ST. Ø305 SM.

TRAMPÓLÍN + ÖRYGGISNET:

24.990

19.950
SPARAÐU

KRÓNUR

BORÐ + SÓFI + 2 STÓLAR + SESSUR

VIÐHALDSFRÍTT

BORÐ +  4 STÓLAR

BORÐ +  4 STÓLAR

SKAGEN BORÐ OG 4 LOMMA STÓLARStílhreint og fallegt gerðhúsgagnasett. Borð er úr svörtu áli með viðhaldsfrírri borðplötu úr viðarlíki.  Stærð á borði: B90 x L150 sm.   

Flottir stillanlegir stólar með sterku netáklæði.  Borð 36.990 Stóll 12.990  
Vnr. 3771093, 3771003, 3737700

BORÐ + 4 STÓLARÓLAR

69.990 18.960
SPARAÐU

KRÓNUR
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Þokan hylur Búlandstind og 
önnur fjöll Berufjarðar að 
mestu þegar við Gunnar 
V. Andrésson ljósmyndari 
brunum niður Öxi og austur 
ströndina. Þó grillir í tígu-

lega klettadranga og gil ofan við bæinn 
Karlsstaði. Á hlaðinu tekur tíkin Píla 
glaðlega á móti okkur og húsbóndinn 
Svavar Pétur stígur út með barnavagn 
því Aldís Rúna, átta mánaða, ætlar að 
fá sér dagdúr bak við hús. Næstur birt-
ist Hrólfur, fjögurra ára, og tilkynnir 
okkur að það sé lamb í eldhúsinu. Mikið 
rétt. Um gólfið vagar völtum fótum lítil 
mögótt gimbur – með bleiu. Mæðgurnar 
Berglind Häsler og Elísa Egilsdóttir eru 
að baka pönnukökur og okkur er boðið í 
bröns þar sem bulsur (grænmetispyls-
ur) Svavars Péturs gegna veigamiklu 
hlutverki.

Kallstaðir eða hvað?
Svavar segir munnmæli til um að bær-
inn hafi heitið Kallstaðir því hægt hafi 
verið að kalla til Djúpavogs, yfir fjörð-
inn.

Hrólfur: „Sko, pabbi kallar bæinn 
Kallstaði, allar konurnar kalla hann 
Konustaði og öll börnin kalla hann 
Barnsstaði!“

Þessi yfirlýsing vekur kátínu við 
borðið. Hrólfur er samt minntur á að 
nota inniröddina. „Þegar maður er 
svona mikið inni og úti til skiptis þá 
verður maður að eiga bæði inni- og úti-
rödd,“ segir faðir hans til skýringar. 

Svo berst talið að búskapnum á Karls-
stöðum og framtíðaráformunum. 

Svavar: „Við höfðum verið með augun 
opin fyrir jörð í dálítinn tíma og keypt-
um þessa í vor. Okkur langar að vera 
með blöndu af menningarstarfsemi, 
matvælaframleiðslu og einhvers konar 
ferðaþjónustu. Þetta er ekkert sem ger-
ist á einni nóttu heldur eru þetta lang-
tímaverkefni.“

Berglind: „Það var aldrei markmiðið 
að gerast sauðfjárbændur en við eignuð-
umst 60 kindur óvænt. Ég hafði komið 
svona fjórum sinnum á ævinni í fjárhús 
áður en ég kom hingað. En kindurnar 
voru hér og það var ekki hægt að fara 
að slátra þeim að vori til.“

Svavar: „Þetta er alveg passlegur 
fjöldi, þó að þeim fylgi hellings vinna 
yfir sauðburðinn. Líka mjög skemmti-
legar kindur. Þær koma jörðinni dálítið 
vel því þá urðum við að byrja á að rétta 
við girðingarnar. Fyrstu lömbin fædd-
ust í blábyrjun apríl, þegar við vorum 
að renna í hlað, og það komu 35 lömb í 
lotu en svo varð hlé um tíma. Það var 
dálítið gaman þegar við vorum að bólu-
setja þessi 35 lömb. Ég hélt á þeim en 
Berglind var með sprautuna á lofti eins 
og róbóti.“ 

Berglind: „Já, og var allan tímann að 
hugsa um hvað ég ætlaði að fá mér gott 
kaffi þegar þetta væri búið!“ 

Svavar: „Þegar við komum heim 
minnti ég hana á að við ættum eftir að 
merkja og marka öll lömbin. Þetta var 
góð leið til að hoppa beint í djúpu laug-
ina.“

Berglind: „Annars hefðum við bara 
haldið áfram í tölvuvinnunni og kannski 
gleymt okkur í henni. Við erum líka með 
æðarvarp og þurfum að fara daglega 

Á kafi í búskap við Berufjörðinn
Tónlistarhjónin Berglind Häsler og Svavar Pétur Eysteinsson eru óhrædd við að prófa nýja hluti. Nú eru þau orðin bænd-
ur á Berufjarðarströnd. Þau hafði dreymt um að búa í sveit, rækta grænmeti, ástina og andann og sinna öðrum hugðarefn-
um. En þegar þau keyptu jörðina Karlsstaði í vor fylgdu henni 60 ær loðnar og lembdar og þau duttu beint inn í sauðburð.
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BRÖNS  Bulsur eftir uppskrift bóndans og meðlæti eru á borðum og bragðast vel.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BÚRALEGUR BÓNDI  
Kindurnar sem fylgdu 
jörðinni eru frá 
Svínafelli í Öræfum. 
Svavar Pétur segir þær 
skemmtilegar.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Við skipum 10 efstu sætin á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
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forsteyptar
einingar

BM Vallá  •  Breiðhöfða 3, 110 Reykjavík  •  Sími: 412 5050  •  sala@bmvalla.is 

· Sterk, falleg og hagkvæm

· Endalausir möguleikar

Fljótlegur og hentugur kostur fyrir öll svið 
atvinnulífsins, heimilið og bústaðinn.

Lækkar viðhalds- og rekstrarkostnað.

PI
PA

R\
PI

PA
R\

PI
PA

R\
PI

PA
R\\

PI
PA

R\
PI

PA
RR

PI
PA

RR
PI

P
TB

W
A

 ·
TB

W
A

 ·
TB

W
A

 ·
TB

W
A

 ·
W

AAA
W

A
TB

WW
 S

ÍA
 ·

 S
ÍA

 ·
 S

ÍA
 ·

 S
ÍA

 ·
 S

ÍA
 ·

ÍA
 S

ÍA
 

ÍAS
 1

41
47

 1
41

47
41

47
 1

41
47

14
14

7
 1

41
47

41
477

14
14

741441
77777777

Smellinn einingahús

niður í fjöru að hlúa að hreiðrum og 
fæla varginn frá. Varpið á eftir að gefa 
vel af sér ef við sinnum því vel.“

Keyptuð þið þessa jörð dýrum dómum 
fyrst henni fylgja hlunnindi?

Svavar: „Nei, þótt ótrúlegt sé. Það 
vilja allir búa þar sem þeir geta skropp-
ið til Reykjavíkur. Við erum komin út 
úr þeirri pælingu. Bjuggum um tíma 
á Seyðisfirði og nú í vetur vorum við á 
Drangsnesi.“  

Berglind: „Þriggja herbergja íbúðin 
sem við bjuggum í í Þingholtunum er 
talsvert hærra metin en þessi 130 hekt-
ara jörð með öllum sínum kostum og 
húsum. Sigurður Þorleifsson og Krist-
björg Sigurðardóttir bjuggu hér hefð-
bundnum búskap í 55 ár, til 2005.“ 

Foreldrar Berglindar eru Hafsteinn 
Häsler og Kristín Elísabet Guðjónsdótt-
ir og Svavar Pétur er sonur Eysteins 
Péturssonar og Aldísar Hjaltadótt-
ur. Stórfjölskyldan er þegar byrjuð að 
leggja frumbýlingunum lið. „Hingað 
mætti hópur rétt eftir að við komum á 
staðinn, lagði gólfefni og málaði. Það 

var tekið á því af alvöru,“ lýsir Svav-
ar. „Svo er mamma væntanleg. Hún er 
ættuð frá næsta bæ, Berunesi, þar sem 
ég var í sveit sem strákur.“ 

Mörg járn í eldinum
Svavar Pétur er grafískur hönnuður 
og Berglind frílans fjölmiðlakona sem 
á síðustu mánuðum ritstýrði tveimur 
ritum á Vestfjörðum. Bæði spila þau 
líka í tveimur böndum, Skakkamanage 
og Prins Póló. 

Berglind: „Við erum að spila talsvert 
í sumar. Gáfum út plötu með Skakkam-
anage í mars, Sounds of Merrymaking, 
og í vikunni kom út ný plata með Prins 
Póló, hún heitir Sorrí.“

Svavar: „Já, svo er þriðja platan á leið-
inni með kvikmyndatónlist. Við unnum í 
ansi mörgum verkefnum í vetur en þau 
voru að klárast á þeim tímapunkti sem 
við komum hingað.“

Hvernig er internettengingin á Karls-
stöðum?

Svavar: „Við erum með 3G-tengingu. 
Maður getur tekið það djúpt gremjukast 

BÆNDUR Í BERUFIRÐI

yfir netmálum á landsbyggðinni að það 
borgar sig ekki að fara út í það. Þau eru 
svo langt, langt á eftir þéttbýlinu en 
stjórnvöld hafa engar áhyggjur af því.“ 

Berglind: „Við ætluðum að taka lán hjá 
Byggðastofnun vegna jarðarkaupanna 
og stofnunin sem er til að hjálpa lífinu á 
landsbyggðinni setti það sem kröfu að við 
hefðum góða internettengingu, vitandi að 
þessir hlutir eru ekki í lagi.“

Elísa er í 9. bekk grunnskólans á Djúpa-
vogi. Hvernig líst henni á þetta sveitaæv-
intýri? „Mér leist ekki vel á það fyrst. En 
það er ágætt að kynnast krökkunum í 
bekknum aðeins núna svo ég kvíði ekki 
fyrir því í allt sumar að byrja í nýjum 
skóla. Ég fer í 10. bekk í haust og eftir 
það ætla ég í Menntaskólann á Akureyri.“

Berglind: „Við höfum fengið ofsalega 
góðar móttökur hér og höfum mikinn 
meðbyr. Stóra verkefnið okkar núna er að 
gera upp gamla bæinn og koma honum 
í notkun. „Draumurinn er að vera þar 
með aðstöðu fyrir listamenn og fræði-
menn og kannski vilja einhverjir dvelja 
þar og borga fyrir sig með því að leggja 

eitthvað til jarðarinnar, vinnuframlag 
eða listaverk.“ 

Svavar: „Okkur langar að rækta græn-
meti, kaupa hráefni frá bændum, fram-
leiða matvöru og selja beint frá býli. Í 
júní kemur ný vara frá okkur á markað 
sem er snakk úr gulrófum. Til að byrja 
með fáum við rófur á Lindarbrekku hér 
í Berufirði og erum að vinna úr þeim í 
samstarfi við Matís. Það eru líka fleiri 
bulsutegundir á leiðinni. Uppistaðan 
í þeim er bygg frá Vallanesi og það er 
skemmtilegt að segja frá því að Djúpivog-
ur hefur skýra stefnu í slow food-málum.“ 

Berglind: „Við erum svo spennt að 
byrja að í sumar erum við að hugsa um 
að vera með bulsubás hér fyrir utan 
húsið, þannig að fólk sem er á ferðalagi 
geti haft samband við okkur og pantað 
bulsupartí.“ 

Nú er kominn tími til að gá að bornu 
og gefa litla bleiulambinu kost á að 
kynnast móður sinni svo við kíkjum í 
útihúsin og tökum barnavagninn með. 
Þar vaknar Aldís Rúna og brosir við 
litlu lömbunum og lífinu.
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í dag laugardag milli kl. 11 og 16

Sýnum 2014 árgerðina af Honda mótorhjólum
Frábær tilboð á 

nýjum eftirárs hjólum
Takmarkað magnKomdu og kíktu í kaffi og kynntu þér það nýjasta frá Honda
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VATNAGÖRÐUM 24 - 26 • SÍMI 520 1100 • WWW.BERNHARD.IS
facebook.com/hondamotorhjol
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Það er dálítið stressuð 
týpa sem mætir á Loft 
hostel í rigningarsudda 
á miðvikudagsmorgni. 
Biðin eftir því að nýja 
bókin, Þessi týpa, komi 

út tekur á taugar Bjargar Magnús-
dóttur, þótt hún hafi alveg nóg 
annað að gera en velta sér upp úr 
því hvernig bókinni verður tekið.
„Þetta er ofsalega skrítinn tími. 
Ég skilaði loka-, loka-, lokaútgáfu 
af bókinni núna í mars, en þá var 
ég búin að baða mig upp úr efninu 
stanslaust síðan í júní í fyrra. Það 
er undarleg tilfinning að vera að 
senda frá sér efni núna sem var 
í hausnum á mér fyrir ári og ég 
þarf dálítið að einbeita mér að því 
að fókusera á réttu hlutina. En sem 
betur fer hef ég nóg annað að gera 
en að hugsa um hvernig bókin fer 
í lesendur.“

Björg vinnur sem fréttamaður 
á fréttastofu RÚV og verður þar 
þangað til í haust. Hún væri alveg 
til í að vera þar áfram en var ein 
þeirra sem lentu undir niðurskurð-
arhnífnum og fékk ekki framlengd-
an samning. „Þeir reyndu sko að 
segja mér upp í vetur, en réðu 

mig svo aftur út sumarið. Þá veit 
ég ekkert hvað tekur við, en hef 
engar áhyggjur af því enn þá. Ég 
hef áhuga á svo mörgu og er komin 
með hugmynd að nýrri bók, svo ég 
verð ekkert verklaus. Mig langar 
mikið til að fara aðeins til útlanda 
og er búin að finna hinn fullkomna 
stað í Nepal til að skrifa næstu bók, 
en það kemur bara allt í ljós.“

Ef Facebook væri gata 
í Reykjavík
Björg er Hafnfirðingur að upp-
runa, alin upp í Setberginu, en 
býr nú í Vesturbæ Reykjavíkur og 
telur sig Vesturbæing. Hún lærði 
stjórnmálafræði og hagnýta menn-
ingarmiðlun í HÍ en segist aldrei 
hafa tekið þá ákvörðun að verða 
rithöfundur, hún hafi einfald-
lega verið skrifandi sögur síðan 
hún man eftir sér. Nú sé hún hins 
vegar orðin 29 ára og hið skelfi-
lega þrítugsafmæli vofir yfir. Það 
sé reyndar ekki eins ógnvekjandi 
og afþreyingariðnaðurinn vilji 
vera láta að verða þrítug, en það 
sé samt áminning um að aldurinn 
færist yfir. „Ég held að mín kyn-
slóð þjáist dálítið af því að hafa allt 
of marga möguleika. Við fáum allt 
upp í hendurnar og erum ofdekruð. 
Ég held að það sé að skapa klemmu 
hjá fólki á mínum aldri núna. Við 
erum komin dálítið langt sé tekið 

mið af árum en höfum kannski 
ekki gert neitt mikið.“

Björg getur þó varla kvartað 
yfir því að hafa ekki gert neitt, 
sendandi frá sér sína aðra skáld-
sögu fyrir þrítugt. Hún rekur upp-
haf rithöfundarferilsins til mynda-
texta sem hún samdi við myndir 
í fjölskyldualbúminu. „Ég lagði 
mikið upp úr því að skrifa góða 
myndatexta og þar byrjaði ég að 
beita húmornum. Myndaalbúmin 
eru reyndar liðin tíð og Facebook 
um það bil að líða undir lok, sýnist 
mér. Til að byrja með lagði maður 
mikla vinnu í að skrifa smellna 
statusa en ég er orðin mjög frá-
hverf þeim miðli. Ef Facebook 
væri gata í Reykjavík þá myndi 
aldrei neinn fara niður þá götu. 
Hópur af fólki, allir með eigið 

gjallarhorn æpandi: Ég var að 
koma úr ræktinni! Ég var að baka 
bananabrauð! Lestu þessa frétt! 
Þetta er svo mikið drasl og ekk-
ert gaman lengur en að því sögðu 
þá má auðvitað nota þennan miðil 
til einhvers og kannski kemur 
Facebook að meira gagni í sam-
félögum þar sem er meira „að“ og 
fólk þarf að hafa rödd til að koma 
einhverju mikilvægu á framfæri. 
Hér er þetta bara ruslahaugur, 
en eins og á öllum ruslahaugum 
finnst þar þó gull inn á milli.“

Af hverju er Illska ekki 
gæjabók?
Það er ekki hægt að taka viðtal 
við rithöfund án þess að talið ber-
ist að ritverkunum. Nýja bókin, 
Þessi týpa, heldur áfram að segja 

sögu stallnanna fjögurra, Bryn-
dísar, Regínu, Tinnu og Ingu, sem 
við kynntumst í fyrri bókinni Ekki 
þessi týpa. Eiga þær sér raun-
verulegar fyrirmyndir í vinahópi 
Bjargar? „Nja, ég hef mest verið 
að skrifa um það sem ég upp-
lifi og var komin með mikla þörf 
fyrir að koma því í einhvern far-
veg. Ég fór að velta því fyrir mér 
hvernig best væri að koma þessu 
frá mér. Ég er rödd einhverrar 
kynslóðar, þetta er veruleiki sem 
ég þekki vel, margt fyndið og 
skemmtilegt sem ég hef upplifað 
í mínu nánasta umhverfi, er ekki 
upplagt að byrja með þetta sett-
ing? Önnur spurning var hvernig 
konur mér þykir áhugavert að lesa 
um og mér fannst vanta svona bók 
eins og kom út eftir mig í fyrra. 

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Kunnuglegt andlit birtist á skjánum og ég hækka. Það er alveg eins og hann sé að tala við mig. Eingöngu við mig. 
Að þessu sinni stendur þessi landsþekkti fréttamaður í hvítum sloppi með hárnet yfir hausnum mitt á milli hrárra 
kjötskrokka, greinilega staddur erlendis. Ég hækka enn meira þegar skotið þrengist að andlitinu á honum. Sætur. „Í 
hugum einhverra getur það reynst þrautin þyngri að velja á milli íslensks lambakjöts og þess ítalska sem innflutn-
ingur var nýverið leyfður á. En eitt er þó víst … að aðferðin við að slátra þeim er sú sama víðs vegar um heim eins 
og ég komst að hér í sláturhúsi í Mílanó …“ Hann lyftir upp frekar stórri ljósmynd af lambi í framandi haga sem ég 
geri ráð fyrir að sé ítalskur. „Þessi skrokkur … hann var þetta lamb fyrir fimm dögum. Og þannig fór um sjóferð þá.“

Augun í mér eru uppglennt og það er skipt yfir í stúdíóið. „Já, þetta var Rafn Sigfússon, staddur á Ítalíu, með 
afar safaríka frétt um losun á innflutningskvóta í landbúnaði. En næst þetta …“ Löngu eftir að Rafn er horfinn af 
skjánum er brosið fast á mér. Ég hef verið að fylgjast með þessum gæja. Hann segir öðruvísi frá og er leikinn við 
að koma sjálfum sér í mynd. Þeirri hugsun skýtur upp í huga mér hvort hann gæti verið áhugaverður viðmælandi í 
næsta P.S. Sem stendur vantar mig forsíðumódel. Eitthvað ferskt.   

ÚR NÝJU BÓKINNI–  ÞESSI TÝPA

Typpisleysið fækkar lesendum
Fyrsta bók Bjargar Magnúsdóttur, Ekki þessi týpa, vakti mikla athygli í fyrra. Nú er von á framhaldinu, Þessi týpa, þar sem 
vinkonurnar fjórar takast á við nýjar áskoranir. Björg starfar sem fréttamaður hjá RÚV, berst gegn stimplinum skvísubækur 
og skilur ekki þá flokkun. „Eiga þá bara miðaldra karlar að lesa Arnald,“ spyr hún, „og af hverju er Illska þá ekki gæjabók?“ 

ÞESSI TÝPA  Björg Magnúsdóttir segist alltaf munu skrifa, en sér ekki fyrir sér að gera starf rithöfundarins að fullu starfi og sitja ein við skriftir. „Það hljómar voðalega döll.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Mér finnst nefnilega mikið af því 
efni sem er byggt á konum, þess-
ar svokölluðu skvísubækur eins og 
mínar bækur eru flokkaðar, vera 
bölvað drasl. Þannig að ég vildi 
leggja eitthvað á borðið í staðinn 
fyrir að vera bara tuðandi yfir 
því hvað þessar bækur væru allar 
ömurlegar, sem mér finnst reynd-
ar alls ekki. Þær eru bara eins mis-
jafnar og höfundarnir eru margir. 
Mér fannst mikilvægt að búa til 
kvenkaraktera sem eru, að mínu 
mati, fyndnir en eiga samt í sam-
ræðum um alls konar hluti sem 
skipta máli. Ég tilheyri nokkrum 
svona vinkvennahópum og held að 
flestir geti sagt það sama. Kannski 
er þessi klisja um vinkonurnar 
fjórar klisja af góðri ástæðu.“

Flokkunin skvísubækur hefur 
verið nokkuð umdeild og farið 
í taugarnar á mörgun og Björg 
er alveg sammála því að hún sé 
alltof þröng og gefi rangar upp-
lýsingar um innihald bóka. „Ég 
finn alveg fyrir því að fólk hefur 
vissa fordóma fyrir skvísubókum 
og margir hafa spurt mig hvort ég 
ætli ekki að fara að skrifa eitthvað 
annað. Eins og það sé ekki nógu 
gott að skrifa um skvísur. Eins 
og þetta sé ekki bara fullboðleg 
skáldsaga eins og hver önnur. Mér 
finnst það alls ekki sanngjarnt 
gagnvart greininni. Það má ekki 
tala hana niður en um leið á auð-
vitað að gera kröfur um gæði efn-
isins. Svo skil ég heldur ekki hvers 
vegna skáldsaga um ungar konur 
er átómatískt flokkuð sem skvísu-
bók en ekki skáldsaga? Eiríkur 
Örn Norðdahl fékk Íslensku bók-
menntaverðlaunin fyrir skáldsög-
una Illsku sem fjallar um ungan 
karlmann. Af hverju var sú bók 
ekki flokkuð sem gæjabók? Ég vil 
breyta þessu. Ég held að með þess-
ari flokkun séum við að gera okkur 
ákveðinn óleik. Með því að mark-
aðssetja bók sem skvísubók er búið 
að planta því í huga karlmanna að 
bókin sé bara fyrir konur. Þá spyr 
ég á móti: Eiga þá bara miðaldra 
karlar að lesa Arnald? Hann er 
miðaldra karl að skrifa um mið-
aldra karl, svo það væri eðlilegt 
samkvæmt þessari skilgreiningu. 
Ef tilgangur bóka er einhver hlýt-
ur hann að vera að brjóta niður for-
dóma og landamæri, segja frá því 
sem er að gerast hjá hópum sem 
lesandinn þekkir ekki. Af hverju 
ættum við bara að lesa bækur 
sem eru skrifaðar af einhverjum 
sem hugsar eins og við? Það meik-
ar engan sens. Mér finnst alveg 
glatað að vera ung kona að skrifa 
um eigin veruleika og vera allt í 
einu komin með helmingi færri 
lesendur af því að ég er ekki með 
typpi. Það er ekkert réttlæti í því.“

Heppin að vera dimmrödduð
Flestar skvísubækur enda með því 
að söguhetjurnar finna drauma-
prinsinn og lifa hamingjusamlega 
upp frá því. Það finnst Björgu stór-
furðulegt. „Ég er alin upp á Íslandi 
og það hefur aldrei verið mark-
mið mitt í lífinu að ganga út. Það 
hljómar sem ógeðslega boring líf. 
Ég hef aldrei fundið fyrir neinni 
löngun til að gifta mig og eignast 
börn. En kannski kemur að því. Ég 
hef heldur ekki fundið mann sem 
mig langar til að vera með það sem 
eftir er ævinnar.“

Nú erum við komnar á kaf í 
umræðu um stöðu kvenna og við-
horf til þeirra í samfélaginu og 
Björg talar sig heita um það að við-
horfin séu að breytast og hún sam-
þykki engan veginn að konur geti 
ekki komist hvert sem þær vilja. 
Skyndilega stoppar hún þó í miðri 
setningu og segir að, jú, kannski 
hafi hún fundið fyrir ákveðnum 
fordómum gegn konum í starfi 
sínu sem fréttamaður. „Ég auð vitað 
vinn við það að lesa fréttir og það 
hefur oft verið sagt við mig að ég 
sé rosalega heppin að vera svona 
dimmrödduð, það sé svo óþolandi 
að hlusta á skrækar kvenraddir 
flytja fréttir. Það er hræðilegt við-
horf og ég vildi óska að konur með 
kvenlegar raddir fengju stuðning 
frá yfirmönnum til að láta raddir 
sínar heyrast í fréttunum. Það er 
ekki þeirra að bakka út og láta ekki 
í sér heyra, það er samfélagsins að 
stilla eyru sín betur.“

Umræður um kvennakúgun 

halda áfram og þótt Björg sé hörð 
á því að konur njóti virðingar burt-
séð frá kynferðinu getur hún þó 
ekki mælt á móti því að mun meiri 
áhersla sé lögð á fegurð kvenna í 
sviðsljósinu en karla. „Það hefur 
verið offramboð af ógeðslega 
sætum konum í öllu afþreyingar-
efni síðan ég man eftir mér. Þær 
hafa oft ekkert að segja, eru bara 
svakalega sætar og það lekur af 
þeim kynþokkinn. Þannig að auð-
vitað er maður alinn upp við þau 
skilaboð að maður verði að vera 
sætur. Mér finnst þetta ömurlegt 
og ég veit að þetta hefur áhrif. Ég 
hef alveg farið í gegnum tímabil 
þar sem mér finnst ég feit og ömur-
leg og ekki nógu sæt. Og hvað á ég 
þá eiginlega að gera? Þess vegna 
finnst mér svo mikilvægt að kynna 

eitthvert mótframboð. Segja við 
sjálfa mig: ég ætla að kveikja ljós, 
nenni ekki að bölva því hvað allt 
sé dimmt og ömurlegt. Útkoman 
er ekkert endilega fullkomin en 
ég vildi samt leggja hana á borð-
ið: hér eru fjórar stelpur sem geta 
talað um eitthvað annað en vara-
liti, hælaskó og draumaprinsinn. 
Mér finnst sú umræða ekki skipta 
neinu máli. Ég er alin upp í því að 
gáfur trompi útlit. Ef þú hugsar 
um lífið sem langhlaupið sem það 
er þá áttu frekar að fókusera á það 
að afla þér upplýsinga, lesa, kynn-
ast ólíkum menningarheimum, 
vera skemmtileg. Það leiðinlega 
við fegurðina er nefnilega að hún 
toppar um 25 ára aldur og svo ligg-
ur leiðin bara niður á við. Ég ætla 
að lifa lengi og vil að styrkur minn 

liggi í einhverju öðru en að vera 
sæt, það endist svo voðalega stutt.“

Næsta bók á allt öðrum nótum
Þessi týpa skilur við þær vinkon-
urnar með allt opið og því eðli-
legt að spyrja hvort von sé á fleiri 
bókum um þær. Björg segist ekki 
vera viss. „Ég er með margar rosa-
lega skemmtilegar hugmyndir um 
hvernig þær þróast, svo ég veit 
ekki hvort ég muni skrifa eina bók 
enn um þær. Sú hugmynd sem núna 
er búin að skjóta rótum í höfðinu 
á mér er hins vegar af allt öðrum 
toga, þannig að næsta bók verð-
ur ekki framhald af þessari. Ég 
sá alltaf fyrir mér að skrifa tvær 
bækur um þennan vinkvenna hóp 
og vissulega finnst mér þetta enn 
mjög djúsí heimur, þessi veruleiki 

ungra kvenna og karla, og ég veit 
að þetta er áhugavert því ég sé það 
á hverjum einasta degi. En það er 
líka alveg möguleiki að sækja efni 
í þennan heim til að búa til eitt-
hvað allt annað, nýja karaktera, 
sjónvarpsþætti eða eitthvað. Það 
kemur allt til greina.“

Sérðu það fyrir þér að gerast rit-
höfundur í fullu starfi? „Ég mun 
alltaf skrifa, ég veit það. Mig lang-
ar að segja alls konar sögur í alls 
konar formi, en ég held ég gæti 
aldrei setið allan daginn ein og 
skrifað, það hljómar voðalega döll. 
Ég vil vera í auga stormsins, þar 
sem hlutirnir eru að gerast. Ég 
þyrfti þá að halda veislur á hverju 
kvöldi og bjóða öllum vinum mínum 
til að finnast ekki að ég væri dottin 
úr sambandi við heiminn.“

Hversu þungt vegur ál?
Ársfundur Samáls fer fram í Kaldalóni í Hörpu, að morgni þriðjudags 20. maí  
kl. 8.00.-10.00. Morgunverður frá kl. 8.00 og dagskráin hefst kl. 8.30.  
Skráning á www.samal.is

Dagskrá

Á fundinum verður fjallað um horfur í áliðnaðinum og verðmætasköpun fyrir samfélagið allt.

Í samstarfi við Öskju verður nýja C-Class bifreiðin frá Benz 
forsýnd í Hörpu á ársfundi Samáls. Álnotkun í Benz C-Class hefur 
fimmfaldast úr 10% í 50%. Fyrir vikið er bifreiðin 100 kílóum léttari en 
áður, brennir 20% minna eldsneyti og dregið hefur verulega úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Á síðustu 20 árum hefur álnotkun að jafnaði 
þrefaldast í bifreiðum í Evrópu. Gert er ráð fyrir að hún tvöfaldist 
til ársins 2025 og fyrir vikið er talað um álbyltingu í bílaiðnaðinum. 
Íslenskt ál er notað í Benz C-Class.

Nýja Leica T myndavélin Apple iPhone 5s Snaginn LÓA  
eftir Heklu Björg 
Guðmundsdóttur

Mercedes-Benz C-Class

• Ávarp ráðherra  
Ragnheiður Elín Árnadóttir,  
iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

• Ræða formanns 
Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto Alcan.

• Horfur í áliðnaðinum 
Kelly Driscoll, framkvæmdastjóri á greiningarsviði CRU.

• Sóknarfæri fyrir Ísland  
Gerd Götz, framkvæmdastjóri  
Evrópsku álsamtakanna.

• Þróun á Mercedes-Benz C-Class  
og álbylting í bílaframleiðslu  
Lars Wehmeier, framkvæmdastjóri vöruþróunar 
C-Class, Daimler AG.

Fundarstjóri er Dagmar Ýr Stefánsdóttir,  upplýsingafulltrúi Alcoa Fjarðaráls.
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  Það sem er 
kannski sérstakt í 
hans tilviki er að 

maður í hans 
ástandi skuli 

standa fyrir svona 
söfnunum, líkt og 

hann gerði fyrir 
Ljósið og Rjóðrið, 
í staðinn fyrir að 

slappa af og 
einbeita sér að 

sínum veikindum.  
Snorri Sigurðarson, 
elsti sonur Sigurðar

Sigurður Hallvarðsson 
greindist með heilaæxli 
fyrir tæpum 10 árum og 
hefur notið stuðnings og 
endurhæfingar í Ljósinu. 
Hann hefur farið í fjölda 

aðgerða til að fá fá meina sinna 
bót. Í maí síðastliðnum kom í ljós 
að fjöldi meina hafði tekið sér ból-
festu í heila Sigurðar sem í kjöl-
farið afþakkaði geisla- og lyfja-
meðferð. 

Glaðastur þegar hann gleður 
aðra
Elsti sonur Sigurðar, Snorri, 
segir pabba sinn góðan mann 
sem setji  annarra hags-
muni fram yfir sína eigin. 
„Hann hefur alltaf verið þannig. 
Pabbi er mjög vinmargur og ég 
hef aldrei heyrt neitt annað en 
góða hluti um hann sagt. Hann er 
einfaldlega besti pabbi í heimin-
um og með betri mannverum sem 
ég hef kynnst,“ segir Snorri og 
segir pabba sinn vel að verðlaun-
unum kominn. „Allir tilefndir eru 
að gera algjörlega frábæra hluti. 
Það sem er kannski sérstakt í hans 
tilviki er að maður í hans ástandi 
skuli standa fyrir svona söfnun-
um, líkt og hann gerði fyrir Ljós-
ið og Rjóðrið, í staðinn fyrir að 
slappa af og einbeita sér að sínum 
veikindum. En hann er einfald-
lega ekki þannig. Hann hefur allt-
af sagt að það sem geri hann glað-
astan sé að gera eitthvað til þess 
að gleðja aðra.“

Truflaði vinnandi fólk
Snorri sá um að skutla pabba 
sínum í meðferðir í nokkra mán-
uði. „Það var frekar sérstakt, því 
að ég kynntist honum allt öðru vísi 
en hann er í kringum fjölskylduna. 
Til dæmis var það algjört aðalat-
riði að stoppa í Ljósinu til þess að 
gleðja konurnar þar og svo var 
haldið á aðra staði „að trufla vinn-
andi fólk“ eins og hann kallaði það 
sjálfur. Svo heimsóttum við reglu-
lega Kristínu sem var með honum 
á Grensási í endurhæfingu og er 
móðir gamallar kærustu hans og 
bekkjarsystur. Hann hefur haldið 
góðu sambandi við hana og leyfir 
henni að fylgjast mjög vel með öllu 
sem hann gerir og dóttur hennar 
líka. Eins og ég sagði áður setur 
hann hagsmuni annarra á undan 
sínum eigin.“

Fjölskyldan stendur þétt saman
Veikindi Sigurðar hafa haft veru-
leg áhrif á fjölskylduna, eins og 
gefur að skilja. „Áhrifin eru bæði 
góð og slæm. Flest börnin ólust 
upp við það að pabbi var veikur 
og hann þurfti oft að hvíla sig 
aðeins meira en aðrir. Við lærð-
um að lifa með því og aðlagast. En 
ég vil meina að við í fjölskyldunni 
höfum færst nær hvert öðru eftir 
því sem veikindin urðu alvarlegri. 
Það hefur farið mikið í að búa 
okkur undir þetta sem er vissu-

lega erfitt. Við höfum verið að 
fara á námskeið og fundi og reynt 
að leita alls kyns úrræða til þess 
að vinna úr þessu öllu saman. En 
við erum öll mjög sátt og þakklát 
fyrir þennan tíma sem við höfum 
fengið með pabba.Hann hefur 
ekki mikið sýnt að hann sé veik-
ur, hvorki í fjölmiðlum né heima 
fyrir, hann er bara eins og hann 
er. Nú þegar veikindin eru að ná 
hámarki er þetta mjög erfitt fyrir 
alla – en við reynum að passa upp 
á hvert annað og vera til staðar 
fyrir alla.“

Undirbjó áheitagönguna í heilt 
ár
Erna Magnúsdóttir er forstöðu-
kona Ljóssins. Hún segir alla þá 
sem hafi kynnst Sigurði í Ljós-
inu brosa þegar um hann er rætt. 
„Hann er maður með fallegt 
hjarta og fallega sál,“ segir Erna 
og bætir við að áheitagangan sem 
Sigurður hafi farið fyrir hafi 
verið gríðarlega þýðingarmikil 
fyrir Ljósið. „Siggi hafði talað um 
skipulagningu göngunnar í heilt 
ár. Gangan hófst í myrkri og rign-
ingu frá Hveragerði en það var 
mjög glatt yfir öllum. Siggi var 
glaður og stoltur yfir að nú væri 
þessi langþráði draumur að ræt-
ast. Hann vann þrekvirki þennan 
dag, hann gekk til Reykjavíkur, 
spastískur á vinstri fæti en lét það 
ekki á sig fá. Góðvinur hans Will-
um Þór gekk alla leið með honum 
ásamt fleiri góðum vinum. Um 
200 manns söfnuðust saman fyrir 
framan Holtagarða og gengu með 
honum síðasta spölinn og svo var 
haldin gleði- og þakkarsamkoma í 
Ljósinu þar sem Siggi var hylltur,“ 
segir Erla, og bætir við að hann 
hafi stórt hjarta og hafi allan sinn 
tíma í Ljósinu hugsað um hvað 
hann geti gert til að styðja við 
bakið á starfseminni.

Engum öðrum líkur
„Eftir að Siggi lauk göngunni þá 
kom smá tómarúm hjá honum 
og hann vildi fá fleiri verkefni,“ 
segir Erla en þar sem Ljósið þarf 
að reiða sig að miklu leyti á styrki 
frá þjóðfélaginu þá hélt hann 
ótrauður áfram að vinna starf í 
þágu Ljóssins. „Hans næsta verk-
efni var að safna fallegum og nyt-
samlegum munum í jólabúð Ljóss-
ins sem var opin í desember. Það 
varð úr að Siggi fór um allan 
bæinn og safnaði fullt af flottum 
munum sem svo voru seldir með 
mikilli gleði til styrktar starfsem-
inni.“

Á þessu ári datt Sigurði í hug að 
fá vini sína til að gefa Ljósinu lag 
sem væri tileinkað starfseminni 
og að það gætu komið inn tekjur 
af því. „Hann talaði því við vin 
sinn Jón Ólafsson tónlistarmann 
og þar er að fæðast fallegt Ljósa-
lag sem verður tileinkað öllum 
þeim sem hafa glímt við krabba-
mein. Siggi er engum líkur.“

HVUNNDAGSHETJA ÁRSINS

Sigurður 
Hallvarðsson

Sigurður Hallvarðsson er Hvunndagshetja 
ársins fyrir að vera öðrum góð fyrirmynd 

þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Hann safnaði tíu 
milljónum króna til styrktar Ljósinu við Lang-

holtsveg með áheitagöngu í roki og rigningu frá 
Hveragerði til Reykjavíkur. Einnig safnaði hann 

peningum til kaupa á sjónvörpum fyrir lang-
veik börn sem dvelja í Rjóðrinu þegar hann var 
í hvíldarinnlögn á líknardeildinni nú nýverið, en 

hann glímir sjálfur við erfið veikindi.

Í ÁHEITAGÖNGUNNI  Sigurður Hallvarðsson ásamt Aroni, syni 
sínum.  MYND/LJÓSIÐ

Í FAÐMI FJÖLSKYLDUNNAR  Frá vinstri Sölvi Páll, Breki Steinn, Aron, Sigurður, Hallvarður, Ágústa, Óskar og Snorri. 
 MYNDIR/ÚR EINKSAFNI

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP  Sigurður og synir hans Snorri, 
Hallvarður og Aron.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS 2014

Í FRÍI Á SPÁNI  
Sigurður og synirnir, 
Aron, Hallvarður og 

Snorri.
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Minnsti skemmtistaður  heimi

N r Hyundai i10 hefur unnið til 10 verðlauna  s ðastliðnum fj rum m nuðum og er n efa einn 
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Gerðu eitthvað skemmtilegt!
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Hyundai i10 er tengdur dreifikerfi 
S mans um land allt

N r iPad 
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Hyundai i10
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www.bva.is
470 5070
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Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Sjálfstæðisflokkurinn missir hrein-
an meirihluta bæjarfulltrúa í Árborg 
í komandi sveitarstjórnarkosningum 
samkvæmt niðurstöðum skoðana-
könnunar Fréttablaðsins. 

Flokkurinn, sem fékk 50,1 prósent 
atkvæða í sveitarstjórnarkosning-
unum 2010 og fimm bæjarfulltrúa 
af níu, mælist nú með stuðning 35,1 
prósents íbúa og fjóra bæjarfulltrúa.

Ásta Stefánsdóttir, sem ráðin var 
framkvæmdastjóri Árborgar, er 
í fimmta sæti á lista Sjálfstæðis-
flokksins og nær hún ekki sæti í bæj-
arstjórn miðað við þessa niðurstöðu. 
Enginn bæjarstjóri er í bænum en 
framkvæmdastjórinn hefur sama 
hlutverki að gegna og bæjarstjórar 
í öðrum sveitarfélögum.

Framsóknarflokkurinn styrkir 
stöðu sína lítillega í prósentum, en 
sökum þess hvernig atkvæði dreif-
ast gætu þeir bætt við sig tveimur 
bæjarfulltrúum á þeirri litlu við-
bót. Flokkurinn nýtur nú stuðnings 
22,7 prósenta kjósenda og fengi þrjá 
bæjar fulltrúa kjörna. Alls kusu 19,6 
prósent flokkinn í síðustu kosningum 
og endaði hann með einn bæjarfull-
trúa kjörinn.

Björt framtíð býður fram í fyrsta 
skipti í Árborg, og fengi samkvæmt 
könnuninni svo til sama fylgi og 
Samfylkingin. Alls styðja 14,7 pró-
sent Bjarta framtíð og fengi flokk-
urinn einn mann í bæjarstjórn út á 
þann stuðning. 

Samfylkingin hefur tapað fjórð-
ungi af fylgi sínu frá síðustu kosn-
ingum, fær 14,9 prósent atkvæða en 
var með 19,7 prósent í síðustu kosn-
ingum. Flokkurinn fengi samkvæmt 
þessu einn bæjarfulltrúa, en er með 
tvo í dag. 

Vinstri græn missa sinn eina 
bæjarfulltrúa fari kosningar í takt 

við skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
Flokkurinn fengi samkvæmt könn-
uninni 7,3 prósent atkvæða, en fékk 
10,5 prósent í kosningunum árið 
2010.

Í könnun Fréttablaðsins sögðust 
4,9 prósent ætla að kjósa Pírata, en 
flokknum tókst ekki að koma saman 
lista í sveitarfélaginu.

Afar lítil hreyfing þarf að verða á 
fylgi Framsóknarflokks, Samfylk-
ingarinnar eða Bjartrar framtíðar til 
að þriðji maður Framsóknarflokks 
detti út fyrir annan mann Samfylk-
ingarinnar eða Bjartrar framtíðar.

Velferð og gegnsæi
Vinstri græn í Árborg leggja áherslu 
á velferðarmál og gegnsæi í þjónustu 
við íbúa, segir Andrés Rúnar Inga-
son, oddviti flokksins í Árborg.

„Vinstri græn boða nýja hugsun 
um mótun samfélagsins. Þessari 
hugsun er best lýst með orðunum: 
Fyrir okkur öll – á ábyrgð okkar 
allra,“ segir Andrés.

Flokkurinn vill gera leikskóla, 
grunnskóla og frístundaheimili 
gjaldfrjáls, í áföngum á kjörtíma-
bilinu, og greiða meira niður tóm-
stundaiðkun barna.

„Börn ráða ekki aðstæðum sínum 
og sem samfélag getum við gefið 
þeim jöfn tækifæri út í lífið,“ segir 
Andrés.

Flokkurinn vill einnig að almenn-
ingssamgöngur í sveitarfélaginu 
verði aftur gjaldfrjálsar, og þær 
verði lagaðar að þörfum íbúanna. 
Þá vill hann að strætisvagnar aki 
um helgar.

„Við viljum auka áhrifavald íbúa 
með bættu aðgengi að upplýsingum 
og ákvarðanatökum,“ segir Andrés. 
Liður í því er að bæjarstjórnar-
fundir séu teknir upp og verði gerð-
ir aðgengilegir á netinu, auk þeirra 
beinu útsendinga sem nú tíðkast. Þá 
eigi gögn sem snerta ákvarðanir að 
liggja fyrir á vef bæjarins.

„Við viljum að haft verði samráð 

við íbúa allt kjörtímabilið með skipu-
lögðum hætti, og leita eftir viðhorf-
um þeirra og vilja með kosningum 
um mikilvæg mál,“ segir Andrés.

Forgangsraða í velferðarmálum
Velferðarþjónustu Árborgar hefur 
farið aftur á sumum sviðum, segir 
Eggert Valur Guðmundsson, oddviti 
Samfylkingarinnar í Árborg. Hann 
segir flokkinn vilja forgangsraða í 
velferðarmálunum.

„Við leggjum megináherslu á að 
bæta húsnæðisaðstöðu fatlaðs fólks, 
hækka frístundastyrkina úr 15 
þúsund í 26 þúsund, hækka endur-
greiðslur vegna þjónustu dagmæðra 
og bæta félagsaðstöðu eldri borg-
ara,“ segir Eggert.

Hann segir ófremdarástand ríkja 
á leigumarkaði og að lítið hafi verið 
gert til að bæta úr því. 

„Við ætlum að leiða saman verk-
taka og fjárfesta til að byggja litl-
ar og meðalstórar leiguíbúðir sem 
henta ungu og tekjulágu fólki.“

Eggert segir mikilvægt að beita 
afli sveitarfélagsins til að laða að 
fyrirtæki og bæta uppbyggingu 
atvinnutækifæra. „Við viljum sjá 
uppbyggingu Selfossflugvallar, með 
tilliti til kennsluflugs og einkaflugs.“

Mikil vöntun er á hjúkrunarrým-
um í Árborg og Samfylkingin leggur 
áherslu á að fjölga þeim. Hvað fjár-
mál Árborgar varðar segir Eggert að 
leggja þurfi áherslu á niðurgreiðslu 
skulda og eflingu tekjustofna sveit-
arfélagsins á næsta kjörtímabili.

Atvinnu- og velferðarmálin
Velferðarmál og atvinnumál eru 
ofarlega á baugi hjá Helga Sigurði 
Haraldssyni, oddvita Framsóknar-
manna í Árborg. Flokkurinn leggur 
áherslu á uppbyggingu hjúkrunar- 
og dvalarrýma í sveitarfélaginu og 
vill stækka aðstöðu fyrir félagsstarf 
eldri borgara.

Helgi segir flokkinn vilja hækka 
íþrótta-, tómstunda- og æskulýðs-

styrki bæjarfélagsins í 25 þúsund 
krónur á ári.

„Varðandi skólamálin viljum 
við styrkja innviði skólakerfisins 
með áherslu á árangur og vinna að 
stofnun lista- og verknámsdeildar 
á grunnskólastigi í samvinnu við 
framhaldsskólann og atvinnulífið,“ 
segir Helgi.

Framsóknarflokkurinn vill ráða 
atvinnu- og ferðamálafulltrúa til 
starfa í sveitarfélaginu og koma upp 
aðstöðu fyrir ör- og sprotafyrirtæki.

„Við leggjum mikla áherslu á að 
vinna að aukinni sjálfbærni og ráð-
deild í rekstri sveitarfélagsins og 
að verkefnum verði forgangsraðað. 
Vinna þarf góðar langtímaáætlanir 
í samvinnu við íbúa og notendur og 
undirbúa verkefnin vel svo áætlanir 
standist og hægt sé að treysta því. 
Með því fæst mun meiri sátt í for-
gangsröðunina,“ segir Helgi.

Viðsnúningur í rekstri Árborgar
Sjálfstæðisflokkurinn í Árborg 
stefnir að áframhaldandi ábyrgri 
stjórnun fjármála og stöðugleika 
í rekstri, segir Ásta Stefánsdóttir, 
framkvæmdastjóri Árborgar, sem 
skipar fimmta sætið á lista flokks-
ins í komandi kosningum.

Ásta segir mikinn viðsnúning hafa 
verið á rekstri bæjarins á síðasta 
kjörtímabili. Afgangur hafi verið af 
rekstri og verulegur árangur náðst 
við lækkun skulda. 

Skuldahlutfallið, sem er hlutfall 
skulda og tekna sveitarfélagsins á 
ári, hefur farið úr 206 prósentum 
árið 2010 í 130 prósent árið 2014, 
segir Ásta. 

„Með því að lækka skuldir gefst 
færi á að framkvæma meira. Stefnt 
er að áframhaldandi uppbyggingu 
íþróttamannvirkja í samráði við 
íþróttahreyfinguna, uppbyggingu 
félagsaðstöðu fyrir eldri borgara, 
endurbótum í húsnæðismálum skóla 
og áframhaldandi gerð göngustíga,“ 
segir Ásta.

Sjálfstæðisflokkurinn vill efla 
almenningssamgöngur og tryggja 
nægjanlegt framboð byggingarlóða 
í öllum byggðarkjörnum Árborg-
ar. Ásta segir einnig nauðsynlegt 
að halda áfram á þeirri braut sem 
hafi verið mörkuð með uppbygg-
ingu fræðslusviðs og netvæðingu 
skólanna.

„Það er nauðsynlegt að halda því 
sem áunnist hefur varðandi lækkun 
skatta og gjalda. Þannig njóta íbú-
arnir þess að umbætur hafa orðið 
í rekstri sveitarfélagsins, en fast-
eignaskattar hafa nú lækkað þrjú ár 
í röð,“ segir Ásta.

Tryggja lífsgæði til lengri tíma
„Björt framtíð í Árborg stendur fyrir 
nýja nálgun á stjórnmál,“ segir Viðar 
Helgason, oddviti flokksins í Árborg.

Hann segir flokkinn leggja 
áherslu á framtíðarsýn sem hæfi 
jafn fjölbreyttu sveitarfélagi og 
Árborg. „Við viljum horfa til langs 
tíma og tryggja lífsgæði allra íbúa.“

Nútímavæða þarf skólakerfið 
og koma til móts við þarfir allra 
barna, segir Viðar.

Hann segir að stuðla þurfi að 
uppbyggingu dvalarheimila fyrir 
aldraða og tengja hana við sjúkra-
húsið á Selfossi.

„Við viljum stuðla að auknu 
framboði í atvinnu og styðja við 
nýsköpun og sprotafyrirtæki, 
sérstaklega í ferðaþjónustu. Við 
viljum að styrkleiki hvers byggð-
arkjarna fái að njóta sín, saga 
þeirra, náttúra og sérstaða,“ segir 
Viðar.

Björt framtíð vill að almenn-
ingssamgöngur innan sveitar-
félagsins verði lagaðar að þörfum 
íbúa, bæði að skóla og atvinnu. Þá 
þurfi að vinna skipulagsmál í sam-
vinnu við íbúana, og gæta þess að 
horfa til langs tíma og fórna ekki 
meiri hagsmunum fyrir minni. 
„Árborg er ein heild og þannig ber 
að skipuleggja það,“ segir Viðar.

Framkvæmdastjóri nær ekki kjöri
Sjálfstæðisflokkurinn tapar meirihluta sínum í Árborg samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins. Framkvæmdastjóri Árborgar er 
í baráttusæti flokksins og nær samkvæmt því ekki kjöri. Framboðin í bænum leggja áherslu á velferðarmál, atvinnu og fjármálin.

AÐFERÐAFRÆÐIN  Hringt var í 813 þar til náðist í 604 manns samkvæmt lagskiptu úrtaki þriðjudaginn 14. maí. Svarhlutfallið var 74 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? Alls tóku 62,4 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.
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  Hún kemur ekkert 
aftur og fólk syrgir 

 manneskjuna gríðarlega, 
líka hvað hefði orðið. 

Ragnheiður Kristjónsdóttir
Áslaug Perla Kristjóns-

dóttir var 21 árs, fædd 
í janúar árið 1979. 
Föstudagskvöldið 26. 
maí árið 2000 hélt 
Áslaug Perla í gleðskap 

með vinum sínum og sneri aldrei 
aftur heim eftir þetta örlagaríka 
kvöld. Hún hitti mann í miðbæ 
Reykjavíkur eftir að skemmti-
stöðum bæjarins hafði verið 
lokað þetta kvöld og fannst látin 
skömmu síðar.  

„Hún var pínulítill snillingur, 
fljót að læra að lesa, ári á undan 
í skóla, ákveðin, þorin. Hún hafði 
þörf fyrir að skapa.“ Þetta segir 
Ragnheiður Kristjónsdóttir, 
systir Áslaugar Perlu, sem hefur 
aldrei tjáð sig um mál systur 
sinnar fyrr en nú.

Dagarnir í kjölfarið þungbærir
„Manni finnst fyrsti dagurinn 
sem maður fréttir þetta ofsalega 
erfiður en þá veit maður ekki hvað 
á eftir að koma. Það sem kemur á 
eftir verður oft miklu erfiðara. 
Þá áttar fólk sig á því að þetta sé 
veruleikinn. Hún kemur ekkert 
aftur og fólk syrgir manneskjuna 
gríðarlega, líka hvað hefði orðið.“  
Áslaug Perla lést eftir að hafa 
verið kastað fram af svölum á 10. 

hæð Engihjalla 9 þennan örlaga-
ríka morgun. 

„Þau eru þarna eitthvað uppi og 
að mínu viti gerist eitthvað  þannig 
að hann beitir hana einhverju valdi 
og hendir henni yfir svalirnar,“ 
segir Ragnheiður. 

Eins og dómínó
Héraðsdómur Reykjaness dæmdi 
Ásgeir Inga Ásgeirsson í 14 ára 
fangelsi fyrir morðið á Áslaugu 
Perlu. Hæstiréttur þyngdi refs-
inguna um tvö ár. Málið hefur 
tekið mikið á móður Áslaugar 
Perlu sem hefur aldrei verið sátt 
við dóminn. 14 árum eftir morðið 
skrifar hún reglulega greinar um 
málið og þá þætti þess sem henni 
finnst þurfa að leiðrétta. 

„Ég veit ekki hvort nokkur skilji 
það þegar eitthvað svona gerist. 
Einhver sviptir aðra manneskju 
lífi og þá er þetta eins og dómínó, 
þú ert að eyðileggja allt í kringum 
þessa fjölskyldu. Þetta var ofsaleg 
sorg og ofsalegur missir. Það er 
erfitt að sætta sig við að svona ger-
ist, eitthvað sem er algjör óþarfi og 
átti aldrei að gerast,“ segir Ragn-
heiður að lokum. Fjallað  verður 
ítarlega um málið í þættinum 
Íslenskir ástríðuglæpir á Stöð 2 
klukkan 20.50 á sunnudagskvöld. 

Syrgir það sem hefði orðið
Á aldamótaárinu 2000 reið hrina manndrápa yfir þjóðina. Fimm fórnarlömb lágu í valnum og eitt þeirra var Áslaug Perla Krist-
jónsdóttir. Áhrif voðaverka af þessu tagi ná ekki einungis til fórnarlambanna sjálfra heldur verða afleiðingarnar þungbærar fyrir 
fjölskyldurnar sem standa eftir brotnar. Morðmálið í Engihjalla er þar engin undantekning.

MISSTI SYSTUR  Ragnheiður segir Áslaugu Perlu hafa verið mjög skapandi.

ENGIHJALLI 9  Árásarmaður Áslaugar Perlu henti henni yfir svalirnar á blokkaríbúð í Kópavogi. 

FANGELSAÐUR FYRIR MORÐ  Árásarmaður Áslaugar Perlu hlaut fjórtán ára fangelsi fyrir morðið en Hæstiréttur þyngdi 
 refsinguna um tvö ár.

MORÐMÁLIÐ Í 
ENGIHJALLA

Áslaug Perla fór í gleðskap með 
vinum sínum í maí árið 2000. Hún 
sneri ekki aftur heim. Hún hitti mann 
í miðbæ Reykjavíkur og fannst látin 
skömmu síðar.
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Flestir hundaeigendur þekkja 
hvimleitt vandamál sem 
f ylgir vorinu. Þegar sól 

hækkar á lofti hrynja gjarnan 
hárin af ferfættu vinunum okkar. 
Margrét Mekkin á Labrador-
hundinn Konna og þekkir þetta 
vandamál vel. Hún hóf störf hjá 
Líflandi fyrir nokkrum mán uðum 
og kynntist þar ARION-fóðrinu 
sem Lífland er með umboð fyrir. 
„Ég var að verða geðveik á hárlosi 
hundsins og þurfti orðið að ryk-
suga tvisvar sinnum á dag. Það 
voru hundahár alls staðar, á föt-
unum mínum, í bílnum, meira að 
segja í smjörinu!“ Margrét segir 
kímin að hún hafi meira að segja 
reynt að ryksuga hundinn en ekk-
ert hafi virkað. „Svo prófaði ég að 
kaupa ARION Premium Lamb & 
Rice-fóðrið þar sem það er sérstak-
lega ætlað fyrir betri húð og feld. 
Ég hafði engar sérstakar vænt ingar 
um að ástandið myndi batna en 
það kom skemmtilega á óvart að 
hárlosið minnkaði töluvert eftir 
að hann hafði verið á fóðrinu í 
 nokkrar vikur. Það þekkja það 
líka allir hundaeigendur að það er 
engin „Colgate-lykt“ út úr þessum 
elskum en mér fannst andremman 
líka minnka mjög mikið.“

Náttúruleg innihaldsefni
„Ég gef Konna einu sinni á dag og 
hef tekið eftir því að hann nýtir 
fæðið miklu betur núna en hann 
hefur gert áður. Ég vil hundinum 
mínum auðvitað það besta og það 
gleður mig sérstaklega að fá svona 
góð gæði fyrir gott verð.“ ARION-
vörurnar eru einstaklega bragð-
góðar en leyndarmálið á bak við 
góða bragðið er einstök blanda 
vel valinna, náttúrulegra inni-
haldsefna sem eru laus við gervi-
efni í litar- og bragðefnum. „Það 

skemmir auðvitað ekki fyrir að 
hann er gjörsamlega sjúkur í þetta 
fóður. Á slaginu sex sest Konni við 
dallinn sinn og bíður eftir því að 
fá að borða. Ef maður bregst ekki 
nógu fljótt við lætur hann mann 
alveg vita að maður er að gleyma 
honum.“

Fjölbreytt úrval
ARION-fóðrið verður sífellt vin-
sælla hjá gæludýraeigendum og 
fæst nú hjá fjölmörgum endur-

söluaðilum um allt land. Fram-
leiðendur ARION vita að gott 
fóður er grundvöllur góðrar heilsu 
og hafa sérfræðingar þeirra, í 
samvinnu við rannsóknasetur 
virtra háskóla, þróað heildstætt 
úrval  fóðurs sem tryggir það 
besta sem besti  vinurinn þarfn-
ast. Tekið er tillit til nýjustu rann-
sókna og framfara á þessu sviði í 
samsetningu og framleiðslu fóð-
ursins.

Til eru þrjár línur af ARION-

fóðri. ARION Friends, sem er gott 
fóður á góðu verði, ARION Premi-
um, sem er hágæðafóður og er 
sérstakt fóður fyrir allar stærð-
ir og gerðir af hundum. Nýlega 
bættist svo þriðja línan við, sem 
 heitir ARION Health & Care og er 
ofnæmisfóður.

Mikill munur á hundinum
Margrét hefur séð mikinn mun 
á Konna eftir að hún skipti yfir í 
ARION- fóður.

„Labradorum fylgir oft bæði 
hárlos og eyrnabólga og Konni 
var búinn að vera með þráláta 
eyrnabólgu stanslaust í tvö ár. Ég 
var búin að reyna svo til allt, setja 
hann á alls konar lyf og ég veit 
ekki hvað, en það var ekki fyrr en 
ég bæði skipti um fóður og fékk 
dropa frá dýralækninum sem 
eyrnabólgan fór loksins. Ég er ekki 
að segja að droparnir hafi ekki átt 
sinn þátt í því, en ég held að fóðrið 
hafi alls ekki skemmt fyrir.“

Var með hundahár á heilanum
ARION-fóðrið frá Líflandi hefur verið vinsælt meðal gæludýraeigenda. Margrét Mekkin á Labradorhund sem hún sér mikinn 
mun á eftir að hún fór að gefa honum ARION Premium Lamb & Rice en það er sérstaklega ætlað fyrir betri húð og feld.  

 Margrét með Konna sem fer minna úr hárum eftir að Margrét fór að gefa honum fóður frá ARION. 

BESTI VINUR ÞINN

BESTI VINUR OKKAR
ER

Arion dýrafóður er unnið út frá rannsóknum á því hvað 
það er sem besti vinur þinn þarfnast og þróað með það 
í huga. Því besti vinur þinn á aðeins það besta skilið.
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klukkustund. „Þá byrjar endinn 
með agninu að skoppa og hund-
arnir verða óðir í að elta. Þegar 
tækið stoppar við enda brautar-
innar fá hundarnir síðan að skoða 
agnið eða bíta,“ segir Kristín og 
telur hundana fá afar mikið út úr 
þessum æfingum. „Þeim finnst 
þetta rosalega gaman og geta ekki 
á heilum sér tekið fyrr en þeim er 
sleppt til að elta beituna,“ segir hún 
brosandi. 

Mjóhundadeild HRFÍ er ung 
að árum, var ekki stofnuð fyrr en 
2007. „Þá voru ekki nema um 30 
til 40 mjóhundar til á landinu. Við 
ákváðum samt strax að safna fyrir 
beitu hlaups tæki,“ segir Kristín en 
tækið góða kom til landsins tveim-
ur árum síðar. „Síðan þá hafa verið 
æf ingar á hverju sumri á um það 
bil hálfs mánaðar fresti. Hver æfing 
tekur upp í hálfan dag en um tíu til 
 tuttugu hundar eru á hverri þeirra,“ 
lýsir Kristín.

Þótt beituhlaupið sé sérsniðið að 
mjóhundum hafa aðrar hundateg-
undir verið velkomnar á æfingu. 
„Við köllum þá feithunda til mót-
vægis við mjóhunda,“ segir Kristín 

kímin en margir þessara hunda eru 
ekkert síðri en mjóhundarnir í að 
elta beituna. „Til dæmis hefur verið 
hér Papillion- hundur sem skákar 
flestum í áhuga,“ segir hún hlæjandi.

Ekki hefur enn verið haldin beitu-
hlaupskeppni hér á landi en til þess 
þarf tvo erlenda dómara sem dýrt er 
að flytja inn. „Við höfum samt gert 
um tuttugu hunda keppnishæfa 
og alltaf á stefnuskránni að halda 
keppni.“

Ekki er búið að ákveða formlegt 
æfingaplan fyrir sumarið en áhuga-
samir geta fylgst með á Facebook-
síðunni Beituhlaup á Íslandi.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga:  Bryndís Hauksdóttir, 512 5434, bryndis@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Til að stunda beituhlaup þarf 
í fyrsta lagi stórt tún langt frá 
umferð og truflun og í öðru 

lagi beituhlaupstæki sem er í raun 
ekkert annað en risastórt tvinna-
kefli með mótor,“ útskýrir Kristín 
Þorvaldsdóttir, sem var fyrsti for-
maður mjóhundadeildar Hunda-
ræktarfélags Íslands og á sjálf þrjá 
hunda af Whipped- kyni.

„Hlaupið var hannað til að koma í 
stað kanínuveiða en mjóhundar voru 
upphaflega ræktaðir til veiða, sér í 
lagi kanínuveiða sem í dag eru  víðast 
hvar ólöglegar. Beitu hlaupið  veitir 

hundunum því útrás fyrir eðlið,“ 
segir Kristín. Hlaupið er bæði fyrir 
stærri og minni mjóhunda. 

Fyrir hverja æfingu er lögð braut 
sem hundarnir hlaupa eftir. Það 
er gert með því að draga spotta úr 
beituhlaupskeflinu og leggja það í 
ýmsum hlykkjum með ákveðnum 
aðferðum. Í enda spottans er fest 
annaðhvort héraskinn, plastpoka-
ræmur eða tuskudýr. Hundunum 
er síðan stillt upp við enda braut-
arinnar, tveimur í einu, og sleppt 
þegar tækið er sett af stað og  dregur 
bandið á allt að 90 km hraða á 

Mjóhundar elska beituhlaup
Beituhlaup er veiðiíþrótt sem hönnuð er fyrir mjóhunda. Þannig geta þeir fengið útrás fyrir eðli sitt sem felst í því að elta uppi og 
veiða kanínur. Sportið hefur verið stundað á Íslandi síðastliðin ár og veitir bæði hundum og eigendum ómælda skemmtun og gleði.

Hundarnir fá að ná beitunni í lok hlaupsins.

Hundarnir eru afar spenntir áður en þeir 
fá að spretta úr spori.  MYND/BINNIÓ

Hundarnir hlaupa 
með létta múla 

sem eru sérstak-
lega hannaðir til 

að þeir geti opnað 
munninn og andað 

auðveldlega. „Það 
kemur í veg fyrir 

að þeir geti glefsað 
hver í annan og 

kemur í veg fyrir að 
þeir slasi sig ef þeir 
ná að bíta í beituna 

á hlaupum,“ segir 
Kristín.

MYND/BINNIÓ

Gott verð Góð næringNáttúruleg hráefni



HÁRIÐ VARÐ 
LÍFLEGRA
Selma Björk sá mikinn 
mun á hári sínu 
eftir að hafa tekið Hair 
 Volume í tvo mánuði.
MYND/VILHELM

Selma Björk Grétarsdóttir var farin að 
taka eftir að hár hennar hafði þynnst 
og var orðið mjög þurrt og slitið. „Ég 

ákvað að prófa Hair Volume sem ég hafði 
séð auglýst og fljótlega sá ég að hárið 
varð miklu líflegra. Mér finnst einnig vera 
kominn gljái á hárið og finn að það hefur 
þykknað þótt ég sé einungis búinn að taka 
Hair Volume í tvo mánuði. Ég hef litað hárið 
reglulega og þarf því að gæta þess að það 
þorni ekki of mikið. Ég get hiklaust mælt 
með Hair Volume fyrir þær sem eru í sömu 
stöðu og ég,“ segir Selma.

NÝ UPPFINNING
Hair Volume er nýjung á markaðnum. Hair 
Volume er eina varan sem inniheldur nátt-
úrulega vaxtarvakann procyanidin-B2 sem 
unninn er úr eplum. Töflurnar næra rætur 
hársins með bíótíni sem hvetur hárvöxt 
og umfang hársins og kopar sem viðheldur 
eðlilegum lit – hjálpar til við að koma í veg 
fyrir grá hár. Töflurnar innihalda líka þykkni 
úr hirsi, kísli og B-vítamínum.

STUÐLAR AÐ LÍF-
LEGRA HÁRI
ICECARE KYNNIR  Frábærar töflur sem hægt er að mæla hiklaust með. Aðeins 
ein tafla af Hair Volume á dag og hárið verður líflegra og þykkara.

HAIR VOLUME 
Eflir hárvöxt, styrkir og 
þykkir hárið. Innihald: 
elfting (horsetail 
extract), epla-extract, 
hirsi (millet extract), 
amínósýrur L-Cysteine 
og L-methi-nonine, 
bíótín, pantótenatsýra, 
sink og kopar. 

FÆST
Hair Volume 
fæst í apótekum, 
heilsuversl unum 
og heilsu hillum 
stórmarkaða. 
Frekar upplýs-
ingar er að finna 
á www.icecare.
is eða á  www.
newnordic.com 

GRÓÐURGANGA UM ELLIÐAÁRDAL
Skemmtileg ganga verður farin frá bókasafninu í Árbæ, 
Ársafni, Hraunbæ 119, á morgun kl. 14 í Elliðaárdal. Við-
fangsefni göngunnar er Gróður og saga. Göngumenn 
verða fræddir um hið fjölbreytta gróðurfar Elliðaárdals 
og hvernig það hefur breyst frá fyrri tíð. 

Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein 
          – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu? 
Kynntu þér spennandi nám sem býður upp á mörg tækifæri og möguleika 

Innritun lýkur 31. maí

STARFSTENGT FERÐAFRÆÐINÁM

LanL

þér spen

kur 31

Kynnt

Inn

       
ngar
   – e

þig a
eða e

a

þtu 

itun lý
Ferðamálaskólinn  sími: 594 4020

Ævintýralegur 
starfsvettvangur
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Færri kíló – Minna ummál
með spínat extrakt 

Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir flest apótek og heilsu búðir.

Aptiless: Mest selda þyngdarstjórnunar efnið í Noregi og Svíþjóð.
Hungurtilfinning minnkar strax frá fyrstu notkun. Inniheldur 
yfir 100 mismunandi próteinefni. Einn skammtur jafngildir fimm 
boll um af fersku spínati. 100% náttúru legt. Thylakoids: Dregur 
úr hungri - Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun - Jafnar blóðsykur 
Lækkar blóðfitu, kólesterol og blóðþrýsting - Minnkar ummál 
Fækk ar aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru. 

Vísindaleg sönnun á virkni
Rannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð 
ásamt fleiri virtum rannsóknarstofnunum. Nýtt í heiminum - nýtt á Íslandi

Dr. Charlotte Erlanson-
Albertsson, Prófessor
við Karólínska 
Háskólanum í Lundi 
í Svíþjóð
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Ein merkasta nýja uppgötvunin sem gerð hefur verið í heiminum dag

Nýtt á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



FÓLK|HELGIN

Þrengingin og þrýstingur-
inn sem verður á þvag-
rás af völdum stækkunar 

blöðruhálskirtils getur m.a. 
leitt til kraftminni þvagbunu, 
tíðra þvagláta, erfiðleika við 
að tæma þvagblöðru, verkja og 
fleira. ProStaminus inniheldur 
einstaka blöndu hörfræja, gras-

kersfræja og granatepla sem 
viðhalda góðum blöðruhálskirtli 
og þvaglátum út ævina en talið 
er að flestir karlmenn finni fyrir 
einkennum góðkynja stækk-
unar blöðruhálskirtils einhvern 
tímann á ævinni. Algengast er að 
það gerist eftir að 50 ára aldri er 
náð en kemur þó fyrir hjá yngri 
mönnum líka. Ekkert jafnast á 
við góðan nætursvefn og gefur 
þetta nýja efni karlmönnum 
góða von um bættan svefn og 
ekki síður mökum þeirra sem 
eiga við þetta algenga vandamál 
að stríða. 

Notkun: 2 töflur á dag, helst 
með kvöldmat. Flestir finna mun 
innan mánaðar en gott er að 
gefa ProStaminus allt að 3 mán-
uði til að virka. 
Útsölustaðir: Flest apótek, 

heilsubúðir, Hagkaup og 
Fjarðarkaup. Nánari upp-

lýsingar á www.gengurvel.is. 

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

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

ÞARFTU AÐ PISSA 
OFT Á NÓTTUNNI?
GENGUR VEL KYNNIR  ProStaminus er spennandi náttúrulegt efni fyrir 
 karlmenn sem hafa einkenni góðkynja stækkunar á blöðruhálskirtli.

KRAFTLÍTIL ÞVAGBUNA
„Þvagbunan var farin að slapp-
ast og ég þurfti oft að pissa 
á næturnar. 
Á daginn var 
orðið afar 
þreytandi að 
þurfa sífellt að 
fara á klósettið 
og svo þegar 
maður loksins 
komst á kló-
settið þá kom 
lítið sem ekkert!“ segir Halldór.
„Ég tek eina töflu á morgnana 
og aðra á kvöldin og finn að ég 
þarf sjaldnar að pissa á næt-
urnar. Bunan er orðin miklu 
betri og klósettferðirnar á dag-
inn eru færri og áhrifaríkari.“

HALLDÓR RÚNAR 
MAGNÚSSON 
 Eigandi HM flutninga 
er ánægður með 
ProStaminus.

Ástríður Magnúsdóttir var sjö ára 
þegar móðir hennar, frú Vigdís Finn-
bogadóttir, var kosin forseti íslensku 
þjóðarinnar. Það að kona væri kjörin 
forseti í lýðræðislegum kosningum 
var tímamótaviðburður í heims-
sögunni. 

Frú Vigdís var forseti Íslands í 
sextán ár og ruddi ekki aðeins braut 
kvenna til nýrra metorða í vest-
rænum samfélögum, heldur stóð hún 
frammi fyrir því að móta hefð um 
klæðaburð fyrir konu í slíku embætti. 
Vigdís var alla tíð mjög eftirsótt og 
þurfti stöðugt að huga að klæðnaði 
fyrir ólík tækifæri og það var vinna 
sem bættist við annan eril í starfi 
forsetans og aðstoðarfólks hennar. 

Ástríður verður með leiðsögn um 
sýninguna „Ertu tilbúin, frú forseti?“ 
í Hönnunarsafni Íslands á morgun, 
sunnudaginn 18. maí klukkan 14. Þar 
mun Ástríður ganga um sýninguna 
með það að leiðarljósi að rifja upp 
sögur og minningar sem tengjast 
fatnaði og fylgihlutum sem til sýnis 
eru frá ferli móður hennar.

Hönnunarsafn Íslands er á 
Garðatorgi 1 í Garðabæ. Sjá nánar á 
honnunarsafn.is. Safnið verður opið 
um helgina frá klukkan 12 til 17. Allir 
velkomnir. 

ÁSTRÍÐUR RIFJAR UPP SÖGUR
OG VIÐBURÐI MÓÐUR SINNAR

MEÐ MÖMMU
Hér má sjá Ástríði 
Magnúsdóttur með 
móður sinni, frú Vigdísi 
Finnbogadóttur, í for-
setatíð Vigdísar.

Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I – staðbundið 
nám og fjarnám
Tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á
viðskipta- og samskiptagreinar.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst
Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

Skrifstofubraut II - rekstrarfulltrúi
Tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut Menntaskólans í 
Kópavogi.
Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst
Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

Viðurkenndur bókari 
Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðu-
neytisins til viðurkennds bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um 
bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG. Starfsmennt greiðir 
skólagjöld sinna félagsmanna. Kennsla hefst 25. ágúst. Sjá mk.is

Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir, fagstjóri hagnýtra 
viðskipta- og fjármálagreina í síma 594 000/824 4114 
eða inga.karlsdottir@mk.is

Save the Children á Íslandi

SUMARYFIRHAFNIR Í ÚRVALI

Vertu vinur á 
Facebook

Skoðið
laxdal.is/
Yfirhafnir



UMBREYTING Á AUGABRAGÐI 

Miracle 
Cream

Kremið sem umbreytir áferð húðarinnar 
frá fyrstu snertingu. 

Nýjung

VER HÚÐINA 
GEGN ÖLDRUN
OG AÐLAGAST 
HÚÐLIT ÞÍNUM 
FULLKOMLEGA

Einstök innihaldsefni í kreminu eru rík af örsmáum litarögnum, 
sem sjálfkrafa aðlaga sig að húð þinni. 

Formúlan gegn öldrun inniheldur 7 virk innihaldssefni.

1500



FÓLK|HEILSA

Meltingin er nánast full-
komin eftir að ég fór að 
nota Obtibac Probiotics-

gerlana og ég get ekki hugsað mér 
að vera án þeirra,“ segir jóga-
kennarinn Marta Eiríksdóttir sem 
starfar í Lifandi markaði. 

„Ég er með viðkvæma melt-
ingu og hef þjáðst af meltingar-
óþægindum í langan tíma. Því 
fylgir tilheyrandi vanlíðan, 
þreyta og orkuleysi en eftir 
að ég byrjaði að nota Optibac 
Probiotics-gerlana hef ég ekki 
fundið fyrir þessum hvimleiðu 
einkennum.“

Streita, lélegt eða einhæft 
mataræði og sýklalyfjanotkun 
hafa neikvæð áhrif á þarmaflór-
una, ásamt mikið unninni mat-
vöru sem skortir nauðsynlega 
gerla sem bæta þarmaflóruna. 
Því er ráðlagt að taka inn vel 
rannsakaða meltingargerla á 
degi hverjum.

Í þörmum fyrirfinnast bæði 
góðar og vondar bakteríur. Talið 
er mikilvægt að hlutfall góðra 
baktería sé yfir 70 prósent. Margir 
kannast við óþægindi í meltingar-
vegi vegna slæmra baktería, eins 
og loft í maga, magakrampa, niður-
gang og hægðatregðu, og ef slæmt 
ástand í þarmaflórunni varir lengi 
er það talið geta leitt af sér ýmsa 
kvilla, ofnæmi, óþol, minni vörn 
gegn umgangspestum og sýk-
ingum, bólgusjúkdóma og veik-
ingu á ónæmiskerfinu sem leitt 
getur af sér alvarlega sjúkdóma.

Auk þess að nota For a Flat 
Stomach frá Optibac Probiotics á 
hverjum degi notar Marta einnig 
For Every Day Extra (sterkan) sem 
hefur einstaklega góða virkni og 
inniheldur fimm ítarlega rann-
sakaðar bakteríutegundir. Þar má 
nefna L. Acidopilus NCFM® sem 
hefur fengið lofsamlega umfjöllun í 
yfir 75 viðurkenndum vísindaritum.

BESTA FORVÖRNIN ER GÓÐ 
BAKTERÍUFLÓRA Í MELTINGARVEGI
RARITET KYNNIR  Heilbrigð bakteríuflóra í meltingarvegi gegnir mikilvægu hlutverki í góðri heilsu. Dagleg inntaka vinveittra gerla 
styrkir ónæmiskerfið og hjálpar líkamanum að losna við hvimleið einkenni meltingaróþæginda.

 – Extra sterkur fyrir daglega heilsu (Probiotic)

•Extra sterk Probiotic-formúla með 20 
milljörðum af lifandi bakteríum í dagskammti.

•Inniheldur 5 ítarlega rannsakaðar 
bakteríutegundir, m.a. L. Acidopilus NCFM® 
– með yfir 75 greinum birtum í viðurkenndum 
vísindaritum.

•Vinnur á IBS (Irritable bowel syndrome) – 20 
prósent fólks þjást af IBS.

•Virkni hefur verið sönnuð í fjölmörgum rann-
sóknum, eins og við IBS, ofnæmi og fyrir þá 
sem eru á sýklalyfjum. Er ónæmisbætandi fyrir 
eldra fólk. Mælt með fyrir alla sem lifa hröðu 
og streituvaldandi lífi, þá sem nota sýklalyf 
oft eða að staðaldri og fólk með meltingar-
vandamál, svo sem: IBD (Ulcerative colitis, Diverticulitis, Crohn‘s di-
sease), Candida-ofvöxt eða IBS.

FOR DAILY WELLBEING
– fyrir daglega heilsu

•Hollari en sykraðir mjólkurdrykkir með 
gerlum.

•5 milljarðar lifandi vinveittra gerla í hverjum 
dagskammti.

•Sex mismunandi vinveittar Probiotic-bakt-
eríur. Heildarlausn fyrir alla hluta meltingar-
kerfisins.

•Inniheldur auk þess Prebiotic sem tryggir 
gott jafnvægi á góðum vinveittum bakteríum í 
meltingarvegi.

Sérstaklega mælt með fyrir alla sem vilja fá L. 
Acidophilus eða vöru sem inniheldur alhliða 
Probiotic-gerla. Gott fyrir þá sem eru með lélega 
meltingu, bólur eða exem.

HVAR FÆST OPTI-
BAC PROBIOTICS?

Optibac Probiotics fæst á 
eftirfarandi stöðum: Lif-
andi markaður, Lyf og heilsa, 
Apótekarinn, Lyfsalinn, 
Lyfjaver, Lyfjaval, Reykja-
víkur apótek, Apótek Vestur-
lands, Apótek Suðurnesja, 
Árbæjarapótek, Apótek 
Garðabæjar, Apótek Hafnar-
fjarðar og Urðarapótek.

Í aldaraðir hafa íbúar Austur-
Jövu í Indónesíu ræktað engifer í 
nær ingar ríkum jarðvegi eldfjalla-
eyjunnar. Þessi ræktun er með sér-
stöku bragði sem ekki er auðvelt 
að ná fram annars staðar í veröld-
inni, svo einstakt er það.

Í dag eru Chimes-engiferbitarnir 
seldir um allan heim, enda eru þeir 
sérlega bragðgóðir og heilsubæt-
andi á marga vegu. 
Þeir fást í Lyfjum 
og heilsu, Apótek-
aranum, Lyfjaveri, 
Lifandi markaði, 
Lyfjavali, Árbæjar-
apóteki og flestum 
öðrum apótekum 
um land allt, auk 
þess í völdum versl-
unum Olís og 10-11.

Engifer þykir 
virka vel til að 
draga úr bílveiki, 
flugveiki og gegn 

morgun ógleði, tíðaverkjum og hita-
kófi. Einnig er engifer mikið notað 
til að bæta meltingu og ónæmis-
kerfi.

Það sem skiptir mestu máli 
er að Chimes-engiferbitarnir eru 
frábærir á bragðið og góðir sem 
nammi til að styrkja sál og líkama í 
amstri dagsins. 

Þú verður að prófa.

HEILSUNAMMI Í 
FERÐALAGIÐ EÐA 
GÖNGUTÚRINN

RARITET KYNNIR Chimes-engiferbitar eru bæði 
afar hollir og bragðgóðir. Engiferbitarnir fást í 
 flestum apótekum.

CHIMES-HEILSUBITAR Engiferbitar sem bæta meltinguna og 
styrkja ónæmiskerfið. MYND/PJETUR

MELTINGIN Í LAG Til að viðhalda reglulegri meltingu er nóg að taka einn skammt á dag. 
Hentar öllum aldri og einnig konum sem ganga með barn eða eru með það á brjósti.

Hægðatregða er algengt vanda-
mál hjá fjölda fólks; einkum 
konum, börnum, unglingum 
og eldra fólki, auk þess sem 
 margir upplifa meltingartrufl-
anir af þessu tagi á ferðalögum.

„Bifidobacteria & Fibre“ frá 
OptiBac Probiotics inniheldur 
einn mest rannsakaða pro-
biotic-geril í heimi. Einnig 
prebiotics-trefjar í miklu magni 
sem koma reglu á meltinguna. 
Þeim sem hafa lágt hlutfall vin-
veittra baktería í þörmum er 
hættara við hægðatregðu og 
því dugandi heilræði að auka 
inntöku á góðum bakteríum, 
eins og virku bakter íunni Bi-
fidobacterium lactis BB-12®.

„Bifidobacteria & Fibre“ 
kemur meltingunni í lag og er 
öruggt til inntöku fyrir börn 
eldri en eins árs, fullorðna, 
konur á meðgöngu og með 
börn á brjósti.

Til að viðhalda reglulegri 
meltingu er nóg að taka einn 
skammt á dag en við hægða-
tregðu er ráðlagt að taka upp 
í fjóra skammta daglega; með 
morgunmat,  hádegismat, kvöld-
mat og áður en farið er að sofa.

TRAUST LAUSN VIÐ HÆGÐATREGÐU
Byltingar kennd lausn fyrir þá sem þjást af hægðatregðu. 

FOR DAILY WELLBEING EXTRA STRENGTHFOR DAILY WELLBEING 



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið

Víkurskóli í Vík sem er sameinaður leik-, grunn- og tónskóli 
óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:
 
• umsjónarkennara á mið og yngsta stig
• leikskólakennara
• tónmenntakennara
• forskólakennara við tónskóladeild
• sérkennara

Laun skv. Kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k.

Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendast á skólastjóra Víkurskóla
Ragnhildi Einarsdóttur ragnhildur@vik.is , s. 8454270.

 www.vikuskoli.vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík 

Leikskólar MosfellsbæjarLeikskólar Mosfellsbæjar
Leikskólakennara vantar til starfa frá næsta skólaári

Um er að ræða stöður leikskólakennara og deildarstjóra. 
Til greina kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun 
og reynslu. 
Kjör skv. samningum LNS við FL.

Upplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er að finna á 
heimasíðu Mosfellsbæjar www.mos.is 
Umsóknarfrestur er til 1. júní og umsóknum skal skilað til 
leikskólastjóra viðkomandi skóla.

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í Markaðsdeild
Markaðsdeild Landsbankans leitar að öflugum liðsmanni með góða þekkingu og 
brennandi áhuga á samfélagsmiðlum. Við leitum að áhugasömum einstaklingi til að  
takast á við fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að hafa 
frumkvæði, hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér.

Helstu verkefni

 » Dagleg umsjón með samfélagsmiðlum.

 » Almenn markaðsstörf.

 » Greining á markaðstækifærum.

 » Samskipti við auglýsingastofu, miðla 
og birgja.

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

 » Góð íslenskukunnátta og færni í rituðu 
máli skilyrði.

 » Góð þekking og mikill áhugi á 
samfélagsmiðlum.

 » Reynsla af markaðsstörfum er kostur.

 » Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

 » Frumkvæði, færni í samskiptum og 
þægilegt viðmót.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Elínborg Kvaran, 
forstöðumaður Markaðsdeildar, í síma 410 
6886 / 825 6186, Þórmundur Jónatansson 
í Markaðsdeild í síma 410 7089 / 820 6548 
og Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði  
í síma 410 7907 / 898 2664. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 
föstudeginum 30. maí nk.
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með viðskiptamannabókhaldi
• Innheimta og gerð reikninga
• Umsjón með innflutningspappírum
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Greiðsla reikninga

Hæfnikröfur:
• Reynsla og þekking af  sambærilegum störfum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Vélasalan er öflugt þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi 
sem sérhæfir sig í innflutningi og sölu á vélum og 
búnaði í fiskiskip og báta og flestu sem því tilheyrir.

Nánari upplýsingar veitir Ingvaldur Gústafsson, 
ingvaldur@velasalan.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk.   
Umsóknir skulu sendar á ingvaldur@velasalan.is

Starfsmaður í fjárhagsdeild Vélasölunnar 
Vélasalan óskar eftir starfsmanni í fjárhagsdeild sína. (75% starfshlutfall)

Verslunarstjóri mun sjá um allan daglegan rekstur verslu-
narinnar ásamt umsjónar með útleigu á íbúðum á efri hæð 
hússins.

Kennarar óskast til starfa við Gerðaskóla
í Sveitarfélaginu Garði skólaárið 2014-15.

Við óskum eftir að ráða kennara til kennslu í myndmennt 
auk almennrar bekkjarkennslu á yngra stigi.  Einnig óskum 
við eftir kennara til að kenna  íslensku sem annað tungumál 
og sérkennslu.  Við leitum eftir metnaðarfullum kennurum 
sem vilja ná góðum árangri og eiga gott með að vinna í 
góðum starfsmannahópi.

Gerðaskóli er vel búinn heildstæður grunnskóli með um  
200 nemendur í Sveitarfélaginu Garði á Suðurnesjum.  
Allur aðbúnaður starfsfólks og nemenda er mjög góður.

Áhugasamir eru hvattir til að heimsækja okkur og skoða 
aðstæður.  Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í  
síma 422-7020.  Umsóknarfrestur er til 30. maí.

Starfið: Samgöngustofa leitar að umferðareftirlits-
mönnum á umferðarsvið stofnunarinnar. Starfið felst 
í eftirliti með stærð og þyngd ökutækja, hleðslu, 
frágangi og merkingu farms, eftirliti með kílómetra-
gjaldi, olíugjaldi og gjaldþyngdum bifreiða auk eftir-
lits með útfyllingu akstursbóka og eftirlits með 
álestraaðilum. Að auki felst í starfinu eftirlit með 
aksturs- og hvíldartíma ökumanna, ástandi ökurita 
og ökumæla, sem og leyfisskyldri starfssemi 
vegna fólks- og farmflutninga á landi, leyfisskoðun 
hópbifreiðum og leigubifreiðum. Ennfremur skráning 
brota og afskipta, skýrslugerð og úrvinnsla gagna. 
Starfshlutfall er 100%. Um þrjú stöðugildi er að ræða. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun. 
•   Almenn tölvufærni.
•   Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
•   Þekking á málaflokknum er kostur.
•   Mjög gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti.
•   Mjög gott vald á ensku, bæði í ræðu og riti. Þriðja 
     tungumál er kostur.
•   Leitað er að einstaklingum sem eru úrræðagóðir, 
     færir í mannlegum samskiptum og una sér vel í 
     hópstarfi. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2014 

Nánari upplýsingar veitir Marta Jónsdóttir, 
deildarstjóri umferðareftirlits og leyfisveitinga 
í síma 480-6000. 

Starfið: Samgöngustofa óskar eftir að ráða til starfa 
sérfræðing á skipaeftirlitsdeild með starfsstöð í 
Reykjavík. Starf sérfræðings á skipaeftirlitsdeild 
felst í að sinna eftirliti með stærri skipum, vera 
tæknilegur eftirlitsmaður og leiðbeinandi annarra 
skoðunarmanna  við framkvæmd skoðana á 
skipum. Sérfræðingurinn hefur yfirumsjón með 
gerð skoðunarhandbóka, gerð skírteina og öðrum 
verkefnum sem til falla.  Viðkomandi mun vera 
staðgengill deildarstóra.  Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Hafa lokið námi í tæknifræði, skipa- eða vélaverk-
      fræði eða vera handhafi skírteinis til fyllstu réttinda  
     til skipstjórnar eða vélstjórnar
•   Hafa reynslu af eftirliti með ástandi skipa og skips-
     búnaðar, eftirliti með smíði skipa eða með breyting-
      um á skipum
•   Þekkja til þeirra reglna og laga sem gilda um öryggi 
      skipa og til þess öryggisbúnaðar sem skip skulu búin.
•   Hafi haldgóða þekkingu og færni í íslensku, ensku 
      og einu Norðurlandatungumáli.
•   Hafi þekkingu og reynslu af  notkun algengustu 
     hugbúnaðarforrita.
•   Hafa reynslu af stjórnun og færni í mannlegum 
      samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2014. 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur J. Briem, 
framkvæmdastjóri siglingsviðs í síma 480-6000. 

UMFERÐAREFTIRLITS-
MENN Á UMFERÐARSVIÐI

SÉRFRÆÐINGUR Á 
SKIPAEFTIRLITSDEILD

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.

Í boði eru áhugaverð 
og fjölbreytt störf 
þar sem hæfileikar og 
frumkvæði fá notið sín. 

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 

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. 

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

SPENNANDI 
STÖRF HJÁ
SAMGÖNGUSTOFU
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STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

UM BASIS
HVERNIG Á AÐ SÆKJA UM

atvinna@basis.is 

LINUX SÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST

SPENNANDI
SUMARSTÖRF
FYRIR NÁMSMENN
Umsóknarfrestur til 28. maí.
Allar nánari upplýsingar má finna á vef 
Vinnumálastofnunar: www.vmst.is

Vinnumálastofnun  Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800
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Ert þú nýi efnafræðikennarinn okkar?
Menntaskólinn í Kópavogi (st. 1973) er framsækinn og metnaðar- 
fullur framhaldsskóli sem leggur áherslu á góða raungreina- 
kennslu.  Nú vantar okkur einn öflugan liðsmann til viðbótar í  
okkar frábæra kennarahóp því starf efnafræði-kennara í MK  
er laust til umsóknar. 

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf í efnafræði og kennslu- 
réttindi á framhaldsskólastigi.  Einnig þarf umsækjandi að 
hafa gaman af að vinna með fólki og hafa brennandi áhuga 
á innleiðingu grunnþátta nýrrar námskrár í raungreinar með 
fjölbreyttum  kennsluháttum. Launakjör fara eftir kjarasamningi 
framhaldsskólakennara og stofnanasamningi MK.  
Umsóknarfrestur er til 30. maí. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yfirlits um fyrri störf.  
Umsókn skal senda til skólameistara (margret.fridriksdottir@mk.is).

Allar upplýsingar um skólann okkar er að finna á mk.is

Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari, Margrét 
Friðriksdóttir, og aðstoðarskólameistari, Helgi Kristjánsson,  
í síma 594 4000.

Skólameistari

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 23. maí nk. 

Sölufulltrúi

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

VERKSTJÓRI Í VÉLSMIÐJU BUGÐUFLJÓTI
ÍSTAK  óskar eftir að ráða verkstjóra í vélsmiðju fyrirtækisins að 

Bugðufljóti 19, Mosfellsbæ.

Viðkomandi þarf að hafa sveinspróf í vélvirkjun eða stálsmíði, 

tölvukunnátta er æskileg.

VERKSTJÓRI Á VERKSTÆÐI - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á viðgerðarverkstæði Ístaks í Noregi.

Viðkomandi þarf að hafa sveinspróf í vélvirkjun eða bifvélavirkjun og 

víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og vinnuvéla, tölvukunnátta er 

æskileg.

Ensku og/eða norsku kunnuátta er nauðsynleg.

Í starfinu felst utanumhald um rekstur vélaverkstæðis, varahlutainnkaup, 

skráningar á viðhaldi tækja ásamt utanumhaldi á tímaskráningum 

starfsmanna ofl.

TRÉSMIÐIR - GRÆNLAND
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til tímabundinna starfa við fram-

kvæmdir á Grænlandi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

www.tskoli.is

kennarar óskast
í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins, á haustönn 2014. 

Framúrskarandi 

Hönnunar- og 
handverksskólinn
Staða í gull- og silfursmíði.
Meistararéttindi í gull- og silfursmíði. Menntun 
í hönnun ásamt þekkingu á steinaísetningu 
æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ágústsdóttir,
skólastjóri Hönnunar- og handverksskólans,  
í síma 514 9201 og í tölvupósti, sa@tskoli.is.

Skipstjórnarskólinn
Staða í faggreinum skipstjórnar. 
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg. 
Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni 
Óskarsson, skólastjóri Skipstjórnarskólans,  
í síma 514 9551 og í tölvupósti, vmo@tskoli.is.

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

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. 
Valdemarsson, skólastjóri Raftækniskólans,  
í síma 514 9251 og í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Upplýsingatækniskólinn
Tvær stöður á tölvubraut.
Sérhæfing í forritun, vefforritun og kerfisfræði.

Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir,
skólastjóri Upplýsingatækniskólans,  
í síma 514 9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

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

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

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, 
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501 
og í tölvupósti, egud@tskoli.is.

Í allar stöður er leitað að kennurum með kennsluréttindi og kennslureynslu.
Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ. 
Umsóknarfrestur er til 25. maí. Allar umsóknir sendist á bg@tskoli.is.
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Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, fiskeldi og 
húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru. Fóðurblandan rekur 
þrjár verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á sínu sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við 
bændur hér á landi. Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Söluráðgjafi

Fóðurblandan leitar af öflugum söluráðgjafa til þess 
sinna viðskiptavinum fyrirtækisins sem og að afla nýrra 
viðskiptavina.

Helstu verkefni
• Þjónusta og viðhalda jákvæðum og góðum tengslum 
 við viðskiptavini
• Afla nýrra viðskiptasambanda
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Heimsóknir til viðskiptavina
• Greining sölutækifæra 

Hæfniskröfur
• Búfræðimenntun eða reynsla af bústörfum æskileg
• Reynsla af sölumennsku
• Góð almenn tölvukunnátta
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Geta unnið sjálfstætt sem og í teymi
• Reglusemi og góð ástundun

Umsóknir sendist á Böðvar Jónsson, framkvæmdastjóra  
sölu- og markaðssviðs, bodvar@fodur.is sem einnig veitir 
nánari upplýsingar. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2014

Starfsmaður í dreifingu 
lausafóðurs
Fóðurblandan leitar að öflugum starfsmanni til að sinna og 
skipuleggja dreifingu lausafóðurs til viðskiptavina.

Helstu verkefni
• Skipulag dreifingu lausafóðurs til viðskiptavina
• Umsjón með áfyllingu á fóðurbíla
• Umsjón með sýnatöku
• Þrif á afgreiðslusvæði í samræmi við þrifaáætlanir
• Samskipti við söludeild/viðskiptavini
• Skipulagning viðhalds á fóðurbílaflota í samráði 
 við Framkvæmdastjóra framleiðslusviðs

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
 (Meirapróf og þekking á vélbúnaði er kostur)
• Faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Reglusemi og góð ástundun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir sendist á Daða Hafþórsson, framkvæmdastjóra 
framleiðslusviðs, dadi@fodur.is sem einnig veitir nánari  
upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2014.

Icleland Europe Travel partnership  óskar eftir  að komast í 
samband við  reynda,  útsjónarsama og ráðagóða leiðsögu-
menn  sem eru tilbúnir að taka að sér tímabundin verkefni,  
svo og aðstoðarfólk sem talar eitt eða fleiri af eftirfarandi 
tungumálum; ensku, rússnesku og kínversku;  mandarín og/
eða kantónsku. 
Vinsamlegast sendið umsókn  og ferilskrá á netfangið 
info@icelandeuropetravel.com

Sjálfstætt starfandi 
leiðsögumenn og/eða 

túlkar óskast

Vélvirkjar-Vélstjórar-Rafsuðumenn
Við leitum af manni á þjónustu verkstæði okkar. Starfið 
er fjölbreytt og krefjandi,  þjónusta,  uppsetning  frysti og 
kælikerfa og viðhald á vélbúnaði  í stór og smá frysti og 
kælikerfi. Við leitum að vélvirkja, vélstjóra eða manni með 
sambærilega reynslu.
Hæfniskröfur:  Þarf að hafa þekkingu á vinnu við vélbúnað

Þarf að hafa reynslu af Tig suðu og Rafsuðu.
Þarf að hafa grunnþekkingu á rafmagnsvinnu
Þarf að geta unnið einn, eða með fleirum.
Þarf að vera tilbúin að vinna langa  
vinnudaga í törnum.
Þarf að hafa góða þjónustulund .

Við leitum af framtíðar manni, æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi 
umsókn  
á netfangið:  
frysti@islandia.is 
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Fáðu útrás fyrir

sköpunarkraftinn

Við leitum að hæfileikaríkum og drífandi grafískum hönnuði 
til að ganga til liðs við öflugt teymi snillinga í markaðsdeild Símans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla af grafískri hönnun 

og auglýsingagerð nauðsynleg 

• Reynsla af vefhönnun er æskileg

• Reynsla af innanhússhönnun er kostur

• Frumkvæði og drifkraftur

• Mikil samskiptalipurð og hæfni  

til að vinna í hópi

• Góð aðlögunarhæfni og sveigjanleiki

• Heilindi og jákvætt viðhorf

• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

Helstu verkefni:
• Grafísk hönnun á markaðsefni, umbúðum 

og merkingum

• Uppsetning skjala og PPT-kynninga

• Útstillingar og merkingar  

í verslunum Símans

• Hugmyndavinna og framkvæmd  

í tengslum við innri markaðssetningu

• Almennur stuðningur og þátttaka  

í verkefnum markaðsdeildar  

og mannauðsdeildar 
 

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Halldóru Jónsdóttur, ráðgjafa á mannauðssviði 
Símans á netfangið halldoraj@siminn.is
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Verzlunarskóli Íslands óskar eftir að ráða  
í eftirfarandi starf fyrir næsta skólaár.

Efnafræðikennari – tímabundið - 80-90% staða

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

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

Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,  
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.  
Umsóknarfrestur er til 26. maí og skal senda umsóknir 
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1,  
103 Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. Skólinn er bekkjarskóli 
en nemendur ljúka prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið 
á milli fjögurra mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög tæknivæddur og er 
aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.

Leikskólakennara vantar
Við leikskóla Auðarskóla í Búðardal vantar leikskólakennara 
til starfa. Um er að ræða tveggjadeilda leikskóla með um 40 
börnum. Húnsæði leikskólans er nýlegt og aðstaða barna og 
starfsfólks góð. Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tón-
listarskóli. Nánari upplýsingar má finna á www.audarskoli.is 

Menntun og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að starfa sem leikskólakennari
• Farsæl reynsla í starfi með börnum
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði

Upplýsingar um stöðuna veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 8997037 eða á netfanginu  
eyjolfur@audarskoli.is. Áhugasamir sendi umsókn og  
ferilskrá rafrænt á sama netfang. 

Umsóknarfrestur er til 24. maí

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar 
kennara til starfa skólaárið 2014 -15

Meðal kennslugreina er enska á mið- og elsta stigi.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags- 
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru  
mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 26. maí 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Skólastjóri

ERTU TIL Í SLAGINN?

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir 
á áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

Vegna aukinna umsvifa hér heima og í Noregi 
óskar ÍAV eftir að ráða í eftirfarandi störf:  

Verkefnastjóri með verklegum framkvæmdum

Menntunar – og hæfniskröfur:

Menntun á sviði verk- eða tæknifræði
Stjórnunar- og rekstrarreynsla er kostur
Reynsla af tilboðsgerð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð enskukunnátta
Góð kunnátta í norðurlandamáli 

Trésmiðir

Óskað er eftir reyndum trésmiðum til starfa. Um er að ræða 
verkefni á höfuðborgarsvæðinu, á Suðurnesjum og í Noregi.

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 530-4200. Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, 
www.iav.is. Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Vélavörður/Vélstjóri
Óska eftir vélaverði á 200t rækjuskip. Þarf einnig að 

geta leyst af sem fyrsti vélstjóri.
Upplýsingar í s. 892 2590

Óskum eftir að ráða 
hressann og skapandi 
hársnyrtisvein eða 
meistara í 50% starf. 
Möguleiki á fullu starfi 
fyrir réttan aðila. 
Skuggi s: 571 4420

Aðalbókari á fjármála- og 
rekstrarsviði óskast
Inkasso ehf. og tengd félög leita að aðalbókara

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí. 
 

Leitað er að einstaklingi með reynslu af 
bókhaldi. Nákvæmni og sjálfstæði í starfi 
eru nauðsynlegir eiginleikar sem og góð 
færni í DK bókhaldsforriti. Viðkomandi þarf 
að hafa yfirgripsmikla þekkingu á bókhaldi, 
afstemmingu, sjóðstreymisáætlunum og 
skýrslugerð. Fjármálasvið ber einnig ábyrgð 
á almennum rekstri skrifstofunnar.

Umsóknir berist á netfangið  
umsokn@inkasso.is

INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

Inkasso var stofnað árið 2010 og sérhæfir sig í milliinnheimtu og reikningagerð fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Tengd fyrirtæki eru móðurfyrirtæki og önnur systurfyrirtæki 
sem starfa á mismunandi starfssviðum.

Um Inkasso ehf.

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 141495

Starfssvið

Almenn bókhaldsstörf
Sjóðstreymisáætlanir
Skýrslugerð
Ábyrgð á mánaðarlegum afstemmingum
Greiðsla reikninga
 
Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi, sem dæmi 
viðurkenndur bókari eða endurskoðandi.
Góð kunnátta í DK bókhaldsforriti
Nákvæmni og talnagleggni
Mikil reynsla af bókhaldi er skilyrði
Góð almenn tölvufærni

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri rekstrar, 
georg@inkasso.is
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Rauði krossinn í Reykjavík óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að öflugum 
einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði 
og skipulögð vinnubrögð.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. júní nk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá og 
fylgigögnum óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins í Reykjavík
• Fylgir eftir stefnu félagsins, ákvörðunum stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi Rauða krossins í Reykjavík gagnvart stjórn deildarinnar
• Stýrir og ber ábyrgð á rekstri skrifstofu og annarri starfsemi sem heyrir undir 
   Rauða krossinn í Reykjavík
• Stuðlar að góðum tengslum við aðrar deildir félagsins og landsskrifstofu
• Að öðru leyti fer um starfssvið hans eftir stefnu og fyrirmælum sem stjórn 
   Rauða krossins í Reykjavík gefur

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Þekking á sjálfboðinni þjónustu mikill kostur
• Áhersla er lögð á samskiptahæfileika
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði
• Þekking á samningagerð

Framkvæmdastjóri

Rauði krossinn í Reykjavík er deild innan Rauða krossins á Íslandi sem er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu 
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á 
Íslandi er að bregðast við hvers konar neyð hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í 
samfélaginu og veita aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Rauði krossinn í Reykjavík er með fjölbreytt 
verkefnaval og sinna liðlega 900 sjálfboðaliðar á öllum aldri margskonar störfum í þágu samfélagsins í hverjum mánuði.

- Framkvæmdastjóri stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins í Reykjavík og ber ábyrgð á starfseminni. 
- Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að starfsemin sé í samræmi við stefnu stjórnar og samþykktir Rauða krossins á Íslandi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í

samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð,
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum,
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði

Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu
árum.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2014.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir,

engilbs@landspitali.is og Nanna Briem, sérfræðilæknir,
nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Engilberti Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði
við Hringbraut.

» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á
þeim og innsendum gögnum.

GEÐSVIÐ
 Læknar í starfsnámi

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði. 
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu
1. ágúst til 1. desember 2014, í 6-12 mánuði.

Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í 
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-,
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

www.skra.is
www.island.is

Starf verkfræðings/hagfræðings á Mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands 
er laust til umsóknar. Starfið er í Reykjavík.

Verkfræðingur/hagfræðingur 

Helstu verkefni:
• Umsjón með útgáfu hagrænna upplýsinga
• Túlkun og úrvinnsla upplýsinga um kaup og leigu 

fasteigna
• Sérvinnslur og upplýsingagjöf úr fasteignaskrám
• Þátttaka í árlegu endurmati fasteigna

Menntunar og -hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkfræði, hagfræði eða skyldum 

greinum, meistarapróf æskilegt
• Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL er æskileg
• Þekking á landupplýsingum er kostur
• Góð færni til að greina og finna lausnir 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 
• Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn 

og umsjón með verkefnum
• Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á 
netfanginu sjh@skra.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2014.
 
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

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

Lausar kennarastöður við leik- og  
grunnskóla Snæfellsbæjar

Snæfellsbær auglýsir lausar kennarastöður við leik- og 
grunnskóla sveitafélagsins.  

Í Snæfellsbæ eru tveir leikskólar, einn á 
Hellisandi og annar í Ólafsvík.  

Leikskólarnir  vinna með stærðfræði/numicon,málörvun 
barna og umhverfismennt.  
Útfærslurnar eru ólíkar milli leikskóla. Farið inn  á heima-
síðu skólana og kynnið ykkur starf okkar frekar.   
http//leikskolinn.is/krilakot og http// leikskólinn.is/kriubol/.

Í Grunnskóla Snæfellsbæjar eru lausar 
eftir farandi stöður: Almenn kennsla og 

umsjón á yngsta stigi, 2/3 staða textíl mennta- og heimilis-
fræðikennarastaða og ½ staða í upplýsinga- og tækni-
mennt á mið- og unglingstigi skólans.

Nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu 
hans www.gsnb.is og á Fésbókarsíðu skólans,  
https://www.facebook.com/grunnskolisnaefellsbaejar?ref
=hl er að finna myndir úr starfi hans og annan fróðleik.

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Stefánsdóttir, 
leikskólastjóri leikskóla Snæfellsbæjar í síma 4336925/26 
eða í póstfanginu leikskolar@snb.is og Magnús Þór 
Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar í síma 
4339900 eða á póstfanginu maggi@gsnb.is.

Umsóknarfrestur til og með laugardeginum 31.maí

Minnt er á eftirfarandi samhljóða grein í lögum um  
leik skóla nr. 90 frá 2008 og lögum um grunnskóla nr. 91  
frá 2008:

„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/grunnskóla  
einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum 
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal 
liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla 
upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Matreiðslumaður óskast
Brasserie Ask Suðurlandsbraut 4a Reykjavík  

vantar metnaðarfullan og duglegan matreiðslumann  
með réttindi eða mikla og almenna reynslu af matreiðslu.

Unnið er á vöktum 2-2-3 
Opið til kl. 22.00 öll kvöld.

Nánari upplýsingar í síma 8983595 
eða haukur@askur.is

GÆÐASTJÓRNUNARDEILD

Fossaleyni 16  •  112 Reykjavík
Sími 534 8400  •  www.tgverk.is

Upplýsingar/umsóknir: Benedikt Egilsson rekstrar- og gæðastjóri
     benedikt@tgverk.is, sími 824 8402

  Helstu verkefni:
· Framkvæma gæðaúttektir
· Framkvæma öryggisúttektir
· Eftirfylgni með úrlausn gæðaúttekta
· Eftirfylgni með úrlausn öryggisúttekta
· Útbúa gögn fyrir byggingaryfirvöld
· Þróun á gæðastjórnunarkerfi 
  fyrirtækisins
· Vinna að ýmsum sérverkefnum 
  sem tengjast gæðastjórnun

  Menntunar- og hæfniskröfur:
· Menntun sem nýtist í starfi
· Góð tölvukunnátta
· Gott vald á íslensku máli

· Góðir samskiptahæfileikar
· Stjórnunarhæfni
· Skipulögð og öguð vinnubrögð

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland, Liechtenstein and Norway respect their obligations under
the EEA Agreement. The Authority protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by rules or practices
of the EFTA States. The Authority also enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States abide by
the rules relating to competition.  The Authority is located in Brussels and employs a total of 70 international staff. 

The Authority is seeking two case handlers for its Internal Market Affairs
Directorate to be assigned responsibilities for surveillance work in relation 
to the EFTA States in the fields of 

• General internal market law - in particular free movement of goods

• Transport - safety, security, freedom to provide services and establishment 

Deadline for application: 5 June 2014.  
Start date: Autumn 2014 

To see the detailed vacancy notice including eligibility and selection 
criteria and conditions, please consult the Authority’s career website
https://jobs.eftasurv.int  
All applications need to be submitted online.

Officers for the Internal Market Affairs Directorate



Aðstoðarskólameistari
Við Iðnskólann í Hafnarfirði er laus til umsóknar staða 
aðstoðarskólameistara frá og með 1. ágúst 2014.  Um er að 
ræða fullt starf til fjögurra ára með möguleika á endur-
ráðningu.  Aðstoðarskólameistari skal uppfylla skilyrði í 
ákvæðum laga um lögverndun á starfsheiti og starfsrétt-
indum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og 
skólastjóra. Aðstoðarskólameistari er staðgengill skóla-
meistara og vinnur með honum við daglega stjórn skólans 
og rekstur.  

Umsókn þarf ekki að skila á sérstöku eyðublaði. Með 
umsókn skal fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf, 
meðmælendur og menntun. Umsóknir skal senda til skóla-
meistara á netfangið arsaell@idnskolinn.is eða á heimilis-
fang skólans: Iðnskólinn í Hafnarfirði, Flatahrauni 12, 220 
Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 6. júní 2014.  Laun eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi KÍ og fjármála- og efnahags-
ráðherra.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari, arsaell@idnskolinn.is sími 585 3600.  Nánari 
upplýsingar um Iðnskólann í Hafnarfirði má sjá á heima-
síðu skólans www.idnskolinn.is.

Skólameistari

Twill vefnaðarvöruverslun óskar eftir starfsfólki.
Ef þú hefur áhuga á saumaskap og kannt til verka og ert 

hress og skemmtileg/ur þá endilega sendu okkur ferilskrána 
þína með mynd á olof@twill.is

Skilafrestur umsókna er til 23. maí -  
öllum umsóknum verður svarað

Galdrastál slf.  – Járnsmiðja
Óskum eftir að ráða vandvirkan starfsmann í smíði og 

uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.
Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com.

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 869 8595, Sigurður

HÁRGREIÐSLUFÓLK ATH. 
Stóll til leigu, góð aðstaða, 

næg bílastæði og sanngjörn leiga.  
Uppl. á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.)  

eða í síma 551-7770/659-4135 (Begga).
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Menntun, reynsla og hæfni:
• Æskilegt er að viðkomandi hafi stúdentspróf

• Reynsla af kaffigerð og/eða þjónustustörfum 

er nauðsynleg

• Eldri en 23 ára

Persónueinkenni:
• Frumkvæði og aðlögunarhæfni

• Kraftur og metnaður

• Samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi

• Vinnusemi og skipulagshæfileikar

• Jákvæðni

• Snyrtimennska 

Umsjónarmaður Kaffigarðs

Síminn leitar að kröftugum og metnaðarfullum kaffibarþjóni 

til að hafa umsjón með og bera ábyrgð á daglegum rekstri 

Kaffigarðs, hjarta Símans, þar sem starfsmenn hittast og spjalla.

Við erum að leita að áreiðanlegum og stundvísum kaffinörd sem 

er tilbúinn að leggja sig fram við að skapa jákvætt andrúmsloft í 

Kaffigarðinum.

Helstu verkefni eru að afgreiða kaffi, te og kakódrykki, panta 

inn vörur og fylgjast með vöruúrvali. Þá mun starfsmaðurinn 

koma að verkefnum í tengslum við innri viðburði í samstarfi við 

mannauðsdeild og markaðsdeild.

Um er að ræða skemmtilegt og líflegt starf á góðum 

vinnustað. Vinnutími er frá 8 til 16.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Halldóru Jónsdóttur, ráðgjafa á mannauðssviði 
Símans á netfangið halldoraj@siminn.is

Ertu skapandi í 

kaffilistum?



| ATVINNA | 

Vegna aukinna verkefna EFLU í Noregi er óskað eftir 
starfsmanni á umhverfissvið fyrirtækisins. Um er að 
ræða fjölbreytt verkefni á sviði vatns- og fráveitu- 
hönnunar og meðhöndlunar frárennslis. Aðsetur 
starfsmanns verður í höfuðstöðvum EFLU í Reykjavík. 
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Hæfniskröfur:
  M.Sc. gráða í umhverfis- eða byggingarverkfræði er nauðsynleg
  Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
  Góð tök á norðurlandatungumáli

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal 
berast inn í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, 
fyrir 30. maí næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið 
með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Ingunn Ólafsdóttir, mannauðsstjóri,
ingunn.olafsdottir@efla.is.

EFLA verkfræðistofa 
óskar eftir starfsmanni 
á umhverfissvið

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

240 samhentra starfsmanna.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðulæknir skurðlækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201405/360
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201405/359
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201405/358
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201405/357
Matráður - afleysingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201405/356
Dósent í sálfræði HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201405/355
Dósent í líftölfræði HÍ, miðstöð í lýðheilsuvísindum Reykjavík 201405/354
Upplýsinga- og vefstjóri HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201405/353
Doktorsnemi, læknadeild HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201405/352
Kerfisstjóri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201405/351
Yfirsálfræðingur við geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201405/350
Séfræðingur í geðlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201405/349
Geislafræðingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Nesk.st./Egilsst 201405/348
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201404/277
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi 201405/347
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201405/346
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201405/345
Kennari í rafvirkjun Fjölbrautarskóli Vesturlands Akranes 201405/344
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestm.eyjum Vestm.eyjar 201405/341
Starfsmaður í afleysingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201405/340
Umferðareftirlitsmenn Samgöngustofa, umferðarsvið Reykjavík 201405/339
Sérfræðingur Samgöngustofa, skipaeftirlitsdeild Reykjavík 201405/338
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201405/337
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201405/336
Sjúkraliði LSH, göngud. sykursýki og innk.sj. Reykjavík 201405/335
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201405/334
Starfsþjálfun Þróunarsamvinnustofnun Íslands Afríka 201405/333
Sálfræðingur LSH, geðsvið Reykjavík 201405/332
Læknir í starfsnámi LSH, geðsvið Reykjavík 201405/331

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins 

á Akureyri eru: ÖRYGGI  SAMVINNA FRAMSÆKNI. 
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu 

sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður. 

Laus er til umsóknar 100% staða sérfræðings í geðlækning-
um við geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og veitist staðan 
frá 1. september n.k. eða eftir samkomulagi.

Ábyrgðarsvið: Starfið felur í sér þjónustu við sjúklinga á 
legudeild, göngudeild og bráðamóttöku.  Samvinnu við aðrar 
deildir sjúkrahússins og stofnanir á Norður- og Austurlandi.                                 
Starfinu fylgir vaktskylda, þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta 
og þjálfun aðstoðar- og deildarlækna auk tækifæra til 
rannsóknarvinnu.

Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í geðlæ-
kningum. Við leitum að geðlækni með víðtæka menntun og 
reynslu í almennum geðlækningum. Við ráðningu verður lögð 
áhersla á faglega þekkingu auk hæfileika á sviði samskipta, 
samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.
Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús, sem veitir 
almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Áhersla er lögð 
á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Geðdeild 
Sjúkrahússins á Akureyri er eina geðdeildin utan höfuðbor-
garsvæðisins. Þar eru sex stöður lækna. Deildin þjónar aðal-
lega íbúum Norður- og Austurlands frá 18 ára aldri. Deildin 
skiptist í legudeild og dag- og göngudeild með fjölbreyttum 
verkefnum. Góð samvinna er við geðsvið Landspítalans og 
stofnanir SÁÁ fyrir fíknisjúklinga.
Næsti yfirmaður er Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir 
geðlækninga sem gefur nánari upplýsingar um stöðuna í 
síma 4630100 og í tölvupósti sigmundur@fsa.is og Gróa B. 
Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri lyflækningasviðs í síma 
4630100 og tölvupósti groaj@fsa.is. Starfskjör fara eftir kjara-
samningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014.
Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði Embættis 
landlæknis um læknisstöður, sem fæst á vef sjúkrahússins 
www.fsa.is til Þóru Ákadóttur starfsmannastjóra sjúkra-
hússins eða á netfang thora@fsa.is. Umsóknum skulu fylgja 
ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upp-
lýsingum um fræðilegar rannsóknir, rit- og kennslustörf og 
staðfest afrit af fylgigögnum.

Kerfisstjóri á tölvu- og  
upplýsingatæknideild 

 
Laus er til umsóknar staða kerfisstjóra við tölvu- og up-
plýsingatæknideild. Um er að ræða 100% starf.  Starfið 
veitist frá 15. júní eða eftir  nánara samkomulagi. Í starfinu 
felst ábyrgð á fjölbreytilegri kerfisumsjón í rekstrarumhverfi 
sjúkrahússins.   

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og daglegur rekstur á netþjónum, stýrikerfum og   
 hugbúnaði (Vmware, Microsoft, Linux, SAN, IP net) 
• Þátttaka í greiningu á þörfum, tæknilegum kröfum, vali og   
 innleiðingu UT lausna
• Uppsetning og bilanagreining miðlægra kerfa
• Lágmörkun rekstrartruflana með skilgreindum 
 vinnuaðferðum
• Umsjón með afritun og geymslu rafrænna gagna

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði,   
 skyldum greinum eða vottuð færni (MCSA, MCSE   
 eða MCITP certificate) í upplýsingatækni æskileg
• Góð þekking og reynsla af rekstri upplýsingatækni
• Færni til að greina og sjá lausnir
• Góð almenn þekking á tækniumhverfum og 
 uppbyggingu netkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi ásamt   
 hæfi leika á sviði samskipta, samvinnu og ríkri þjónustulund.

Við tölvu- og upplýsingatæknideild starfa 6 manns í krefjandi 
og fjölbreyttu starfsumhverfi. Næsti yfirmaður er Árni Kár 
Torfason forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar 
sem gefur nánari upplýsingar um starfið  í síma 463 0277 
eða 860 0471, tölvupóstur arni@fsa.is . 

Launakjör eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags 
og fjármálaráðherra.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2014.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða á vef 
sjúkrahússins, http://www.fsa.is/, og skal umsóknum með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum próf-
skírteina skilað til Þóru Ákadóttir  starfsmannastjóra 
thora@fsa.is eða sendist til: Sjúkrahúsið á Akureyri Eyrar-
landsvegi, 600 Akureyri  

Staða sérfræðings í geðlækningum
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Sölumaður - Tæknimaður
Rafkaup óskar að ráða tæknimann til þjónustu og sölustarfa        

Starfslýsing:
Öll almenn þjónustustörf, ráðgjöf, sala, pantanir ofl.

Hæfniskröfur:
Skilyrði er reynsla og góð þekking á ljósabúnaði, stýrikerfum  
og almennu raflagnaefni. 

Sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund , stundvísi og reglusemi 
Reykleysi æskilegt.

Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@rafkaup.is fyrir 23. maí

Kraftmikill sölumaður óskast
Friðrik A. Jónsson ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa í sölu á siglinga og  

Starfssvið:

 auglýsingum

 markaðsstarf

Hæfniskröfur:

 

Friðrik A Jónsson stofnaði sitt fyrirtæki árið 1942 og er fyrirtækið því orðið 72 ára. Fyrirtækið hefur verið 
leiðandi á sínu svið og verið í eigu sömu fjölskyldu þar til eigendur Marás keyptu það árið 2006. Félagið er 
til húsa í Miðhrauni 13 í Garðabæ. Friðrik hóf samstarf við Willy Simonsen sem stofnaði Simonsen Radio a.s. 
í Noregi sem síðar fékk nafnið Simrad sem er eitt þekktasta merkið í sjávarútvegi í dag.
Á síldarárunum varð bylting í síldveiðum þegar Friðrik setti á Íslandsmarkað fyrsta Simrad sonarinn (Astik) 
sem á þeim tíma var settur í öll helstu síldveiðiskip á Íslandi og var upphaf að sterkri stöðu Friðriks A. Jóns-
sonar ehf og Simrad á Íslandi.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • starfsmaður í ræstingu
 • aðstoðarmaður í þjónustumiðstöð
 
Flataskóli
 • íþróttakennari
 
Álftanesskóli
 • deildarstjóri sérkennslu
 
Hofsstaðaskóli
 • námsráðgjafi
 • umsjónarmaður tómstundaheimilis
 
Vinnuskóli Garðabæjar
 • flokkstjórar
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • starfsmaður í atferlisþjálfun
 
Bæjarskrifstofur
 • byggingarfulltrúi

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

VEFSTJÓRI SÖLU- OG 
 MARKAÐSSVIÐS 

MEÐ STARFSSTÖÐ Á AKUREYRI
Saga Travel (www.sagatravel.is) er framsækið ferðaþjón-
ustufyrirtæki þar sem áhersla er lögð á hágæða þjónustu 
og vöruþróun.   Við leitum eftir hugmyndaríkum starfsmanni 
til byggja upp öfluga vefsölu í framsæknu og skapandi um-
hverfi. Leitað er eftir einstaklingi með mikla sölu-, markaðs- 
og samskiptahæfileika og sérstök áhersla lög á sjálfstæð og 
öguð vinnubrögð .  

Um framtíðarstarf er að ræða. 
 
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð með heimasíðum Saga Travel
• Umsjón og ábyrgð  á söluherferðum á vefnum
• Umsjón og ábyrgð á ásýnd Saga Travel á öðrum heima 
 síðum og samfélagsmiðlum
• Aðkoma að markaðsstörfum og markaðsstefnu félagsins  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og/eða viðamikil starfsreynsla  sem 
 nýtist í starfi
• Hæfni til að stýra verkefnum og vinna sjálfstætt
• Góð þekking á leitarvélabestun og google virkni
• Góð tök á inDesign og grunnþekking á vefforritun
• Mikil reynsla af sölu og/eða markaðsstörfum
• Mjög gott vald á ritaðri enskri tungu og greinaskrifum

Umsóknarfrestur til og með 10. júní 2014.
Óskað er eftir að umsækjendur sendi ítarlega starfsferils-
skrá með umsókn og rökstuðning fyrir hæfni í starfið.
Saga Travel hvetur jafnt konur og karla til að sækja um 
starfið

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál
 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sævar Freyr í síma 
825 8888 eða job@sagatravel.is

Skrifstofustjóri 
Náttúrustofu Vestfjarða

Náttúrustofa Vestfjarða óskar eftir að ráða skrifstofustjóra. 
Starfssvið: Bókhald, áætlanagerð og umsjón skrifstofu  
Náttúrustofunnar. Starfshlutfall 50% eða eftir samkomulagi. 
Starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða eru á Bíldudal, í 
Bolungarvík og á Hólmavík. 
Frekari upplýsingar hjá Þorleifi Eiríkssyni forstöðumanni í síma  
456 7005 eða 892 6005, netfang: the@nave.is. 
Umsóknir skulu sendar til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti 
21, 415 Bolungarvík. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2014.

EINKA- OG HÓPTÍMA-
ÞJÁLFARAR ... TAKIÐ EFTIR!
Hreyfing leitar að úrvals þjálfurum til að þjálfa 
eftir nýju kerfi sem verður kynnt í Hreyfingu í haust.

Ef þú hefur haldgóða reynslu af líkamsþjálfun, ert fyrirmynd annarra hvað 

þú sá einstaklingur sem við leitum að.

           Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá og nýlegri   
           mynd á netfangið .
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Skóladeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða leikskólastjóra  
til starfa við leikskólann Hulduheima á Akureyri frá 1. ágúst 2014.

Leikskólinn Hulduheimar er sameinaður leikskóli Holtakots og  
Síðusels og eru húsin aðgreind með nöfnunum Kot og Sel.  
Kot er u.þ.b. 33 barna leikskóli við Þverholt og Sel er þriggja deilda 
leikskóli við Kjalarsíðu með u.þ.b. 65 börn. 
Sýn Hulduheima er: Vellíðan – Virkni – Velferð.

Mótun nýrrar  stefnu fyrir nýjan skóla er í vinnslu og mikið  
og spennandi starf framundan.
Frekari upplýsingar um leikskólann má sjá  
á www.hulduheimar.akureyri.is.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu  
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.   
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2014

Skólastjóri við  
leikskólann Hulduheima 

Námsráðgjafi
óskast
Laust er starf námsráðgjafa við Tækniskólann 
– skóla atvinnulífsins, til afleysinga í eitt ár. 
Umsækjandi skal hafa lokið MA-námi í starfs- 
og námsráðgjöf. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðmundur Páll Ásgeirsson, námsstjóri, í síma 
822 2348 og í tölvupósti, gpa@tskoli.is
 
Umsóknarfrestur er til 25. maí.

www.tskoli.is

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 400 manns, víðsvegar um landið 
sem og erlendis. 
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 
var stofnað árið 1970 og hefur annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-
iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

MÆLINGAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða mælingamenn til starfa. Um er að ræða

landmælingar á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins á Íslandi.

Viðkomandi verður að hafa reynslu af sambærilegum störfum.

Við Viljum ráða fólk á nýjan og glæsilegan veitingastað Saffran á 
Bíldshöfða. Erum með lausar stöður í sal og eldhúsi, bæði fullar 
stöður og hlutastörf (ekki sumarstörf). Við gerum kröfur um að 
starfsfólk sé í góðu skapi, formi og jafnvægi, úrræðagott og leggi 
metnað sinn í starfið. Gott vald á bæði ensku og íslensku er skilyrði 
fyrir störf í eldhúsi. Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg í sal.

Sæktu um ef þú…
•  Vilt vinna á öflugum og skemmtilegum vinnustað.
•  Ert 18 ára eða eldri.
•  Vilt skapa með okkur framúrskarandi veitingastað.
•  Vilt vinna í vaktavinnu. 

Glæsibæ • Dalvegi • Ártúnsbrekku • Bæjarhrauni • Bíldshöfða

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar veitir  
Herwig: atvinna@foodco.is

OPNAR FLJÓTLEGA

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?
STARFSFÓLK ÓSKAST UMSÓKN

HÆFNISKRÖFUR

Reynsla í forritun í Dynamics NAV og 
innleiðingu Dynamics NAV viðskiptalausna.

Háskólamenntun t.d. í tölvunarfræði,  
 

Hæfni í mannlegum samskiptum og skipulögð 
vinnubrögð.

Góð enskukunnátta.

Dynamics NAV 
forritarar

Reynd
þjónustu á Microsoft Dynamics NAV, LS Retail, 

Fyrirtækið og starfsmenn þess státa af víðtækri 
reynslu á þessu sviði og hafa unnið að fjölda 
krefjandi verkefna innanlands sem og erlendis. 

Þekking starfsmanna nær út fyrir hið hefð- 
bundna svið upplýsingatækninnar og hefur 
fyrirtækið mikla reynslu af ráðgjöf til stjórnenda, 
breytingastjórnun og greiningu gagna.

Umsókn með ferilskrá skal send á job@reynd.is merkt 
„NAV forritari“ fyrir 9. júní 2014. Frekari upplýsingar 
veitir Bjarni Gaukur Sigurðsson (gaukur@reynd.is). 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reynd leitar að reyndum, metnaðarfullum 
Microsoft Dynamics NAV forriturum  
vegna aukinna erlendra verkefna.

ReReReynynynddd
þjþþ ónnnususu tututu á MMMicicicroror soooftftft DDDynynynamamamicicics s s NANANAV,V,V L L LS S S ReReRetatatailill, 

FyFyFyriririrtrttækækækiðiðið ogg stststarararfsfsfsmememennnnnn þ þ þesesess stststátátáta a a afafaf v vvíðíðíðtætætækrkrkriii 
reynslslslu uu á áá þeþeþessssssu u u svsvsviðiðiðiii ogogog  hafafafa a a unuu nininið ð ð aðaðað f f fjöjöjöldldlda a a
krefffjajajanddi i i veveverkrkrkefefefnanana i iinnnnnnanananlalalandndnds ss sesesem m m ogogog e e erlrlrlenene dididis.s.s

Þekkkkkkiiing starrrfsfsfsmamm nnnn a nænænær r r útútút f f fyryryriririr h h hiðiðið h h hefefefð-ð-ð-
bundddnanana s s svivivið ðð upplplplýsýsýsininingagagatætt knknkninininnananarrr ogogog hefffuuur
fyrirtækiðiðið mikla reynsluu a  ff f ráráráðgðgðgjöjöjöff f titiill l stststjójójórnrnrnenda,
breytingastjórnun og grerereiiininnngu gggagagagna.
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Þjónustufulltrúi Fasteigna 

Akureyrarbæjar
Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir að ráða þjónustufull-
trúa í viðhaldi leiguíbúða. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf fljótlega.

Fasteignir Akureyrarbæjar eru eignarhalds- og rek-
strarfélag í eigu Akureyrarbæjar. 
Félagið hefur sérstaka stjórn sem starfar í umboði bæ-
jarstjórnar og hefur umsjón með öllum fasteignum í eigu 
bæjarins.
Helstu verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, kaup og sala 
eigna, viðhald eigna og útleiga þeirra.

Starfssvið
•  Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna
•  Gerð viðhaldsáætlana
•  Stýring framkvæmda
•  Eftirlit með framkvæmdum
•  Samskipti og þjónusta við leigutaka og
•  Þjónustuaðila
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2014

Rauðarárstíg 27 - 105 Reykjavík - Sími: 5458980 -Netfang: iceida@iceida.is

Starfsþjálfun – þrjár stöður
Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir eftir ungu háskólafólki sem hefur áhuga á 4 mánaða starfsþjálfun í tengslum við verk- 
efni á sviði þróunarsamvinnu í þremur samstarfslöndum stofnunarinnar. Starfstími á vettvangi er frá 16. ágúst til 15. desember. 

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa lokið grunnnámi í háskóla (BA, BSc eða sambærilegri gráðu) og ekki vera eldri en 33 ára. Mjög góð 
enskukunnátta er skilyrði, þar á meðal geta til að skrifa góðan texta, góð tölvukunnátta og undirstöðuþekking í aðferðafræði. 
Gerð er krafa um sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð, áreiðanleika og lipurð í mannlegum samskiptum. Þekking á þróunarmálum, 
þróunarstarfi og afrískri menningu er ákjósanleg. Umsækjendur verða að hafa ökuréttindi.

Verkefni starfsnema í Malaví:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu og fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Umsækjendur þurfa að hafa víðtæka þekkingu  
af gagnaöflun og úrvinnslu og reynslu af notkun tölfræðiforritsins SPSS.

Verkefni starfsnema í Mósambík:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu og fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Helstu verkefnin tengjast þróun fiskeldis í smáum stíl, 
innan verkefnastoðar í fiskimálum. Hluti starfstímans verður í höfuðborginni Mapútó og hluti út á landi þar sem aðstæður eru 
krefjandi. Kunnátta í portúgölsku eða spænsku er nauðsynleg.

Verkefni fyrir starfsnema í Úganda:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu og fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum við 
áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við undirbúning og skipulag. M.a. áhersla á að greina efnahagsleg áhrif 
fiskmarkaða á nærsamfélagið.

Umsóknir skulu hafa borist skrifstofu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands fyrir 30. maí nk.

Fjármálasvið Norvikur hf. óskar eftir að ráða 
starfsmann í fjölbreytt skrifstofustarf / bókhald. 

Starfssvið:

• Aðstoð við uppgjör
• Afstemmingar lánardrottna
• Afstemmingar banka
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Bókhaldsþekking skilyrði
• Góð almenn tölvufærni – sérstaklega í Excel
• Hröð og nákvæm vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt 
og hafa ríka þjónustulund.

BÓKHALD 

Umsóknarfrestur til og með 25. maí 2014

Nánari upplýsingar veitir Lovísa Þórðardóttir skrifstofustjóri
í tölvupósti lovisa@norvik.is 
 

á heimasíðu Norvíkur, www.norvik.is

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962

með stofnun BYKO ehf. Höfuðstöðvar 

samsteypunnar eru í Reykjavík og má

skipta starfseminni upp í tvo megin þætti:

Byggingavöruverslun á Íslandi.

þjónustu um þvera Evrópu.

Byggingavöruverslun á Íslandi

BYKO ehf., byggingavörustarfsemi:

Stærsta byggingavöruverslun Íslands.

Starfrækir byggingavöruverslanir, 

timbursölur og leigumarkaði á fjölmörgum 

stöðum á landinu.

Timburiðnaður Norvikur

Staðsetning rekstrarins er í Lettlandi,

Eistlandi, Rússlandi, Bretlandi og Svíþjóð.

FJÖLBREYTT SKRIFSTOFUSTARF

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið Kópavogs 
auglýsir

Forstöðumenn dægradvalar óskast í 
Hörðuvallaskóla, Álfhólsskóla og Lindaskóla.
Forstöðumaður Dægradvalar stjórnar skipulagi
daglegrar starfsemi í Dægradvöl. Hann ber ábyrgð
á faglegu starfi, skráningu barna og eftirliti og hefur
umsjón með innheimtu dvalargjalda, í samvinnu við 
skólastjóra. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám í tómstundafræði, uppeldisfræði
eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi.
Reynsla af stjórnun og skipulögðu starfi með
börnum æskileg
Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og skipulagshæfni
Frumkvæði og metnaður í starfi.

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

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

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI  
Á AKUREYRI TIL LEIGU EÐA SÖLU  

STRANDGATA 3
258 m2 húsnæði til leigu á besta stað í miðbæ Akureyrar, 
við Ráðhústorgið.Inngangar og útstillingagluggar bæði  
að austan og vestan. Mjög sýnilegt öllum sem fara um 
miðbæ Akureyrar. Húsnæðið er innrét tað sem fata- 
verslun , en áður hefur verið rekin veitingarstaður í  
eigninni.  Stór og sólrík verönd framan við húsnæðið  
gefur mikla möguleika, og næg bílastæði eru  í grennd.

Upplýsingar gefur Aðalsteinn Árnason  
í síma 666 1077 eða á vgj@nett.is

sími: 511 1144
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari vegna stuðnings á 

leikskólann Sólhvörf

· Kennari á mið- og unglingastig í Kópavogsskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

· Tónmenntakennari í Smáraskóla

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 

www.gardabaer.is

Garðabær auglýsir húsnæði til leigu fyrir 
fótaaðgerðastofu í þjónustumiðstöð 
Ísafoldar, Strikinu 3, Sjálandshverfi í 
Garðabæ. 

Gólfflötur húsnæðis: 16m²

Ísafold er hjúkrunarheimili með 60 
hjúkrunarrýmum, 10 dagdvalarrýmum og 
þjónustumiðstöð. Rýmið er á 1. hæð. 

Áhugasamir aðilar skulu skila upplýsingum 
um sig og væntanlegan rekstur í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, 
eigi síðar en föstudaginn 30. maí kl. 14:00. 

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is 

ÍSAFOLD HJÚKRUNARHEIMILI 
OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

HÚSNÆÐI FYRIR 
FÓTAAÐGERÐASTOFU

Grunnskólakennari, skólaliði  
og starfsmaður í Frístund
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafnagilsskóla 
í Eyjafjarðarsveit. Um er að ræða umsjónarkennarastöðu á 
yngsta stigi. Ráðið er frá 1. ágúst 2014. 
Í Hrafnagilsskóla er stuðst við kennsluaðferðirnar  
Byrjendalæsi og Orð af orði á yngsta stigi. 

Leitað er eftir kennara sem:
• Sýnt hefur árangur í starfi.
• Lagar kennslu- og starfshætti markvisst að þörfum   
   nemenda.
• Sýnir metnað fyrir hönd nemenda.
• Vinnur í góðri samvinnu við foreldra og allt starfsfólk.
• Er fær og lipur í samskiptum.
• Býr yfir frumkvæði og skipulagsfærni og sýnir 
   sjálfstæði í vinnubrögðum.

Óskum eftir starfsmanni í Frístund og skólaliða 
í afleysingastarf skólaárið 2014 - 2015

Leitað eftir starfsmanni sem:
• Er lipur í samskiptum og jákvæður.
• Er stundvís og vinnur vel.
• Vinnur í góðri samvinnu við allt starfsfólk.
• Hefur gaman að því að vinna með börnum.
Umsóknarfrestur er til 28. maí 2014. 

Nánari upplýsingar veita skólastjórnendurnir Hrund 
Hlöðversdóttir og Björk Sigurðardóttir í símum 464-8100  
og 699-4209 eða á netföngin, hrund@krummi.is 
og bjork@krummi.is.

Hrafnagilsskóli er staðsettur í Hrafnagilshverfi í Eyja-
fjarðarsveit um 10 km. frá Akureyri. Hann er einn af  
fjölmennustu skólum sem starfa í dreifbýli á Íslandi með 
tæplega 200 nemendur. Árið 2007 hlaut Hrafnagilsskóli 
Íslensku menntaverðlaunin fyrir framúrskarandi skóla-
starf. Kjörorð skólans eru að allir hafi hið góða í sér og 
möguleikann til að verða betri manneskjur. Heimasíða 
Hrafnagilsskóla er www.krummi.is.

Starfsmenn óskast!
Sumarafleysingar og framtíðarstörf

Spennandi störf í boði!

Sölumaður í verslun Parka Dalvegi

Starfssvið:
Starfið felst í ráðgjöf og sölu á parketi, flísum, innihurðum ofl.
Hæfniskröfur:

Reynsla af sölu á ofangreindum byggingarvörum       
til innréttingar er skilyrði.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem er             
sjálfstæður, skipulagður, drífandi, metnaðarfullur       
og á auðvelt með mannleg samskipti.
Framúrskarandi þjónustulund.
Þekking á Navision er æskileg.
Áhugi á fallegri hönnun er kostur.

Sumarstarfsmaður á lager Parka Dalvegi

Starfssvið:
Almenn lagerstörf.
Móttaka og frágangur vöru frá birgjum.
Afhending vöru til viðskiptavina.
Útkeyrsla á vörum.
Hæfniskröfur:

Reynsla af lagerstörfum.
Skipulagshæfileikar.
Meirapróf og lyftarapróf æskileg.
Tölvukunnátta.
Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf.

Sölumaður á innréttingum í verslun Parka Dalvegi 

Starfssvið:
Almenn ráðgjöf og sala á eldhúsinnréttingum, auk 
innréttinga lausna fyrir baðherbergi,fataskápa ofl.
Samskipti við erlenda birgja sem og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:

Reynsla af hönnun og sölu á innréttingum.
Reynsla af sérhæfðum teikninga- og söluforritum.
Sjálfstæð vinnubrögð.
Framúrskarandi þjónustulund.
Þekking á Navision er æskileg.
Góð almenn enskukunnátta.
Áhugi á fallegri hönnun er kostur.

Umsóknarfrestur er til 26. Maí 2014.
Umsóknir sendist á netfangið starf@parki.is

Baadermaður

HB Grandi óskar ef tir að ráða mann til að hafa y firum-
sjón með viðhaldi á Baadervélum í f iskiðjuveri félagsins 
í Reykjavík.  Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
viðhaldi Baadervéla.  Menntun í vélvirkjun er æskileg.

Nánari upplýsingar gefur Sigurður Gunnarsson í síma 
858 1054. Umsóknir skal senda á póst fangið 
sigurður@hbgrandi.is

Twill vefnaðarvöruverslun óskar eftir starfsfólki.
Ef þú hefur áhuga á saumaskap og kannt til verka og ert 

hress og skemmtileg/ur þá endilega sendu okkur ferilskrána 
þína með mynd á olof@twill.is

Skilafrestur umsókna er til 23. maí -  
öllum umsóknum verður svarað

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Njörvasund 27 
Opið hús sunnudag á milli 16:00 og 17:00

Einstaklega falleg 3-4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu þríbýli á 
vinsælum stað í vogahverfi. Húsið er fallegt utan sem innan. 
Góðar svalir og fallegur garður. Samtals 82,7 fm. 
Nánari uppl. Friðþjófur S. 894-1233

OPIÐ HÚS

ARK Technology er tæknifyrirtæki sem þróar lausnir til að fylgjast með umhverfisáhrifum skipa á 
sjálfvirkan hátt. Hugbúnaður ARK byggist á stærðfræðilegum kjarna sem notaður er til að her-
ma og reikna út mengun frá skipum í alþjóðlegum siglingum. Með lausnum ARK geta skipaút-
gerðir mætt auknum alþjóðlegum kröfum um mengunareftirlit á hafi og í höfnum.

Ferilskrá ásamt upplýsingum um styrk og reynslu sendist á 
netfangið jobs@arktech.net fyrir 30. maí. Sýnishorn af fyrri 
vinnu (vefsíður, o.þ.h.) eru æskileg en þó ekki nauðsynleg.

ARK Technology 
Austurstræti 17
101 Reykjavík
Sími: 519 3800
www.arktech.net

Óskum eftir öflugum forritara

 Þekkingu á SQL forritunar umhverfinu
 Þekkingu á sviði nettengdra SQL gagnagrunna
 Kunnáttu í hönnun gagnasafna
 2-3 ára reynslu

Æskilegt er að umsækjandi hafi:



Glæsileg fjögurra herbergja 194,4m2 íbúð auk 27,4m2 bílskúrs 
við Jöklafold 12, Reykjavík. Íbúðin er öll á einni hæð, vandaðar 
innréttingar og frábær  sólpallur sem snýr í suður. Öll herbergin 
eru mjög rúmgóð og íbúðin er mjög vel skipulögð og björt. Sjá 
nánari lýsingu og myndir á www.fastko.is. Verð kr. 57,9milj.

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson,
löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56
gunnlaugur@fastko.is    www.fastko.is

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá

OPIÐ HÚS

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is 
hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Malarás 2 - 110 Reykjavík
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 16:00

Eldri borgarar - Sléttuvegur 11 - 103 Reykjavík
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 15:30.

Glæsilegt tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað í 
Selásnum. Húsið er samtals 280,6 fm að gólffleti, þ.e. íbúð er 
243 fm og innbyggður bílskúr er 37,6 fm. Komið inn á neðri 
hæð. Hol, tvö herbergi, snyrting, þvottahús, parket og flísar 
á gólfum. Á efri hæð er stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús, 
baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. 
Húsið var allt endurnýjað að innan árið 2000 á afar vandaðan 
og smekklega hátt. Glæsilegt ústýni. 
Verð 78,5 milljónir.

Mjög falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr 
í góðu fjölbýlishúsi með lyftu fyrir 60 ára og eldri. Anddyri, in-
byggðir fataskápar. Stór og björt stofa, parket á gólfi. Úr stofu 
er gengið út á suðvestursvalir sem eru að hluta yfirbyggðar. 
Eldhús opið við stofu, góð innrétting hvít með beykiköntum, 
korkflísar á gólfi. Svefnherbergi, stórir fataskápar, korkflísar. 
Baðherbergi, dúkur á gólfi, góð innrétting, sturtuklefi, tengi 
fyrir þvottavél. Stór sér geymsla framan við íbúð. Sér bílskúr 
fylgir íbúð. Verð 32,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 TILBOÐ

Brekkugerði 1 0 8 
Reykjavík

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegt 305 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum

Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir

Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur 
garður

Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð

Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Nánari upplýsingar veita
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Boltagerði 2014,  Melaskóli og 
   Kelduskóli – Vík, útboð nr. 13247.

• Hjólastígar. Endurnýjun gönguleiða 2014,  
    útboð 13239

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

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta  
á fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð  
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 665, 10. júlí 2013

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra  
úthlutunarreglna í neðanskráðum byggða-
lögum sbr. auglýsingu nr. 462/2014 í  
Stjórnartíðindum

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um 
byggða-kvóta til fiskiskipa fyrir eftirtalin  
byggðarlög:

Norðurþing (Húsavík, Kópasker 
og Raufarhöfn)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt 
samningi við vinnsluaðila, á eyðublöðum 
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2014.

Fiskistofa, 16. maí 2014.

ÚTBOÐ
FÆRANLEGAR KENNSLUSTOFUR
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í framleiðslu 
og afhendingu á þremur færanlegum kennslustofum, 
tengigangi ofl.. Húsin skilist eigi síðar en 20. ágúst n.k. 
fullkláruð.
Útboðsgögn fást afhent frá og með miðvikudeginum 
14.maí í afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmda,  
Norðurhellu 2, 221 Hafnarfirði.
Tilboð verða opnuð á sama stað 4. júní 2014,  kl:11:00.

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Útboð

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Faxafl óahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið:

Göngubrýr við Sjóminjasafnið
Staurarekstur og brúarsmíði

Verkið felst í því að reka niður harðviðarstaura í Gömlu 
höfninni við Sjóminjasafnið og byggja þar brýr og pall úr 
harðvið.

Helstu magntölur:
Stauraniðurrekstur ...................................33 stk
Brúar- og pallasmíði .................................270 m2

Verklok eru 15. nóvember 2014.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi með 
því að senda beiðni á netfangið mannvit@mannvit.is frá 
þriðjudeginum 20.maí.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxafl óahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
þriðjudaginn, 10. júní 2014 kl. 11:00.

Sýslumaðurinn  
á Húsavík 

- UPPBOÐ -  
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum  
verður háð á þeim sjálfum, sem hér segir:

Mararbraut 19, fnr.215-3195, 640 Húsavík, Norðurþingi, 
þingl. eig. Friðrik Rúnar Garðarsson, gerðarbeiðandi 
Íbúðalánasjóður, fimmtudaginn 22. maí 2014 kl. 10:15.

Uppsalavegur 5, 231-4552, 640 Húsavík, Norðurþingi,  
þingl. eig.  Parhús ehf, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður  
og Sjóvá-Almennar tryggingar hf., fimmtudaginn 22. maí 
2014 kl. 11:00.

Uppsalavegur 7, 231-4553, 640 Húsavík, Norðurþingi,  
þingl. eig. Parhús ehf, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og 
Sjóvá-Almennar tryggingar hf., fimmtudaginn 22. maí 2014  
kl. 11:30.

Boðagerði 10, fnr. 216-6868, 670 Kópaskeri, Norðurþingi,  
þingl. eig. Sarunas Raila, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, 
þriðjudaginn 27. maí 2014 kl. 10:40.

Hafnarsvæði 154484, fnr. 216-7203, 675 Raufarhöfn, 
Norðurþingi, þingl. eig.  Biltingur ehf, gerðarbeiðandi 
Íslandsbanki hf., þriðjudaginn 27. maí 2014 kl. 13:15.

Sýslumaðurinn á Húsavík
16. maí 2014.

EINBÝLI TIL SÖLU

Fasteignasala G.Ó. kynnir 
t il sölu  lí t ið og notalegt  
einbýlishús, staðset t við Kársnesbraut í Kópavogi,  
í upphafi byggt sem sumarbústaðurinn Hamingjustaðir  
árið 1946, bæt t við húsið síðar og lí t ill bí lskúr sérstæður  
byggður 1967. Í husinu er stofa með arni og útiskála,  
eit t svefnherbergi og tvö minni herbergi. Got t eldhús  
og borðstofa.Fasteignamat og lóðamat kr.28.350.000 
 og brunabótamat kr.18.693.000. Eignin er samtals að  
f latarmáli 118,4m² þar af bí lskúr 25m², lóðin er 800m².  
Komið er að allnokkru viðhaldi á eigninni.   
Ásett verð er 26.000.000,-

Upplýsingar veitir Gunnar Ólafsson lg.fs. í síma 868-4479  
eða fasteign@simnet.is   Fasteignasölu G.Ó.  

Reykjavíkurvegi 60 Hafnarfirði

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is



Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýbýli – Sumarhús og land við Selfoss

Um er að ræða lítið heilsárs sumarhús auk 30 hektara lands. 
Nýbýlið er úr landi jarðarinnar Gafl í Flóa. Landð er bæði ofan 
vegar og neðan vegar og er afgirt. Tilvalin eign fyrir t.d. hestafólk 
ofl. Nýlegt 5. Hektara tún.“
Verð 18 millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýlegt sumarhús í Borgarfirði

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt nýlegt  (2006) sumarhús auk 
gesthús samtals  80 fm. að auki er ca. 20 fm. steyptur kjallari. Hiti 
í gólfi. Frábært útsýni og staðsetning. Kjarrivaxin eignarlóð. 
10 mínútna akstur frá Borgarnesi. Verð 19,5 milljónir.

OPIÐ HÚS - MÁNUDAG

OPIÐ HÚS - LAUGARDAG

VERÐ 58,9 MILLJSÆBÓLSBRAUT 41 - 200 KÓP.

SKAFTAHLÍÐ 16 - 105 RVK.

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Opið hús, Mánudaginn 19. maí kl 17:20 til 18:00. 
Stakfell kynnir vandað 209,0 fm endaraðhús á eftirsóttum stað við Sæbóls-
braut í Kópavogi. Húsið er tvær hæðir. Verönd er við suðurhlið hússins. 
Nánari upplýsingar á Stakfelli í síma 535-1000.

Opið hús í dag,  laugardaginn 17. maí kl 17-17:30.  
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í Sigvaldablokkinni. Tvennar salir.  
Íbúðin skiptist í forstofuhol, stofu, þrjú svefnherbergi,baðherbergi og eldhús.  
Einungis ein íbúð er á hverri hæð. Nánari upplýsingar veitir Einar S. 
Valdimarsson gsm 840 0314 - stakfell@stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir • Löggiltur fasteignasali • adalheidur@stakfell.is

Íslenskur fasteignasali á staðnum frá 20. maí - 3. júní. 
Upplýsingar í síma 893 2495  eða á www.eignir.is
Hafið samband og bókið tíma á skoðun.

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús og einbýlishús í lokuðum sundlaugagarði á frábærum stað.
Hannað og byggt af EUROMARINA, viðurkenndum byggingaraðila á Spáni, með yfir 40 ára  
reynslu. Um 50 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli. Örstut t göngufæri á ströndina,  
La Zenia Boulevard, nýju verslunarmiðstöðina, ótal veitingastaði, verslanir og útimarkað. 
Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.

Dreymir þig um Spán?
- Þar sem sólin skín La Zenia Beach

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Áttu þú…
…3-4 herbergja íbúð á 

jarðhæð með sérinngangi?
Leitum að eign fyrir aðila sem 
nú þegar hafa selt sína eign

Staðsetning nokkuð opin bæði
miðsvæðis í Kópavogi eða Reykjavík

Gott aðgengi kostur og eigninni má fylgja
bílastæði eða bílskúr

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697-9300
svan@miklaborg.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við Sólvallagötu 63 í Reykjavík. 
Forstofa, hol, tvær stofur, borðstofa og eldhús á aðalhæð. Hol, stórt hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og 
baðherbergi á efstu hæð. Sérinngangur, hol, tvö herbergi, stórt þvottahús, salerni og geymsla á neðstu hæð. 
Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum árum. 
Verð kr. 110.000.000.

Allar nánari upplýsingar gefa 
Einar Páll Kjærnested, s. 899-5159 og Kjartan Hallgeirsson, s. 824-9093.

Ein ar Páll Kjær ne sted, 
lög gilt ur fast eigna sali

Sverrir Kristinsson, lög gilt ur fast eigna sali

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við Sólvallagötu 63 í Reykjavík.  
Forstofa, hol, tvær stofur, borðstofa og eldhús á aðalhæð. Hol, stórt hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og  
baðherbergi á efstu hæð. Sérinngangur, hol, tvö herbergi, stórt þvottahús, salerni og geymsla á neðstu hæð.  
Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum árum. 
Verð kr. 90.000.000.

Allar nánari upplýsingar gefa 
Einar Páll Kjærnested, s. 899-5159 og Kjartan Hallgeirsson, s. 824-9093.



Dalakur - Garðabær - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr samtals um 261 fermetrar vel staðsett við 
Dalakur 4 í Garðabæ. Eignin er í dag tilbúin til afhendingar.

Línakur - Garðabær - 4ra herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega 4ra herbergja 
útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað við Línakur 1C í Garðabæ. 
Íbúðin er á annarri  hæð með sér inngangi. ibúðin er 121,7 fermetrar 
með geymslu. Eignin skiptist í  Forstofu, hol, 3 svefnherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Verð 40,5 millj. Eignin afhendist tilbúin að 
utan með frágenginni lóð. Tilbúin til innréttingaað innan. Innkeyrsla 
og stéttar fyrir framan húsið skilast steyptar og með hitalögnum 
undir. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður s: 896-0058 

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús-
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum 
stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 fm. Húsið 
stendur á frábærum stað innst í botnlanga. Góð aðkoma og næg 
bílstæði. Mjög fallegur garður með heitum potti og pöllum. Eign í 
sérflokki. Verð 93,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón 
sölustjóri s. 893 2233.

Furuás - Garðabær – Einbýli
Í einkasölu glæsilegt nýlegt einbýli á einni hæð með innbyggum 
bílskúr samtals 220 fm. Glæsilegar vandaðar innréttingar. Mjög 
fallegur garður. Góð staðsetning. Eign í sérflokki. Verðtilboð.

Aratún - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr vel 
staðsett  við Aratún 5 í Túnahverfi í Garðabæ. Um er að ræða mjög 
gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 187,2 
fermetrar ásamt ca 25 fermetra garðstofu sem er ekki inn í heildar 
fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, garðstofu, gang, tvö herbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð. Verð 55 millj.

Sunnuflöt - Garðabær – Einbýli
Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25 
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast 
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í for-
stofu, gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
þvottahús, búr, gang, 5 herbergi, baðherbergi, bílskúr og geymslur. 
Verð 65 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

GARÐABÆR

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Fasteignasala
og leigumiðlun   

FJÁRFESTING – FYRIRTÆKI

Erum með í sölumeðferð nokkra áhugaverða
fjárfestingakosti:

 FIDUC Fasteignir - Suðurlandsbraut 32, 4. hæð, sími 527 4900. 

• Um 2.000 ferm. heila fasteign með góðum leigusamningum.
• Allt að 50% hlutur í orkufyrirtæki, samningar 500 milljónir í höfn.
• 50 herb. hótel á höfuðborgarsvæðinu. Sala eða leiga.
• Byggingalóðir fyrir stór atv.húsnæði í Kópavogi og Garðabæ.
• Um 1000 ferm. með langtímaleigusamningi, 12 mán. Bankaáb.
• Fyrirtæki í útgáfu, árleg velta 20.0 milj. Miklir möguleikar.

Kaupendur höfum við að eftirfarandi:
• Tvær, eða fleiri, einbýlis- og fjölb.húsalóðir á höfuðborgarsvæðinu.
• Byggingverkefni fyrir stóran fjársterkan aðila.
• Atv.húsnæði af öllum stærðum með leigusamningum.

Til leigu og sölu höfum við ALLAR stærðir og gerðir atvinnuhúsnæðis.
Við finnum, leigjum eða seljum eignina fyrir þig hratt og vel, hafðu samband.

Jón Víkingur jonvikingur@fiduc.is veitir fúslega nánari upplýsingar
í síma: 892-1316

Steinunn Ásg. Frímannsdóttir 
Lögg. fasteignasali

Jón Víkingur
Lögg. leigumiðlari

Hörðukór -  efsta hæð, ÍBÚÐ 1001

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 16:00 - 16:30 
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 4 herb. íbúð á 10. hæð með 
stæði í bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að Hörðukór 5 í Kópavogi. 
V. 34,9m. ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR. 
Uppl. Ísak S 822-5588 isak@tingholt.is

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sigurður Jónsson 
Hæstaréttarlögmaður / 
Löggilltur fasteignasali 

Austurvegi 1, 2 hæð - 800 Selfoss
Sími 546-4422 www.stadur.is

Unnarholtskot III Hrunamannahreppi  
- 845 Flúðir

Jörð í uppsveitum Árnessýslu um 8km frá Flúðum.
Á jörðinni er 212,4fm íbúðarhús ásamt bílskúr á einni hæð 
byggt 2006.  Húsið er rúmgott með fjórum svefnherbergjum. 
Bílskúr er tvöfaldur.  Á jörðinni eru einnig sambyggð 250 
m2 reiðskemma og 16 hesta hesthús byggt 2009. Girðingar 
eru nýlegar. Jörðin er talin vera u.þ.b. 64 ha. þar af 5 ha tún, 
gott beitiland.  Heitt vatn er frá hitaveitu með um 10 mín.ltr. 
Heitur pottur er á sólpalli. Fallegt útsýni og skemmtilegar 
reiðleiðir. Tilvalin eign til frístundadvalar eða búskapar.

Allar nánari upplýsingar gefa  
Grímur 776-1100 og Sverrir 662-4422 Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Sævangur 52 – Hafnafjörður  - Einbýli 

Nýkomið í einkasölu 
þetta vandaða einbýlishús á 
frábærum stað í Norðurbæ-
num. Eignin er skráð 276 fm. 
en þar af er tvöfaldur bílskúr 
56 fm. Vandaðar innréttingar. 
Gott skipulag. Arkitektahönnun. Glæsileg hraunlóð á þessum 
skjólgóða stað. Verð 69,5 millj. 
Allar frekar upplýsingar veitir Hilmar Bryde, sölumaður í            
síma: 892-9694.

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SJÁLANDI, GBÆ 
NORÐURBRÚ 2, m. bílag - til sölu

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð (117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú  
í Garðabæ í hinu vinsæla Sjálandshverfi. Þetta er vönduð eign á þessum vinsæla stað í  Garðabæ. 
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu og hurðaopnarar á dyrum inn að 
bílageymslu. Stutt í skóla, alla þjónustu og verslanir. Yndislegar gönguleiðir við sjávarmálið. 

Náttúrusteinn á gólfi.  Eignin er vel innréttuð með hvítri og stílhreinni eldhúsinnréttingu frá HTH 
með innbyggðri uppþvottavél og eyju. Eldhústæki frá AEG. Lýsing er frá Lumex. Parket á gólfi. 
Hjónaherbergi: fjórfaldur skápur en möguleiki er á að bæta við tvöföldum skáp. Parket á gólfi. 
Baðherbergi: flísalagt í hólf og golf með góðri hvítri baðinnréttingu með halógenlýsingu.   
Upphengt salerni, baðkar og handklæðaofn. Þvottahús er inni í íbúðinni. 

Um er að ræða nýtt hús og því er sameign mjög snyrtileg. Góð geymsla fylgir eigninni.  
Laus til afhendingar við kaupsamning. Tilboð óskast.  Allar nánari upplýsingar hjá 
Hannesi Steindórssyni í síma 699 5008 og Kristínu Skjaldardóttir 824 4031 hjá RemaxLind.

Opið hús þriðjudaginn 20. maí kl 17:30-18:00 Tilboð óskast. 

OPIÐ 
HÚS

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín







RENAULT Master l2h2. NÝR BÍLL 
dísel, 5 gírar. Verð 3.980.000 + 
vsk . Rnr.106113.Bílamarkaðurinn 
smiðjuvegi 46 sími 5617800 
bílamarkadurinn.is

NISSAN Nv200. NÝR BÍLL , dísel, 
5 gírar. Verð 2.850.000. + vsk 
Rnr.106114.Bílamarkaðurinn 
smiðjuvegi 46 sími 5617800 
bílamarkadurinn.is

ISUZU Trooper. Árgerð 1999, ekinn 
213 Þ.KM, dísel, 5 gírar. TILBOÐ 
390.000. Rnr.223262.Bílamarkaðurinn 
smiðjuvegi 46 sími 5617800 
bílamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

OPEL Corsa enjoy. Árgerð 2007, ekinn 
70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.350.000. Rnr.240563.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar. Árg 
‚14, rafmagn, sskj. Verð 3.990.000. 
Rnr.200970. Nýr bíl með miklum 
aukabúnaði t.d álfelgur og hraðastillir. 
Möguleiki á allt að 100% fjármögnun.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

BEST BUY
 PORSCHE Cayenne turbo. Árgerð 
2005, ekinn 169 Þ.KM hlaðinn 
búnaði besta verðið Verð 2.780.000. 
Rnr.194539.

SPARÍBAUKUR
 TOYOTA Auris . Árgerð 2012, ekinn 
53 Þ.KM Disel eiðir mjög litlu Verð 
2.580.000. lán 1.900.000 Rnr.194037.

4X4 VERÐ MEÐ VSK
 TOYOTA Hiace 4wd langur turbo. 
Árgerð 2008, ekinn 197 Þ.KM Verð 
2.690.000. Rnr.194547.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Audi Q7 Premium Quattro 3,6, V6 
skráður 2008 Bensín sjálfskiptur 
7 manna, glæsilegur búnaður 
Tilboðsverð aðeins kr. 4.390.000

MMC Pajero DID 3,2 skráður 2003 
Dísil sjálfskiptur 7 manna, 35” breyttur 
Gott verð kr. 1.390.000

NÝR Nýr Hyundai I30 Wagon 
CRDI Blue Drive 110 hestöfl. Dísil 
beinskiptur 6 gíra, frítt í stæði, 
upphitað stýri, hraðastillir, led kastarar, 
„bluetooth” o.fl. Verð kr. 3.690.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FORD TRANSIT BLUECAMP 04/2006, 
ekinn 28 Þ.km, dísel, 5 gíra, sólarsella, 
hjólagrind ofl. Verð 5.790.000. 
Raðnr.251609 á www.BILO.is - Er til 
sýnis á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Toyota Yaris Terra - Nýir bílar 2013 
árgerðir. Beinskiptir. Álfelgur. Eigum 
nokkra eftir á lager á frábæru verði 
aðeins 2.390.000kr. Raðnr 133976. Sjá 
nánar á www.stora.is

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

Höfum opnað stærsta  
sýningarsal landsins - 2600 fm.

Erum í Kauptúni beint á móti Ikea Opið mán-föst 10-18 & lau-sun 12-16

Erum með notaða ferðavagna í öllum stærðum og gerðum

Það kostar ekkert að hafa vagninn inni hjá okkur! 

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 | 

HYBRID !
Lexus CT 200 H Comfort HYBRID 
08/2012 ek 18 þ.km sjálfskiptur , 
Glæsilegur og vel búinn bill sem vert 
era ð skoða (er á staðnum ) Verð 4980 
þús !!!

BENSIN /METAN !
Chevrolet Cruise LTZ Bensin/Metan 
02/2011 ek 54 þ.km sjálfskiptur, vel 
búinn FRÁBÆRT verð aðeins 1990 
þús !!!

SPARNEYTINN !
Kia Ceed EX Sport 1.6 DIESEL 05/2012 
ek 38 þ.km 6 gira , fallegur bill sem 
vert er að skoða, er á staðnum. Verð 
2.9 mil !!!

SUMARIÐ ER KOMIÐ !
Porsche 911 Carrera Cabrio árg 
02/2001 (301 hö) ek aðeins 82 þ.km 
beinskiptur , leður , 18” felgur ofl 
,Flottur gripur sem er á staðnum Verð 
4.9 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KIA Sorento ex classic 139 hö bensín. 
Árgerð 2005, ekinn 118 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.290.000. Rnr.210125.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2003, ekinn 214 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.180024.

MERCEDES BENZ E 280 cdi station 
. Árgerð 2006, ekinn 499 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.140721. Tilboð kr: 1.980.000,-

MERCEDES BENZ 420 SE. Árgerð 
1988, ekinn 197 Þ.KM, V8 bensín, 
sjálfskiptur. Nýuppgerður og eins og 
nýr. Er á staðnum. Verð 2.390.000. 
Rnr.161065.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 A-HÝSI!!
Okkur vantar A-hýsi og alla ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Komdu á staðinn 
eða sendu okkur skráningu og myndir 
á 100bilar@100bilar.is og í síma 
5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

VW Transporter combi 9 sæta 4x4. 
Árgerð 2005, ekinn 226 Þ.KM, dísel, 6 
gírar.ny skoðaður bíll í topp lagi Verð 
2.250.000. Rnr.192132.Bílabankinn 
588-0700

MMC Montero limited. Árgerð 2004, 
ekinn 185 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.480.000. Rnr.107027.
Bílabankinn 588-0700

KIA Sorento ex-2,4 bensín. Árgerð 
2003, ekinn 201 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000. Rnr.192071.Bílabankinn 
588-0700

KIA K2900 single cab . Árgerð 2011, 
ekinn 59 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Burðageta 
1455 kg. Lyfta. Verð 3.980.000.- + vask 
Rnr.108404.Bílabankinn 588-0700

FORD Transit. Árgerð 2006, ekinn 129 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.650.000. 
Rnr.192115.Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Corolla station 2002 
sjálfsk, ekinn 198þ, skoðaður ‚15. Verð 
700þ. Góður bíll. Hringið í síma 897-
7786 Hafdís

Isuzu D-Max árg. ‚07 breyttur 35”. Ek. 
155 þús. Ný dekk, ný skoð. V. 3.190þ. 
Uppl. í s. 8696106.

Pajero díesel 3,2 MMC Pajero diesel 
3,2 nýskr. apríl. ‚05 ek. 160þ.km. 7 
manna, dráttarkúla, tauáklæði. Ásett 
v.2,3 millj. en þessi fæst á 1.700þ.s. 
8935201.

• 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
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Gullmoli Nissan Terrano Dísel 
7 manna árg. ‚03 ek. 114þús. V. 
1.300.000. Uppl. í s. 6967003

Til sölu ónotaður Club Car golfbíll árg. 
2012 ásamt sérsmíðaðri kerru. Uppl. 
Í s.8407040

Hyundai i30 1,6 Árg.2008, ekinn 115þ 
km. Sjálfskiptur og í mjög góðu standi. 
Verð 1490 þús.Sími 856 6484

Til sölu golf bíll, bensín, árg. 2007. 
Verð 240 þús. Uppl í s. 8644611.

VOLVO 850, vél 2.0L, sjálfsk. ekinn 
274þ. km. skoðaður ‚15. Ný dekk, verð. 
330þ. Uppl. í s. 847-4096.

Toyota Yaris árg. ‚05 ek. 111þús í 
góðu ástandi. Verð 850.000.-Uppl. í s. 
8937370

Mitsubishi Pajero, bensín, árg. ‚00, ek. 
195þ. Ný tímar. ný vatnsdæla, nýjir 
strekkjarar og pakkdósir framan á 
vél. Ný skoð. engin skipti. Uppl. í s. 
8989819.

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

Til sölu Ford Ranger. Árg ‚93. Ekinn 
aðeins 136 þús km. Vél cyl. 4L. Sk. 
2015, ryðlaus og margt endurnýjað. 
Verð 400 þús. S. 8996471.

Stórglæsilegt Toytoa Tundra CrewCab 
til sölu. 37 breyttur. Nýskráður 2008, 
fully loaded. Ekinn 55 þús mílur. Verð 
5,2 milljónir Uppl.í s. 8639339.

Nissan Almera 1600, árg 99, ek 200 þ. 
Bíll í mjög góðu standi og lítur vel út, 
skoð. 2015. Nýleg vetrardekk á felgum 
fylgja. V.330.000. Uppl. s. 8667734

Land Rover Freelander 2007 Eins og 
nýr Verð 2.890.000 Uppl. s. 6174549

Langcruser 120 árg. 06 GS. Ek. 74þ. 
Einn eigandi engin skipti V. 4 millj. 
Uppl. í s. 6990298

EKINN AÐEINS 19 Þ.KM.
Kia Picanto Ex SJÁLFSKIPTUR, árg 
2004, ekinn aðeins 19 þ.km. 5 dyra. 
Frúarbíll, eins og nýr. Verð 940 þ.kr. 
Sími: 865-6979

Renault megane ‚02 Frúarbíll Ek.127 
þ. km nýleg tímar, nýskoðaður. V. 450þ. 
Sumar vetrard. S. 8242088

Avensis SD-terra árg. 12/01. Lítið 
ekinn bíll, 140 þús km. Krókur, ný 
michelin negld dekk geta fylgt. ásett 
verð 690 þús. Einnig yaris 06. uppls. s. 
857-2349.

Húsbíll Dodge Ram árg 1998 ekinn 
120 mílur, skoðun 2014. (Svefnpláss 
200*150) Verð 790,000 - skipti. Sími 
6183074

ALMERA TILBOÐ 260 ÞÚS
Nissan Almera árg.‘96 ek. 140. þús, 
sjálfssk,álfelgur , nýskoðaður. Uppl. í 
síma 893-3154

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.

GÓÐ KAUP
Til sölu Kia Sorento EX ‚05 dísel, ss, ek 
134 þkm Dráttarkr. flottur bíll tilboð 
1.990 þús Uppl. 617 4888

YARIS 2001
Toyota Yaris til sölu ‚01 árg. 4 dyra. 
ek.260þ. V.450þ. uppl. í s. 821 7305

 250-499 þús.

TILBOÐ 299 ÞÚS
Ford Focus skutbíll nýskráður 14.08.03 
ekinn 191 þús Nýsk. 2015 Verð 499 
þús en TILBOÐ 299 þús, möguleiki á 
100% vísa/euro láni. Uppl.í s. 693-0053

 Bílar óskast

BLÆJUBÍLL ÓSKAST.
Óska eftir blæjubíl í góðu ástandi. 
Ýmsar gerðir koma til greina. 
Staðgreiðsla í boði. Nánari upplýsingar 
gefur Atli í síma 897 1852 eða 
5681411 Netfang: betribilar@simnet.is

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-500 ÞÚS!

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

TOYOTA HIACE 4X4 DÍSEL
Toyota Hiace 4x4 Dísel. Nýskráður 
30.04.2008 ekinn 197 þús, nýskoðaður 
2015. FLOTTUR BÍLL Verð 2.690 þús 
m/vsk. Skoða skipti. Uppl. í s. 693-0053

 Hópferðabílar

Til sölu Mantra 4x4 (M.B. Sprinter) ár. 
2005 . 16+2 farþegar. ek. 290 þ. Uppl 
í s: 8972219

 Húsbílar

FERÐAHÚSBÍLL
Til sölu 6 manna húsbíll Fiat Hymer 
disel. Árg. ‚06 Ek. 29000 km. Tilboð 
9,8 milljónir. Uppl. 774 2501.

FORD BÜRSTNER, 2,2
Til sölu mjög fallegur og vel með 
farinn húsbíll-vél 2,2-ekinn 23þús- 
cruse-álfelgur-stór ísskápur-grillofn-led 
lýsing-sella-markisa- 
hjólagrind-stigbretti-sjónvarp og margt 
fleira Verð 9,8 s 6643381.

 Mótorhjól

Til sölu Suzuki vzr 1800 intruder árg 
07 Ek. 14þ Enginn skipti. Verð 1670 
þús. Uppl S 8998459

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

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

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

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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 Mótorhjól

Stórglæsilegt Custom built Chopper 
til sölu. Yamaha 1700cc vél. 
Vikuverðtilboð 1.250.000 kr. Uppl. í s. 
8639339.

Kawasaki ER-5, árgerð 2006, til sölu, 
verð 570.000. Upplýsingar í síma 892 
5665 Kristján.

HONDA SHADOW VT750 ACE 
árg.2007 ekið.6500km verð.800Þ 
Staðgr. Aukahl. orginal töskur uppl. í 
s. 8938877

 Fjórhjól

Til sölu Kymco MXU 500 2008 
árgerð. Ekið 2566 km Verð 890 þús. 
Óaðfinnanlegt hjól og allt ný yfirfarið. 
Til sýnis í sal hjá VDO í borgartúni 36. 
S: 588 9747 www.vdo.is

Til sölu Linhai 300 4x4 50 ára 
afmælistýpa Götuskráð fjórhjól, hátt 
og lágt drif, sjálfskipt, vatnskælt, 
Lítið notað hjól, ekið aðeins 1100km 
Verð 540 þús Til sýnis í sal hjá VDO í 
borgartúni 36. S: 588 9747 www.vdo.is

Til sölu KTM 450 endurohjól EXCR 
450 og í frábæru standi Verð 790 þús 
Til sýnis í sal hjá VDO í borgartúni 36. 
S: 588 9747 www.vdo.is

Til sölu Linhai 300 2x4 Mjög vel 
með farið fjórhjól og lítið ekið. 
Torfæruskráð. 300cc Vatnskælt og 
splittað að aftan Verð 330 þús Til 
sýnis í sal hjá VDO í borgartúni 36. S: 
588 9747 www.vdo.is

Til sölu Linhai 300 4x4 300cc. Ekið 
aðeins 3000 km Nýupptekið hjól 
og allt yfirfarið. Torfæruskráð Verð 
450 þús. Til sýnis í sal hjá VDO í 
borgartúni 36. S: 588 9747 www.vdo.is

Til sölu Golfbíll. 250cc bensínmótor. 
Lítið notað tæki. Verð 950 þús Til 
sýnis í sal hjá VDO í borgartúni 36. S: 
588 9747 www.vdo.is

 Kerrur

Kerra fyrir golfbílinn fjórhjólið verð 
kr.860.000 simi 7721757 Jonni.

 Hjólhýsi

Til sölu nánast ónotað Eximo 460 
sport hjólhýsi árgerð 2011. Svefnpláss 
fyrir fjóra. Aukabúnaður fortjald sem 
aldrei hefur verið notað, sólarsella 
og sjónvarp. Ásett verð 2.450.000 
Upplýsingar í síma 695-2423 eða á 
dorisveins@gmail.com

HJÓLHÝSI MEÐ ÖLLU 
TILHEYRANDI - HELGAR 

EÐA VIKULEIGA
Einnig heimagisting og bílaleiga. 
Gistiheimilið Njarðvík. Uppl. S. 421 
6053 www.gistiheimilid.is

NÚ ENDURNÝJUM VIÐ 
FLOTAN !

Erum með eldri hjólhýsi til 
sölu, komdu og gerðu góð kaup. 
Gistiheimilið Njarðvík. Uppl. S. 421 
6053 www.gistiheimilid.is

HOBBY HJÓLHÝSI 

STÓRSPARNAÐUR!
Keyptu beint frá Evrópu. 

Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 
kriben@simnet.is

Knaus Mustang 580 Ný markísa, 
nýr ískápur 220w, gott skápapláss. 
Svefnpláss f. 4, skjólsvunta og 
grasmotta og fl. fylgir. V. 680þ. Uppl. í 
s. 6955911.

HOBBY Excelsior 560UFE árg. 2007 
Glæsilegt lítið notað hjólhýsi MEÐ 
ÖLLU. Sjón er sögu ríkari. Verð 
2.990.000 Upplýsingar í síma 892-
1556.

 Fellihýsi

Til sölu Conway Cruiser árg. 1992. 
Í mjög góðu standi. Ný webasto 
olíumistöð. Tilboð óskast. Uppl. í S. 
660 4481

 Vinnuvélar

Til sölu Fibo Intercon B1200 færanleg 
steypustöð, sjálfvirk, framleiðslugeta 
16 m3 á klst. Lítið notuð og vel með 
farin. Uppl. í s. 6932900 og 8214548

 Lyftarar

Jungheinrich rafmagnslyftari til sölu. 
Ný yfirfarinn með nýjum rafgeymi 
Lyftigeta 1,4 tonn Lyftihæð 5,2 m 
GSM 660 6050

 Bátar

BÁTSHURÐ
Ný hurð til sölu. Opmál: 60x100 cm. 
Tilvalin í minni plastbáta. Sanngjarnt 
verð . Uppl. í s. 894 4656

 Bílaþjónusta

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

 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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

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

 Garðyrkja

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

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Garðsláttur fyrir húsfélög og 
eintaklinga. Vönduðu vinnubrögð. 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

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

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

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

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

 Tölvur

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

 Húsaviðhald

Húsasmiðameistari getur bætt 
við sig verkefnum í allri almennri 
trésmíði. t.d. sólpallar, sumarbústaðir, 
guggaskipti. Uppl. í s. 8980771 eða 
veidilan@gmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002

Spái í spil og bolla sími 8672505.

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og 
tímapantanir í s. 844 1596

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 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.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu landgangur 7,5 m. langur. 
Tilboð 700 þús. Sími 774 2501.

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is
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V ið höfum ræktað Bor-
der Collie, Briard og 
Australian Shepherd 

( Aussie), sem eru af fjárhunda-
kyni, síðastliðin nítján ár. Pedi-
gree-fóðrið hefur reynst okkur 
afar vel við ræktun hundanna en 
við höfum eingöngu notað þurr-
fóður frá Pedigree síðastliðin í 
tíu ár,“ útskýrir Lára Birgis dóttir 
hundaræktandi en hún rekur 
Hundaskóla Heimsenda Hunda 
ásamt Birni Ólafssyni, hunda-
þjálfara og hundaatferlisfræðingi.

Lára er menntaður búfræð-
ingur og hefur einnig sótt nám-
skeið um ræktun og sýningar er-
lendis. Þá hefur Lára sýnt á Crufts 
og Westminster, virtustu hunda-
sýningum í hundaheiminum. 

Meistarinn þeirra Láru og 
Björns, Heimsenda Rauði Refur, 
var sýndur á Crufts í Englandi á 
síðasta ári, fyrstur hunda rækt-
aðra á Ísland. Rebbi, eins og hann 
er kallaður, er nú glæsilegur Aust-
ralian Shepherd-öldungur en 
hann hefur verið fóðraður á Pe-
digdree frá því hann var hvolpur.

Reynslumiklir ræktendur 
og hundaþjálfarar
Lára og Björn eru ræktendur árs-
ins 2013 í Hundaræktunarfélagi 
Íslands. Á ferlinum hafa þau átt 
og ræktað yfir fjörutíu meistara 
og segir Lára fóðrun gegna mikil-
vægu hlutverki við ræktun og 
þjálfun hunda.  

„Það skemmtilegasta sem við 
gerum er að leiðbeina nýjum 
hundaeiganda við að eignast 
góðan og vel þjálfaðan hund. Við 
förum sjálf árlega utan á nám-
skeið til að læra meira um  ræktun, 
hundaþjálfun og um fóðrun 
hunda,“ segir Lára.

„Það er ekkert til sem heitir 
slæmur hundur heldur  einungis 
óvanur hundaeigandi. Gott fóður 
er ekki síður mikilvægt en að 
kenna hundinum góða siði á já-
kvæðan og skemmtilegan hátt. 
Það er okkar reynsla að hund-
arnir fóðrast vel á Pedigree. 
Feldurinn verður skínandi fal-
legur og fóðrið er lystugt. Það er 
aðgengilegt og á góðu verði sem 
skiptir miklu máli.“

Góð meðmæli
„Á síðustu tíu árum hefur vaxið 
upp hjá okkur heil kynslóð hunda 
sem eingöngu hafa verið fóð raðir 
á Pedigree en við höfum prófað 
f lestar gerðir fóðursins, allt frá 
hvolpafóðri til fóðurs fyrir elstu 
hundana. Það finnst mér segja 
allt sem segja þarf um Pedigree,” 
segir Lára.

Nánari upplýsingar um Heims-
endaræktun og Hundaskóla 
Heimsenda Hunda Láru og Björns 
má finna á vefsíðunum www.
heimsendahundar.net og www.
hundaskoli.net.

Ræktendur 
ársins nota 
Pedigree
Björn Ólafsson og Lára Birgisdóttir hafa ræktað hunda hátt í 
tuttugu ár undir heitinu Heimsenda Hundar. Í tíu ár hafa þau 
eingöngu notað fóður frá Pedigree með góðum árangri og eru 
ræktendur ársins 2013 í Hundaræktunarfélagi Íslands.

Lára Birgis-
dóttir og Björn 
Ólafsson, 
hundaræktendur 
hjá Heimsenda 
Hundum, með 
2 og hálfrar viku 
gamla Australian 
Shepherd-hvolpa.
MYND/VILHELM
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Ágústa Pétursdóttir, markaðsfulltrúi 
hjá Petco ehf., umboðsaðila Pet 
Head, segir fólk f ljótt sjá mun á 

feldi dýra sinna eftir meðhöndlun með Pet 
Head. Sjálf hefur hún notað 
vöruna á sex sýningarhunda 
í langan tíma og hefur mjög 
góða reynslu af henni. 

„Ég nota 
sjampóið einu 
sinni í viku til 
að halda feld-
inum  fallegum 
en það er nægi-
legt að þvo dýr-
unum einu sinni 
í mánuði,“ út-
skýrir hún.

„Allir hundar 
og kettir þola 
Pet Head-vör-
urnar, enda eru 
þær banda rískar 
gæðavörur frá 
sama fyrirtæki 
og hársnyrtivör-
urnar Bed Head 
sem fólk notar 
og þekkir,“ segir 
Ágústa. „Vörur-
nar eru náttúrulegar.“

Margir kannast við 
þegar feldur á dýrinu 

flækist. Flækju-
úðinn Dogs 
B.F.F frá Pet Head er 
nauðsynlegur í þeim til-

fellum og auðveldar mjög um-
hirðu dýrsins. 

„Hestamenn eru  einnig 
farnir að nota úðann með 
góðum árangri,“ segir Ágústa, 

sem byrjaði að rækta og sýna 
hunda aðeins tíu ára gömul með 

systur sinni, Bryndísi Péturs-
dóttur, eiganda Petco ehf. Þær 
þekkja því vel hvað hentar dýr-
unum. 

Argan-olía er það besta sem 
hægt er að fá í hárvörum en hún 

er notuð í Pet Head 
sem gerir feldinn 
mjúkan og fallegan.  

„Ég hef alltaf haft 
áhuga á hundum, 
hundarækt og rækt-
unarsýningum,“ segir 
Ágústa en þær Bryn-
dís hafa náð framúr-
skarandi árangri með 
hunda sína og marg-
sinnis fengið hæstu 
einkunn. Þær eru með 
Cocker Spaniel sem er 
með síðan feld og þarf 
mikla umhirðu. 

„Það er mikilvægt að halda 
feldinum vel hirtum og fal-
legum, rétt eins og 
þarf að velja gæða-
fóður fyrir dýrið. 
Það sést f ljótt á 
feldinum  hvernig 
hundinum líður 
og þess vegna hef 
ég valið Pet Head,“ 
segir Ágústa enn 
fremur.

Petco hóf inn-
flutning á Pet Head 
árið 2010 og hefur 
það verið á mark-
aði hér síðan og fæst 

í helstu gæludýrabúðum og dýra-
læknastofum.  
Vinsælar feldvörur eru til fyrir kisur; 
sjampó, þurrsjampó, flækjuúði og 
lyktarúði. Þessar vörur henta fyrir 
alla heimilisketti.

Gæludýrin elska 
Pet Head
 Þeir sem hugsa vel um gæludýrin sín 
þekkja Pet Head-snyrtivörur. Þær 
samanstanda af sjampói, næringu, 
hreinsikremum og  flækjuúða sem henta 
öllum tegundum af feldi.

Ágústa Pétursdóttir segir að feldur hunda og katta verði fallegur með Pet Head-snyrtivörum. MYNDIR/DANÍEL
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HVAR FÆST PET HEAD?
Í verslunum fyrir gæludýr 
og hjá dýralæknum. Sjá 
nánar á heimasíðunni 
www.pethead.is og á 
Facebook.

Julius-K9 hafa verið kosin bestu beislin frá 2010 
af leiðandi hundatímaritum í Evrópu 

Beislin lýsa í myrkri
Julius-K9 beislin eru notuð af lögreglu og björgunarsveitum víðsvegar um heiminn

Júlíus-K9 hefur skapað nýjar stefnur í heimi hunda og tísku. Þekktasta vörumerkið K-9 Power harness hefur 
sett mark sitt á hundaheiminn.

Julius K9 ® hefur í meira en 10 ár verið í fremstu röð fyrirtækja í Evrópu á sviði íþrótta hunda, þjónustu hunda, 
fjölskyldu hunda, búnaði og öðrum aukabúnaði. 

Á þessum tíma hefur félagið náð leiðandi stöðu meðal framleiðenda. 
Vörur Julius K-9 eru framleiddar í löndum ESB.

Julius K9 notar hluta af tekjum sínum til ýmissa 
hjálpar-og líknarstarfa, tengt hundum.

 Facebook - Julius K-9  Ísland
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VATNSNUDD TIL SÖLU
Vatnsnudd er einföld og þægileg 
20 mínútna meðferð sem er á við 
klukkustundar heilnudd. Volgt og 
taktfast vatnið nuddar allan líkamann 
án þess að þú blotnir. Meðferðin 
vinnur vel á bólgum, bjúg og verkjum 
ásamt því að minnka ummál. Verð á 
nýju tæki er 4 mkr. Tækið er eins og 
nýtt, verðtilboð óskast. Upplýsingar í 
síma 8201693 Gunnar

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

Til sölu 2 málverk eftir Stórval 
Stefán V. Jónsson. Olíumálverk og 
vatnslitamálverk (fjöll og hrútar) 
Tilboð óskast, nánari uppl. í s. 650-
9080

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.

 Vélar og verkfæri

Til sölu mjög góð Pedrazzoli bandsög 
fyrir stál. Sjálfvirk upp og niðurfærsla. 
Góð borð fylgja beggja megin við 
hana. Verð 600.000 m.vsk Nánari uppl. 
í síma. 7822315.

 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

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC - 
ENSKA FYRIR BÖRN:

NORSKA I & II - NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. BÖRN og 
FULLORÐNA. ICELANDIC - ÍSLENSKA 
f. útlendinga. Byrja/Start: 2/6, 
30/6, 8/9: Morgna/Síðdegi /Kvölds. 
Mornings/Afternoons/Evenings. 4 
vikur/5 x í viku- 4 weeks/5 days a 
week. Aukatímar: STÆ,TÖL, EÐL, EFN. 
www.iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM Í 
 FLUGSKÓLA ÍSLANDS - Í 

SUMAR.
Láttu drauminn rætast! 
Einkaflumannsnám hefst 2. júní. 
Skráðu þig í nám. Fyrsta skrefið í átt 
að atvinnuflugmanni. Kvöldskóli - nám 
með vinnu. Skemmtileg upplifun 
og frelsi - fylgir fluginu. Einnig 
helgarnámskeið fyrir 14 - 16 ára. 
Kannaðu málið! Skráning á www.
flugskoli.is

 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.

 Ferðalög

SIGLING Í KARABISKA 
HAFINU.

Ísl. kk. (64) óskar eftir 1-2 
siglingafélogum að sigla á 33 feta 
skútu fra St. Marteen - Trinidad 

-A.B. C eyja og Santa Marta. 
Kostn. 100 USD á mann á dag. Að 

hluta eða alla leið.
Uppl. jonhsig4949@gmail. com

 Fyrir veiðimenn

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

 Húsnæði í boði

Til leigu 133 fm, 4-5 herb. í 104 
Rvk. sérhæð. Skammtímaleiga 12 
-15 mán. frá 1. jún. Leiga 220 þús. á 
mánuði + hiti og rafm. Reyklaus íbúð 
engin gæludýr. Sendið fyrirspurnir á 
vogar104@gmail.com

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

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

55.000 á mánuði. 

Available now! 15m2 rooms for 
rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses.Price from 

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

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

Tveggja herb. íbúð í Suðurbæ Hafnafj. 
58 fm 110þ. á mán. tveir mán. 
fyrirfram. Uppl. í s. 6924094.

Frá næstu mánaðarmótum verður til 
leigu í Garðarbænum 45 m2 stúdío 
íbúð á neðri jarðhæð. Íbúðin skiptist í 
litla forstofu, baðherbergi með sturtu. 
Í íbúðinni er lítil eldhús innrétting og 
góður klæðaskápur. Aðstaða fyrir litla 
þvottavél. Íbúðin leigist einstaklingi 
eða pari. Hiti og rafmagn er innifalið 
í leigu, sem er 100.000 krónur á 
mánuði. þriggja mánaða tryggingar 
er krafist annað hvort með bankabók 
eða bankatryggingu. Áhugasamir sendi 
póst til asgeireinarsson@hotmail.com

Björt 3ja herb. 90 m² íbúð við 
Reynimel til leigu til 1. september. 
Íbúðin er búin húsgögnum og er laus 
strax. Leiga á mánuði 150.000,- kr m. 
öllu. Nánari uppl. í s. 845 2477

AKUREYRI - GISTING
Falleg fullbúin íbúð á besta stað. S.770 
5018, inra@hive.is

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Atvinna í boði

JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman 

mann í smíðar og viðgerðir á 
vélbúnaði. Mest við skip. Góð 

laun í boði.
Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is 

Merkt: Járniðnaðarmenn

HUMARHÚSIÐ
Óskar eftir starfsfólki í sal, 

eingöngu vant fólk kemur til 
greina. 20 ára og eldri.
Umsóknir sendist á 

humarhusid@humarhusid.is

AU PAIR Í LONDON
Íslensk/bresk fjölsk. leitar eftir 
barnfóstru f. 2 ára stúlku í V-hluta 
London. Áhugasamir, 20 - 25 ára, sendi 
fyrirsp. á: vera@verathordardottir.com

GÓÐ LAUN!
Vantar duglega menn í vinnu. Þurfa 
að vera með vinnuvélaréttindi og/eða 
meirapróf, góð laun í boði fyrir góða 
menn. Uppl. gefur Vignir í s. 869-4162.

ROADHOUSE
óskum eftir starfsmanni í eldhús, fullt 
starf. Æskilegt að viðkomandi hafi 
reynslu af eldhússtörfum. Vaktavinna. 
Sendið umsókn á: baldur@roadhouse.
is

 Atvinna óskast

65 ára mann vantar vinnu. Margt 
kemur til greina. Húsasmiður að 
mennt. S. 844 7901.

Rafvirki, húsasmiður og málari geta 
bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 848 
6904

 Tilkynningar

KOLAPORTIÐ

Verðum í dag í bás 6 F með 
flottan tískufatnað í stærðum 

12-16  á mjög góðu verði. 
Einnig eitthvað af barnafötum 

stelpu/stráka.

ALLIR VELKOMNIR

Ég Dolores Mary Foley miðill er hætt 
stöfum hjá Sálarrannsóknarfélag 
Íslands og farin að vinna í „í 7.himni” 
Hamraborg 20 a Kópavogi. Nánari 
uppl. í síma 849-8494

 Einkamál

Góð kona býður gott nudd og góða 
tíma. Rauða Torgin, s. 905-2000 og 
535-9920, augl.nr. 8470.

Par, 31/40, leitar að fólki til að 
skemmta sér með. Augl.nr. Rauða 
Torgin, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8189
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Í FÓTBOLTA 
BRASILÍU

HM
26 DAGAR Í FYRSTA LEIK

C-R
IÐ

ILLL

Yaya Touré  
31 árs miðjumaður 

Fílabeinsstrandarinnar
einn allra besti miðjumaður

 í heimi í dag

KÓLUMBÍA mætir til leiks 
með sitt besta lið í 20 ár. Kól-

umbíska liðið á mjög góða möguleika 
á að komast upp úr riðlinum, en ætli 
það sér lengra þarf markahrókurinn 
Radamel Falcao að vera heill.

GRIKKLAND telst seint 
vera uppáhald hins almenna 

fótboltaáhugamanns, en varnarsinn-
aður leikstíllinn hefur skilað liðinu 
inn á fimm af síðustu sex stórmótum 
og Evrópumeistaratitli 2004.

FÍLABEINSSTRÖNDIN dróst 
loksins í viðráðanlegan riðil, en 

það er hætt við að HM í sumar komi 
nokkrum árum of seint fyrir Didier 
Drogba og hans kynslóð sem hefur 
haft tilhneigingu til að bogna þegar 
mest á reynir.

JAPAN hefur á að skipa 
ágætis liði þrátt fyrir að hafa 

tapað öllum þremur leikjum sínum í 
Álfukeppninni á síðasta ári. Bak-
varða parið er eitt það besta á HM 
og það býr mikil reynsla í liðinu sem 
gæti reynst dýrmæt í baráttunni um 
að komast upp úr riðlinum.

ÍTALÍA er með kláran þjálfara 
í Cesare Prandelli sem hefur úr 

breiðum hópi góðra leikmanna að 
velja. Ítalska liðið getur leikið ólíkar 
leikaðferðir og gert það vel og það er 
mikill styrkur að markvörðurinn og 
nær öll varnarlínan skuli spila með 
sama félagsliðinu ( Juventus).

ENGLAND teflir fram fremur 
ungu og að mörgu leyti spenn-

andi liði. Ætli enska liðið sér hins 
vegar einhverja hluti í Brasilíu verður 
það að halda boltanum betur en það 
hefur gert á síðustu stórmótum.

ÚRÚGVÆ mætir til leiks 
með nær sama lið og komst 

í undanúrslit á HM 2010 og vann 
S-Ameríkukeppnina 2011. Liðið 
er frábærlega skipulagt af Óscari 
Tabárez og alltaf líklegt til að skora 
með þá Luis Suaréz, Edinson Cavani 
og Diego Forlán í framlínunni.

KOSTA RÍKA komst örugglega 
á HM, en það er afar ólíklegt að 

liðið geri einhverjar rósir í Brasilíu. 
Kosta Ríka hefur tapað sex af síðustu 
ellefu leikjum sínum og það yrði viss 
sigur ef liðið næði í stig í þessum 
erfiða riðli sem það dróst í.

Fátt kom á óvart þegar Joac-
him Löw tilkynnti 30 manna hóp 
Þýskalands fyrir HM í Brasilíu í 
síðustu viku, nema kannski helst 
að í hópnum voru aðeins tveir leik-
menn sem flokkast gætust sem 
hrein rækt aðir framherjar; nýlið-
inn Kevin Volland, sem leikur með 
1899 Hoffenheim, og hinn þraut-
reyndi Miroslav Klose hjá Lazio 
á Ítalíu.

Mario Gomez, framherji Fio-
rentina, var ekki valinn, en hann 
hefur átt við meiðsli að stríða 
og hefur af þeim sökum aðeins 
fimm sinnum verið í byrjunarliði 
Flórens liðsins á tímabilinu. 

Max Kruse, sem skoraði tólf 
mörk fyrir Borussia Mönchen-
gladbach í vetur, hlaut heldur 
ekki náð fyrir augum Löws og þá 
gefur Stefan Kießling, framherji 
Bayer Leverkusen og markahæsti 
leikmaður þýsku deildarinnar í 
fyrra, ekki kost á sér í landsliðið 
meðan Löw er þar við stjórnvöl-
inn. Enn eitt stórmótið í röð munu 
Þjóð verjar því leggja traust sitt á 
Klose.

„Klose er alltaf upp á sitt besta á 
stórmótum,“ sagði Löw þegar hann 
tilkynnti þýska hópinn. „Hann 
hefur verið að glíma við meiðsli að 
undanförnu en við erum full vissir 
um að hann getur hjálpað liðinu,“ 
sagði landsliðsþjálfarinn.

Það virðist sama á hverju 
 gengur, sama hvað árunum líður, 
alltaf leita Þjóðverjar til þessa hlé-
dræga framherja sem fagnar 36 
ára afmæli sínu nokkrum dögum 
áður en Þýskaland leikur sinn 
fyrsta leik á HM. Klose er elsti og 
leikreyndasti leikmaðurinn í þýska 
hópnum og sá eini sem er eftir úr 
liðinu sem lenti í öðru sæti á HM 
í Kóreu og Japan fyrir tólf árum.

Smiðurinn sem varð 
markakóngur
Ferill Miroslavs Klose – sem er 
sonur pólskra hjóna og átti einnig 
möguleika á að leika fyrir landslið 
Póllands – fór fremur hægt af stað. 
Þegar hann var 19 ára gamall lék 
hann með áhugamannaliðinu Blau-
bach-Diedelkopf í 7. deild, með-
fram því sem hann lærði smíðar. 
Klose vann sig upp á næstu árum 
en það var ekki fyrr en hann var 
orðinn 22 ára sem hann festi sig í 
sessi hjá Kaiserslautern.

Eftir það gerðust hlutirnir hins 
vegar hratt. Klose fór að skora 
reglulega í Bundesligunni og í 
mars 2001 kom hann inn á sem 
varamaður og skoraði í sínum 
fyrsta landsleik. Og til að gera 
langa sögu stutta, þá hefur hann 
ekki hætt að skora síðan. Alls eru 
mörkin orðin 68 í 131 landsleik, en 
Klose er markahæsti leik maður 
þýska landsliðsins frá upphafi 
ásamt Gerd Müller, sem þurfti 
reyndar aðeins 62 leiki til að skora 
sín 68 mörk.

Óhætt er að segja að frumraun 
Kloses á HM hafi verið glæsileg, 
en hann skoraði þrennu í sínum 
fyrsta leik, 8-0 sigri á Sádi-Arabíu. 
Alls skoraði hann fimm mörk (öll 
með skalla) í Kóreu og Japan 2002, 
fimm á heimavelli 2006 (þar sem 
hann var markakóngur) og  fjögur 
í Suður-Afríku. Þetta gerir 14 
mörk – jafn mörg og áðurnefndur 
Müller skoraði á HM á sínum tíma 
– og Klose vantar því aðeins eitt 
mark til að jafna markamet hins 
brasilíska Ronaldos, sem skoraði 
15 mörk á þremur heimsmeistara-
mótum á árunum 1998-2006.

Hugsar um metið
„Ég get ekki neitað því að ég 
hugsa um þetta. Ég er of metn-
aðar fullur til að gera það ekki, 
en liðið er alltaf í forgangi,“ sagði 

Klose nýverið í samtali við þýska 
dagblaðið Süddeutsche Zeitung. 
Hann sagði enn fremur að HM í 
Brasilíu yrði að öllum líkindum 
hans síðasta stórmót. Klose er því 
væntanlega staðráðinn í að kveðja 
þýska landsliðið, sem hann hefur 
þjónað svo vel í gegnum árin, 
með stæl. Markamet og heims-
meistaratitill? Möguleikinn er að 
minnsta kosti fyrir hendi, en Þjóð-
verjar hafa á að skipa afburða-
góðu liði um þessar mundir.

Taka Þjóðverjar loks stóra 
skrefið?
Eftir útreiðina sem Þýskaland fékk 
á EM 2000 litu Þjóðverjar inn á við 
og réðust í endurbætur í unglinga-
starfi sínu. Öllum 36  liðunum í 
efstu og næstefstu deild var gert 
að starfrækja unglinga akademíur 
til að öðlast keppnisleyfi og í 
 hverjum nýjum hópi sem var tek-
inn inn í akademíurnar þurftu að 
vera a.m.k. tólf leikmenn sem gætu 
leikið fyrir þýska landsliðið í fram-
tíðinni. Að auki var sett á stofn 
121 miðstöð víðs vegar um Þýska-
land þar sem leikmenn á aldrinum 
10-17 ára fengu tækifæri á að bæta 
tæknilega getu sína.

Aðrir þættir höfðu einnig áhrif, 
s.s. eignarhald á liðum í Bundes-
ligunni, gott samstarf milli félag-
anna og þýska knattspyrnusam-
bandsins, breytt efnahagsástand 
og tilslakanir á innflytjenda lögum 
sem gerðu fleiri leikmönnum af 
erlendu bergi brotnu kleift að spila 
fyrir hönd Þýskalands.

Þessar breytingar fóru fljót-
lega að bera ávöxt. Þýskum leik-
mönnum í Bundesligunni fjölgaði 
umtalsvert – í dag eru 55% allra 
leikmanna í deildinni heimamenn, 
miðað við 31% í ensku úrvalsdeild-
inni – og árangur yngri landsliða 
Þýskalands fór batnandi. Þjóð-
verjar urðu t.a.m. Evrópumeist-
arar U-21 árs landsliða árið 2009, 
eftir 4-0 sigur á Englendingum í 
úrslitaleik.

Margir úr því liði og fleiri til 

fengu eldskírn sína á HM 2010 
í S-Afríku. Leikmenn á borð við 
Mesut Özil, Thomas Müller, Sami 
Khedira, Manuel Neuer, Toni 
Kroos og Jérôme Boateng stálu 
senunni í skemmtilegu þýsku liði 
sem vann m.a. stórsigra á Eng-
landi og Argentínu og endaði að 
lokum í þriðja sæti. Síðan þá hafa 
leikmenn á borð við Mario Götze, 
Mats Hummels, Marco Reus, Ilkay 
Gündogan, André Schürrle, Julian 
Draxler, Marcel Schmelzer og tví-
burana Lars og Sven Bender bæst 
við þennan fríða flokk.

Hafa bognað á síðustu 
stórmótum
Þrátt fyrir þennan frábæra mann-
skap hafa verið sett spurningar-

merki við andlegan styrk þýska 
landsliðsins, en þegar allt hefur 
verið undir á síðustu tveimur stór-
mótum hefur liðið bognað og tapað 
í undanúrslitum; gegn Spáni á HM 
2010 og Ítalíu á EM 2012. Bæði 
Spánn og Ítalía gerðu Þýskalandi 
erfitt fyrir með því að þétta mið-
svæðið, halda boltanum og pressa 
vel. Þjóðverjar þurfa að vera með 
svör við þess konar leikaðferð ætli 
liðið sér alla leið í Brasilíu.

Hæfileikarnir og getan eru svo 
sannarlega til staðar í þýska lið-
inu og það hefur allt til að bera 
til að ná árangri. Þýskaland hefur 
staðið á þröskuldinum á undan-
förnum stórmótum, en nú er kom-
inn tími til að Klose og félagar 
stígi stóra skrefið.

Markamet og HM-titill?
Þjóðverjinn Miroslav Klose er á leið á sitt fjórða HM í Brasilíu í sumar. Hann vantar eitt mark til að 
jafna markamet Ronaldos en Þjóðverja dreymir einnig um sinn fyrsta heimsmeistaratitil í 24 ár. 

Ingvi Þór
Sæmundsson 
sport@frettabladid.is
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Ronaldo, Brasilíu
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Brasilíumaðurinn Ronaldo 
varð markakóngur á HM 2002 
og bætti 32 ára markamet 
Gerd Müller þegar hann skoraði 
sitt fimmtánda HM-mark á HM 
í Þýskalandi 
árið 2006.

Markahæstu leikmenn í sögu 
úrslitakeppni HM
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  Klose er alltaf upp á 
sitt besta á stórmótum.“

Joachim Löw, þjálfari þýska   
landsliðsins í knattspyrnu.

VANTAR BARA EITT MARK  Miroslav 
Klose fagnar hér einu af mörkum sínum 
með þýska landsliðinu á HM í fótbolta. 
Hann hefur góða möguleika á því í sumar 
að verða markahæsti leikmaður í úrslita-
keppni HM frá upphafi.  
 MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Miroslav Klose á HM
HM 2002 í Japan og Suður-Kóreu
Fimm mörk í sjö leikjum

HM 2006 í Þýskalandi
Fimm mörk í sjö leikjum

HM 2010 í Suður-Afríku
Fjögur mörk í fimm leikjum



Fasteignasala

Stykkishólms
Ægisgötu 11 – 340 Stykkishólmi – Sími: 567-6688 – Gsm: 896-4489 

Sverrir Kristjánsson, löggiltur fasteignasali

Einbýlishús byggt 1976 ca.135 fm. Bílskúrinn  1976 34,5 fm., Húsið 
er forstofa með flísum á gólfi, litið flísalagt snyrtiherbergi. Stofu 
borðstofa og sjónvarpshol, með parketi. Eldhús með parketi, 
borðkr., þvotta herb., með flísum á gólfi, og útgang á baklóð. Fjögur 
svefn herb.,Baðherb.,með innréttingu kerlaug, flísalagt gólf veggir 
að hluta. Parket, harðparket og flísar á gólfum.Góður sólpallur er 
við húsið með heitum rafmagnspotti. Lítið áhvílandi. Laust fljótt.

STYKKISHÓLMUR  - VÍKURFLÖT

Fasteignasala

Stykkishólms
Ægisgötu 11 – 340 Stykkishólmi – Sími: 567-6688 – Gsm: 896-4489 

Sverrir Kristjánsson, löggiltur fasteignasali

Mikið einbýlishús hæð 318,8 fm. Bílskur 47 fm. Mjög st. bílast. Á
gólfum parket og flísar. Góðar innréttingar. Húsið:  Stór forstofa og
fataherbergi, forst.herb., hol,stofa,borðstofu, stór sólstofa, eldhús
ið,vinnuherb.,þvottaherb., baðherb., 4.st. svefnherb.,gufubað. Milli
íb.og bíslkúrs er mjög stór stofa, Geymsla ofl. Innangengt í 47 fm.
tvöfaldan bílskúr. Þetta er mjög mikil eign sem gefur mikla möguleika
s.s. aukaíbúð ofl. hentar einnig vel fyrir þá sem vilja hafa vinnustaðinn
við heimilið. SS. Listamenn,Arkitekta,Verkfræðinga,Lækna ofl.ofl.
Veðbandalaust. Til greina kemur að taka uppí minni eign. Uppl. gefur 
Sverrir Kristjánsson s: 896-4489 Sverrir@posthus.is.

HLÍÐARVEGUR 2 - GRUNDAFIRÐI

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Njörvasund 27 
Opið hús sunnudag á milli 16:00 og 17:00

Einstaklega falleg 3-4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu þríbýli á 
vinsælum stað í vogahverfi. Húsið er fallegt utan sem innan. 
Góðar svalir og fallegur garður. Samtals 82,7 fm. 
Nánari uppl. Friðþjófur S. 894-1233

OPIÐ HÚS

Gott einbýlishús sem er töluvert endurnýjað á þessum fallega stað í 
miðbæ Hafnarfjarðar.  Húsið er 275 fm og þar af er bílskúrinn 31,9 fm.  
V. 66,0 millj. Nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni 
lögg. fasteignasala í síma 862-3377
Sigurður og Svala taka á móti fólki sunnudag 18.maí  
milli kl. 16:00 - 16:30

Krosseyrarvegur 5, Hafnarfjörður

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

OPIÐ HÚS

LYNGMÓI 10 – KEFLAVÍK

OPIÐ HÚS

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík  • Sími 588-2030  
• Fax 588-2033      Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16.00 TIL 16.30
BORGIR KYNNA:  EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ. Húsið er staðsett í 
botnlangagötu .Var nýtt sem sambýli en er nú laust til afhendingar.  
Íbúðin er: forstofa, stórt miðrými með mikilli lofthæð.  Frá miðrými 
er gengið í allar vistarverur sem eru 5 góð svefnherbergi með 
fataskápum , setustofa með útgengi út í garð,  salerni, baðherbergi 
með innréttingum,  stórt eldhús og inn af því stór borðstofa með 
útgengi.  Bílskúr er innréttaður sem skrifstofuherbergi, geymsla og 
þvottahús og þar útgengi. 
Stórt hellulagt bílaplan.   Timburverönd og skjólveggir í garði. 
Áhugasamir velkomnir milli 16.00 og 16.30 sunnudaginn 18. maí.

Fjarðargata – Hafnarfjörður  
Verslunarhúsnæði - Til Leigu / sölu 

Glæsilegt verslunarhúsnæði á jarðhæð (áður íslandsbanki) 
Frá 200 – 300 fermetrar. Í sama húsnæði er m.a. Subway  
og ísbúð. Einstök staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar.  
Mikið auglýsingagildi.

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s: 893-2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is

SÝNING Á SÉRHÆÐUM
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG  
OG Á MORGUN SUNNUDAG  

Á MILLI KL 15.00 og 16.00 BÁÐA DAGANA  
AUSTURKÓR 94 - 203 KÓPAVOGUR

Nýjar 138 fm 4ra herbergja sérhæðir á besta útsýnisstað í Kópavoginum. 
Sundin blasa við og glæsileg fjallasýn yfir Esjuna, Snæfellsjökul o.fl. Stórar 
16 fm svalir. Íbúðirnar skilast tilbúnar til innréttinga eða fullbúnar án gólfefna.  
Verð frá 36,9 millj.

Glæsileg fullbúin sýningaríbúð á staðnum. Aðeins 3 íbúðir eftir.

Gjörið svo vel að líta við sölumaður Skeifunnar fasteignasölu verður á 
staðnum og tekur á móti ykkur.

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR

OPIÐ HÚS – LAUGARDAG OG SUNNUDAG

KL. 15:00 - 16:00
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

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

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

LeikurinnLeikurinn
1. Ertu fluttur úr Skírisskógi? 
Nei, í rauninni bý ég enn þá 
í Skírisskóginum. Ævintýra-
skógurinn rúmar nefnilega svo 
marga mismunandi heima. 
Innan Ævintýraskógarins má 
til dæmis finna Hálsaskóg þar 
sem Lilli klifurmús og Mikki 
refur búa, Dverghamra, sem 
eru heimili dverganna sjö, og 
líka Skírisskóg, þar sem ég bý 
með mömmu og Tomma litla 
bróður mínum. 
2. Hverjir fleiri en þú búa í 
Ævintýraskóginum? Hérna í 
Ævintýraskóginum búa allar 
þær ævintýrapersónur sem 
þér getur dottið í hug. En 
mest hangi ég með Þöll, sem 
er besta vinkona mín. Já, og 
Þyrnirós, sem er alveg frábær 
stelpa líka.
3. Hvernig kynntistu Þyrni-
rós? Ég kynntist henni í gegn-
um Þöll, sem er sameiginleg 
vinkona okkar. Við erum öll 
á sama aldri svo við leikum 
okkur oft saman. Oftast erum 
við að æfa okkur að skjóta af 
boganum. Ég get sko sagt þér 
það að ég skaut einu sinni epli 
af höfði Þallar í 30 metra fjar-
lægð! Þyrnirós stóð reyndar 
ekki alveg á sama en ég vand-
aði mig og þrotlausar æfingar 

síðustu ára eru greinilega að 
skila sér.

4. Ertu hættur að ræna þá 
ríku til að gefa þeim fátæku? 
Ég vil ekki meina að ég ræni 
þá ríku. Því það er alls ekki fal-
legt að stela. Ég tel mig frekar 
vera að sækja aftur peningana 
sem Jóhann prins tók af íbúum 
Ævintýraskógarins. Hann skildi 
þá eftir slyppa og snauða 
þannig að þeir áttu ekki einu 
sinni peninga til að kaupa sér 
mat, hvað þá lyf. Tommi bróð-
ir minn er afskaplega veikur 
og hann þarf að fá drekatár á 
hverjum degi svo honum líði 
aðeins betur, ég sæki pen-
inga til Jóhanns á meðan hann 
sefur og fyrir þá kaupi ég 
dreka tár fyrir Tomma litla.

5. Er Litli-Jón með þér í Ævin-
týraskóginum? Ég hef ekkert 
hitt hann lengi. Ætli Þöll hafi 
ekki tekið við hlutverki hans 
sem lífsförunautur minn.

6. En fógetinn í Nottingham? 
Fógetinn í Ævintýraskóginum 
er afskaplega ógeðfelld kona. 
Hún er með Jóhanni prinsi í 
liði og hún leggur sig alla fram 
við að gera líf okkar hinna í 
Ævintýraskóginum óbærilegt.

7. Hvað finnst þér skemmti-

legast að gera í skóginum? 
Ég hef langmest gaman af því 
að skjóta af boganum mínum. 
Ég, Þöll og Þyrnirós förum oft 
lengst inn í skóginn og æfum 
okkur tímunum saman. Við 
syngjum líka mikið og förum í 
alls konar leiki, eins og eltinga-
leik og feluleik.

8. Kann Þyrnirós að skjóta 
af boga? Já, ég er að kenna 
henni það. Hún er auðvitað 
ekki alveg jafn góð í því og ég, 
enda er ég búin að æfa mig 
miklu meira en hún. En hún er 
mjög efnileg og henni finnst 
þetta gaman svo ég efast ekki 
um að hún á fljótlega eftir að 
verða sannkallaður bogfimi-
meistari.

9. Hver er allra besti vinur 
þinn? Það er hún Þöll, við 
 elskum hana öll.

10. Hvað er það hræðilegasta 
sem þú lendir í? Að horfa upp 
á fólk vera beitt óréttlæti eða 
misrétti. Fyrir mér eru allir 
jafnir og allir eiga sama til-
veruréttinn, hvort sem þeir 
eru fátækar ekkjur eða ríkir 
prinsar. Mér finnst mikilvægt 
að vera alltaf góður við alla, 
menn og dýr og hjálpa þeim 
sem minna mega sín.

Kaupir drekatár fyrir 
Tomma bróður sinn
Hrói höttur er kominn til Íslands og verður á ferð og fl ugi um allt land í sumar 
ásamt alls konar öðrum ævintýraverum úr smiðju Leikhópsins Lottu. Hrói kom 
við hjá okkur og féllst á að svara nokkrum spurningum Krakkasíðunnar.

Brennibolti
Þátttakendum er skipt í tvö lið. Liðin byrja á því að velja sér höfð-
ingja sem eru staðsettir hvor á sínum enda vallarins. Miðlína skilur 
á milli liðanna. Boltinn gengur síðan á milli höfðingjans og sam-
herja og þeir reyna að skjóta andstæðinga sína. Takmarkið er að 
skjóta alla úr hinu liðinu. Þeir sem fá boltann í sig fara yfir til höfð-
ingjans og hjálpa honum. Þegar aðeins er einn eftir fer höfðinginn 
út og hann fær alltaf boltann. Það má grípa boltann þegar verið er 
að skjóta í þau, ef þau missa boltann eru þau úr og fara til höfðingj-
ans. Það lið sem er á undan að skjóta alla andstæðinga sína sigrar.

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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Sölusýning
Vallakór 2
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RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir við Vallakór 2. 
Um er að ræða fallegar  og rúmgóðar íbúðir  með stórum garðsvölum. 
Veldu þína íbúð www.vallakor2.is

Byggingaraðilar eru SS hús
Áætlað er að íbúðirnar verða afhentar um haustið 2014 eða fyrr. Þetta er ein allra 
glæsilegasta staðsetning í kórahverfinu í Kópavogi, stutt er í flest alla 
þjónustu, skóla, leikskóla og afþreyingu s.s  sund og Íþróttamiðstöðina og fl.

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

Glæsilegar íbúðir Vallakór 2

Verð frá: 28.500.000 

Senter
Opið
Hús

Flottar íbúðir á vinsælum stað með garðsvölum

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

Sunnudaginn 18. maí, klukkan 17:00-18:00

Reykás 45
110 - Árbær
Nýtt á skrá

Stærð: 103,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 22.100.000

Verð: 29.900.000
Nánari lýsing: Flísalög forstofa með góðum skáp. Gott parketlagt hol. Góð rúmgóð parketlögð stofa og
borðstofa, suður svalir út frá stofu glæsilegt útsýni. Eldhús með góðri  endurnýjaðri innréttingu og
góðum borðkrók, nýleg tæki inn af eldhúsi er gott þvottahús. Hjónaherbergið er parketlagt með með
góðum skáp, þaðan er gengið út á góðar norðursvalir. Gott parketlagt barnaherbergi með skáp.
Flísalagt baðherbergi með bæði kari og góðri sturtu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 16:00 til 16:30

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

899 6753

8622001

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 sunnudag kl 16:00 til 16:30 

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

899 6753

8622001

Laugarásvegur 3
104 Reykjavík
Flott sérhæð á vinsælum stað

Stærð: 193,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 42.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000
Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, stofa/borðstofa, 2-4 barnaherbergi, hjónaherbergi,
gestasalerni, baðherbergi, bílskúr og geymsla. Á gólfunum er gegnheil eik lögð í fiskabeina munstur,
baðherbergin eru með flísum á gólfum. Innréttingar frá Brúnás og Miele eldhústæki. Flott eign á
vinsælum stað í Reykjavík, þar sem stutt er í flest alla þjónustu, skóla, leikskóla, Laugar og margt fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 15:00-15:30

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

899 6753

8622001

Lindargata 37 
101 Reykjavík
Tvær íbúðir eftir!!!!

Stærð: 173,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2013

Fasteignamat: 0

Verð: 85.900.000
Aðeins tvær íbúðir eftir í þessu glæsilegu eign við Lindargötu 37.

Íbúðirnar eru á 7 og 8 hæð (702 kr.85.9m - 802 kr.89.9m)
Nýjar og stórglæsilegar 4ra herbergja 173,9 fm íbúðir á 7-8. hæð. Íbúðinar verður afhentar fullbúnar án
gólfefna.
Fullbúin sýningaríbúð á staðnum á 7 hæð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 15:00-15:30

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

899 6753

8622001
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

4.695kr.

Vnr. 866363040-540
KJÖRVVARI pallaolía, glær,
græn, hnota, fura, rauð-
fura eðða rauðviður, 4 l.

2.995kr.

Vnr. 42377537
lahreinsir, 4 l.

4 LÍTRAR3 LÍTRAR

Vnr
Pal

2.395kr.

Vnr. 80602503
TREOLJE pallaolía,TREO

brún, 3 l.ljósb

4 LÍTRAR4 LÍTRAR

2.995kr. 2.395kr.

Vnr.  84105030/163500
SPEKTER pallaskrúbbur
eða pallavírbursti.

Vnr. 58365522
PXTRA-pensill, 13 cm.

4 4 

4.995kr.

Vnr. 86332040-9040
KJÖRVARI 14, viðarvörn,
margir litir, 4 l.

7.395kr.

Vnr. 86360040-1337
KJÖRVARI 16, viðarvörn,
þekjandi, margir litir, 4 l.
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BYKO BREIDD

ÍSLENSK SUUMMARBLÓM, 

TRÉ OG RRUNNAR

15.995kr. 3.99533 kr.

Vnr. 555097032
Gróðuurmold, 40 l.

995kr.

Vnr. 55420226
JUWEL ræktunarkassi,
100x60 cm.

Vnr. 79290094
Hjólbörur, 80 l.

2.995kr.

Vnr. 55097046/51
Skrautsteinn, 25 kg,
hvítur eða svartur.

Almennt verð 1.195 kr.
795kr.

KLÚBB verð

Vnr. 55095038
Blákraftur, 5 kg.
Alhliða áburður.

Vnr. 55095005
Trjákorn, 5 kg.

ALHLIÐA ÁBURÐUR 
OG GRASFRÆ

1.495kr. 1.285kr. 6.895kr.

Vnr. 55092190
Grasfræ, 1 kg.

Vnr. 55095104
Blákorn, 25 kg.

25 KG

5 KG

5 KG

1 KG

Vnr. 55637000/10/20/30
Garðáhöld. 885kr./stk.

895kr.

Vnr. 41613316
Garðkanna, 11 l,
með úðastút.



17. maí 2014  LAUGARDAGUR| HELGIN | 44 17. maí 2014  LAUGARDAGUR

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Verð sterkari og hreint ekki stuttur svo fremi sem 

snilld á síðasta orðið (10) 
6. Kælum það sem fer í einhver (4)
12. Víst er ég í fínu formi, en það er sko ekki auðvelt (6)
13. Ætli þessi hamagangur létti meira undir með Brandi 

en öðrum spyr sá merkilegi (13)
14. Eftir jörð kemur hlé, birtist þá letiblóð (8)
15. Var þessi ruglaða kerla að meiða þig? (5)
16. Tel rétt að ég teikni plötu í skýringamynd (9)
18. Hef ætíð lagt því lið sem lítið er (5)
21. Vitleysisrófan og gangurinn langi (10)
22. Róta í ruglinu svo lengi sem þau lifa (4)
26. Skerjastúfur sprangar um Heimaklett (8) 
27. Gæfuleg skepna færir lán (8)
28. Stefnum bönkum (5)
29. Birta nema þegar prufunám stendur yfir (8)
31. Her manns i orlofi og mun betri til heilsunnar (8)
34. Kolla vill kana (3)
36. Máttu hlaupa svona Sigurður, þjáistu ekki af 

taugakölkun? (8)
37. Voða innantómt pakk þykir nógu merkilegt fyrir 

útlenska skammstöfun (3)
38. Reikna með nýjum andlitum á hafi úti (7)
41. Róta í óræðri tölu með þarfaþingi úr eldhúsinu (7) 
42. Í efra murka menn lífið úr kópum á klettum (8)
43. Þekkir afi sögn um blönduð útblástursefnin? (7)
44. Leita starfsmanna verksmiðja (7)
45. Með heimskum í gegnsæjum bol (6)
46. Horfir á héruð og harðsnúin lið (10) 
47. Hrærð halda sig við spölinn (8)
48. Gerist garantí fyrir jafngildum skilum (12)

LÓÐRÉTT
1. Ætli kúnst hins ritaða orðs raðist vel í stæður? (8)
2. Flutti kvæði kræfur nagli og firnasterkur (8) 
3. Ekki brakaði í neinu sem ég hef komist yfir (7)
4. Rek hnoð úr höfuðbóli Hjaltlendinga (7)  
5. Æ er haukur hringlaga (7)
7. Aðgreini málm og plöturnar sem úr honum eru 

gerðar (7)
8. Upplýsi í eigin ranni allt um veraldir vísindanna (11)
9. Frá drepa dapra og draga aðra á tálar (11)
10. Á höfuðbóli sitja veglúnir menn og kona ber 

annarra kóð (14)
11. Skaddir eða skánir? (6)
17. Drengstauladallurinn opnar fyrir áfengið (13) 
19. Þessi burkni er bleyðuhass (8)
20. Fáðu þér tryggingu og sportlegan fótabúnað (8) 
23. Tuða eða elta? (5)
24. Erindið er vörn fyrir venju (6)
25. Það sem pískar pörin áfram eru líkindin með 

þeim (11)
30. Sníð lag að listformi hins sundraða og saman-

setta (10)
32. Vagga skolti að skikanum mjóa (7)
33. Er það njósnari sem sendir þetta út? (9)
34. Þessi var alltaf illur, verulega illur (9)
35. Skýring flóns á uppátækjum prímata (9)
38. Má manni sárna fjandans ruglið? (5)
39. Þrasernir eru það sem þessir veiðimenn vilja (7)
40. Samanlögð þekking geimvísindastofnunarinnar 

er afar yfirborðskennd (7)
45. Mannfagnaður, munur dýr og margra kosta/svo 

má nefna síðan böll/samkoma við Austurvöll (4) 

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist leikur sem getur orðið fólki 
ansi dýrkeyptur.  Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 21. maí næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „17. maí“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 30 
daga, leið til betra lífs eftir Davíð 
Kristinsson frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi síðustu viku var Birna 
Laufdal Hróarsóttir,  Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
S É R H A G S M U N I R
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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!



Við höfum opnað nýja verslun í Arnarbakka.
Fjöldi opnunartilboða í öllum verslunum.



17. maí 2014  LAUGARDAGUR| TÍMAMÓT | 46

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vinarhug við andlát og útför 
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 

ömmu og langömmu, 

HELENU HÁLFDANARDÓTTUR
sjúkraliða. 

Kær kveðja, 
Baldur Rafnsson Elinóra Kristín Guðjónsdóttir
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir Stefán Jóhann Stefánsson
Brynhildur Björk Rafnsdóttir Sigursteinn Magnússon 
Arnheiður Edda Rafnsdóttir Erling Erlingsson 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns, 

föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

HERMANNS GUÐMUNDSSONAR
Öldugerði 4, Hvolsvelli,

fyrrverandi bónda á Forsæti. 
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 
dvalar- og hjúkrunarheimilisins Kirkjuhvols 
fyrir góða umönnun. 

Guðfinna Jóna Helgadóttir
Jón Hermannsson Bergrún Gyða Óladóttir
Gunnar Hermannsson Vilborg Magnúsdóttir
Helga Hermannsdóttir Geir Arnar Geirsson
Guðmundur Hermannsson Alma Birna Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

STEINN STEINSEN
lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi 12. maí. Útför hans fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 21. maí 
kl. 13.00.

Ásta María Björnsdóttir
Steinunn Dögg Steinsen    Kristbjörn Helgi Björnsson
Steinarr Logi Steinsen      Arnbjörg Jóhannsdóttir
Auðun Steinsen                  
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUNNAR GUÐMUNDSSON
Skúlagötu 40,

andaðist á líknardeild Landspítalans 3. maí 
sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hins látna.

Kristinn Gunnarsson Ragnar Ragnarsson
Ásdís Gunnarsdóttir Olav Arne Yttri
Viktor Yttri
Vidar Yttri Theresya Atfreliada Nona

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma, langamma og langalangamma,

ÁSDÍS VIGFÚSDÓTTIR
lést 30. apríl síðastliðinn. Jarðarförin hefur 
farið fram í kyrrþey. 
Fjölskylda hennar þakkar auðsýnda samúð.

Sigfús Birgisson             Guðríður Þórðardóttir
Sigríður Guðrún Birgisdóttir Gestur Bjarnason
Valdimar Hákon Birgisson   Kristjana Hjálmarsdóttir
Ólafur Kristinsson          Þorbjörg Inga Jónsdóttir              
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkærs eiginmanns míns, föður, 

tengdaföður og afa,

REYNIS ÞORGRÍMSSONAR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks L4 á 
Landakotsspítala.

Rósa Guðbjörg Gísladóttir 
Einar Örn Reynisson       Ása Sóley Hannesdóttir
Ingibjörg Reynisdóttir    Ólafur Tryggvason 
Ragnar Már Reynisson   María Gomez 
og barnabörn.

MERKISATBURÐIR
1207 Herdís Ketilsdóttir biskupsfrú, kona Páls Jónssonar, 
drukknar í Þjórsá ásamt dóttur sinni.
1724 Eldgos hefjast í Mývatnssveit með mikilli sprengingu og 

verður þá til gíg-
urinn Víti í Öskju.
1814 Stjórnarskrá 
Noregs er undir-
rituð.
1904 Guðmundur 
Björnsson læknir 
ræðir um nauð-
syn þess að leiða 
vatn til Reykja-
víkur.
1940 Breskir her-
menn koma með 
varðskipinu Ægi 
til Akureyrar, viku 
eftir að Ísland er 
hernumið.
2005 Konur fá 
kosningarétt í 
Kúveit.

Skólakór Varmárskóla var stofnaður 
árið 1979. Í honum eru oftast 60 til 
70 börn og unglingar í þremur ald-
ursskiptum deildum. Nú ætlar hann 
að halda afmælistónleika í Guðríðar-
kirkju á morgun, sunnudag, klukkan 
16, þar taka fyrrverandi kórfélagar 
þátt bæði með einsöng og kórsöng, 
því margir þeirra hafa lagt fyrir 
sig söng eftir að þeir hættu í skóla-
kórnum.  

Guðmundur Ómar Óskarsson hefur 
stjórnað kórnum frá upphafi, eða í 
35 ár. „Þetta er dágóður tími,“ segir 
hann. „Þó ég falli auðvitað alveg í 
skuggann af Jóni Stefánssyni sem er 
búinn að stjórna Langholtskórnum í 
50 ár!“

Spurður hvort kórinn hafi tekið 
miklum breytingum í áranna rás 
svarar Guðmundur Ómar. 

„Aðal breytingin varð fyrir 18 
árum. Þá var gagnfræðadeildin sér 
og krakkarnir höfðu fram að því toll-
að illa í kórnum eftir að þeir komu 
þangað. En 1996 voru áhugasamar 
stelpur að fara úr yngri deildinni 
og tókst að smala sextán stelpum í 
gagnfræðaskólanum saman þannig 
að til varð unglingadeild kórsins sem 
hefur verið við lýði síðan. Árið eftir 
stofnun hennar fórum við í söngferð 
til Danmerkur og gekk rosalega vel.“ 

Hann bætir við að kórinn hafi farið 
í söngferðir bæði innanlands og utan 
og komi fram að jafnaði 25 til 30 
sinnum á ári. 

Hvernig skyldi svo ganga að halda 
strákum í kórnum? „Þeir hafa verið 
fremur latir að taka þátt í starfinu, 
nema þá í yngstu deildinni. Nokkrir 
hafa þó sýnt tryggð og einn þeirra 

syngur með okkur einsöng núna 
á tónleikunum, Karl Már Lárus-
son. Um tuttugu aðrir fyrrverandi 
kórfélagar taka þátt líka og Hrönn 
Helgadóttir, sem sér um píanóleik 
á tónleikunum, söng með kórnum á 
sínum tíma. Þetta verður stór hópur 
og heilmikið í afmælistónleikana 
lagt.“  

 gun@frettabladid.is

Eldri og yngri félagar 
saman á tónleikum
Skólakór Varmárskóla hefur sett svip sinn á tónlistarlíf Mosfellsbæjar í 35 ár og heldur 
afmælistónleika í Guðríðarkirkju á morgun klukkan 16. 

SKÓLAKÓR VARMÁRSKÓLA  Allar deildir kórsins syngja saman nokkur lög undir stjórn Guðmundar Ómars.  MYND/ÚR EINKASAFNI

 Þetta er dágóður 
tími. Þó ég falli 
auðvitað alveg 

í skuggann af Jóni 
Stefánssyni sem 

er búinn að stjórna 
Langholtskórnum í 50 ár!

TÍMAMÓT
17. maí 2014  LAUGARDAGUR
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Innilegar þakkir sendum við öllum þeim sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát  

og útför okkar ástkæru

ERLU BJARGAR GUÐJÓNSDÓTTUR 
sjúkraliða,

Fjarðarseli 25, Reykjavík.

Dagfinnur Ólafsson
Þóra Björg Dagfinnsdóttir      Geir Magnús Zoëga
Elísabet Dagfinnsdóttir     Ari Jóhannesson
Ólöf Dagfinnsdóttir                Albert Þór Sverrisson
börn, barnabörn og aðrir aðstandendur.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

SIGRÍÐUR DAVÍÐSDÓTTIR
Ljósheimum 12,

lést miðvikudaginn 7. maí á Hrafnistu  
í Reykjavík. 
Jarðarförin hefur farið fram. 

Jóhanna Andrea Ólafsdóttir Guðni Þór Gunnarsson
Urður Ólafsdóttir   
Leifur Ólafsson Jóhanna Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýhug og samúð við andlát og útför föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

LOFTS ÞORSTEINSSONAR 
verkfræðings.

Einnig viljum við þakka starfsfólki á 
hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir veitta 
umönnun.   

 
Þorsteinn Loftsson  Hanna Lilja Guðleifsdóttir 
Matthías Loftsson  Kolbrún Þorsteinsdóttir 
Ingibjörg Loftsdóttir     
Páll Loftsson            Anna Pála Vignisdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Af alhug þökkum við öllum okkar góðu 
vinum og velunnurum fyrir hlýjar kveðjur  
og ómetanlega hjálp vegna andláts og 
útfarar eiginmanns míns, föður okkar, 

tengdaföður og afa, 

SVEINBJÖRNS ÓSKARSSONAR
viðskiptafræðings, 

Næfurási 1.

Guð blessi ykkur.

Ingibjörg S. Gísladóttir
Áslaug Ingibjörg Sveinbjarnardóttir    Gunnar E. Carlsen
Guðrún Jóna Sveinbjarnardóttir
Óskar Gísli Sveinbjarnarson      Karen Milek
Hafdís Arna Sveinbjarnardóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

ÁSTA SIGURLAUG JÓNSDÓTTIR 
frá Læk í Aðalvík, 

Eyrarlandsvegi 33, Akureyri, 

lést 10. maí. Útförin fer fram frá Akureyrar-
kirkju 22. maí kl. 13.30. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Minningarsjóð Staðarkirkju í Aðalvík, 
reikningur 0114-15-381858 kt. 480182-0149.

Guðrún Elín Sigurðardóttir
Smári S. Sigurðsson Nanna K. Sigurðardóttir
Hrafn Óli Sigurðsson David N. Ekström
Sigurður Arnar Sigurðsson Harpa Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

ANNA GUÐNÝ ÁRMANNSDÓTTIR
Bólstaðarhlíð 45, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
mánudaginn 12. maí. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju mánudaginn 19. maí kl. 13.00.

Hermann Bridde
Jóhann Kristinsson Anne Grethe Salvesen
Ásta Kirkeby      Torben Kirkeby
Vilhelmína Kristinsdóttir
Friðrik Bridde          Svava Guðmundsdóttir
Einar Bridde           Guðný Steinunn Guðjónsdóttir
Karl Bridde            Sigrún Ævarsdóttir
og barnabörn.

Ástkær frændi okkar og vinur,

ÓLAFUR HELGI AXELSSON 
áður til heimilis að Vesturgötu 61, 

er látinn. Sálumessa fyrir honum verður 
sungin í Dómkirkju Krists konungs í 
Landakoti þriðjudaginn 20. maí kl. 15.00. 

Fyrir hönd aðstandenda, 
Anna Aðalheiður Rögnvaldsdóttir

Ástkær bróðir okkar og frændi,

JENS KRISTJÁN HÖSKULDSSON 
Miðgarði 6, Egilsstöðum,

verður jarðsunginn frá Egilsstaðakirkju 
mánudaginn 19. maí kl. 14.00.  

Systkini, systkinabörn og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát  

ástvinar okkar,

SKÚLA BJARNASONAR
læknis,

Njálsgötu 98, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 
krabbameinsdeild 11E Landspítalans, 
Heimahlynningar Landspítalans og útskriftarfélaga úr læknadeild.

Sigurlaug Halldórsdóttir
Margrét Skúladóttir  Páll Aðalsteinn Svansson 
Halldór Skúlason Brynja Björk Harðardóttir
Nanna Kristín Skúladóttir Ómar Örn Jónsson 
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð við andlát móður 

okkar, tengdamóður og ömmu,

GEIRRÚNAR TÓMASDÓTTUR
Vestmannaeyjum,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi 
þriðjudaginn 29. apríl. Sérstakar þakkir 
fær starfsfólk Heilbrigðisstofnunar 
Vestmannaeyja.

Tómas Jóhannesson  Margrét Sigurgeirsdóttir
Lúðvík Jóhannesson  Ingibjörg Þorsteinsdóttir
 Jóna Dís Kristjánsdóttir
Hlynur Jóhannesson Aldís Björgvinsdóttir
Hjalti Jóhannesson Þórdís Sigurðardóttir
Helga Jóhannesdóttir Guðmundur Helgi Sigurðsson
Sæþór Jóhannesson  Svanhildur Hanna Freysteinsdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

ANNA MARGRÉT CORTES
Silfurteigi 6, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi, 
mánudaginn 12. maí, verður jarðsungin  
frá Laugarneskirkju miðvikudaginn 21. maí 
kl. 13.00.

Björg Cortes Stefánsdóttir Halldór I. Elíasson
Steinunn Guðbjörg Stefánsdóttir
Stefán Valdimar Halldórsson
Anna Margrét Halldórsdóttir Haraldur Darri Þorvaldsson
Steinar Ingimar Halldórsson Xue Li
Halldór Alexander, Jökull Ari og Hugrún Eva Haraldsbörn.

Ástkær eiginmaður minn  
og fósturfaðir okkar,

HERMANN ÞORSTEINSSON
Espigerði 2 (Þórsgötu 9),

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
fimmtudaginn 22. maí kl. 15.00.

Konurnar hans þrjár:
Helga Rakel, Steinunn Sara og María.

Skáld á ekki samleið með neinum … 
er yfirskrift málþings um Gunnar 
Gunnarsson í Norræna húsinu á 
morgun milli klukkan 13.30 og 17. 
Þann dag verða liðin 125 ár frá fæð-
ingu skáldsins. 

„Þetta afmæli er gott tilefni til mál-
þings,“ segir Skúli Björn Gunnarsson 
forstöðumaður Gunnarsstofnunar á 
Skriðuklaustri. „Ekki síst vegna þess 
að hann Oskar Vistdal, rithöfundur 
og þýðandi, hefur nýlokið við bók um 
Gunnar og segir okkur frá henni. Þar 
dregur hann fram skemmtilega hluti 
sem ekki hafa verið skoðaðir áður, 
svo sem bréfaskipti Gunnars við 
norska höfunda eins og Einar Seim 
og Olaf Duun.“

Fleira áhugavert er á dagskrá 

þingsins. Jón Yngvi Jóhannsson bók-
menntafræðingur fjallar um skand-
ivisma skáldsins, Áskell Másson tón-
skáld segir frá glímu sinni við að 
semja Söngva um vorið sem eru inn-
blásnir af Sonnettusveig Gunnars og 
Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur fyrsta 
hluta verksins. Róbert Haraldsson 
prófessor verður með hugleiðingu um 
síðasta skáldverk Gunnars og Krist-
ján Jóhann Jónsson dósent talar um 
tvo heimsborgara. Að lokum mun 
Silja Aðalsteinsdóttir bókmennta-
fræðingur fjalla um barnasögur 
Gunnars sem voru myndskreyttar af 
sama teiknara í Bretlandi og mynd-
skreytti sögur Enid Blyton. 

„Sennilega hefur skáldið hugsað 
þær fyrst bara fyrir strákana sína,“ 

giskar Skúli Björn á og segir þær enn 
einn vinkilinn á Gunnari Gunnars-
syni.

„Eitt af markmiðum okkar með 
málþinginu er að draga fram aðrar 
hliðar á Gunnari en hann er þekkt-
astur fyrir. Það vantar ekki að menn 
geti haldið áfram að stúdera Gunnar. 
Verk hans eru langt frá því að vera 
fullkönnuð.“  

Um 30 þúsund manns koma í 
Gunnars stofnun á Skriðuklaustri á 
ári að sögn Skúla Björns. „Við reyn-
um að haga hlutum þannig að þegar 
fólk fer frá Skriðuklaustri finnist því 
það þurfa að fara að lesa bók eftir 
Gunnar, hvort sem það hefur þekkt 
til hans áður eða ekki.“

 gun@frettabladid.is

Verk Gunnars langt frá 
því að vera fullkönnuð
Afmælismálþing um Gunnar Gunnarsson rithöfund verður í Norræna húsinu á morgun á 
vegum hússins og Gunnarsstofnunar. Það er öllum opið meðan húsrúm leyfi r. 

FORSTÖÐUMAÐUR 
GUNNARSSTOF-
NUNAR  „Eitt af 
markmiðum okkar 
með málþinginu er 
að draga fram aðrar 
hliðar á Gunnari en 
hann er þekktastur 
fyrir,“ segir Skúli Björn 
Gunnarsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119
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15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. komst auga á, 6. eftir hádegi, 8. 
kvikmyndahús, 9. dauði, 11. tvö 
þúsund, 12. hroki, 14. jurtaríki, 16. 
ætíð, 17. stjórnarumdæmi, 18. annríki, 
20. í röð, 21. drunur.

LÓÐRÉTT
1. tel, 3. í röð, 4. fax, 5. auð, 7. örmjór, 
10. samræða, 13. mælieining, 15. 
ilmur, 16. verkfæri, 19. ung.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sást, 6. eh, 8. bíó, 9. lát, 
11. mm, 12. dramb, 14. flóra, 16. sí, 
17. lén, 18. önn, 20. fg, 21. gnýr. 
LÓÐRÉTT: 1. held, 3. áb, 4. símbréf, 
5. tóm, 7. hárfínn, 10. tal, 13. mól, 15. 
angi, 16. sög, 19. ný.

„Það er stutt á milli hláturs og sársauka, gamanleiks og 
harmleiks, skopskyns og særinda.“

Erma Bombeck

Hvað meinar 
þú … flink að 

baða sig?

Sumir eru 
flinkari en aðrir! 

Þannig er það 
bara!

Hættu 
að seg ja að 

þetta sé á milli 
okkar!!

Bíp! 
Bíp! 
Bíp!

O, ó … örbylg juofninn 
virkar ekki.

Ha??

Hann er næstum því nýr!
Sko! Honum fylgir eins árs 

ábyrgð og við keyptum hann 
bara fyrir …

- fimmtíu og 
þremur vikum.

Dagur Arngrímsson (2382) lék 
20...Bd7xb5 í sjöttu umferð Wow 
air Vormóts gegn Hannesi Hlífari 
Stefánssyni (2541) sem virðist hóta 
21...Re2+.
Hvítur á leik

21. Rg4! Einfalt–  hvítur hótar ein-
faldlega máti með 22. Rh6+. 21...
h5? (21...Bg5 var eini möguleikinn) 
22. Rh6+ Kh7 23. Bxf4 Bg5 24. Rxf7 
Hxf7 25. Bxd6. Hvítur vann örugg-
lega 10 leikjum síðar.
www.skak.is:  Hannes, Henrik, 
Þröstur og Bragi tefla í Köben.



LÍF OG FJÖR
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Aldurstengd 
augnbotnahrörnun

Fræðslufundur á Grand Hótel
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og dauf-
blinda einstaklinga í samstarfi við Augndeild Landspítala Há-
skólasjúkrahús boðar til fræðslufundar um aldurstengda augn-
botnahrörnun (AMD).

Fundurinn fer fram mánudaginn 19. maí kl. 16-18 
í Hvammi á Grand Hótel. 

Markmið fundarins er að fræða notendur, fagfólk og aðstand-
endur um aldurstengda augnbotnahrörnun, meðferðir og þau 
hjálpartæki sem geta nýst.

Aldurstengd augnbotnahrörnun er algengasta orsök sjónskerð-
ingar hjá fólki yfir  
sextugu og er einstaklingum með AMD sérstaklega bent á að 
sækja fundinn. 

Fundurinn er öllum opin og þátttaka  ókeypis.

Frekari upplýsingar er hægt að fá á heimasíðu Miðstöðvarinnar 
www.midstod.is með því að senda tölvupóst á 
midstod@midstod.is eða hringja í síma 545 5800. 

AÐGANGUR ÓKEYPIS

ÓPERUARÍUR EFTIR 
CATALANI, VERDI OG PUCCINI

HÁDEGISTÓNLEIKAR 
Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 
20. MAÍ KL.12:15

ELÍN ÓSK 
ÓSKARSDÓTTIR
SÓPRAN
ANTONÍA HEVESI 
PÍANÓ

Blam! sló hressilega í gegn í Borgarleikhúsinu í fyrra og hefur 
síðan farið sigurför um Evrópu. Meðal annars hreif hún áhorfendur 
á Edinborgarhátíðinni í ágúst síðastliðnum og var valin óvæntasta 
sýning hátíðarinnar. 
Sýningin hefur alls staðar hlotið mikið lof og valdi dómnefnd hinna 
virtu Reumert-verðlauna hana sýningu ársins í Danmörku. Verkið 

var sýnt sex sinnum í Borg-
arleikhúsinu í fyrra fyrir 
troðfullu húsi við mikinn 
fögnuð leikhúsgesta, hlaut 
einróma lof gagnrýnenda 
og sex Grímutilnefningar, 
meðal annars sem Sproti 
ársins og hreppti verðlaun-
in í þeim flokki.

Verkið fjallar um þrjá 
kúgaða skrifstofumenn sem 
sólunda lífi sínu á sorgleg-
ustu skrifstofu veraldar 
undir vökulu auga sið-
blinds yfirmanns. Í hvert 
sinn sem hann lítur undan, 
nýta þeir tækifærið til 
að „blamma“; endurgera 
uppáhalds senurnar sínar 
úr hasarmyndum. Þegar 

yfirmaðurinn fer að „blamma“ með þeim færist fjör í leikinn og við 
tekur stórhættuleg saga sem leikin er á ógnarhraða og krefst ofur-
mannlegra átaka.

Sýningafjöldi er takmarkaður að þessu sinni en næstu sýning-
ar eru nú um helgina, ein í kvöld og tvær á morgun. Sýningin snýr 
síðan aftur í Borgarleikhúsið í júní og verða þá fjórar sýningar.  - fsb

Blam! er komið aft ur
Hin geysivinsæla leiksýning Blam! í leikstjórn 
Kristjáns Ingimarssonar verður sýnd nokkrum 
sinnum í Borgarleikhúsinu í maí og júní.

Að sýningunni stendur hópur sem 
er í kúrs sem heitir Sýningastjórn-
un og sýningagerð og bæði nem-
endur úr myndlist í Listaháskóla 
Íslands og listfræði í Háskóla 
Íslands sækja,“ segir Sigríður 
Þóra Óðinsdóttir, sem bæði kemur 
að sýningargerðinni og á verk 
á sýningunni. „Aðalheiður Lilja 
Guðmundsdóttir og Jón Proppé 
sem kenna námskeiðið fengu leyfi 
hjá safni Einars Jónssonar til þess 
að setja upp sýningu í garðinum og 
stukku auðvitað á það.“

Hópurinn samanstendur af 26 
nemendum sem vinna að uppsetn-
ingu sýningarinnar undir leið-
sögn kennaranna tveggja. „Þau 
sem sýna eru ungir listamenn 
sem hafa útskrifast á síðustu tíu 
árum og auk þess eru þrjú nem-
endaverk á sýningunni,“ segir Sig-

ríður Þóra. „Þetta eru tólf verk, 
ýmist einstaklingsverkefni eða 
hópvinna, og við lögðum upp 
með það markmið að blása lífi í 
garðinn og þessar þöglu styttur 
Einars með léttleika og húmor í 
fyrirrúmi.“

Verkin eru af ýmsum toga; 
gjörningar, hljóðverk og skúlpt-
úrar og öll unnin út frá verkum 
Einars Jónssonar eða honum 
sem persónu. „Sumir vinna út 
frá ákveðnum verkum í garð-
inum en aðrir vinna með hug-
myndir Einars, hvernig hann sá 
sig sem listamann og hann sjálf-
an sem manneskju. Þannig að öll 
verkin tengjast honum á einn eða 
annan hátt,“ segir Sigríður Þóra. 

Sýningin hefst klukkan 15 á 
morgun og stendur til klukkan 
17.    fridrikab@frettabladid.is 

Blása lífi  í 
þöglar styttur
Ungir listamenn leggja garð Listasafns Einars Jóns-
sonar undir sig á morgun með sýningu gjörninga, 
höggmynda, innsetninga og tónlistar. 

Reykjavík Bókmenntaborg og ORT-
verkefnið bjóða upp á smiðju með 
pólska slammlistamanninum Woj-
chiech Chichon í upphafi Listahá-
tíðar í tengslum við ORT-kvöldið 
„Orðið tónlist“ þann 23. maí.

Smiðjan hentar öllum sem vilja 
kynnast ljóðaslammi og muninum 
á ljóðum sem bundin eru blaðsíð-
um og ljóðum sem flutt eru á sviði 
frammi fyrir áhorfendum.

 Smiðjan verður haldin 22. og 23. 
maí í aðalsafni Borgarbókasafns. 
Hún fer fram á ensku og er ætluð 
fimmtán ára og eldri. Leiðbeinandi 
er pólska ljóðskáldið og slammlista-
maðurinn Wojciech Cichon og með 
honum verður Vigdís Ósk Howser 
Harðardóttir

Bóka þarf þátttöku með því að 
senda póst á bokmenntaborgin@
reykjavik.is.

Ljóðaslammssmiðja á Listahátíð
Reykjavík Bókmenntaborg og ORT bjóða upp á smiðju með slammlistamanni.

WOJCIECH CICHON   Wojciech er 
pólskur slammlistamaður og rappari 
sem býr í Varsjá.

SIGRÍÐUR ÞÓRA  „Við lögðum upp með það markmið að blása lífi í garðinn og 
þessar þöglu styttur Einars með léttleika og húmor í fyrirrúmi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BLAM!  Sýningin hlaut einróma lof gagnrýnenda 
og sex Grímutilnefningar, meðal annars sem 
Sproti ársins og hreppti verðlaunin í þeim 
flokki. MYND/SÖREN MEISNER
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M-sófi
Verð frá 229.900 kr.

4200 ljós
Verð frá 94.900 kr. 

Eclipse sófaborð
Verð frá 29.900 kr.

Patchwork gólfmotta
Sniðin eftir máli. Verð pr. fm 85.900 kr.  

Ventura Lounge hægindastóll
Verð frá 579.900 kr.

Miho hreindýr / Verð frá 5.500 kr. 

Catifa 46 m/viðarfótum

Tilboðsverð 44.900 kr.

Omaggio vasar / Verð frá 3.890 kr. Elephant ruggustóll / Verð frá 129.900,-kr.Lalinde sófaborð / Verð frá 44.900 kr. Kastehelmi skál / Verð 3.790 kr.
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Góð hönnun gerir heimilið betra

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram 

því besta í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem 

stenst tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

SÍÐASTA

LAUGARDAGS-

OPNUNIN FYRIR

SUMARIÐ
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159.995kr.

Vnr. 79290122
Kerra, 1800x1200 mm. 
Leyfileg heildarþyngd
750 kg.

INNANMÁL 1800X1200X310 MM

BURÐARGETA 550 KG

BÓN OG ÞVOTTAVÖRUR 
FRÁ SONAX FÁST Í BYKO

Vnr. 41312250
Þvottakústur 
nylon. 4.995kr.

Vnr. 41312253
Skaft á þvottakúst, 
1,8 m.

3.495kr.

Vnr. 74807505                
EINHELL bónvél 
BT-PO 90. 5.995kr.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
17.00 Söngsveitin Fílharmónía undir 
stjórn Magnúsar Ragnarssonar heldur 
tónleika í Siglufjarðarkirkju. Flutt 
verður dagskrá íslenskra og erlendra 
kórlaga. Miðaverð er 1.500 kr.
21.00 Helena Eyjólfsóttir fagnar 60 ára 
söngferilsafmæli næsta laugardag á 
Græna hattinum með glæsilegum tón-
leikum. Sjálfur Þorvaldur Halldórsson 
tekur lagið með Helenu. Hljómsveitina 
skipa: Gunnar Gunnarsson píanó og 
Hammond-orgel, Grímur Sigurðsson 
söngur, trompett, Sigurður Flosason 
saxófónar og ásláttarhljóðfæri, Árni Ket-
ill trommur, Brynleifur Hallsson gítar, 
Jón Rafnsson bassi, Alfreð Almarsson 
söngur og Friðrik Bjarnason gítar og 
Þorvaldur Halldórsson söngur. Miðaverð 
er 3.500 krónur.
21.00 Tónlistarmennirnir Rúnar Þóris-
son og Hallur Ingólfsson ásamt fleirum 
verða með tónleika á Gamla Gauknum.
23.00 Bat out of Hell í Hörpu. Sam-
starf Meatloaf og lagahöfundarins 
Jims Steinman náði nýjum hæðum í 
október árið 1977 þegar fyrsta plata 
þeirra í trílógíunni Bat out of Hell leit 
dagsins ljós. Platan verður flutt ásamt 
fleiri slögurum af söngvurum á borð 
við Matthías Matthíasson, Dag Sigurðs-
son, Eirík Hauksson, Stefán Jakobsson, 
Friðrik Ómar, Heiðu Ólafsdóttur, Ernu 
Hrönn Ólafsdóttur og Stefaníu Svavars-
dóttur. Miða er hægt að nálgast á 
heimasíðu miði.is. Uppselt er á fyrri 
tónleika klukkan 20.00 en laust er á 
seinni tónleikanna klukkan 23.00.

Sýningar
14.00 Halldóra Helgadótir opnar mál-
verkasýninguna AF JÖRÐU í Mjólkur-
búðinni í Listagilinu á Akureyri. Eins og 
nafn sýningarinnar gefur til kynna eru 
verkin unnin út frá áhrifum náttúru 
landsins. Undanfarin ár hefur Halldóra 
beint sjónum sínum að því smálega í 
náttúrunni, stækkað það upp og sett í 
nýjan búning. Viðfangsefnin eru hraun, 
mosi og blóm sem við lítum oft á 
sem illgresi en eru þó svo sterk ímynd 
íslenskrar náttúru.
14.00 Myndlistarsýningin KJÓLANDI 
opnuð í Populus Tremula í Listagilinu 
á Akureyri. Þar leiða saman kjóla sína 
listakonurnar Brynhildur Kristinsdóttir, 
Dagrún Matthíasdóttir, Jónborg Sigurð-

ardóttir og Thora Karlsdottir og opna 
innsetningu í sýningarrýminu. Sýningin 
KJÓLANDI stendur aðeins þessa einu 
helgi og er opið laugardag og sunnudag 
kl. 14-17. Allir velkomnir.
15.00 Opnuð verður útskriftarsýning 
nemenda á listnámsbraut Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti í einum af vatns-
tönkum Perlunnar. Nemendur eru að 
sýna þrívíddarhönnun, grafíska hönnun, 
teikningar og myndlist.

Uppákomur
12.00 Guðmundur Geirdal, fram-
bjóðandi í 5. sæti Sjálfstæðisflokksins, 
sjómaður og aðalmaður í skipulags-
nefnd Kópavogs, býður upp á fiskisúpu 
við smábátahöfnina á Kársnesi og talar 
um framtíðarskipulagið. Aðrir fram-
bjóðendur Sjálfstæðisflokksins verða á 
staðnum. Harmóníkuleikari heldur uppi 
léttri stemningu og blöðrulistamaður 
skemmtir börnunum.
13.00 Árleg torfærukeppni Flugbjörgun-
arsveitinnar á Hellu en hún hefur verið 
fastur fjáröflunarliður í starfi sveitarinnar 
síðan 1973. Alls eru 20 keppendur skráðir 
til leiks og menn ýmist að keppa í fyrsta 
eða tuttugasta skipti á Hellu. Keyrðar 
verða sex brautir og þar verður áin og 
mýrin að sjálfsögðu á sínum stað. Ekki 
hefur verið keppt á Hellu í þrjú ár og lofa 
keppnishaldarar góðri keppni.
13.00 Til að fagna hjólaborginni Reykja-
vík efnir Samfylkingin til hjólaferðar. Lagt 
verður af stað frá Vesturbæjarlaug og 
hjólað inn í Fossvogsdal og Elliðarárdal, 
yfir nýju hjólabrýrnar og eftir nýju hjóla-
brautinni með Suðurlandsbraut, um 
Borgartúnið og Hverfisgötu vestur í bæ. 
Upplagt að skella sér í nýja pottinn í Vest-
urbæjarlauginni eftir ferðina. Aðgangur 
að lauginni er innifalinn fyrir þá sem vilja. 
Leiðsögumaður er Hjálmar Sveinsson.

Bókmenntir
14.00 Leshringur í Hannesarholti þar 
sem rætt verður um bókina Stúlka með 
maga eftir Þórunni Erlu- og Valdimars-
dóttur með þátttöku höfundar og 
ritstjóra bókarinnar, Guðrúnar Sigfús-
dóttur. Allir velkomnir, aðgangseyrir er 
1.000 krónur.

Markaðir
13.00 Hönnunarnemar í Listaháskólan-
um og fataóðar tískuskvísur selja bæði 
fatnað sem og eigin hönnun á Lofti 
Hosteli, Bankastræti 7. Til sölu verður 
m.a: fatnaður, fylgihlutir, pósterar, silki-
þrykktir bolir, myndasögur, skissubækur, 
merkjavara, skór og alls konar.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
15.00 Chrissie Telma Guðmundsdóttir 
verður með útskriftartónleika í Salnum, 
Kópavogi. Chrissie útskrifast með 
BMus-gráðu í fiðluleik frá Listaháskól-
anum í vor.
16.00 Söngsveitin Fílharmónía undir 
stjórn Magnúsar Ragnarssonar og kór 
Akureyrarkirkju undir stjórn Eyþórs 
Inga Jónssonar halda sameiginlega 
tónleika í Akureyrarkirkju. Einsöngvari 
er Michael Jón Clarke og orgelleikari 
er Sigrún Jóna Þórsteinsdóttir. Kórarnir 
flytja eigin efnisskrá ásamt því að flytja 
nokkur lög saman. Miðaverð er 1.500 
krónur.
17.00 Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Sig-
ríður Aðalsteinsdóttir mezzósópran og 
Birna Hallgrímsdóttir píanóleikari flytja 
íslensk sönglög í tónleikaröðinni Perlur 
íslenskra sönglaga í Kaldalóni Hörpu.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og 
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er 
ókeypis.

Fræðsla
11.00 Gönguferð með Guðjóni Friðriks-
syni suður Laufásveginn og fræðst um 
fólk og byggingar. Að göngunni lokinni 
er hægt að sjá stutta heimildarmynd 
um Hannes Hafstein og uppvaxtarár 
borgarinnar og skoða Hannesarholt 
með leiðsögn. Allir velkomnir en 
aðgangseyrir er 2.000 krónur.

Sýningar
14.00 Ástríður Magnúsdóttir verður 
með leiðsögn um sýninguna Ertu 

tilbúin frú forseti? í Hönnunarsafni 
Íslands. Ástríður, dóttir Vigdísar, var 
sjö ára gömul þegar móðir hennar 
var kosin forseti. Ástríður mun ganga 
um sýninguna með það að leiðarljósi 
og rifja upp sögur og minningar sem 
tengjast fatnaði og fylgihlutum sem eru 
til sýnis frá ferli móður hennar.

Dansleikir
20.00 Dansað verður í félagsheimili 
eldri borgara í Stangarhyl 4 í Reykjavík. 
Danshljómsveitin Klassík leikur fyrir 
dansi. Aðgangseyrir er 1.500 kr fyrir 
félagsmenn en 1.800 fyrir gesti. Allir 
velkomnir.

Dans
14.00 Barnasýning Kramhússins. Popp-
ing, breik og dans fjögurra og fimm ára. 
Aðgangseyrir er 1.000 krónur.
20.00 Vorsýning Kramhússins í Tjarnar-
bíói. Breik, Beyoncé, Samtímadans, Afró 
og fleira.

Listamannaspjall
15.00 Listheimspekingurinn Jón 
Proppé og JKB Ransu, myndlistarmaður 
og listgagnrýnandi, fjalla um og skiptast 
á skoðunum um yfirstandandi sýningu 
Önnu Jóelsdóttur í Ásmundarsal, 
Listasafni ASÍ. Öllum er hjartanlega 
velkomið að koma og fylgjast með og 
taka þátt í umræðum. Aðgangur er 
ókeypis, en Listasafn ASÍ er til húsa við 
Freyjugötu 41.

Markaðir
12.00 Vorhátíð og markaður Langholts-
sóknar. Góð skemmtun og góð kaup, 
allt á milli himins og jarðar til sölu. 
Hoppukastali fyrir börnin, kaffisala og 
grillaðar pylsur.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 



Símaskráin 2014
er komin út!

Ath! Hægt er að skila gömlu Símaskránni til endurvinnslu á bensínstöðvum Olís, 

 við verslun Símans í Ármúla og á afgreiðslustöðvum Póstsins úti á landsbyggðinni.

Hér finnur þú þitt eintak

Við valdar verslanir Krónunnar.

Við bensínstöðvar Olís.

Í verslunum Símans, Tals og Vodafone.

Á skrifstofu Já, Álfheimum 74, Glæsibæ.

Á afgreiðslustöðvum Póstsins.

Í verslunum Símans og Vodafone Akureyri. 

Í verslunum Krónunnar á Akranesi og Selfossi.

Á Höfuðborgarsvæðinu Á Landsbyggðinni

Í ár er Símaskráin gefin út í samstarfi við Rauða 

krossinn á Íslandi á 90 ára afmæli félagsins.

Í tilefni af afmælisárinu hefur Rauði krossinn 

hrundið af stað skyndihjálparátaki þar sem 

áhersla er lögð á að byggja upp kunnáttu og 

færni almennings í skyndihjálp og er samstarfið 

við Símaskrána liður í því átaki.
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Fimm listamenn sem vert er að fylgjast með á Instagram
Samfélagsmiðillinn Instagram er orðinn afar vinsæll í listabransanum og fj ölmargir listamenn selja verk sín í gegnum miðilinn. Þá hafa 
uppboðshús einnig nýtt sér tæknina til að kynna uppboð á verkum. Hér eru fi mm listamenn sem er vert að fylgjast með á Instagram.

AI WEIWEI@AIWW
LAURIE SIMMONS
@LAURIESIMMONS DANIEL ARSHAM@

DANIEL_ARSHAM

JR @JR

KAWS @KAWSSTUDIO

Lína innblásin af lagi með Díönu Ross
Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir hélt sína fyrstu tískusýningu undir sínu eigin merki, AndreA, í Hafnarborg í Hafnarfi rði á 
fi mmtu dagskvöldið. Andi áttunda áratugar síðustu aldar sveif yfi r vötnum enda öll línan innblásin af laginu I’m coming out með Díönu 
Ross. Síðir kjólar, barðastórir hattar og stór sólgleraugu voru áberandi á tískupallinum sem og smart samfestingar og glansandi efni.

TÖFF TVÍEYKI  Ásta Kristjáns-
dóttir og Móeiður Júníus-
dóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

GRÆN OG VÆN  Elli og Solla 
mættu í Hafnarborg.

ÁNÆGÐAR MEÐ SÝN-
INGUNA  Hrönn Margrét 
Magnúsdóttir og Erla Lilja.

Í SKÝJUNUM 
 Andrea klæddist 
fallegum blóma-
kjól úr sinni 
eigin smiðju.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGUR-

JÓN RAGNAR

GULLGYÐJA  Þessi kjóll sómir 
sér vel á hvaða dansgólfi 
sem er.

GEGGJUÐ KÁPA  Þetta lúkk 
sló í gegn.

GLANS GLANS GLANS GLANS 
GLANS  Í línunni er mikið af 
fallegum samfestingum.

ELSKA TÍSKU  Inga Rósa, Mæja, Nína Björk, Heiða Gústafsdóttir 
og Elsa Grímsdóttir.

GYÐJUR Í GEGNSÆJU  Fallegir síðkjólar voru áberandi.

LITRÍKUR HÓPUR  Salóme María, Sigga Bogga, Rannveig Ólafs-
dóttir, Stella María og Tinna María.
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KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Thelma Þorbergsdóttir bloggar 
um mat á síðunni freistingart-
helmu.blogspot.com. Hún deilir 
uppskrift að ljúffengum eftirrétti 
með lesendum Fréttablaðsins.

Nutella-ostamús 
með oreo og rjóma
Fyrir 4-6 manns
Innihald
12 Oreo-kexkökur
45 g smjör
225 g rjómaostur
210 g Nutella-hnetusmjör
1 tsk. vanilludropar
230 ml rjómi

Toppur
½ lítri rjómi
Súkkulaðispænir
Salthnetur

Aðferð
Setjið Oreo-kex í matvinnsluvél og 
hakkið vel. Bræðið smjör og blandið 
því saman við kexið og hrærið vel 
saman. Skiptið kexblöndunni á milli 
glasanna og þrýstið niður í botninn. 
Hrærið rjómaostinn og hnetusmjörið 
saman þar til blandan verður létt 
og mjúk. Bætið vanilludropum 
saman við og hrærið vel. Þeytið 
rjóma og blandið honum saman við 
rjómaostsblönduna með sleif. Setjið 
rjómaostsblönduna í sprautupoka og 
sprautið henni jafnt í glösin. Setjið 
plastfilmu yfir glösin og kælið í 
u.þ.b. tvo tíma.

Toppur
Þeytið rjóma og sprautið honum 
fallega ofan á ostamúsina. Skreytið 
með súkkulaðispónum og söxuðum 
salthnetum. Geymið í kæli þar til 
ostamúsin er borin fram.

Ómótstæðileg 
ostamús

Ég er reglulega með fyrirlestra 
fyrir fullorðna um hvernig þeir 
geti talað um kynlíf við börn og 
unglinga. Eftirfarandi spurning 
kom frá foreldri á slíkum fyrir-
lestri en ég minni á að í neðan-
greint póstfang er hægt að senda 
mér spurningu sem ég svo svara 
hér.
 

? Ég á barn sem er 10 ára og vill 
alls ekki ræða þessi mál en 

ég reyni oft og það gengur mis-
vel, mér líður eins og honum þyki 
þetta bara óþægilegt og ég sé að 
gera honum meiri grikk en greiða. 
Hvernig sný ég mér í slíku máli? 

Og annað, gæti verið að ég fari 
yfir strikið í fræðslunni? Hvernig 
veit ég hvar mörkin liggja?
 
SVAR Þetta er algeng spurning 
og eflaust margir fullorðnir, bæði 
foreldrar og aðrir, sem velta þessu 
fyrir sér. Börn eru misáhugasöm 
um kynlíf og líkamann og það 
þarf að virða það. Þó er mikil-
vægt að þau viti ákveðna hluti en 
þá er hægt að sníða fróðleikinn 
þannig að þeim að ekki sé farið 
yfir strikið, hvorki þitt né barns-
ins. Þá getur verið gott að hafa 
bak við eyrað að gera ekki kröfu 
um að þetta séu samræður, gefðu 

barninu leyfi til að hlusta bara 
og svo seinna getið þið spjallað, 
þegar það hefur melt upplýsing-
arnar. Þú getur prófað að fara 
rólega að barninu og sagt því að 
það séu ákveðnir hlutir um líkam-
ann sem er mikilvægt að það viti 
og það sé þitt hlutverk að segja 
því frá þeim. Það sé einnig alveg 
eðlilegt að barninu þyki þetta 
fyndið eða vandræðalegt, það 
má alveg hlæja og jafnvel ef þér 
þykir þetta vandræðalegt þá getur 
þú sagt barninu að þér þyki þetta 
líka smá erfitt eða skrítið. Gefðu 
svo upplýsingar í smáskömmt-
um og spjallaðu frekar oftar og í 

styttri tíma heldur en að hafa eina 
langa ræðu. Mörkin sem þú getur 
sett sem viðmið er að tala ekki 
um þína eigin kynlífsreynslu eða 
spyrja barnið sérstaklega út í sína. 
Þú getur talað almennt og leyft 
barninu að stýra svo samræðun-
um og þá spyrja ef það er eitthvað 
ákveðið sem þú hefur í huga. Það 
eru til aldursviðmið fyrir hvað sé 
viðeigandi að spjalla um á hverju 
aldursskeiði. Barn sem er 10 ára 
þarf að búa undir kynþroskann 
og hvað fylgir honum (fyrir bæði 
drengi og stúlkur), það á að vita 
hvernig börnin verða til og hvern-
ig þau komast í heiminn, ólíkar 

kynhneigðir og kynvitund og lítil-
lega um klám. Hvað varðar sein-
asta punktinn, þá þarft þú ekki að 
sjá klám til að geta rætt um það, 
heldur er nóg að leggja áherslu á 
að það sé óraunverulegt og sýni 
skakka mynd af kynlífi. Þessar 
samræður geta verið ögn snúnar. 
Það skiptir miklu máli að hefja 
samræðurnar. 

Hvernig veit ég hvar mörkin liggja?

NAMMI NAMM  Girnilegur eftirréttur.

THELMA ÞORBERGSDÓTTIR
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TÍST VIKUNNAR
Atli 
Fannar
@atlifannar  
16. maí

Ógeðslega dýrt að búa 
á Íslandi. David James 
var búinn að þéna hátt 
í fjóra milljarða en fór 
gjaldþrota frá Vest-
mannaeyjum.

Þossi
@thossmeis-
ter  16. maí

Jæja Hafn-
firðingar það verður 
langt í að þið fáið sam-
einingu við Reykjavík 
með því að standa 
ykkur svona....#Haukar

Ólafur 
Arnalds
@OlafurArn-
alds  16. maí

I’ve done on avg 5 
interviews per day for 
the last weeks but still 
the only google alerts I 
get are torrents of my 
music.

Hanna 
Eiríks-
dóttir
@Hannaeir  

15. maí

Kaffi List er að opna 
aftur. Ætli pabbi byrji 
aftur að djamma?

Hin árlegu Chopard-verðlaun voru 
afhent á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes á fimmtudaginn en þau 
hafa verið veitt tveimur ungum 
leikurum síðan árið 2001. Er verð-
laununum ætlað að heiðra framlag 
þeirra í kvikmyndabransanum og 
hvetja þá áfram í sinni list.

Verðlaunahafarnir í ár eru Adèle 
Exarchopoulos og Logan Lerman. 
Adèle er frönsk leikkona og er 
þekktust fyrir hlutverk sitt sem 
Adèle í kvikmyndinni Blue is the 
warmest colour. Fyrir þá frammi-
stöðu hlaut hún Gullpálmann í 
fyrra og er yngsti listamaðurinn 
til að hljóta þau verðlaun, en hún 
er fædd árið 1993. 

Lerman er bandarískur leikari 

sem leikur aðalhlutverkið í Percy 
Jackson-myndunum. Þá hefur hann 
einnig leikið í myndum á borð við 
The Butterfly Effect, The Number 
23 og Noah. - lkg

Tveir ungir leikarar 
heiðraðir í Cannes
Adèle Exarchopoulos og Logan Lerman hlutu 
Chopard-verðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Cannes.

SIGURVEGARAR  Logan Lerman og Adèle Exarchopoulos með Cate Blanchett.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

■ Audrey Tautou
■ Hayden Christensen
■ Gael García Bernal
■ Marion Cotillard
■ Diane Kruger
■ Shailene Woodley
■ Jonathan Rhys-Meyers
■ Léa Seydoux

➜ Aðrir sem hafa 
fengið Chopard-
verðlaun

VONARSTRÆTI ★★★★★

Kvikmynd
Leikstjóri: Baldvin Z
AÐALHLUTVERK: HERA HILMARS DÓTTIR, 
ÞORSTEINN BACHMANN OG ÞORVALDUR 
DAVÍÐ KRISTJÁNSSON.

Ég hef lagt mig fram í gegnum 
tíðina við að fara á allar íslenskar 
kvikmyndir. Sumar hafa hreyft við 
mér, sumar alls ekki. En aldrei hef 
ég áður séð íslenska kvikmynd eins 
og Vonarstræti. Því ætla ég hrein-
lega að skella fram þessari bláköldu 
fullyrðingu og mun berjast fyrir því 
að verja hana með kjafti og klóm um 
ókomna tíð: Vonarstræti er besta 
íslenska kvikmynd sögunnar.

En það er eiginlega ekki nóg til 
að lýsa gæðum myndarinnar. Hún 
er nefnilega ekki aðeins besta mynd 
íslenskrar kvikmyndsögu held-
ur getur hæglega keppt við stórar 
kvikmyndir á alþjóðlegum markaði.

Það sem gerir þessa mynd svona 
stórkostlega er mjög einfalt. Hér 
eru engir veikir hlekkir. Því keðj-
an er jú bara jafn sterk og veikasti 
hlekkurinn. Auðvitað eru hlekkirnir 
missterkir en enginn fárveikur.

Sterkasti hlekkurinn þegar kemur 
að leik, að öllum öðrum ólöstuðum, 
er Þorsteinn Bachmann. Aldrei hef 
ég séð íslenskan leikara túlka sína 
persónu jafn vel. Þorsteinn fer ekki 
í eina sekúndu klisjukennda eða 
yfirborðslega leið í hlutverki fylli-
raftsins Móra. Þorsteinn þarf engan 
stuðning. Engar myndrænar lýs-
ingar á því sem hann ber með sér. 
Hann segir það allt en þó minnst í 
orðum heldur í andardrætti, augna-
tilliti, hreyfingum og tóni. Ég sakn-
aði hans þegar hann var ekki á 
skjánum og hann á þann heiður að 
hafa verið fyrstur íslenskra leikara 
til að græta mig í bíó. Ég hef nefni-
lega aldrei grátið yfir íslenskri bíó-
mynd fyrr en á Vonarstræti. Og nei, 
ég táraðist ekki bara. Ég hágrét. Og 
þegar myndinni lauk hélt ég áfram 
að gráta. Bravó, Þorsteinn, bravó. 
Ég vona að allt Ísland, allur heim-
urinn fái að njóta þinna hæfileika. 
Það sama má segja um leikstjórann 

Baldvin Z. Með þessari mynd skipar 
hann sér í röð okkar fremstu leik-
stjóra. 

Það sem kom líka skemmtilega á 
óvart voru aukaleikararnir. Valur 
Freyr Einarsson stal senunni marg-
oft sem „bankaspaðinn“. Hann hefði 
hæglega, líkt og Þorsteinn, getað 
haft sinn karakter algjörlega á yfir-
borðinu. Það gerði hann svo sann-
arlega ekki og frammistaðan var 
eftir því.

Aukaleikarinn sem snerti mig 
hvað mest var þó Lilja Guðrún Þor-
valdsdóttir. Hún var í nokkrar sek-
úndur á tjaldinu. Átti örfáar línur. 
En hlutverk hennar var gríðarlegt í 
stóra samhenginu. Takið eftir kæru 
bíógestir – nafna mín nær fullkom-
lega að gera það mesta úr sínu hlut-
verki og gefur setningu Stanislavsk-
is dýpri merkingu: „There are no 
small parts, only small actors.“

Loks vil ég ávarpa heildina. Alla 
sem komu að gerð myndarinn-
ar. Til að svona verk geti orðið til 
þurfa allir að leggjast á eitt og gera 
sitt allra, allra besta. Ég vil þakka 
þeim fyrir að gefa okkur áhorfend-
um þessa mynd. Hún líður mér seint 
úr minni.

 Lilja Katrín Gunnarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Í þessari heild eru engir 
veikir hlekkir og gæti myndin hæglega 
keppt við kvikmyndir á alþjóðlegum 
markaði. Meistaraverk!

Besta bíómynd íslenskrar 
kvikmyndasögu

GÓÐ KEMISTRÍA  Karakterar Þorvaldar 
Davíðs og Heru Hilmarsdóttur tengjast 
á vissan hátt.

TÖLVUNARFRÆÐI
Lokaverkefni nemenda í

Verið velkomin á kynningar á BSc-lokaverkefnum nemenda tölvunarfræðideildar HR,
mánudaginn 19. maí og þriðjudaginn 20. maí kl. 10-14.

haskolinnireykjavik
#haskolinnrvk

Verkefni Samstarfsaðili Stofa Dags. Tími

Lottó app Betware M105 19. maí 10:00

Heilsan mín í raun og veru TM Software M104 19. maí 10:45

Ársreikningar á netinu Kóði ehf. M105 19. maí 11:30

Challenge.me Challenge.me M105 19. maí 13:00

NetCrawler Men & Mice M104 19. maí 13:45

Mobile Rental Inspector Annata M105 19. maí 14:30

Leiksýningar á Íslandi Leikminjasafn Íslands M104 19. maí 15:15

Fréttaappið CreditInfo M105 20. maí 10:00

RADMAN Hugsmiðjan M104 20. maí 10:45

Íslandsbanka app Íslandsbanki M105 20. maí 11:30

Rafræn beiðnabók Advania M105 20. maí 13:00

Orðspor Háskólinn í Reykjavík M104 20. maí 13:45
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Kynning á 
Adidas Boost 
hlaupaskóm 
frá kl. 14-17 í dag 
í Kringlunni
Sérfræðingur frá Adidas verður 
á staðnum og hlauparar segja frá 
reynslu sinni af Boost skónum

Allir sem máta Boost 
skó geta unnið par

Aðeins í dag: 

20% afsláttur  
af öllum Adidas vörum í 
öllum Útilífs verslunum

Boost í 
hlaupin



– fyrst og   fremst

ódýr!

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

1698kr.
kg

Verð áður 2197 kr. kg
Grísalundir
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PAKKNING

MAGN-

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

NSKT
NSKT
NSKT
NSKT
NSKT
NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

NSKT
NSKT
NSKT
NSKT
NSKT
NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÓDÝRT
Í KRÓNUNNI!

Hvítlauks- og 
rósmarínmarinerað

1098kr.
kg

Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur, kryddaðar 
og ókryddaðar, 5 tegundir

25%
afsláttur
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Þú getur valið grillkryddaðar eða  

marin eraðar með kryddjurtum,  

New York, hvítlauk og rósmarín,  

piparmarineraðar eða ítalskt

 marineraðar!

GRÍSAKÓTILETTUR

– fyrir þig og þína!

New York - 
marinerað

New York - 
marinerað

23%
afsláttur

1298kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakkar, kryddaðir  
og ókryddaðir, 5 tegundir
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marineraðmmarineraðmm ia ne ðarineramamarriinneeraraað

Þú getur valið grillkryddaðar eða  
marin eraðar með kryddjurtum,  

New York, hvítlauk og rósmarín,  
piparmarineraðar eða ítalskt marineraðar!

GRÍSAHNAKKA- 
SNEIÐAR

– fyrir þig og þína!

22%
afsláttur

2098kr.
pk.

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning
798kr.

pk.

Grillborgarar með brauði, 4 stk.



  254 kr.
pk.

Verð áður 462 kr. pk. 

Kelloggs Kornflex, 500 g
kkkr.kkkrkkrrr.

5

45%
afsláttur

  1499kr.
pk.

Verð áður 2999 kr. pk. 

Zewa eldhúsrúllur, 16 stk.
kk

ú

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

1198kr.
stk.

Krónu gulrótarkaka 2 hæða

698kr.
pk.

Grill kartöflur í hvítlauks rósmarineringu

50%
afsláttur

v

16
í pk.

Hámark4 pakkar
á mann meðan birgðir endast!

79kr.
stk.

Egils Mix, Appelsín og Kristall
Mountain Dew, Pepsi Max og Pepsi, 33 cl

Kauptu 2x1 lítra af Floridana að eigin vali og fáðu 1 lítra af Floridana appel s ínu-safa í kaupbæti!

n n 
f f 
--
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BAKÞANKAR 
Snærós
Sindradóttir

Síðustu misseri hefur heimspressan 
verið undirlögð af fréttum af persónu-

njósnum. Þjóðaröryggisstofnun Banda-
ríkjanna fylgist grannt með einkamálum 
fólks. Séð og heyrt í Danaveldi er grunað 
um að nýta sér illa fengnar upplýsingar 
um greiðslukortanotkun fræga fólksins. 
Allir muna eftir News of the World sem 
hleruðu síma til upplýsingaöflunar.

HÉR heima höfum við fengið risaskammt 
af fréttum af sama toga. Vodafone-lekinn 
fleygði gríðarlegu magni af persónuupplýs-
ingum út í kosmósið (já, kæri utanríkis-
ráðherra, ég er með kreditkortanúmerið 
þitt.) Lekamálið úr innanríkisráðuneyt-
inu er á allra vörum og nú á dögunum 
fengum við fréttir af því að lögreglu-
maður væri grunaður um að leka upp-

lýsingum úr skýrslubanka lögregl-
unnar. Á síðustu dögum höfum við 

svo frétt að það tíðkist að ein-
staklingar sendi öðrum myndir 
af sér í samförum, án vitneskju 
bólfélagans. 

PABBI ól mig upp í temmi-
legri paranoju um einka-
líf mitt. Hann er búinn að 
vera með leyninúmer á far-
símanum sínum síðan ég 

man eftir mér og hann hefur aldrei verið í 
símaskránni. Þegar ég var sjö ára dró hann 
ætlað samþykki mitt úr margumtöluðum 
Gagnagrunni á heilbrigðissviði sem Íslensk 
erfðagreining vildi koma á fót. 

MÉR hefur oft fundist pabbi fara offari í 
tilraunum sínum til að halda einkalífi sínu 
fyrir sig en í dag er ég þakklát. Við getum 
ekki komið í veg fyrir að svartir sauðir 
innan lögreglunnar stelist í skýrslurnar 
okkar. Það munu einhverjir læknar skoða 
sjúkraskrána án okkar leyfis. Það er mögu-
leiki að símtöl okkar verði hleruð, einhvern 
tímann á lífsleiðinni. Við getum hins vegar 
lagt okkar lóð á vogarskálarnar til að afmá 
ekki með öllu mörk einkalífs og opinberra 
upplýsinga, og það tel ég mikilvægt. 

VIÐ getum sleppt því að „snappa“ mynd af 
samlífi sem engum kemur við. Við getum 
takmarkað magn persónuuplýsinga sem við 
gefum upp í gegnum netið. Ákvörðun um 
að gefa Íslenskri erfðagreiningu aðgang að 
sjúkraskýrslum verður að vera tekin að vel 
ígrunduðu máli. 

HÉR einu sinni voru það bara svikarar 
sem hjálpuðu Stasí. Nú erum við öll að leka 
upplýsingum. Ekki um nágrannann, heldur 
um okkur sjálf. 

Ekki hjálpa Stasí

“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

VONARSTRÆTI
BAD NEIGHBOURS 
LÁSI LÖGGUBÍLL
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
RIO 2 2D ÍSL. TAL
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 3 - 5.20 - 8 - 9 - 10.40
KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 3.20 
KL. 6
KL. 3.30
KL. 4 - 6 - 8 
KL. 10

VONARSTRÆTI 
VONARSTRÆTI LÚXUS
BAD NEIGHBOURS
LÁSI LÖGGUBÍLL
THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D 
RIO 2  ÍSL. TAL 
HARRÝ OG HEIMIR 

KL. 3.20 - 5.20 - 8 - 10.40
KL. 2* - 5.20 - 8 - 10.40
KL. 8 - 10.10
KL. 1 - 3
KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 5 - 8
KL. 2
KL. 1  (3D / 2D) - 3.15 (2D)
KL. 6 Miðasala á: 

 

   K
   K

K

 -T.V.,  BÍÓVEFURINN.IS -V.G. DVT V BÍÓÍÓVEFURINN IS V G DV

- TÓMAS VALGEIRSSON, BÍÓVEFURINN

- EIRÍKUR JÓNSSON, EIRIKURJONSSON.IS

- HALLGRÍMUR HELGASON, HERÐUBREIÐ.IS

„LANGBESTA MYND ÍSLENDINGA FRÁ ALDAMÓTUM!“

„BOÐAR VATNASKIL Í ÍSLENSKRI KVIKMYNDASÖGU!“

„STÓRKOSTLEG KVIKMYND!“

*SUNNUDAGUR

Allir borga barnaverð

VONARSTRÆTI 2, 5, 8, 10:40
BAD NEIGHBOURS 5:50, 8, 10:10
THE OTHER WOMEN 5:40, 8, 10:20
LÁSI LÖGGUBÍLL 2, 4
RIO 2 2D 2

T.V. - Bíóvefurinn

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

LOS ANGELES TIMESCHICAGO SUN TIMES

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

T.V. - BÍÓVEFURINN.IS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

IMDB.COMROTTENTOMATOES.COM

CHICAGO TRIBUNE ROGEREBERT.COM



Hljómsveitin Mannakorn fagnar 40 ára starfsafmæli sínu í ár. Því er blásið til sannkallaðrar veislu tóna 
og texta í Háskólabíó í haust, þann 6. september. Gömlu félagarnir með þá Magga og Pálma í 
fararbroddi, ásamt Ellen Kristjánsdóttur, renna í alla helstu smellina í bland við ýmsa gullmola frá 
löngum og farsælum ferli. Ekki láta þessa einstöku vörðu í íslensku tónlistarlífi framhjá ykkur fara.
Miðasala hefst föstudaginn 23. maí á midi.is.

HÁSKÓLABÍÓ 06.09.14

Br
an

de
nb

ur
g



17. maí 2014  LAUGARDAGUR| SPORT | 64SPORT 17. maí 2014  LAUGARDAGUR

HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
26 DAGAR Í FYRSTA LEIK

Flest mörk utan af velli í einum leik í lokaúrslitum:
12 Sigurður Valur Sveinsson, Selfossi á móti FH 1992

12 Agnar Smári Jónsson, ÍBV á móti Haukum 2014

11 Ásgeir Örn Hallgrímsson, Haukum á móti ÍBV 2005

Flest mörk í einum leik í lokaúrslitum:
14/2 Sigurður Valur Sveinsson, Selfossi á móti FH 1992

13/1 Agnar Smári Jónsson, ÍBV á móti Haukum 2014

13/7 Julian Duranona, KA á móti Val 1996

13/9 Valdimar Grímsson, KA á móti Val 1995

HANDBOLTI Lokaleikur handbolta-
tímabilsins fer fram í Mýrinni 
í Garðabæ klukkan 13.30 í dag 
þegar deildarmeistarar Stjörn-
unnar og bikarmeistarar Vals spila 
hreinan úrslitaleik um Íslands-
meistaratitilinn.

Þetta er í þriðja árið í röð sem 
það þarf oddaleik til að skera úr 
um hvaða lið vinnur Íslandsmeist-
aratitilinn hjá stelpunum og bæði 
þessi lið hafa spilað svona leik á 
síðustu tveimur árum. Niðurstað-
an og upplifun liðanna var aftur á 
móti gerólík. 

Valskonur urðu síðast Íslands-
meistarar fyrir tveimur árum 
eftir 24-21 sigur á Fram í odda-
leik á Hlíðarenda. Það var þriðji 
Íslandsmeistaratitill Valsliðsins í 
röð. Stjörnukonur voru hins vegar 
í sams konar leik í fyrra þegar þær 
urðu að sætta sig við 16-19 tap á 
móti Fram. Stjarnan komst hins 
vegar í úrslitin í fyrra eftir drama-
tískan sigur á Valsliðinu í oddaleik 
í undanúrslitunum. 

Stjarnan var einnig 2-1 yfir í 
úrslitaeinvíginu í fyrra en tap-
aði þá tveimur síðustu leikjunum 
og það gæti vissulega endurtekið 
sig í ár. Stjörnuliðið missti niður 
þriggja marka forskot í blálokin í 
fjórða leiknum þegar þær virtust 
vera að landa fyrsta Íslandsmeist-
aratitlinum í fimm ár. 

Stjörnuliðið býr nú að því að eiga 
heimaleikinn þar sem Garðabæj-
arkonur hafa unnið alla fimm leiki 
sína í úrslitakeppninni til þessa. 
Nú er að sjá hvort heimavöllurinn 
dugi Stjörnukonum eða hvort Vals-
konur ná að leika eftir afrek Eyja-
manna í fyrrakvöld og tryggja sér 
titilinn á útivelli.  - óój

Ólíkar minningar 
frá oddaleikjum
Stjarnan og Valur spila úrslitaleik um titilinn í dag.

KVEÐJULEIKURINN  Valskonan 
Hrafnhildur Skúladóttir getur orðið 
Íslandsmeistari í síðasta leiknum sínum 
á ferlinum.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI „Ég ákvað að sofna 
með medalíuna í gær bara til 
þess að þegar ég vaknaði þá vissi 
ég að þetta væri satt. Ég vakn-
aði því með medalíuna í morgun 
og hugsaði: Þetta er ekki draum-
ur,“ segir Agnar Smári Jónsson, 
hetja fyrsta Íslandsmeistaraliðs 
ÍBV. Áður en hann lagðist á kodd-
ann var hann þó ásamt liðsfélög-
um sínum búinn að fá magnaðar 
móttökur í Vestmannaeyjahöfn. 

„Það var flugeldasýning, rauðu 
blysin eins og á Þjóðhátíð og 700 
manns á bryggjunni klukkan 
hálf tvö á fimmtudegi. Þetta var 
ólýsanlegt,“ rifjar Agnar upp en 
hann skoraði þrettán mörk á móti 
Haukum, þar á meðal sigurmark-
ið sem sendi alla Eyjamenn upp í 
sjöunda himin.

Agnar Smári gerði gott betur 
en að tryggja ÍBV titilinn því 
hann jafnaði um leið markamet 
Sigurðar Vals Sveinssonar. Þeir 
tveir eru nú þeir einu sem hafa 
náð að skora tólf mörk utan af 
velli í einum leik í lokaúrslitum 
karla. Agnar er að gera þetta 
aðeins tvítugur og í sinni fyrstu 
úrslitakeppni. 

Stóra spurningin er samt 
hvernig datt Valsmönnum í hug 
að láta þennan strák fara síðasta 
haust?  „Ég hef ekki hugmynd. 
Þeir fengu Geir Guðmundsson 

til sín og mér leist ekki á það því 
ég vildi fá stærra hlutverk. Þeir 
sögðu mér að ég myndi fá stórt 
hlutverk í 2. flokki en ég vildi 
það ekki. Það er náttúrulega 
bara hneisa og ég sé aldrei eftir 
þessu,“ sagði Agnar en hann segir 
Valsmenn ekki þekkja sig nógu 
vel.

Elskar svona aðstæður
„Þeir héldu vídeófund fyrir odda-
leikinn á móti okkur og þar var 
sagt að ég myndi verða stress-
aður. Ég elska hins vegar svona 
aðstæður og ég þrífst á stemm-
ingu. Maður verður líka ekkert 
stressaður því þessi stemming 
er úti í Eyjum líka,“ segir Agnar. 

Hann skoraði úr átta fyrstu 
skotunum sínum og var með tíu 
af fyrstu sautján mörkum Eyja-
liðsins fyrir framan troðfullt hús. 

„Það er rosalega gott að ná 
fyrstu þremur skotunum inn því 
það gefur manni mikið sjálfs-
traust. Maður hættir ekkert að 
skjóta þegar maður er heitur,“ 
segir Agnar léttur. Reyndar var 
þetta hálfgert einvígi á milli Agn-
ars og Haukamannsins Sigur-
bergs Sveinssonar. „Það er ömur-
legt náttúrulega fyrir Sigurberg 
að vera með tólf mörk en samt 
ekki markahæstur,“ segir Agnar 
í smá stríðnistón. Hann hrós-

ar þjálfurunum Gunnari Magn-
ússyni og Arnari Péturssyni. 
„Gunni er frábær og ótrúlegur 
maður. Hann á endalaust hrós 
skilið og Arnar Péturs líka. Þetta 
er magnað kombó og þeir eru 
rosalega flottir saman og arki-
tektar að þessu öllu,“ segir Agnar, 
sem verður áfram í Eyjum. 

„Við verðum að sjá til hvern-
ig næsta tímabil verður. Þetta 
er náttúrulega öskubuskuævin-
týri hérna. Við missum náttúru-
lega Róbert (Aron Hostert), sem 
er Zlatan íslenska handboltans 
því hann fer í lið og vinnur titla. 
Vonandi fáum við sterkan mann í 
hans stað,“ segir Agnar en Róbert 
Aron Hostert varð einnig Íslands-
meistari með Fram í fyrra. 

Faðmaður og kysstur
„Við strákarnir erum mögn-

uð liðsheild og Vestmanna-
eyjabær allur. Núna er bara 
lítil Þjóðhátíð. Þessa dagana er 
maður faðmaður og kysstur við 
hvert tækifæri. Ég held að það 
sé ekki hægt að vinna þetta á 
betri stað. Það er allt sumarið og 
Þjóðhátíðin eftir. Fyrsta helgin 
í ágúst, hversu geggjað verð-
ur það. Ég held ég verði heima-
maður í hverju einasta hvíta 
tjaldi,“ sagði Agnar að lokum. 
 ooj@frettabladid.is

Ekki hægt að vinna á betri stað
Agnar Smári Jónsson skoraði ekki bara þrettán mörk og tryggði ÍBV Íslandsmeistaratitilinn með sigurmarkinu tuttugu sekúndum fyrir 
leikslok. Hann jafnaði líka met Sigurðar Vals Sveinssonar í fl estum mörkum utan af velli í einum leik í lokaúrslitum karla í handbolta.

MAÐUR 
KVÖLDSINS 
 Agnar Smári 
Jónsson faðmar 
hér að ofan 
félaga sinn í 
Eyjaliðinu eftir 
að Íslandsbikar-
inn er kominn á 
loft. Liðsfélagar 
þeirra dást að 
bikarnum fyrir 
aftan þá.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á nú metið með Sigga Sveins

Smellugas

Vinur við veginn

11 kg
2 kg

5 kg
10 kg

Grillum í allt sumar 
með gasi frá Olís
Smellugas fyrir grillið, útileguna og heimilið!

ÞJÓÐVERJINN LOTHAR MATTHÄUS er sá leikmaður sem 
hefur spilað flesta leiki í úrslitakeppni HM en hann spilaði 
25 leiki frá 1982 til 1998. Matthäus hefur spilað tveimur 
leikjum fleira en Ítalinn Paolo Maldini sem er hins vegar 
sá leikmaður sem hefur spilað flestar mínútur í úr-
slitakeppni HM.  Diego Maradona (Argentína), Uwe Seeler 
(Vestur-Þýskaland) og Wladyslaw Zmuda (Pólland) spiluðu 
allir 21 leik og Seeler átti lengi leikjametið á HM. Matt-
häus tók þátt í fimm heimsmeistarakeppnum alveg eins 
og Mexíkóbúinn Antonio Carbajal (1950-1966) en enginn 
annar hefur náð því. Matthäus var fyrirliði heimsmeistara 
Þjóðverja á HM á Ítalíu 1990 þar sem hann skoraði fjögur 
af sex mörkum sínum í úrslitakeppnum HM. 

FÓTBOLTI Arsenal og Hull eigast 
í dag við í úrslitaleik ensku bikar-
keppninnar á Wembley-leikvanginum. 
Leikurinn hefst klukkan 16.00 og er í 
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
þekkir vel að vinna titla en hann 
hefur þrívegis unnið ensku bikar-
keppnina með liðinu. Arsenal hefur 
hins vegar ekki unnið neina keppni 
síðan 2005 og margir stuðningsmenn 
þess eru orðnir langþreyttir á biðinni.

Wenger sagði að það gæti vissu-
lega haft áhrif. „En þegar leikmenn 
ganga inn á völlinn þá gleymist allt 
annað,“ sagði hann. „Leikmenn eru 

ekki að hugsa um söguna heldur 
aðeins að nýta sína styrkleika og 
standa sig vel. Það er það sem við 
þurfum að gera í þessum leik.“

Hull endaði í sextánda sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar í vor og hefur 
aldrei unnið bikarkeppnina. 

Í dag ráðast einnig úrslitin í 
spænsku úrvalsdeildinni en á sama 
hefst leikur Barcelona og Atletico 
Madrid í lokaumferðinni. Atletico er 
með þriggja stiga forystu á Börsunga 
sem er þó með betra markahlutfall. 
Barcelona vinnur því titilinn með 
sigri í dag. Leikurinn er sýndur á Stöð 
2 Sport 3 og Stöð 2 Sport HD.  - esá

Lýkur níu ára eyðimerkurgöngu í dag?

BRUGÐIÐ Á LEIK  Lukas Podolski 
stekkur á bak Aarons Ramsey. FBL/GETTY
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GSM-GALAXY YOUNG
•  3.27” snertiskjár (480x320) 
•  WiFi, 3G, Bluetooth. 3.15 Mpix myndavél  
•  1GHz örgjörvi. 4GB minni, stækkanlegt upp í 64GB 

SAMS6310(BLU/SIL)

LEIKJATÖLVA 3G
•  5’’ OLED snertiskjár
•  Upplausn 960x544piix
•  WiFi  + 3G
•  Spilar PS Vita Leiki og tekur PS Vita minniskort
•  Analog stýripinnar, þumalpinnar
•  Six-Axis hreyfiskynjari
•  Snertiflötur á bakhlið
•  Tvær myndavélar + hljóðnemi
•   Nauðsynlegt að hafa PSvita minniskort til að nýta vélina til fulls 

             PSVITA3G

LED 3D SNJALLSJÓNVARP
•  Full HD – upplausn 1920x1080
•  600Hz Clear Motion Rate – minna flökt og mýkri hreyfingar
•  3D HyperReal myndvinnslubúnaður – bætir myndgæðin
•  4xHDMI, 1xScart, 1xComponent, 1xOptical, 1xLAN 1xWiFi o.fl.
•  Stafrænn móttakari – DVB-T/T2
•  Gervihnattamóttakari – DVB-S2
•  Innbyggður internetvafri
•  USB tengi fyrir myndbönd, tónlist og ljósmyndir
•  2 Active 3D – gleraugu fylgja

UE46F6755XXE 

ÞVOTTAVÉL
•  Glæsileg stafræn 1400 snúninga vél sem tekur 7 kg
•  64 lítra demantstromla sem fer betur með þvottinn
•  15 mín. hraðkerfi, 15°C kaldþvottur og EcoBubble
•  Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð og vatnsöryggi

WF70F5E5P4W

LAUGARDAG 11-18 
SUNNUDAG 12-18
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DAGSKRÁ
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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

10.35 RN Löwen - Melsungen
12.00 Frakkland  Bein útsending frá 
Moto GP-kappakstrinum sem fram fer í 
Frakklandi.
13.00 Þýsku mörkin
13.25 Lubbecke - Kiel  Bein útsending
14.55 Fram - Þór  
16.50 Barcelona - Atletico Madrid  Bein 
útsending frá leik Barcelona og Atletico 
Madrid í spænska boltanum.
18.40 Arsenal - Hull
20.30 Demantamótin  
22.30 Lubbecke - Kiel
23.50 Miami - Brooklyn

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

NÝAR VÖRUR

SMILE - Grey 3ja sæta sófi  217cm  l  kr. 187.200

LUIGI - Tungusófi  með stillanlegum bökum
276x166 cm  l  kr. 316.800

YUMI
2 saman

í setti
kr. 28.900

FLINGA
Tímaritahillur
20x160 cm
kr. 16.900

PÚÐAR
NÝ SENDING
Frábært úrval

TURTLE
Hægindastóll

kr. 239.000

Quartz
Púði 40x60
kr. . 7.900

Púði 40x60
kr. . 7.900

Púði 50x50
kr. . 7.900

DAPHNY
Armsstóll
kr. . 99.400

DAGSKRÁ
17. maí 2014  LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR Í KVÖLD

08.20 Hope Springs  
10.00 New Year‘s Eve  
11.55 James Dean
13.30 13 Going On 30
15.05 Hope Springs  
16.45 New Year‘s Eve  
18.45 James Dean  
20.20 13 Going On 30  
22.00 Gandhi  
01.05 Thick as Thieves  
02.50 Total Recall
04.45 Gandhi

17.25 Strákarnir
17.55 Friends  
18.20 Seinfeld  
18.45 Modern Family  
19.05 Two and a Half Men  (8:24)
19.30 Viltu vinna milljón?  (30:30) 
20.15 Nikolaj og Julie  (6:22) 
21.00 The Killing  (9:13) 
21.45 Hostages  (4:15) 
22.30 Sisters  
23.20 Viltu vinna milljón? 
00.00 Nikolaj og Julie  
00.45 The Newsroom  
01.45 The Killing  
02.30 Hostages
03.15 Tónlistarmyndbönd

07.00 Brunabílarnir  07.23 Latibær 07.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 08.00 Könnuðurinn Dóra 08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 08.55 Sumardalsmyllan  09.00 Áfram 
Diego, áfram!  09.24 Svampur Sveins  09.45 
Hvellur keppnisbíll 09.55 UKI 10.00 Lukku-Láki 
 10.25 Skógardýrið Húgó  10.47 Hello Kitty  10.55 
Rasmus Klumpur og félagar  11.00 Brunabílarnir 
11.23 Latibær 11.47 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Könnuðurinn Dóra  12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  12.45 Doddi litli og Eyrnastór 12.55 
Sumardalsmyllan  13.00 Áfram Diego, áfram! 
 13.24 Svampur Sveins  13.45 Hvellur keppnisbíll 
13.55 UKI  14.00 Lukku-Láki 14.22 Skógardýrið 
Húgó  14.44 Hello Kitty 14.52 Rasmus Klumpur og 
félagar  15.00 Brunabílarnir  15.23 Latibær 15.47 
Gulla og grænjaxlarnir 16.00 Könnuðurinn Dóra 
 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  16.55 Sumardalsmyllan  17.00 
Áfram Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveins  
17.45 Hvellur keppnisbíll  17.55 UKI 18.00 Lukku-
Láki  18.22 Skógardýrið Húgó  18.44 Hello Kitty 
 18.52 Rasmus Klumpur og félagar  20.30 Sögur 
fyrir svefninn

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Algjör Sveppi  
09.10 Villingarnir  
09.35 Ben 10  
10.05 Victorious  
10.30 Nágrannar
12.15 Mr Selfridge
13.10 Breathless
14.00 Ástríður
14.30 Heimsókn  
14.55 The Big Bang Theory
15.20 Á fullu gazi
15.45 Höfðingjar heim að sækja
16.10 Stóru málin
16.45 60 mínútur  
17.30 Eyjan 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn
19.10 Sjálfstætt fólk  (30:30) 
19.40 Britain‘s Got Talent  (3:18) 
20.45 Íslenskir ástríðuglæpir  (4:5) 
21.10 24. Live Another Day  (3:12) 
21.55 Shameless  (8:12) 
22.50 60 mínútur
23.35 Daily Show. Global Edition
00.00 Suits  
00.45 Game of Thrones
01.40 The Americans
02.30 Vice  
03.00 Daybreakers
04.35 Íslenskir ástríðuglæpir
05.00 Britain’s Got Talent
06.00 Fréttir

16.30 Top 20 Funniest
17.10 Amazing Race  
17.55 Lying Game
18.35 Bleep My Dad Says
19.00 Bob‘s Burgers  
19.25 American Dad  
19.45 The Cleveland Show  (16:22) 
20.10 Napoleon Dynamite  (5:6) 
20.35 Brickleberry  (8:13) 
20.55 Bored to Death  (1:8) 
21.20 The League  (12:13) 
21.45 Deception  (10:11) 
22.30 Glee 5 
23.10 The Vampire Diaries
23.50 Bob‘s Burgers  
00.15 American Dad  
00.40 The Cleveland Show  
01.05 Napoleon Dynamite  
01.30 Brickleberry  
01.55 Bored to Death
02.20 The League
02.45 Deception
03.30 Tónlistarmyndbönd

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Vasaljós
10.40 Maddit
12.20 Skólahreysti
13.40 Nýsköpun - Íslensk vísindi
14.10 Í garðinum með Gurrý
14.35 Fimmtug unglömb
16.05 Hraðafíkn
16.35 Fum og fát
16.40 Leiðin á HM í Brasilíu
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Stella og Steinn
17.32 Friðþjófur forvitni
17.56 Skrípin
18.00 Stundin okkar
18.25 Camilla Plum–  kruð og krydd 
(2:10)
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.45 Ferðastiklur (6:8) (Húnavatnssýsl-
ur)  Lára Ómarsdóttir ferðast ásamt föður 
sínum, Ómari Ragnarssyni, um landið. Þau 
hitta skemmtilegt fólk, skoða náttúruperl-
ur í alfaraleið og segja áhugaverðar sögur 
af fólki og fyrirbærum. 
20.25 Inndjúpið (1:4)  Fjögurra þátta röð 
um þá sem enn stunda hefðbundinn bú-
skap við innanvert Ísafjarðardjúp. Saga bú-
skapar er rakin og spáð í framtíðina á ein-
lægan og raunsæjan hátt. Tónlistina samdi 
Mugison en Þóra Arnórsdóttir og Ásdís 
Ólafsdóttir önnuðust dagskrárgerð.
21.05 Dansað á ystu nöf (2:5) (Danc-
ing on the Edge)  Bresk sjónvarpsþáttaröð 
um þeldökka djasshljómsveit í London á 
fjórða áratug síðustu aldar. Hljómsveit-
in er á hraðri leið upp vinsældalistann, 
þegar röð atvika fer af stað sem gæti eyði-
lagt gæti allt. 
22.10 Alvöru fólk (4:10)
23.10 Til bjargar leikhúsinu
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
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 (16:23)
20.25 Top Gear Best of (4:4)  Einn vin-
sælasti sjónvarpsþáttur í heimi. Að þessu 
sinni velja þeir félagar brot af því besta úr 
Top Gear-þáttum liðinnar seríu. 
21.15 Law & Order (14:22) 
22.00 Leverage
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

08.10 PGA Tour 2014 13.40 Inside The PGA Tour 
2014 14.05 LPGA Tour 2014 16.05 PGA Tour 
2014 - Highlight  17.00 PGA Tour 2014  22.00 
Golfing World 2014  23.00 LPGA Tour 2014

06.00 Motors TV14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús meistaranna 
15.00 Landsmót hestamanna. 15.30 Stormað 
um Hafnarfjörð 16.00 Hrafnaþing 17.00 
Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið 18.00 
Árni Páll 18.30 Gróðrastöðin Gleym mér ei 19.00 
Í návígi 19.30 Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 
21.00 Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasín 
22.00 Poppís 23.00 Reykjavíkurrölt 23.30 Eldað 
með Holta.

11.00 Enska 1. deildin. Preston - Rot-
herdam  
12.40 Football League Show
13.10 Sunderland - Swansea
14.50 Messan  
16.15 England and Italy
16.45 Inside Manchester City  
17.35 Cardiff - Chelsea
19.15 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
20.10 WBA - Stoke
21.50 Man. City - West Ham
23.30 France, Porto Alegre and Hond-
uras
00.00 Premier League World

Stöð 2 kl. 19.10
Sjálfstætt fólk
Jón Ársæll Þórðarson 
kann listina að nálgast 
viðmælanda sinn 
og hér heldur hann 
áfram að taka hús 
á áhugaverðum Ís-
lendingum sem hafa 
sögur að segja.

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.

Barcelona – Atletico 
Madrid

STÖÐ 2 SPORT KL. 16.50 
Bein útsending frá leik Barc-
elona og Atl etico Madrid í 
spænska boltanum.

Ferðastiklur
SJÓNVARPIÐ KL. 19.45 Lára Ómars-
dóttir ferðast ásamt föður sínum, Ómari 
Ragnarssyni, um landið. Þau hitta 
skemmtilegt fólk, skoða náttúruperlur í 
alfaraleið og segja áhugaverðar sögur af 
fólki og fyrirbærum.

Íslenskir ástríðuglæpir
STÖÐ 2 KL. 20.45 Vandaðir þættir í 
umsjá Ásgeirs Erlendssonar þar sem 
fj allað er um íslenska ástríðuglæpi. Birt 
eru viðtöl við sérfræðinga, þolendur 
og aðstandendur og fj allað ítarlega um 
hvert mál.
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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

07.35 Working Girl  
09.25 Bowfinger
11.00 Big Miracle
12.45 Pay It Forward
14.45 Working Girl
16.40 Bowfinger
18.15 Big Miracle
20.00 Pay It Forward
22.00 Blue Jasmine  
23.35 This is The End  
01.20 One For the Money
02.50 Blue Jasmine

18.05 Strákarnir
18.35 Friends  
19.00 Seinfeld
19.25 Modern Family  
19.50 Two and a Half Men  (7:24) 
20.15 The Practice  (4:21)
21.00 The Killing  (8:13) Spennandi og 
dularfullur sakamálaþáttur um rannsókn 
lögreglu á morði á ungri stúlku. 
21.45 Footballer‘s Wives  (5:9) 
22.35 Entourage  (12:12) 
23.10 Nikolaj og Julie  
23.55 The Practice  
00.40 Hostages  
01.25 The Killing
02.10 Footballer‘s Wives 
03.00 Entourage
03.35 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur 
Sveins  07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55 UKI  08.00 
Lukku-Láki 08.25 Skógardýrið Húgó  08.47 Hello 
Kitty 08.55 Rasmus Klumpur og félagar  09.00 
Brunabílarnir  09.23 Latibær  09.47 Gulla og 
grænjaxlarnir 10.00 Könnuðurinn Dóra  10.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan  11.00 Áfram 
Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins  11.45 
Hvellur keppnisbíll 11.55 UKI 12.00 Lukku-Láki 
12.22 Skógardýrið Húgó  12.44 Hello Kitty  12.52 
Rasmus Klumpur og félagar  13.00 Brunabílarnir 
 13.23 Latibær  13.47 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Könnuðurinn Dóra 14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55 
Sumardalsmyllan  15.00 Áfram Diego, áfram! 
 15.24 Svampur Sveins  15.45 Hvellur keppnisbíll 
15.55 UKI  16.00 Lukku-Láki  16.22 Skógardýrið 
Húgó  16.44 Hello Kitty  16.52 Rasmus Klumpur og 
félagar  17.00 Brunabílarnir  17.23 Latibær  17.47 
Gulla og grænjaxlarnir  18.00 Könnuðurinn Dóra 
 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  18.55 Sumardalsmyllan  19.00 
Skrímsli í París 20.30 Sögur fyrir svefninn

15.20 American Dad  
15.45 The Cleveland Show
16.05 Junior Masterchef Australia
16.50 American Idol  
19.00 Jamie‘s 30 Minute Meals  
19.30 Raising Hope
19.55 The Neighbors
20.15 Up All Night  (5:11)
20.40 Memphis Beat  (3:10) 
21.25 Labor Pains
23.00 Intruders
00.35 Napoleon Dynamite
01.00 Brickleberry
01.20 Bored to Death
01.40 The League
02.00 Deception  
02.45 Jamie‘s 30 Minute Meals
03.15 Raising Hope  
03.40 The Neighbors
04.05 Up All Night  
04.30 Memphis Beat
05.20 Tónlistarmyndbönd

08.15 PGA Tour 2014 11.15 Golfing World 2014  
12.05 European Tour 2014 15.45 PGA Tour 
Latinoamerica 16.10 Golfing World 2014 17.00 
PGA Tour 2014 22.30 Inside The PGA Tour 2014 
23.00 LPGA Tour 2014

06.00 Motors TV

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil
14.40 Judging Amy 
15.25 The Voice 
17.40 Top Chef 
18.25 Secret Street Crew 
19.10 Solsidan 
19.35 7th Heaven (19:22)  Bandarísk 
þáttaröð þar sem Camden-fjölskyldunni er 
fylgt í gegnum súrt og sætt. 
20.15 Once Upon a Time (19:22)  Lífið 
í Story Brook er aldrei hversdagslegt þar 
sem allar helstu ævintýrapersónur veraldar 
lifa saman í allt öðru en sátt og samlyndi. 
21.00 Beauty and the Beast (7:22) 
 Önnur þáttaröðin um þetta sígilda ævin-
týri sem fært hefur verið í nýjan búning. 
Aðalhlutverk eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. 
21.45 90210 (18:22)  Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmennanna í Beverly 
Hills þar sem ástin er aldrei langt undan. 
22.30 Anchorman,  Legend of Ron 
Burgundy Frábær gamanmynd með 
meistara Will Ferrell í aðalhlutverki. Frétta-
maðurinn Ron Burgundy lendir í vandræð-
um í kjölfar þess að hann segir hræðilega 
hluti í beinni útsendingu. 
00.05 Trophy Wife 
00.30 Blue Bloods 
01.15 Hawaii Five-0
02.00 The Tonight Show
03.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.30 Landinn
11.00 Sinfóníutónleikar - í fjarlæg-
um heimi
12.00 Hið sæta sumarlíf (1:6)
12.30 2012 (1:6)
13.00 BB King: Lífshlaup Rileys (BB 
King: The Life of Riley)
15.05 Eftir sprautuna
15.50 Skrifar sitt síðasta?
16.20 Skólaklíkur
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Leiðin til Ríó (3:6) (The Road to 
Rio)
18.05 Violetta (7:26)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.45 Hraðfréttir
19.55 Lassie (Lassie)  Hugljúf fjölskyldu-
mynd um hundinn Lassie og eigendur 
hans sem þurfa að selja hana frá sér. Við 
tekur ævintýralegt ferðlag heim þegar Las-
sie strýkur frá nýjum eigendum sínum. 
21.30 Svaramennirnir (A Few Best Men) 
 Gamanmynd frá 2011 um væntanlegan 
brúðguma, steggjaferðina og óvenjulegt 
brúðkaup í óbyggðum Ástralíu.
23.05 Nýliðinn (The Recruit)  Æsispenn-
andi hasarmynd með Al Pacino og Colin 
Farrell í aðalhlutverkum. Ungur maður 
gengst undir hatrammlega nýliðaþjálfun 
áður en hann gengur til liðs við leyniþjón-
ustu Bandaríkjanna. 
00.55 Gryfjan
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.00 Reykjavíkurrölt 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Poppís 19.00 Reykjavíkurrölt 19.30 Eldað 
með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 
21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 Árni Páll 22.30 
Gróðrastöðin Gleym mér ei 23.00 Í návígi 23.30 
Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

08.55 Season Highlights 2003/2004  
09.50 Enska 1. deildin. Brighton - 
Derby  
11.30 Enska 1. deildin. Wigan - QPR
13.10 Liverpool - Newcastle
14.50 France, Porto Alegre and 
Honduras  
15.20 PL Classic Matches. Man. Utd. - 
Arsenal, 2001  
15.50 Barcelona - Atletico Madrid
18.00 WBA - Stoke
19.40 Man. City - West Ham  
21.20 Messan  
22.45 Southampton - Man. Utd.
00.05 Premier League World
00.35 Hull - Everton

11.10 Fimmgangur - Meistaraflokkur
13.10 Atletico Madrid - Malaga
14.50 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur  
15.20 FA Cup - Preview Show 2014 
15.50 Arsenal - Hull  Bein útsending frá 
úrslitaleik FA bikarsins þar sem Arsenal og 
Hull City mætast.
18.10 RN Löwen - Hamburg
19.40 Barcelona - Atletico Madrid  
21.30 UFC Now 2014  
22.20 Arsenal - Hull

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
08.00 Algjör Sveppi  
10.00 Tommi og Jenni
10.25 Villingarnir  
10.45 Kalli kanína og félagar  
10.50 Scooby-Doo! Mystery Inc.
11.15 Batman
11.40 Big Time Rush
12.05 Bold and the Beautiful
13.50 Íslenskir ástríðuglæpir
14.15 Britain’s Got Talent
15.20 How I Met Your Mother
15.45 Grey’s Anatomy
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  (17:22)
19.45 The Clique
21.10 The Internship
23.10 The Devil’s Double  Dramatísk og 
áhrifamikil mynd sem byggð er á sönnum 
atburðum sem áttu sér stað í Bagdad árið 
1987. Latif Yahia er liðþjálfi í íraska hern-
um og er boðaður á fund hins alræmda 
Uday Hussein, sonar Saddams Hussein, 
þar sem honum er falið að vera tvífari 
hans í verndarskyni.
00.55 The Marc Pease Experience
02.15 Brighton Rock
04.05 Your Highness  
05.45 Fréttir

Vince Vaughn
„Ef venjulegur meðalmaður 
leggur fyrir utan húsið manns 
í viku, er hann talinn eltihrellir. 
En hins vegar ef aðilinn sem 
býr í húsinu er talinn frétt-
næmur eða þekktur er algjör-
lega löglegt fyrir papparassa 
eða umsátursljósmyndara að 
gera sama hlutinn.“
Leikarinn Vince Vaughn leikur eitt 
aðalhlutverkanna í kvikmyndinni The 
Internship sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21.10 
í kvöld.

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 10 árum og 
fl eira skemmti-
legt. Þórunn 
Antonía stýrir Ís-
lenska listanum.

LAUGARDAGUR

RUV NAT. GEOGRAPHIC STOÐ 3

1Landinn. Þar 
fær maður að 
skyggnast inn í 

heim fólks sem maður 
þekkir ekki. Fólkið 
hefur frá svo miklu að 
segja.

2Animal Wild. Þar 
kynnist maður 
dýraríkinu eins og 

það leggur sig. Það er 
með ólíkindum hvað 
þessar skepnur eru 
margar gáfaðar.

3Þriðjudagskvöld 
með Frikka Dór. 
Þetta er skemmti-

legur afþreyingar-
þáttur. Það er gaman 
að sjá hvað hann fær 
góða og skemmtilega 
gesti.

Sofna oft   
Ég horfi  frekar lítið 
á sjónvarp. Ef ég 
horfi  á sjónvarp 
þá er það aðal-
lega á heimildar-
þætti og eitthvað 
vísindalegt. Ég hef 
til dæmis gaman 

af því að fylgjast 
með íslenskum 
bændum.“

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 





17. maí 2014  LAUGARDAGUR| LÍFIÐ | 70

„Mig langar að verða víðsýnni og 
nýta sumrin á meðan ég er í laga-
deild til að prófa eitthvað nýtt,“ 
segir laganeminn Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir. Hún hefur ráðið 
sig í sumarstarf hjá lögreglunni á 
Hvolsvelli og tekur til starfa í lok 
þessa mánaðar. 

„Þetta var búinn að vera leynd-
ur draumur í smá tíma. Ég held að 
þetta sé mjög gefandi starf og felst 
mikið í að hafa samskipti við fólk. 
Ég held að þetta henti mér vel því 
ég er mjög félagslynd. Ég er mjög 
spennt fyrir þessu starfi því þetta 
getur bæði verið erfitt og gleðilegt. 
Ég er nokkuð lífsreynd eftir það 
sem ég hef gengið í gegnum þannig 
að ég tel mig geta sinnt þessu vel,“ 
segir Áslaug en hún ræddi opin-
skátt um veikindi í fjölskyldu sinni 
í þættinum Prófíl á PoppTV í síð-
asta mánuði.

Áslaug segir ráðningarferlið 
hafa verið skemmtilegt og krefj-
andi en auk hefðbundins vinnuvið-

tals þurfti hún að þreyta þrekpróf.
„Þrekprófið var blanda af 

ýmsum stöðvaæfingum, hlaupi, 
sundi og ýmsu öðru. Það reyndi á 
en er alveg gerlegt fyrir þá sem eru 
ekki algjör sófadýr. Ég bjó allavega 
vel að því að hafa hreyft mig eitt-
hvað,“ segir Áslaug glöð í bragði. 

Áslaug flytur til Hvolsvallar í 
sumar en býst við því að kíkja til 
Reykjavíkur í vaktafríum endrum 
og eins. Hún segir þessa reynslu 
líka nýtast sér í náminu.

„Það hefur lengi tíðkast að laga-
nemar starfi hjá lögreglunni yfir 
sumartímann. Faðir minn, Sigur-
björn Magnússon, gerði þetta líka 
á sínum tíma enda er þetta góð 
reynsla. Í laganáminu lærum við 
um margt sem tengist störfum lög-
reglunnar. Í þessu starfi er maður 
í samskiptum við stóran hóp af fjöl-
breyttu fólki og ég er mjög spennt 
fyrir sumrinu.“

 liljakatrin@frettabladid.is

Úr lögfræði í lögguna
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur ráðið sig í 
sumarstarf hjá lögreglunni á Hvolsvelli. Faðir hennar, 
Sigurbjörn Magnússon, gerði slíkt hið sama áður.

LAGANNA VÖRÐUR  Áslaug segir það 
hafa tíðkast í gegnum tíðina að laga-
nemar starfi hjá lögreglunni á sumrin. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI 

 Ég er mjög spennt 
fyrir þessu starfi því 

þetta getur bæði verið 
erfitt og gleðilegt. Ég er 

nokkuð lífsreynd eftir 
það sem ég hef gengið í 

gegnum þannig að ég tel 
mig geta sinnt þessu vel.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir

„Þetta byrjaði þegar ég hitti full-
trúa útgáfufélagsins Klett-Cotta 
sem höfðu verið að gefa út eitt-
hvað af íslenskum bókum,“ segir 
Jón Gnarr borgarstjóri, en bókin 
hans, Hvernig ég varð borgarstjóri 
á Íslandi og breytti heiminum, kom 
út á ensku á dögunum. 

„Þeir spurðu hvort ég myndi 
íhuga að gefa út bók sem varp-
aði lítils háttar ljósi á hvað Besti 
flokkurinn væri og gæti sagt fólki 
frá þessu. Mér fannst það bara svo 
sniðugt að ég féllst á þetta,“ 
segir Jón og bætir því við að 
hann hafi verið mikið spurður 
hvort bókin kæmi ekki líka út 
á íslensku. 

„Ég býst ekki við því, þetta 
er meira svona upptalning á því 
sem hefur gerst og því kannski 
engar fréttir fyrir Íslendinga,“ 
segir borgarstjórinn. „Ég hef 
ekki beint haft neinn gríðarlegan 
tíma til þess að sitja við skriftir 
þannig að þetta er svona samsuða 
úr ýmsum greinum og viðtölum 
sem birst hafa áður hér,“ segir Jón 
um bókina. „Þetta er svona lítið 
kynningarrit um Ísland, Reykja-
vík, mig og Besta flokkinn.“

Sjálfur hefur Jón tekið eftir aukn-
um áhuga erlendra fræðimanna 
á störfum hans sem borgarstjóra. 
„Sérstaklega í Bandaríkjunum, 
þeir hafa líka smekk fyrir ein-
hverju sem er frumlegt og óvenju-
legt,“ segir Jón. „Ég fæ líka mikið 
af fyrirspurnum frá Toronto, núna 
er borgarstjórinn þeirra í meðferð 
við krakkfíkn sinni og þau eru lík-
legast að velta því fyrir sér hvort 

annar maður 
væri hugsan-

lega betri í starfið.“
Spurður hvort Besti flokkurinn 

komi til með að starfa á alþjóðleg-
um vettvangi segir Jón það vera 
ólíklegt. „Ég held að þetta verði ekki 
endurtekið með þessum hætti, þetta 
var svo mikið magic-móment.“ segir 
Jón. „Mér finnst þetta bara allt svo 
einstakt, Besti flokkurinn og þetta 
ævintýri hérna heima, þannig að ég 
held að allar aðrar tilraunir yrðu 
léleg eftirlíking.“ baldvin@frettabladid.is

Hvernig Jón Gnarr 
breytti heiminum
Bók borgarstjórans Jóns Gnarr var nýlega gefi n út á ensku en Jón lýsir bókinni 
sem litlu kynningarriti um Ísland, Reykjavík, hann sjálfan og Besta fl okkinn.

BESTI BORGARSTJÓRINN  Jón Gnarr vekur gríðarlega 
athygli erlendis.

 Ég fæ líka mikið af 
fyrirspurnum frá Tor-
onto, núna er borgar-

stjórinn þeirra í meðferð 
við krakkfíkn sinni og 

þau eru líklegast að velta 
því fyrir sér hvort annar 
maður væri hugsanlega 

betri í starfið.
Jón Gnarr
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STÓRSTJARNA Í 
ÍSLENSKUM SÖNGLEIK
Stórleikkonan Cady Huffman leikur eitt 
aðalhlutverkið í íslenska söngleiknum 
Revolution Inside the Elbow of Ragnar 
Agnarsson Furniture Painter, sem frum-
sýnt verður í New York síðar í ágúst.
„Þetta eru frábærar fréttir, það er rosa-
lega mikill heiður og viðurkenning að fá 
hana í verkið,“ segir Karl Pétur Jónsson, 

framleiðandi verksins.
Um 500 manns komu 
í prufur fyrir verkið. 
„Okkur leið eins og 
litlum skólastrákum 

þegar við sáum hana 
mæta í prufuna. Hún 

söng eins og engill.“ 
 - glp

LEITA ENN AÐ BILLY 
ELLIOTT
Leikstjórinn Bergur Þór Ingólfsson 
og aðrir aðstandendur söngleiksins 
Billy Elliott, sem verður frumsýndur í 
Borgarleikhúsinu í mars, leita nú enn 
að hinum íslenska Billy Elliott. 

Alls 75 börn komust í gegnum 
fyrstu síu leikhússins 

og í dag og á morgun 
munu þau þurfa að 

syngja, leika 
og dansa fyrir 

framan breska 
ballettkennarann 
Elizabeth Greasley 
og Lee Proud, dans-
höfund úr Mary 
Poppins.   - hg

GRILL, GIGG OG 
FH-LEIKURINN
Heiðar Örn Kristjánsson, söngvari og 
gítarleikari hljómsveitarinnar Pollapönks 
og Eurovision-fari, eyddi gærkvöldinu 
heima hjá móður sinni þar sem hann 
borðaði grillmat og slakaði á í heita 
pottinum með fjölskyldunni. „Það var 
fyrst á dagskrá eftir þessa ævintýraferð 
að slaka á í pottinum með fjölskyld-
unni,“ segir Heiðar. Hann og 
aðrir meðlimir Pollapönks 
ætla að spila á Olís í Álf-
heimum klukkan þrjú í dag 
og á sunnudag ætlar Heiðar 
að sjá FH spila gegn ÍBV 
í Kaplakrika. „Svo ætlum 
við að hittast, Eurovision-
teymið, og grilla saman á 
sunnudagskvöld.“  - hg  

„Þetta er 
ástæðan fyrir 
því að ég gekk 
í herinn–  ég er 
ekki mjög fljótur 
að slá inn texta í 
tölvu.“
HARRY BRETA-
PRINS ÞEGAR HANN 
TÍSTI Í FYRSTA SINN Á 
BLAÐAMANNAFUNDI 
INVICTUS-LEIKANNA.





NÆRMYND

„Róbert Aron er einstaklega vandaður 
karakter, ofsalega ákveðinn og þrjóskur 
sem hefur líka komið honum langt. 
Hann er gríðarlega traustur, fyndinn og 
skemmtilegur. Hann er mikill húmoristi 
og líka blíður og almennilegur. Frá því 

að hann var lítill drengur hefur 
hann verið mikið sjarmatröll 
og hefur heillað alla upp úr 
skónum. Ég er hreykin af því 
að vera móðir hans. “

Anna Bentína Hermansen 
móðir.

„Hann er ótrúlega hæfileikaríkur hand-
boltamaður og hefur allt sem góður 
handboltamaður þarf að hafa, hann 
getur skotið, er með leikskilning, frábær 
varnarmaður og mjög útsjónarsamur. 
ef hann nær að vinna rétt úr sínum 
hæfileikum á hann eftir að ná mjög 
langt. Hann getur þó verður lokuð týpa 
og getur stundum átt í vandræðum 
með hausinn á sér í leik en 
getur farið alla leið og spilað 
með stærstu liðum heims 
ef hann heldur rétt á spil-
unum. Hann æfir mikið 
og leggur mikið á sig.“

Gunnar Magnússon, 
þjálfari ÍBV.

Hann er toppnáungi og ef það er 
hindrun í hans vegi þá lemur hann 
hindrunina frá sér. Hann er virkilega 
efnilegur FIFA-spilari, við erum gott 

dúó í FIFA og Týri hafa 
ekki roð við okkur. Hann 

er stjórnsamur en 
mjúkur. Hann er 
traustur vinur og það 

er alltaf hægt að stóla á 
að hann vinni titil.“

Elías Bóasson vinur.
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ÞVOTTAVÉLAR

Róbert Aron Hostert 
Handknattleikskappi

ALDUR 23 ára
FORELDRAR Anna Bentína Herman-
sen og Grétar Örn Hostert
KÆRASTA Bryndís Þórólfsdóttir
Róbert Aron varð Íslandsmeistari í hand-
bolta með ÍBV á fimmtudagskvöld. Þetta er 
annað árið í röð sem Róbert Aron verður Ís-
landsmeistari í handbolta, því hann varð Ís-
landsmeistari með Fram í fyrra. Hann spil-
aði stórt hlutverk í meistaraliði ÍBV og fer 
út til Danmerkur á næsta tímabili og spilar 
þar með Mors-Thy.
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