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Tæki færi Bæklingur
fylgir með
blaðinu í dag
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Dekurdagar í Dubai 
og golfferð til Spánar
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir telur að það yrði draum-
ur að fara til Dubai með Heru Björk en Sigfús Sigurðs-
son langar í golfferð með Svala og Gassa.
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[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]menningapríl 2008 12 TÓNAR 
Tveir menn eru að horfa á Manchester United á bar og í hálf-

leik ákveða þeir að kýla á það og láta gamlan draum rætast: 

Stofna plötubúð

tíu ára

FYLGIR Í DAG
VEÐRIÐ Í DAG

ÍSLENSK 
SKÖPUNARGLEÐI
Lokasýning fata-
hönnunarnema 
í Listaháskóla 
Íslands lofar góðu.

 18

ÁFRAM HÆGVIÐRI   Í dag verður 
austan 5-8 m/s allra syðst, annars 
hægviðri. Léttskýjað norðan til og 
austan, annars skýjað með köflum. 
Hiti 5-12 stig að deginum.
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SKOÐANAKÖNNUN 67,8 prósent 
segjast nú vilja að ríkisstjórnin 
hefji undirbúning aðildarum-
sóknar að Evrópusambandinu, 
samkvæmt nýrri skoðanakönn-
un Fréttablaðsins. Stuðningurinn 

er mestur meðal kjósenda Sam-
fylkingar, 87,2 prósent, en minnst-
ur meðal kjósenda Frjálslynda 
flokksins, 42,9 prósent. 

Umsókn í Evrópusambandið 
hefur ekki verið á dagskrá ríkis-
stjórnarinnar og á aðalfundi Sam-
taka atvinnulífsins á föstudag 
sagði Geir H. Haarde að innganga 
í Evrópusambandið væri lakari 
kostur en að standa utan sam-
bandsins. 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórn-
ar Sjálfstæðisflokks og Samfylk-
ingar kemur fram að skýrsla 

Evrópunefndar verði grundvöllur 
ákvörðunar um það hvernig hags-
munum Íslendinga verði helst 
borgið. Þeirri nefnd sé þó ekki 
ætlað að taka afstöðu til þess 
hvort Ísland eigi að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. Hins 
vegar kemur fram í stefnuyfir-
lýsingunni að koma eigi á fót sam-
ráðsvettvangi stjórnmálaflokk-
anna, þar sem fylgjast á með 
þróun mála í Evrópu og nefndin 
„leggi mat á breytingar út frá 
hagsmunum Íslendinga“.  Sú 
nefnd fundaði í fyrsta sinn í 
byrjun þessa mánaðar.

Enginn munur er á afstöðu svar-
enda könnunarinnar eftir kyni og 
mjög lítill munur eftir búsetu. 
Þannig segjast 69,5 prósent svar-
enda á höfuðborgarsvæðinu vilja 

að undirbúningur hefjist, en 65,1 
prósent íbúa á landsbyggðinni. 
Munur eftir búsetu er ekki mark-
tækur. 

Í febrúar spurði Fréttablaðið 
hvort Ísland ætti að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. Þá 
svaraði 55,1 prósent svarenda 
spurningunni játandi og hafði 
stuðningur við Evrópusambands-
aðild aldrei mælst meiri í könnun-
um Fréttablaðsins.  Þar sem spurn-
ingin sem borin er upp nú er ekki 
hin sama, eru niðurstöðurnar ekki 
alveg samanburðarhæfar, en leiða 
má að því líkur að stuðningur við 
umsókn í Evrópusambandið fari 
vaxandi. 

Fulltrúar stjórnmálaflokkanna 
á þingi segja niðurstöðuna vera í 
takt við efnahagsumræðuna nú. 
Formenn stjórnarandstöðunnar 
segja niðurstöðuna sýna vantrú 
almennings á efnahagsstjórn 
ríkisstjórnarinnar.  - ss/ sjá síðu 4

Vilja undirbúa ESB-umsókn
Mikill meirihluti vill að ríkisstjórnin hefji undirbúning að því að sækja um aðild að Evrópusambandinu. 
Stuðningurinn er mestur meðal kjósenda Samfylkingar og þeirra sem ekki gefa upp stuðning við flokk.

Á RÍKISSTJÓRNIN AÐ 
HEFJA UNDIRBÚNING AÐ 
AÐILDARVIÐRÆÐUM VIÐ 
EVRÓPUSAMBANDIÐ?
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SKIPULAGSMÁL „Ég er sáttur við 
niðurstöðuna,“ segir Kári Sturlu-
son tónleikahaldari en sam-
kvæmt deiliskipulagi stendur til 
að grafa tónlistarsal Nasa í jörðu 
niður.

Mikil ólga greip um sig meðal 
tónlistarmanna fyrir tveimur 
mánuðum þegar spurðist að rífa 
ætti Nasa við Austurvöll en tón-
leikahaldarar líta á staðinn sem 

sitt helsta athvarf. Teikningar 
Björns Ólafssonar arkitekts gera 
ráð fyrir því að salurinn verði 
endurbyggður á sama stað nema 
að hann verði færður í jörðu 
niður. Tónlistarmenn telja þá 
hugmynd ásættanlega.

Ekki liggur fyrir hvenær fram-
kvæmdir þessar hefjast. Það 
verður þó tæpast á þessu ári.

 - jbg / sjá síðu 30

Kári Sturluson fagnar því að tónleikahaldi sé borgið í miðborg Reykjavíkur:

Nasa grafið í jörðu niður

NASA Tónlistarmenn fagna hugmyndinni 
um neðanjarðarstað.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn 
ofmat verulega skuldastöðu 
þjóðarbúsins á 
hagvaxtarskeið-
inu 2003 til 
2007, segir 
Vilhjálmur 
Egilsson, 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
atvinnulífsins.

„Opinberar 
hagtölur hafa 
gefið til kynna 
að við værum með nettóskuldir í 
120 prósent í mínus af landsfram-
leiðslu í lok þriðja ársfjórðungs í 
fyrra.“ 

Þegar Seðlabankinn hafi farið 
að skoða útreikninga sína hafi 
komið í ljós að nettóskuldirnar 
hafi numið 27 prósentum af lands-
framleiðslu á árabilinu, ekki 120 
prósentum eins og hagtölur sýni. 
Seðlabankinn eigi að viðurkenna 
að hann hafi birt rangar tölur.

 - bj / sjá síðu 14

Vilhjálmur Egilsson hjá SA:

Seðlabankinn 
viðurkenni villu

NÁÐI ÁTTA METRA HÆÐ Það var heldur óvenjulegt farartæki sem Óli Þór Harðarson dró aftan í sæþotu við smábátahöfn Snarfara 
í gær. Tækið er blanda af svifdreka og gúmmíblöðru, og getur stokkið upp í nokkurra metra hæð. „Þetta er náttúrlega geðveiki,“ 
segir Óli. Hann segir að Ólafur Haukur Hansen, sem var í sleðanum, hafi mest náð um átta metra hæð í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VILHJÁLMUR 
EGILSSON
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Ferðalag er góð
fermingargjöf

Pantaðu gjafabréf 

í síma  570 3030

f REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Eyþór, hefurðu þá efni á að 
fara í klippingu?

„Ég er ánægður með þessa 
greiðslu.“

Eyþór Ingi Gunnlaugsson bar sigur úr 
býtum í þættinum Bandið hans Bubba 
og fékk þrjár milljónir í verðlaun. 

Þyrlan sótti vélsleðamann
Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti vél-
sleðamann sem slasaðist þegar hann 
ók fram af hengju nálægt Akureyri 
í gær. Talið var að maðurinn hefði 
hlotið bakmeiðsl. Þyrlan var stödd 
fyrir norðan og sótti manninn og flutti 
hann á sjúkrahúsið á Akureyri.

LÖGREGLUFRÉTTIR

HEILBRIGÐISMÁL Tíðni kransæða-
þræðinga er hvað hæst hér á landi 
miðað við aðrar þjóðir Evrópu. 
Þetta sýna tölur sænskrar gæða-
skrár sem Ísland á aðild að. Í Sví-
þjóð voru á árinu 2007 gerðar 402 
kransæðaþræðingar á hverja 100 
þúsund íbúa en 544 hér á landi. 
Munurinn nemur því 142 aðgerð-
um á hverja 100 þúsund íbúa. Í 
nýlegri grein sem Magnús Péturs-
son, fyrrverandi forstjóri Land-
spítalans, ritar bendir hann á að ef 
tíðni þessara aðgerða hefði verið 
hin sama hér og í Svíþjóð hefðu 
kransæðaþræðingar hér verið 426 
færri og útgjöld vegna þeirra um 
66 til 112 milljónum krónum 
lægri. 

Þrátt fyrir mikil afköst hjarta-
deildar Landspítalans hefur verið 
langur biðlisti eftir því að komast 
í þræðingu. Nú bíða um 190 manns 
eftir slíkri aðgerð og segir Þórar-
inn Guðnason, hjartalæknir á 
Landspítalanum, að þeir sjúkling-
ar sem lengst þurfi að bíða séu í 
um sjö mánuði á biðlistanum. 
Hann segir þá stöðu alls ekki góða 
en bendir á að tekist hafi að stytta 
listann en þegar verst var biðu um 
250 manns. Auk þess sem þeir sem 
þurfi bráðaþræðingu komist ávallt 
strax að. 

Þórarinn segir að þótt Íslend-
ingar geri flestar kransæðaþræð-
ingar í Evrópu ásamt Þjóðverjum 
og Svisslendingum sé alls ekki um 
oflækningar að ræða. „Við finnum 
meira af alvarlegum og lífshættu-
legum kransæðasjúdómum en Sví-
arnir og þræðum þó ekki fleiri 
sjúklinga með eðlilegar krans-
æðar en Svíar,“ segir Þórarinn en 

þær upplýsingar telur hann benda 
til þess að íslenskir læknar vandi 
vel vinnubrögð sín þegar þeir 
velja þá sjúklinga sem talið er að 
þurfi á þræðingu að halda. Í 
nýlegri skýrslu OECD um heil-
brigðismál kemur fram að tíðni 
dauðsfalla vegna hjartasjúkdóma 
er undir meðaltali á Íslandi miðað 
við önnur aðildarríki OECD en 
Þjóðverjar, (sem gera álíka marg-
ar aðgerðir og Íslendingar) eru 
undir meðaltalinu ásamt Svíum. 

Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir 
á hjartadeild Landspítalans, segir 
langa biðlista einkum skapast 

vegna skorts á legurýmum en 
þeim hafi fækkað mjög frá því 
eftir sameiningu spítalanna. „Það 
var veruleg fækkun eða úr um það 
bil 50 í 30 pláss. Þá voru líka dag-
deildir á spítalanum áður fyrr en 
nú hafa þær verið lagðar niður og 
því þurfa allir að leggjast inn á 
legudeildir og oftar en ekki þurfa 
þeir að liggja á göngum,“ segir 
Gestur um stöðuna. Þá bendir 
hann á að í Svíþjóð sé tíðni þræð-
inga mjög mismunandi eftir hér-
uðum, sums staðar sé tíðnin meiri 
en hér gerist en annars staðar 
mun minni. karen@frettabladid.is

Einna flestar hjarta-
þræðingar á Íslandi
Um 190 manns bíða nú eftir að komast í hjartaþræðingu á Landspítalanum. 
Tekist hefur að stytta biðlistann verulega en í febrúar biðu um 250 manns eftir 
aðgerð. Þótt biðlistinn sé langur eru einna flestar aðgerðir gerðar hér í Evrópu. 

HJARTADEILD Skortur á legurýmum er helsta ástæða langra biðlista í hjartaþræðingu. 
Oftar en ekki þarf fjöldi sjúklinga að liggja á göngum hjartadeildar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Ökumaður svarts 
pallbíls ók yfir fót á barni við 
Breiðholtsbraut í Breiðholti í gær. 
Barnið var flutt á slysadeild, en 
ökumaðurinn stakk af eftir að 
hafa stöðvað bílinn í stutta stund.

Bílnum var ekið niður Breið-
holtsbrautina og inn á afrein, að 
því er fram kemur á visir.is. 
Barnið var að ganga fyrir götuna 
og varð fóturinn undir bílnum. 

Vitni að atvikinu náði niður 
númerinu á bílnum og lét 
lögreglu vita. Að sögn lögreglu 
var haft samband við eiganda 
bílsins, sem kom aftur á vettvang. 
Málið telst upplýst.  - bj 

Ekið á barn og stungið af:

Vegfarandi 
náði bílnúmeri

TEXAS, AP Rúmlega fjögur hundruð 
börn sem voru flutt burt af 
búgarði í Texas, þar sem sértrúar-
söfnuður sem stundar fjölkvæni 
hefur verið starfræktur, verða 
áfram í haldi yfirvalda. 

Börnin munu á næstunni gang-
ast undir genapróf ásamt full-
orðna fólkinu til að ganga úr 
skugga um hvaða fjölskyldu þau 
tilheyra. Yfirvöld hafa átt í erfið-
leikum með að greina hvernig 
börnin og hinir fullorðnu í söfnuð-
inum tengjast vegna misvísandi 
svara. 

Eftir tveggja daga vitnisburð 
fyrir dómstólum var ákveðið að 
efna til genaprófanna. „Þetta er 

bara byrjunin,“ sagði dómarinn 
Barbara Walther eftir vitnisburð-
inn sem stóð yfir í 21 klukkustund. 
Réttarhöld yfir börnunum munu 
halda áfram næstu vikurnar.

Börnin verða í haldi þangað til 
búið verður að ganga frá prófun-
um og rannsaka ásakanir um að 
meðlimir safnaðarins hafi mis-
notað börnin.

Lögreglan réðst inn í búgarðinn 
eftir að stúlka sem sagðist vera 
sextán ára hringdi í miðstöð vegna 
fjölskylduofbeldis og hélt því 
fram að fimmtugur eiginmaður 
hennar hefði lamið sig og nauðg-
að. Enn hefur ekki tekist að hafa 
uppi á stúlkunni.  - fb

Fjögur hundruð börn úr sértrúarsöfnuði í Texas áfram í haldi stjórnvalda:

Gangast undir genapróf

BÖRN FLUTT Í BURTU Rúmlega fjögur 
hundruð börn voru á sínum tíma flutt í 
burtu frá búgarðinum í Texas.

SPÁNN, AP Átta finnskir ferðamenn 
fórust, þar af sjö ára gömul stúlka, 
þegar rútubifreið þeirra lenti í 
hörðum árekstri og valt skammt 
frá bænum Benalmadena á 
suðurströnd Spánar í gærkvöld.

Sextán manns til viðbótar 
slösuðust í árekstrinum, þar af 
nokkrir alvarlega. Þeir voru 
fluttir á nærliggjandi sjúkrahús 
og nokkrir þeirra gengust undir 
aðgerð. Allir farþegar rútunnar 
voru Finnar. Bílstjóri ökutækisins 
sem klessti á rútuna komst lífs af. 
Var hann handtekinn eftir slysið 
grunaður um að hafa ekið bílnum 
undir áhrifum áfengis. 

 - fb

Bílslys á suðurströnd Spánar:

Átta finnskir 
ferðamenn dóu

SVÍÞJÓÐ, AP Sænskir heilbrigðis-
starfsmenn, þar á meðal hjúkrun-
arfræðingar og ljósmæður, efndu 
til mótmæla víðs vegar um 
Svíþjóð í gær til að knýja á um 
bætt launakjör. Um tvö þúsund 
manns mótmæltu í Stokkhólmi og 
um 1.500 manns söfnuðust saman 
í Gautaborg, auk þess sem 
mótmæli stóðu yfir í minni 
bæjum.

Samningaviðræður hafa staðið 
yfir að undanförnu án árangurs. 
Gangi yfirvöld ekki að launakröf-
unum ætla hjúkrunarfræðingar í 
verkfall á á morgun, en starfs-
mennirnir eru um 3.500 talsins.

  - fb

Sænskir hjúkrunarfræðingar:

Hóta að leggja 
niður vinnu

Lyklalaus í lífsháska
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
bjargaði ölvuðum manni úr lífsháska 
í gærmorgun. Hann kom ölvaður og 
lyklalaus heim og ákvað að klifra inn 
um glugga í risi, en komst í sjálfs-
heldu. Honum var bjargað þar sem 
hann hékk í um átta metra hæð.

Óttuðust bruna í turninum
Allt tiltækt lið Slökkviliðsins á höfuð-
borgarsvæðinu var sent að turninum 
við Smáralind í Kópavogi um hádegi 
í gær eftir að reykur sást berast frá 
byggingunni. Í ljós kom að verið var 
að leggja tjörupappa í húsinu, og 
engin hætta á ferðum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

MENNING „Þetta gekk bara ofsalega vel og ég fékk 
mjög góð viðbrögð,“ segir Víkingur Heiðar 
Ólafsson píanóleikari sem hélt lokatónleika í 
Juillard-skólanum í New York á föstudagskvöld. 
Þar með hefur Víkingur lokið sex ára námi sínu 
við skólann sem er einn virtasti tónlistarskóli 
heims. 

Tónleikarnir fóru fram í tónleikasal skólans og 
Víkingur spilaði verk eftir þrjú tónskáld. Tónleik-
arnir hófust á sónötu eftir Beethoven og á eftir 
fylgdu tvö verk eftir Brahms. Síðasta verkið á 
efnisskránni var Scherzo eftir Chopin.

„Svo tók ég aukalag í lokin, Ave Maríu eftir 
Sigvalda Kaldalóns. Ég var alveg búinn eftir 
tónleikana og þá er gott að spila eitthvað sem 
maður þekkir vel,“ útskýrir Víkingur sem var að 
vonum í hálfgerðu spennufalli þegar blaðamaður 
heyrði í honum í gær.

„Það má eiginlega segja að þetta hafi verið 
endirinn á langri og strangri törn hjá mér. Námið 
var mjög krefjandi og nú tekur við tími þar sem 
ég þarf að vinna betur úr öllu því sem ég hef lært 
í skólanum, spila meira og ná mér í umboðsmann,“ 

segir Víkingur sem ætlar að flytjast til Bretlands 
á næstunni. 

Áður en að flutningum kemur ætlar hann þó að 
gleðja Íslendinga með nærveru sinni og endurtaka 
útskriftartónleikana í Salnum í Kópavogi 30. maí 
næstkomandi.  - þo

Víkingur Heiðar Ólafsson hélt glæsilega útskriftartónleika í Juillard-skólanum:

Tók Kaldalóns sem aukalag

UPPKLAPPIÐ Víkingur Heiðar tók aukalag í lokin, Ave Maríu 
eftir Sigvalda Kaldalóns.  MYND/RAGNAR PÁLSSON

NEW YORK, AP Benedikt XVI páfi 
hefur hvatt prestastéttina í 
Bandaríkjum til takast á við þau 
hneykslismál sem hafa komið þar 
upp vegna ásakana um kynferðis-
lega misnotkun á ungu fólki. 

„Þið getið verið viss um að ég 
mun standa við bakið á ykkur á 
meðan þig reynið að takast á við 
þetta vandamál,“ sagði Benedikt, 
sem er staddur í opinberri 
heimsókn í Bandaríkjunum. Bætti 
hann því við að ómaklega hefði 
verið vegið að þeim prestum sem 
hefðu ekkert gert af sér. 

Yfir fjögur þúsund prestar hafa 
verið sakaðir um kynferðislega 
misnotkun í Bandaríkjunum frá 
árinu 1950. Náði umræðan um 
misnotkunina hámarki árið 2002. 

 - fb 

Páfinn í Bandaríkjunum:

Þurfa að takast 
á við hneyksli

BENEDIKT XVI PÁFI Hvetur bandaríska 
presta til að takast á við hneykslismál.
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Vegna fréttar sem birtist í blaðinu í 
gær og fjallaði um hvernig umræðu 
um útlendinga er háttað skal eftir-
farandi áréttað: Ráðstefnan sem 
vísað er til var haldin af Alþjóðahúsi, 
félagsmálaráðuneytinu/Fjölmenning-
arsetri, lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu, Blaðamannafélagi Íslands 
og Kópavogsbæ.

ÁRÉTTING

STJÓRNSÝSLA Þrátt fyrir að Ríkis-
endurskoðun hafi í tvo áratugi 
gert athugasemdir við framúr-
keyrslu fjárlagaliða var halli á um 
fjórðungi þeirra við síðustu ára-
mót. 

Heildarumfang hallans, að fjár-
magnsliðum slepptum, var tæpir 
sex milljarðar króna og hafði  
hann vaxið um tæplega tvo og 
hálfan milljarð frá árslokum 2006. 
Hins vegar voru við síðustu ára-
mót um 70 prósent fjárlagaliða  
með ónýttar fjárheimildir upp á 
rúma tuttugu milljarða. 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um framkvæmd fjárlaga 2007, þar 
sem þessar staðreyndir eru tíund-

aðar, gætir 
óþreyju gagn-
vart ástandinu 
enda brjóti það í 
bága við lög um 
fjárreiður. Segir 
í skýrslunni að 
ábendingar und-
anfarna tvo ára-
tugi hafi lítið 
gagn gert og að 
óskandi væri að 

brugðist yrði við síendurteknum 
ábendingum stofnunarinnar. 

Er jafnframt vikið að endur-
teknum fyrirheitum stjórnmála-
manna um nauðsyn úrbóta. „Þegar 
árlegar skýrslur Ríkisendurskoð-

unar um framkvæmd fjárlaga 
koma út leggja stjórnmálamenn 
jafnan mikla áherslu á það í opin-
berri umræðu að nú sé þörf á að 
taka upp ný vinnubrögð. Eins og 
áður hefur komið fram stóð nærri 
fjórðungur fjárlagaliða í halla í 
árslok 2007. Það er því ljóst að enn 
er langt í land að uppfylla þá skýru 
kröfu að rekstur stofnana skuli 
vera innan fjárheimilda á hverjum 
tíma.“

Í skýrslunni er bent á að tólf af 
þrettán stofnunum sem sérstak-
lega var fjallað um í síðustu 
skýrslu vegna uppsafnaðs halla 
stóðu enn með verulegum halla 
við síðustu árslok. - bþs

Í tuttugu ár hefur Ríkisendurskoðun gert athugasemdir við framkvæmd fjárlaga án þess að breytingar verði:

Lítið gert með ábendingar Ríkisendurskoðunar

SIGURÐUR 
ÞÓRÐARSON

ENN Í HALLA
Um þessar stofnanir var fjallað sér-
staklega í skýrslunni fyrir árið 2006.
Uppsafnaður halli við árslok 2007
Háskólinn á Akureyri -336
Námsmatsstofnun -83
Menntask. á Akureyri -28
Menntask. Laugarvatni -21
Menntask. á Ísafirði -18
Flensborgarskóli  -36
Fornleifavernd ríkisins -9
Þjóðleikhúsið -84
Landbúnaðarstofnun -44
Landb.háskóli Íslands -124
Hólaskóli -31
Lögreglustj. á Suðurn.  -53

TÖLUR ERU Í MILLJÓNUM KRÓNA
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ÁFRAM MILDIR 
DAGAR  Síðustu 
daga hefur verið 
einmuna veður-
blíða á landinu 
enda þótt skort 
hafi  sólina sum-
staðar vestan til. 
Sé horft á kortin 
næstu daga er ekki 
að sjá annað en að 
áfram verði milt á 
landinu. Hins vegar 
er á morgun að sjá 
lítilsháttar vætu í 
kortunum á land-
inu sunnanverðu.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SKOÐANAKÖNNUN Ef litið er til þeirra 
sem tóku afstöðu í nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins þar sem 
spurt var hvort ríkisstjórnin ætti 
að hefja undirbúning að aðildarvið-
ræðum við Evrópusambandið, er 
mestur stuðningur meðal kjósenda 
Samfylkingarinnar. Minnstur er 
stuðningurinn meðal kjósenda 
Frjálslynda flokksins. 72,2 prósent 
þeirra sem ekki gefa upp stuðning 
við stjórnmálaflokk segjast vilja að 
ríkisstjórnin hefji undirbúning að 
aðildarviðræðum. 

„Þetta kemur mér ekki á óvart,“ 
segir Lúðvík Bergvinsson, þing-
flokksformaður Samfylkingarinn-
ar, en 87,2 prósent stuðningsfólks 
flokksins vilja að ríkisstjórnin hefji 
undirbúning að aðildarviðræðum.  
„Ég held að öllum sé ljóst eins og 
þróun íslensks efnahagslífs hefur 
verið undanfarin misseri að það er 
kallað eftir auknum stöðugleika.“  
Þann stöðugleika sjái fólk í Evrópu-
sambandinu og með evrunni.

Lúðvík segir það enn síður koma 
á óvart hversu mikill stuðningur 
við aðildarviðræður sé meðal stuðn-
ingsmanna Samfylkingarinnar. Það 
sýni að flokkurinn gangi í takt.

Það kemur Illuga Gunnarssyni, 
varaformanni þingflokks Sjálf-
stæðisflokksins, ekki á óvart að 
deildar meiningar séu um Evrópu-
sambandið í ljósi þeirrar umræðu 
sem verið hefur um efnahags-
ástandið að undanförnu. 56,9 pró-
sent kjósenda Sjálfstæðisflokks 
vilja að undirbúningur hefjist fyrir 
aðildarumræður. 

„Þessar tölur segja mér í sjálfu 
sér ekkert annað en að undanförnu 
hefur farið fram heilmikil umræða 
um þessi mál. Hluti af þessari 
umræðu markast mjög af efna-
hagsástandinu þessa dagana,“ segir 
Illugi um niðurstöður skoðanakönn-
unarinnar. 

Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, segir niður-
stöður könnunarinnar ekki benda 
til þess að framsóknarmenn séu að 
verða hallari undir Evrópusam-
bandið, en 60 prósent framsóknar-
fólks vilja að undirbúningur fyrir 
aðildarviðræður hefjist. Framsókn-
armenn séu á svipuðu róli og aðrir 
landsmenn.  

„Almenningur álítur allt betra en 
núverandi efnahagsástand, og þess 
vegna horfir hann á þessa lausn, 

sem við vitum auðvitað ekki hvað 
myndi þýða,“ segir Guðni. Hann 
segir niðurstöður könnunarinnar 
fyrst og fremst benda til þess að 
almenningur hafi fengið nóg af 
aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í 
efnahagsmálum, stöðu krónunnar, 
verðbólgunni og vöxtunum. Niður-
staðan komi því alls ekki á óvart.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstrihreyfingarinnar - 
græns framboðs tekur undir það að 
það sé vaxandi vantrú almennings á 

efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar, 
sem leiði til þess að fólk sé í vax-
andi mæli farið að líta til Evrópu-
sambandsins. 

„Allar kannanir sýna þó að beinn 
stuðningur um að sækja um aðild er 
mun minni en við því að hefja und-
irbúning að aðildarviðræðum. Fólk 
virðist vilja sjá hvað er í boði með 
þessu og vantrú á efnahagsstjórn-
inni ýtir enn undir þann áhuga. Við 
höfum alveg vitað það að meðal 
okkar stuðningsmanna, eins og hjá 
öllum flokkum, eru skiptar skoðan-
ir um þetta. Stefna flokksins er þó 
engu að síður skýr um að við séum 
andvíg því að gengið sé í Evrópu-
sambandið,“ segir Steingrímur en 
52,7 prósent vinstri grænna vilja 
hefja undirbúning fyrir viðræður. 

42,9 prósent kjósenda Frjáls-
lynda flokksins segjast vilja að rík-
isstjórnin hefji undirbúning að 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið. „Þessar tölur segja mér ein-
faldlega það að fólkið í Frjálslynda 
flokknum er ekki tilbúið að færa 
yfirráð yfir auðlindum landsins 
okkar undir Evrópusambandið, 
hvort sem um er að ræða sjávarút-
veg, rennandi vatn og landsvæði,“ 
segir Guðjón Arnar Kristjánsson, 
formaður Frjálslynda flokksins, um 
niðurstöður könnunarinnar. 

„Ég heyri að fólk innan flokksins 
setur mikla fyrirvara á alla slíka 
umræðu og eins og við segjum í 
okkar stefnuskrá höfum við allan 
varann á inngöngu í Evrópusam-
bandið.“

Hringt var í 800 manns laugar-
daginn 19. apríl og skiptust svar-
endur jafnt eftir kyni og hlutfalls-
lega eftir búsetu. Spurt var: Á 
ríkisstjórnin að hefja undirbúning 
að aðildarviðræðum við Evrópu-
sambandið? 81,9 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar.

 svanborg@frettabladid.is

Vantrú á efnahagsástandinu
Meirihluti stuðningsfólks allra flokka, utan Frjálslynda flokksins, og meirihluti þeirra sem ekki gefa upp 
stuðning við flokk vill að ríkisstjórnin hefji undirbúning að aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þing-
menn allra flokka segja niðurstöðuna í takt við þróun umræðu um efnahagslífið hér á landi.

Á RÍKISSTJÓRNIN AÐ HEFJA UNDIRBÚNING AÐ 
AÐILDARVIÐRÆÐUM VIÐ EVRÓPUSAMBANDIÐ?
Greint eftir stuðningi við stjórnmálaflokka
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Gefa ekki upp

SKV. SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 19. APRÍL 2008

LONDON, AP Farmiði í eigu 
manneskju sem lifði af Titanic-
slysið seldist á uppboði í London 
fyrir tæpar fimm milljónir 
króna. Safnari frá Bandaríkjun-
um bauð hæst í miðann.

Eigandi miðans, Lillian 
Asplund, lést árið 2006, 99 ára 
gömul. Hún var síðasta mann-
eskjan á lífi sem man eftir 
slysinu. Hinir sem eru ennþá á 
lífi voru of ungir til að muna 
eftir því sem gerðist þennan 
örlagaríka dag í apríl 1912.

Á meðal fleiri muna sem 
seldust á uppboðinu var vasaúr 
sem faðir Asplund átti. Úrið, sem 
seldist á tæpar 4,7 milljónir, 
stöðvaðist klukkan 2.19 þegar 
faðir hennar féll í Norður-
Atlantshafið nokkrum sekúndum 
áður en Titanic sökk.  - fb

Uppboð á Titanic-munum:

Farmiði fór á 
fimm milljónir

TITANIC Farmiði frá manneskju sem lifði 
af Titanic-slysið seldist á fimm milljónir.

GENGIÐ 18.04.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

153,6749
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 75,55  75,91

150,75  151,49

119,66  120,32

16,034  16,128

15,068  15,156

12,725  12,799

0,7311  0,7353

123,82  124,56

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Upplifðu vorið
í París

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, gisting á 4* hóteli með 
morgunverði, akstur til og frá flugvelli 
og íslensk fararstjórn.

Nánar á expressferdir.is 
„Hin óviðjafnanlega París“

66.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

5.–8. júní

með Halldóri Laxness
fararstjóra
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Eldri borgarar 60+
Byrjendur

30 kennslustunda byrjenda-
námskei›. Engin undirsta›a 
nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í 
umsjá flolinmó›ra kennara. 

A›almarkmi› námskei›sins er 
a› gera flátttakendur færa a› 
nota tölvuna sjálfstætt, m.a. til 
a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og 
gamans, taka á móti og senda 
tölvupóst.

Kennsla hefst 28. apríl og lýkur 21. maí
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 13 - 16
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu 
e›a hafa sambærilega undirstö›u. 
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Kennsla hefst 29. apríl og lýkur 22. maí.
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13 - 16
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

BANDARÍKIN, AP „Ég held að við 
höfum sett nýtt met vegna þess 
að það tók okkur 45 mínútur áður 
en við byrjuðum að ræða um þau 
mál sem skipta almenning máli,“ 
sagði Barack Obama, sem hefur 
gagnrýnt ABC-sjónvarpsstöðina 
fyrir ómálefnalegar spurningar í 
kappræðum hans við Hillary 
Clinton á miðvikudagskvöld.

Stjórnendur kappræðnanna 
beindu athyglinni að nokkrum 
mismælum og mistökum, sem 
þeim Obama og Clinton, en þó 
einkum Obama, hefur orðið á í 
kosningabaráttunni upp á síð-
kastið.

Þau áttu bæði fullt í fangi með 
að svara fyrir sig, og Obama 
kvartaði undan því að athyglinni 
væri beint að aukaatriðum, og 
skaut í leiðinni á Clinton fyrir að 
notfæra sér þetta pólitíska and-
rúmsloft til að „snúa hnífnum 
aðeins í sárinu“. 

Stjórnendur kappræðnanna 
svara hins vegar fullum hálsi og 
segja ekkert rangt við spurning-
arnar.

„Spurningarnar voru erfiðar, 
sanngjarnar, viðeigandi og mikil-
vægar,“ sagði George Stephan-
opolous, einn stjórnendanna. 
„Við vildum fyrst beina athygl-
inni að þeim málum sem athyglin 
hefur ekki beinst að í síðustu 
kappræðum.“

Skoðanakannanir staðfesta að 
Repúblikaninn John McCain 
eykur fylgi sitt meðan þau Clin-
ton og Obama skjóta skotum 
hvort á annað. Samkvæmt nýrri 
könnun bandarísku fréttastof-
unnar Associated Press þykir 
Obama þó eiga meiri möguleika 
en Clinton í forsetakosningum 
gegn McCain.

Þetta kemur sér sérstaklega 
illa fyrir Clinton, því til að saxa á 
það forskot sem Obama hefur í 

prófkjörum flokksins þarf hún 
fyrst og fremst að sannfæra 
„ofurfulltrúa“ flokksins um að 
hún eigi, þegar til kastanna 

kemur, betri möguleika en 
Obama um að vinna sigur á 
McCain.

Ofurfulltrúarnir svonefndu 
eru þingmenn og aðrir helstu 
leiðtogar flokksins, sem ganga 
óbundnir til atkvæða á flokks-
þinginu í lok ágúst, þegar endan-
lega verður tekin afstaða til þess 
hvort Obama eða Clinton verður 
forsetaefni flokksins í nóvem-
berkosningunum.

Síðasta stóra prófkjörið verð-
ur haldið í Pennsylvaníu næst-
komandi þriðjudag. Nú er svo 
komið að Clinton þarf að vinna 
harla stóran sigur þar til að geta 
réttlætt fyrir flokksfélögum 
sínum framhald kosningabaráttu 
sinnar.

 gudsteinn@frettabladid.is

Styttist í úrslitaátök
Bandaríska sjónvarpsstöðin ABC sætir gagnrýni fyrir að ráðast gegn Barack 
Obama í kappræðum hans við Hillary Clinton sem fram fóru í liðinni viku. 
Kjósendur telja hann þó eiga meiri möguleika en Clinton gegn John McCain.

CLINTON OG OBAMA Myndin er tekin 
þegar þau mættu til kappræðna í sjón-
varpi á miðvikudagskvöldið.

NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Opinn borgarafundur í Reykjanesbæ 
skorar á forsætisráðherra að leysa deilur um 
lögreglustjóraembættið á Suðurnesjum. 

Þingmenn Framsóknarflokksins í Suðurkjör-
dæmi stóðu fyrir fundinum. Í ályktun fundarins 
segir að „ekki sé skynsamlegt að hrapa að breyt-
ingum og uppstokkun á embættinu því sameinað 
lögreglu- og tollstjóraembætti hefur náð miklum 
árangri“.

Guðni Ágústsson segir augljóst að málið sé 
komið í hnút og á hann þurfi að höggva. Málið sé 
nú komið í þá stöðu að dómsmálaráðherra sé 
opinberlega farinn að deila á embættið, sem ekki 
gangi upp.

Guðni segir miklar tilfinningar vera í málinu og 
farið sé að reyna mjög á starfsfólkið. Hann segir 
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra kominn á villi-
götur og ekki ráða við að koma málinu í gegnum 
þingið. „Það botnar enginn í því um hvað deilan 
snýst. Embættið hefur sýnt hvað í því býr eftir 
sameininguna. Ríkisendurskoðandi hefur staðfest í 
sínum úttektum að það vantar fé inn í embættið. 
Fulltrúar embættisins segja það vera um 200 

milljónir. Væri því skipt upp liggur fyrir að ríkið 
þyrfti að blæða 400 til 500 milljónum í embættin 
þrjú.

Þetta er farið að verða eins og klöppin óbilgjarna 
og komin mikil þreyta og angist í starfsfólkið. 
Forsætisráðherra verður að leysa málið.“ - kóp

Formaður Framsóknar um löggæslumál á Suðurnesjum:

Segir deiluna persónulega

ÁKALLAR GEIR Fundur Framsóknarflokksins hvatti Geir H. 
Haarde til að leysa deilur um löggæslumál á Suðurnesjum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

© GRAPHIC NEWS

Barack Obama 1.643

Hillary Clinton 1.504

1  Pennsylvania, 22. apríl
2  Gvam, 3. maí
3  Indiana, 6. maí
4  Norður-Karólína, 6. maí
5  Vestur-Virginía, 13. maí
6  Kentucky, 20. maí
7  Oregon, 20. maí
8  Púertó Ríkó, 1. júní
9  Montana, 3. júní

10  Suður-Dakota, 3. júní

Prófkjörum til forsetaframboðs bandarísku 
stjórnmálaflokkanna lýkur ekki fyrr en 3. júní. 
Enn eru tíu prófkjör eftir. Hillary Clinton þarf 
að vinna afgerandi sigur í næsta prófkjöri, sem 
verður í Pennsylvaníu í næstu viku, til þess að 
sannfæra óbundna kjörmenn. Þeir ráða á endan-
um úrslitum á flokksþingi Demókrataflokksins í lok ágúst um hvort 
hún eigi enn möguleika gegn Barack Obama.

Kapphlaupið að ná hámarki

Fjöldi öruggra atkvæða* Fjöldi atkvæða sem þarf til sigurs: 2.025

*Samkvæmt talningu fréttastofunnar AP Myndir: AP

Á Orkuveita Reykjavíkur að 
selja Reykjavik Energy Invest?
Já 36,5%
Nei 63,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Styður þú framboð Íslands 
til Öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna?

Segðu þína skoðun á visir.is

STJÓRNMÁL Á meðan borgarfull-
trúar mynda ekki meirihluta um 
að sigla Orkuveitu Reykjavíkur 
út úr villu vegna mála Reykjavik 
Energy Invest (REI) er haldið 
áfram á ógæfubraut fyrir sjálf-
stæðismenn og aðra í borgar-
stjórn. Þetta skrifar Björn Bjarna-
son dómsmálaráðherra á vef 
sinn.

Eðlilegt er að litið sé til borgar-
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
að hafa forystu um að leysa úr 
vandanum, með hagsmuni borg-
arbúa að leiðarljósi, skrifar 
Björn. Sjálfstæðismenn skorti þó 
afl til að standa einir að málinu, 
og hafi ekki „borið gæfu til þess 

að halda á málinu á nægilega 
traustvekjandi hátt“.

„Lausnin er ekki á færi neins 
eins flokks í borgarstjórn. Á 
meðan borgarfulltrúar bera ekki 
gæfu til að mynda neinn meiri-
hluta um að sigla OR úr þessari 
villu er haldið áfram á ógæfu-
braut fyrir sjálfstæðismenn og 

alla aðra í borgarstjórn,“ skrifar 
Björn.

Hann minnir á sín fyrri skrif 
um að „slík leyndarhyggja sé inn-
byggð í stjórnarhætti Orkuveitu 
Reykjavíkur, að borin von sé að 
óbreyttu, að tekið sé á málefnum 
fyrirtækisins eða undirfyrir-
tækja þess á þann veg, að sæmi 
fyrirtæki í opinberri eign“.

Björn segir vandann allra 
flokka í borgarstjórn. Fyrrver-
andi meirihluti fjögurra flokka 
hafi skotið sér undan málinu með 
„þagnarbindindi“ á meðan málið 
hafi verið til skoðunar. Skoðunin 
hafi ekki leitt til neinnar niður-
stöðu.  - bj

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra um REI og borgarstjórnarsamstarfið:

Áfram haldið á ógæfubraut

BJÖRN BJARNASON
Segir sjálfstæðis-
menn skorta afl til 
að standa einir að 
málefnum REI. 

NEW YORK, AP Fréttamaðurinn 
Richard Quest, sem fjallar á 
hressilegan hátt um viðskipta-
ferðalög á sjónvarpsstöðinni 
CNN, var handtekinn í Central 
Park í New York með fíkniefni í 
fórum sínum.

Hann hefur samþykkt að fara í 
vímuefnameðferð og sleppur því 
við fangelsisvist. Quest, sem er 
46 ára Breti, var handtekinn um 
miðja nótt með lítið magn 
methamfetamíns sem talið er að 
hann hafi sjálfur ætlað að neyta. 
Hann var einnig ákærður fyrir að 
ganga um í Central Park að kvöldi 
dags en þá er garðurinn lokaður. 

 - fb

Fréttamaður CNN handtekinn:

Með fíkniefni í 
Central Park

KJÖRKASSINN
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

*

Toronto er heimsborg. Þannig að þú 
skalt pakka eins og þú sért að fara 
til New York.

*Flug aðra leiðina með sköttum.

Safnaðu 
Vildarpunktum

Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Icelandair byrjar áætlunarflug til Toronto 
2. maí og mun fljúga þangað 5 sinnum í 
viku í sumar. Þá bætist enn ein heims-
borgin í hóp áfangastaða Icelandair. 
Viðskiptavinir Icelandair geta því valið um 
24 áfangastaði austan hafs og vestan.
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TÆMUM BÚÐIRNAR

40-70%
ALLT Á AÐ KLÁRAST

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

GILDIR Í VERSLUNUM OKKAR

Í KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

Innri friður - Innri styrkur 
Helga rnámske ið  í  F l jó t sh l íð  16  -  18  ma í ,  2008
Námskeið fyrir nútímakonur á öllum aldri

www.liljan.is • Sími 8636669

ÚTSKRIFT Útskrifaðir voru 45 lög-
reglumenn við hátíðlega athöfn í 
Bústaðakirkju á föstudag. „Þetta 
er óvenjustór hópur,“ segir Arnar 
Guðmundsson, skólastjóri Lög-
regluskóla ríkisins, og bætir við að 
í desember sé áætlað að 33 lög-
reglumenn útskrifist til viðbótar 
og hafa þá aldrei útskrifast jafn-
margir á einu ári.  

„Það hefur aldrei útskrifast 
annar eins hópur en við erum að 
bregðast við skorti sem rætt hefur 
verið um frá því um 2006. Dóms-
málaráðherra beitti sér þá fyrir 
fjölgun lögreglumanna og þetta er 
afraksturinn af því,“ segir Arnar 
stoltur af hópnum. Hann segist 

búast við því að allir í hópnum eigi 
eftir að geta fengið störf innan 
skamms. Venjan sé sú að þeir sem 
á annað borð fari í Lögregluskól-
ans verði lögreglumenn. 

Við athöfnina flutti Björn Bjarna-
son dómsmálaráðherra ávarp þar 
sem hann sagði meðal annars: 
„Undanfarið hefur verið lögð 
áhersla á að nútímavæða fjar-
skiptabúnað lögreglu samhliða 
endurnýjun á farartækjum. Afl og 
hreyfanleiki hvers einstaks lög-
reglumanns hefur stóraukist. Skjót 
og rétt viðbrögð við afbrotum, 
handtaka, ákæra og fangelsun í 
krafti dóms skapar fælingarmátt-
inn. Verulegur árangur hefur náðst 

í þessum efnum og fréttum af 
óhæfuverkum síbrotamanna hefur 
fækkað. Við blasa fullsetin fang-
elsi og lengri biðlistar þar.“ - kdk

Óhæfuverkum síbrotamanna fækkar og nýjum lögreglumönnum fjölgar:

Metfjöldi lögreglumanna útskrifast

VERÐIR LAGANNA Viðbrögð við skorti á 
lögreglumönnum skila sér í föngulegum 
hópi ungra lögreglumanna í Bústaða-
kirkju.  MYND/ÁRNI SIGMUNDSSON

Ölvaður farþegi handtekinn
Lögregla handtók ölvaðan og æstan 
farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
föstudag. Maðurinn veittist að örygg-
isverði. Hann var látinn sofa úr sér í 
fangaklefa og síðan yfirheyrður.

Sleginn í andlit með flösku
Maður var sleginn í andlitið með 
flösku á skemmtistað í Reykjanesbæ 
á föstudagskvöld. Hann skarst nokkuð 
í andliti og var fluttur á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja. Maður grunaður 
um árásina var handtekinn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

1 Hver sigraði í þættinum 
Bandið hans Bubba?

2 Hvað kallast endur-
vinnslutaskan sem aðstand-
endur Fréttablaðsins hafa látið 
framleiða?

3 Hver er framkvæmdastjóri 
Útflutningsskrifstofu íslenskrar 
tónlistar (ÚTÓN)?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

MENNTUN Nauðsynlegt er að auka 
fjárframlög ríkisins til opinberra 
háskóla til að jafna samkeppnis-
stöðu þeirra gagnvart einkarekn-
um háskólum sem geta fjármagn-
að reksturinn meðal annars með 
skólagjöldum. 

Þetta kom fram í máli Katrínar 
Júlíusdóttur, þingmanns Samfylk-
ingar sem á einnig sæti í mennta-
málanefnd, á málþingi sem 
stúdentar efndu til vegna 
frumvarps um opinbera háskóla. 
Undir þetta tóku einnig Katrín 
Jakobsdóttir, Vinstri grænum, og 
Höskuldur Þórhallsson, Fram-
sóknarflokki en þau eiga bæði 
sæti í menntamálanefnd. 

„Háskóli Íslands verður að 
verða við ákveðnum kröfum og 
skyldum sem hann hefur gagn-
vart samfélaginu og þegar hafa 
verið skilgreindar,“ segir Katrín 
Júlíusdóttir. „Þar á meðal er sú 
krafa að halda uppi kennslu í 
ákveðnum greinum sem samfé-
lagið vill geta boðið upp á. Þessa 
kröfu hafa hinir skólarnir ekki og 
þeir geta því betur brugðist við 
markaðnum ef svo má að orði 
komast og rekið þannig hag-
kvæmari þætti. Því tel ég að 
greiða eigi meira til Háskóla 
Íslands í samræmi við þessar 
kröfur sem gerðar eru til hans.“

Höskuldur hefur beðið um 
utandagskrárumræður á Alþingi 
um það hvernig megi jafna 
samkeppnisstöðu háskólanna en 
hann vill að það verði gert án 
þess að heimila opinberum 
háskólum að taka upp skólagjöld.

„Það er hins vegar áhyggjuefni 
að Samfylkingin, sem leggur 
blessun sína yfir nýja frumvarp-
ið, hefur opnað glufu fyrir því að 
tekin verði upp skólagjöld og 
ganga þar gegn stefnu sinni,“ 
segir Höskuldur í samtali við 
Fréttablaðið. „Þar vísa ég til þess 
að í frumvarpinu er það gert 
lögbundið að háskólaráð komi 

tillögum til ráðherra um það 
hversu hátt það telur að skráning-
argjald eigi að vera. Einnig er 
gert ráð fyrir því að í háskólaráði 
verði innanbúðarfólk háskólans í 
minnihluta. Og hvað er það annað 
en skólagjöld ef þessi meirihluti 
ákveður að hækka skráningar-
gjaldið sem síðan er ekki 
lánshæft frá Lánasjóði íslenskra 
námsmanna og er að því leyti 
verra en skólagjöld.“

Sigurður Kári Kristjánsson, 
formaður menntamálanefndar, 
sagðist ekki hliðhollur því að 
borgað yrði meira með nemanda 
sem færi í ríkisrekinn háskóla en 
þess sem fer í einkarekins 
háskóla. „Er það í anda þess 
jafnræðis sem Háskólanum er 
svo annt um?“ spurði hann á 
málþinginu.  jse@frettabladid.is   

Vilja aukin 
fjárframlög
Fulltrúar Samfylkingar og stjórnarandstöðunnar 
í menntamálanefnd vilja auka fjárframlög til HÍ. 
Fulltrúi Framsóknarflokks segir Samfylkingu hafa 
opnað glufu fyrir skólagjöld, þvert gegn stefnu sinni.

FORMAÐUR MENNTAMÁLANEFNDAR 
„Það er ekki jafnræði í því að borga 
meira með nemanda sem fer í Háskóla 
Íslands en nemanda sem fer í einka-
rekinn háskóla,“ segir Sigurður Kári 
Kristjánsson þingmaður sem talaði einn 
fyrir skólagjöldum í opinberum skólum 
á málþingi í HÍ á föstudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SKÓLA- OG INNRITUNARGJÖLD ÞRIGGJA HÁSKÓLA 
VORÖNN 2008 
Miðað er við fullt nám.
 Háskólinn í Reykjavík Háskólinn á Bifröst  Háskóli Íslands
Grunnnám 128.000  236.250 45.000
Frumgreinasvið 12.500  191.550 -
Verð fyrir 3 ára nám 768.000 1.417.500 270.000

NEPAL, AP Einn af sjö kommúnista-
flokkum í Nepal hefur sagt sig úr 
þriggja flokka bráðabirgðastjórn 
landsins vegna lélegs árangurs 
flokksins í kosningum sem fram 
fóru fyrr í mánuðinum.

Kommúnistaflokkur marxista 
og lenínista hefur aðeins fengið 
rúmlega 30 þingsæti þegar 
talningu er lokið í 218 einmenn-
ingskjördæmum, en annar 
kommúnistaflokkur, nefnilega 
maóistar, hefur á hinn bóginn 
fengið 116 þingsæti.

Maóistar, sem árum saman hafa 
stundað blóðuga uppreisn, eiga 
góða möguleika á að fá hreinan 
meirihluta á stjórnlagaþinginu. - gb

Slakur árangur í kosningum:

Kommúnistar 
hætta í stjórn

HEILBRIGÐISMÁL Ellefu karlar og ein 
kona greindust með legíónellusýk-
ingu, sem veldur hermannaveiki, á 
síðastliðnu ári samkvæmt upplýs-
ingum frá sýklafræðideild Land-
spítala. Í nýjasta hefti Farsótta-
frétta kemur fram að fjöldi smitaðra 
þyki mikill miðað við síðustu ár.  

Uppruni smitsins var af mismun-
andi toga að því er talið er. Fjórir 

eru taldir hafa smitast hér á landi, 
tveir á Spáni, einn í Bandaríkjun-
um, Hollandi, Svíþjóð og Eistlandi. 

Hermannaveiki er alvarlegur 
sjúkdómur og getur leitt til dauða. 
Bakterían þrífst vel í raka og oft er 
hægt að rekja smit, einkum þegar 
hópsýkingar verða, til loftkælinga 
og úðamyndandi búnaðar í umhverfi 
fólks.  - kdk

Ellefu karlar og ein kona með legíónellusýkingu:

Tólf smituðust í fyrra 

VEISTU SVARIÐ?



Vinningur í hverri viku
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís 
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA: 
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björgvin Guðmundsson og Björn Ingi Hrafnsson. Fréttablaðið kemur út í 
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. 
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í 
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871

Aftur og aftur REI
Öll atburðarás í kringum væntanlega 
sölu á REI (Reykjavik Energy Invest) 
virðist í fljótu bragði vera nokkuð 
endurtekið efni. Þykir hún í nokkru 
líkjast aðdragandanum að slitum 
fyrsta meirihluta núverandi kjör-
tímabils þar sem sjálfstæðismenn 
tilkynntu um söluna en gleymdu að 
tala áður við samstarfsflokk sinn í 
borgarstjórninni, Framsóknarflokkinn. 
Nú var það hins vegar núverandi 
samstarfsmaður í Frjálslynda flokkn-
um, Ólafur F. Magnúson borgarstjóri, 
sem sjálfstæðismenn gleymdu að tala 
við en björguðu sér og væntanlega 
meirihlutanum með því að breyta 
tillögunni um undirbúning á 
sölu REI í að greina eigi verk-
efni sem eigi að selja.

Alveg skýrt
Ólafur F. minnti þó á sig í Kastljósi 
kvöldið áður en taka átti tillögu 
um söluna fyrir í stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur. Þar sagði hann að línan 
væri ekki sú að selja REI úr höndum 
almennings og að hann gæti lofað 
borgarbúum því að meðan þeir ættu 
REI þá yrði það hundrað prósent í 

eigu almennings. Svo bætti 
hann við að það væri ekki 
útilokað samkvæmt nið-
urstöðum stýrihópsins að 
það mætti ekki hugsan-
lega selja REI en að sala 
á REI hefði aldrei verið 

rædd í meirihlutan-
um. Er þetta ekki 

alveg skýrt?

Pestin best
Sveitarfélög keppast nú sem aldrei 
fyrr við að reyna að draga til sín fólk, 
bæði til búsetu og sem ferðamenn. 
Hafa þau mörg hver farið í ímyndar-
herferðir og sett upp slagorð sem lýsa 
eiga ágæti sveitarfélaganna. Í Þorláks-
höfn þar sem nokkur styr stendur um 
lykt frá fiskþurrkunarverksmiðju hafa 
gárungarnir fundið nýtt slagorð fyrir 
Ölfusinga en það er „Heima er pest“.

 olav@frettabladid.is

F
réttablaðið hóf dreifingu Blaðberans nú fyrir helgi. 
Blaðberinn er hvort tveggja í senn, blaðakarfa og taska 
sem nota má til að bera blöðin sín í endurvinnslu.

Markmiðið með dreifingu Blaðberans er að hvetja 
til þess að dagblöðum og öðrum pappír sem berst inn á 

heimili sé skilað til endurvinnslu.
Fréttablaðið fékk Tinnu Gunnarsdóttur vöruhönnuð til að 

hanna Blaðberann og lagði hún áherslu á að prýði væri af Blað-
beranum en að um leið væri hann nógu hlutlaus í útliti til að fara 
vel á öllum heimilum. Sömuleiðis var Blaðberinn hannaður með 
það fyrir augum að auðvelt væri að bera hann. 

Óhætt er að segja að Blaðberanum hafi verið vel tekið. Blað-
berinn var kynntur á Stöð tvö á fimmtudagskvöld og í Frétta-
blaðinu á föstudag. Snemma á föstudagsmorgun var komið fólk í 
höfuðstöðvar 365 til að sækja sér Blaðbera og straumurinn hélt 
áfram allan daginn. Símalínur loguðu og var það ekki síst fólk 
utan af landi sem forvitnaðist um hvar það gæti nálgast Blaðber-
ann. Ákveðið hafði verið að dreifa Blaðberanum á nokkrum fjöl-
förnum stöðum á höfuðborgarsvæðinu nú um helgina en vegna 
þessara miklu viðbragða var dreifingu á Akureyri bætt við.

Fréttablaðið er prentað á umhverfisvænan pappír og svo 
mun reyndar einnig vera um önnur dagblöð sem gefin eru út á 
Íslandi. Pappírinn í Fréttablaðinu er að fjórðungi endurunninn 
en þrír fjórðu hlutar koma úr ræktuðum nytjaskógum, í Noregi 
og Kanada, þar sem tré eru sérstaklega ræktuð til pappírsfram-
leiðslu. Allur úrgangur sem til fellur í Ísafoldarprentsmiðju, bæði 
pappírsafskurður og farvi, er sendur utan til endurvinnslu.

Með aukinni umhverfisvitund hefur viðhorf almennings til 
meðferðar úrgangs frá heimilum breyst mikið. Þeim fjölgar 
stöðugt sem flokka og skila hluta af sorpi sínu og pappír er meðal 
þess sem hvað flestir skila til endurvinnslu. Það er von þeirra 
sem standa að útgáfu Fréttablaðsins að Blaðberinn muni stuðla 
að því að enn minnki hlutfall pappírs í heimilissorpinu, einnig 
vegna þess að í pappír eru mikil verðmæti sem fara í súginn ef 
honum er fleygt með öðru heimilissorpi.

Nú eru 30.000 Blaðberar komnir til landsins og verður þeim 
dreift næstu vikur. Ákvörðun um framleiðslu á fleiri Blaðber-
um átti að fara eftir viðtökunum við þessum fyrstu 30.000. Ekki 
verður annað séð en að viðtökurnar gefi fullt tilefni til að fleiri 
Blaðberar komi til landsins í framhaldinu. Hver veit nema Blað-
beri verði komin á flest þau 105.000 heimili sem rekin eru hér á 
landi áður en langt um líður?

Aðstandendur Fréttablaðsins þakka fyrir mikil og jákvæð við-
brögð við Blaðberanum og vona að markmiðið með framleiðslu 
hans og dreifingu náist, það er að stuðla að því að enn meira af 
dagblöðum sé skilað til endurvinnslu.

Það er von þeirra sem standa að útgáfu Fréttablaðsins að 
Blaðberinn muni stuðla að því að enn minnki hlutfall pappírs í 
heimilissorpinu. 

Hvatt til endurvinnslu á dagblaðapappír.

Blaðberinn fær 
góðar viðtökur

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Starfhæfur meirihluti
Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Ólafs F. Magnús-

sonar er starfhæfur. Ekki ber á öðru en að sú 
þjónusta sem við ætlumst til að borgin veiti okkur 
sé reidd af hendi fumlaust og án vandræða. Ruslið 
er hirt, sundlaugarnar eru opnar, börnin fara í skól-
ann, strætó gengur. Unnið er að skipulagsmálum 
og bættu skólastarfi, nýjungar í dagvistarmálum 
barna eru í deiglunni, bæta á þjónustu við aldraða 
og áfram er haldið með að laga fjármál borgarinnar, 
sem R-listinn sálugi lagði nærri því í rúst með óráð-
síu. Svona mætti lengi telja og engar forsendur til 
að komast að þeirri niðurstöðu að meirihlutinn sé 
óstarfhæfur, þvert á móti er ástæða til að ætla að 
þessi meirihluti geti vel sinnt skyldum sínum við 
okkur borgarbúa.

Á leið til Djíbútí
En þetta REI-mál er greinilega að flækjast eitthvað 
fyrir í borgarstjórninni. Ég ætla ekki að eyða tíma í 
að ræða undarlega stefnu sumra talsmanna vinstri 
flokkanna í borgarstjórninni, en svo virðist vera 
sem þeir geri lítinn greinarmun á almannaþjónustu 
annars vegar og viðskiptum og gróðabralli hins 
vegar. Má kannski segja, að stefna flokkanna sé 
áhugaverð ræktarsemi við þá stefnu sem ríkti hér á 
árum áður þegar hið opinbera var talið vel til þess 
fallið að stunda útgerð, reka banka, símafélag, 
prentsmiðju, skipafélag og margt annað smálegt.  

Allar áætlanir um útrás Orkuveitunnar og 
fjárfestingar í fjarlægum löndum eru í raun 
áætlanir um að leggja peninga okkar borgarbúa að 
veði. Tal um milljarðagróða og æsispennandi 
tækifæri í Djíbútí  og víðar fyrir borgarfyrirtæki, er 
ábyrgðarlaust og í andstöðu við það meginhlutverk 
orkuveitunnar að útvega okkur borgarbúum og 
nærsveitungum heitt vatn og rafmagn. Reyndar 
verður spennan heilmikil í Djíbútí því landið er talið 
eitt það ótryggasta í veröldinni þegar horft er til 
þess hvaða verndar erlendar fjárfestingar njóta þar.

Útrásin er möguleg
Ég er ekki á móti útrás Íslendinga í orkumálum, 
fjarri því. En útrás, sem er grundvölluð á skattpen-
ingum eða skyldugreiðslu, sem komin er til vegna 
einokunaraðstöðu opinberra fyrirtækja er ekki 
heppileg. Útrásin verður að vera rekin áfram af 
einkafyrirtækjum sem taka áhættuna með sínum 
eigin fjármunum; það er allt öðruvísi þegar menn 
spila með peninga, sem þeir hafa sjálfir aflað, menn 
gæta sín betur heldur en þegar hægt er að senda 
útsvarsgreiðendum reikninginn. 

Ég studdi sölu ríkisins á hlut sínum í Hitaveitu 
Suðurnesja, því ég tel rétt að einkaaðilar komi inn í 
orkugeirann og að við nýtum betur þá þekkingu sem 
við búum yfir á þessu sviði. Jafnframt tel ég að það 
sé hægt að ná fram góðu samstarfi opinberra aðila 
og einkaaðila í útrásarverkefnum. Mér finnast t.d. 
hugmyndir Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa 
um að breyta REI í einhvers konar ráðgjafarfyrir-
tæki, sem þeir sem vilja fara í orkuviðskipti 
erlendis geta keypt þjónustu af, allrar athygli 
verðar. Þar með getur Orkuveitan selt þekkingu sína 
á þessu sviði og einkaaðilar ráðist í fjárfestingar 
með þá þekkingu að vopni, en með sína eigin 
peninga að veði, en ekki okkar borgarbúa.

Tími þeirra er liðinn
Það var hvorki vígreifur né kátur hópur sem 

hélt blaðamannafund á Kjarvalsstöðum þann 
21. janúar þegar kynntur var til sögunnar óvin-
sælasti meirihluti í borgarstjórn Reykjavíkur 
frá upphafi. En viljinn til valda var svo sterkur 
að þrátt fyrir óbragð sumra borgarfulltrúanna, 
þrátt fyrir gleðileysið og þá staðreynd að allir sáu 
vandræðaganginn, létu þau sig hafa það. Alltaf 
betra að hafa völdin. Aðdragandinn var magnaður 
því haustið hafði reynst Sjálfstæðisflokknum erfitt 
og staða Vilhjálms Þ. var veik og varð veikari. En 
völdin skyldi grípa og gera málefnasamning, halda 
blaðamannafund og láta eins og fréttin væri góð.

Á fyrsta borgarstjórnarfundi nýs meirihluta 
fylltust pallarnir, reiðin kraumaði og almenningur 
lét til sín taka. Sjálfstæðismenn um allt land 
blogguðu um stöðuna og gerðu kröfu um að aðrir 
kæmu að, að nú yrði Valhöll og forystan að koma til. 
Óvinsældirnar blossuðu upp þá en ekki í síðasta 
skipti. Meirihlutinn er ekki gamall en varð rauna-
legur frá fyrsta degi.

Svo kom skýrsla stýrihópsins
Enn kom REI-málið upp og Vilhjálmur í fjölmiðla í 
kringum skýrslu stýrihópsins. Og hóf að verða 
tvísaga. Kunnuglegt. Borgarstjórnarflokkurinn með 
traustsyfirlýsingar út um annað munnvikið en 
meldingar um eigið framboð til embættis borgar-
stjóra út um hitt. Heilindin engin, samstaðan í 
meirihlutanum veika ekki til staðar. Menn ræddu 
stöðu Vilhjálms og enn einn blaðamannafundurinn 
var haldinn. Að þessu sinni var Vilhjálmur einn og 
yfirgefinn, allt of seint, innan um tóma stóla án 
tíðinda og án yfirlýsinga. Og þau hlaupin út. 
Bakdyramegin.

Hallargarðurinn
Ítrekað eru mál sett fram vanreifuð, ókláruð og 
málafylgjan óljós og tilviljanakennd. Nú síðast 
málefni Hallargarðsins sem hefur verið sett að 
minnsta kosti fjórum sinnum á dagskrá borgarráðs 
án þess að botn næðist í málið. Meirihlutinn hrekst 
undan og borgarstjórinn í stöðugri vörn, rifjar upp 
það sem áður var sagt og það sem áður var gert. 
Vísar mikið í heilindi. Virðist þó ekki hafa viðnám 
varðandi Hallargarðinn og breytingar á honum. 
Hann sagðist myndu standa vörð um hagsmuni 
almennings.

Og svo aftur REI
Og enn er haldinn fundur um REI-málið í stjórn 
Orkuveitunnar. Leiðari Morgunblaðsins reiddi hátt 
til höggs svo sveið undan: „Það er orðið alveg ljóst, 
að borgarstjórnarflokkurinn ræður ekki við þau 
verkefni, sem honum hafa verið falin að óbreyttu. 
Þetta er hörmulegt en því miður veruleiki.“ Og það 
sveið. Einn fór í útvarpið og annar ekki, einn talaði 
skýrt og annar síður. Til varð tillaga sem ekki naut 
fylgis. Svo kom breytt tillaga inn á fundinn, ókláruð, 
vanreifuð. Henni var frestað. Tími þeirra er liðinn. 
Þau ráða ekki við verkefnin. Þau eiga að hætta.

BITBEIN Svandís Svavarsdóttir spyr:

Er meirihluti borgar-
stjórnar starfhæfur?

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

UMRÆÐAN
Jón Bjarnason skrifar 
um framkvæmd fjár-
laga

Skýrsla ríkisendur-
skoðanda um fram-

kvæmd fjárlaga fyrir 
árið 2007 er mjög til 
umfjöllunar í fjölmiðlum. Látið 
er að því liggja að forstöðumenn 
margra ríkisstofnana séu van-
hæfir stjórnendur og lögbrjótar. 
Forstöðumennirnir geta hins 
vegar ekki svarað fyrir sig án 
þess að eiga á hættu að vera 
reknir eins og dæmin sanna.

Gagnrýnislausar árásir sem 
hafa dunið á forstöðumönnum 
ríkisstofnana síðustu daga eru 
mjög ómaklegar og verða með-
vitað eða ómeðvitað til að sverta 
þjónustu opinberra stofnana. Sér-
staklega er dapurt að heyra ráð-
herra vegna eigin vanrækslu 
vega að heiðri forstöðumanna 
sinna. 

Forstöðumenn leggja 
sig alla fram 
Mér finnst fjölmiðlar taka setn-
ingar upp úr skýrslu ríkisendur-
skoðenda býsna hráar og lítið er 
kafað ofan í málin, hvað þá for-
söguna. Það er að vísu rétt að rík-
isendurskoðandi fer silkihönsk-
um um einkafjárlög ráðherranna 
miðað við stóru orðin sem notuð 
eru á forstöðumenn stofnana. 

Það bara hentar svo vel að 
hengja bakara fyrir smið. Að 
skamma Albaníu en meina Kína 
eins og sagt var fyrir einhverjum 
árum. 

Þeir forstöðumenn sem ég 
þekki til leggja sig hins vegar 
alla fram í að sinna þeim skyld-
um sem á þá eru lagðar en fá oft 
aðeins vanþakklæti yfirboðara 
sinna.

Sjúkrahús, skólar 
og löggæsla undir hnífinn
Hvaða stofnanir er nú hér fyrst 
og fremst um að ræða sem fara 
fram úr fjárheimildum? Jú, það 
eru framhaldsskólar og háskólar, 
sjúkrahús og heilbrigðisstofnan-
ir og almenn löggæsla í landinu. 

Sveitarstjórnir og forstöðu-
menn hafa ítrekað bent á það við 
nefndir þingsins að þessar stofn-
anir geti ekki sinnt lögboðnum 
verkefnum sínum fyrir þær fjár-
veitingar sem veitt er. Enginn 
vill samt segja þeim hvað af lög-
boðinni þjónustu eigi að skera 
niður. 

Á þetta bentum við þingmenn 
Vinstri grænna við umræðu um 
fjárlög og lögðum til að rekstra-
grunnur þessara stofnana væri 
leiðréttur og viðurkennd raun-
veruleg fjárþörf þeirra. Það 
kemur því ekkert á óvart í 
þessum efnum.

Hins vegar er inni á reikning-
um ráðuneytanna oft nægilegt fé 
og meira en það til að mæta þess-
ari fjárþörf. En sú fjársýsla ráðu-

neytanna er kapítuli út af 
fyrir sig.

Að svelta til 
einkavæðingar 
Hér er á ferðinni svelti-
stefna ríkisstjórnar Sjálf-
stæðisflokks gagnvart 
áðurnefndum málaflokk-
um og stofnunum. Mark-
miðið virðist vera að 

sverta þær og þvinga fram niður-
skurð á þjónustu. 

Alþjóð verður nú vitni að sér-
stöku átaki stjórnvalda í að berja 
á heilbrigðisþjónustunni. Neyð-
arástand er að skapast á heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins, á 
Landspítalanum og víða hjá minni 
heilbrigðisstofnunum á lands-
byggðinni. Stjórnvöld halda hins 

vegar að sér höndum, starfsfólk 
segir upp og forstöðumönnunum 
er úthúðað.

Framhaldsskólarnir píndir 
með röngu reiknilíkani
Framhaldsskólarnir búa við sk. 
reiknilíkan sem skiptir því fjár-
magni á skólana sem ætlað er í 
þennan málaflokk. Lofað hefur 
verið endurskoðun og leiðrétt-
ingu á þessu reiknilíkani ár eftir 
ár en engar efndir orðið. Hins 
vegar er það viðurkennt að fjöl-
margir kostnaðarliðir eru stór-
lega vanmetnir.

Svo er ráðist á forstöðumenn-
ina, skólastjórana, og þeim úthúð-
að fyrir syndir ráðherra og ríkis-
stjórnar. Forstöðumennirnir geta 
hins vegar ekki svarað fyrir sig 

án þess að hafa verra af og liggja 
því vel við höggi. 

Ráðherrabundið Alþingi
Ég ætla ekki að mæla því bót að 
forstöðumenn fari á svig við fjár-
reiðulög. En gæti það verið að 
það sé fjármálaumsýsla ráðherr-
anna sem sé ámælisverð og varði 
við lög? Við búum við ráðherra-
ræði í fjármálum ríkisins og virð-
ist þar ekki verða breyting á þótt 
Samfylkingin hafi komist í ríkis-
stjórn.

Ríkisendurskoðandi gerir hins 
vegar minna úr botnlausum kosn-
ingaloforðum og fjárskuldbind-
ingum einstakra ráðherra fyrir 
og eftir kosningar án heimildar 
Alþingis. 

Má þar nefna sem dæmi her-

æfingar Nato á Íslandi sl. sumar 
og milljarða skuldbindingar 
vegna hermála án heimildar 
Alþingis. 

Ég hef ítrekað lagt fram á 
Alþingi tillögur um gjörbreytt 
vinnubrögð við fjárlagagerðina 
þar sem Alþingi í raun ráði ferð, 
en þær tillögur hafa ekki náð 
fram að ganga. Sjálftökuréttur 
ráðherranna stýrir áfram för.

Við búum við ráðherraræði en 
ekki þingræði hvað fjárlagagerð 
og framkvæmd fjárlaga varðar. 
Það er því mjög ódýrt að ráðast 
að forstöðumönnum einstakra 
stofnana þegar í raun er fyrir-
fram vitlaust gefið. 

Höfundur er þingmaður og fulltrúi 
VG í fjárlaganefnd.

Að hengja bakara fyrir smið

JÓN BJARNASON 

Íþróttafræði (BSc) Lýðheilsufræði (MPH & MPH Ex) Stærðfræði (Diplóma)Kennslufræði (Diplóma)Íþ ótt f ði ( ) Lýðh il f ði ( ) St ðf ði ( ó )K l f ði ( ó )

Tökum við umsóknum núna 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Í hópi kennara og nemenda kennslufræði- og lýðheilsudeildar Háskólans í Reykjavík eru einstak-
lingar sem hafa náð miklum árangri á  sínu sviði. Willum Þór Þórsson hefur orðið Íslandsmeistari 
sem knattspyrnuþjálfari með KR og Val og Þórdís Gísladóttir, sviðsstjóri íþróttafræðisviðs, er 
margfaldur verðlaunahafi í frjálsíþróttum. Margrét Lára Viðarsdóttir, íþróttamaður ársins árið 
2007, er nemandi  í íþróttafræði við deildina.

Prófessorar okkar hafa náð miklum árangri hver á sínu sviði. Dr. Guðjón Magnússon var 
framkvæmdastjóri Evrópuskrifstofu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), dr. Geir Gunn-
laugson hefur unnið gott starf í þróunaraðstoð í Afríku og dr.  Inga Dóra Sigfúsdóttir hefur skapað 
sér góðan orðstír fyrir  stjórn rannsóknar- og forvarnarverkefna víða um Evrópu. Dr. John 
Allegrante, Fulbright-prófessor og prófessor við Columbia-háskóla, er einn fremsti fræðimaður 
Bandaríkjanna á sviði lýðheilsufræða. Í Háskólanum í Reykjavík viljum við ná langt og laða að okkur 
fólk með sama metnað – bæði kennara og nemendur.

Framtíðin er HR.

VIÐ ÍÞRÓTTA- OG KENNSLUFRÆÐIDEILD ER AFREKSFÓLK Á ÝMSUM SVIÐUM
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Þjónustufyrirtækið VISA Ísland var stofnað um miðjan 
apríl árið 1983. Síðan eru liðiðn tuttugu og fimm ár og í 
dag ber fyrirtækið heitið Valitor. 

„Tímamótunum verður fagnað allt afmælisárið. Við 
verðum með góða veislu fyrir alla okkar helstu viðskipta-
vini og svo aðra fyrir starfsfólkið okkar og bankafólk. 
Síðan verða fleiri uppákomur fram eftir árinu,“ útskýrir 
Höskuldur H. Ólafsson, forstjóri Valitor. 

Hann segir að kortaumhverfið hafa breyst hratt 
frá upphafsárinu 1983. „Í byrjun voru miklar höml-
ur á því hverjir fengu kort. Þau voru aðallega ferða-
tengd og helstu korthafar opinberir embættismenn með 
leyfi Seðlabankans. Og þá undir ströngu eftirliti,“ segir 
Höskuldur. 

Í lok árs 1983 buðust kortin almenningi og voru viðtök-
urnar mjög góðar. Í kjölfarið  urðu miklar og örar breyt-
ingar á greiðsluháttum þjóðarinnar. „Íslendingar eru nýj-
ungagjarnir og fundu fljótt þægindin sem fylgja notkun 
kortanna. Í dag er hægt að nota greiðslukortin nánast alls 
staðar og aðgengi að kortaþjónustu er meira hér en geng-
ur og gerist,“ segir Höskuldur og bendir á að þó að Ís-
lendingar noti að jafnaði greiðslukort meira en margar 
aðrar þjóðir þá sé það misskilningur að þeir skuldi meira. 
„Erlendis er það er algengara að korthafar skuldi meira 
þar sem veltukortin eru meira í notkun þar. Íslendingar 
gera yfirleitt upp sína reikninga mánaðarlega.“

Ástæðan fyrir nafnabreytingu úr Visa Ísland í Valitor 
er að sögn Höskuldar alþjóðavæðing í viðskiptaheim-
inum. „Í dag eru kortafyrirtækin farin að vinna mikið 
meira á alþjóðlegum vettvangi og tekjur koma bæði frá 
erlendum kaupmönnum og söluaðilum. Við þjónustum 
fleiri kortamerki en bara Visa þar sem við erum einnig 
með Mastercard,“ útskýrir Höskuldur. 

Starfsemi Valitor er skipt niður í þrjú afkomusvið, en 
þær eru alþjóðalausnir, fyrirtækjalausnir og svo korta-
lausnir. Með nýju skipulagi hefur verið reynt að einfalda 
allar boðleiðir innan fyrirtækisins og auka þjónustu.

Þó svo að fyrirtækið hafi breytt um nafn þá hefur 
menningarsjóður Vísa fengið að halda sínu nafni og er ár-
lega úthlutað úr honum styrkjum til menningar, lista og 
vísinda hérlendis. Fyrirtækið er einnig með styrktar- og 
þjónustukerfið Alefli á sínum snærum þar sem félög og 
samtök geta aflað fjár sem rennur til góðra málefna með 
sjálfvirkum greiðslum. klara@frettabladid.is

VISA ÍSLAND VALITOR:
 TUTTUGU OG FIMM ÁR FRÁ STOFNUN

Skuldum ekki 
meira en aðrir

SKEMMTILEGT ÁR FRAM UNDAN Höskuldur H. Ólafsson, forstjóri Valit-
or, segir að haldið verði upp á tímamót fyrirtækisins út árið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GRO HARLEM BRUNDTLAND FULL-
TRÚI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 69 

ÁRA.

„Byrði sjúkdóma bera þeir fá-
tækustu.“

Gro Harlem Brundtland er fyrr-
verandi forsætisráðherra Nor-

egs og framkvæmdastjóri WHO. 
Hún  starfar nú við umhverfis- og 

heilbrigðismál fyrir Sameinuðu 
þjóðirnar.

STEINUNN 
ÞÓRAR-
INSDÓTTIR 
LISTAKONA 
ER 53 ÁRA

BJARNI 
HAUKUR 
ÞÓRSSON 
LEIKSTJÓRI 
ER 37 ÁRA

AFMÆLI

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Bryndís Gróa Jónsdóttir 
Melteig 22, Keflavík,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, 
þriðjudaginn 22. apríl, kl. 13.00.

Emil Ágústsson
Ingileif Emilsdóttir Snorri Eyjólfsson
Anna María Emilsdóttir Árni Hannesson
Ægir Emilsson Sóley Ragnarsdóttir
Sigríður Þórunn Emilsdóttir
Valdimar Ágúst Emilsson Ágústa Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir færum við öllum sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför ástkærs föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Gísla Gunnarssonar
áður til heimilis að Bárustíg 4, 
Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 5 á 
Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks fyrir einstaka 
umönnun.

Sigríður Gísladóttir Björn Ottósson
Sveinn Gíslason Jónína Þorvaldsdóttir
Pálmey Gísladóttir Rúnar Ingólfsson
Haraldur Gíslason Björg Guðmundsdóttir
                barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Karl Kristinn Valdimarsson
áður til heimilis að Brekkustíg 16, Rvk.,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík sunnudaginn 13. apríl, 
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju miðvikudaginn 
23. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Krabbameinsfélagið.

Marí Karlsdóttir Þórhallur Guðmundsson
Valdimar Karlsson Björg Björgvinsdóttir
Kolbrún Karlsdóttir Ásgeir N. Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ebba Marit Björnæs Þór
áður til heimilis að Dalbraut 18, Reykjavík,

lést að Hrafnistu í Reykjavík þann 8. apríl.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Innilegar þakkir til starfsfólks á deild A-3 Hrafnistu.

Íris Björnæs Þór Kári Hafsteinn Sveinbjörnsson
Kristján Björnæs Þór
Friðrik Björnæs Þór
Örvar Hafsteinn Kárason Marit Guðríður Káradóttir
Ásta Friðriksdóttir Karl  Logi Kristjánsson
og  barnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við til allra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna and-
láts og útfarar elskulegrar eiginkonu minn-
ar, móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
systur og mágkonu,

Huldu Jónsdóttur
sjúkraliða, Lágholti 19, Mosfellsbæ.

Kærar þakkir til allra sem önnuðust hana í veikindum 
á krabbameinsdeild LSH. Sérstakar þakkir til starfs-
fólks heimahlynningar LSH í Kópavogi. 

Þráinn Þorsteinsson 
Fjalar Þráinsson 
Svanlaug Ída Þráinsdóttir Árni Valur Sólonsson 
Berglind Jóna Þráinsdóttir Jón Emil Magnússon 
Dagmar Lind Jónsdóttir
Sigurlaug Einarsdóttir
og barnabörn. 

LEGSTEINAR 
OG FYLGIHLUTIR

Mikið úrval
Yfi r 40 ára reynsla

Sendum myndalista

Elskuleg móðir okkar og amma,

Björg Pálsdóttir
frá Ísafirði, Fornhaga 21,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund mánudag-
inn 14. apríl. Útförin fer fram frá Neskirkju þriðjudag-
inn 22. apríl kl. 15.00.

Kristjana Helgadóttir
Helga Björg Helgadóttir
Kolbrún Björg Þorsteinsdóttir
Hildur Inga Þorsteinsdóttir
Helgi Már Þorsteinsson 

Kærlegar og innilegar þakkir fyrir auð-
sýnda samúð, hlýhug og vinarhug við 
andlát og útför elsku pabba, elsku tengda-
pabba og elsku afa,

Gunnars G. 
Guðmundssonar
Frá Rafnkelsstöðum, Kirkjuvegi 5, 
Keflavík,

sem lést þriðjudaginn 1. apríl. Ástarþakkir til starfs-
fólks Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, Richard 
Dawson Woodhead  hjá Útfararþjónustu Suðurnesja, 
Séra Baldurs Rafns Sigurðssonar fyrir einstaka 
umhyggju, hlýju og kærleik. Guð vaki yfir ykkur öllum.

Unnur Sig. Gunnarsdóttir               Hreiðar Gíslason
                      Thelma María og Aron Ingi

Okkar ástkæri

Valdimar Óskar Jónsson
loftskeytamaður

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, fimmtu-
daginn 17. apríl.

                        Jóna Margrét Guðmundsdóttir
Guðmundur St. Valdimarsson Hjördís Kvaran 
 Einarsdóttir
Ragnheiður Valdimarsdóttir Gunnar Skúli Guðjónsson
Davíð Þór Valdimarsson Erla Dögg Ragnarsdóttir
Margrét Valdimarsdóttir Ormar Gylfason Líndal
                                 og barnabörn.

 

timamot@frettabladid.is

Benny Hill var breskur gaman-
leikari og söngvari en hann lést 
þennan dag árið 1992. Hann 
var þekktastur fyrir sjónvarps-
þátt sinn „The Benny Hill Show“ 
þar sem helsta grínið var að 
klappa litlum sköllóttum manni 
á kollinn og léttklæddar stúlk-
ur voru á hlaupum. Hann fædd-
ist árið 1924 í Southampton. Á 
námsárum sínum vann hann 
fyrir sér sem mjólkurpóstur, bíl-
stjóri og trommuleikari áður en 
hann fékk starf sem sviðsmaður 
og komst þannig inn í skemmt-
anabransann. Hann kom fram í 
veislum og fór með gamanmál 
á næturklúbbum áður en hann 
fékk hlutverk í grínþætti sem 

Ed Sullivan hafði einnig sótt um 
hlutverk í, þá óþekktur. Benny 
Hill lék í nokkrum kvikmyndum 
og fór meðal annars með hlut-
verk leikfangasmiðsins í Kittí Kittí 
Bang Bang árið 1968 auk þess 
sem hann gaf út hljómplötur.

ÞETTA GERÐIST:  20. APRÍL 1992

Gamanleikari kveður



www.alcoa.is

Við ætlum að fjölga fólki
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Framtíðarstörf í framleiðslu
Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál 

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal 

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun 

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Mikið er lagt upp úr 

þjálfun og starfsþróun. Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfs-

mönnum margvíslega þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði 

og akstur til og frá vinnu.

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband 
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson 
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / 
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is

Í fjölbreyttum hópi starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri sem njóta góðra launa, starfsþjálfunar

og ýmissa fríðinda.

Núna viljum við bæta í þennan blómlega hóp og ætlum að fjölga starfsmönnum á næstunni. 

Kynntu þér traust og spennandi atvinnutækifæri.

Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði er einn
öflugasti vinnustaður heims á sínu sviði
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Í
slenskt atvinnulíf stendur vel 
um þessar mundir,“ segir Vil-
hjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins. Hann segir hagvöxt hafa 
verið mikinn hér á landi síðustu 

fjögur ár, meiri en hagtölur hafi gefið til 
kynna. Núverandi aðstæður eru krefj-
andi en munu, þegar upp verður staðið, 
styrkja íslensk fyrirtæki til framtíðar.  

Vilhjálmur stóð í ströngu þegar sam-
tal okkar átti sér stað á skrifstofu hans 
hjá SA. Fram undan síðar sama dag var 
aðalfundurinn í Hafnarhúsinu í Reykja-
vík. Glæsilegasti fundur SA til þessa og 
sá fjölmennasti, að sögn Vilhjálms. 
Reiknað var með 400 gestum, um hundr-
að fleiri en í fyrra og þótti þá vel mætt.

Við neyðumst til að gera nokkrum 
sinnum hlé á samtali okkar þegar far-
sími hans hringir. Eðlilega. Það mæðir á 
okkar manni þegar mikið liggur við 
enda ekki á hverjum degi sem skipt er 
um formann. Ingimundur Sigurpálsson 
að stíga úr formannssætinu fyrir Þór 
Sigfússyni, forstjóra Sjóvár. Sjálfur 
ætlar Vilhjálmur að sitja sem fastast. 
Hefur gaman af starfinu, að eigin sögn.

Honum er mikið niðri fyrir þegar 
kemur að stöðu íslenskra fyrirtækja síð-
astliðin ár og þær hremmingar sem þau 
hafa lent í síðustu mánuði.

„Uppsveiflan í íslensku efnahagslífi 
hefur verið meiri en menn gátu ímynd-
að sér. Svo mikil var hún að þeir sem 
áttu að sjá um bókhald þjóðarbúskaps-
ins höfðu ekki undan. Að sama skapi 
verður skellurinn sem dynur á okkur 
núna mun harðari en tölur sýna,“ segir 
hann og á þá við þann alþjóðlega ólgusjó 
á fjármálamörkuðum sem dunið hefur á 
helstu þjóðum í formi lausafjárþurrðar, 
kreppu eins og margir hafa haldið fram 
að sé skollin á.

Íslenskir bankar – og almenningur – 
hafa ekki farið varhluta af skellinum í 
formi snarhækkunar á vöxtum og 
skuldatryggingarálagi bankanna – illur 
orðrómur um stöðu íslensks efnahags-
lífs gæti reyndar legið þar að baki reyn-
ist ásakanir Davíðs Oddssonar seðla-
bankastjóra og Sigurðar Einarsson, 
stjórnarformanns Kaupþings, á hendur 
erlendum vogunarsjóðum réttar. Þær 
erlendu þreifingar hafa fengið á sig 
stimpil; aðför að íslensku efnahagslífi.

Seðlabankar heimsins hafa hver með 
sínum hætti – og stundum saman – 
brugðist við hræringunum og lausafjár-
skortinum sem fylgt hefur óróleikanum 
á fjármálamörkuðum. Seðlabankar 
Bandaríkjanna og Bretlands, auk ann-
arra, hafa lækkað stýrivexti, sá fyrr-
nefndi skorið þá hratt niður í þeim til-
gangi að opna fyrir aðgang fólks og 
fyrirtækja að ódýrara lánsfé en ella til 
að halda hjólum efnahagslífsins gang-
andi. Þá eru aðrar aðgerðir ótaldar. 

Fleiri bankar hafa gripið í sama 
streng. Á meðan hefur evrópski seðla-
bankinn setið hjá. Jean-Claude Trichet 
seðlabankastjóri þráfaldlega staðið fast 
á sínu og sagt, að ekki verði hreyft við 
stýrivöxtum fyrr en merki þess sjáist að 
hægjast sé á efnahagslífinu með einum 
eða öðrum hætti. Hann hefur sömuleið-
is, líkt og Seðlabankinn hér, lagt áherslu 
á mikilvægi stjórntækisins, stýrivaxt-
anna, verðbólgumarkmiðanna, stöðug-
leikans og peningamálastefnunnar. Ekki 
megi hrófla við stýrivöxtunum. Gerist 
það megi reikna með því að verðbólga 
fari af stað og ryðji stöðugleikanum úr 
vegi. 

Sömu sögu er að segja af Seðlabanka 
Íslands, sem hækkaði stýrivexti á dög-
unum í 15,5 prósent og gerir það að 
verkum að þjóðin flaggar nú hæstu 
vöxtum í þeim hópi landa sem eru með 
þróaðan fjármálamarkað. En árangur-
inn hefur látið á sér standa. Krónan 
hefur gefið mikið eftir, líkist að mörgu 
leyti  bandaríkjadal sem sagður hefur 
verið í frjálsu falli eftir snarpar stýri-
vaxtalækkanir vestanhafs. Og verð-
bólgan hefur gefið í fremur en hitt. Fátt 
bendir til að hún ætli að snúa við í bráð. 
Sem er þvert á væntingar. 

Seðlabankinn brást
Vilhjálmur segir Seðlabankann hafa 
brugðist í hremmingunum. Helstu mis-
tökin felist í stjórntæki peningamála-
stefnunnar, stýrivöxtum. Bankinn hafi 

með ítrekaðri hækkun stýrivaxta málað 
sig sjálfur út í horn og eigi orðið erfitt 
með að lækka þá á ný. „Ég sé ekki hve-
nær af því getur orðið,“ segir hann og 
bendir á að Seðlabankinn hafi með 
aðgerðum sínum laðað erlenda fjárfesta 
að krónunni og valdi það miklum og 
óviðunandi sveiflum á gengisvísitöl-
unni. Slíkar sveiflur hafi komið bæði 
fyrirtækjum og einstaklingum illa sem 
hafi tekið lán í erlendri mynt.

Vilhjálmur segir sveiflurnar veikja 
stöðu krónunnar og gera fyrirtækjum 
hér á landi erfiðara um vik þar sem 
langtímaáætlanir nokkur ár fram í tím-
ann haldi illa.

Þetta lítur að samkeppnisstöðu krón-
unnar sem gjaldmiðils. Og hún er slæm 
enda ætíð að veikjast, sérstaklega ef 
litið sé á tengsl vaxta, gengis og verð-
bólgu, að sögn Vilhjálms. Hann bætir 
við að sveiflur krónunnar séu mikill 
skaðvaldur: „Með þeim (sveiflunum 
krónunnar) verða ákvarðanir manna 
allaf rangar. Það er erfitt að taka réttar 
viðskiptalegar ákvarðanir þegar kemur 
að krónunni,“ segir hann. Úttekt á því 
hvar stöðugt gengi gæti legið hafi hins 
vegar ekki verið gerð nýlega að hans 
viti. Líklegt þyki honum þó að stöðugt 
gengi liggi i kringum 135 stigin. 

Hverfandi króna
Samtök atvinnulífsins hafa sett nefnd á 
laggirnar sem er að skoða möguleikann 
á evruvæðingu atvinnulífsins. Með evr-
uvæðingunni er ekki endilega átt við að 
krónunni sé kastað fyrir róða heldur að 
hlutur hennar verði ýmist minnkaður 
til muna og krónan fasttengd gengi 
evru líkt og danska krónan. Allt lítur 
þetta að sama meiði, að draga úr 
sveiflum gjaldmiðilsins. 

Vilhjálmur segir krónuna í raun 
aldrei hafa verið burðuga. Þetta sé með 
minnstu myntum í heimi og hafi íslensk 
fyrirtæki aldrei nokkru sinni getað selt 
eða keypt vöru í krónum á erlendum 
mörkuðum. Slíkt sé vitanlega galli og 
veiki samkeppnisstöðuna á alþjóðleg-
um markaði. „Þetta er önnur staða en 
hjá bandarískum eða evrópskum fyrir-
tækjum sem geta selt vörur sínar út 
fyrir gjaldmiðilssvæðið í sinni eign 
mynt,“ segir hann og bendir á að 
íslenska krónan hafi mjög litla mark-
aðshlutdeild í fjármagnsviðskiptum 
almennt. Sökum þessa sé einfalt að 
minnka hlutdeildina enn frekar og nota 
krónuna ekki í almennum viðskiptum 
með vörur og þjónustu og lækka vext-
ina með það fyrir augum að gera hana 

Uppsveiflan í 
íslensku efna-
hagslífi hefur 
verið meiri 
en menn gátu 
ímyndað sér. 
Svo mikil var 
hún að þeir 
sem áttu að 
sjá um bók-
hald þjóðar-
búskapsins 
höfðu ekki 
undan.

VILHJÁLMUR EGILSSON Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að minnka verði hlutdeild krónu í íslenskum innanlandsviðskiptum og gera hana óaðlaðandi 
kost fyrir erlenda fjárfesta. Aðeins þannig verði hægt að gera gengi hennar stöðugt.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Seðlabankinn kominn út í horn
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir peningamálastefnu Seðlabanka Íslands ekki virka í þeim 
aðstæðum sem upp eru komnar í efnahagslífinu. Hann gagnrýnir bankann harðlega fyrir rangfærslur og einkennilegar verð-
bólguspár. Vilhjálmur settist niður með Jóni Aðalsteini Bergsveinssyni og sagðist þess fullviss að íslenskt efnahagslíf ætti eftir að 
standa sterkari fótum en áður þegar óveðrinu slotar á fjármálamörkuðum. 

óaðlaðandi kost í augum fjárfesta. Með 
því móti sé hugsanlega hægt að halda 
föstu gengi gagnvart evru.

Ýtt undir verðbólgu
Vilhjálmur segir vaxtastefnu Seðlabank-
ans virka illa, ekki síst sé horft til verð-
bólgunnar. Bendir hann á snarpa hækk-
un stýrivaxta, sem hafi reynst bitlaust 
verkfæri. Hann vísar til síðustu Pen-
ingamála Seðlabankans en þar er máluð 
mjög dökk mynd af íslensku efnahags-
lífi næstu mánuði. Varað er við launa-
skriði í kjölfar kjarasamninga í febrúar. 
Slíkt geti haft áhrif á verðlag og keyrt 
verðbólguna frekar upp.  

Samkvæmt spám stefnir reyndar í 
tveggja stafa verðbólgu á árinu sam-
kvæmt verðbólguspá Seðlabankans. 
Gangi það eftir verður þetta mesta verð-
bólga sem mælst hefur hér á landi í um 
tuttugu ár. 

Vilhjálmur segir spá sem þessa ýta 
undir verðbólguvæntingar. Fulltrúar 
launafólks fari fram á sérstakar hækk-
anir vegna þessa í kjarasamningum 
sínum. Sé gengið að kröfunum rætist 
spáin eðlilega. Hins vegar sé fátt sem 
bendi til þess að svo muni fara verði 
launahækkanir hóflegar. „Bankinn spáði 
því reyndar að hér færi allt á versta veg 
árið 2006 þegar lægstu laun voru hækk-
uð hlutfallslega umfram önnur. En það 
gekk ekki eftir,“ segir Vilhjálmur og 
bendir á að spár Seðlabankans hafi 
sjaldan gengið eftir hvað þetta varðar.  

Mun betri skuldastaða
Öllu alvarlegra mál þykir Vilhjálmi 
rangir útreikningar Seðlabankans á 
skuldastöðu þjóðarbúsins í hagvaxtar-
skeiðinu 2003 til 2007. Skuldirnar hafi 
verið stórkostlega ofmetnar. „Opin-
berar hagtölur bankans hafa gefið til 
kynna að við værum með nettóskuldir 
í 120 prósent í mínus af landsfram-
leiðslu í lok þriðja ársfjórðungs í 
fyrra,“ segir Vilhjálmur og bendir á að 
árið 2006 hafi viðskiptahallinn numið 
25 prósentum af landsframleiðslu, 
samkvæmt tölu bankans. 

„Á þessum tíma vorum við að byggja 
upp mikið fjármálakerfi, bæði banka-
kerfið og erlendar fjárfestingar. Það 
varð gjörbreyting á samsetningu 
íslensks atvinnulífs á stuttum tíma 
enda er fjármálageirinn nú orðinn 
stærsti útflutningsatvinnuvegur 
okkar. Breytingarnar eru miklu stærri 
en tilkoma nýs álvers fyrir austan eða 
nokkuð annað sem hefur gerst á sama 
tíma,” segir hann og bendir á að í 

árslok 2007 hafi eigið fé bankakerfis-
ins numið rúmum 920 milljörðum 
króna. Upphæðin hafi aðeins numið 
114 milljörðum í árslok 2003. „Þetta er 
ævintýralegur vöxtur.“

Vilhjálmur segir hins vegar að 
þegar Seðlabankinn hafi farið að skoða 
útreikninga sína nánar í samræmi við 
staðla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi 
komið í ljós að skuldastaða þjóðarbús-
ins hafi verið stórlega ofmetin. Nettó-
skuldirnar hafi í raun aðeins numið 27 
prósentum af landsframleiðslu á ára-
bilinu en ekki 120 líkt og hagtölur 
sýni.  

„Þetta merkir að eignastaðan var í 
raun að batna á öllum póstum. Það er 
því nauðsynlegt að draga mun betur 
fram hversu mikið staðan hefur batn-
að á þessum árum,“ segir Vilhjálmur. 
Hann er ómyrkur í máli. Leggur 
áherslu á að Seðlabankinn stígi fram 
og viðurkenni að hann hafi ekki verið 
með réttar tölur. „Að öðru leyti hef ég 
ekkert á móti Seðlabankanum og fólk-
inu sem þar vinnur. Ég hef þekkt það 
lengi og veit að þetta er hæfileikaríkt 
fólk,“ segir hann. Seðlabankinn verði 
hins vegar að breyta um stefnu.

Annað hæfileikafólk
Vilhjálmur er þess fullviss að íslenskt 
efnahagslíf og fyrirtækin hér muni 
standa styrkum fótum þegar hríðinni 
slotar á fjármagnsmörkuðum. Fjár-
málageirinn eigi ekki síst eftir að 
standa sterkur. „Banka- og fjármála-
geirinn er að fara í gegnum mikið 
erfiðleikatímabili núna og það verða 
einhverjar breytingar. En eftir mun 
standa mjög sterkur atvinnuvegur. 
Fyrirtækin verða reynslunni ríkari, 
öflugri og betur í stakk búin til að tak-
ast á við framtíðina,“ segir Vilhjálmur 
og telur að niðursveiflan með erlendu 
aðförinni að íslensku efnahagslífi á 
vordögum 2006 hafi verið lærdómsrík 
og viðbrögðin þau að styrkja stoðirnar 
til muna. Það hjálpi nú.

Hann telur fjarri að núverandi nið-
ursveifla verði sú síðasta. Erfiðleikar 
skelli á með reglulegu millibili og 
megi reikna með annarri dýfu eftir 
einhver ár. Mikilvægt sé hins vegar að 
finna leiðir til að komast í gegnum 
þrengingar. „Það er engin spurning að 
við komumst í gegnum þetta. Við 
eigum mikið af hæfileikaríku fólki í 
fjármálageiranum og nú þarf að virkja 
það. Ég held að eftir þetta fáum við 
viðspyrnu til að halda áfram að sækja 
fram,“ segir Vilhjálmur Egilsson.  
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SIGFÚS SIGURÐSSON
„...Svala og Gassa á FM 957. Fyrir það fyrsta eru þetta náttúrlega alveg þrælskemmtilegir 
strákar og við eigum eitt sameiginlegt áhugamál: golf. Svali og Gassi eru opnir og hressir 
og ófeimnir við að vera þeir sjálfir en mér finnst fræga fólkið á Íslandi alltaf vera í 
einhverjum leik. Þeir félagar eru hins vegar þeir sjálfir og eru ekkert að 
fara í felur með sína kosti og galla.

Við myndum þó leita út fyrir landsteinana og jafnvel halda til 
Suður-Spánar á einhverja af þeim fjölmörgu golf-rivíerum sem 
þar eru. Þrátt fyrir að golfið sé kannski eilítið kostnað-
arsamara þar þá er svo ódýrt að lifa á Spáni þannig að 
það kæmi út á eitt. Þeir eru reyndar aðeins betri en ég 
í golfi en ég ætla að gefa mér góðan tíma í sumar til 
að ná réttu tökunum á sveiflunni.

Uppistaðan í matnum yrði svo náttúrlega 
steikur að hætti hússins. Gassi er mikill 
matmaður og við myndum ekki svelta, svo 
mikið er víst. Tapasið fengi einnig að fljóta 
með og svo eru Spánverjar eins og Frakkar 
og Ítalir, mikið fyrir osta. Það myndi að 
minnsta kosti enginn svelta í ferðinni okkar.“

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
„...Njáli, Bergþóru og sonum þeirra auk annars 
heimilisfólks. Ég held að ég geti ábyrgst að það yrði 
mjög viðburðaríkt frí enda ég er lítið fyrir það gefin 
að liggja í leti í fríum. Við Njáll og Bergþóra myndum 
að eyða sumardögunum á Suðurlandi, gista jafnvel 
bara á Bergþórshvoli en ferðast um Fljótshlíðina og 
njóta yndislegrar fjallasýnar. Við myndum skoða 
Suðurland, virða fyrir okkur bleika 
akra, leggja okkur við arfasátur, 
fara í útreiðartúra og renna okkur 
fótskriðu hjá Markafljóti. Samt 
verst að það skuli ekki vera 
ísilagt en við getum örugglega 
notast við línuskauta í 
staðinn.

Eflaust yrði mikil veisla 
á hverju kvöld; yrði 
boðið upp á sunnlenskt 
grænemti, lambakjöt 
og Þykkvabæjarkart-
öflur og að sjálf-
sögðu íslenskt vatn, 
kannski yrði þó 
borinn fram sunnlensk-
ur bjór til hátíðabrigða.

ÁGÚST BORGÞÓR SVERRISSON
„...Árna Bergmann og fá hann til að 
lóðsa mig um Rússland. Ástæðan er 
sú að Rússland er eitt af þeim löndum 
sem ég þyrfti að kynnast en ég er 
bæði of latur og of upptekinn til að 
kynna mér framandi slóðir. Ég myndi 
þiggja af honum fyrirlestra um ævi 
Checkhovs annars vegar og um 
rússnesku byltinguna hins vegar og 
ferðalagið myndi helgast af söguslóð-
um hvors tveggja. Kannski tækjum 
við Guðmund Ólafsson með til að 
fræða mig um ólígarkana og kapítal-
ismann í Rússlandi nútímans því ég 
held að hann sé fróður um þau mál. Og kannski mætti Þráinn 
Bertelsson koma með af sömu ástæðum. Ég myndi semsagt fá 
Rússland í einum pakka frá keisaratímanum og til dagsins í dag. 
Hins vegar yrði kvennmannsleysið yfirþyrmandi, sérstaklega ef 
þetta yrðu þrír karlar sem á endanum færu með mér. Svo af þeim 
ástæðum yrði gott að koma heim.

Mér skilst að það sé til réttur sem heitir rússnesk pönnukaka en ég 
hef aldrei áttað mig á því hvað er í henni. Fyrir forvitnissakir 
myndi ég vilja borða hana. Síðan myndi ég að sjálfsögðu bragða 
aðra þjóðlega rétti en ég er ekki mikið fyrir vodka svo ég yrði 
að þiggja eitthvað annað áfengi.“

GÍSLI EINARSSON
„...Snorra Sturlusyni og þræða slóðir 
Egilssögu. Einfaldlega vegna þess að ég held 
að það væri tvímælalaust toppurinn á 
menningartengdri ferðaþjónustu. Ég myndi 
nota tækifærið, þótt við værum í fríi, og taka 
viðtal við hann um hans sagnaritun og lífið í 
uppsveitum Borgarfjarðar á þrettándu öld. 

Ferðalagið hæfist á Borg og við færum 
ríðandi á gráum hestum vítt og breytt um 
Mýrar og upp í Borgarfjörð, færum að 
sjálfsögðu í sund í Snorralaug og kíktum í 
kaffi á nokkrum bæjum. Á sjötta degi 
héldum við síðan af landi brott. Við myndum 
fara á víkingaskútu sem þeir eru að hefja 
framleiðslu á í Stykkishólmi. Sennilega 
legðum við úr höfn í Búðardal þannig að við 

gætum komið við á fæðingarstað 
Snorra, þ.e. Hvammi í Dölum, 

síðan myndum við sigla til 
Noregs og þræða norsku 
firðina, bæði til að rifja upp 
einstaka atburði úr Egilssögu 

og eins Heims-
kringlu. Ef við 

fengjum langt 
sumarfrí 
myndum við 
sigla í bakaleiðinni til Írlands, Englands og Orkneyja enda 
dreifist Egilssaga víða. Afþreying í ferðinni yrði fyrst og 
fremst létt spjall um söguna en að sjálfsögðu myndum við 
fara á nokkur söfn og jafnvel fara í leikhús. 

Ég hef það fyrir venju hvar sem ég kem að leita uppi mat 
sem er tengdur viðkomandi landi eða svæði. Þess vegna 

reikna ég með að við myndum fá okkur Får i kål í Noregi, 
lefsur, pultost og fleira góðgæti, á Írlandi fengjum við okkur 
írska kássu meðal annars og fleira í þeim dúr.  Á Mýrunum 
myndi ég hins vegar bjóða honum í grillað lambafile að 
mínum hætti.“ 

GUÐBJÖRG ELÍSABET ÓLAFSDÓTTIR
„...Heru Björk til Dúbaí. Hera er ákaflega 
hress og skemmtileg manneskja og ferðin 
yrði alveg tryllingslega skemmtileg. Við 
tvær gætum tekið dúetta fyrir ríka fólkið 
og hún myndi hafa húmor fyrir þessu 
brjálæði sem ríkir í þessu litla ríki. 

Og það myndi ekki vefjast fyrir okkur 
hvað við myndum gera. Við færum á 
skíði innahúss og svo á sjóskíði utanhúss. 
Í Dúbaí eru örugglega þrjár eða fjórar 
hæstu byggingar heims og við myndum 
reyna að fara í þær allar. Svo er aldrei að 
vita nema maður myndi lenda á séns 
með einhverjum olíufurstanum sem 
keypti handa manni svona tilbúna 
pálmaeyju og þar myndum við búa 
hamingjusamar til æviloka.

Miðað við fréttirnar frá Dúbaí má 
fastlega gera ráð fyrir því að kampa-
vín og ostrur séu uppistaðan í matnum 
í Dúbaí. Og við myndum ekki láta 
okkar eftir liggja við að gúffa því í 
okkur. Auðvitað myndum við fá okkur 
kaffi með kúbanska morgunvindlin-
um en kampavín og ostrur verður 
aðalmálið.“

VALGERÐUR MATTHÍASDÓTTIR
„...Agli Eðvarðssyni, kvikmyndagerðar-

manni og sjónvarpssnillingi, til Afríku. 
Þar myndum við hitta fyrir Bono og 
George Clooney og taka við þá viðtal 
um hjálparstarf þeirra. Egill myndi að 

sjálfsögðu sjá um tökur og hjálpa mér 
að halda sönsum í erfiðum aðstæðum en 

með tilkomu nýrra fjölmiðla er orðið svo 
auðvelt að miðla þekkingu og láta gott af sér 
leiða. Ég ber sjálf mikla virðingu fyrir þeim 
sem láta sig varða velferð þeirra sem mest 
þurfa á aðstoð að halda og viðtal við Bono og 
Clooney myndi vekja bæði athygli og fólk til 
umhugsunar og jafnvel ýta við einhverjum 
til að leggja sitt af mörkum.

Ég held að hver máltíð á 
þessum slóðum fengi alveg 
nýja merkingu og ég væri 
því tilbúin í hvaða mat sem 
er. Þetta yrði örugglega 
erfið ferð en vel þess virði 
að fara hana og út úr þessu 
kæmi flottur heimildaþáttur 
og þess vegna yrði þetta 
gott sumarfrí.

Í sumarfríið með...
Öll höfum við látið okkur dreyma um hið fullkomna og ótrúlega gefandi sumarfrí. Ekki sakar þá að vera í fylgd með einhverj-
um þjóðþekktum, jafnvel heimsþekktum og láta hann fræða sig um land og þjóð milli þess sem bragðlaukarnir eru kitlaðir með 
framandi réttum. Júlía Margrét Alexandersdóttir veiddi upp úr nokkrum Íslendingum hver draumaferðafélaginn væri og hvernig 
ferðaskipulagið yrði.

Ég myndi 
vilja fara í 
sumarfrí 
með...

Ég myndi 
vilja fara í 
sumarfrí 
með...

Ég myndi 
vilja fara í 
sumarfrí 
með...

Ég myndi 
vilja fara í 
sumarfrí 
með...
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12 TÓNAR 
Tveir menn eru að horfa á Manchester United á bar og í hálf-
leik ákveða þeir að kýla á það og láta gamlan draum rætast: 
Stofna plötubúð
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S amdráttur á lánamarkaði hefur þegar valdið 
afturkipp í kostun fyrirtækja til menningarstarf-

semi. Líklega er Listahátíð í vor síðasta stóra 
fjármögnununarverkefnið sem atvinnulífið, 
stórfyrirtækin, tók þátt í af fullum styrk. Stórir 
samningar eru enn virkir á nokkrum sviðum menn-
ingarstarfsemi í landinu: Íslenski dansflokkurinn, 
Listasafn Íslands, Kassi Þjóðleikhússins og einhverj-
ar fleiri stofnanir eru með samninga við stuðnings-
aðila sína til fárra ára og verða því njótendur styrkja 
eitthvað áfram. Þegar harðnar á dalnum í efnahags-
lífi verða styrkir til almannaþjónustu á borð við 
listastarfsemi fyrstir undir hnífinn.

Á það hefur verið bent að þetta ástand er einmitt 
helsti gallinn við styrki fyrirtækja til lista, dreifingar 
og framleiðslu. Erlendis þekkja menn þessa þróun. Á 
sama tíma og atvinnufyrirtæki af ýmsu tagi eru í 
góðu árferði reiðubúin að styrkja listalíf og njóta til 
þess víða skattfríðinda og áhuga stjórnvalda, þá er 
allri listrænni starfsemi afar hætt við alvarlegum 
búsifjum, jafnvel harkalegum samdrætti, ef sveiflur 
verða í efnahagsástandi og stuðningsaðilar draga úr 
opinberum stuðningi við listir. Þá hafa listastofnanir 
sett traust sitt á tekjustofn sem skyndilega hverfur 
og þær standa eftir með stórt gat í rekstri. Lista-
starfsemi er víðast hvar rekin eftir áætlunum til 
lengri tíma: sinfóníuhljómsveitir eru að leggja drög 
að verkefnaskrám sínum allt að fimm árum fram í 
tímann. Íslenska sinfónían vinnur nú að verkefna-
skránni fyrir opnunarveturinn 2009/2010 þegar 
Tónlistarhúsið verður vígt, hljómsveitin fagnar 
stórafmæli og Listahátíð sömuleiðis. Eðlilega eru 
menn þar á bæ farnir að hugsa svo langt. Hvernig 
getur hljómsveitin reitt sig á fyrirtæki eins og FL 
Group sem á við vaxandi tap að kljást? Eru samning-
ar þess við Sinfóníuhljómsveit Íslands ekki feigir? 
Hver mun kosta kosta tónleikahald hljómsveitarinnar 
það árið?

Lengi hefur skort á skýr ákvæði í skattalögum um 
meðferð á styrkjum til stofnana og fyrirtækja í 
listastarfsemi: skattayfirvöld sjá sér ekki hag í að 
hafa ákvæði þar um gegnsæ. Stór hluti lista- og 
menningarstarfs hér á landi fer fram með ríkri 
meðgjöf, ekki bara frá styrktaraðilum, heldur líka 
höfundum og þátttakendum. Þeirra framlag hefur 
aldrei fengið eðlilega meðferð skattalega – eigið 
framlag listamanna nýtur ekki neins skilnings. Á 
tímum þegar samdráttur veldur afturkippi í styrkjum 
einkaaðila er skynsamlegt að fjármálaráðuneytið líti 
til þessara mála og endurskoði stöðu framlags 
listamanna til samfélagsins. 

NÚ DREGUR ÚR KOSTUN 
Páll Baldvin Baldvinsson skrifar

Snemma í þessum mánuði gafst 
blaðamönnum Observer fátítt 
tækifæri á viðtali við Natalíu 
Solzhenitsyn, eiginkonu Alexanders 
Solzhenitsyn, en hann nálgast nú 
nírætt og er orðinn hrumur en 
vinnur eftir því sem þrek gefst að 
því að ljúka frágangi á nýrri 
heildarútgáfu á verkum sínum sem 
verður í 30 bindum. Alexander er 
illa haldinn af beinþynningu og er 
orðinn fótlama en situr við allar 
stundir. Hann verður níræður í 
desember á þessu ári. Sjö bindi eru 
þegar komin út af ritsafninu sem geymir aðeins hluta 
af öllum skrifum þessa eljusama höfundar. Fimm eru 
væntanleg á þessu ári. Þar verða aðeins verk sem eru 
fullfrágengin, hvorki bréf hans né vinnugögn verða 
þar birt en skjalasafn hans er gríðarlegt af vöxtum.

Alexander hefur ekki farið út úr húsi í fimm ár. 
Kona hans segir hann vakinn og sofinn í vinnu við tvo 
bálka, annan er hann að klára sjálfur, en hinn er hún 
að vinna við. Áhugamál hans eru eins og fyrrum sú 
mikla saga sem hlaust af fangabúðarekstri stjórn-
valda Rússlands en hann sat sjálfur lengi í gúlaginu, 
frá 1945 til 1950, og eru tvö höfuðverk hans, Dagur í 
lífi Ivans Denisovich og Gulag-eyjarnar, til í íslenskri 
þýðingu. Þá hefur hann unnið mikið að rannsóknum á 
örlögum bænda í heimalandi sínu. Hann sendi frá sér 
harða gagnrýni eftir heimsókn Bush til Úkraínu um 
síðustu mánaðamót, en þá lagði forsetinn sveig á 
minnisvarða um fórnarlömb hungursneyðarinnar þar 
um slóðir 1932-1933 sem rithöfundurinn staðhæfir að 
hafi verið tilraun til þjóðarmorðs. Móðurfólk hans 
var frá Úkranínu. 

Solzhenitsyn fékk Nóbelsverðlaun 1970 og var 
rekinn í útlegð 1974. Hann hefur löngum þótt hafa 
sérstæð viðhorf til þróunar í heimalandi sínu. Var 
þjóðernissinnaður í skoðunum löngu áður en slíkar 
skoðanir urðu viðteknar í valdatíð núverandi 
valdhafa, enda nýtur hann velvildar Pútins. Nýja 
útgáfan er til marks um vaxandi hylli hans meðal 
rússneskra valdhafa og segir eiginkona hans að verk 
hans séu nú loksins lesin af almenningi þar í landi.

Alexander Solzhen-
itsyn er enn að

Alexander 
Solzhenitsyn 

LJÓÐIÐ
Aram Saroyan

DRAUMUR 

Mig dreymdi að ég kæmist
að því að dauðinn væri ekkert mál
í raun ekkert annað
en einskonar ósýnilegur vefur
sem maður gengur í gegnum
inn í síðdegið
þetta var einsog þegar
mús veit að einhver hefur opnað augun
í herberginu um miðja nótt
og músin hættir öllu þruski
og það var slíkur léttir að vita þetta
ég var á göngu

og það var glaðasólskin
þegar mér varð þetta ljóst
og það var einsog þungu fargi
væri létt af  hjarta mínu
mér hlýnaði öllum og ég var
hamingjusamur og hugrakkur
einsog allt væri gerlegt
og heimurinn fullkominn

Gyrðir Elíasson þýddi og er ljóðið í nýju safni 
ljóðaþýðinga hans sem kemur út á sumardag-
inn fyrsta á forlagi Uppheima.

V
erkið kallast Systur. 
Texti í verkinu er sam-
inn af Hrafnhildi Haga-
lín rithöfundi og frum-
sýning er fyrirhuguð í 

Iðnó 1. maí og verður sýnt allan 
maímánuð.

„Systur“ er rússíbanaferð um 
hugaróra og veruleika tveggja 
kvenna. Komið er inn á ýmis efn-
isatriði, bæði léttvæg og alvar-
legri, svo sem  losta, munúð, limi, 
sektarkennd, hreinleika, trú, von, 
kærleik, líf, dauða, spennu og 
umbreytingu.

Í verkinu er einnig notast við 
kvikmynd sem Ástrós gerði á 
sínum tíma um það hvernig konur 
vilja hafa karlmenn.

Þær hafa kallað einvalalið sér 
til aðstoðar: Lýsingu hannar 
Björn Bergsteinn Guðmundsson, 
en tónlistarhliðina sér Guðni 
Franzson um. Dýrleif Örlygsdótt-
ir gerir búninga. 

Vinnuheiti verksins var „Nakt-
ar nunnur“: „Í samtali sem við 
Lára áttum í vor komumst við að 
því að við höfðum báðar haft mik-
inn áhuga á klausturlifnaði og 
nunnum í gegnum tíðina og við 
ræddum um að í þessari brjáluðu 
veröld okkar núna þegar allir 
virðist vera að drukkna í verald-
legri lífsgæðahyggju og gróða-
braski væri kannski ekki úr vegi 
að taka fyrir í verkinu andstæð-
una, það er andlega sviðið, og 
heim fólks sem helgar sig and-
legri íhugun og hafnar öllu ver-
aldlegu vafstri. Eiginlega spannst 
þetta út frá sögu sem mér var 
sögð síðasliðinn vetur um nunnu 
sem hafði hætt að vera nunna 
þegar hún var sjötíu og fimm ára 
gömul, hún hafði hitt kaþólskan 
prest á svipuðum aldri sem einn-
ig hætti prestskap og nunnan svaf 
því hjá í fyrsta sinn sjötíu og 
fimm ára gömul. Okkur fannst 
þetta falleg saga en hjónin eru 
enn lukkulega gift og búa í Bret-
landi, nú orðin áttræð. Við ætlum 
því að fara inn á ókunnar lendur 
og þreifa fyrir okkur í heimi 
nunnunnar ef svo má segja ... svo 
sjáum við hvað það færir okkur,“ 
segir Ástrós. 

„Klausturlifnaður hefur löng-
um heillað marga listamenn sem 
hafa oft leitað inn í klaustur í 
ákveðinn tíma til að geta einbeitt 
sér og útilokað áreiti. Ég held að 
þetta leiti kannski ekki síður á 
konur í dag sem starfa í lista-

geiranum – oft vill það nú verða 
svo, þó að við gerum allt til þess 
að það sé öðruvísi og eigum 
kannski eiginmenn sem eru mjög 
duglegir við hússtörf og umönn-
un barna, þá vill til dæmis barn-
aumönnunin oft leita meira yfir á 
okkar væng. Það kemur því oft 
upp löngun hjá konum til að fá 
frið, jafnvel með því að yfirgefa 
hinn veraldlega heim og svífa inn 
fyrir einhverja múra sem vernda 

þær fyrir truflun. Það eru líka 
mjög spennandi andstæður sem 
felast í því að dansari túlki líf 
kvenna sem hafna líkama sínum 
ef svo má að orði komast og öllum 
hans löngunum og þrám. Verkið 
verður því væntanlega fullt af 
andstæðum og þversögnum, en 
mest óttumst við að heillast svo 
af hugmyndinni um klaustrið að 
það muni taka okkur alveg yfir og 
við munum ekki snúa til baka...“ 

GAKKTU Í KLAUSTUR, SYSTIR
Þær koma sín úr hvorri áttinni, önnur úr klassískum dansi, hin úr djassballett. Báðar hafa verið 
í fylkingarbrjósti dansins, en aldrei hafa þær unnið saman. En nú er komið að því: Ástrós Gunn-
arsdóttir og Lára Stefánsdóttir leggja saman krafta sína í sýningu sem er helguð hugarfylgsnum 
kvenna, órum þeirra og þrám − líka eftir hreinleika trúarinnar. 

Lára Stefánsdóttir 
og Ástrós Gunn-
arsdóttir dansarar 
vinna saman í 
fyrsta sinn.

LISTDANS 
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
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Listasafn Reykjavíkur
Reykjavík Art Museum

S 590 1200 F 590 1201

Opnunartími:
Hafnarhús daglega 10 – 17, fimmtudaga 10 – 22
Kjarvalsstaðir daglega 10 – 1 7
Ásmundarsafn daglega 13 – 16

Kjarvalsstaðir
Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands
19. apríl – 1. maí
Leiðsögn alla sunnudaga kl. 15

Ásmundarsafn
Lögun línunnar
Sunnudag 27. apríl: Leirlistsmiðja fyrir börn og fullorðna kl. 13 – 16
Leiðsögn í fylgd dóttur listamannsins, Ásdísar Ásmundsdóttur kl. 14

www.listasafnreykjavikur.is listasafn@reykjavik.is

Aðgangur ókeypis

Listasafn Reykjavíkur er safnið þitt

Listasafn Reykjavíkur

Hafnarhús
Öllum sýningum Hafnarhússins lýkur sunnudaginn 27. apríl 
Listamannsspjall Finnboga Péturssonar sun. 20. apríl kl. 15

Sigurður Guðmundsson — Mállausir kjarnar
Þögn — Finnbogi Pétursson, Finnur Arnar Arnarson,  
Haraldur Jónsson og Harpa Árnadóttir 
D–8  — Gunnhildur Hauksdóttir
Erró — Ofurhetjur

Sigurður Guðmundsson – Prayers Finnbogi Pétursson – Þögn
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B likur eru á lofti í gömlu Evrópu. Skugginn er 
byrjaður að læðast aftur yfir Balkanskaga og 

eldar loga í Danmörku. Deilur Serba og Albana 
vekja meiri sorg en furðu, líkt og fólk sé reiðubúið 
að kasta sér aftur í gin eyðileggingarinnar, aðeins 
örfáum árum eftir að stríði lauk á sama vígvelli. Ef 
eitthvað er, má segja Dani flækta í jafn ófyrirsjáan-
lega atburðarás. Það breytir því ekki að meðan 
eldarnir loga í miðborg 
Kaupmannahafnar, 
gefa þeir sér tíma til að 
fylgjast grannt með 
niðursveiflu fjármála-
markaðar í fyrrum 
nýlendu sinni, og leggja 
á ráðin um hvernig þeir 
geti hagnast á olíu við 
strendur Grænlands. 
Raunveruleikinn fer 
sínu fram. 

En hvað er til ráða? 
Eru orðin kannski til 
alls fyrst? Ekki er 
auðvelt að fóta sig á 
ísbreiðu tungumálsins. 
Þar eru sprungurnar 
líka djúpar og kaldar. 
Fegurstu orðin fela oft í sér mestu hætturnar, hvort 
heldur fyrir einstaklinga eða þjóðir, svo ekki sé 
minnst á fagurlega ofnar snörur hinna glæstu 
hugmyndakerfa. Sjálfsævisaga á borð við Veröld 
sem var eftir Stefan Zweig dregur í það minnsta 
ekki úr þeim grun. 

Bókin er skrifuð skömmu fyrir lok síðari heims-
styrjaldar og greinir frá gangi mála í Evrópu frá 
lokum nítjándu aldar þar til Englendingar segja 
Þýskalandi Hitlers stríð á hendur. Þegar kemur að 
lýsingu á aðdraganda tveggja heimsstyrjalda og 
hvernig Evrópa tekur heljarstökk úr dýrkeyptu 
Sarajevo-glappaskoti í grímulaust niðurrif mennsku 
og menningar, á bókin sér enga líka. Hið sama má 
segja um lýsinguna á Evrópu og þeim sem þar búa 
áður en óveðursskýin birtast, flestum að óvörum, á 
sólríkum degi við strönd. Vínarborg kemur einnig 
talsvert við sögu en þar er Zweig fæddur og 
uppalinn. Um aldamótin nítján hundruð er Vín 
sannkölluð heimsborg, hún sem dregur allt til sín og 
þar sem drýpur af hverju strái. Meðan friður ríkir, 
ferðast Zweig líka til annarra landa í álfunni og 
drekkur í sig fáein tungumál, samtímamenningu og 
sögu. 

Lesanda er þó ekki aðeins gefið tækifæri til að 
skynja veröld sem var í lífi einstaklinga og þjóða. 
Um er að ræða jafn einstæða heimild um þroska-
sögu rithöfundar og viðvarandi glímu hans við allt 
það sem kann að ógna frelsi hugsunar hans. Gyðing-
urinn, friðarsinninn, húmanistinn, alþjóðasinninn og 
rithöfundurinn Zweig varar sig á orðum og hug-
myndakerfum öðru fremur, og það talsvert löngu 
áður en nasistar komast til valda. Ólíkt mörgum 
stórskáldum millistríðsáranna, stenst Zweig meira 
að segja freistingu kommúnisma, en með naumind-
um þó. Líkt og hendir marga evrópska rithöfunda og 
listamenn á þessum tíma, yfirgefur Zweig heim-
kynni sín og þar með lífið eins og hann þekkir það. 
Árið 1941, eftir að hafa dvalið um hríð á Englandi og 
í Bandaríkjunum, er hann kominn til Brasilíu. Þar 
lýkur hann við að skrifa sjálfsævisöguna og gerir 
heiðarlega tilraun um líf útlagans. Ári síðar fremja 
hann og seinni eiginkona hans, Elizabeth Charlotte, 
sjálfsmorð.

Hver er þá lærdómurinn? Það er líklega til marks 
um alvöru þessarar bókar og mikilvægi, að höfund-
ur hennar ruglast ekki á list og raunveruleika. Í því 
efni á hann sér læriföður. Það er franski rithöfund-
urinn og friðarsinninn Romain Rolland sem segir 
eftirfarandi við Zweig, ári áður en fyrri heimsstyrj-
öldin brýst út: „Listin getur verið oss til huggunar í 
einkalífi voru, /.../ en gagnvart raunveruleikanum 
má hún sín einskis.“ *

*(Veröld sem var, þýð. Halldór J. Jónsson og Ingólfur Pálmason, 
Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1958, s. 186). 

RIDDARI Á ÍSBREIÐU 
Birna Bjarnadóttir skrifar frá Winnipeg

Stefan Zweig

V
ið erum bara að vakna upp 
við það að við erum tíu ára. 
Það kom öllum á óvart,“ segir 
Jóhannes. Það þótti glapræði 
þegar það fréttist að tveir 

nördar, áhugamenn um klassíska tón-
list, væru búnir að stofna plötubúð á 
Barónsstíg. „Það var bara hlegið að 
okkur um allan bæ,“ heldur hann áfram. 
„Þetta var bara einhver stórkostleg 
fantasía sem upphófst á bar: tveir menn 
að horfa á fótbolta og í hálfleik var bara 
ákveðið að kýla á það.“

„Manchester United var að spila,“ 
segir Lárus. „Jói var verslunarstjóri í 
Japis og ég var einn af bestu kúnnun-
um, kom alltaf á föstudögum. Það kom 
mér alltaf á óvart hvað ég skuldaði 
mikið, svo ég borgaði inn á og tók út enn 
þá meira. Við vorum á kafi í tónlist og 
erum búnir að vera vinir síðan við 
vorum krakkar. Kynntumst í skákinni 
og langaði svo mikið að gera þetta.“

Fyrir tíu árum voru klassískar deildir 
í Skífunni og Japis og þegar við bættist 
það sem vantaði í markaðinn í 12 tónum 
fullyrða þeir félagar að á örlitlum bletti 
í Reykjavík hafi verið best úrval af 
klassískri tónlist við Atlantshaf. Núna 
er klassíska deildin í Skífunni svipur 
hjá sjón, Japis horfið í sinni gömlu 
mynd og þeir tveir einir eftir: „Við 
fórum af stað með einfalda viðskipta-
hugmynd. Við höfðum brennandi áhuga 
á tónlist og hugsuðum þetta út frá kúnn-
anum. Við erum ennþá með fullt af 
kúnnum sem komu þarna inn á fyrstu 
vikunum og hafa verið hér síðan. Við 
erum með kúnna sem hafa komið hing-
að á fimmtudögum, hvern einasta 
fimmtudag, í tíu ár. Þetta er mjög trygg-
ur hópur,“ segir Lárus.

Eftir að 12 tónar komust á legg – fimm 
ára – fóru þeir Jóhannes út í næsta vers: 
ef þú selur plötur, því þá ekki að gefa út 
líka? „Það þróaðist þannig að við gáfum 
út allt – nema klassíska tónlist,“ segir 
Lárus. „Nú er þetta að breytast, við 
ætlum að gefa út fáa titla en gefa bara 
út það besta: toppinn. Sem dæmi erum 
við að gefa út disk númer tvö með Ísa-
fold. Svo erum við að auka við okkur í 
flokki afburðahljóðfæraleikara sem við 
ætlum að gefa út.“ Lárus segir að hér á 
landi séu nokkrir einstaklingar sem eru 
slíkir afburðahljóðfæraleikarar að þeir 
gætu orðið alþjóðlegar stjörnur: „Ef 
það er einhver mælikvarði,“ segir hann. 
„Þetta fólk þarf stuðning. Það vita allir 
hvað Björk hefur gert fyrir Ísland. Ef 
við eignuðumst alþjóðlega stjörnu í 
klassíska geiranum þá hefði það gríðar-
leg áhrif fyrir landið.”

Þeir segjast hafa gefið út geysimikið 
af plötum á stuttum tíma til að sýna 
hraðan vöxt fyrir alþjóðlega dreifingu 
og var mikil breidd í útgáfunni. Nú 
hyggjast þeir einbeita sér að langtíma-
verkefnum.

12 tónar settu á stofn búð í Kaup-
mannahöfn sem nú er hætt rekstri: 
„Danmerkurævintýrið,“ segir Lárus, 
„var dýrt einkanám, en það er ekki búið. 
Við þurftum að fara út með okkar vöru. 
Það er eðli okkar útgáfu, hún er alþjóð-
leg. Við þekktum vel til í Danmörku svo 

það lá beint við. Eftir stendur að allir 
þekkja merkið okkar, vörur okkar fást 
alls staðar og við rekum þar markaðs-
skrifstofu.“ Þeir segjast gera lítið af því 
að endursemja um útgáfur, markmiðið 
sé að byggja upp vörumerkið 12 tóna. 
Jóhannes segir að útgáfan verði líklega 
svipuð og í fyrra en vegna markaðs-
setningar á Evrópumarkaði verði þeir 
að hugsa vinnsluna upp á nýtt. Allt taki 
lengri tíma, aðdragandinn sé lengri.

Þeir eru í samstarfi við fyrirtækið 
Cargo sem gefur út undir vörumerkinu 
12 tónar í Evrópu. Fram undan er 
stærsta verkefni 12 tóna til þessa: um 
allan heim diskur með bandarísku 
hljómsveitinni Brian Jonestown 
Massacre í byrjun sumars á vegum 12 

tóna.. Meðal annars efnis sem þeir gefa 
út á næstunni er vínyl-útgáfa af Engla-
börnum Jóhanns Jóhannssonar en 
útgáfa á því formi færist í aukana. Í til-
efni af afmælinu þann 27. kemur út 
multichannel/surround-diskur með Ísa-
fold. „Það verður ekki fullkomnara,“ 
segir Jóhannes og bætir við að viðræð-
ur séu í gangi um stóraukna dreifingu á 
klassískum armi útgáfunnar. Afmælis-
árið verður helgað ýmsum uppákomum, 
tónleikum og myndlistarsýningum. 
Þann 10. maí verður á Skólavörðustígn-
um fluttur mars sem Jóhannes fann í 
safni í Dresden eftir Wilhelm Hugo en 
þá verða 270 ár frá því hann var fluttur, 
eina verk þessa höfundar sem til er: „Þú 
verður að koma og heyra hann.“

TÓLF TÓNA TAL
Jóhannes Ágústsson og Lárus Jóhannesson hafa rekið verslun sína og útgáfu, 12 tóna, í tíu ár. 
Fyrirtækið hefur verið til húsa á Skólavörðustíg um langt árabil. Þar hafa þeir félagar sinnt 
áhugamönnum um tónlist af öllu tagi. Lárus og Jóhannes líta yfi r farinn veg og til framtíðar. 

TÓNLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Lalli og Jói í 12 tónum . MYND/FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



NORRÆNA HÚSIÐ - NORDENS HUS - POHJOLAN TALO - NORDIC HOUSE  www.nordice.is   sími: 551 7030

Bókasafnið er opið alla daga vikunnar 12-17.
Bistro Alvar A er opið virka daga 10-17, helgar 12-17 og þegar viðburðir eru í húsinu.

Þri. 22. apríl kl. 17:00  

VISTVÆN MANNVIRKI OG ÞRÓUN Í STAVANGER
Anne S. Skare. Fyrirlestur skipulagsstjórans í Stavanger. 
Tungumál: norska og enska. 

Fös. 25. apríl kl. 18:00 

REINVENTING HARBOUR CITIES
Ólafur Elíasson og Christopher Marcinkoski. Fyrirlestrar og umræður 
í samvinnu við CIA.IS og Listaháskóla Íslands. Tungumál: enska.

Alla daga vikunnar 

VATNSMÝRI, MALMÖ, STAVANGER OG 
FRAKKASTÍGUR
Sýning á verðlaunatillögu Graeme Massie um skipulag Vatns-
mýrarinnar. Vesturhöfnin í Malmö, nýtt skipulag í Stavanger, 
rannsókn á Frakkastíg í Reykjavík og niðurstöður samkeppni um 
sumarskála við Norræna húsið. 

SÖNGVÍSUR OG BARÁTTULJÓÐ Sun. 20. apríl kl. 20:00

Bengt Hall, Sigrún Björnsdóttir, Árni Björnsson, Jóhanna 
Þórhallsdóttir, Reynir Jónasson, Silja Aðalsteinsdóttir og 
Per Warming, Vox Borealis og Þorraþrælar. Kynnir: Kolbrún 
Halldórsdóttir.

DOMUS VOX Mið. 23. apríl kl. 20:00

Anna Birgitta Bóasdóttir og Guðný Jónsdóttir fl ytja sönglög.

DUO RESONANTE Fös. 25. apríl kl. 21:00

Jazz og heimstónlist frá Hollandi og Danmörku.

TRANSTRÖMER OG LIZST Lau. 26. apríl kl. 16:00

Ljóð eftir Tomas Tranströmer, tónlist eftir Franz Lizst. Björn J:son 
Lindh, Lars Hägglund og Leif Olsson.

15:15 TÓNLEIKAR Sun. 27. apríl kl. 15:15

Guido Bäumer og Aldadár Rácz. Mið-Evrópsk saxófóntónlist. 

Reinventing Harbour Cities Föstudagur 25. apríl kl 18:00

Ólafur Elíasson og Christopher Marcinkoski
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Ólafur Elíasson
 MYND/FRETTABLADID

NOKKUR VERK Á SÝNINGUNNI

ÓLAFURopnar í 
MOMA
Í dag er opnun á stærstu yfi rlitssýn-
ingu á verkum Ólafs Elíassonar frá 
öllum ferli hans í Museum of Modern 
Art í New York. Sýningin er í beinu 
framhaldi af stórsýningu hans í San 
Francisco í fyrra og tengist beint stóru 
útiverkasafni sem hann setur upp víða 
um New York í sumar og kallast Fossa-
verkefnið. Er þetta stærsta innkoma 
eins listamanns í höfuðvígi nútíma-
myndlistar í heiminum um langt skeið.

MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON 

Moss wall / Mosaveggur (1994) Tré, hreindýramosi og vír. Stærðir mismunandi. Innsetning í Neue Galerie 
am Landesmuseum Joanneum, Graz, Austurríki, 2000.
Mynd/ Koinegg. Með góðfúslegu leyfi listamannsins og Tanya Bonakdar Gallery, New York; og neugerr-
iemschneider, Berlín.
© 2008 Ólafur Elíasson

Your strange certainty 
still kept / Þín undarlega 
vissa helst enn (1996) 
Vatn, strópljós, akríldúk-
ur, tré, pumpa og slanga. 
50.8 x 517.5 x 25.4 
sm). Innsetning í Tanya 
Bonakdar Gallery, New 
York, 1996. Safn Dakis 
Joannou, Aþenu.
© 2008 Ólafur Elíasson

Soil quasi bricks / Steinar úr 
jarðefnum (2003) Brennd 
þjöppuð jarðefni í flísum 

og tré. Mismunandi stærðir. 
Með leyfi listamannsins og 

Tanya Bonakdar Gallery, 
New York; og neugerr-

iemschneider, Berlín. 
Innsetning á P.S.1, 2008

Mynd/Matthew Septimus. 
Með góðfúslegu leyfi MoMA 

og P.S.1.
© 2008 Ólafur Elíasson

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15, 101 Reykjavík
Sími 545 1400, www.thjodmenning.is
Veitingar á virkum dögum.
Sýningar - leiðsögn - verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn á íslensku um handritasýninguna í hádeginu 
kl. 12.10 á fi mmtudögum og á ensku kl. 15.30 á mánu-
dögum og föstudögum. Myndlistarsýning Húberts Nóa 
í verslun. Á sumardaginn fyrsta: Náttúrulífsmyndir Páls 
Steingrímssonar sýndar allan daginn – frítt inn.

Handan um höf – Helgi Hálfdanarson Handritin – saga handrita og hlutverk um aldir Ferðalok – Jónas Hallgrímsson 1807–1845 Surtsey – jörð úr ægi

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM
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ýningin verður að teljast 
stóráfangi á ferli Ólafs 
Elíassonar en myndlistar-
heiminum er í fersku 
minni sýning hans í Tate. 

Hann hefur verið æ meira áber-
andi í forystusveit samtímalista-
manna á Vesturlöndum. Stjórnand-
inn Glenn D. Lowry sparar ekki 
stóryrði í ávarpi sínu um sýning-
una en hún verður á tveimur stöð-
um í New York og verður uppi til 
júníloka, en fer þá til Dallas, þaðan 
til Chicago og endar för sína í 
Sydney sumarið 2009. 

Take Your Time kallar Ólafur 
sýninguna Dokaðu við og vísar 
heitið til þess að hann kallar á 
áhorfandann að finna sig í verkun-
um, hann hefur um langt skeið 
talað ítrekað fyrir rétti og skynjun 
áhorfandans, sem hann leiðir á vit 
furðuheims skynjunar í ljósi, litum 
og rými. Fyrir þessa sýningu hefur 
hann bætt fjölda verka inn í safnið 
sem sýnt var í San Francisco en 
alls eru 38 verk á sýningunni í 
MOMA og P.S.1, 24 bætast við og af 
þeim eru 6 unnin sérstaklega fyrir 
sýninguna. Þau eru af ýmsu tagi: 
þarna eru uppi stórar svarthvítar 
ljósmyndaseríur hans frá Íslandi, 
eldri verk sem eru á mörkum 
skúlptúrs og innsetningar sem 
mörg vísa beint til landsins sem 
hann er stöðugt að taka til með-
ferðar, auk rýmisverka af ýmsu 
tagi sem leika sér með skynjun 
birtu og litar. Þeirra stærst er verk 
sem er samnefnt sýningunni frá 
þessu ári, loftfastur spegill sem 
snýst og kollvarpar skynjun þeirra 
sem undir standa. Verkin koma 
víða að; mörg úr eigu safna eða 
safnara, önnur frá galleríum sem 
selja verk Ólafs eða úr eigu hans 
sjálfs. Sýningin er kostuð af fjölda 
virtra aðila úr bandarísku menn-
ingarstarfi auk danskra aðila. 
Enginn íslenskur aðili kemur að 
sýningunni sem vekur nokkra 
furðu miðað við þá ríku áherslu 
sem Ísland nýtur í verkunum á 
sýningunni.

Í fréttatilkynningu MOMA er 
ekki dregin dul á vinnslu hans með 
íslenska náttúru: þoka, vatn, 
vatsnföll, steinn og mosi eru virkir 
þættir í myndsköpun hans sem 
settir eru í nýja rýmislega vídd. 
Rétt eins og gríðarstór verk þar 
sem ljós og litur gera skynjun að 
leiksoppi aðstæðna.  

Sýningunni fylgir stór bók sem 
gerir grein fyrir ferli þessa áhuga-
verða listamanns sem hefur á und-
anförnum árum unnið á svipaðan 
máta og málarar endurreisnarinn-
ar með sitt stóra verkstæði í Berlín. 
Ólafur hefur í fjölmiðlum vestan-
hafs og austan viðurkennt að það 
hafi hjálpað við undirbúning útrás-
arinnar til vesturs að hann sé nú að 
flytja vinnustofur sínar og því hafi 
margt komið til álita við frágang 
verka á sýninguna.

Stórbók helguð sýningunni 
kemur út og er haldbesta yfirlit 
sem nú er fáanlegt um feril Ólafs 
og verk hans. Hún geymir myndir 
af 70 helstu verkum hans, greinar 
eftir bandaríska listfræðinga og 
viðtal við listamanninn. 

Sýningin mun vafalítið vekja 
gríðarlega athygli og ekki bætir úr 
fyrirhugað Fossaverkefni Ólafs 
sem hefur verið í burðarliðnum í 
nokkurn tíma og kemur upp í 
sumar á mörgum stöðum í New 
York. Uppsetning þess mun halda 
áfram athyglinni á Ólafi langt fram 
á haust. Í kringum sýningarhaldið í 
MOMA verða margs konar kynn-
ingar og fyrirlestrar sem tengjast 
Ólafi og verkum hans og er ekki að 
sjá annað en að mikill áhugi sé á 
dagskránni því þegar er orðið fullt 
á marga þessara viðburða. 

360° room for all colours/ 360° herbergi 
fyrir alla liti (2002) Ryðfrítt stál, ákasts-
dúkur, flúrljós, tré og stjórntæki. (320 
x 815.3 x 815.3 sm). Einkaeign. Með 
leyfi Tanya Bonakdar Gallery, New York. 
Innsetning í MOMA 2008. 
MYND/MATTHEW SEPTIMUS. MEÐ GÓÐFÚSLEGU LEYFI MOMA 

OG P.S.1.

© 2008 Ólafur Elíasson

BÓKAÚTGÁFAN Bjartur fagnaði þeim tíma-
mótum á föstudag að nú er komin út fimm-
tugasta bókin í NEON-röðinni. Hefur undir 
hennar merkjum komið út mikill fjöldi þýddra 
samtímabóka úr mörgum deildum jarðar, auk 
nokkurra innlendra verka sem fengu þar skjól, 
ritgerðasöfn Gyrðis Elíassonar, Einars Más og 
Péturs Gunnarssonar, auk fyrstu verka Guð-
rúnar Mínervu. Þar hafa margir þýðendur lagt 
gjörva hönd á snúning verka á íslensku og er 
safnið allt hið fegursta.

Breska bókmenntatímaritið Granta fagnar 
um þessar mundir hundraðasta og fyrsta 
heftinu en það hefur um margra ára skeið 
verið deigla engilsaxneskra bókmennta og 
greinaskrifa. Þar hafa margir af yngri kynslóð 
höfunda sem skrifa á ensku stigið sín fyrstu 
og mikilvægustu skref og tryggir slóðin þeim 
snemmbæra virðingu því tímaritið hefur 
háan standard í öllu sem það birtir.

Á öllum sviðum lífsins
ekki missa af frábærum sýningum

„Eitursnjallt leikrit." 
Gerður Kristný, 
Mannamál/Stöð 2, 10/2

„Þetta var ekki hefðbundin kvöldvaka." 
Elísabet Brekkan, FBL, 13/2

Engisprettur
e. Biljana Srbljanovic
Sýningum lýkur í vor

PBB FBL , 29/3

Sólarferð
e. Guðmund Steinsson

Hárbeitt verk í 
hrárri sýningu

„Þetta er vel unnin 
sýning, skemmti-

leg og óvenju skýrt 
hugsuð.”

 MK, MBL 8/4

„Þau eru frábær, öll fjögur… 
Þetta er hörkugóð 

sýning...!“
SA, tmm.is

Bráðfyndið og 
ágengt gamanleikrit

Vígaguðinn
e. Yasminu Reza

Sá ljóti
e. Marius von Mayenburg

,Hafi maður efast um að 
Sólarferð Guðmundar væri rétta 

verkið til að endurnýja kynni 
íslenskra áhorfenda við texta 

hans þá sópar sýningin öllum 
efasemdum úr huganum." 

MK, MBL, 17/2.

Ástin er diskó, lífið er pönk 
e. Hallgrím Helgason
Nýr íslenskur söngleikur. Frumsýning 1. maí
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ramtíð leiklistarinnar 
er undir því komin að 
hún endurnýi sig 
stöðugt og tileinki sér 
ný verkfæri og ný 

tungumál,“ sagði leikhúslista-
maðurinn Robert Lepage í 
ávarpi sínu í tilefni af alþjóða 
leikhúsdeginum á dögunum. 
Hann spurði  jafnframt spurn-
inga á borð við: „Hvernig á 
leikhúsið að geta haldið áfram 
að vitna um átakalínur sam-
tímans og vera merkisberi 
mannlegrar samkenndar, ef 
það tileinkar sér ekki víðsýni? 
Hvernig getur leikhúsið státað 
af því að bjóða upp á lausnir 
við óumburðarlyndi, útilokun 
og kynþáttahyggju, nema það 
rugli sjálft reytum við nýja 
mótleikara?” Þessi orð og 
spurningar Lepage, sem svo 
sannarlega eru tímabærar og 
mikilvægar,  virðast þó undar-
lega á skjön við umræðuna hér 
heima á Íslandi síðustu vikurn-
ar, til dæmis ef horft er til 
umræðu í nýlegu viðtali menn-
ingarritstjóra Fréttablaðsins, 
Páls Baldvins Baldvinssonar, 
við leikstjórann Þórhildi Þor-
leifsdóttur. Viðtalið við Þór-
hildi birtist 16. mars sl. í tilefni 
af frumsýningu á leikritinu 
Engisprettur sem hún leik-
stýrir í Þjóðleikhúsinu.

Þetta er um margt fróðlegt 
viðtal en fullt af alhæfingum 
og þar gætir um leið einhvers-
konar fortíðarhyggju eða sjálf-
hverfu, sem að mínu mati er 
síst til þess fallin að hleypa lífi 
í hugmyndafræðilega umræðu 
um leikhús, sem þó virðist vera 

það sem viðmælandinn kallar 
eftir, eða saknar. Auk þess er 
að finna í viðtalinu ýmsar vafa-
samar fullyrðingar um starfs-
semi  „stóru leikhúsanna“ sem 
vert er að svara og ætla ég að 
leitast við að gera það hér.   

Fyrir áhorfendur
En fyrst að alhæfingum Þór-
hildar, en hún segir orðrétt:  
„Leikhúsið hefur gefist upp á 
grunnhlutverki sínu að skil-
greina sig sem tjáningartæki. 
Sú uppgjöf stafar af því að það 
er engin umræða í gangi um 
hlutverk leikhússins, aðferðir 
og þekkingu. Við náðum því þó 
á sjöunda og áttunda áratugn-
um…“ og skömmu síðar bætir 
hún við: „Hugmyndafræðileg 
umræða á sér ekki lengur stað 
inni í leikhúsunum.“ 

Ef þessi alhæfing væri rétt, 

ættum við ekkert leikhús, það 
er svo einfalt, enda byggir 
starfsemi leikhúsa á hug-
myndafræðilegri umræðu. Þar 
liggur grunnurinn að allri 
ákvarðanatöku og á henni 
byggir öll listræna úrvinnsla. 

Ef leikhúsið væri ekki að ná 
tilgangi sínum, kæmu áhorf-
endur tæplega og þá væri stað-
an ekki sú sem hún er dag. 
Starf í leikhúsi byggir á virð-
ingu fyrir áhorfendum og 
trausti á dómgreind þeirra. 
Þeir koma ótilneyddir í leik-
húsið til að lesa í það sem birt-
ist á sviðinu, til að njóta, finna 
til samkenndar, upplifa og láta 
hreyfa við sér, til að hugsa og 
endurskoða, endurnærast og 
til að skemmta sér en það er 
síst léttvægast. Gleðin og sam-
kenndin opna leiðina að hjart-
anu og hjartað kann yfirleitt að 
greina rétt frá röngu. Þess 
vegna getur leikhúsferð verið 
ákaflega vekjandi og þrosk-
andi og það vita þeir sem eru 
handgengir leikhúsinu. Þess 
vegna sækja þeir leikhúsið, 
þess vegna koma þeir aftur og 
aftur. 

Leikhúsið þarf alltaf og 
stöðugt að vera þess umkomið 
að taka nýrri áskorun, veðja á 
nýjar hugmyndir, nýja tækni, 
nýtt fólk og það er nákvæm-
lega það sem íslenskt leikhús 
er að gera í dag og þar ber lítið 
á uppgjöf. Þvert á móti fæ ég 
ekki betur séð en starf leik-
húsa á Íslandi allt í senn; öfl-
ugt, fjölbreytt og um margt 
metnaðarfullt.

Staðlausir stafir
Ef umræðan um hlutverk leik-
hússins á að skila einhverju 
verður hún að mínu viti að 
vera á uppbyggilegum nótum. 
Orðum fylgir ábyrgð og ef 
tónninn í þeirri umræðu sem 
kallað er eftir er í líkingu við 
tóninn í fyrrgreindu viðtali, 
leyfi ég mér að efast um til-
gang og mikilvægi slíkrar 
umræðu. Í viðtalinu lýsir Þór-
hildur því að það sé vandamál 
að hópur ungra og reynslulít-
illa leikstjóra fá forgang og 
framgang í flestum leikhúsum 
landsins.  Sú alhæfing er langt 
frá því að vera rétt, að minnsta 
kosti á hún ekki við um starfið 
í Þjóðleikhúsinu og er í raun 
móðgun við þá mikilhæfu leik-
stjóra sem þar starfa. Þeir eru 
flestir á besta aldri sem skap-
andi listamenn og með umtals-
verða reynslu í farteskinu. 

Leikhúsið er hvorki athvarf 
fárra, né safn minninga, það er 
lifandi listastofnun og þar með 
vettvangur sköpunar og 
þróunar. 

Á þessu leikári starfa tveir 
leikstjórar á sjötugsaldri við 
Þjóðleikhúsið, Þórhallur Sig-

urðs son sem sviðsetti Gott 
kvöld og Skoppa og Skrítla í 
söngleik í Kúlunni og Þórhild-
ur Þorleifsdóttir sem sviðsetti 
Engisprettur á Stóra sviðinu. 
Einn leikstjóri á sextugsaldri, 
Hafliði Arngrímsson sem svið-
setti Konan áður, fjórir leik-
stjórar á fimmtugsaldri, þeir 
Baltasar Kormákur sem svið-
setti Ívanov, Stefán Jónsson 
sem sviðsetti Óhapp! og Bað-
stofuna,  Gunnar Helgason 
sem sviðsetti Skilaboðaskjóð-
una og sviðsetur nú söngleik-
inn Ástin er diskó lífið, er pönk 
og María Sigurðardóttir sem 
sviðsetti Hálsfesti Helenu, 
sem flutt var frá fyrra ári, 
fjórir leikstjórar á fertugs-
aldri, þau Benedikt Erlingsson 
sem sviðsetti Sólarferð, Mel-
korka Tekla Ólafsdóttir sem 
sviðsetti Vígaguðinn,  Vigdís 
Jakobsdóttir sem sviðsetti far-
andsýninguna norway.today og 
Kristín Eysteinsdóttir sem 
sviðsetti Sá ljóti. Aldursbreidd 
er því bæði mikil og eðlileg 
enda miðar hún að því að stuðl-
að sé að endurnýjun í greininni 
en þó er í ríkum mæli litið til 
reynslu og þekkingar. Í yngsta 
og reynsluminnsta hópnum 
eru flestar konur, enda er það 
meðvituð ákvörðun og til þess 
hugsuð að stuðla að því að 
konur hasli sér í auknum mæli 
völl sem leikstjórar, sem ekki 
er vanþörf á.  

Vantaldir leikarar
Og þá að eftirfarandi staðhæf-
ingu Þórhildar: „...leikflokkar 
stóru leikhúsanna eru orðnir 
örkompaní og búið sé að klippa 
á alla þróunar- og þroskamögu-
leika enda eru fastráðningar 
þar rétt yfir einn tug leikara í 
hvoru húsi. Þá er verið að tala 
um tímabundna samninga, 
ekki æviráðningar eins og 
margir virðast álíta að séu þar 
enn við lýði“. Þessi full-
yrðing er einnig úr lausu lofti 
gripin og raunar hlýt ég að 
beina þeirri athugasemd til 
menningarritstjórans, ekki 
síður en viðmælandans, að 
birta ekki rangfærslur án 
athugasemda, þar sem hann 
hlýtur að vita betur. 

Leikflokkur Þjóðleikhússins, 
eða þeir sem eru ráðnir til árs 
eða lengri tíma telur í dag tut-
tugu og sjö leikara, að auki eru 
tuttugu og fimm leikarar starf-
andi á verkefnasamningum. 
Samtals voru því  fimmtíu og 
tveir leikarar í starfi við Þjóð-
leikhúsið þegar staðan var 
tekin í byrjun síðasta mánaðar.  
Kjarninn eins og Þórhildur 
skilgreinir hann er því vel á 
þriðja tug leikara, en ekki rétt 
yfir einn tug.  Leikhópurinn í 
heild sinni hefur að öllum lík-
indum ekki verið stærri í 

annan tíma og því getur hann 
tæplega talist „örkompaní“. Að 
auki starfa ýmsir aðrir svið-
slistamenn við húsið, svo sem 
aukaleikarar, dansarar, börn 
og hljóðfæraleikarar, en þeir 
eru ekki taldir með í þessari 
tölu. Það er vissulega álitamál 
hve stóran kjarna leikara leik-
hús á borð við Þjóðleikhúsið á 
að tryggja sér, en ég tel að það 
þjóni starfinu vel og sé í takt 
við tímann að fasti kjarninn sé 
á bilinu 20-30 leikarar, til að 
tryggja eðlilega endurnýjun 
og sveigjanleika hvað stærð og 
eðli verkefna varðar.  Færri 
fastráðningar gefa aukið svig-
rúm til verkefnaráðninga. Í 
þessari umræðu ber líka að 
taka tillit til þess að landslagið 
í greininni hefur verið að 
breytast á undanförnum árum. 
Margir af eftirsóttari leikur-
um landsins kjósa fremur að 
ráða sig til vinnu á grunni 
verkefna og færa sig síðan 
milli leikhúsa, sjónvarps eða 
kvikmynda eftir því sem þeim 
hentar á hverjum tíma og þeir 
telja þroska sig best og mest, 
en vera fastráðnir með þeim 
skuldbindingum sem því fylg-
ir. Þessi afstaða endurspeglar 
tíðarandann um leið og hún 
helgast af fjölgun tækifæra 
sem svo sannarlega ber að 
fagna. Hvað þróun leiklistar-
innar varðar, þá finnst mér 
einsýnt að líta beri á þau 
atvinnuleikhús sem hér starfa 
sem einn vinnumarkað. Eðli-
legt flæði á milli þeirra er allra 
hagur.  Leikstjórar og leik-
myndahöfundar hafa lengi litið 
svo á, og nú hafa leikarar bæst 
í hópinn. Sama þróun á sér stað 
í erlendum leikhúsum og 
almennt á vinnumarkaði. Fólk 
staldrar skemur við á einum 
vinnustað og í listum er algengt 
að menn taki ögrunina framyfir 
öryggið, að minnsta kosti 
framan af starfsævinni.

Misræmi orða og gjörða
Í viðtalinu er einnig talað um 
rof í þróuninni: „Það er búið að 
rjúfa samgang milli kynslóða 
þannig að þær hittast ekki og 
þannig rofni samhengið í þróun 
listgreinarinnar.“ Þessi full-
yrðing er sérkennileg, ekki síst 
í ljósi þess að á sama tíma og 

viðmælandi lætur þessi orð 
falla, er hún sjálf að ljúka leik-
stjórnarverki við Þjóðleikhús-
ið, þar sem kynslóðum lista-
fólks er stefnt saman. Það var 
einmitt ein ástæða þess að 
ákveðið var að setja upp leik-
ritið Engisprettur – í verkinu 
er teflt saman ungu listafólki 
og reynsluboltum leikhússins. 
Þórhildi var falin leikstjórnin 
og henni til aðstoðar ráðin leik-
húslistakona af yngstu kyn-
slóðinn. Leikhópurinn spann-
aði einnig breitt aldursbil, eða 
tæp sextíu ár, þar sem yngsti 
leikarinn er 28 ára og sá elsti 
82 ára. 

Ég ætla ekki að tíunda fleira 
vafasamar fullyrðingar úr við-
talinu enda lít ég svo á að þær 
dæmi sig sjálfar, en þar sem 
spjótunum virðist að mestu 
beint gegn „stóru leikhúsun-
um“ og þá að öllum líkindum 
Þjóðleikhúsinu vil ég víkja að 
því starfi sem nú er unnið á 
vegum þess. 

Í Þjóðleikhúsinu er að jafn-
aði boðið upp á fjölbreyttar 
sýningar fyrir yngstu gestina, 
hér eru sýningar í notalegu 
rými fyrir allra yngstu börnin 
í Kúlunni og stærri sýningar á 
Stóra sviðinu þar sem lögð er 
áhersla á galdur leikhússins 
og töfra. Þessa dagana taka 
Skoppa og Skrítla á móti 
yngstu gestunum í Kúlunni 
með sýningunni Skoppa og 
Skrítla í söngleik og á Stóra 
sviðinu gengur Skilaboða-
skjóðan fyrir fullu húsi. Enn-
fremur er boðið upp á öflugt 
fræðslustarf, umræður og far-
andsýningar á vegum Þjóð-
leikhússins. Innlend leikritun 
og nýsköpun á sér sinn sess í 
Þjóðleikhúsinu en á þessu 
leikári sýnum við t.a.m. Bað-
stofuna sem má með réttu 
flokkast sem alhliða leikhúst-
ilraun. Á Stóra sviðinu er í 
vinnslu nýr íslenskur söng-
leikur, Ástin er diskó, lífið er 
pönk, sem frumsýndur verður 
í byrjun maí. Þar er á ferðinni 
nýsköpun út frá okkar sam-
tímasögu þar sem tónlist 
diskó-tímabilsins ræður ríkj-
um í bland við nýja tónlist og 
skemmtilega fléttu Hallgríms 
Helgasonar. Á Stóra sviðinu 
er einnig hugað að viðhaldi og 

Framtíð leiklistarinnar

Tinna Gunnlaugs-
dóttir þjóðleik-
hússtjóri

UMRÆÐA UM 

Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri bregst við skoðunum Þórhildar Þorleifs-
dóttur leikstjóra sem fram komu í viðtali við Þórhildi á þessum vettvangi fyrir mánuði. 
Þá eru hér birt tvö inngangserindi leikstjóranna Maríu Kristjánsdóttur og Jóns Páls 
Eyjólfssonar frá fjörmiklum umræðufundi Leiklistarsambands Íslands sem haldinn var 
í Reykjavík fyrir skömmu. 

leikhúsmál
LEIKLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

... í listum er algengt 
að menn taki ögrun-
ina framyfir öryggið...
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Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir kennurum 
til starfa veturinn 2008-2009

Sunnulækjarskóli

Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
næsta haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og mun 
vaxa um einn árgang á ári næstu ár. Skólaárið 2008-2009 
verða um 400 nemendur í skólanum í 1. - 8. bekk.  Sérdeild 
Suðurlands er deild í Sunnulækjarskóla.

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

Umsjónarkennara vantar á yngsta, mið- og elsta stig.  
Einnig vantar sérkennara og kennara til að kenna tónmennt, 
heimilisfræði, íþróttir, sund, dans og smíðar.  Þá vantar 
dönsku- og enskukennara. Ýmist getur verið um heilar 
stöður eða hlutastörf að ræða.

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

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480 5400 
eða  birgir@sunnulaek.is og á heimasíðu skólans 
www.sunnulaekjarskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 28. apríl næstkomandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfé-
laga og KÍ.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum berist Birgi Edwald, skólastjóra,
 birgir@sunnulaek.is . Einnig er hægt að senda umsóknir á 
heimilisfang skólans.
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Kynningarfundur um IPMA vottun verkefnastjóra verður haldinn á 
vegum Verkefnastjórnunarfélags Íslands þriðjudaginn 22. apríl n.k.
Fundurinn verður í húsi Verkfræðingafélagsins að Engjateigi 9 og 
verður frá kl. 15:00 til kl. 16:00.  Allir eru velkomnir, vinsamlegast 
tilkynnið þátttöku á netfang: omar@landsnet.is

Verkefnastjórnunarfélag 
Íslands

Fjölbreytt og skemmtileg störf 
í boði á www.reykjavik.is

Hár !   Hár ! 
Við hjá hársnyrtistofu Dóra Langholtsvegi 128 óskum eftir 

að ráða hársnyrtir til starfa sem fyrst. Góð laun í boði. 
Upplýsingar veita Dóri í síma: 568-5775, 899-6637 og Inga 

í síma: 863-7949. 

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR. www.or.is
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Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 
(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast 
við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að 
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur 
að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Verkefnastjóri hjá Nýjum virkjunum
Svið Nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur leitar að verkefnastjóra fyrir vélbúnað. 
Stærstu verkefni sviðsins eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar og nýjar virkjanir 
við Hverahlíð og Bitru. Verkefnastjóri mun starfa beint undir staðarverkfræðingi. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórn uppsetningar vélbúnaðar jarðhitavirkjanna og annars tengds búnaðar
• Eftirfylgni verksamninga 
• Kostnaðargát og greiningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélaverkfræði, framhaldsnám á fagsviðinu
• Reynsla af verkefnastjórn á framkvæmdastað 3 ár eða lengur
• Mikil þekking á verksamningum og rekstri þeirra
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.

Verkefnastjóri í Verkfræðideild
Verkfræðideild óskar að ráða verkefnastjóra til starfa. Deildin hefur umsjón með 
hönnunarverkefnum og verkefnastjórn framkvæmdaverka hjá Orkuveitunni, 
aðallega verkum sem taka til dreifi- og flutningskerfa allra miðla. Deildin hefur 
einnig umsjón með verkefnum á sviði kerfisrannsókna, hagkvæmniútreikningum 
og öðrum sérverkefnum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orkuveitunnar. Í verkefnastjórn felst ábyrgð á 
framgangi verka gagnvart verklagi, efnisútvegun, tímaáætlun, kostnaði og gæðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
• Haldgóð reynsla af verkefnisstjórn áskilin
• Góð tölvukunnátta. Reynsla af hugbúnaði á sviði verkefnastjórnunar æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.

Lagnavinna í Framkvæmdadeild
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa. 
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk 
auk nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Um er að ræða störf við lagnavinnu við ljósleiðara innanhúss. Ef þú ert 
vandvirk/vandvirkur í vinnubrögðum, þá átt þú erindi við okkur. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Við leitum að duglegum og samviskusömum einstaklingum með færni í mannlegum 
samskiptum. Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um 
framtíðarráðningu að ræða. 

• Sveinspróf í rafvirkjun, símvirkjun eða reynsla af lagnavinnu undir verkstjórn meistara
• Sambærileg menntun eða reynslu

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.

Deildarstjóri Verkeftirlits
Framkvæmdasvið Orkuveitunnar óskar að ráða öflugan einstakling í stöðu 
deildarstjóra Verkeftirlitsdeildar. Verkefni deildarinnar ná til dreifikerfa rafmagns, 
vatns, gagnaveitu og fráveitu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Stýra öflugri sveit starfsmanna sem sjá um allt fag- og öryggiseftirlit vegna verklegra 
framkvæmda sem unnar eru í umboði Orkuveitunnar. Ábyrgð á rekstri deildarinnar, 
fjárhagslega og faglega. Deildarstjóri vinnur mjög náið með sviðsstjóra 
Framkvæmdasviðs og gerir starfið miklar kröfur til deildarstjórans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verkfræði og/eða viðskipta eða sambærilegu
• Góð reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda, t.d. úr verktakageiranum
• Æskileg reynsla af mannaforráðum
• Fagmennska, frumkvæði, metnaður og góðir samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.



Við leitum að dugmiklu og drífandi fólki til starfa í 
höfuðstöðvum Deloitte í Deloitte turninum við 
Smáratorg í Kópavogi. 

Við leitum einnig að löggiltum endurskoðendum 
eða viðskiptafræðingum til starfa á starfsstöðvum 
okkar í Snæfellsbæ og í Vestmannaeyjum.

Kröfur um menntun og hæfni:
• BS gráða í viðskiptafræði og gjarnan meistara- 

gráða á sviði reikningsskila og endurskoðunar
• Reynsla af reikningshaldi og endurskoðun kostur 

en ekki skilyrði
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Gott vald á íslensku og ensku

Deloitte er skemmtilegur vinnustaður þar sem um 
200 manns starfa. Við höfum öflugt starfsmanna- 
félag sem heldur fótboltamót, golfmót og ýmsar 
aðrar skemmtilegar uppákomur.

www.deloitte.is

Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 150.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi
eru starfsmenn um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði
endurskoðunar, reikningsskila, skatta- og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte
leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp á sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt
starfsumhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

Ferilskrá með upplýsingum um fyrri störf, menntun og reynslu sendist til mannauðs-
stjóra á netfangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is fyrir 27. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Guðmundardóttir í síma 580 3000.

Deloitte hefur í 7 ár í röð verið valið 
Fyrirmyndarfyrirtæki í fyrirtækjakönnun VR

Settu markið hátt

Ein skynsamlegasta ákvörðun sem ég 
hef tekið var að hefja störf hjá Deloitte. 
Þar fæ ég hagnýta starfsreynslu með 
faglegu og öflugu teymi starfsmanna. 
Ég get hiklaust mælt með starfinu fyrir 
alla sem vilja ná árangri.
Ingunn Einarsdóttir

Ég geri þær kröfur til starfs míns að 
verkefnin séu fjölbreytt, ég hafi tæki- 
færi til að auka við þekkingu mína og 
að starfsandinn sé góður. Hjá Deloitte 
starfar hæfileikaríkt fólk saman að 
spennandi verkefnum og ég er mjög 
ánægður í mínu starfi.
Ómar Gunnar Ómarsson

Fyrir utan einstakt útsýni er fjölbreytt starfsemi í Deloitte turn- 
inum, m.a. World Class líkamsræktarstöð og veitingastaðurinn 
Nítjánda, þar sem starfsfólk Deloitte borðar saman í hádeginu.
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Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni  
 til að tileinka sér starfsemi á sérhæfðum   
 vélbúnaði
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu 
 eða sambærilegum iðnaði er kostur
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg  
 menntun er æskileg 

Vinnutími:
• Unnið er viku í senn á dag- og kvöldvöktum 
 og sjöttu hverja viku á næturvakt

Starf vélamanns í lyfjapökkun
Í starfinu felst:
• Tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningar, breytingar  
 og stillingar á pökkunarlínum
• Uppkeyrsla á pökkunarlínum
• Vélakeyrsla við kartona- og þynnupökkun
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og/eða reynsla af vinnu við vélar 
 er æskileg
• Reynsla eða þekking úr sambærilegum iðnaði 
 er kostur
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir   
 þjónustulund, góðum samskiptahæfileikum,  
 nákvæmni og þolinmæði

Vinnutími:
• Unnið er á þrískiptum vöktum, viku í senn á hverri vakt

Sérfræðingur í umbótastjórnun
Starfið felur í sér verkefnastjórnun ýmissa umbótaverkefna sem tengjast framleiðsluferlum, gagnagrunnum og fjármálum fyrirtækisins. Starfinu fylgja mikil samskipti og samstarf við aðrar deildir fyrirtækisins. 
Lögð er áhersla á raunhæft val verkefna og skipulagða úrlausn þeirra. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á stöðugar umbætur til að auka samkeppnishæfni sína og bæta þjónustuna við viðskiptavini.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í  verkfræði eða samsvarandi, góða tölvukunnáttu og góða innsýn í fjármál. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á gagnagrunnum og notkun þeirra. 
Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum og eiga gott með að vinna með öðrum. Nauðsynlegt er að hafa þekkingu á verkefnastjórnun og geta komið vel frá sér efni, bæði á íslensku og ensku.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk 
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis 
að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veita Arna Garðarsdóttir, agardarsdottir@actavis.is og Aðalheiður Rúnarsdóttir, 
adrunarsdottir@actavis.is. Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 28. apríl n.k.
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Menntasvið

Laus er staða skólastjóra við Laugalækjarskóla

Laugalækjarskóli er unglingaskóli með nemendur í 7. - 10. 
bekk. Nemendur í skólanum eru um 290 í 13 bekkjardeild-
um. Í Laugalækjarskóla hefur í mörg ár verið unnið mikið 
þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi með áherslu 
á námsmöppur. Lögð er áhersla á aukna ábyrgð nemenda á 
eigin námi, samvinnu nemenda og góðan vinnuanda. Lögð 
er mikil áhersla á þverfaglegt starf í upplýsingaveri skólans. Í 
Laugalækjaskóla er tungumálaver sem heldur m.a. utan um 
norsku- og sænskukennslu á landinu. 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstakl-
ingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda, sterka sjálfsmynd 
þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á 
að styrkja tengsl skóla við grenndarsamfélagið og sjálfstæði 
skóla.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Vera leiðtogi skólans og veita faglega forystu á sviði 
  kennslu og þróunar í skólastarfi .
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans.

Menntunar- og færnikröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar,     
  uppeldis- eða kennslufræði

• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og     
  unglingum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008. Umsóknum fylgi 
yfi rlit yfi r nám og störf og gögn er varða frumkvæði á sviði 
skólamála, greinargerð um hugmyndir umsækjenda um fram-
kvæmd skólastarfsins, auk annarra gagna er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2008. 

Sótt skal um á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
eða senda umsókn á Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkju-
vegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefa Valgerður Janusdóttir 
starfsmannastjóri, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is og Ragn-
ar Þorsteinsson fræðslustjóri, ragnar.thorsteinsson@reykjavik.
is í síma 411 7000.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

Frekari upplýsingar um Laugalækjarskóla er að fi nna á heima-
síðu skólans http://www.laugalaekjarskoli.is  

Skólastjóri Laugalækjarskóla

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

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er í fremstu röð í heiminum við framsetningu og miðlun 
stafræns menningarefnis og framundan eru viðamikil verkefni við gerð, varðveislu og birtingu á 
stafrænum safnkosti okkar. Því leitum við að liðsstyrk við upplýsingatæknihópinn okkar. Við bjóðum 
upp á fjölbreytt og spennandi verkefni í metnaðarfullu starfsumhverfi. 

Hugbúnaðarsérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Sigurðsson, fagstjóri upplýsingatæknihóps, kristsi@bok.hi.is, s. 525-5656. 

Umsóknir merktar „Hugbúnaðarþróun” sendist til Vigdísar Eddu Jónsdóttur, starfsmannastjóra, á vigdise@bok.hi.is  
til og með 27. apríl 2008.  Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.  

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Arngrímsgötu 3 - 107 Reykjavík  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þekkingarveita í þágu íslensks vísinda- og fræðasamfélags.  Hjá Landsbókasafni starfa um 100 starfsmenn við margvísleg störf. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
Menntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði  

    eða reynsla sem nýtist í starfi 
Þekking á Java eða sambærilegu máli er skilyrði 
Reynsla af notkun Linux er æskileg 
Þekking á Perl, XML, MySQL, Eclipse, Hibernate og 
Maven2 er kostur 
Sjálfstæð vinnubrögð og samskiptahæfileikar 

Helstu verkefni 
Greining þarfa 
Þróun hugbúnaðar  
Þátttaka í fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum 
Aðlögun og innleiðing á sérhæfðum hugbúnaði 

Upplýsingatæknihópur Landsbókasafnsins vinnur að fjöldamörgum áhugaverðum verkefnum sem eru einstæð á 
Íslandi.  Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi með spennandi tækifærum, möguleikum á sí- og endurmenntun 
og fjölskylduvænan vinnutíma.  

Starfsstöðvar skólans eru á Hellissandi, 
í Ólafsvík og á Lýsuhólsskóla.
Meðal mögulegra kennslugreina er almenn kennsla 
og umsjón á yngsta- og miðstigi, textílmennt, smíðar, 
heimilisfræði og myndmennt, auk íslensku-, stærðfræði-, 
samfélagsfræði- og dönskukennslu á unglingastigi.  
Einnig stjórn Verkefnavers skólans.  
Aðrir möguleikar eru fyrir hendi!

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem 
nemendur fá kennslu miðað við þroska og getu, að efl a 
sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð, 
með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir 
sjálfum sér, öðru fólki og umhverfi  sínu.  Skólinn stefnir 
að fá Grænfána á allar starfsstöðvar í vor, unnið er skv. 
Olweusaráætlun og skólaárið 2008-2009 er stefnt að 
stórauknu námsvali á öllum skólastigum.  Skólinn er 
umvafi nn mörgum af fallegustu náttúruperlum Íslands 
sem býður upp á mikla möguleika í starfi .  

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs 
við metnaðarfullan hóp sem ætlar sér stöðugt að gera 
góðan skóla betri!  
Áhugasömum er bent á að hafa samband við 
Magnús Þór Jónsson skólastjóra, í símum 
433-9900 og 894-9903, eða senda tölvupóst á 
maggi@gsnb.is eða gs@gsnb.is.  Öllum 
umsóknum verður svarað.  Hafðu samband, þú tapar 
engu en gætir grætt mikið!

Snæfellsbær er 1700 manna bæjarfélag á vestanverðu 
Snæfellsnesi.  Helstu þéttbýliskjarnar bæjarfélagsins eru 
Ólafsvík, Hellissandur og Rif.  Í Snæfellsbæ er gott að 
búa, öll helsta þjónusta er í bæjarfélaginu og félagslíf 
mjög öfl ugt.  Þá er sama hvort talað er um þjónustu 
sveitarfélagsins (heilsugæsla, leikskólar, tónskóli o.fl .) eða 
einkaaðila (verslanir, líkamsræktarstöð o.fl .).  Félagslífi ð er 
margbrotið, s.s. klúbbastarf, kórar og mikil gróska í 
íþróttalífi , hvort sem er hjá börnum eða fullorðnum.

S n æ f e l l s b æ r
Grunnskóli

Lausar eru  kennarastöður við Grunnskóla Snæfellsbæjar frá og með næsta skólaári.

K e n n a r a r  a t h u g i ð !
Nemendur og starfsfólk í Stóru- 
Vogaskóla og Heilsuleikskólanum Suður-
völlum í Vogum leita að áhugasömu fólki 
til samstarfs næsta skólaár. 

Stóru- Vogaskóli
Stóru- Vogaskóli er glæsilegur skóli, einsetinn 
og heildstæður með um 220 nemendum. 
Einkunnarorð skólans eru virðing- vinátta- 
velgengni.
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til 
fyrirmyndar.

Lausar stöður
• Umsjónarkennara á yngsta, miðstig og 
 unglingastig.
• Íslenskukennara á unglingstigi
• Dönskukennara á unglingstigi
• Stærðfræðikennara á unglingstigi
• Textílkennara(saumar)
• Heimilisfræðikennara
• Sérkennara
• Námsráðgjafa 50%
• Þroskaþjálfa
• Stuðningsfulltrúa

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Suðurvellir er vel búinn þriggja deilda leikskóli 
sem vinnur eftir viðmiðum heilsustefnunnar. Við 
leikskólann bætist ein deild í ágúst næstko-
mandi.
Einkunnarorð leikskólans eru: Heilbrigð sál í 
hraustum líkama.

Lausar stöður
• Leikskólakennara
• Matráðs
• Sérkennslustjóra

Nánari upplýsingar veita
Sveinn Alfreðsson, skólastjóri Stóru- Vogaskóla 
í síma 424-6655 og sveinn@vogar.is 
Salvör Jóhannesdóttir, skólastjóri og María 
Hermannsdóttir aðstoðarskólastjóri Suðurvalla í 
síma 424- 6817 og 893-4079 
netfang:leikskoli@vogar.is

Umsóknarfrestur er til 28. apríl.

Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag 
með um 1.200 íbúa í næsta nágrenni höfuðbor-
garsvæðisins. Í sveitarfélaginu er lögð áherslu á 
fjölskylduvænt umhverfi og heilsueflingu í skóla 
og leikskóla.
www.vogar.is

Vilt þú vinna 
í grunnskóla 
eða leikskóla?

Kópavogskirkja
Kirkjuverðir

Kársnessöfnuður óskar að ráða kirkjuverði í tvö 
70% stöðugildi frá 1. september 2008. Laun 
miðuð við launaflokk nr. 150 í Eflingu.

Umsóknir sendist fyrir 10. maí til Kópavogs-
kirkju, pósthólf 241, 202 Kópavogi, b/t Kristín 
Líndal.

Kópavogskirkja er elsta kirkja Kópavogs, vígð 
1962. Nýtt, glæsilegt safnaðarheimili við 
kirkjuna er í smíðum og verður tekið í notkun á 
komandi hausti.

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma Kópavogs-
kirkju 554-1898 á opnunartíma kirkjunnar.
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ERT ÞÚ AÐ LEITA AÐ 
 SUMARVINNU?

Húsasmiðjan og Blómaval - frábær saman.

Húsasmiðjan leitar eftir starfsfólki til sumarafleysinga 
í eftirtalin störf:

Timburlager Súðarvogi,
Starfsmenn til afgreiðslu- og lagerstarfa.
Aldurstakmark fæddir 1990 eða fyrr

Pípulagnaverslun Skútuvogi
Starfsmenn til afgreiðslu- og lagerstarfa
Æskilegur aldur fæddir 1991 eða fyrr

Húsasmiðjan/Blómaval í Skútuvogi
Viljum bæta við helgarstarfsfólki á kassa.  Einnig í kvöldvinnu  
frá 16:00(18:00) til 21:00. Möguleiki á að taka 2 – 3 kvöld í viku.
Æskilegur aldur fæddir 1991 eða fyrr.

Vinna með skóla á komandi vetri kæmi til greina.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig hvetjum við þig til að sækja um á heimsíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.  

Vinsamlega tiltakið hvaða starf sótt er um.

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

Starfssvið:
Samskipti við viðskiptavini, undirverktaka 
og samstarfsmenn. Umsjón verkefna, utanumhald 
um kostnað, gerð áætlana og reikninga.

Hæfniskröfur:
· Miklir skipulagshæfileikar
· Eiga auðvelt með samskipti
· Viðskiptatengd háskólamenntun
· Góð tölvukunnátta
· Góð tök á íslensku og ensku
· Reynsla af markaðsmálum og/eða auglýsingastofum

Starfssvið:
Gæðaeftirlit, samskipti við prentsmiðjur, frágangur 
prentverka, umbrot og annað tilfallandi.

Hæfniskröfur:
· Góðir samskiptahæfileikar
· Menntun á sviði prenttækni
· Góð tölvukunnátta
· Góð tök á íslensku og ensku
· Reynsla af vinnu í prentsmiðju og/eða auglýsingastofu

Starfssvið:
Hönnun auglýsinga og almenns kynningarefnis.

Hæfniskröfur:
· A.m.k. 3 ára reynsla á auglýsingastofu
· Góðir samskiptahæfileikar
· Háskólamenntun á sviði grafískrar hönnunar
· Góð tölvukunnátta
· Góð tök á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 1. maí. 
Sendið umsóknir ásamt ferilsskrá á umsoknir@jl.is
Nánari upplýsingar veittar á sama stað.

Jónsson & Le’macks er auglýsingastofa, stofnuð árið 2003. 
Starfsmenn eru nú 30 talsins með mjög fjölbreytta menntun 
og reynslu. Á meðal viðskiptavina J&L eru Eymundsson, 
Glitnir, N1, Eykt, Reykjavíkurborg, Hekla, Úrval-Útsýn, 
HugurAx, Jónar Transport, Keilir, Gentle Giants, Höfðatorg, 
Kokka, Listahátíð í Reykjavík, LÍÚ, Lífís, 66° Norður, 
Plúsferðir, Parket og gólf, Hans Petersen, Sumarferðir.
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HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI 
Á VETTVANGI FRÍTÍMANS?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístunda-
heimilis fyrir börn á aldrinum 6-9 ára
Skipulagning starfsins í samráði við börn 
og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, 
starfsfólk skóla og aðra samstarfsaðila 
innan hverfis
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn
Umsjón með starfsmannamálum

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Umsjónarmenn óskast á frístundaheimilin Regnbogaland í Foldaskóla og Brosbæ 
í Engjaskóla. Við leitum eftir skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku og skapandi fólki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted, deildarstjóri barnastarfs Gufunesbæjar í síma 520-2300, 
netfang thora.melsted@reykjavik.is

.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði eða 
sambærileg menntun
Reynsla af starfi með börnum
Áhugi á frístundastarfi
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipulögð og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

HELSTA STARFSSVIÐ UMSJÓNARMANNS ER UMSJÓN OG ÁBYRGÐ Á  DAGLEGUM REKSTRI FRÍSTUNDAHEIMILIS.

g y j

.Umsóknarfrestur er til 3. maí 2008
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt ”Umsjónarmaður – Regnbogaland” eða ”Umsjónarmaður – Brosbær”. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
 • Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Skjólbrekka, dvalarheimili aldraðra:
 • Sumarafleysingar 

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngra stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Enskukennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
 • Starfsmaður við tölvuumsjón
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Íslenskukennari á unglingastig
 • Textílkennari
 • Umsjónarkennari á yngra stig
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

> AKSTURSSTJÓRI óskast

Saman náum við árangri

Starfssvið Menntun og hæfniskröfur

Áhugasamir

Bílstjóri óskast
Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðin í Hagkaupum kringlunni og Smáralind. 
Vantar Bílstjóra sem starfar einnig við samantekt á vörum 
ásamt fl eiru.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  mikla þjónustulund 
og hæfni í mannlegum samskiptum því starfi ð er andlit 
fyrirtækisins út á við. Aldurs takmark er 23 ár.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf - Fiskislóð 81a - 101 Reykjavík
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Leikskólastjóri óskast
Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.

Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi  viðbótarmenntun í stjórnun.

Gerð er krafa um:
  • Góða skipulagshæfi leika
  • Sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Hæfni í mannlegum samskiptum

Leikskólinn Krakkaborg er staðsettur við Þingborg í Flóahrep-
pi og er þriggja deilda leikskóli sem þjónar um 40 börnum 
frá 9 mánaða til 6 ára aldurs.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á:
  • Að börnin fái að þroskast og dafna í leik og starfi 
  • Að börnunum séu veitt verkefni við hæfi  hvers og eins
  • Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn
  • Gott samstarf við Flóaskóla

Umhverfi ssjónarmið eru í hávegum höfð og stefnt er að því 
að leikskólinn öðlist Grænfánann.  

Flóahreppur er nýtt sveitarfélag sem varð til við sameinginu 
þriggja sveitarfélaga árið 2006.  Flóahreppur er í nágrenni 
við Árborg og telur um 570 íbúa.  Mikil uppbygging er á 
svæðinu og fólksfjölgun talsverð.  

Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri Flóahrepps, Margrét 
Sigurðardóttir, á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 482-3260, 
netfang fl oahreppur@fl oahreppur.is , og tekur hún jafnframt 
við skrifl egum umsóknum.  Umsóknarfrestur er til 1. maí 
2008.  

Flóahreppur   Þingborg   801   Selfoss   482-3260   
www.fl oahreppur.is

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi

Leikskólinn Bjarmi í Hafnarfi rði auglýsir 
laus til umsóknar störf leikskólakennara. 
Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf 
1. ágúst 2008.

Leikskólinn Bjarmi er nýr leikskóli sem rekinn er með 
þjónustusamningi við Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn 
mun sérhæfa sig í starfi  með börnum á aldrinum 9 - 
18 mánaða og mun hefja rekstur þann 1. águst 2008. 
Starfað er samkvæmt starfsaðferðum Reggio Emilia 
og munu 24 börn dvelja í leikskólanum. Fyrsta 
skólaárið verður unnið þróunarstarf með áherslu á 
nám og umhyggju yngstu barna í leikskólum. 
Hægt er að sækja um störfi n á heimasíðu skólans 
http://www.leikskolinn.is/bjarmi  
Einnig er hægt að senda umsókn ásamt starfsfer-
ilsskrá á netfangið bjargir@gmail.com 

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

NORÐLINGASKÓLI
Norðlingaskóli í 
Norðlingaholti er 
nýr grunnskóli í 
Reykjavík sem 
leggur áherslu á að 
hverjum nemanda 
skuli búin náms-
skilyrði svo hann 
megi, á eigin for-
sendum, þroskast 
og dafna og út-
skrifast úr grunn-
skóla sem sjálf-
stæður, sterkur og 
ekki síst lífsglaður 
einstaklingur.
Við skólann er lögð 
áhersla á vellíðan, 
einstaklingsmiðað
nám, samkennslu 
árganga, starfsgleði 
og teymisvinnu 
starfsfólks og mikið 
samstarf við 
heimilin sem standa 
að skólanum. 

Frekari upplýsingar 
er að finna á vef-
slóðinni: 
www.nordlingaskoli.is

Auglýst er eftir 
kkennurum
Stuðnings-
fulltrúum
Skólaliðum
sem eru reiðubúnir 

til að taka þátt í  
því mótunarstarfi 
sem næstu starfsár 

skólans munu 
einkennast af. 

Umsóknarfrestur 
er til 5. maí

næstkomandi.  
Frekari upplýsingar 

um störfin veitir 
skólastjóri,

Sif Vígþórsdóttir,  
í síma 411-7640 eða 

með því að senda 
fyrirspurn á netfang: 
sif@nordlingaskoli.is

Umsóknir sendist til: 
Norðlingaskóla                             
Árvaði 3, 110 

Reykjavík
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Starf bókara hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar 
- Borgarbókhaldi, er auglýst laust til umsóknar.

Um þessar mundir erum við að endurskipuleggja alla starf-
semi fjármálaskrifstofu með það að markmiði að veita yfi r-
stjórn borgarinnar framúrskarandi þjónustu með gagnsæjum 
og tímanlegum uppgjörum.  Við erum m.a. að endurskoða 
verklagsreglur og verkferla við afstemmingar og uppgjör, að 
uppfæra fjárhagsbókhaldskerfi  okkar til að hagnýta bestu 
leiðir, að efl a rafræna reikningagerð og að efl a innra rekstrar-
eftirlit. Við stefnum að því að veita mjög góða og 
samkeppnishæfa þjónustu.

Við viljum fá til liðs við okkur einstakling sem býr yfi r mikilli 
samskiptahæfni, er nákvæmur og samviskusamur, sýnir 
metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
teymisvinnu.  Reynsla og þekking á bókarastörfum er vita-
skuld æskileg. 

Helstu verkefni 
o Móttökuskráning og lyklun 
o Bókun millifærslna og yfi rferð
o Upplýsingagjöf til innri og ytri viðskiptavina
o Önnur tilfallandi störf

Umsóknarfrestur er til 4. maí 2008.

Við bjóðum uppá krefjandi störf í metnaðarfullu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín. Við 
bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna, 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, deildarstjóri 
(sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is) í síma 411-3701 
eða Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari í síma 411-3706. 
Umsóknir skulu sendar rafrænt til deildarstjóra á netfangið 
sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is og verður móttaka 
umsókna staðfest.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Fjármálaskrifstofa

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar - Borgarbókhald

Óskum eftir að ráða rafvirkja 
til starfa sem fyrst

Eykt ehf. /  Lynghálsi 4  /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

Byggingafyrirtækið Eykt óskar eftir yfirbókara til fjölbreyttra 
starfa í aðalstöðvum Eyktar.

Starfssvið:
Færsla fjárhags-, viðskiptamanna- og lánadrottna bókhalds.
Bókun á framvirkum samningum, lánasamningum og öðrum 
fjármálagjörningum fyrir systur- og móðurfyrirtæki Eyktar hf. 
Útbúa vsk. skýrslur fyrir félögin, sem eru ýmist með almenn vsk. 
númer, sérstakar vsk. skráningar og/eða frjálsar vsk. skráningar. 
Viðkomandi þarf að geta unnið að uppgjörum og afstemmingum 
í hendur endurskoðenda.

Hæfniskröfur:
Við leitum að vel skipulögðum, mjög nákvæmum og sérstaklega 
töluglöggum einstaklingi með mikla reynslu í bókhaldi.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði.  
Góð kunnátta í Navision er skilyrði, reynsla af byggingariðnaði 
er góður kostur. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2008.  Umsóknir skulu sendar skrifstofu 
Eyktar á Lynghálsi 4, 110 Reykjavik merkt “atvinnuumsókn-bókhald”
eða á atvinna@eykt.is.

Verkstjóri
Vantar vanan verkstjóra við 

jarðvinnuframkvæmdir
til starfa strax .

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 
660-6100
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Meiraprófsbílstjóri óskast
í farþegafl utninga um helgar, 

uppl. í síma 858-5868

SÖLUMAÐUR - HÁRSNYRTIVÖRUR OFLSÖLUMAÐUR - HÁRSNYRTIVÖRUR OFL
Heildverslun óskar eftir duglegum reyklausum sölumanni 
frá þriðjud.-fi mmtud., til að annast sölu á hársnytistofur. 

Hársnyrtimenntun æskileg.

Umsóknir ásamt uppl.um aldur og fyrri störf ásamt 
launakröfu sendist, augl.deild Fréttablaðsins fyrir 27.apríl.

n.k.eða box@frettabladid.is“ Merkt 137”

Útfl utningsdeild 66°Norður
Vegna aukinna umsvifa í útfl utningi leitar 66°Norður að 
öfl ugum einstaklingi í eftirfarandi starf:

Verkefnastjóri í útfl utningsdeild
Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Sala, samskipti og þjónusta við söluaðila 66°Norður erlendis
•  Umsjón með afgreiðslum til viðskiptamanna
•  Undirbúningur og umsjón með sölugögnum
•  Vinna við áætlanir o.fl .

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun
•  Góð enskukunnátta nauðsynleg og önnur málakunnátta kostur
•  Þekking á Axapta er kostur en ekki nauðsyn
•  Hæfi leiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfi leiki í mannlegum samskiptum
•  Útivistaráhugi er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2008.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Halldór G. Eyjólfsson í síma 535-6600

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starf@66north.is 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.66north.is Klæddu þig vel
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðar-
fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs
 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Lyfja leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi 
í stöðu lyfsöluleyfishafa í Lyfju Egilsstöðum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

Í starfinu felst m.a. að bera  faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar og útibúa, annast 
daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum 
um lyfsöluleyfi. Undir Lyfju Egilsstöðum eru lyfjaútibú á Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði og Höfn.
Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. 
Í boði er stjórnunarstarf hjá leiðandi fyrirtæki, sem hentar metnaðarfullum einstaklingi sem 
vill ná árangri í starfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, gott húsnæði á hagstæðum kjörum, 
samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í vaxandi bæjarfélagi.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, í starfsmannahaldi 
í síma 530-3800.
Umsóknir sendist á netfangið hallur@lyfja.is 
og er umsóknarfrestur til 30. apríl 2008.

Lyfja Egilsstöðum

Lyfsöluleyfishafi

Alhliða rafverktaki
Rafmiðlun óskar eftir rafvirkjum og 

rafvirkjanemum til starfa.
Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag

Upplýsingar í síma 843 3505 - 843 3506 og 
á www.rafmidlun.is

Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn 
á heimasíðu Rafmiðlunar.

Starfsmaður óskast
Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir man-
neskju til að vera yfi r og sjá um  Osta- og Sælkeraborðið í 
Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl . sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  mikinn áhuga á 
mat og matargerð.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf - Fiskislóð 81a - 101 Reykjavík

Vegna aukinna umsvifa óskar sölusvið 
R.Sigmundssonar eftir að ráða söludrifi nn og 
metnaðarfullan einstakling til starfa. Leitað er að að 
metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná árangri og 
hefur gaman af því að vinna í hóp. Mikilvægt er að 
viðkomandi hafi  gaman af því að aðstoða fólk og 
leysa úr hvers kyns vanda.

Starfssvið
•  Sala og þjónusta til viðskiptavina í verslun
•  Ráðgjöf og upplýsingagjöf
•  Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
•  Haldgóð menntun
•  Reynsla af sambærilegu starfi  skilyrði
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Brennandi áhugi á tækni og nýjungum

Leitað er að einstaklingi sem hefur
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Skipulögð og öguð vinnubrögð
•  Góða framkoma og vandað málfar
•  Frumkvæði, áreiðanleika og jákvætt viðmót

R.Sigmundsson er skemmtilegur vinnustaður þar 
sem fram fer sala, innfl utningur, þróun og þjónusta 
á vörum frá fjölda fyrirtækja um allan heim. 
Uppgangur R. Sigmundssonar á landsvísu hefur vart 
farið framhjá neinum og nú gefst einstakt tækifæri 
til að slást í góðan hóp á vinnustað sem iðar af lífi .

Áhugasamir hafi  samband við 
Gunnar Einarsson í gegnum síma 520-0000 

eða í gegnum tölvupóst á gunnare@rs.is
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Menntasvið

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Leiklistarkennari, fullt starf eða hlutastarf
• Danskennari, hlutastarf tvo morgna í viku
• Stærðfræðikennari
• Enskukennari
• Íslenskukennari

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Náttúrufræðikennari
• Kennari í tölvu- og upplýsingatækni

Breiðagerðisskóli, Breiðagerði 20, sími 411 7300
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari á miðstigi

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Tónmenntakennari
• Kennari í tæknimennt, meðal kennslugreina smíði
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Smíðakennari, 70 - 100%
• Íþróttakennari, 70 - 100%

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Íþróttakennari
• Dönskukennari
• Umsjónarkennari á miðstigi

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi
• Heimilisfræðikennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Deildarstjóri sérkennslu, 75%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Enskukennari á unglingastigi

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari, möguleiki á hlutastarfi 
• Þroskaþjálfi , hlutastarf

Grandaskóli, v/ Keilugranda, sími 411 7120
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu, 50 - 75% 
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni
• Sérkennari
• Danskennari, hlutastarf
• Tónmenntakennari, hlutastarf

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Umsjónarkennari á miðstigi, meðal kennslugreina er enska

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Sérkennari eða þroskaþjálfi , þarf að kunna táknmál
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50%
• Heimilisfræðikennari

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Tónmenntakennari sem hefur áhuga á kórstjórn
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í hönnun og smíði

Hvassaleitisskóli, v/ Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Íslenskukennari á yngsta stigi
• Kennari í upplýsingamennt
• Námsráðgjafi , 50%
• Sundkennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 50%

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari
• Fagstjóri og kennari í tölvu- og upplýsingatækni
• Raungreinakennari á unglingastigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, enska, 
danska, náttúrufræði og samfélagsfræði
• Kennari í hönnun og smíði, hlutastarf
• Þroskaþjálfi 

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Tónmenntakennari
• Danskennari, 50 - 60% 
• Þroskaþjálfi  í sérdeild fyrir börn með einhverfu

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Umsjónarkennari á miðstigi eða yngsta stigi
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi , 80%
• Stuðningsfulltrúi, 70%
• Skólaritari

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Þroskaþjálfi 
• Umsjónarkennari á yngra stigi

Réttarholtsskóli, v/ Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Dönskukennari
• Sérkennari
• Kennari í Bjarkarhlíð, sérdeild fyrir nemendur í tilfi nningaleg-
um og félagslegum vanda
• Kennari til að kenna spænsku og aðstoða spænskumælandi 
nemendur í námi

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, danska og 
stærðfræði

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Námsráðgjafi , afl eysing í 1 ár
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaritari, 50%
• Smíðakennari, hlutastarf

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Sérkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði, 75 - 100%
• Stuðningsfulltrúi, 75 - 100%

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari fyrir erlenda nemendur
• Íþróttakennari, afl eysing frá ágúst til nóvember
• Myndmenntakennari, afl eysing í eitt ár
• Smíðakennari, 70%

Víkurskóli, v/ Hamravík, sími 545 2700
• Enskukennari í 5. - 10. bekk
• Dönskukennari á unglingastigi, 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi með íslensku sem 
aðalkennslugrein

Vogaskóli, v/ Skeiðarvog,  sími 411 7373
• Þroskaþjálfi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Enskukennari
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar 

í grunnskólum Reykjavíkur

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

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. Þar er 
að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.
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Landslagsarkitektúr

Skipulagsfræði
Vegna vaxandi verkefna óskar Landform
eftir landslagsarkitekt eða skipulagsfræðing
til starfa. Um er að ræða framtíðar starf.
Skrifleg umsókn sendist Landform ehf. Austurvegi 6,
800 Selfoss. Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn
22. apríl 2008. Upplýsingar um starfið veitir Oddur
Hermannsson, (oddur@landform.is) og allar
umsóknir verða merktar sem trúnaðarmál.

Menntasvið

Eftirfarandi störf  í grunnskólum Reykjavíkur 
eru laus á þessu skólaári:

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Dönskukennari, frá 1. maí

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Skólaliði, laust nú þegar

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll 
laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/
storf. Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar um hverja 
stöðu og umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í 
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Störf í grunnskólum

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfs-

ráðgjafa fyrir þjónustuskrifstofu stofnunarinnar 
á Norðurlandi eystra, Akureyri. 

Starfssvið
  • náms- og starfsráðgjöf
  • skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
  • önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
  • háskólanám í náms- og starfsráðgjöf eða á 
                    sviði félagsvísinda.
  • góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi 
  • reynsla af ráðgjafastörfum er kostur
  • góð tungumálakunnátta, m.a. í ensku og 
                    einu Norðurlandamáli
  • góð tölvukunnátta
  • mikil samskiptahæfni
  • framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun Norðurlands eystra er staðsett á Akureyri.  
Ráðgjafi  stofnunarinnar þjónustar atvinnuleitendur í öllu 
umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með 
jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð 
störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi 
stofnunarinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Helenu Þ. Karlsdóttur, forstöðumann 
Vinnumálastofnunar Norðurlands eystra, 
Skipagötu 14, 600 Akureyri eða á 
netfangið helena.karlsdottir@vmst.is  fyrir 4. maí 2008. 

Nánari upplýsingar veita:
Helena Þ. Karlsdóttir í síma 460 5100 og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800.
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 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.

TÆKJAVIÐGERÐAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða rafvirkja, rafvélavirkja eða vélstjóra á rafmagns-

verkstæði fyrirtækisins. Starfið er fólgið í viðgerðum og viðhaldi á tækjum 

og búnaði ÍSTAKS. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf og er 

mikil vinna framundan. Góð vinnuaðstaða í boði í nýju húsnæði ÍSTAKS 

á Tungumelum í Mosfellsbæ.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

RAFVIRKJAR
Einnig óskar ÍSTAK eftir að ráða rafvirkja til fjölbreyttra verkefna. Um er 

að ræða almenna rafmagnsvinnu við framkvæmdir á vegum ÍSTAKS. 

Næg verkefni framundan og möguleiki á mikilli vinnu.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2008. 

Sérnámsstöður í heimilislækningum

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir átta námsstöður til 
sérnáms í heimilislækningum lausar til umsóknar. 
Stöðurnar eru lausar frá 1. ágúst 2008 og eru til 
þriggja ára.

Gert er ráð fyrir að sérnámslæknir starfi  á heilsu-
gæslustöðvum bæði í þéttbýli og dreifbýli og á 
sjúkrahúsum og taki einnig þátt í fræðilegu námi. 
Námið byggir á marklýsingu fyrir sérnám í 
heimilislækningum (FÍH 2008) og er skipulagt 
nánar í samráði við kennslustjóra sérnáms. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags 
Íslands og fjármálaráðherra.

Umsóknareyðublöð má fi nna á vef heilbrigðis-
ráðuneytisins www.heilbrigdisraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til 20. maí nk. Umsóknir með 
upplýsingum um fyrra nám og störf sendist Sveini 
Magnússyni, skrifstofustjóra í heilbrigðisráðuneytinu, 
Vegmúla 3, 150 Reykjavík. Nánari upplýsingar um 
stöðurnar veitir Alma Eir Svavarsdóttir, aðjúnkt, í 
síma 585-1800.

Heilbrigðisráðuneytið
Reykjavík, 20. apríl 2008

Metnaðarfullt og framsækið vefteymi leitar að snillingi 
með framtíðarsamband í huga 
Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg verkefni. 

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og reynslu í:
- forritun í .NET umhverfinu
- Web 2.0, css, html, xhtml, xml, javascript, ajax og fleiri skemmtilegum .net 
  skammstöfunum
- gagnagrunnstengingum (SQL), álitlegur kostur en ekki skilyrði
Menntun í ofangreindu er æskileg en ekki skilyrði ef reynsla er fyrir hendi.

Viðkomandi þarf einnig að:
- hafa til að bera brennandi áhuga á vefnum, framtíðinni og fjölmiðlum 
- vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, úrræðagóður og skemmtilegur

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu inn umsókn á 
vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.

Sumarafl eysingar-Sölumaður
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölumann 
í afl eysingar í sumar.Viðkomandi þarf að hafa réttndi til 
aksturs  bifreiða allt að fi mm tonnum að þyngd.

Við leitum að stundvísum og duglegum 
einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt.

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110 Reykavík. 
Einnig er hægt að sækja um starfi ð á 
heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is
Nánari upplýsingar gefur Bjarni Stefánsson, 
starfsmannastjóri í síma 575-6000
Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, 
á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn.  
Upplýsingar um SS er að fi nna á heimasíðu fyrirtækisins.
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Kvistavellir
221 Hafnarfjörður
GLÆSILEG RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ.

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 28.500.000
Falleg  raðhús  á  einni  hæð  sem skiptast  í  160,2  fm.  íbúð  ásamt  innbyggðum 26,9  fm.  bílskúr.  Húsið  er
staðsteypt einangrað að utan og klætt með dökkri liggjandi báruklæðningu. Gluggar eru úr áli að utan og
tré  að  innanverðu.  Húsið  skilast  fullbúið  að  utan  með  grófjafnaðri  lóð  en  fokhelt  að  innan.  Hægt  er  að
semja um að fá húsin lengra á veg komin. Mjög lítið er um fasta veggi í íbúðarrýminu sem gefur kaupanda
mikið frelsi í að hanna húsið að innan eftir eigin þörfum.  Suðurgarður.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

MJÖG VANDAÐAR EIGNINR!

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757

8937806

Stráksmýri
Skorradalur
Sumarhús með gestahúsi.

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Vorum að fá í  sölu þetta  glæsilega  samtals um 110 fm. sumarhús ásamt 20 fm gestahúsi á eignarlóð í
Skorradal.  Grunnflötur  hússins  er  71,2  fm.  ásamt  38  fm  svefnlofti.  Á  neðri  hæð  eru  tvö  svefnherbergi,
baðherbergi, anddyri og stór og björt stofa. Á efri hæð er gert ráð fyrir einu opnu rými.  Húsið er byggt á
steyptum sökkulveggjum. Húsið skilast fullbúið án innréttinga með 70 fm. timburverönd. BÓKIÐ SKOÐUN Í
SÍMA 861-7757 EÐA 893-7806

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

GLÆSILEGT ÚTSÝNI.

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757

8937806

Þorláksgeisli 84
113 Reykjavík
Flott útsýni

Stærð: 183 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 29.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Fallegt  raðhús  á  tveimur  hæðum við  Þorláksgeisla  84,  Reykjavík.  Suður  garður  og  útsýni  yfir  náttúruna.
Góðar  eykar  innréttingar,  Mustang  flísar  og  eykarparket  á  gólfum.  Rúmgóð  stofa  með  stórum  gluggum
með útsýni, hjónaherbergi með fataherbergi og útg. útá lóð, 2 rúmgóð barnaherbergi, 30 fm. innb. bílskúr.
Stutt í alla þjónustu og göngufæri á golfvöllinn.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

tp@remax.is

vm@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 20/04 kl.16,00-16,30

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

898 4477

Þorláksgeisli 104
113 Reykjavík
Mjög falleg eign

Stærð: 228,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 38.760.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.500.000
Nýkomið í  einkasölu fallegt  fullbúið 228,3 fm. einbýlishús með innb.  30 fm. bílskúr.  Frábær staðsetning í
neðstu götu. 4 svefnherbergi, vandaðar hvítar innréttingar, 28 fm. svalir yfir bílskúr, arinn í stofu, sólstofa.
Örstutt á golfvöllinn.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

tp@remax.is

vm@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 20/04 kl.15,30-16,00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

898 4477

Lindargata 57
101 Reykjavík
Með Esjuna í Bakgarðinum

Stærð: 52,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Snotur þjónustuíbúð á 7 hæð í  álklæddri  lyftublokk. Íbúðin skiptist  í  baðherbergi,  svefnherbergi,  stofu og
eldhús.  Stofan  er  rúmgóð  og  rennur  saman  við  eldhúsið.  Parket  á  gólfum  og  gengt  út  á  svalir.  Á
baðherberginu er sturta og tengi fyrir þvottavél, dúkur á gólfi og vegg. Gott skápapláss.  Svefnherbergið er
parketlagt.  Gott  skápapláss.  Geymslur  í  kjallaranum  merktar  hverri  íbúð.  Af  sameign  er  innangengt  í
bílageymslu og í félagsmiðstöðina Vitatorg.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Skúli
Sölufulltrúi

tp@remax.is

skulih@remax.is

Bókaðu Skoðun hvenær sem er.

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

699 1214

Funalind 11
201 Kópavogur
Stór og flott íbúð!

Stærð: 151,10 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.990.000
Falleg  íbúð  á  tveimur  hæðum,  tvennar  suður  svalir.  Forstofa  með  skáp.  ÖLL  ÍBÚÐIN  ER  LÖGÐ  MEÐ
MAHOGNY PARKETTI. Hjónaherbergi rúmgott með skáp. Annað herbergið eins og hjónaherbergið. Þriðja
herbergið  er  með miklu  skápaplássi.  Þrjár  stofur  eru  í  íbúðinni,  tvær  á  neðri  hæðinni.  Í  minni  stofunni  er
útgengt á neðri svalir, hin er flott borðstofa. Efri stofan er stór með útgengi á efri svalir. Eldhús með góðum
borðkrók, innrétting  í góðu ástandi. Þvottahúsið er flísalagt. Tvö flísalögð baðherbergi.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 20 APRÍL, KL:16:00-16:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

692 9532

Sigtún 35
105 Reykjavík
Strax tilbúin til afhendingar. 

Stærð: 151 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Glæsileg 151 fm íbúð á annari hæð. Komið er inn í anddyri með fatahengi. Íbúðin er öll parketlögð. Vinstra
megin  er  eitt  svefnherbergi,  gott  eldhús  með  nýlegri  innréttingu.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari.  Við
enda  gangs  er  gott  svefnherbergi  og  þar  við  hlið  stórt  svefnherbergi.  Hægra  megin  við  gang  eru  tvær
samliggjandi  suður  stofur,  búið  er  að  opna  á  milli.  Nýtt  eikarparket  á  stofugólfi.  Svalir  út  af  stofu.
Sérgeymsla á jarðahæð og sameiginlegt þvottahús. Bílskúr og sér innkeyrsla.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 20.APRÍL KL. 15:00-15:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

692 9532

Dalsbyggð 2
210 Garðabær
Glæsileg eign

Stærð: 272,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 38.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.500.000
Um er  að ræða annars vegar  sérhæð: 152 fm og 44,2 fm bílskúr  og að auki  76 fm íbúð,í  útleigu.  Tvær
forstofur.Samliggjandi stofa og borðstofa. Opið inn í gott U laga eldhús.4 góð herbergi.Nýlegt baðherbergi
og  gestasnyrting.Sjónvarpshol.Þvottaherbergi.  Milliloft  með  turnglugga.Parket  og  flísar  á  gólfum.  Góður
bílskúr, gróin og stór lóð.3 herb íbúð niðri í fínu standi. Hellulagt plan og steypt verönd. Þetta er glæsieign
á frábærum stað, stutt í skóla og alla þjónustu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 20. apríl kl: 16.00-17.00.

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

865 6565



Engjavegur 20
800 Selfoss
Stutt í skólann!

Stærð: 202,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 25.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000

RE/MAX  Heimili  og  Jarðir  kynna  í  einkasölu:    Glæsilegt  einbýlishús  með  bílskúr,  á  2  hæðum,  miðsvæðis  á
Selfossi. Húsið hefur mikið til verið tekið í gegn og er hið huggulegasta í alla staði. Lýsing á innra skipulagi:   Neðri
hæð:  Komið  er  inn  í  forstofu  með  svörtum  náttúrusteinsflísum,  herbergi  á  hægri  hönd  (einnig  flísalagt),  lítið
gesta-baðherbergi  á  vinstri  hönd.  Eldhús  með  hvítri  snyrtilegri  eldhúsinnréttingu,  þvottarhús  innaf  eldhúsi,  stór
stofa  og  borðstofa  en  þaðan  er  hægt  að  ganga  út  í  garð  í  suður  með  góðum  sólpalli.    Efri  hæð:  3  góð
svefnherbergi,  nýstandsett  baðherbergi  flísalagt í  hólf  og gólf.  geymsluloft  er  yfir  efri  hæðinni.   Ný gólfefni  á öllu
húsinu.  Fallegt og gróið hverfi nálægt miðbænum!   Vert að skoða þessa! Hringið strax og bókið skoðun!  Allar
uppl. gefur Drífa Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi í síma 8691078

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Gott verð!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Fljótsmörk 6
810 Hveragerði
Björt og góð eign

Stærð: 103,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.600.000
Íbúðin sem er á 1. hæð er sérlega björt og skemmtileg  með sérinngangi. Forstofan er rúmgóð með flísum
á  gólfi  og  stórum  skáp.  Á  hægri  hönd  þegar  komið  er  inn  úr  forstofu  er  opið  rými  sem  er  notað  sem
sjónvarpsherbergi en er auðvelt að gera að herbergi. Í eldhúsi er vönduð eikarinnrétting og er eikarparket á
gólfum.  Burstað  stál  á  Siemens  tækjum  í  eldhúsi,  ísskápur  og  uppþvottavél  fylga.  Nánari  uppl  í  ´veitir
sölumaður í síma 869 1078

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Gott verð!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Miðtún
800 Selfoss
Leigutekjur af aukaíbúð!

Stærð: 120,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 14.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA : Miðtún 15, Selfossi, neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Stendur
á 1.793,0 fm eignarlóð. Snyrtileg eign í þessu gróna hverfi. Stórt og gott bílaplan. Innréttaður bílskúr sem
er í  útleigu.  Eignin telur  stofu,  eldhús,  tvö svefnherbergi,  baðherbergi,  geymslu og þvottahús.  Búið er  að
klæða útveggi hússins með viðhaldslítilli klæðningu. Eignin er laus til afhendingar. Hringdu strax og bókaðu
skoðun í síma 869 1078!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Mjög stór lóð!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Austurvegur 34
Selfoss
Glæsi íbúðir í miðbæ Selfoss

Stærð: 53-118 fm
Fjöldi herbergja: 2-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: frá. 13.900.000

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna, snyrtilegar íbúðir í fjölbýli á frábærum stað.  Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir
við  aðalgötu  bæjarins,  nánar  til  tekið  við  Austurveg  á  Selfossi.  Húsið  skilast  fullfrágengið  að  utan  og  er  allt  hið
snyrtilegasta.  Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna, en gólf  á baðherbergi  eru flísalögð. Önnur gólf  eru tilbúin
undir  parket  eða  flísar.  Veggir  í  sturtu  eru  flísalagðir  í   ca.  2,1  m hæð.  Steyptir  innveggir  eru  sandspartlaðir  og
málaðir  í  ljósum lit.  Léttir  innveggir  eru  spartlaðir  og  málaðir  í  ljósum lit.  Loft  eru  spörtluð  og  máluð  í  ljósum lit.
Eldhúsinnréttingar, baðinnréttingar, fataskápar og innihurðir eru af vandaðri gerð. Eldhústæki eru af vandaðri gerð
og  frá  viðurkenndum  framleiðendum.  Rafmagn  er  skv.  rafmagnsteikningum.  Húsið  er  hitað  með  hefðbundnu
gólfhitakerfi.   Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurðarson gsm 8977027. snorrisig@remax.is

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá kl 16:00 til 17:00

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Hjallabraut 8
815 Þorlákshöfn
Mikið endurnýjað einbýlishús.

Stærð: 155,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Gott steinsteypt einbýlishús, sem mikið er búið að endurnýja. Eignin telur:
Forstofu,  hol,  3  svefnherbergi,  stofu,  eldhús,  baðherbergi,  þvottahús,  geymslu  og  bílskúr.  Stofan  og
svefnh.  eru  með  eikarplastparketi  á  gólfum.  Forstofan,  holið  og  eldhúsið  eru  með  flísum  á  gólfi.
Baðherbergi er allt  endurnýjað og skipt hefur verið um allar innihurðir.  Vatnslagnir,  raflagnir og ofnar hafa
verið endurnýjaðir. Þak var yfirfarið á síðasta ári. Lóð er gróin og falleg.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

GOTT LÁN GETUR FYLGT EIGNINNI!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660

ÓLAFSVELLIR 4-6
825 Stokkseyri
Parhús tilbúið til afhendingar!!

Stærð: 165,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 16.500.000
RE/MAX  Heimili  og  Jarðir  kynna:  Parhús  í  nýju  hverfi  á  Stokkseyri.  Timburhús,  klætt  með  hvítri  Duropal
klæðningu að utan. Allir gluggar og hurðar eru úr mahony. Bílskúrshurð er rennihurð. Gólfhitalögn er ísteypt
í  plötuna.  Eignin  telur  skv.  teikningu:  Forstofu,  hol,  3  svefnherbergi,  eldhús  og  stofu  sem flæða  saman,
baðherbergi með útgengi í bakgarðinn, þvottahús, bílskúr og geymslu. Eignin er fullbúin að utan og fokheld
að innan. Eigandi er tilbúin að skoða ýmis ódýrari skipti. HRINGDU NÚNA!!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

GOTT LÁN TIL YFIRTÖKU FYLGIR!!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660



Byggðarholt 24
270 Mosfellsbær
6-7 herbergja einbýli á einni hæð

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 27.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000
**LÆKKAÐ VERÐ** Einbýlishús í  Mosfellsbæ með bílskúr innréttuðum sem íbúð og með glæsilegt útsýni
að  rótum  Esjunnar.  Búið  er  að  taka  bílskúrinn  í  gegn  og  útbúa  íbúð,einnig  er  baðherbergi  nýtt  sem  og
þak,rennur  og  þakkantur.  Í  húsinu  eru  5  svefnherbergi  að  meðtöldum  bílskúrnum,gestasalerni  og
baðherbergi  og  möguleiki  á  að  útbúa  annað  baðherbergi  í  bílskúrnum.  Stofan  er  afar  rúmgóð  og  björt.
Eldhúsið er með parketi á gólfum,nýlega sprautulakkaðri innréttingu,Mahony borðplötu og öll tæki eru ný.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristján K.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kk@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.21.apríl kl.18:00-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

899 5300

822 3702

Kristnibraut 14
113 Reykjavík
5 herbergja með stórbrotnu útsýni

Stærð: 141,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000
Einkar  falleg  4ra  -  5  herbergja   hæð  á  3ju  og  efstu  hæð  í  þriggja  íbúða  stigangi.   Íbúðin  er  með
stórglæsilegt útsýni í vestur yfir Reykjavík og í norður til Snæfellsjökuls og Esjunnar.  3 góð svefnherbergi +
skrifstofuherbergi/geymsla (með glugga).  Stórar um 16 fm svalir með viðargólfi.  Þetta er íbúð sem hægt
er að mæla með.  Kíkið við í dag og skoðið þessa fallegu íbúð.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

896 2312

822 3702

Lautasmári 22
201 Kópavogur
Endaíbúð á jarðhæð með sér-garði

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Séreign íbúðar 102,3 fm. geymsla 10,7 fm. samtals 113,0 fm. Gólfefni eru vönduð og innréttingar fallegar. Í
forstofu er fataskápur og flísalagt gólf.  Þar er gengið inn í  rúmgott þvottahús. Stofan er björt  og rúmgóð
með  eikarparketi  á  gólfi.  Úr  henni  er  gengið  út  á  fallegan  28  fm  sólpall.  Herbergin  eru  3  talsins,öll
parketlögð  með  eikarparketi,með  skápum  og  rúmgóð.  Baðherbergi  er  flísalagt  á  gólfi  og  veggjum  með
fallegri innréttingu,baðkari og sturtuklefa. Sólpallurinn er frábær fyrir grillið.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

Tröllateigur 5
270 Mosfellsbær
Stórglæsilegt endaraðhús

Stærð: 189 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Forstofan er rúmgóð og með skápum,náttúruflísar á gólfi. Innangengt er úr forstofu í bílskúr.  Gestasalerni
með  fallegri  sprautulakkaðri  innréttingu,  flísar  í  hólf  og  gólf.  Eldhúsið  er  stórglæsilegt  með  svartri
sprautulakkaðri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi  og  granít  borðplötu,eikarparket  á  gólfi.  Samliggjandi
stofa  og  borðstofa  með  útgengi  í  garðinn,parket  á  gólfi.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,með fallegri innréttingu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

Austurbrún 37
104 Reykjavík
SÉRHÆÐ Á EFTIRSÓTTUM STAÐ

Stærð: 152,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 17.840.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Fallega  sérhæð  í  parhúsi  við  Austurbrún  í  Reykjavík.  Eigninni  fylgir  stór  bílskúr  með  rafmagni  og  hita.
Nánari  lýsing  eignar:  Eignin  skiptist  í  flíslagt  anddyri,  geymslu,  stórt  hol,  tvö  svefnherbergi  með skápum,
eldhús með nýlegri hvítri -og viðarinnréttingu og rúmgóðum borðkrók, flíslalagt baðberbergi og tvær stofur.
Útgengi er á suðursvalir frá stofu. Á neðri hæð er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús. Gólfefni: Flísar,
plastparket, teppi og dúkur.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00  - 16:30

697 3629

Hverafold 27
112 Reykjavík
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 86,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Fallega og rúmgóða 3ja herb útsýnisíbúð við Hverafold í Grafarvogi.  Óhindrað útsýni er yfir borgina. Eignin
er  í  velviðhöldnu  fjölbýli  á  mjög  góðum  stað  rétt  fyrir  ofan  Grafarvogskirkju.  Stutt  er  í  alla  þjónustu  og
gönguleiðir  við  voginn.  Íbúðin  skiptist  í  hol,  stofu  með  útgengi  á  útsýnissvalir  í  suður,  2  rúmgóð
svefnherbergi,  annað  með  fataskáp,  eldhús  með  viðarinnréttingu  og  borðkrók  með  glugga  í  vestur  og
flísalagt baðherbergi. Í sameign er stór geymsla og þvottaðstaða. Eikarparket, flísa

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.16:00 - 16:30

697 3629

Fífulind 2
201 Kópavogur
Laus við Kaupsamning

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Glæsileg  4ja  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  í  litlu  fjölbýlishúsi.Nánari  lýsing  komið  er  inní  flísalagt  hol  með
háum skápum barnaherbergin eru tvö og er annað þeirra með háum skápum, hjónaherbergi með stórum
háum  skápum,öll  herbergin  eru  með  parketti  á  gólfum,  baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
sturtuklefa  og  baðkari,stofa  og  borðstofa  er  með  parketti  á  gólfi  þaðan  er  útgengt  á  stórar  suður
svalir,rúmgott eldhús með flísum á gólfi og flísar á milli skápa,innaf eldhúsi er þvottahús

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Margeir Kúld
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

margeir@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús..sunnud 20 Aprí kl16:00-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

898 0502

699 5008

Heimalind 11
201 Kópavogur
Fallegt 6herb parhús í Kópavogi

Stærð: 164,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 31.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 50.900.000
Fallegt  164fm 6 herb  parhús á  eftirsóttum stað í  Kópavoginum.  Parket  og flísar  á  gólfum.  Forstofa  með
góðum skáp. Þvottahús með skolvask, skáp og sturtu. Gengið inn í bílskúrinn gegnum þvottahúsið. Stofan
parketlögð, rúmgóð og björt með mikilli  lofthæð. Halógen lýsing. Gott eldhús með tækjum innbyggðum í
innréttingu. Stór hellulögð verönd sem er afgirt.  Heitur pottur og fallegt útsýni.  Stutt í  leik- og grunnskóla
ásamt allri þjónustu. Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Svavar Friðriksson
Sölufulltrúi

svavar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 20.APRÍL KL 15-15.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

698 1834



Aratún 7
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.900.000

REMAX  LIND  kynnir  fallegt  4-5herbergja  einbýlishús  á  einni  hæð  við  Aratún  í  Garðabæ.  Teiknað  af  Kjartani
Sveinssyni.  Þetta  er  glæsileg eign á  frábærum og rólegum stað stað sem vert  er  að skoða.  Búið  er  að steypa
bílskúrsplötu  og  byggingarleyfi  klárt  fyrir  stórum  bílskúr.  Til  eru  teikningar  af  bílskúr  og  búið  er  að  steypa
botnplötu. Húsið var mikið endurnýjað fyrir tæpum tveimur árum og voru þá meðal annars öll gólfefni endurnýjuð,
skipt  um  ofna  og  ofnalagnir,  dregið  í  nýtt  rafmagn,  baðherbergi  endurnýjuð  og  eldhús  endurnýjað  að  hluta.
Eldhúsið var teiknað af Öglu Mörtu. Einnig er glerið nýlegt í öllu húsinu og nýtt þak. Húsið var málað að utan árið
2007.  Búið  er  að  skipta  um  alla  sólbekki  og  setja  granít-sólbekki  í  staðinn.  Hiti  er  í  innkeyrslunni.  Glæsilegur
verðlaunagarður sem snýr í suður. Frekari upplýsingar veitir Hannes í síma 699-5008 eða hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG SUN 20.APRÍL KL. 16:00-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

Fróðaþing 23
203 Kópavogur
Öll skipti skoðuð

Stærð: 274,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 58.300.000

Glæsilegt 274,1fm einbýlishús í byggingu. Frábær staðsetning nálægt Elliðavatni. Eignin skilast fullbúin að utan en
fokheld  að  innan,  lóð  grófjöfnuð  en  möguleiki  er  að  fá  eignina  afhenta  lengra  komna.  Húsið  er  steinsteypt  og
pússað  að  hluta  með  múrkerfi  og  steinflísum að  utan  og  gifsmúr  að  innan.  Þakið  er  slétt  úr  steinsteypu  og  er
einangrað.  Eignin  er  mjög  vel  hönnuð  og  útsýni  ætti  að  vera  frábært  af  efri  hæðinni.  Gert  verður  ráð  fyrir
möguleika á heitum potti og að hitalögn verði í gólfi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:00-14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

Hörgshlíð 10
105 Reykjavík
Einstakt hús á frábærum stað

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0

253 fermetra einbýlishús í rótum Öskjuhlíðar sem hefur verið takið í gegn frá a-ö auk byggingaréttar á 50 fermetra
bílskúr sem er á upprunalegum teikningum af húsinu. Lóðin er stór með háum trjám og auðu svæði suður af í átt
að  Öskjuhlíð.  Lóðinni  hefur  verið  lokað  frá  götuhlið  með  hárri  girðingu.  Arkítekt  hússins  er  Guðmundur  Kr.
Kristinsson og þykir Hörgshlíð 10 vera eitt af hans betri einbýlishúsum frá þessum tíma.   Allar lagnir í húsinu eru
nýjar.  Hiti  er  í  gólfum  og  ofnar  í  svefnrýmum.  Í  húsinu  eru  6  svefnherbergi,  2  stórar  stofur  og  2  baðherbergi.
Svefnherbergið  er  óvenju  stórt  miðað  við  hús  frá  þessum  tíma  og  á  því  eru  austur  svalir.  Glæsileg  ný
eldhúsinnrétting með spansuðuhellum og ofni af bestu gerð. Eikarplata á eyju. Fallegur sérsmíðaður stálstigi með
eikar  þrepum á milli  hæða annarsvegar og hinsvegar eldri  hringstigi  sem er  uppgerður eins og nýr,  með nýjum
gegnheilum eikarþrepum. Stórt endurnýjað þvottahús. Geymsla og gufubaðsklefi fyrir fjóra. 40fm nýr pallur hefur
verið settur á suðurgafl hússins með sjálfhreinsandi heitum potti af bestu gerð með öllum fáanlegum búnaði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG SUN 20.APRÍL KL. 17:00-18:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Hrauntunga 39
200 Kópavogur
Hannað af Sigvalda Thordarsyni

Stærð: 214 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Fallegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór forstofa með fatahengi. Tvö herbergi og
gestasalerni ásamt þvottahúsi á neðri hæð. Úgengi í garð af neðri hæð. Á efri hæð eru stofa og borðstofa í
opnu rými, Drápuhlíðar arinn. Útgengi úr stofu á 55 fm. svalir. Eldhús er nýlega endurnýjað. Hjónaherbergi
með fataherbergi inn af og útgengi á svalir. Þrjú barnaherbergi. Fallegt baðherbergi með hornbaðkari. Þetta
er falleg eign á fjölskylduvænum stað þar sem stutt er í alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Viðar
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vidar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

899 4193

699 5008

Tómasarhagi 42
107 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 82,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
MIKIÐ  ENDURNÝJUÐ  ÍBÚÐ  Á  FRÁBÆRUM  STAÐ  EF  ÞÚ  VILT  GÓÐA  ÍBÚÐ  NÁLÆGT  HÁSKÓLANUM,
EKKI MISSA AF ÞESSARI Sér inngangur er í íbúðina og þvottahús á hæðinni. Baðherbergi er nýlega tekið í
gegn,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Þak,  dren  og  skolp  úti  á  götu  endurnýjað.  Eikarparket  og  náttúruflísar  á
gólfum. Stutt í háskólann og miðbæinn, útivistar og leiksvæði. Allar nánari upplýsingar gefur Hannes í síma
699 5008 eða hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG  KL. 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008



Sumarbústaður á þingvöllum
Suðurbraut 6 821
Frábær staðsetning

Stærð: 50,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 7.920.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Sumarbústaður  á  3320  fm  eignarlandi.  Einnig  er  9  fm  aukahús  á  lóðinni.  Húsið  er  heilsárshús  með
rafmagni, köldu vatni og heit vatn frá hitakút. Húsið skiptist í forstofu, salerni, tvö svefnherberi, rúmgóð og
björt stofa, gott og opið eldhús. Stór sólpallur á þrjá vegu. Plastparket og spónarparket er á gólfum. Stutt
er niður að vatni. Pantið söluskoðun hjá Árna í síma 897 6966.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi

ajul@remax.is

Opið
Hús

20/3 skírdag frá 15,00-17,00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

897 6966

Torfufell 25 
111 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja. herb. íbúð

Stærð: 80,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 11.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.800.000
Falleg og björt 3ja herberga íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a gluggar, gólf,
eldhúsinnrétting og bað.  Komið er  inn í  gott  hol  með stórum skáp.  Parket  er  á  holi,  eldhúsi  og stofu en
dúkur  á  svefnherberjum,  flísar  á  baði.  Útgengt  er  á  suðvestur  svalir  úr  stofu.  Falleg  innrétting  í  eldhúsi.
Góður skápur í hjónaherbergi. Sameiginleg þvotta- og þurrkaðstaða í kjallara. Gervihnattadiskur. Sér 6 fm
geymsla í kjallara. Laus fljótlega.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Árni Júlíusson
Sölufulltrúi

ajul@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

897 6966

698 7695

SKÓLAGERÐI 61, 200 Kóp.
væni vesturbærinn
góð 4 herb.

Stærð: 79 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Mjög góð og björt 4 herb. íbúð 2 hæð í góðu húsi á frábærum, grónum stað í vesturbæ Kóp. ++Íbúðin er
laus  v.  kaupsamning.++  Opið  hol  og  stofa  m.  útgengi  á  stórar  s-svalir.  Rúmgott  Eldhús  m.nýlegri  hvítri
HTH  innréttingu,  góður  borðkrókur,  NARDI  eldunargræjur.  Þvottahús  m.  glugga  innaf.  Bað  með  nýlegri
sturtu,hvít innrétting,flísar á gólfi og góður gluggi. 3 góð herbergi, eitt m. skápavegg. sameign björt og góð,
sérgeymsla. sérmerkt bílastæði. Góð eign, gott verð, góður og vinsæll staður.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17:00- 17:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

894 5401

Barðastaðir 9
112 Reykjavík
Stórglæsileg TOPP-íbúð

Stærð: 100,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 22.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.300.000
3ja herbergja TOPPíbúð á efstu hæð í 6 hæða lyftublokk í Grafarvogi. Frábært útsýni. Íbúðin skiptist í hol,
rúmgóða stofu/borðstofu með mikilli lofthæð, 2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, geymslu og þvottahús
- allt innan veggja íbúðarinnar. Suðursvalir. Allar viðarinnréttingar úr mahogny, ljóst parket á gólfum, nema
á baði sem er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og upphengdri sturtu. Ef þú ert að leita að 3ja herbergja
íbúð í Grafarvogi þá gerast þær ekki mikið flottari en þessi.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

698 7695

Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

ÞARFTU AÐ SELJA HRATT OG ÖRUGGLEGA
HRINGDU NÚNA

Grandahvarf  8  - 203 Kópavogur

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Stórglæsileg íbúð á jarðhæð með sérinngangi, 
verönd og bílskúr á þessum eftirsótta stað þar 
sem örstutt er út í náttúruna. Góð áhvílandi lán 
geta fylgt með. 

Opið hús í dag kl 18.00-18.30
Mjög falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð með 
aukinni og góðri lofthæð á þessum eftirsótta 
stað í nágrenni Háskóla Íslands og göngufæri í 
miðbæinn.

Opið hús í dag kl 18.00-18.30
Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi, timburverönd og bílskúr á þessum vinsæla 
stað miðsvæðis í borginni. Nýlegt eikarparket er 
á gólfum. 

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Mjög fallegt og mikið endurnýjað  raðhús með 
bílskúr. Allar innihurðir nýjar flest öll gólfefni, ný 
loftaklæðning í stofu og eldhúsi, gestasalerni og 
eldhús endurnýjað 2006. 

Verð: 39.800.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 150.7 fm

OPIÐ
HÚS

Sólvallagata 48b – 101 Reykjavík

Verð: 21.700.000
Herbergi: 2
Stærð: 66,7 fm

OPIÐ
HÚS

Glaðheimar 14a – 104 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 112,9 fm

OPIÐ
HÚS

Birtingakvísl 48 – 110 Reykjavík

Verð: 51.500.000
Herbergi: 7
Stærð: 213 fm

OPIÐ
HÚS

Hrísmóar 4 -210 Garðabær

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Falleg og vel skipulögð 3ja herb íbúð á 4ju hæð 
í þessu vinsæla lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar 
þar sem öll þjónusta er við hendina. Stæði í bí-
lageymslu. Eignin er laus við kaupsamning. 

Opið hús í dag kl 18.00-18.30
Töluvert endurnýjuð og falleg neðri hæð með 
sérinngangi og bílskúr í góðu tvíbýlishúsi.  Meðal 
annars er nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni í 
íbúðinni. Timburverönd er við húsið.

Opið hús í dag kl 18.00-18.30
Falleg íbúð á 5.hæð í glæsilegu fjölbýli með fall-
egum og snyrtilegum stigagangi. Tvær lyftur eru í 
húsinu. Eikarparket er á gólfum og þvottherbergi 
er innan íbúðar.

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Fallegt 5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum 
og bílskúr á frábærum stað í Grafarvoginum. 
Íbúðarýmið liggur ekki upp að annari íbúð þar 
sem bílskúrinn skilur á milli íbúða. 

Verð: 23.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 83,4 fm

OPIÐ
HÚS

Ásbúðartröð 15 – 220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 105,3 fm

OPIÐ
HÚS

Lækjarsmári 6 -201 Kópavogur

Verð: 29.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 110.3 fm

OPIÐ
HÚS

Fannafold 118 – 112 Reykjavík

Verð: 43.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 150 fm

OPIÐ
HÚS

895 6107/694 4000

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 520 9595 - www.remax.is



Flétturimi 38
112 Reykjavík
Möguleg skipti á stærri íbúð

Stærð: 85,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög  björt  og  skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  með  sérinngangi  af  svölum  í  barnvænu  hverfi  í
Grafarvogi. Svefnherbergin eru tvö, bæði mjög rúmgóð með skápum. Stofa er björt og þaðan er hægt að
ganga  út  á  stórar  svalir.  Eldhús  er  opið  inn  í  stofu  með  fallegri  innréttingu  og  sérsmíðuðu  barborði.
Baðherbergi  er  með  ljósum flísum,  innréttingu  og  baðkari.  Þvottahús  er  inn  af  baði.  Þetta  er  góð  eign  í
snyrtilegu fjölbýli og örstutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00 TIL 16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

616-6642

Boðagrandi 2a
107 Reykjavík
Falleg íbúð - mikið útsýni

Stærð: 127,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 21.280.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.800.000
4ja  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  Vesturbæ  Reykjavíkur.Þetta  er  lyftuhús  með  bílastæði  í
bílakjallara.Stórglæsilegt  útsýni  er  úr  íbúðinni.Lýsing  eignar:  Komið  er  inn  forstofu  með  rúmgóðum
fataskáp.  Stofan er  stór  með parketi  á  gólfi  og útgengi  á norð austur  svalir.  Eldhúsið er  með vönduðum
tækjum og mahony innréttingu.Tvö barnaherbergi og eru þar parket á gólfum.Hjónaherbergið er stórt og
með góðum fataskáp og er útgegnt þar á svalir.Baðherbergi er flísalagt í hólf.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur milli 14 og 14:30.

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

7704040

861 9300

Hofsvallagata 55
107 Reykjavík
Glæsileg íbúð með bílskúr

Stærð: 182,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 24.125.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Komið er inn flísalagða forstofu með góðu skápaplássi,hiti í gólfi og halogen lýsing í lofti.Inn af forstofu er
rúmgott barnaherbergi með flísum á gólfi. Rúmgott hol með parketi.Björt og rúmgóð stofa með parketi,góð
borðstofa og er útgengt á stórar suðursvalir og þaðan gengið út í garð.Baðherbergið er flísalagt,sturta og
bað,góðar innréttingar eru á baði.Eldhúsið er með hvítri innréttingu,parket á gófi.Hjónaherbergi er rúmgott.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

sunnudag milli 15 og 15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

7704040

861 9300

Miðvangur 145
Hafnarfjörður
Barnvænn staður

Stærð: 187,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 28.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Forstofa  rúmgóð  með  skáp.Flísalögð  gestasnyrting  með  glugga.Eldhúsið  er  rúmgott  með  fallegri
eikarinnréttingu  og  góðum  borðkrók.Innaf  eldhúsi  er  snyrtilegt  þvottarhús  og  innangengt  þaðan  í  í
rúmgóðan bílskúr og er geymsla þar innaf. Stofan er rúmgóð og björt og er útgengt á verönd í bak garði.
Frá  holi  er   stigi  upp  á  efri  hæð.  Á  efri  hæðinni  eru  fjögur  svefniherbergi  tvö  mjög  rúmgóð  og  hin
minni.Baðherbergið er flísalagt, og er  með baði og sturtuklefa.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókaðu skoðun s. 8619300

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

7704040

861 9300

Garðsstaðir 28
112 Reykjavík
ENDARAÐHÚS - STÓR PALLUR

Stærð: 172,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 30.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.600.000
RE/MAX Borg kynnir 136,5 fm raðhús á góðum stað í Grafarvogi auk innbyggðs 36,1 fm bílskúrs, samtals
172,6 fm. Um er að ræða snyrtilegt hús ásamt góðum palli sem nær hringinn í kringum húsið og upphitaða
innkeyrslu. Lofthæð í íbúð nær allt að 4,8 metra þar sem hæst er.  Í bílskúr er heitt og kalt vatn, 3ja fasa
rafmagn, fjarstýrður hurðaopnari, geymsluloft og gluggar á eina hlið.  4 svefnherbergi eru í íbúð og eru öll
lögð með parketi. Við borðstofu er um 16 fm loft sem er ekki inní fermetratölu

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

MILLI KL.16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

522 2800

699 7372

844 8005

Kleppsvegur 16
105 Reykjavík
Nýlega búið að taka húsið í gegn

Stærð: 111,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.600.000
RE/MAX BORG kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í botnlanga inn af Kleppsveginum. Nýlega búið
að taka húsið í gegn. Mjög rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi. Opið stofurými með borðstofu og 2
svölum.  Stofurýmið  er  mjög  bjart  með  stóra  glugga.  2  sérgeymslur  og  sameiginlegt  þvottahús.  Viðhald:
Skipt um gler og glugga 2004 á vesturhlið en 1993 á austurhlið, sprunguviðgert og málað 2004, dregið í
rafmagn 1996. Ýtarleg ástandsskýrsla seljanda til staðar.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

MILLI KL.17:00-17:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

522 2800

699 7372

844 8005

Hraunbær 50
110 Reykjavík
Björt og góð 4ra herbergja

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 14.700
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Eignin  skiptist  í  hol,  hjónaherb.  með  skápum,  og  2  barnaherb.,  baðherb.  sem  er  nýlega  flísalegt  með
sturtu,  innréttingu  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Eldhúsið  er  stúkað  af  frá  stofu  með  innréttingu,  neðri  og  efri
skápum með gleri. Innréttingin er úr furu, nýleg tæki, uppþvottavél, gaseldavél frá Electrolux.  Gengið er úr
stofu á rúmgóðar suðursvalir.  Gólfefni: parket, flísar á baði og dúkar á barnaherb. Hiti, rafm. á sér mæli, í
þvottahúsi er sameiginleg þvottavél og þurkari

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

hh@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá kl. 16.00 til 16.30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

8650914

898 8016

Strandvegur 6
210 Garðabær
5 herbergja íbúð með útsýni

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
5 herb, íbúð á þriðju hæð við Strandveg í Garðabæ, ásamt stæði í bílgeymslu og góðri geymslu í kjallara.
Lýsing íbúðar: Hol með fataskáp.  Svefnherbergin eru fjögur, hjónaherbergi með góðu skápaplássi og þrjú
barnaherbergi  með  skápum  í  öllum  nema  einu.  Gott  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu  upphengdu
salerni,þvottahús.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  í  einu  stóru  opnu  rými  upptekin  loft  og  góð  lofthæð.
Góðar suðursvalir.Útsýni er mjög gott.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

hh@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 14.00 og 14.30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

8650914



Miðhús 7
112 Reykjavík
Fallegt einbýli í rólegu hverfi !

Stærð: 210,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

Fallegt einbýli ásamt bílskúr í góðu hverfi. ATH skipti á 4ra herbergja íbúð kemur til greina !! Neðri hæð: Gengið er
inn  í  flísalagða  forstofu,  fataskápur.  Þvottahús  með  ljósri  innréttingu.  Flísalagt  gesta  wc.  Eldhús  með  fallegri
kirsuberja  og  sprautulakkaðri  innréttingu,  vönduð tæki,  búr  innaf  eldhúsi,  parket  á  gólfi.  Rúmgóð stofa,  parket,
útgengi á pall og út í garð. Steyptur parketlagður stigi uppá efri hæð. Efri hæð:  Stórt fjölskyldu og sjónvarpsrými,
parket.  Þrjú  rúmgóð  barnaherbergi,  parket,  útgengi  úr  einu  þeirra  á  svalir.  Hjónherbergi  með  skápum,  parket,
útgengi  á  svalir.  Baðherbergi  með  fallegri  innréttingu,  bað,  flísalagt.   Bílskúr  með  hita  og  rafmagni.  Afar
skemmtilegt hús í góðu hverfi, stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu. Sjón er sögur ríkari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:45-15:15

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

663 3219

Kjarrhólmi 30
200 Kópavogur
Frábær staðsetning !

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
89,5 fm íbúð ásamt ca 12 fm geymslu sem er ekki inní fermetrafjölda. 4ra herbergja íbúð í mjög rólegu og
barnvænu hverfi.  Alrými með eikar skápum, parket. Eldhús með hvítri innréttingu, borðkrókur, innaf er lítið
búr. Tvö góð barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi með eikar skápum, útgengi á svalir. Baðherbergi
með beiki  innréttingu, flísar, bað. þvottahús innann íbúðar. Góð stofa, eikar parket. Nýleg leiktæki í  garði
fyrir börnin. Hjólageymsla í sameign og sér geymsla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnud.15:45-16:15

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

663 3219

Laufengi 6
112 Reykjavík
Falleg íbúð í góðu hverfi !

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Falleg 3ja herbergja íbúð með opinni bílageymslu í góðu hverfil.   Flíslalögð forstofa með fataskáp. Rúmgóð
stofa og borðstofa með parket á gólfi, útgengi á svalir.  Eldhús með ljósri innréttingu, borðkrókur, parket.
Rúmgott  hjónaherbergi,  parket  ,  góðir  fataskápar.  Barnaherbergi  með  fataskáp,  parket.  Flísalagt
baðherbergi með baði, t.f. þvottavél. Sér geymsla í sameign ásamt sameignlegri hjólageymslu. Opið bílskýli
fylgir íbúð.  Öll þjónusta í göngufæri !

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:00-14:30

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

663 3219

Eskivellir 7
221 Hafnarfjörður
Tvö bílastæði í geymslu

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000

Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  og  náttúruflísum  á  gólfi.  Eldhúsið  er  vel  skipulagt  með
fallegri eikarinnréttingu, span helluborði og eikarparketi á gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með eikarparketi á gólfi,
útgengt  út  á  20  fm  svalir  sem  snúa  í  há  suður,búið  er  að  glerja  svalirnar.  Herbergin  4  eru  mjög  rúmgóð  með
góðum fataskápum sem ná upp í loft sem eru einnig úr eik og eikarparketi á gólfi. Baðherbergið er með flísum á
veggjum og gólfi,  baðkari  og veglegri  innréttingu,  hægt er  að bæta við sturtuklefa á baðinu.  Þvottahús er  inni  í
íbúðinni  með flísum á  gólfi.  Einnig  er  fínt  gestasalerni.  Góð geymsla  í  sameign hússins.  Íbúðinni  fylgir  2  stæði  í
bílageymslu og er þvottaaðstaða í bílastæðahúsinu. Stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.  Allar upplýsingar
gefur  Rúnar  P.  í  síma  697-4881  eða  e-mail  runarp@remax.is  og  Sævar  Þór  í  síma  820-6116  eða  e-mail
saevarc@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag milli kl.19.00 og 19.30

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

697 4881

Ásakór 1
203 Kópavogur
Síðast íbúðinn í húsinu

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 25.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.500.000
RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Nýja  4  herbergja  íbúð  á  4.hæð  með  stórum  bílskúr.  Íbúðin  er  133,6fm  og
bílskúr  25,5fm eða samtals  159fm.  Komið er  inn  í  forstofu  með stórum skápum. Þaðan er  gengið  inn  á
svefnherbergisgang  með  3  rúmgóðum  herbergjum.  Öll  herbergin  eru  vel  rúmgóð  með  stórum  skápam.
Baðherbergi sem er með flísalagt gólf og upp veggi að hurðarhæð. Ljósar innréttingar eru á baði. Eldhús
stórt og rúmgott með ljósum innréttingum. Rúnar P. s.697-4881 / runarp@remax.is

Senter

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

runarp@remax.is

Hringið til þess að bóka skoðun

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

697 4881

Selholt Búrfelli
801 Selfoss
Glæsilegt Sumarhús

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.800.000
Nánari  lýsing:  4  herbergja  sumarhús,  þar  af  3  svefnherbergi,  stór  stofa,  eldhús  og  baðherbergi.  Aðal
svefnherbergið er um 11fm, útgengt er út á sólpall úr aðalherbergi, hin tvö svefnherbergin eru 6fm. Stofan,
borðstofa  og  eldhús  eru  saman  í  einu  góðu  rými.  þaðan  er  útgengt  út  á  rúmlega  100fm  sólpall.  Húsið
stendur  á  steyptri  gólf  plötu  og  með  gólfhita.  Húsið  skilast  fullklárað  að  utan,  tilbúið  undir  gólfefni  og
innréttingar að innan og með 70 fm sólpalli. Hitaveita og internet komið á svæðið

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Núna er rétti tími fyrir sumarhús!

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

697 4881
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Leikskólinn 
Hulduberg

Stöður deildarstjóra og leikskólakennara eru lausar 
til umsóknar frá ágúst næstkomandi eða eftir 
nánara samkomulagi.

Unnið er eftir metnaðarfullri námskrá, meginmark-
mið á leikskólanum eru að rækta tengsl barnsins 
við náttúruna og umhverfi ð.

Hulduberg er sex deilda leikskóli og þar dvelja 150 
yndisleg börn yfi r daginn.

Kjör leikskólakennara eru samkvæmt kjarasamningi 
Félags leikskólakennara.

Upplýsingar um starfi ð veita Þuríður Stefánsdóttir 
leikskólastjóri og Guðrún Viktorsdóttir aðstoðarleik-
skólastjóri  í símum 5868170 og 8670727.

Starfsmaður óskast 
til að sjá um rekstur Hveravallafélagsins ehf. 

Um er að ræða heilsársstarf með aðsetur á Hveravöllum 
yfi r feraðmanna tímann.

Umsækjandi þarf að búa yfi r eftirfarandi eiginleikum.
• Ríka þjónustulund
• Stjórnunarhæfi leika
• Tungumálakunnáttu
• Æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af ferðamálum.

Upplýsingar gefur Björn Þór Kristjánsson 898 4685 
bjorn@hveravellir.is

Umsóknum skal skilað til Björns Magnússonar Hólabaki 
Sími 452 4573 holabak@emax.is

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 1 júní næstkomandi.
Umsóknafrestur gildir til 10 maí.
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VAKTSTJÓRI Í SAL
SEM BÝR YFIR ÞJÓNUSTULUND 

OG SÝNIR FRUMKVÆÐI

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir 
Ágúst Reynisson í síma 663 9595 

og agust@fiskmarkadurinn.is

AÐALSTRÆTI 12
sími 578 8877

info@fiskmarkadurinn.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi - sérkennsla
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Leikskólasvið

Leikskólinn Ösp er þriggja deilda leikskóli þar sem dvelja 
börn af mörgum þjóðernum. Leikskólinn er staðsettur í miðju 
Fellahverfi  í efra Breiðholti þar sem stutt er í góð útivistar-
svæði, til dæmis Elliðaárdalinn. Á leikskólanum er unnið út 
frá hugmyndafræði heiltækrar skólastefnu og mannréttinda-
stefnu Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um leikskólann er að fi nna á heimasíð-
unni http://www.osp.is

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að leikskólar móti hver sína 
sérstöðu og hafi  faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að: 
• Vera leiðtogi leikskólans og veita faglega forystu á sviði     
  uppeldis og menntunar í leikskólastarfi .
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskól-
ans. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og/eða     
  menntunarfræða er æskileg

• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Þekking á rekstri og tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi 
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita Kolbrún Vigfúsdóttir, þróunarfulltrúi á Leik-
skólaskrifstofu, kolbrun.vigfusdottir@reykjavik.is og  Ingunn 
Gísladóttir, starfsmannastjóri ingunn.gisladottir@reykjavik.is. 
Sími Leikskólasviðs er 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
berast Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 
Reykjavík eða ingunn.gisladottir@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við KÍ 
vegna Félags leikskólakennara.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Leikskólastjóri í leikskólanum Ösp

Laus er til umsóknar staða leikskólastjóra í leikskólanum Ösp, Iðufelli 16.

Störf í 
leikskóla
Laus er  100 % staða frá 1. maí og 100 % staða í 
ágúst eða  áður en skólar hefjast í haust.

Viðkomandi þurfa að bera ómælda virðingu fyrir 
þörfum barna og möguleikum þeirra til náms og 
þroska og vera sjálfur góður í samskiptum., 
skipulagður og stundvís.

Regnboginn er staðsettur að 
Bleikjukvísl 10 á Ártúnsholti.

Ef þú hefur áhuga á nánari upplýsingum sendu þá 
tölvupóst á  regnbogi@regnbogi.is eða hafðu
samband í síma  557-7071

Lovísa Hallgrímsdóttir, skólastjóri

Velferðasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is  

Helstu verkefni:
• Félagsleg ráðgjöf 
• Einstaklings- og fjölskylduvinna
• Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf 
• Þekking og reynsla af starfi  félagsráðgjafar æskileg
• Frumkvæði og sveigjanleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
• Sveigjanlegan vinnutíma

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Félagsráðgjafafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Ella Kristín Karlsdóttir, deildarstjóri 
Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts sími 411 1200, 
netfang: ella.kristin. karlsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Árbæjar og Gra-
farholts, Bæjarhálsi 1 , 110 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 10. maí nk.

Félagsráðgjafi
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir að ráða félagsráðgjafa.
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ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 27. April 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á 

heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of  

Security Guard. The closing date for this postion is April 27, 2008. Application 
forms and further information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

· Þekking og reynsla á sviði byggingariðnaðarins kostur
· Iðnmenntun æskileg
· Reynsla af sölustörfum
· Enskukunnátta
· Tölvufærni
· Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
· Færni í mannlegum samskiptum
· Metnaður til að ná árangri

· Sala og samningagerð
· Viðhald og öflun viðskiptatengsla
· Kynning á vörum fyrirtækisins
· Önnur tilfallandi verkefni

Söluráðgjafi
Sölu- og þjónustufyrirtæki á byggingarmarkaði leitar að 
starfsmanni til starfa við söluráðgjöf.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 virka daga.

Í boði er starf hjá traustu fyrirtæki með góðan starfsanda, góða vinnuaðstöðu 
og samkeppnishæf laun.

óskar eftir matreiðslumanni eða vanri manneskju í eldhús.
Góð laun í boði.  Húsnæði í boði.

Upplýsingar eru veittar í síma 898 4685 eða 
bjorn@potturinn.is

Potturinn og Pannan 
Blönduósi

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SJÚKRALIÐAR !
 Viljið þið bætast í okkar góða hóp?

Sjúkraliðar óskast til starfa nú þegar og í 
sumarafl eysingar.

Starfshlutfall samkomulag.

Vinsamlega leitið upplýsinga sem fyrst hjá
Aðalheiði Vilhjálmsdóttur hjúkrunarforstjóra 

(alla@skjol.is)
virka daga frá kl.9 - 16 í síma 5225600

Halló!  Halló!
Nú er rétti tíminn til að huga 

að sumarstarfi !

Við leitum að áhugasömum einstaklingum 
sem vilja starfa við umönnn

heimilisfólksins í Skjóli.

Ýmsir vaktamöguleikar og starfshlutfall 
samkomulag

Nánari upplýsingar veitir 
Aðalheiður Vilhjálmsdóttir  hjúkrunarforstjóri 

(alla@skjol.is) virka daga frá kl.9-16 í síma 5225600

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Vegna aukinna umsvifa leitar öflugt og rótgróið fyrirtæki á sviði 
vélaþjónustu að starfsmönnum í eftirfarandi störf.
Fyrirtækið sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði vélahönnunar og smíði 
ásamt þjónustu- og viðhaldsverkefnum innanlands og erlendis.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfssvið

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Yfirmaður tæknideildar
Í tæknideild starfa véla- og rafmagnshönnuðir og hugbúnaðar-
sérfræðingar við hönnun á vélum, tækjum og hugbúnaði.

· Áframhaldandi uppbygging deildarinnar
· Starfsmannahald og verkefnastjórn
· Samskipti við viðskiptavini
· Aðkoma að tilboðs- og samningagerð

· Menntun á sviði véla- eða rafmagnsverkfræði/tæknifræði
· Haldbær starfsreynsla skilyrði
· Reynsla af stjórnun kostur

Skrifstofustarf
Leitað er að nákvæmum og talnaglöggum einstaklingi í krefjandi 
skrifstofustarf.

· Umsjón  og eftirlit með verkbókhaldi
· Umsjón með reikningagerð
· Yfirumsjón með verk- og þjónustusamningum
· Verðeftirlit og uppfærslur

· Menntun á sviði iðnfræði, iðnaðartæknifræði, viðskiptafræði eða
   sambærilegu kostur
· Skipulagshæfileikar og vönduð vinnubrögð
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Vélgreinamenntaðir starfsmenn 
Einnig er leitað að starfsmönnum til starfa við nýsmíði, almennt
viðhald og viðgerðir. 

· Menntun á sviði vélvirkjunar, vélstjórnunar, bifvélavirkjunar eða rennismíði.



Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 

landsins með verkefni víða um land.

Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Vegna aukinna verkefna er 
óskað eftir að ráða smiði í 
mótauppslátt.
Vinnuaðstaða er til fyrirmyndar og rík 
áhersla er lögð á öryggi á verkstað.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Frekari upplýsingar veita:

María Þorgrímsdóttir í síma 420 6400 
og Gunnar Jónsson í síma 695 6405.

Umsóknum skal skila á heimasíðu Atafls, 
www.atafl.is, eða senda á skrifstofu 
fyrirtækisins að Lyngási 11, 
210 Garðabæ.

FR
U

M

Ert þú
framúrskarandi 

læknaritari?
Vegna aukinna verkefna leitum við að fleiri
læknariturum í liðsheild okkar hjá Conscrip-
tor ehf.  Í boði eru fjölbreytt verkefni hjá 
spennandi fyrirtæki í góðu starfsumhverfi. 
Ekki þykir verra að við greiðum starfsfólki vel 
fyrir sín störf.

Ef þú hefur góða starfsreynslu og ert tilbúin til 
að vera hluti af skemmtilegri liðsheild þá ekki 
hika við að hafa samband við okkur. Sendu 
okkur upplýsingar um þig sem fyrst á netfangið
starf@conscriptor.is og hver veit nema leiðir 
okkar liggi saman?

Conscriptor ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í ritaraþjónustu 
fyrir heilbrigðiskerfið. Félagið stendur á traustum grunni og 
skemmtilegri liðsheild framúrskarandi hæfileikafólks. Félagið er 
systurfélag Conscriptor AB sem rekur samskonar starfsemi fyrir 
virtar heilbrigðisstofnanir og einkareknar læknastofur í Svíþjóð.

Conscriptor ehf. · Holtasmári 1 · 201 Kópavogur · sími 445 1005 · www.conscriptor.is

Þelamerkurskóli í Hörgárbyggð óskar eftir 
kennara til afl eysingastarfa í eitt skólaár. 
Æskilegar kennslugreinar eru m.a íslenska og 
náttúrufræði á eldri stigum grunnskólans.
Leitað er að metnaðarfullum kennara sem 
hefur áhuga á því að starfa í fámennum 
grunnskóla í nálægð við Akureyri.

Umsækjandi verður að:

 • hafa réttindi til að starfa sem grunnskólakennari
 • hafa ánægju af starfi  með börnum
 • hafa mikin áhuga á kennslu og þróun skólastarfs
 • geta sýnt sjálfstæði og frumkvæði í 
                    vinnubrögðum
  • vera skipulagður og eiga gott með að vinna 
                    með öðrum

Húsnæði á vægu leiguverði er á staðnum. 

Umsóknarfrestur er til 4. maí.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Ingileif Ástvaldsdóttir ingileif@thelamork.is 

 í síma 460 1770 og Unnar Eiríksson aðstoðarskólastjóri 
unnare@thelamork.is í síma 460 1774.

Allar nánari upplýsingar um skólann er að fi nna á 
heimasíðu skólans thelamork.is

Íslensku og náttúrufræðikennarar athugið.

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki í framtíðarstarf. 
Við bjóðum upp á gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: 562-0200 / perlan@perlan.is.

Píanókennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
píanókennara í fullt starf í uppsveitum Árnessýslu 
(Flúðir, Reykholt, Þjórsárskóli). Upplýsingar fást hjá 
skólastjóra í síma 482-1717 eða 861-3884. 
Umsóknarfrestur er til 14. maí 2008. Senda má 
fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til tonar@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistar-
skólum landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum 
í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 
kennarar við skólann.

Margmiðlunarhönnuður
Vefdeild 365 miðla óskar eftir margmiðlunarhönnuði í fullt starf við hönnun 
auglýsinga, vefja, viðmóta og fjölbreyttra margmiðlunarverkefna fyrir vörur og vefi 
félagsins.

Viðkomandi þarf að hafa:
- menntun á sviði margmiðlunar og/eða grafískrar hönnunar
- starfsreynslu í vef- og margmiðlunarhönnun
- góðan skilning á viðmótshönnun, þ.m.t. upplýsingaarkitektúr, nytsemi, 
  aðgengi og stöðlum
- mikla þekkingu og reynslu í vinnu í Photoshop og Flash, kunnátta á Illustrator
  er kostur
- brennandi áhuga á margmiðlun, vera skapandi í hugsun, röskur
  og sjálfstæður

Sótt er um  á vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365. Óskað 
er eftir að umsækjendur sendi inn ferliskrá og yfirlit yfir verkefni.

Súfi stinn Hafnarfi rði
Súfi stinn bókakaffi  Lækjargötu 2a Iðuhúsi. 

Laus eru til umsóknar hlutastörf við 
afgreiðslu og þjónustu. 

Upplýsingar veitir Ólöf í síma: 659-1139. 
Umsóknareyðublöð á www.sufi stinn.is 



ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Gönguleiðir og ræktun 2008, útboð II.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 22. apríl 2008, í síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 6. maí 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12128
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod 

Rangárþing ytra

__________ Útboð ___________

Rangárþing ytra óskar eftir tilboðum í verkið:

ÖLDUR III

HELLU

Gatnagerð og lagnir

Um er að ræða nýtt íbúðahverfi með 56 einbýlis- og
raðhúsalóðum.

Helstu verkþættir eru:

 ... Uppúrtekt 25.000 m³

 ... Fyllingar 10.000 m³

 ... Neysluvatns og fráveitulagnir  4000 lm

 ... Hita og gagnaveitulagnir  1500 lm

 ... Malbikun  15.000 m²

Verkinu verður skipt upp í tvo áfanga og skal fyrri hluta
verksins lokið eigi síðar en 1. nóvember 2008.
Lokaskiladagur verksins er 1. september 2009.

Fyrri hluti, sem er u.þ.b. 2/3 verksins, er að mestu leyti
jarðvegs- og lagnavinna, en seinni hluti yfirborðsfrágangur.

Útboðsgögn eru til afhendingar frá og með þriðjudeginum
22. apríl  gegn 5.000 kr. gjaldi í stjórnsýsluhúsi Rangár-
þings ytra Suðurlandsvegi 1, 850 Hellu og skrifstofu
Verkfræðistofunnar Hnit, Háaleitisbraut 58-60 3.h. 108 Rvk.

Tilboð verða opnuð kl. 11:00 þriðjudaginn þann 13. maí
2008 á skrifstofu Rangárþings ytra Suðurlandsvegi 1 Hellu.

HLJÓMAHÖLLIN
Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ

ÚTBOÐ ÚTVEGGJAKLÆÐNINGA, ÞAK-
FRÁGANGS, INNVEGGJA-  OG LOFTAK-

LÆÐNINGA

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við Rey-
kjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um er að 
ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans og viðbyg-
gingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að hýsa tónlistar-
skóla og poppminjasafn og vera í senn tónlistar- og ráðstef-
nuhús sem gengur undir nafninu “Hljómahöllin”.

Verkefninu er skipt í tvo megin þætti: 
1. Áfangi : Endurbætur á núverandi húsnæði 
   - Stapanum:   1094m².
2. Áfangi : Viðbygging við núverandi húsnæði :    4016m².

Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt í 
útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum :

o Útboð 805 : Útveggjaklæðningar
o Útboð 806 : Þakfrágangur
o Útboð 807 : Innveggja- og loftaklæðningar

Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður lokið í 
júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Atafl  sem fer með aðal-
verktöku í verkinu og umsjón með einstökum verkhlutum 
og undirverktökum. Atafl  fer með stjórn á vinnustað og ber 
ábyrgð á verkinu í heild gagnvart verkkaupa. 

Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda 
verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu THG, Faxafeni 
9, frá og með 23. apríl  2008 kl. 14:00. Einnig er hægt að 
senda netpóst til magnus@thg.is með ósk um aðgang að 
útboðsgögnum á verkefnavef verksins.

Frekari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnunum.  

Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en þann 
14. maí 2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun.

Verkstjóri - vélamaður - meiraprófsbílstjóri.

Vegna mikilla verkefna vantar okkur  sjálfstæða
verkstjóra vana yfi rborðsfrágangi og hellulögn, 

Einnig vantar okkur áreiðanlegan vörubifreiðastjóra 
og vélamann. Góður starfsandi og góður aðbúnaður.

Upplýsingar gefur Kjartan í síma 896-7202, kjartan@lod.is

Glófi  ehf. óskar eftir að ráða 
sölumann í hlutastarfá Akureyri

Leitað er að einstaklingi með áhuga á fataiðnaði ásamt 
reynslu af sölu- og markaðssetningu á þeim vettvangi. Um 
er að ræða 50-70% starf með sveigjanlegum vinnutíma.

Markmið starfsins:
Sjá um, skipuleggja, stýra og framfylgja sölustarfi  
fyrirtækisins á Noðrurlandi í samvinnu við sölustjóra 
fyrirtækisins í Kópavogi.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sjá um sölumál fyrirtækisins frá Hrútafi rði að Djúpavogi.
• Sjá um söluna og samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins                                                                                       
    og efl a tengsl við þá.
• Afl a nýrra viðskiptavina.
• Áætlana- og skýrslugerð er tengist sölumálum á svæðinu 
• Sýna frumkvæði í uppbyggingu og þróun sölustarfs                                                                                          
    fyrirtækisins á svæðinu..
• Þjónusta viðskiptavini okkar eins og best verður á kosið.

Menntun og reynsla sem starfi ð kallar á:
• Menntun og/eða reynsla á svið markaðsmála.
• Áhugi á ullar- og fataiðnaði.
• Tungumálakunnátta; enska og helst eitt norðurlandamál.
• Tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel líkana.
• Góðir samskiptahæfi leikar gagnvart samstarfsfólki 
   og viðskiptavinum.

Umsóknir leggist inná/sendist afgreiðslu Fréttablaðsins, 
merktar “Glófi ” fyrir 28 apríl n.k.
Glófi  ehf.  framleiðir hágæða  ullaravörur, einkum úr 
íslenskri ull, bæði fl íkur og smávörur svo sem sokka, 
vettlinga, trefl a, húfur og ýmsar mokkavörur úr íslensku 
lambskinni, undir vörumerkinu Varma. Þá selur Glófi  teppi 
undir vörumerkjunum Álafoss og Álafoss Interior. Glófi  
hefur í gegnum árin verið þekkt fyrir að vera leiðandi í 
þróun á prjónavöru á Íslandi. 
Fyrirtækið er með þrjár starfsstöðvar; framleiðslu og sölu-
deild á Akureyri, framleiðslu á Hvolsvelli og skrifstofu og 
dreifi ngu í Kópavogi. Alls starfa hjá fyrirtækinu um 
30 manns...

Fyrirtæki athugið!
Getum bætt við okkur verkefnum.

Erum með: 
  Tæknimann, verkstjóra, 
  smiði, múrara og 
  verkamenn. 
  Tímavinna eða tilboð 

Upplýsingar gefur: Eyjólfur í síma 865 8704 eða lkc@lkc.is

Gerðaskóli
Garðbraut 90, 250 Garði

www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Eftirfarandi kennara vantar til starfa 
skólaárið 2008-2009.
• Kennara til almennrar kennslu 
• Kennara til heimilisfræðikennslu, ein staða
• Tónmenntakennara 70% staða

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4227020
Gerðaskóli er þriðji elsti grunnskóli landsins og byggir á 
gömlum grunni en horfi r þó stöðugt til framtíðar. Mikil 
fjölgun nemenda hefur orðið á undanförnum árum og búist 
er við enn frekari fjölgun á komandi árum. Sveitarfélagið 
Garður hefur gefi ð út metnaðarfulla skólastefnu gerðvar í 
samráði við íbúanaog í undirbúningi er stækkun skólans .  
Í Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í dreifbýli en jafnframt 
kosta þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við 
höfuðborgarsvæðið

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eigna-
sviðs Reykjavíkurborgar og 
Vegagerðarinnar:

Miðlæg stýring umferðaljósa 2008 - Lagnir.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 22. apríl 2008, í síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. maí 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12129
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod 
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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ÁRMÚLI – TIL LEIGU! 
Hægt að leigja saman eða í sitthvoru lagi.
LOSNAR 1. maí nk.
SKRIFSTOFUR: 300 fm heildsala/skrifstofuhúsnæði
með sérinngangi. 2. hæð.
Bak við Parket og Gólf.

LAGER
686,5 fm húsnæði á jarðhæð/kjallara á þessum eftir-
sótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu. Hús-
næðið er með allt að 3m lofthæð og malbikuðu bíl-
aplani og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í eld-
hús og salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum nýt-
ingar möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og
með 1. maí 2008 eða fyrr eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
Löggiltur fasteigna - fyrirtækja- og skipasali
Löggiltur leigumiðlari S. 594 5005 / 822 7300

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá kl. 15 :00 til 16:00 
Smárarimi 104

Kársnesbraut - atvinnuhúsnæði til sölu
eða leigu.

Til sölu eða leigu samt. 739,2 fm húsnæði sem
hentar vel til matvælaframleiðslu. Efri hæðin er
500,8 og er möguleiki að kaupa hana eða leigja
sér. Neðri hæðin er 238,4 fm.

Afhending getur verið strax. Allar
nánari upplýsingar veitir Ásmundur

Skeggjason hjá Höfða í síma 895 3000.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 18:00.
Galtalind 13 - íbúð 402 

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
u

m

Til sýnis í dag falleg 4-5 herbergja, samtals 138 fm íbúð, á tveimur
hæðum í Lindarhverfinu í Kópavogi. Neðri hæðin skiptist í flísalagða
forstofu, parketlagt hol og stofu, flísalagt eldhús með fallegri innréttingu
og góðum tækjum, ísskápur og uppþvottavél fylgja, tvö parketlögð
svefnherb.,flísalagt baðherb. og flísalagt þvottahús. Steyptur,
parketlagður stigi á milli hæða. Efri hæðin skiptist í opið parketlagt
rými, sjónvarpshol og vinnuaðstöðu, svefnherb. og litla geymslu. Íbúðin
er mjög miðsvæðis og stutt í margvíslega þjónustu. Verð 34,9 millj.

Olga Lísa (s: 699-2125) sýnir íbúðina 

í dag á milli kl. 16 og 18.

Til sýnis í dag sérlega fallegt, samtals 210 fm, einbýlishús á einni hæð
með 4 svefnherbergjum, innbyggðum bílskúr, stórri hellulagði innkeyrslu
með hitalögn, glæsilegum garði með timburverönd og skjólveggjum.
Hér er á ferðinni sérlega fjölkylduvænt hús á einni hæð á frábærum
stað í góðu göngufæri við skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. Skipti
möguleg á minni eign. Verð 64,9 millj.

Sigurbjartur og Hólmfríður (s: 692-5940) sýna húsið 

í dag á milli kl. 15 og 16.

21.000.000
Falleg og kósý 3 herbergja 71,5 fm í góðu parhúsi með 
sérinngangi í Grafavoginum. Ásamt sér bílastæði. 
Jóninna s. 894-0257 tekur á móti gestum

Fr
u

m

Logafold 147 112 Reykjavík

Opið hús í dag kl. 16:00-17:00

SELTJARNARNESBÆR
Íþróttasvæði við Suðurströnd

Aðkoma og bílastæði
ÚTBOÐ

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
á  aðkomuvegi og  gerð  nýrra bílastæða  við 
Íþróttasvæði bæjarins við Suðurströnd. 

Verkið felst í að endurnýja núverandi aðkomu-
veg,  gerð  nýrra  bílastæða  við  íþróttavöll, 
malbikun  og  hellulögn ásamt lagfæringu og 
frágangi stæða við íþróttamiðstöð.

Helstu magntölur eru: 
   - Gröftur og malbikun:   ~ 800 m3

   - Fyllingar:                     ~ 600 m3

   - Malbik:                     ~ 2.400 m2

   - Fráveitulagnir:            ~ 100 lm
   - Hellulagnir:                 ~ 300 m2

   - Steyptar gangstéttar:  ~ 400 m2

Verktími:  9. júní  - 8. ágúst 2008

Útboðsgögn verða afhent frá og með  þriðju-
deginum  22. apríl  á  skrifstofu tæknideildar,
Bygggörðum 1, Seltjarnarnesi.  Einnig er hægt 
að  óska  eftir þeim   á  rafrænu  formi  með  
því  að  senda tölvupóst  á  netfangið 
helga@seltjarnarnes.is.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 
föstudaginn 16. maí kl. 11:00

Fr
um

96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott sjávarútsýni.
Stofa, eldhús, svefnherbergi, milliloft og baðherbergi.
Stæði í bílageymslu. Íbúð er laus og til afhendingar
við kaupsamning. Verð 32.9 milljónir

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00-15.30
Herjólfsgata-Laus strax

84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð mjög mið-
svæðis á höfuðborgarsvæðinu. Íbúðin skiptist í 2
svefnh. stofu, eldhús og bað. Sérgeymsla á jarðhæð.
Þvottah. Á hæðinni. Verð 20,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Engihjalli - 1 hæð

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Skipholt – 105 Reykjavík
Til leigu glæsileg  264 fm  skrifstofuhæð miðsvæðis í 
Reykjavík. Húsnæðið skiptist í móttöku, fundarherb., 5 
stórar skrifstofur, eldhús, snyrtingar og geymslu. Parket 
og glæsilegt útsýni. Húsnæðið leigist með húsgögnum. 
Lyfta er í húsinu og góð aðkoma.  Laust fljótlega.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Einstakt tækifæri 
- Auðveld kaup
Til sölu mjög góður Pizza staður á  

Höfuðborgarsvæðinu. Þekkt merki , ný 

tæki,og  góð viðskiptasambönd.  

Miklir  vaxtamöguleikar. 

Ýmis skipti koma til greina.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100



BÍLAR &
FARARTÆKI

 Bílar til sölu

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

200.000.-kr afsláttur
Skoda Octavia Wagon turbo árg.’02. ssk 
, ekinn 95 þ. verð 950 þ. möguleiki á 
100%láni. uppl. í s. í 857 7245.

Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn 
139 þ km sjálfskiptur spoiler góð dekk 
verð 670.000- Tilboð 450.000 upplí 
síma 863-0149

Ford Mercury Cougar RX7 árg. ‘94. 
Tilboð óskast. Þarfnast viðgerðar. Rikki 
í s. 866 8915. V8

Subaro Impreza 09/1999. Ekinn 80.000 
km Ssk. 2000cc, 125 hö, 4WD. Góður 
bíll. Verð 550 þús. Uppl. í s. 891 6116.

Toyota Rav 4 árg. ‘00. Ekinn 85000, 
ssk., krókur, sk. ‘08, sumar og vetrard, 
mjög góður bíll. Verð 1150 þús. Uppl. í 
s. 868 3096.

M. Benz E320 árg. ‘96 frábær bíll. AMG 
pakki, ek. 150 þ. Fæst á góðu stgr. verði! 
S. 846 1286.

Subaru Outback árg. ‘04 ek. 25 þús. 
Sumar og vetrard. Leður, upplýsingskjár, 
topplúga ofl. Glæsilegur bíll. V. 2.190 
þús. Uppl. í s. 660 7575.

Lincoln Towncar árg. ‘03, ek. 105 þús. 
Sk. ‘09. V. 2.390 þús. S. 824 3467.

Ford Escape Limited V6.2006. Ekinn 
18.000 mílur. Ssk. Bíll frá Brimborg 
enn í ábyrgð! Verð 3.490.000 áhv. 
2.930.000. Uppl. í síma 822 0102.

Passat 98. Ek. 156 þ. Dráttarkr. Bsk. 
5 gíra. Auka felgur. Nýsk. Verð 430 þ. 
Uppl. í S. 659 3459.

Vel með farinn Avensis ‘06. ek. 50 þús. 
Ssk. 1800 vél. Uppl. í s. 863 1039.

Toyota Yaris árg. ‘99 nýskoðaður ek. 
113.000. Verðhugmynd 450.000. Uppl 
í síma 659-1057

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

Til sölu 3 Citroen Berlingo. Árg.’07. Tveir 
bensín, einn disel. Gráir á lit. Ek. rúm 
20 þús. Lán getur fylgt. Uppl. í s. 824 
1450, Stefán.

Stopp - Stopp - Stopp
Suzuki Liana station 11/’04. Ek. 89 
þ. mjög vel með farinn. Eyðslulítill. 
Reyklaus. Smurbók frá upphafi. Fæst 
gegn yfirtöku. S. 860 8089.

Toyota Yaris árg. ‘02, ek. 103 þús. Listav. 
820 þús. Fæst á 680 þús. Uppl. í s. 
660 7575.

Til sölu Toyota Extracab árg. ‘93. 2,4 
diesel. Ek 242 þ. S. 840 3745.

BMW 850 árg ‘91. Bíllinn búinn að 
standa svoldið lengi verð: tilboð óskast 
í síma:8203478

 0-250 þús.

Nissan Terrano II, 1995 til sölu ca 
240.000 km. Skoðað ‘08. V. 220.000 
ISK Simi 868 6725.

Til sölu Peugeot 206 ‘99 ekinn 80.000. 
Þarfnast lagfæringar fæst á 170.00 Uppl 
í síma 861-5535

Honda crx árg 89 1,6 v-tec 160 
hö.verð:150 staðgreitt. ekkert prútt. 
sími:8203478

Opel vectra station árg. ‘00. ekin 150 
þús, þarf að rétta beyglu að aftan. 
Verð: 130 staðgreitt ekkert prútt. 
sími:8203478

 250-499 þús.

Subaru Lagacy Wagon, árg. ‘97, ek. 224 
þús, 150 hö, sjálfskiptur. Ásett verð 350 
þús. Sími 820-4062

Toyota Avensis ‘99árg. Ný tímar og 
bremsur. ekinn 113 þús, cd, raf í rúðum 
og speglum ásett 750 Tilboð 550 
6974575

 500-999 þús.

PEUGEOT 206 árgerð 2005, ek. 49 þús, 
beins. 4 dyra, sumar&vetrardekk fylga 
með, listaverð 1.020 en selst á 900 þús. 
s.860 6186

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Til sölu Rav4 árg. 2006 ekin 37 þús km 
Húddhlíf, álfelgur, sjálfskiptur og drátt-
arkrókur. Vel með farinn og fallegur bíll. 
verð 3.350.þús Upplýs. í síma 4564102 
og 8975502

Audi TT Roadster 180 HÖ ‘02, ek. 48 þ. 
180 HÖ, Glæsilegur bíll, lítið ekinn og 
vel við haldið. 1,5 milj áhvílandi, Ásett 
verð 2,3 milj. Uppl. í s. 820-4062

 Bílar óskast

Óska eftir lítið keyrðum smábíl 2005-
2007 fyrir 1-1,5 milljón. Uppl. í s. 660 
7037.

Óska eftir að kaupa ódýran notað bíl á 
verðb. 50-150 þús. Skoðaðan og í góðu 
lagi. Uppl. í s. 699 8370.

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790 þús., Dodge Durango frá 2790 
þús., Jeep Grand Cherokee frá 2590 
þús., Toyota Highlander frá 3100 þús., 
Landrover LR3 Discovery frá 5690 þús., 
Benz ML350 frá 5350 þús., Audi Q7 frá 
5750 þús., VW Touareg frá 4750 þús. 
Sími 552 2000. www.islandus.com

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk. 
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 þ. 
Toppþjónustaður bíll S. 864 8338.

Suburban 2500 árg. ‘85 til sölu. Ekinn 
270000. Góður bíll. Upplýsingar í síma 
483 4086 .

Toyota Landcr. GX 35’“ Intercooler ‘98. 
Ek. 229 þ. Vél ek. 5 þ.km, ssk., fjarstart, 
4x kastarar, kastaragrind, Stroker, Profile 
tengi. Nýtt í bremsun. Allt nýtt í heddi 
og blokk. Nýr vatnskassi. Nýr driflæsing-
armótor. 8.manna. V. yfirtaka + 70 þ. kr. 
Áhv. 1.350 þ. Uppl. í s. 615 4555.

Landcruiser 90, ek.99 þ. árg. 11/99. 
38“ V. 2.590 þ. eða tilb. Gestur í S. 
8620281

Ford E250 árg. ‘88 73 D. 6 d. framan, 
aftan. no spin. breyttur 38“ v. 430 þús. 
S 824 3467.

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450 þús., Ford F350 diesel frá 3390 
þús., Dodge RAM 1500 frá 2300 þús., 
Dodge RAM diesel frá 3290 þús., Toyota 
Tacoma frá 2990 þús., Toyota Tundra 
frá 3090 þús. Sími 552 2000. www.
islandus.com

 Sendibílar

M.Benz Sprinter, rauður 318CDI árg. 
9/’07. Ekinn 11 þ., ssk. Mikill aukab. 
Gps, bakkmyndavél, sumar og vetrar-
dekk. V. 4,7 m + vsk. Möguleiki á leyfi á 
NS. S. 892 1085.

 Húsbílar

Til sölu Fíat Dukato ‘97 húsbíll. Verð 
1500 þús. Uppl. í s. 821 8582.

 Mótorhjól

Harley Davidson Sportster (Xl 883 
Custom) ‘06. Harley Davidson VRSCR 
(street Rod) ‘06. Harley Davidson Dyna 
(Wide Glide) ‘05 Hægt að yfirtaka lán ef 
menn vilja Uppl. í síma 893 2323.

Til sölu Suzuki Intruder 1400 árg. ‘05 
ekið 4250 mílur. Verð 999 þús. Uppl. 
í s. 691 8728.

Kawazaki ZX10R ‘07,184 hö, 174 kg, 
eins og nýtt. Krasspúðar, sætishlíf. Ek. 
7 þ.Verð 1400 þ. 200 þ. út + yfirtaka. 
Get tekið ód. bíl/hjól uppí. Uppl í síma 
847 3353.

Til sölu Honda VTX 1300 árg. ‘07 Ek. 3 þ. 
Vance og hines púst. Lítur út sem nýr. V. 
1190 þ. S. 898 2930.

Yamaha XJ 600 árg ‘85 ek. 76 þ. Gott 
hjól í góðu standi. V. 250 þ. S. 894 
7271 Maggi.

Suzuki GSR- 600 skráð í maí 07 - 
Ekið 2800 km. Fæst á yfirtöku láns kr. 
986 þús. Kostar nýtt 1164 þús. uppl. 
S:6998008

Til sölu gullfallegur Intruder 1400. 2001, 
ek. 4900 míl. Einn af þeim alflottustu. 
Sjá fleiri myndir á www.blog.central.
is/intruder1400 Uppl. í s. 692 3099.

 Kerrur

DAXARA 147, stærð 100X150. Verð 40 
þ. Uppl. í s. 617 8345.

 Hjólhýsi

Travellite Pallhýsi
Aðstoðum við innflutning á pallhýsum 
fyrir sumarið. Nokkur sýningarhús á 
staðnum. Verð 14 - 1800 þús. eftir 
stærð. Ferdapallhýsi.com s. 663 4646.

LMC 2006 Hjólhýsi með koju, fortjald 
og fullt af aukabúnaði. Uppl. í síma 
696 6808 .

 Fellihýsi

Starcraft RT-10 fellihýsi til sölu. nýtt 
ágúst 06. Uppl. í s. 899 7510.

 Tjaldvagnar

Af sérstökum ástæðum eru til sölu 2 
glænýir Combi Camp tjaldvagnar. Uppl. 
í s. 897 2000 eða á johannes@sts.is

 Lyftarar

Bt minimover rafmagns bretta tjakkur til 
sölu. Uppl. í síma 8955458

 Bátar

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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Til sölu gúmmíbátur Quicksilver 430 
Mercury 20h og ný kerra. V. 430 þús. 
Uppl. í s. 869 7012.

 Hjólbarðar

Sölumaður hjólbarða 
óskast

Óska eftir öflugum kunnáttumanni 
í sölu á hjólbörðum. Uppl. í s. 844 
4405.

Til sölu dekk 235/70/16. Uppl. í s. 
898 3537.

Michelin 195/65 15“ Sumardekk til sölu, 
lítið notuð. Verð 25000. S.8921898

Til sölu lítið notuð sumardekk 235-60-
16 passa undir t.d. Rav,seljast ódýrt, Jói 
S:6998828

Til sölu ónotuð dekk á álfelgum 195/65 
R15 undir Skoda Oktavia. S: 8615670 
Matthías

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Ræstingar

Ertu of upptekinn ! Ef tig vantar dugnað-
arfork til að taka til hendinni jafnt innan 
sem utan dyra ; þá er mín þjónusta í 
boði. Velkomin að hafa samband í síma 
845 5584.

 Garðyrkja

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

 Bókhald

 - hrbokhald.is -
Tökum að okkur bókhald f. verktaka, 
félög & fyrirtæki. Sími 697 6567.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Fyrirtækið Flispool ehf sérhæft í 
almennum flísalögnum innandyra sem 
utanhúss. Vönduð og fagleg vinnu-
brögð. Gerum tilboð ef óskað er. Uppl. í 
s. 860 0286 Julian.

Sólpallar
Reynsla og vönduð vinnubrög. Föst 
verðtilboð/tímavinna. Ólafur Örn S. 696 
5460.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Getum bætt við okkur almennri smíða-
vinnu, gipsveggjum, pöllum og verönd-
um. Uppl. í s. 844 5948.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Múrarar

Getur bætt við okkur flísalögnum og 
múrverki. Uppl. í s. 770 6563.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

RAFVIRKJAR Tökum að okkur verk í 
kvöld og helgarvinnu. Uppl. 845-7711, 
691-4740

 Trésmíði

E. Sigurðsson ehf.
Húsfélag, einstaklingar og fyr-
irtæki! Get bætt við mig smíða-

verkefnum.
Uppl. í s. 691 8842.

Húsasmíðameistari tekur að sér viðhald 
eða nýsmíði sumarhúsa. S. 869 2159.

 Önnur þjónusta

A-Hús, steinslípun
Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í 
síma 697 4623.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

Til sölu 17“ SUMARDEKK á 
ÁLFELGUM,Cumho 215x45R, mjög lítið 
notuð, sími 847-9899

Lítið notað stelpuhjól fyrir 7-9 ára til 
sölu. Sími 8495411

 Hljóðfæri

Falleg vel með farin harmonikka til sölu. 
Excelsior í tösku. verð 160.000. Uppl. 
846 5374/892 4041

 Vélar og verkfæri

Til sölu rafstöðvar 16-20kw. Upplýsingar 
í síma 5657390 virka daga milli 8:00 
og 18:00

TIL SÖLU
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 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4 
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

 Verslun

Solid Gold
Hunda-og kattamatur. 

1,8 kg. 1.450- 

6,8 kg. 3.390- 

14,8 kg. 5.980- 

Ný sending, óbreytt verð.
Dýrabær Smáralind og 

Hlíðasmára 9, Kóp. www.
dyrabaer.is

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- clean 9 - lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun. Halli, 
sjálfstæður dreifingaraðili. FLP. S. 845 
6310. Nánari uppl. inná http://www
.4ever.is www.4ever.is

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum. 
LR- kúrinn er ótrúlega einfaldur og 
öflugur. Engin örvandi efni eru notuð. 
Dóra 869-2024 www.dietkur.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómull-
arlök, gæði og gott verð. Uppl. í S: 
8916447

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 weeks 
Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 26/5, Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
14/4, 14/7. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 29/4, 7/7. Level IV: 20 
w; Sund 10-11:30 start 4/5. Ármúli 5 S. 
588 1169 www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og aksturs-
mat. Kenni allan daginn alla daga. Uppl. 
í s. 893 4515.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

6 borðstofustólar til sölu, líta út sem 
nýir. Uppl. í s. 567 4327.

King Size rúm til sölu 4 mán gamalt. 
Uppl. í s. 893 6050.

 Heimilistæki

For sale Brand new washing-up 
maschine still in package, Designer 
Computertable with leather chai 
Racing Bike Kids, ladies, gents clothing 
German/English spoken 8250618

 Barnavörur

Vorútsala! 20-50% afsl. IdaT, Moon, 
Fablefant og fleiri flott merki. www.
krili.is

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir 
hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. um miðjan 
maí. Nánari uppl. í s. 822 2118 & 
822 0383einnig á www.labbapabbi.
dyraland.is

Dvergschnauzer hvolpar til sölu með 
ættbók frá Hrfi. Fallegir, greindir, fjör-
ugir og kátir hundar sem fara ekkert úr 
hárum. Fullbólusettir, örmerktir og til-
búnir til afhendingar. s. 8996555 www.
internet.is/kolskeggur kolskeggs@hive.
is

Íslenskir hvolpar, 6 vikna til sölu. 
Afhending 5. maí. Ættbók frá HRFÍ. 
Uppl. síma 698 9120 & 421 7977, vala-
oghelgi@simnet.is

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Íbúð til leigu í Barcelona, til styttri 
eða lengri tíma. Upplýsingar á www.
ibudbcn.blogspot.com, á netfangi ibud.
bcn@gmail.com og í síma 6912418.

Glæsileg íbúð til leigu í hjarta 
Orlando. Verð kr. 8500 nóttin. Sjá 
nánar http://www.evesta.is/Vacation-
Rentals/34716.aspx eða í síma: 
8440907

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Gisting

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300 
orlofshus.is

 Hestamennska

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

Innréttingar í hesthús
Smíðum innréttingar í hesthús 

úr heitgalvanseruðu járni. 
Margar útfærslur. Tilbúin úrvals 
eik, hefluð, nótuð og þurrkuð.
Einnig uppsetningar, vönd-
uð vinna, 10 ára reynsla. 

Eikarstíur. Uppl. í s. 869 6690 
og 691 8842.

8 hesta hús til sölu. Húsið er staðsett 
í Heimsenda. Verð 11.900.000. S. 695 
9199.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

- Baldursgata 7a -
60 fm íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er öll 
nýuppgerð frá toppi til táar. Hún er með 
hljóðeinangrandi gluggum og góðum 
hita. Sérinnganur er í eignina. Skilyrði 
leigutaka: Leiguverð er 140.000.-kr pr. 
mánuð. Aðeins reyklausir einstaklingar 
koma til greina. 3 mánaða bankaábyrgð 
skilyrði. Upplýsingar í síma 868 5001.

Falleg og nýleg 2ja herb. 
íb. í Salarhverfi í Kóp. til 

leigu
 Íbúðinni fylgir lokað bílskýli. 
V. kr. 120 þ. pr. mán. (innifal-
inn hússjóður og hiti). Leigist 
til eins árs og aðeins fyrir 50 
ára og eldri. Bankatrygging. 

Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega.
Uppl. gefur Þórhallur í s. 899 

6520.

Húsavík
Til leigu á Húsavík 4 herb. einbýlishús 
á besta stað í bænum. Laust fyrrihluta 
mai og leigist í 1 ár. Uppl. í s. 896 
8840.

2 herb. í 4 herb. íbúð húsgögn fylgja. í 
Miðbæ Rvk. Leigist út í 1 mán. V. 100 þ. 
S. 895 0497.

Góð 2. herb. Íbúð í vesturbæ 107 
Rvk. laus nú þegar. Leigu verð 120 
þ. á mán. innifalið hússjóður og hiti. 
bankaáb./tryggingavíxill skilyrði. Uppl. í 
s. 898 1188.

Flott 4 herb. íbúð til leigu í snyrtilegu 
fjölbýli í Breiðholti, góðir nágrannar. 
Leiga 1350 þ. á mán. Uppl. í s. 661 
9480.

65fm studioíbúð til leigu á Álftanesi. 
Fallegt rými og einstök náttúrufegurð. V. 
70 þús. á mán. S. 699 4613.

Skemmtileg nýl 90m2 íbúð/skrifstofa 
til leigu í Garðabæ. Verð kr 125 þús. 
S. 8927858

 Húsnæði óskast

2 yndislegar og reglusamar stelpur á 
vinnumarkaðnum óska eftir 3 herb. 
íbúð í langtímalegu. Skilvirkum greiðsl-
um er heitið og útvegum meðmæli 
ef þess er óskað. Vinsamlegast hafið 
samband. Guðný 865 8539 Arndís 698 
0431.

6 manna fjölskylda óskar eftir 6-7 herb. 
íbúð eða húsi frá 1. ágúst. Uppl. í s. 
692 7999.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð á höfuðborg-
arsv. Reglusemi, öruggum og skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í s. 896 8098.

Ungur þýskur arkitekt óskar eftir stúdíó-
íbúð eða lítilli tveggja herbergja íbúð í 
Reykjavík, (170, 107, 101, 105, 108, 104, 
103) ca 30 fermetra. Leiguverð 50.000 
til 60.000. Langtímaleiga. Daniel@krark.
is. Sími 848436

 Húsnæði til sölu

- Til sölu fáránlegu verð -
3 herb. íbúð á besta stað í Torrevieja. 
Snyrtileg eign með sameigl. sundlaug, 
Stutt í alla þjónustu. Miðbæinn eða 
á gólfvöllinn. Verð aðeins 78 þ. evrur! 
Nánari uppl. á hgh-propperties.com & 
0034 663929924.

 Sumarbústaðir

Eignalóð í Grímsnesi til sölu. 0,8 ha, 
3,2 millj. S 867 2647. www.ymislegt.
net/lodir

 Atvinnuhúsnæði

- Mjög gott atvinnu-/
geymsluhúsnæði til leigu 

á Suðurnesjum -
260 fm.húsnæði til leigu 
í Sandgerði til lengri eða 

skemmri tíma. Lofthæð allt að 
7.5m, innkeyrsluhurð 3.6m x 

3.6xm.
Nánari upplýsingar veitir 

Skjöldur í síma 899 8737 sjá 
einnig nánar á www.123.is/

kotin/page/16202/

200m2 verslunarhúsnæði í Bæjarlind 
til leigu. Getur losnað fljótlega, s: 
8975505

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. 
Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899 
3760.

Vantar þig lagerrými? Erum með lager-
rými til leigu 50-500fm. Upplýsingar í 
síma 695 7045 eða 570 7010.

Til leigu ca 800fm iðnaðarhúsn. í Grb. 
Laust 1. maí. Uppl. í s. 897 2000 & 661 
3131 eða á johannes@sts.is

425fm verslunar- og iðnaðarhúsn. á 
Smiðjuvegi til leigu strax. Uppl. í s. 897 
2000 eða á johannes@sts.is

Til leigu 240 fm iðnaðarhúsnæði við 
Drangahraun Hfj. í heild eða í 80 fm 
einingum. 4m háar innkeyrsluhurðir. 
Laust strax. Uppl. í síma 693 4704.

Kona 35 àra òskar eftir herb. frà mai til 
ágùst ì Reykjavik. Uppl. ì s. 690 6024.

Iðnaðarbil, 80 til 1000 ferm til leigu á 
góðum stað í Hafnarfirði. Erum einnig 
með húsnæði á 2 hæð sem hent-
ar undir ýmsa starfsemi, skrifstofur 
eða sem geymsluhúsnæði. Uppl í S. 
8224200 og 6601060, vad@simnet.is

Til leigu 70m2 iðnaðarbil í nýl húsi í 
Garðabæ m góðri hurð. Verð 100 þús. 
S. 8927858

 Geymsluhúsnæði

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695 7045 og 570 
7010.

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

Sumarfrí í Køben? 11. júlí til 3. ágúst. 
Höfum í býtti: 3ja herb. íbúð með ver-
önd á Frederiksberg. Afnot af útisund-
laug, tennisvelli, æfingasal, leikvöllur ofl. 
2 mín í metro, 5 mín í bæinn, 10 mín á 
ströndina. Óskum eftir á Íslandi afnot af 
jeppa og fellihýsi, tjaldvagn eða húsbíl. 
Einnig gjarnan sumarbústað í t.d viku 
- gjarnan á Snæfellsnesi. Erum opin 
fyrir öðrum tillögum. Erum einnig með 
150fm íbúð í Helsingør til leigu eða í 
býtti í maí og júní. svavae@yahoo.dk s. 
+4528293008

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum. Einnig vantar fólk 
um helgar. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal 
og vönum barþjónum. Aldurstakamark 
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið 
samband í síma 844 7589. www.
cafeoliver.is

Málning hf
Málning hf. óskar eftir að 

ráða starfsmann í merkingar á 
umbúðum fyrirtækisins. Um er 
að ræða merkingar á málning-
ardósum og annað tilfallandi. 

Leitum að hressandi starfskrafti 
með góða þjónustulund. Vinna 
frá kl. 8-16. Matur á staðnum.

Uppl. gefur verkstjóri 
(Sigurður) á staðnum eftir 

kl. 13. Dalvegur 18, 201 
Kópavogur.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut 
Sprengisandi. Um er að ræða framtíð-
arstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is 
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í 
síma 822 3642.

Hárrétt hárstofa Núpalind 1 Kópavogi. 
Ert þú metnaðarfullur hársnyrtir sem vill 
leigja stól. Mikil vinna. Frábær kúnna-
hópur. Uppl.gefur Linda Rós s. 868 
7217.
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Kokkarnir veisluþjónusta
Kokkarnir veisluþjónusta vantar 
að ráða aðstoðir í eldhús vegna 

aukinna verkefna.
Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hring-
ið í síma 511 4466 milli kl 9 og 
17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 

81a 101 Reykjavík.

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðin í 
Hagkaupum kringlunni og 
Smáralind. Vantar Bílstjóra 
sem starfar einnig við sam-
antekt á vörum ásamt fleiru. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi 
hafi mikla þjónustulund og 
hæfni í mannlegum sam-

skiptum því starfið er andlit 
fyrirtækisins út á við. Aldurs 

takmark er 23 ár. Áhugasamir 
sendið tölvupóst á runar@kokk-

arnir.is eða hringið í síma 511 
4466 milli kl 9 og 17 á virkum 

dögum.
Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 

101 Reykjavík.

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðið 
í Hagkaupum kringlunni. 

Leitar eftir manneskju til að 
vera yfir og sjá um Osta- og 
Sælkeraborðið í Hagkaupum 

Kringlunni. Starfssvið:

- Innkaup og pantanir 

- Starfsmannahald/mönnun 
vakta

- Laga brauð ofl. sem lagað er 
á staðnum

- Afgreiðsla úr Osta- og sæl-
keraborði Nauðsynlegt er að 

umsækjendur hafi mikinn 
áhuga á mat og matargerð.

Áhugasamir sendið tölvupóst 
á runar@kokkarnir.is eða 

hringið í síma 511 4466 milli 
kl 9 og 17 á virkum dögum. 

Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 
101 Reykjavík.

Öryggisgæslan
Vilt þú starfa hjá framsæknu 

fyrirtæki í fremstu röð 
Öryggisþjónustu á Íslandi. 
Öryggisgæslan leitar nú að 

starfsfólki til næturstarfa og 
verkefna á öllum tímum sólar-
hrings. Við leitum bæði að fólki 
í 100% starf sem og Hlutastörf 

td.helgarvinnu. Aukavaktir í 
boði. Viðkomandi þarf að hafa 
ríka þjónustulund og jákvætt 
hugarfar. Hreint Sakarvottorð 

er skilyrði. Lágmarks aldur 
umsækjanda er 18 ár.

Umsóknir eru á Skrifstofu 
Öryggisgæslunnar ehf. 

Auðbrekku 6 - 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-17 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 568 5030. mailto: egill@

oryggisgaeslan.is

Veitingahúsið Nings
óskar eftir hressu og jákvæðu 

fólki í fullt starf í afgreiðslu. Um 
framtíðarstarf er að ræða þar 
sem unnið er á 15 daga vökt-
um. Hentar fyrir þá sem vinna 
vel með öðrum og hafa góða 
þjónustulund. Nauðsynlegt 
er að vera íslenskumælandi. 
Einnig vantar afgreiðslufólk í 

kvöld og helgarvinnu.
Uppl. í síma 822 8870 eða á 

www.nings.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir vönum manni á valt-
ara í malbikunarframkvæmdir.
Upplýsingar í síma 565 0875 & 

892 0525.

Erum að ráða menn í bygging-
arvinnu. Einnig vantar málara.
Upplýsingar í síma 892 5551.

Kvöldvinna - fullt starf.
Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 
með mikla þjónustulund. Um 

er að ræða fullt starf og er 
unnið virka daga frá 16-00. 

Íslenskukunnátta er kostur en 
ekki skilyrði. Hægt er að sækja 

um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696-7064. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorð-
ið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta 
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð 
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og 
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
krafti til afgreiðslustarfa. Sif / Helga 
gefur uppl. í síma 696 0939 & 699 
5423.

Mjólka og Vogabær óska eftir að ráð 
fólk til starfa við kynningar á vörum fyr-
irtækjanna. Vinnutími er venjulega milli 
klukkan 14 og 18 fimtudaga, föstudaga 
og laugardaga. Nánari upplýsingar veitir 
Dómhildur í síma 6641651.

Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuð-
um snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í 
síma 866 1867, Ingibjörg.

Hjólagrafa
Óska eftir vönum manni á nýlega hjóla-
gröfu. Mikil vinna í boði. Uppl. í s. 824 
7565 & 696 6676.

Líflegt og skemmtilegt sumarkaffihús 
óskar eftir starfsfólki frá 10. maí til 1. 
sept. Um er að ræða annars vegar fólk 
með reynslu í matargerð og hins vegar 
fólk í afgreiðslu í sal. Leitað er eftir 
duglegu og jákvæðu fólki, ekki undir 
20 ára. Áhugasamir sendi umsókn með 
uppl. um fyrri störf og reynslu og með-
mælendum á mpoulsen@mmedia.is 
eða hringi í s: 6617305.

A job in housekeeping Poszukujemy 
ososby do sprzatnia w gesthousie 
miesci sie on w centrum Reykiawiku 
Porsgata 26 jest to praca sezonowa od 
pierwszego maja do pazdiernika , nie 
wymagamy jezyka islanzdkiego, oraz 
angielskiego.Prosimy wszystkie zainter-
esowane osoby o kontak telefoniczny 
lub prosimy przyjsc osobiscie. Prosze 
kontaktowac sie od poniedzialku od 
8-16 telefon 5115570 Sandra

GG flutninigar óska eftir vönum meira-
prófsbílstjórum á dráttarbíla nú þegar. 
Mikil vinna framunda. Umsóknir og 
uppl í síma 5814410

Sláttumenn 
Garðaþjónusta

Garðaþjónusta óskar eftir duglegu 
starfsfólki í skemmtilegt sumarstarf. 
Nánari uppl. veitir Þórhallur í s. 846 
0864.

Óskum eftir nudddömum og körlum á 
bodynuddstofu sem opnar í Maí-Júní. 
Vinsamlega sendið uppl a bodynudd@
bodynudd.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Atvinna óskast !
Par á tvítugsaldri frá Litháen 

óskar eftir atvinnu.
Uppl. gefur Ómar í s. 821 0656.

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Uppl. í s. 866 3175.

Smiðir!
Hópur vaskra smiða ásamt kranamanni 
óskar eftir verkefnum margt kemur til 
greina. nánari uppl. í shc@hive.is.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 

Spjalldömur

S. 908 6666 

Opið allan sólarhringinn.

Við erum par! Par á besta aldri sem 
að langar til þess að hitta önnur pör. 
Höfum reynslu, 100% trúnaður skil-
yrði! ;) Við erum „HotSwing“ á www.
einkamal.is

Halló! 58 ára kona óskar eftir að kynn-
ast manni með svipuð áhugamál. Hef 
áhuga á gömlu dönsunum, ferðalögum, 
útiveru, sundi og ýmsu fleiru. Reykleysi 
skilyrði. Uppl. sendist til Fréttablaðsins 
merkt: Með hækkandi sól

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Mjög falleg íbúð í glæsilegu húsi á frábærum

stað við Laugardalinn, íbúðin og húsið er

talsvert endurnýjað. Íbúðin er snyrtileg og

vönduð 98,6 fm. á fyrstu hæð (sérhæð) ásamt

24,2 fm bílskúr í þriggja íbúða húsi. Áhvílandi

hagstæð lán. Verð 33,9 milj.

Sölumaður Sigurður s. 898 3708

OPIÐ HÚS milli kl 14-16
LAUGARÁSVEGUR 53 - REYKJAVÍK

Fr
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Glæsileg skóverslun
Til sölu ein besta og glæsilegasta skóverslun landsins sem er 
með eigin innflutning og sérstakt  vörumerki.   Vörumerkið er þekkt fyrir 
einstaka hönnun, vandaða og spes  skó.  Hér er  mjög gott tækifæri  til 
að koma sér upp sjálfstæðum rekstri, rekstur sem býður uppá ýmsa 
möguleika. Verslunin er í vel staðsettu leiguhúsnæði í miðbæ 
Reykjavíkur. 

Bergsteinn Gunnarsson lgfs.
RE/MAX TORG
bergsteinn@remax.is
s. 520 9550
gsm 897 5090

Fr
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Til leigu vel staðsett og fullbúið veitingahús
á Hellu, Rangárvallasýslu. Þarna var áður
rekið veitingahúsið Kristján X. Alls 212 fm.
Langtímaleiga.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborgar 
sími 482 4800 • arborgir@arborgir.is

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Til leigu á Hellu
Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

NÚ ER VOR Í LOFTI!
ÓSKUM EFTIR ÖLLUM TEGUNDUM AF

ÍBÚÐAR/ATVINNUHÚSNÆÐI Á SKRÁ!

ÓSKUM EFTIR LEIGUHÚSNÆÐI Á SKRÁ!

FJÖLDI ÁHUGASAMRA Á SKRÁ! 

HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR.

AKKURAT FASTEIGNASALA 594 5000
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Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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DREKAVELLIR - HAFNARFIRÐI
Glæsilegar 157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir
með opnu bílskýli. Húsin eru á þremur hæð-
um. Fernar svalir í suður og norður, sér garð-
ur. Afhennt allveg fullbúið að utan, rúmlega
tilb. til innréttinga að innan. Verð frá 33,0
millj. 7123

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akralands í
Garðabæ. Húsin eru fullbúin að utan, lóð
tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til innréttinga
að innan. Verð frá 52,7 millj. 7443

NORÐURBAKKI 15 OG 17 HAFNARFIRÐI
Glæsilegar sérlega vandaðar 105 til 130 fm
3ja herbergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/
STÆÐUM í bílageymslu. Verð frá 27,4 millj.  
7561

Ekið inn í hverfið frá Bæjarbraut, 
af hringtorgi við Fjölbrautaskóla Garðabæjar.

Sýningaríbúð

Glæsileg íbúð, fullbúin 
húsgögnum frá The Pier og 
gólfefni frá Harðviðarvali.

2–3 herbergja íbúðir

- Hjónasvítur með fataherbergi
- 2 herbergi
- Bílageymsla og lyfta
- Afar rúmgóðar geymslur (20 fm)

Hæðin á Stöð 2

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið 
í Hæðinni, sem hefur fengið 
frábærar viðtökur.

Opið hús í Rúgakri 1 
í dag frá kl. 14–15

www.arnarnes.is

Húsakaup | Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnad. löggiltur fasteignasali

Höfum til sölu fjölmargar íbúðir í eigu íslendinga á Spáni þar sem aðilar eru tilbúnir til að
skipta á íbúðum á Íslandi. Til greina koma bæði skipti á notuðum og nýjum íbúðum á
Íslandi. Í skiptum á Spáni eru í boði eru bæði sérbýli og íbúðir í fjölbýli. Hér gæti verið
tækifæri fyrir stór byggingarfélög að eignast góða orlofsíbúð fyrir starfsmenn á Spáni
eða möguleiki fyrir fólk sem vill prófa eitthvað nýtt og flytja í sólina og hitann á Spáni. 

Allar frekari upplýsingar veita Bogi og Finnbogi á skrifstofu. 

Fr
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VERKTAKAR/BYGGINGARMEISTARAR/EINSTAKLINGAR!

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI!
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Soffía
Theodórsdóttir

löggiltur fasteignasali

Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

ssími 483 5800
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Fljótsmörk 16
Erum með í einkasölu
4ra herb. 194 fm parhús
tilbúið til innréttingar
(einnig hægt að fá eign-
ina fullkláraða). Eignin
sem er á tveimur hæð-
um er mjög glæsileg og
með svölum á þaki bíl-

skúrs. Mjög stutt er í alla þjónustu. 

Fljótsmörk 6-12
Glæsileg 4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýl-
ishúsi með lyftu, bygg-
ingarár 2006. Mjög fal-
legt útsýni er frá suður-
svölunum. Stutt er í
skóla og alla þjónustu. 
Verð 23,9 millj.

Heiðmörk 53
Höfum í einkasölu 3ja
herb. einbýlishús með
um 60 fm rúmlega fok-
heldum bískúr. Eignin er
mikið endurnýjuð. Gott
og vel staðsett hús með
grónum garði og sér-
lega fallegu útsýni. 
Verð 23,8 millj.

Heiðarbrún 55
150 fm parhús sem
tengist á bílskúrum.
Snyrtileg eign sem hefur
verið mikið endurnýjuð
og vel við haldið. Garð-
urinn er gróinn og fal-
legur og eignin er stað-
sett innarlega í rólegum

botnlanga. Róluvöllur er hinum megin við götuna. Fjöl-
skylduvænt umhverfi. Verð 26,8 millj.

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK –– GGOTT OORÐSPOR –– TTRAUST VVIÐSKIPTI

BORGARTÚN NÝTT - LEIGA

Fr
um

Til leigu í Borgartúni annars vegar óvenju bjart og
skemmtilegt 665 fm á jarðhæð með mikilli lofthæð,
gólfsíðum gluggum og góðu aðgengi, og hins vegar
glæsilega innréttað og vandað ca 350 fm skrifstofu-
húsnæði á 4. hæð í sama húsnæði. Húsnæðið er
frábærlega staðsett við sjávarsíðuna við eina af
mestu umferðaræð höfuðborgarsvæðisins í þessu
ört vaxandi viðskiptahverfi borgarinnar. Auglýsinga-
gildi hússins er því mjög sterkt.

Stórkostleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.
Allar nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson

löggiltur fasteigna-, skipa- og fyrirtækjasali
í síma 510 3800 og 895 8321.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsileg 64 fm íbúð á 2. hæð
þ.m.t. sér geymsla í kjallara.
Íbúðin er öll endurnýjuð á vand-
aðan og smekklegan hátt. Opið
eldhús með hvítum sprautulökk-
uðum innréttingum og nýjum
tækjum, baðherbergi mósaiklagt í gólf og veggi, rúmgott svefn-
ehrbergi með góðu skápaplássi og björt stofa með útgangi á svalir
til suðvesturs. Laus strax. Verð 20,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15
Íbúð merkt 0202.
Verið velkomin.
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Safamýri 42
Glæsileg 2ja herb.íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Glæsileg 114 fm 4ra herb. íbúð
á jarðhæð með stórri verönd
með skjólveggjum í vel stað-
settu lyftuhúsi við Arnarnesvog-
inn. Sér geymsla er á hæðinni
og sér stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð af Guðbjörgu Magnúsdóttur arki-
tekt og er afar vönduð á allan hátt. Glæsilegt eldhús með eyju og
hvítum innréttingum, rúmgott sjónvarpshol, 3 rúmgóð herbergi, öll
með skápum og vel innréttað baðherbergi.Náttúruflísar og parket á
gólfum. Óhindrað útsýni er að Álftanesi, út á voginn og til norðaust-
urs. Verð 40,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17
Íbúð merkt 0101
Verið velkomiin.

Strandvegur 9 -Sjálandi Garðabæ
Glæsileg og sérhönnuð íbúð

með óhindruðu útsýni
Opið hús í dag frá kl. 16-17

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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LAND Í SKAGAFIRÐI
TIL SÖLU

Um er að ræða ca. 30 hektara úr landi Ibishóla, landið liggur m.a. meðfram (ca
2,3 k.m) Laxveiðiánni Sæmundará. Veiðiréttur fylgir. Tilvalin eign fyrir m.a.
hestamenn og fl. Verð 20 millj.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Íbúðirnar eru 4ra herbergja 155 fm í þriggja hæða fjölbýlishúsi með
lyftu. Allar íbúðir hafa sérinngang. Bílskúrarnir eru 25 fm. Húsið er
tilbúið til afhendingar fullbúið að utan, lóðin verður tyrfð og bílastæðin
malbikuð. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með innréttingum og
skápum í herbergjum frá GKS, en án gólfefna. Baðherbergi verður
með flísalögðu gólfi og veggi í hurðarhæð. Þvottahús verður með flísalögðu gólfi. Eldhústæki verða úr burstuðu stáli frá
AEG. Baðkar og blöndunartæki frá Tengi. Hurðir frá Agli Árnasyni. Íbúðirnar eru á fyrstu og annari hæð og hafa allar
sérafnotarétt af lóð og svalir er snúa í suður. Verð kr. 37.000.000.-

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar við kaupsamning. 

Tillaga að greiðslum: 
Útborgun kr. 3.700.000.-
Íbúðalánasjóður kr. 18.000.000.-
Lán frá seljanda kr. 15.300.000.- verðtryggt með 6,3% föstum vöxtum til 25 ára

Alls kr. 37.000.000.-
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HÓLMVAÐ 2-4 - GLÆSIÍBÚÐIR Á TVEIMUR HÆÐUM
MEÐ FRÍSTANDANDI BÍLSKÚR

Bolholt 4, 105 Reykjavík
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Heimili fasteignasala • Síðumúla 13 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 

- Eyvindarstaðir eru í Sölva—
dal inn af Eyjafirði u.þ.b. 30
km. Frá Akureyri 
-Tún u.þ.b. 23 HA slegin eft-
ir nokkurt hlé í fyrrasumar.
Verða fín í sumar
-Verið er að vinna í íbúðar-
húsi og verður það nýmálað
án gólfefna í lok apríl
-Ágæt rjúpnaveiði er í land-
inu
-Hesthús rúmar í dag 14-16
hross. 

Eyvindarstaðir eru nýverið samþykktir inn í Norðurlandsskóga og hafa
lauslega verið metnir 130 ha lands til skógræktar

Upplýsingar á skrifstofu Kletts í síma 534-5400
Einar Viðarsson  697-9262
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

Til sölu jörðin Eyvindarstaðir 450 ha 
Tilvalið fyrir áhugamenn um hesta, 

rjúpnaveiði, skógrækt og raforkuvinnslu

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS, 
SUNNUDAGINN 20. APRÍL 

Á ÖLDUSLÓÐ 13, HAFNARFIRÐI
MILLI KL. 14 OG 15, 

Höfum í sölu mjög góða íb. á tveimur hæðum í tvíb. ásamt bílsk.
samtals 212 fm. Neðri hæð; gott eldh. með nýlegum innr. úr
kirsuberjaviði, saml. stofur, svefnh. gestasn. þvottah. vinnuh. Efri
hæð; fjögur svefnh. hjónah. með skápum, baðh. flísar á gólfum,
baðk. Gólfefni, parket og flísar. Nýjar innihurðir úr kirsuberjaviði á
neðri hæð svo og sólbekkir. Rafl. endurn. nýleg tafla. Mjög góð eign
sem vert er að skoða. VERÐ TILBOÐ.

TORFI OG MARGRÉT TAKA Á MÓTI GESTUM

Fr
um
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Þ
egar ég hóf að undirbúa mig rakst ég 
á grein í erlendu tímariti frá 2004 um 
þáttöku kvenna í leiksýningum í 
Afganistan. Þar hefur  verið róstur-
samt svo vægt sé til orða tekið. Land-

ið var hernumið af Sovétmönnum, Afganir 
náðu að reka þá úr landi með vopnuðum átök-
um. Síðan þá hefur verið stríðsástand í landinu, 
borgarstyrjöld. Stór hluti þess er óbyggilegur 
vegna loftárása og stríðsreksturs. Fólk lifir í 
ótta, án matar, rafmagns, menntunar, Mér var 
spurn hvers vegna er leikhús nauðsynlegt.
þar? 

Svarið var augljóst. Leikhús í sinni einföld-
ustu mynd þarf bara leikara og áhorfendur og 
getur vel verið án rafmagns. Áhorfandinn þarf 
ekki að vera læs og leikarinn getur jafnvel 
ferðast fótgangandi til afskekktustu staða. En 
hvert var þá erindi þessa leikhúss við áhorf-
endur sína? Naseeba 16 ára leikstjóri og leik-
skáld svarar: „Jú leikhús er miðill sem getur 
hjálpað okkur Afgönum til þess að binda enda 
á þetta myrka tímabil í sögu okkar og hjálpar 
til  að rannsaka og skilja það. Leikhús getur 
hjálpað okkur við að finna betri leiðir til þess 
að vera til í framtíðinni.“ 

Leikhúsið hefur ætíð átt samfélagslegu hlut-
verki að gegna. Það hefur  ætíð verið vettvang-
ur til að skilgreina sannleika lífs okkar og sam-
félags.  Staður þar sem við tökumst á við 
hugmyndina um okkur, manneskjur og 
samfélag manna. 

Augljósasta vísbendingin um það hlutverk 
er að við höfum samþykkt að veita opinberu fé 
til leiklistarstarfsemi. Um það ríkir þjóðarsátt, 
hluti af samkomulagi um  það  sem við teljum 
vera til  almannaheilla.  Rétt eins og vegir 
sjúkrahús, skólar, löggæsla.

En hver er þá skylda okkar við þá sem sækja 
leiklistarviðburði sem borgaðir eru úr sameig-
inlegum sjóðum. Hver er þá skylda okkar 
áhorfendur? 

Þeir sem eru  óháðir framlagi frjáls markað-
ar hljóta að þurfa af gefa þjóðinni í staðinn það 
leikhús sem hún þarf. Ekki það leikhús sem 
hún vill . Jafnvel að segja það sem enginn vill 
heyra.   Það er ekki okkar að koma með lausn,  
hinn stóra sannleik, heldur að eiga  orðræðu 

við áhorfendur og samfélag í endalausri leit 
okkar raunverulegum sannleika. Vinnan er 
leitin sjálf en ekki að bera á borð niðurstöður. 
Þær eru í verkahring áhorfandans. Skynjun 
okkar ræður raunveruleika okkar. Sannleik-
ann. Við listamenn getum einungis haft áhrif á 
hana ,jafnvel breytt skynjun okkar og gert 
okkur þannig kleift að breytast og breyta sam-
félaginu í leiðinni. 

Sá gjörningur að gera konu það kleift að 
stíga á svið  án blæju í samfélagi sem hefur 
búið við ógnarstjórn Talbana er tilraun til að 
endurskilgreina raunveruleikann. 

Hversu vel gengur íslensku leikhúsi að 
gegna sínu hlutverki? Hefur áhorfandinn 
kannski gleymt þeirri kröfu á leikhúsið? Eða 
hið opinbera breytt skilgreiningu sinni á hlut-
verki leikhússins?

Sú staðreynd að  leikhúsið þarf í auknum 
mæli að leita til markaðarins eftir fjármagni 
er vísbending í þá átt. Ekki einungis sjálfstæð-
ir leikhópar heldur líka  stofnanaleikhúsin. Hið 
opinbera setur jafnvel skilyrði að ákveðnum 
markmiðum um aðsókn  sé náð ella sé fjár-
framlag í voða sem stefnir samfélagslegu hlut-
verki leikhússins í hættu. Þeir sem keppa á 
markaði um hylli neytenda þurfa  að höfða til 
lægsta samnefnara eða búa til hámenningar-
afþreyingu sem fullnægir hugmyndum borg-
arstéttarinnar. Hættulaust leikhús, griðastað 
ímyndunaraflsins. Þægilega loftkælda kvöld-
stund með færustu listmönnum. Þar færðu 
hæfilegan skammt af Kaþarsis án þess þó að 
hann ógni eða setji úr jafnvægi raunveruleika 
þinn. Leikhús í þessu samhengi er viðskipta-
hugmynd, iðnaður, eins og hver önnur vara eða 
þjónusta. 

Í því umhverfi getur reynst ómögulegt að 
segja eitthvað sem þarf að segja, en enginn vill 
heyra.  Í því umhverfi er leikhúsið einungis 
afþreying. Hlutverk áhorfenda verður bara að 
skera úr um hvað sé skemmtilegt eða leiðin-
legt. Og enginn vill vera leiðinlegur.

Ef þetta ástand verður viðvarandi er ekki 
langt að bíða að upphefjist raddir sem vilji 
draga úr framlögum til opinbers leikhúsrekst-
urs.  Það er ekki eðlilegt í blönduðu markaðs-
hagkerfi að ríkið framleiði afþreyingarefni í 

samkeppni við einkaaðila. Umræðan um leik-
hús verður lík umræðunni um hlutverk Ríkis-
útvarpsins. 

Kollegar mínir segja lítið þýða að að vinna í 
leikhúsi sem enginn vill sjá. Ég er alveg full-
komlega sammála því. Maður vinnur til þess að 
breyta eða hafa áhrif á skynjun okkar á raun-
veruleikanum og þarf að ná til áhorfanda. Leik-
hús er ekki til án hans.  Við  þurfum að höfða til 
hans, án þess að gera málamiðlanir um ásetn-
ing okkar.  Við eigum ekki að stíga á sviðið án 
þess að svara spurningunni: „hvers vegna þetta 
verk og af hverju núna?“ 

 Leitin að sannleikanum getur nýtt mismun-
andi farartæki en eldsneytið á alltaf að vera 
brýn þörf til að véfengja gömul sannindi eða 
velta við nýjum. Farartækin geta verið ýmis-
leg, jafnvel fornbílar. Þó svo að við sinnum 
þessari skyldu sem við höfum gert samkomu-
lag um þýðir það ekki að við útilokum ein-
hverja tegund af leiklist Í Afganistan er efnis-
skráin margbreytileg, revíur, söngleikir, 
Chekov til Söru Kane. En ásetningur þeirra er 
að endurbyggja  sig sem þjóð, semsamfélag, 
sem manneskjur. 

Við búum í samfélagi þar sem lífi okkar er 
ekki ógnað af stríðsátökum  né hungursneið.
Við getum látið skoðanir okkar í ljós án þessa 
að þurfa að þola pyntingar eða leggja lífið að 
veði. Það er óskandi að við hefðum sama hug-
rekki og þeir sem leggja allt í sölurnar í leitina 
að sannleikanum.

Hluti af samkomulagi?

Jón Páll Eyjólfsson leikari og leikstjóri.

þróun innlendrar leikritunar um 
þessar mundir, með endurupp-
færslu á Sólarferð eftir Guðmund 
Steinsson.

Ef litið er til erlendrar samtíma-
leikritunar má t.d. nefna Engi-
sprettur í ægifagurri uppfærslu á 
Stóra sviðinu. Á Smíðaverkstæð-
inu voru í vetur kynnt þrjú glæný 
erlend leikrit, en nú eru þar í sýn-
ingu franska leikritið Vígaguðinn 
sem var frumsýnt um svipað leyti 
í heimalandi höfundar og hér á 
landi og Sá ljóti, nýtt þýskt verk 
sem reynir á leikhúsformið á 
óvenjulegan og spennandi hátt. 
Nýlega var sýningum á klassíska 
verki leikársins hætt. Sýningin og 
sú listræna tvenna sem boðið var 
upp, á með Ívanov í Þjóðleikhús-
inu og Brúðgumanum í kvik-
myndahúsum í vetur, vitnar um 
metnað og áræði enda skilaði 
úrvinnslan á sama verkinu fyrir 
tvo ólíka miðla frábærri niður-
stöðu í báðum tilfellum.  Sýning-
um á Ívanov var hætt fyrir fullu  
húsi og meiningin að taka sýning-
una upp síðar til að svara eftir-
spurn og leyfa fleirum að njóta

Í enn stærra samhengi
Hróður þess starfs sem fram fer í 
Þjóðleikhúsinu berst víða og 
eykur veg okkar listsköpunar 
erlendis. Sýningu Þjóðleikhúss-
ins á Pétri Gaut berst reglulega 
boð á erlendar leiklistarhátíðir, 
Baðstofan verður fulltrúi Íslands 
á hátíð í Þýskalandi í vor þar sem 
það markverðasta í evrópskri 
leikritun verður kynnt. Óhapp! 
hefur verið tilnefnt til norrænu 
leikskálda  verðlaunanna, brúðu-
sýningin Umbreyting á inni boð í 
Konunglega leikhúsinu í Kaup-
mannahöfn og sýning Þjóðleik-
hússins á Ívanov hefur þegar 
vakið áhuga erlendis. 

„Sá sem leikur sér að eldi getur 
brennst. En hann getur líka heillast 
og uppljómast.“ Þessi lokaorð 
Lepage í ávarpi hans á alþjóða 
leikhúsdeginum vil ég einnig gera 
að mínum.  Starf í leikhúsi er 
vissulega leikur að eldi í margvís-
legum skilningi og ég get ekki 
annað en óskað þess að sem flestir 
af okkar hæfileikaríka og gáfaða 
leikhúslistafólki kynnist þeirri 
gleði að heillast og upptendrast, 
án þess að brenna sig, og takist að 
varðveita þá gleði í hjartanu, 
hvernig sem árar.

Atriði úr sviðsetn-
ingu Baltasars 
Kormáks á Ívanov 
eftir Anton Tsjek-
ov í Þjóðleikhús-
inu fyrr í vetur. 
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Í okkar nýja veruleika er allt sett 
á svið. Er leikhúsið ekki orðið að 
nokkurs konar líkani fyrir sam-
félagið,  lítill leikur í stóra leikn-
um þarsem bílar eru frumsýndir 

og stjórnmálamenn hannaðir. Og hvert 
er þá hlutverk þess? Ég ætla að tala 
um grunninn undir nýja veruleikann. 
Hið svokallaða „frjálsa“ markaðskerfi 
eða óhefta kapitalismann sem er æ 
meir að ryðja sér til rúms í leikhúsinu 
og setja svip sinn á orð og hugmyndir 
leikhúsfólks um heiminn. Um hríð 
hefur mikill samhugur ríkt um það í 
samfélaginu að „frjálst markaðskerfi“ 
sé eina hagkerfið sem mannkynið hafi 
um að velja. Þegar svokölluð kommún-
istaríki hrundu var öllum hugmyndum 
um önnur þjóðfélagsform en það hag-
kerfi, sem byrjaði reyndar að þróast 
hér í Evrópu á átjándu öld og kallað er 
kapitalismi, sópað út af borðinu. 

Á „frjálsum“ markaði hins óhefta 
kapitalisma gildir lögmálið um fram-
boð og eftirspurn. Allt er óþarft sem 
ekki er hægt að selja á markaðnum 
með gróða, eða ekki er hægt að ná fram 
gróða með. Enginn munur er gerður á 
þörfum samfélagsins og þörfinni að 
græða. Notagildi og sannindi víkja 
fyrir þessari gróðaþörf. Því lögmálið 
segir: án gróða getur kapitalið ekki 
fjárfest að nýju. Án nýrra fjárfestinga 
verður enginn hagvöxtur. Og enginn 
hagvöxtur leiðir til atvinnuleysis. Þetta 
lögmál markaðarins er ekki sett fram 
sem einhver tilgáta jafnvel ekki sem 
fullyrðing heldur sem helgisaga, ný 
trúarbrögð. Og allir trúa þessu. Eink-
um þó því að engar þarfir séu til nema 
þær sem bjóða má til sölu á markaði. 
Allir trúa því að ekkert kerfi nema 
markaðskerfið sé tiltækt til að komast 
að því hvað er nothæft. Leggja verði 
mat á alla hluti út frá gróðamöguleikum 
þeirra. 

Þessi trúarbrögð hafa fengið við-
skiptafræðideildir, viðskiptaháskóla til 
að  bólgna út. Leikhúsfólk sækir sér 
framhaldsmenntun í viðskiptanám, ekki 
heimspeki, fagurfræði. Og þá er komið 
að aðalgallanum sem  innbyggður er í 
„frjálsa“ markaðskerfið, óhefta kapital-
ismann. Hann gerir hvergi ráð fyrir 
manngildinu. Hann gerir hvergi ráð 
fyrir manninum, manninum sem hugs-
andi tilfinningaveru og þeim þörfum 
sem af því skapast. Þarfir eru, eins og 
áður sagði, bara það sem hægt er að 
setja á markað, aðrar þarfir eru ekki til. 
Og þó þetta hljómi fáránlega þá er þessu 
trúað. Af því að einn ríkjandi þáttur í 
„frjálsu“ markaðssamfélagi er að það 
krefst þess að vera ekki dregið í efa. 
Það má alls ekki. Öll skulum við sitja 
saman pen og prúð á miðjunni! Laus við 
hugmyndafræði, laus við stjórnmál. 
Kerfið er einfaldlega satt vegna þess að 
það er. Samasem merki hefur líka verið 
sett á milli þess og menningar, frelsis og 
einstaklingshyggju. Hlutirnir hafa 
meira að segja gengið svo langt að sumir 
eru farnir að nota frjálsa markaðinn 
sem samheiti fyrir mikilvæga orðið: 
lýðræði. Svo  hvernig getur nokkur 
vogað sér að draga kerfið í efa? Trúar-
brögð dregur maður ekki í efa.   

En af hverju ekki? Getur verið að 
lausnin sé fundin í eitt skipti fyrir öll? 
Engin önnur form mannlegs samfélags 
séu hugsanleg en þar sem gróðinn stýr-
ir för? Hefur ímyndunaraflið yfirgefið 
okkur?  Ég held reyndar að það sé lífs-
spursmál fyrir leikhúsið, fyrir samfé-
lagið, jafnvel fyrir heiminn allan að við 
drögum þetta hagkerfi í efa. Og hvað 
leikhúsið sérstaklega varðar þá hefur 
það jafnan talist ein af skyldum þess að 
reyna að sinna þeim þörfum sem skap-
ast af því að maðurinn er hugsandi til-
finningavera. Það er því út í hött fyrir 
leikhúsfólk að ræða samfélagslegt hlut-
verk sitt ef það byrjar ekki á að draga 
það samfélag í efa sem mun, ef fer fram 
sem horfir, útrýma öllu úr leikhúsi 
nema því sem hægt er að græða á. 

Í sumar sem leið ók ég um Norður-
land og Austfirði en á því landsvæði  
átti ég lögheimili í nær þrjátíu ár. Margt 
hefur breyst þar undanfarið. Gróða-
hyggjan, kvótakerfi hafa rústað byggð-
um, bændur eru horfnir af búum sínum, 
smábátum hefur fækkað,  kaupfélögin 
eru horfin en gistiheimili hafa risið og 
söfn. Sædýrasöfn, iðnaðarsöfn, steina-
söfn, byggðasöfn, smámunasöfn. Á 
Seyðisfirði var nagli hamraður til yfir 
eldi fyrir mig, í Eyjafirði gekk ég milli 
glerskápa og borða þarsem komið hafði 
verið fyrir hundrað, þúsund, eða hundr-
að þúsund nöglum sem  hirðusamur 
maður hafði sánkað að sér úr búðum og 
byggingarframkvæmdum. Elsti nagl-
inn var frá átjándu öld.  Landsbyggðin 
er smátt og smátt að breytast í safn yfir 
líf sem einu sinni var. Og frammi fyrir 
þeirri staðreynd, hugsaði ég: Þannig 
mun einnig fara fyrir leikhúsinu nema 
fólkið innan þess horfist í augu við það 
hagkerfi sem það lifir í og fari að draga 
það í efa. 

(Erindinu hefur verið 
breytt fyrir prentun) 

Fyrst er að efast

María Kristjánsdóttir leikstjóri.
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ýja Óperuhúsið í Víkinni, eins og 
Osló hét til forna, var vígt þann 11. 

apríl við hátíðlega athöfn að viðstöddu 
fjölmenni virðulegra gesta. Haraldur kon-
ungur hélt hátíðartölu af svölum stóra sal-
arins í húsinu og við hlið hans sátu Sonja 
drottning, Margrét Þórhildur Danadrottn-
ing, Ólafur Ragnar, frú Dorrit og Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands. 

Það er hin þekkta norska arktektastofa 
Snjóhettan sem hannaði húsið og bar hún 

sigurorð af fjölda alþjóðlegra arkitektastofa 
í samkeppni árið 2000. Byggingin er 38.500 fer-
metrar og eru um hundrað vistarverur í húsinu. 
Aðalsalurinn tekur 1370 gesti í sæti. Þá er í húsinu 
annar salur sem tekur 400 gesti í sæti. Mun húsið 
vera stærsta mannvirki sem rís til samkomuhalds 
í Noregi í 700 ár frá því dómkirkjan var reist í 
Niðarósi um 1300. Húsið er allt klætt að utan með 
hvítum marmara. Stór ljósakróna úr 17 þúsund 
glerstykkjum skreytir fordyri hússins og hangir 
16 metra yfir gólfi. Er byggingin öll hin glæsileg-
asta og þyrptust þúsundir gesta í húsið um síðustu 
helgi til að skoða það, sem kom nokkuð á óvart en 
um það hefur staðið nokkur styrr, mest vegna 
kostnaðar við bygginguna sem mun vera um 40 
milljarðar. Það hefur fullkomna aðstöðu til flutn-
ings á óperum, söngleikjum og listdansi en mun 
jafnframt standa fyrir tónleikahaldi af ýmsu tagi.

Efnisskrá hins nýja húss fyrstu vikurnar er 
meðal annars helguð tveim dagskrám með úrvali 
úr óperuverkum frá liðnum fjórum öldum. Það 
eru norskir söngvarar sem koma þar fram. Þá er 
fyrirhuguð sviðsetning í lok maí á óperu Monte-
verdis, Orfeus, í nýrri sviðsetningu sem unnin er 
í samstarfi við Opera North á Englandi og Glimm-
erglass-óperuna í Bandaríkjunum. En húsið er 
einnig ætlað undir starfsemi Norska ballettsins: 
Þar eru fram undan frumsýningar á fimm ball-
etta dagskrá, en Jiri Kylián og Karina Guizzo eru 
listrænir stjórnendur. Minni salurinn verður 
vígður í lok þessarar viku með nýjum heilskvölds-
ballett eftir Ingun Bjørnsgaard við nýja tónlist 
eftir Rolf Wallin og Henrik Hellstenius. 

Verkefnaskrá haustsins er glæsileg: Berlínar-
fílharmónían er væntanleg undir stjórn Simons 
Rattle, Daniel Barenboim mun koma þar fram, 
óperan Porgy og Bess verður þar á fjölunum í 
sumar, Bryn Terfel er bókaður og stórar sviðsetn-
ingar á Hnotubrjótnum og Leðurblökunni. Dag-
skráin er bókuð dag hvern á báðum sviðum ár 
fram í tímann og er aðgengileg á vef hússins: 
www.operan.no.

Konunglega í Höfn

Hið nýja óperuhús í Osló. Það er hent gaman að því í Noregi að þetta sé eina óperuhúsið í heiminum sem gestir ganga ofan á, 
en það stendur við sjó og verður því eitt þeirra húsa heimsins sem verða nátengd vatni, rétt eins og óperuhúsið í Sydney og 
tónlistarhúsið í Reykjavík. MYND/NORSKA ÓPERAN /JARO HOLLAN 

Konunglega leikhúsið í Kaup-
mannahöfn hefur tilkynnt verk-
efnaskrá sína fyrir komandi starfs-
ár. Leikhúsið hefur á síðustu 
misserum bætt við sig tveimur 
nýjum stórhýsum: Óperunni og 
nýju leikhúsi en innan veggja þess 
eru bæði leiksýningar, starfsemi 
Konunglega ballettsins og óperu-
flokkur. Er það stærsta leikhús-
stofnun á Norðurlöndum. Nýju 
húsin hafa aukið mjög kröfur til 
stjórnar hússins en torvelt er talið 
að ná áhorfendum á þann fjölda 
verkefna sem þar verða í boði. 

Yfirmaður leiklistar í húsinu, 
Emmet Feigenberger, er nýkom-
inn til starfa og leitar víða fanga í 
verkefnaskrá fyrsta starfsárs síns. 
Fyrsta verkefni leikársins er sum-
arrevía, en revíur eru fastur hluti 
af dönsku leikhúslífi yfir sumar-
mánuðina. Er frumsýning fyrir-
huguð á Stóru senunni þann 11. 
júní, en önnur ný verkefni taka að 
líta dagsins ljós frá og með haust-
inu. Sænska leikkonan Gunnel 
Lindblom setur upp Páska eftir 
Strindberg í lok ágúst. Nýtt verk 
eftir Line Knutzon, Handverks-
menn, um erlenda farandverka-
menn, verður frumsýnt í septemb-
er, en Gítarleikarar hennar eru nú 
á Litla sviðinu í Borgarleikhúsinu. 
Það er sérpantað fyrir húsið. Musi-
cal er líka nýtt verk eftir Line 
Mörkby og verður frumsýnt í lok 
september. Nýtt verk eftir Jokum 
Rohde, eitt fremsta leikskáld 
Dana, er á fjölunum í október. 

Erlend verk eru ekki mörg á verk-
efnaskránni; Ifigenia eftir Evrip-
ídes og Lukkuriddarinn eða Play-
boy of the western world eftir J.M. 
Synge eru á dagskránni. Þá mun 
Frank Kastorf hinn þýski koma og 
setja upp sýningu eftir meistar-
verki Hermans Bang, Stuk. Verk 
helgað Ghitu Nørby er á skránni 
síðar á árinu, einnig heimildaverk 
um bókastuldinn úr Konunglegu 
bókhlöðunni sem frægur varð 
fyrir fáum árum. Nokkrir gesta-
leikir eru ákveðnir: Munchner 
Kammerspiele kemur í heimsókn 
með Óþelló og Deutsches Teater 
Berlin flytur Faust í október.

Danskir fjölmiðlar eru spenntir 
yfir nýju verkefnaskránni.

Óperustjórinn á Konunglega 
hefur líka birt verkefnaskrá næsta 
árs. Frá síðasta ári verða teknar 

upp sýningar á Don Carlos og La 
Traviata eftir Verdi, ópera Joach-
ims Holbek eftir sögu Astrid Lind-
gren, Bræðurnir Ljónshjarta, Káta 
ekkjan eftir Lehar og Brúðkaup 
Figarós eftir Mozart. 

Nýjar sviðsetningar verða á 
sviði frá haustinu: Rósariddarinn 
eftir Strauss, Pertenope eftir 
Händel, Wozzeck eftir Alban Berg, 
Nauðgun Lukretiu eftir Britten, 
Tristan og Isolde Wagners og Tyrk-
inn á Ítalíu eftir Rossini. Tíðindi 
eru af nýrri óperu eftir óperustjór-
ann, Bo Holten, sem samin er eftir 
sögu P.O. Enquist, Heimsókn líf-
læknisins, um valdatíma Struen-
see í Kaupmannahöfn sem endaði 
illa. Er það í annað sinn sem þeir 
sögulegu atburðir verða efni í 
óperu, en eins og kunnugt er samdi 
Verdi Ballo in Mascara eftir þeim 
grimmilegu atburðum, þótt þeir 
væru færðir til í tíma og stað til að 
fela efnið sem var enn feimnismál 
meðal aðals Evrópu þótt liðin væru 
150 ár frá valdatíma Struensee. 

Eins og í leiklistarpartinum af 
rekstri hins Konunglega er tals-
vert um gestaleiki á óperusviðun-
um: Jóska óperan sýnir Töfraflaut-
una og Ástardrykkinn, Staatsoper 
Berlin kemur með Phaedru eftir 
Henze með leikmynd Ólafs Elías-
sonar, Óperan í Malmö sýnir í Höfn 
óperuna Dead Man Walking eftir 
Jake Heggie en óperuverk byggð á 
kvikmyndum eru farin að verða 
nokkuð tíð á verkefnaskrám óperu-
húsa heimsins. 

Ein virtasta leikkona dana, Ghita Nørby, 
fær sviðsetningu fyrir sig á nýrri verk-
efnaskrá Konunglega danska leikhúss-
ins á næsta starfsári. 

NÝJA ÓPERAN
í Víkinni vígð
Glæsilegt óperuhús var vígt fyrir tíu dögum í Osló. 
Þar verður til húsa Norska óperan, Þjóðarballettinn 
og verður húsið einnig notað til tónleikahalds. 
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imitri Eipides hefur unnið við 
stórar kvikmyndahátíðir í 
áratugi, svo sem Montreal 
og Toronto, og er kunnur 
sem dagskrárstjóri Alþjóð-
legu kvikmyndahátíðarinnar 

í Reykjavík. 
„Ég trúi því að það sé hægt að 

breyta þessum heimi til batnaðar. 
Ég geri það ekki sjálfur en myndirnar 
sem ég sýni á hátíðinni geta gert það og 
ég vil aðstoða við að koma þeim á fram-
færi. Ég veit að það er útópísk sýn en 
ég trúi því að það sé hægt að hafa 
jákvæð áhrif á fólk, og sérstaklega ungt 
fólk. Ég held að fólk sé illa upplýst í 
heiminum. Við treystum á fjölmiðla til 
að sjá okkur fyrir upplýsingum og þeir 
gefa oft skakka mynd, það sem við 
vitum um heiminn er það sem Reuters- 
og AP-fréttastofurnar segja okkur. Mér 
finnast heimildamyndir mikilvæg rödd 
vegna þess að þær veita okkur upplýs-
ingar eftir óháðum leiðum og óhefð-
bundnum leiðum. Fólk sem fer út með 

litlar stafrænar myndavélar og tekur 
upp mynd í sínu nánasta umhverfi 
hefur eitthvað fram að færa fyrir 
áhorfendur. Við lifum í heimi sem er 
þjakaður af vandamálum hvert sem við 
lítum, jörðin og andrúmsloftið er í vafa-
sömu ástandi og vatnsmengun er mikil. 
Svo eru málefni eins og mannréttindi, 
stríð, sjúkdómar á borð við alnæmi, 
innflytjendur, fátækt, heimilisleysi og 
svo mætti lengi telja. Það eru svo mörg 
málefni sem við viljum helst ekki hugsa 
um vegna þess að við viljum bara okkar 
þægindi og sjáum heiminn í rósrauðu 
skýi. Ég vil að fólk sé upplýst og með-
vitað og myndi sér skoðanir, og þá sér-
staklega ungt fólk,“ segir Dimitri. 

Ekki lengur fordómar
Heimildamyndagerð er gamalt listform 
og varð til á undan leiknum kvikmynd-
um. Á tímabili voru einu heimilda-
myndirnar sem voru framleiddar fugla-
myndir eða aðrar dýralífsmyndir. Þær 
höfðu kennsluvægi en voru ekki teknar  

AÐ BREYTA 

Be Like Others eftir Tanaz Eshaghian (Kanada/Íran): Ungir íranskir strákar ganga í gegnum kynskiptiaðgerðir. 

heiminum
Á heimildamyndahátíðinni í Thessaloniki í Grikklandi voru 
um 100 nýjar heimildamyndir sýndar, sem allar gefa fyrir-
heit. Dimitri Eipides, stjórnandi hátíðarinnar og dagskrár-
stjóri Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík,  er í 
viðtali. 

KVIKMYNDIR HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR
alvarlega. Núna eru ekki lengur for-
dómar gagnvart heimildamyndum.  
Enda fjalla þær um allt milli himins og 
jarðar og eru jafn dramatískar og átak-
anlegar og leiknar myndir.  

„Gott dæmi um að heimildamyndir 
séu komnar á hærri stall er að við sjáum 
þær taka þátt í mjög „mainstream“ 
kvikmyndahátíðum eins og Cannes, og 
þar taka þær meira að segja þátt í 
keppnisflokkum, sem hefði verið gjör-
samlega óhugsandi fyrir nokkrum 
árum. Í Berlín er heimildamyndum og 
bíómyndum stillt upp samhliða. Þetta 
er merki um að heimildamyndir eru 
orðnar hluti af daglegu lífi,“ útskýrir 
Dimitri.  

Raunveruleikinn áhrifamestur
Margar heimildamyndir í dag segja ein-
faldar sögur og fylgjast með fólki í 
návígi. „Það er okkar sammannlega 
reynsla sem tengir okkur saman. Því 
fleiri heimildamyndir sem ég sé því 
sannfærðari er ég að við séum öll eins. 
Þrátt fyrir ólíkan litarhátt, kynþátt, 
þjóðerni, trú, sögulegan bakgrunn, 
tungumál og svo framvegis þá erum við 

öll eins undir niðri. Ég get til dæmis 
horft á mynd frá Kína og upplifað hana 
eins og mitt eigið umhverfi, tengt við 
manneskjurnar eins og þær væru vinir 
mínir og gert mér grein fyrir vanda-
málum þeirra þótt þau séu ekki þau 
sömu og mín.“ 

Heimildamyndir æ vinsælli 

Áhorfendur er miklu opnari en áður og 
taka virkari þátt í umræðum og mynda 
sér skoðanir:  „Það er alls staðar aukinn 
áhugi fyrir heimildamyndum. Ég er 
mjög ánægður með það og tel að fólk í 
þessum heimi verði upplýstara fyrir 
vikið. Heimurinn er stanslaust að 
minnka með aukinni tækni, samskipta-
leiðum og ferðamöguleikum. Við þurf-
um frið á þessari jörð og við þurfum að 
bera meiri virðingu fyrir umhverfinu. 
Við mengum allt, matinn, vatnið, og 
loftið. Við eyðileggjum náttúruna og 
eyðileggjum líf. Það er oft eins og fólk 
tapi glórunni þegar kemur að peningum 
og völdum. Ég er aðgerðasinni í eðli 
mínu og vil láta gott af mér leiða. Ég 
gæti setið heima og ráðið krossgátur en 
það er ekki tilgangur lífsins.“

Það eru 
svo mörg 
málefni 
sem við 
viljum 
helst ekki 
hugsa um 
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F
lestir íslenskir popparar harka í þeirri 
veiku von að selja nægilega mörg eintök af 
afurð sinni til að ná upp í kostnaðinn og 
vart getur talist spennandi að leika 
frumsamin lög sín frammi fyrir sauð-

drukknum áhorfendum sem þrá fátt heitar en að 
heyra gömlu smellina sem þeir þekkja út og inn, 
aftur og aftur, í áranna rás. Smæð samfélagsins 
gegnir einnig sínu hlutverki í þessu sambandi því 
sjálfskipaðir tónlistargagnrýnendur götunnar eiga 
afar greiða leið að íslenskum poppurum og nýta 
hvert tækifæri til að tjá þeim persónulegt álit sitt á 
verkum þeirra, og gildir þá einu hvort um upp-
byggilega gagnrýni er að ræða eður ei.

Öfgafullt dæmi um það ónæði sem popparar 
landsins verða reglulega fyrir átti sér stað á 
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sumarið 1992. Sálin 
hans Jóns míns var þá, eins og nú, ein allra vinsæl-
asta hljómsveit landsins og fór geyst á sviðinu við 
mikinn fögnuð viðstaddra. Flestra þeirra, það er að 
segja, því í miðju lagi urðu áhorfendur varir við að 
óprúttinn aðili hafði lagt á sig að príla upp á þakið á 
sviðinu. Áður en nokkur fékk að gert leysti ungi 
maðurinn niður um sig og hóf að spræna á forsöngv-
ara Sálarinnar, Stefán Hilmarsson. Öllum brá, 
einhverjir hlógu, en flestir hneyksluðust. Sjálfur tók 
Stefán atvikinu af stóískri ró, þótt nokkurra sárinda 

gætti í orðum hans til áhorfenda eftir að afbrot-
aunglingurinn hafði verið dreginn inn í lögreglubíl: 
„Það er ekki þakklætinu fyrir að fara hér í Eyjum. 
Maður kemur hingað til að spila og það er bara 
pissað á mann!“

Sálin hans Jóns míns heldur upp á tvítugsafmæli 
sitt á þessu ári, og sé ofantalið haft í huga verður 
það að teljast afrek eitt og sér. En Sálin getur hreykt 
sér af mörgu fleiru en að hafa þraukað í gegnum 
hinn séríslenska tónlistarbransa í öll þessi ár. Þrátt 
fyrir að sveitin hafi notið stjarnfræðilegra vinsælda 
á íslenskan mælikvarða hefur hún ávallt gætt þess 
að halda vöku sinni og endurnýja sig reglulega. Þótt 
ofrausn sé að kalla þá endurnýjun tilraunastarfsemi 
hefur Sálinni engu að síður tekist afar vel að 
sameina vinsældir og metnað, og úr þessari blöndu 
hafa sprottið margar helstu perlur íslenskrar 
dægurlagasögu. 

Þessa verður áþreifanlega vart þegar hlýtt er á 
Vatnaskil 1988-2008. Þar er um að ræða hvorki 
meira né minna en allar breiðskífur Sálarinnar í 
tveimur glæsilegum öskjum þar sem umgjörð er öll 
til fyrimyndar  og segja má að nýtt viðmið hafi verið 
sett í slíkri útgáfu hér á landi. Þó er það svo að 
innihaldið telur meira en útlitið, og þar er um óvenju 
auðugan garð að gresja. 

Sálin hans Jóns míns hefur hljóðritað fleiri lög 
sem maður þekkir en mann hefði órað fyrir. 
Nostalgían skellur á manni eins og köld vatnsgusa 
við hlustun á hverja skífuna á fætur annarri, 
textarnir láta óhemjukunnuglega í eyrum og 
pottþéttar melódíurnar sækja á mann jafnt í draumi 
sem vöku. Ekki er allt gott, og sumt beinlínis slæmt, 
eins og eðlilegt er þegar um svo langan feril er að 
ræða, en standardinn er að jafnaði hár. Þar skipta 
ekki minnstu máli sterk höfundareinkenni Guð-
mundar Jónssonar gítarleikara og aðallagahöfundar 
og einstök söngrödd Stefáns.

Röddin hans Stefáns gegnir lykilhlutverki í 
tónlist Sálarinnar og hefur oftar en ekki ráðið 
úrslitum um hvort fólki þyki sveitin sér samboðin 
eður ei. Minnisstæður er þáttur í íslenska ædolinu 
fyrir nokkrum árum þar sem kvöldið var helgað 
tónlist Sálarinnar og Stefán Hilmarsson sat í 
gestadómarasæti. Líklegt er að það kvöld hafi augu 
margra opnast varðandi sérstöðu Stefáns sem 

söngvara. Þar varð þjóðin vitni að ungum söngvur-
um sem áður höfðu leikið sér að lagasmíðum 
Lennons, McCartneys, Þórðarsonar og allra hinna 
nánast kafna af áreynslu við að reyna að ná öllum 
nótunum sem Stefán nær að því er virðist áreynslu-
laust á hverju kvöldi. Rödd Stefáns hefur líka 
mikinn og sterkan karakter, og eins og gengur um 
slíkar raddir hugnast hún alls ekki öllum.

Að mati undirritaðs hefur raddbeiting Stefáns 
breyst til batnaðar á síðustu árum. Fyrstu ár 
sveitarinnar þróaði hann með sér ákveðinn söngstíl 
sem minnti óþægilega mikið á breim í ketti þegar 
verst lét, en röddin hefur þróast og geislar nú af 
fagmennsku þess sem hefur marga fjöruna sopið 
og veit upp á hár til hvers af honum er ætlast.

Slíkt hið sama má segja um tónlist sveitarinnar 
yfir höfuð. Sálin hefur gengið í gegnum mörg ólík 
skeið, allt frá heldur innantómu hermisálarpoppi 
(Syngjandi sveittir frá 1988) til popprokks (Þessi 
þungu högg frá 1993) og síðasta áratuginn eða svo 
hafa fágaðar dægurflugur ráðið ríkjum í herbúðum 
sveitarinnar.

Það virðist ekki skipta nokkru einasta máli í hvaða 
mynd Sálin hans Jóns míns birtist á hverjum tíma 
því aðdáendur sveitarinnar eru venju fremur 
ræktarsamir. Þeir mæta unnvörpum á tónleika, skila 
skífum sveitarinnar í efstu sæti vinsældalista og 
stofna sérstaka aðdáendaklúbba sveitinni til heiðurs. 
Sálin er fyrir löngu orðin stofnun í íslensku 
samfélagi og stendur sig vel sem slík. 

Vatnaskil 1988-2008 er einungis nýjasta dæmið um 
virðingu hljómsveitarmeðlima fyrir aðdáendum 
sínum og slíkri staðfestu ber að fagna með skrúð-
göngum á götum úti. Sálin er fráleitt frumlegasta 
sveit sögunnar en hún er samkvæm sjálfri sér og að 
manni læðist sá grunur að tíminn muni fara um hana 
silkihönskum. Eflaust er lítið mál að finna þann 
einstakling sem opinberlega leggur fæð á Sálina 
hans Jóns míns. Sá einstaklingur sem ekki kann að 
meta í það minnsta eitt lag Sálarinnar, þó í laumi sé, 
gæti hins vegar verið vandfundinn.

Þjóðarsálin 
TVÍTUG 
Að vera poppari á Íslandi er í langfl estum tilfellum 
mjög vanþakklátt starf og jafn víðsfjarri bíómynda-
glamúr og hugsast getur. Ferill Sálarinnar hans Jóns 
míns kom út fyrir nokkru í tveimur kössum.

TÓNLIST 
KJARTAN 
GUÐMUNDS-
SON
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Ein skærasta stjarna söngheimsins!                                       
EINSÖNGSTÓNLEIKAR 
DENYCE GRAVES MESSÓSÓPRAN
HÁSKÓLABÍÓ 1. JÚNÍ | MIÐAVERÐ: 6.800 / 6.200

Stórmeistari djassins!                                       

Bakgrunnsmynd: Roger Hiorns / Object - a manipulated growth. © 2007 Serpentine Gallery. Ljósmynd: Alastair Fyfe.

Miðasala á listahatid.is & midi.is
Á vef Listahátíðar færðu nánari upplýsingar um alla viðburði, þar með talið 
þær fjölmörgu myndlistarsýningar sem opnaðar verða á hátíðinni 15.-18. maí.  
Miðasala fer einnig fram í síma 552 8588 alla virka daga frá kl. 10-14.

„…einn frægasti gesturinn sem hingað hefur komið 
úr djassheiminum.“ - Lana Kolbrún Eddudóttir,  Rás 1

Glæsilegur 68 bls.
dagskrárbæklingur er 
kominn út. Fáðu þér 

ókeypis eintak í verslunum 
Hagkaupa.

WAYNE SHORTER KVARTETTINN
Wayne Shorter (saxófónn) ásamt Danilo Perez (píanó), John Patitucci 
(bassi) og Brian Blade (trommur).

HÁSKÓLABÍÓ 24. MAÍ. |  MIÐAVERÐ: 6.200 / 5.700

„Hún er næstum of góð til að það geti verið satt; 
einstakur listamaður, fögur kona, konungleg 
framkoma.“ - Washington Post
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Um síðustu helgi lauk Mannaveið-
um, fjögurra þátta spennuröð 
Björns Brynjólfs Björnssonar eftir 
sögu Viktors Arnars Ingólfssonar. 
Ekki fer hátt um tölur uppsafnaðs 
áhorfs á lokaþáttinn sem er endur-
sýndur í dag, en gera má því skóna 
að vel yfir hundrað þúsund áhorf-
endur hafi setið og horft á síðasta 
þáttinn þegar upp er staðið. Það 
sannast sem áhugamenn um inn-
lent leikið sjónvarpsefni höfðu 
vissu um að ekkert annað leikið 
efni gæti náð jafnmikilli athygli 
áhorfenda og krimminn. Með 
öruggari mælingum á áhorfi eru 
komnar styrkar stoðir undir fram-
leiðslu á innlendu leiknu sjónvarps-
efni, fjórum áratugum eftir að 
sjónvarpsútsendingar hófust á 
vegum ríkisins, rúmum tveimur 
áratugum eftir að sjónvarpsrekst-
ur var gefinn frjáls. Nú er ekki 
aftur snúið.

Rétt er að minna á hvernig hlust-
un var háttað á leikið efni í útvarpi 
fyrir daga sjónvarpsins: þorri þjóð-
arinnar sat þá fastur við útvarps-
tækin og fylgdist með þýddum 
krimmum um hetjur á borð við 
Paul Temple, Hulin augu, og spaug 
á borð við Dickie Dick Dickens, 
svo ekki sé minnst á alvarlegri 
verkefni leiklistardeildar Ríkisút-
varpsins. Leikið efni hélt áfram að 

vera ein af stoðum Ríkisútvarpsins 
þótt sjónvarpið tæki stóran skerf 
af skemmtun á ljósvakanum. Enn 
megnar Útvarpsleikhúsið að draga 
til sín athygli þúsunda, slær út 
margar íslenskar kvikmyndir og 
lungann af leiksýningum sem kosta 
miklu, miklu meira.Og samt nýtur 
Útvarpsleikhúsið hvergi veldis 
sinnar yngri systur, Ríkissjón-
varpsins, við kynningu.

Mannaveiðar reyndust þegar upp 
var stað gallað verk. Alvarleiki 
glæpanna sem framdir voru dvín-
aði, rétt eins og handritshöfundur 
og leikstjóri, jafnvel leikarar, 
misstu trú á söguþræðinum: önnur 
aðalhetjan fór að draga sig eftir 
kvenpersónu sem var hluti af sögu 
sem drapst á snemma í verkinu, 
önnur grein fléttunnar um tengda-
son sem gerist kópíisti og stútar 
tengdapabba í stundarbræði varð 
eiginlega að engu, þrátt fyrir að Atli 
Rafn sýndi efnileg drög að persónu, 
honum voru ekki gefin mörg tæki-
færin, aldrei nýtti leikstjórinn sér 
heimsóknir lögreglunnar á Ásvalla-
götuna til að draga upp skarpa 
mynd af heimilisaðstæðum hjá 
þeim hjónum.

Sakamálaverk sem þessi byggj-
ast á samtalahrinum, lögga ræðir 
við málsaðila, löggur tala saman, 
hrinan leiðir menn um samfélagið á 
vit ólíkra aðstæðna, margbreytilegs 
fólks. Ef litið er á staðalgerðir í 
þáttum af þessu tagi þá eru þær 
ekki margar: meinafræðingurinn, 
yfirmaðurinn, félagarnir sem vinna 
rannsóknina, trausta stoðin á stöð-
inni og sú veika, sem Björn Thors 
gerði sér mat úr. Og svo fáliðuð 
sveit málsaðila. Grunnurinn fyrir 
áhugaverðum persónum þarf að 
vera með þrjár stoðir, skýra per-

sónu, geðfellda eða ógeðfellda, mál-
snið sem er sérstakt og aðstæður: 
herbergi, hús, eitthvað í umhverfi 
sem varpar skýru ljósi á einstakl-
inginn sem er viðfangið í senunni. 
Leikarar verða að hafa kjöt á bein-
unum og svið sem hjálpar til. 

Þegar við sitjum eftir með von-
brigði er fyrst að kenna sögunni 
um, þeim samtölum og aðstæðum 
sem liggja til grundvallar, síðan 
úrvinnslu handritshöfundar og loks 
tökum leikstjórans. 

Flest lofaði góðu um sjálfa sög-
una. Stóra nýnæmið var löggan sem 
Gísli Örn lék sem var af asísku 
bergi sem var strax þurrkað út í 
handriti og veikti grunninn. Þá var 
eftir á að hyggja býsna fátt í hand-
ritsvinnslu með persónur sem losn-
aði frá kunnuglegustu klisjum. Svo 
verð ég að segja að mér sýnist á 
leiknum verkefnum sem leikstjór-
inn hefur komið nálægt að persónu-
leikstjórn sé ekki hans styrkur.

Verkið varð því á endanum undir 
meðallagi. Sá hópur leikara sem 
kom þar fram vann nær allur innan 
kunnuglegra marka og bætti nán-
ast engu við veika persónusköpun 
handritsins. Það var miður unnið 
úr senum í sviðsetningu og dugar 
hin áhrifalitla lokasena á Þingvöll-
um ein sem dæmi um slaka svið-
setningu. 

En er það ekki bara ágætt að við 
byrjum undir getu? Leikið efni í 
sjónvarpi getur héðan af aldrei 
annað en batnað og vísast rennur sá 
dagur að við náum tökum á þessari 
frásagnaraðferð. Mættu menn þá 
líta til þess að æfingavöllurinn er í 
Efstaleitinu. Hafi menn áhuga á að 
ná tökum á sakamálaseríunni er 
gott að byrja þar: í Útvarps-
leikhúsinu.  Páll Baldvin Baldvinsson

Og að síðustu er drepinn...
Mannaveiðar: Ólafur Darri, óþekktur aukaleikari, Atli Rafn og Gísli Örn í hlutverkum sínum á morðvettvangi.  MYND/REYKJAVIK FILMS

MANNAVEIÐAR
Leikstjóri og framleiðandi:

Björn Brynjólfur Björnsson

Handrit: Sveinbjörn I. Baldvinsson

Reykjavik Films 2008

★★
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Rumon Gamba, stjórnandi 
Sinfóníunnar, stendur í 
stórræðum: 
Hann stjórnar 
hljómsveit í 
gryfju Ensku 
þjóðaróper-
unnar í London 
í sumar þegar 
ENO setur á 
svið söngleikinn Candide eftir 
Leonard Bernstein. Er þetta 
stærsta verkefni ENO til þessa, 
stærsti sönghópur sem þar 
hefur stigið á svið (hundrað 
manns) og mestur fjöldi bún-
inga. Sviðsetningin er unnin í 
samstarfi við La Scala í Mílanó 
og Chatelet í  París, Verkið er 
talið eitt af meistaraverkum 
Bernsteins sem er kunnastur 
af West Side Story.  

Borgarleikhúsið er að skoða 
sviðsetningu á Vesalingunum 
sem Þjóðleikhúsið setti upp 
á sínum tíma. Kemur verkið 
til álita á leikárinu 2009-10. 
Jólasýningar stóru húsanna 
munu nú ráðnar: Kjartan 
Ragnarsson setur upp Þá 
gömlu sem kemur í heimsókn 
eftir Dürrenmatt og Hilmar 

Jónsson vinnur 
leikgerð eftir sögu 
Jóns Kalmans, 
Sumarljós og svo 
kemur nóttin, í 

Þjóðleik-

húsinu. 

Æfingar hefjast um mánaða-
mótin í Íslensku óperunni 
á Janis 27, eftir Ólaf Hauk 
Símonarson, um ævi söng-
konunnar Janis Joplin, sem  
lést 27 ára af stórum skammti 
fíkniefna. Tvær leik- og söng-
konur fara með hlutverk Janis-
ar, Bryndís Ásmundsdóttir og 
Arnbjörg Hlíf Valsdóttir . Leik-
stjóri er Sigurður Sigurjónsson 
og tónlistarstjóri Jón Ólafsson. 
Leikmynd gerir Finnur Arnar 
Arnarsson og búninga Þórunn 
Elísabet Sveinsdóttir. Frum-
sýning er um 
miðjan ágúst í 
Íslensku óper-
unni.

... AÐ TJALDABAKI

WILLARD
WHITE

Hinn heimsþekkti barítónsöngvari

Old Man River
Down by the Riverside
Joe Hill
I Got Plenty o’ Nothing

Mood Indigo

auk fjölda annara laga

Einstakt tækifæri!

Neal Thornton, píanó
Richard Bolton, gítar

Þriðjudaginn 29. apríl kl. 20

Miðasala á www.opera.is

Tónleikar tileinkaðir söngvaranum 
og baráttumanninum Paul Robeson
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LAND Í SKAGAFIRÐI
TIL SÖLU

Um er að ræða ca. 30 hektara úr landi Ibishóla, landið liggur m.a. meðfram (ca
2,3 k.m) Laxveiðiánni Sæmundará. Veiðiréttur fylgir. Tilvalin eign fyrir m.a.
hestamenn og fl. Verð 20 millj.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HÁHOLT - GBÆ. EINBÝLI
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Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals ca 320 fm.
Húsið stendur á glæsilegri hornlóð og er stórglæsilegt
útsýni yfir Flóann ofl. Í húsinu er góð 2ja herb. íbúð ef
vill. Verönd með heitum potti. Hellulagt bílaplan ofl. Myndir á mbl.is.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

LYNGÁS - GARÐABÆ - TIL LEIGU 
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Nýkomið sérlega gott ca. 230 fm at-
vinnuhúsnæði í Garðabæ. Endabil
með mikið auglýsingargildi sem
skiptist í lagar, skrifstofur, kaffistofu
o.fl. Innkeyrsludyr. Tilvalin eign fyrir
m.a. heildsölu o.fl. Laust strax. 

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893 2233.
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✔ Íbúðir eru til afhendingar strax
✔ Viðhaldslítið hús
✔ Rúmgóðar íbúðir
✔ Tvennar svalir með völdum

íbúðum
✔ Mynddyrasími
✔ Snjóbræðslukerfi í göngustíg og

aðkomu að bílskýli
✔ Allar íbúðir með sérinngangi á

svölum
✔ Nútímalegar innréttingar frá

Fagus með granítborðplötum
✔ Íbúðir eru afhendar fullbúnar

með vönduðu 2ja stafa Kährs
parketi

✔ 28 stæði í bílgeymslu
✔ Verð frá 28,5 millj.
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OPIÐ HÚS KL. 14-15 REYKJAVÍKURVEGUR 52A OG B - HF
FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIRFULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIRÍBÚÐIR FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.00 TIL 18.00
KRÍUÁS 5 - HF. 4RA HERB. M/BÍL
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Sérlega glæsileg efri sérhæð á þessum frábæra útsýnisstað í Ás-
landinu. Hæðin er 138,1 fm auk bílskúrs sem er 28,6 fm samtals
166,7 fm. Sérlega vönduð eign. Frábært útsýni. V. 41,5 millj.

Jón og Dagbjört bjóða ykkur velkomin.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HJALLAHRAUN - HF. ATVH.
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Nýkomið 240 fm atvinnuhúsnæði auk 60fm kjallara og byggingarréttur af 230 fm
verslunar- og þjónustuhúsi. Innkeyrsludyr, rúmgóð lóð. Frábær aðkoma og
staðsetning. Eign sem býður upp á mikla möguleika fyrir heildsölu, verslun,
skrifstofur ofl. Selst í heilu lagi. Samþykktar teikningar og gatnagerðagjöld
greidd.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

LINDARBERG - HF. - GLÆSILEGT PARHÚS

Fr
u

m

Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað þetta glæsilega 262 fm parhús í Setbergshverfinu.
Þetta er eign í sérflokki, allt fyrsta flokks utan sem innan. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar,
gegnheilt parket og nátturusteinn á gólfum. Glæsilegar stofur, arinn, rúmgóð herbergi. Glæsilegt
útsýni.

Allar nánari upplýsingar hjá Hilmari sölumanni Hraunhamars í síma 892 9694.

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Höfðabrekka 29A, 
Húsavík

Til sölu gott parhús ásamt bílskúr 193,7 ferm. Á neðri
hæð er 40 ferm rými sem væri möguleiki að breyta í íbúð
til útleigu. Einnig kemur til greina að leigja út húsið til 3ja
mánaða í senn.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is
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Vorum að fá í einkasölu, efri sérhæð í tví-
býlishúsi með stórum bílskúr á þessum
góða stað í Kópavogi. 3 svefnherbergi
með skápum í öllum. Rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi á
flísalagðar suður svalir. Góð innrétting í eldhúsi. Þvottaherbergi
innaf eldhúsi. Bílskúrinn er rúmgóður með hita og rafmagni. Hús
og lóð til fyrirmyndar. Áhv. 17,9 m. V. 33,9 m.

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-15
VÍÐIHVAMMUR 11 - SÉRHÆÐ

OPIÐ HÚS VERÐUR Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14-15.

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

MANBURÐUR Á LÁNUM

BLANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5 95%
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BREIÐAR AXLIR Bleikur jakki og gular sokkabuxur eftir Tinnu Hallbergsdóttur.
GÓÐAR VIÐTÖKUR Sýnt var fyrir fullu húsi og hönnuðir uppskáru 
mikið lófatak viðstaddra.

BLADE RUNNER Töffaraleg stemning hjá Örnu Sigrúnu Haraldsdóttur.

Ú
tskriftarsýning tískuhönnunarnema hjá Listaháskóla Íslands fór 
fram með glæsibrag í gömlu kexverksmiðjunni Frón á föstudags-
kvöld. Fimm nemar sýndu að þessu sinni fyrir fullu húsi en það 
voru þær Arna Sigrún Haraldsdóttir, Tinna Hallbergsdóttir, Eva 
María Árnadóttir, Gunnhildur Guðmundsdóttir og Inga Björk 
Andrésdóttir. Að sögn Lindu Árnadóttur deildarstjóra fatahönn-

unardeildar LHÍ einkenndist hönnun útskriftarnemanna í þetta sinn af agress-
ífum kynþokka. „Krúttáhrifin virðast horfin og fatnaðurinn er orðinn rokkaðri 
og töffaralegri.“ Frumleiki var í hávegum hafður en þó mátti ef til vill greina 
ákveðin áhrif frá erlendum hönnuðum eins og Martin Marguiela og Nicolas 
Ghésquiere og það verður spennandi að fylgjast með hönnun þessara efnilegu 
stúlkna í framtíðinni.  - amb

Töffaralegur 
kynþokki
Fimm útskriftarnemar sýna frumlega hönnun. 

GADDAR Fatnaður Örnu Sigrúnar Haraldsdóttur vakti mikla athygli 
enda alskreyttur risavöxnum göddum.

GEIMFARALEGT Tinna Hallbergsdóttir sýndi nýstárleg efni, þar á meðal 
einskonar „uppblásnar“ yfirhafnir. 

BLÖÐRUKJÓLL Hér klæðist fyrirsæta stálgráum kjól eftir Evu Maríu 
Árnadóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

FERSKJUBLEIKT Fallegur stuttur kjóll með víðum ermum í stíl í ferskju-
tónum eftir Ingu Björk Andrésdóttur.

GOTHARA-STEMNING Þessi flík hefði getað komið beint út úr 
bók eftir Edward Gorey og er eftir Gunnhildi Guðmundsdóttur.



HUNDAMATUR

Þurrfóður
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hmm, leyfðu 
mér að giska... 

óformlegur 
klæðnaður 

þýddi buxur og 
jakki? 

Ég tók allan 
pakkann! Skipti um 
olíu, rúðuþurrkur 

og ljósaperur!

Og ég sparkaði 
aðeins í öll dekkin! 
Þau eru á réttum 

stað!

Allt þetta á góðu, 
föstu verði, 35 
þúsund kall!

Þessi smávægilegi vélar-
bruni leggst svo ofan á!

Hæ, 
mamma.

Hæ, Palli. 
Hvað varst 

þú að gera í 
kvöld?

Ég veit ekki... 
bara... 

ekki mikið... 
hanga og svona.. 
þetta venjulega... 

þú veist... 
muldur 
muldur.

Ein dulkóð-
uðu skilaboð-

in enn?

Og dulmáls-
sérfræð-
ingarnir í 

heimsstyrjöld-
inni héldu að 
þeirra vinna 
væri erfið!

Hæ, hey, 
komdu nú!

Partíið er 
byrjað, 
krabba-
félagi! Humar.

Ímyndaðu þér að það sé 
búið að taka til í stofunni

Mmm! 
Ókei...

Búið að ganga frá jóla-
trénu og pakka öllu

 skrautinu niður...
Haltu 
áfram

...plús að maturinn er í ofnin-
um, eldhúsið glansar, og þú 

hefur ekki lyft fingri allan 
daginn!

Oooohhhhh!

Ég kann ennþá á hana... 
ég þarf bara 

að nota 
aðra hnappa.

Segðu 
þetta aftur 

um að einhver 
annar hafi eldað!

Afmælisdagurinn rann 
upp, sólríkur og fagur. 
Fertugsaldurinn kom eins 
og vorboðinn ljúfi og allt í 

einu virtist heimurinn hafa 
tekið stakkaskiptum. Lífið 
varð sveipað alvarlegri 

blæ og fullorðinsárin höfðu 
eftir þrjátíu ára bið tekið völdin. 
Þrátt fyrir að líkaminn teldi eigand-
anum ennþá trú um að hann væri í 
fullu fjöri reyndist medium-stærðin 
einu númeri of lítil og XL varð ofan 
á. 

Sem betur fer hafði gráu hárun-
um ekki fjölgað til muna við fyrstu 
sýn í speglinum. Þau virtust í það 
minnsta fela sig vel og vandlega á 
bak við sótsvarta skeggrótina. 
Glöggur maður kom þó auga á eitt 

hár og eftir vandræðalegt bros, til-
raun til að breiða yfir þessa stað-
reynd, var rokið inn á klósett og 
reynt að kippa hárinu burt. Með til-
heyrandi öskrum og látum.

En það var þó hvorki líkams-
þyngdin né breyttur hárlitur sem 
staðfesti endanlega að þrjátíu ár 
voru liðin síðan drengurinn kom í 
heiminn. Sú sönnun fékkst þegar 
tekið var utan af afmælispökkun-
um. Þegar maður varð sjö ára var 
það tölvuúrið frá Casio sem átti hug 
manns og hjarta. Ári seinna stálu 
markmannshanskar merktir Peter 
Höeg senunni og ekki versnaði 
ástandið þegar níu ára aldrinum var 
náð; Patrick-takkaskór eins og 
Michael Laudrup lék í. Ef Select-
bolti fylgdi í kjölfarið var dagurinn 

hreinlega fullkomnaður og nákvæm-
lega ekkert gat skyggt á gleðina.

Og svona hélt veislan áfram langt 
fram á þessa öld. Leikföngin hrein-
lega hrúguðust inn og litli strákur-
inn vaknaði til lífsins einu sinni á ári 
þegar hann gat farið út að leika sér 
með afmælisgjöfina. En þegar 
maður fagnar þremur áratugum á 
hótel jörð breytist allt. Tölvuúrið 
með reiknivél og vekjaraklukku 
varð allt í einu tveir borðstólar og 
markmannshanskarnir umbreyttust 
eins og Öskubuska á miðnætti í upp-
þvottavél. Og þegar maður verður 
þrítugur kann maður allt í einu að 
meta slíkt og litli strákurinn verður 
bara að bíða fram til jóla og vona að 
einhver hafi gleymt hversu langt sé 
liðið.

STUÐ MILLI STRÍÐA Aldurinn sem drap barnið
FREYR GÍGJA GUNNARSSON ÞJÁIST AF ALDURSKRÍSU

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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Miðasala er hafin á tónleika hins 
heimsþekkta baritónsöngvara Sir 
Willard White sem fara fram í 
Íslensku óperunni 29. apríl næst-
komandi kl. 20. Sir Willard kemur 
hingað með tónleikadagskrá sem 
farið hefur sigurför um heiminn. 
Yfirskrift tónleikanna er „Kvöld-
stund með Willard White – til heið-
urs Paul Robeson“ og eru tileinkað-
ir tónlist sem bandaríski söngvarinn 
og baráttumaðurinn Paul Robeson 
var þekktur fyrir að flytja. Hér er 
um að ræða lifandi og skemmtilega 
dagskrá af fjölbreyttri tónlist sem 
flestir þekkja; negrasálma, rússn-
esk lög, þjóðlög frá Bretlandseyj-
um, gömul djasslög og jafnvel tón-
list eftir Gershwin og Kern. 
Tónlistarflutningurinn blandast 
frásögn af lífi Robesons sem tengir 
saman atriðin á efnisskránni.

Sir Willard White er óumdeilan-
lega einn af þekktustu óperusöng-
vurum samtímans. Hann syngur 
reglulega í stærstu óperuhúsum 
heims undir stjórn þekktustu 
hljómsveitarstjóra óperuheimsins.  
Meðal verkefna hans nú í vetur eru 
hlutverk Barbe-Bleue í Ariane et 
Barbe-Bleue við Bastilluóperuna í 
París, Bláskegg í Kastala Blá-
skeggs í Liceu-óperunni í Barce-

lona, Klingsor í Parsifal við Kon-
unglegu óperuna í Covent Garden, 
Óðinn í Valkyrjunni í Salzburg og 
Wanderer í nýrri uppfærslu á Sieg-
fried á tónlistarhátíðinni í Aix-en-
Provence ásamt Berlínarfílharm-
óníunni undir stjórn Sir Simon 
Rattle.

Þessi mikli söngvari heiðrar 
Íslendinga með komu sinni í fyrsta 
sinn í lok mánaðarins, en með 
honum í för eru Neal Thornton á 
píanó, sem ennfremur hefur útsett 
öll lögin fyrir tónleikana, og 
Richard Bolton á gítar.   - vþ

Miðasala hafin á 
tónleika White

SIR WILLARD WHITE Syngur í Íslensku 
óperunni í lok mánaðarins.

Í tilefni af því að hin virtu Booker-bókmenntaverð-
laun eiga fjörutíu ára afmæli í ár hefur verið tekið 
upp á þeirri nýjung að veita, auk sjálfra aðalverð-
launanna, sérleg Booker-verðlaun fyrir skáldsögur 
sem koma út á arabísku. Fyrsti verðlaunahafi 
þessara hliðarverðlauna er Bahaa Taher, 73 ára 
Egypti, sem hlýtur verðlaunin fyrir skáldsögu sína 
Sunset Oasis sem kom út á síðasta ári. Sagan fjallar 
á gagnrýninn hátt um þá stöðnun sem orðið hefur í 
egypsku þjóðfélagi í valdatíð Hosni Mubarak. 

Taher var gerður útlægur frá Egyptalandi á 
áttunda áratug síðustu aldar og vann í fjórtán ár sem 
þýðandi fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Hann flutti síðar 
aftur til Egyptalands og býr þar nú ásamt konu 
sinni. Hann er einn virtasti núlifandi rithöfundur 
arabískrar tungu og hefur skrifað sex skáldsögur. 
Enn hefur engin bóka hans komið út í enskri 
þýðingu, en gera má ráð fyrir að á því verði snarlega 
ráðin bót í kjölfar verðlaunanna. - vþ 

Fyrstu arabísku 
Booker-verðlaunin

BAHAA TAHER 
Fyrsti verðlaunahafi 
arabísku Booker-
verðlaunanna.

Gallerí Borg heldur listmunaupp-
boð á Hilton-Reykjavík-Nordica 
hótelinu í kvöld kl. 20.30. Hvorki 
meira né minna en 86 verk verða 
boðin upp og eru flest þeirra eftir 
gömlu meistarana.

Boðin verða upp átta verk eftir 
Þorvald Skúlason sem komu 
nýlega í leitirnar og höfðu varð-
veist hjá danska listamanninum 
Erling Friis. Sem kunnugt er skildi 
Þorvaldur eftir fjölda verka í 
franska bænum Tours er hann 
flúði í skyndi undan nasistum. Þá 
verða einnig boðin upp þrjú verk 
eftir Mugg ásamt verkum eftir 
Kjarval, Svavar Guðnason, Ásgrím 
Jónsson, Júlíönu Sveinsdóttur og 
fjögur afar fágæt málverk eftir 
„huldukonuna“ Kristínu Þorláks-
dóttur, svo nokkrir listamenn séu 
nefndir. Á uppboðinu má jafn-
framt finna verk eftir hinn þekkta 
færeyska málara Eiðun av Reyni, 
ásamt verkum fleiri listamanna 
frá Færeyjum. Uppboðsverkin 
verða sýnd í Gallerí Borg í dag á 

milli kl. 13 og 15 fyrir þá sem vilja 
kynna sér málið nánar. - vþ

Listmunauppboð í kvöld

JÓHANNES SVEINSSON KJARVAL Hvaða 
verk hans ætli verði boðið upp í kvöld?

 17 - 18 - 24 - 30. apríl 
kl 20.00 alla daga

ÞRJÁR SÍÐUSTU 
SÝNINGAR Á ÁST
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12

12
7
16

FORGETTING SARA MARSHALL kl. 8 - 10
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 3.20 - 4.40
SUPERHERO MOVIE kl. 6 - 8
THE ORPHANAGE kl. 10
HORTON   kl.4
THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 6

12

7
16

7

FORGETTING SARA MARSHALL   kl.1 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
FORGETTING SARA M. LÚXUS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.1 - 2.30 - 4
21   kl. 5.20 - 8 - 10.35
SUPERHERO MOVIE  kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10
VANTAGE POINT   kl. 8 - 10.10
HORTON   kl.1 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
7
16
7

AWAKE  kl. 6 - 8 - 10
21 kl.3.20 - 6 - 9
SUPERHERO MOVIE kl.3.30 - 6 - 10
DOOMSDAY kl. 8 - 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8
KITE RUNNER kl.3.30
HORTON ÍSLENSKT TAL kl.3.30

5%

SÍMI 551 9000

10

16

14

16
7

LAKE OF FIRE (MYNDVARPI) kl. 3 ENSKUR TEXTI

THE AGE OF IGNORANCE kl. 3 ENSKUR TEXTI

TROPA DE ELITE kl. 3 - 8 ENSKUR  TEXTI

THE BAND´S VISIT kl. 3 - 8 ENSKUR TEXTI

BEAUFORT kl. 5.40 ENSKUR TEXTI

SURFWISE (MYNDVARPI) kl. 6 ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL

CARAMEL  kl. 6 - 10 ENSKUR TEXTI

THE KING OF KONG kl. 6 - 10.20 ÍSLENSKUR TEXTI

BELLA  kl. 8 ENSKUR TEXTI

SAND AND SORROW kl. 8 ENSKUR TEXTI

WAR/DANCE (MYNDVARPI) kl. 10   ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL

LIVING LUMINARIES kl. 10  ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL

SÍMI 530 1919

GRÆNA LJÓSSINSBÍÓDAGAR REGNBOGINN
11. - 30. APRÍL

3 VIKUR
12 KVIKMYNDIR

Mögnuð mynd byggð á Mögnuð mynd byggð á
sönnum atburðum um hóp sönnum atburðum um hóp
nemenda sem sérhæfðu sig í nemenda sem sérhæfðu sig í
að læra og telja í spilið 21 með að læra og telja í spilið 21 með
það markmið að hreinsa það markmið að hreinsa
spilavítin í Vegas!spilavítin í Vegas!

Mögnuð mynd byggð á 
sönnum atburðum um hóp 
nemenda sem sérhæfðu sig í 
að læra og telja í spilið 21 með 
það markmið að hreinsa 
spilavítin í Vegas!

""Tryllingslegt Tryllingslegt
hnefahögghnefahögg
í andlitið!"í andlitið!"
- SV, Mbl- SV, Mbl

"Tryllingslegt 
hnefahögg
í andlitið!"
- SV, Mbl - HJ, Mbl- HJ, Mbl- HJ, Mbl

- HJ, Mbl- HJ, Mbl- SV, Mbl

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

3D-DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

stranglega bÖnnuÐ bÖrnum, 
alls ekki fyrir viÐkvÆma !

FORGETTING SARAH... kl. 3:15 - 5:30 - 8 - 10:30 12

FORGETTING SARAH... kl. 8 - 10:30 VIP
P2 kl. 6 - 8:15 - 10:30 16

SHINE A LIGHT kl. 8 - 10:30 L

SHINE A LIGHT kl. 3:15 - 5:30 VIP
RUINS kl. 6 - 8 - 10:30 16

FOOL´S GOLD kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:30 7

STÓRA PLANIÐ kl. 2D - 4D - 6D 10

UNDRAHUNDURINN   ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

STEP UP 2 kl. 2 - 4 7

P2 kl. 6 - 8 - 10:10 16

STÓRA PLANIÐ kl. 2D - 4D - 6D - 8D - 10D 10

JUNO kl. 6 7

THE BUCKET LIST kl. 8 7

10.000 BC kl. 10:10 12

HANNA MONTANA kl. 2(3D)-  4(3D) L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

FORGETTING SARAH ... kl. 8 - 10:20 L

FOOL’S GOLD kl. 8 12

VANTAGE POINT kl. 10:20 16

BUBBI BYGGIR ÍSL. TAL kl. 4 - 6 L

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 4 - 6  7

FOOL´S GOLD                kl. 5:40 - 8 - 10:20 7

STÓRA PLANIÐ kl. 8 10

THE EYE kl. 10:10 10

BUBBI BYGGIR M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

HORTON M/- ÍSL TAL kl. 4 L

21 kl. 10 12

DEFINETLY MAYBE kl.  6 - 8 L

DOOMSDAY kl.  10:15 16

STÓRA PLANIÐ kl.  4 - 6 10 

SHINE A LIGHT kl.  8 L

UNDERDOG ÍSL TAL kl.  4 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

1/2
SV MBL

FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 5.45, 8 og 10.15 12
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 2, 4 og 6 - 550 kr. L
THE RUINS kl. 8 og 10 16
DEFINITELY, MAYBE kl. 8 og 10.15 L
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 2, 4 og 6 7
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 2 og 4 L

550 Kr.
450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Björgvin Halldórsson syng-
ur á stórtónleikum í Kaup-
mannahöfn á fimmtudaginn 
ásamt danskri strengjasveit 
og íslenskri stórsveit. Hann 
viðurkennir að hann eigi 
erfitt með að fara út eftir 
að liðsmenn í hljómsveit 
dóttur hans lenti í alvarlegu 
bílslysi á dögunum.

„Auðvitað er það ekki létt að fara 
út á þessum tíma og slysið setti 
mikið strik í reikninginn. En fólk-
ið okkar er á batavegi og þetta fór 
mun betur en á horfðist í byrjun,“ 
segir Björgvin Halldórsson sem 
syngur ásamt stórstrengjasveit 
frá Konunglegu dönsku óperunni 
og einvalaliði íslenskra hljóð-
færaleikara og söngvara í Kaup-
mannahöfn á fimmtudaginn. 
„Frómir menn segja mér að 
strengjasveitin, Den Kongelige 
Kapel, sé elsta sinfóníuhljómsveit 
í heimi,“ skýtur Björgvin að. Öllu 
verður tjaldað til þetta kvöld og 
undirbúningurinn fyrir herleg-

heitin hefur staðið yfir í nokkra 
mánuði. Björgvin fór út fyrir 
þremur vikum ásamt sviðshönn-
uðinum Birni Björnssyni þar sem 
þeir lögðu drög að því hvernig 
allt ætti að vera. Og æfingar hafa 
staðið yfir undanfarna viku. „Við 
erum búnir að bæta við og taka út 
og gera prógrammið alveg skot-
helt,“ segir Björgvin.

En allur þessi undirbúningur 
skipti litlu máli í síðustu viku 
þegar hljómsveit Svölu dóttur 
hans, Steed Lord, lenti í hörðum 
árekstri á Reykjanesbrautinni. 
Svala er nú komin heim en unn-
usti hennar, Einar Egilsson, verð-
ur á sjúkrahúsi fram yfir helgi. 
Björgvin segir að þetta hafi að 
sjálfsögðu slegið hann út af lag-
inu, ekkert geti undirbúið mann 
fyrir slíkt áfall og hann þakkar 
æðri máttarvöldum að ekki fór 
verr. Björgvin hyggst tileinka 
dóttur sinni og tengdasyni lög á 
tónleikunum. „Og öllum þeim 
fjölmörgu fórnarlömbum sem 
eiga um sárt að binda eftir 
umferðarslys,“ segir Björgvin og 
bætir því við að fjölskyldurnar 
tvær séu ótrúlega þakklátar fyrir 

þann stuðning sem fólk hafi sýnt 
þeim „Við höfum fengið kveðjur 
frá öllum heimshornum, blóm, 
SMS, tölvupósta, símhringingar 
og svona mætti lengi telja. Maður 
skilur núna hve mikils virði 
slíkur stuðningur er,“ segir 
Björgvin.

Með stórsöngvaranum fer þrjá-
tíu manna hópur, tæknimenn sem 
stjórna allri ljósadýrðinni og 
landslið söngvara: Stefán Hilm-
arsson, Eyjólfur Kristjánsson, 
Sigríður Beinteinsdóttir, Regína 
Ósk, Friðrik Ómar og sonurinn 
Krummi ásamt heiðursgesti. Bor-
inn verður fram dýrindis máls-
verður á meðan tónleikarnir fara 
fram og Björgvini hefur borist 
það til eyrna að fjöldi Íslendinga 
hvaðanæva frá Skandinavíu hafi 
boðað komu sína til kóngsins 
Kaupinhavn til að hlýða á þessa 
einstöku tónleika. „Við erum 
æðislega ánægðir með þátttökuna 
og ég get lofað alvöruskemmtun,“ 
segir Björgvin en þegar sýningu 
hans er lokið mun Eurobandið 
sjálft stýra dansgólfinu fram 
eftir nóttu.

 freyrgigja@frettabladid.is

Björgvin syngur fyrir Svölu 
og Einar í Kaupmannahöfn

MIKILL STUÐNINGUR Björgvin og eiginkona hans, Ragnheiður Reynisdóttir, hafa fengið dótturina Svölu heim eftir alvarlegt bílslys 
á Reykjanesbrautinni. Tengdasonurinn Einar verður hins vegar á sjúkrahúsi fram yfir helgi. 

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

19. og 20 apríl

STEP UP 2 KL. 2 Í ÁLFABAKKAUNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI 
KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG 
Í KRINGLUNNI, KL. 4 Á AK.

BUBBI BYGGIR M/ ÍSL. TALI 
KL. 4 Á SELFOSSI OG Í KEFL.FOOLS GOLD

KL. 3:30 Í ÁLFABAKKA
FORGETTING SARAH...
KL. 3:15 Í ÁLFABAKKA

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
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HÁGLANS HÚSGÖGN Í HVÍTU OG SVÖRTU

BorðstofuskenkurBorðstofuskenkur
Tvær stærðir:Tvær stærðir:
Br:180xD:50xH:85Br:180xD:50xH:85
Br:240xD:50xH:85Br:240xD:50xH:85

Verð frá: Verð frá:124.000,-
Einnig fáanlegur í svörtu háglansEinnig fáanlegur í svörtu háglans

Borðstofuskenkur
Tvær stærðir:
Br:180xD:50xH:85
Br:240xD:50xH:85

Verð frá: 124.000,-
Einnig fáanlegur í svörtu háglans

Pink Dream tungusófiPink Dream tungusófi
Stærð: 360X150XTungubr:152Stærð: 360X150XTungubr:152
Fáanlegur í tweed áklæðiFáanlegur í tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsaHægt að taka áklæði af og hreinsa

Verð: Verð:198.000,-198.000,-

Pink Dream tungusófi
Stærð: 360X150XTungubr:152
Fáanlegur í tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa

Verð: 198.000,-

BorðstofuborðBorðstofuborð
Stærð: 200x100Stærð: 200x100
Einnig fáanlegt í svörtu háglansEinnig fáanlegt í svörtu háglans

Verð: Verð:98.000,-

Borðstofuborð
Stærð: 200x100
Einnig fáanlegt í svörtu háglans

Verð: 98.000,-

Quant skápurQuant skápur
stærð: Br:100cmxD:40cmxH105cmstærð: Br:100cmxD:40cmxH105cm
Einnig fáanlegur í svörtu, rauðuEinnig fáanlegur í svörtu, rauðu
og sandbrúnu háglans.og sandbrúnu háglans.

Verð: Verð:77.000,-77.000,-

Quant skápur
stærð: Br:100cmxD:40cmxH105cm
Einnig fáanlegur í svörtu, rauðu
og sandbrúnu háglans.

Verð: 77.000,-

Rio stóllRio stóll
Fáanlegur í svörtum, brúnum, hvítum,Fáanlegur í svörtum, brúnum, hvítum,
rauðum og fjólubláum lit.rauðum og fjólubláum lit.
Verð: 14.800,-Verð: 14.800,-

Rio stóll
Fáanlegur í svörtum, brúnum, hvítum,
rauðum og fjólubláum lit.
Verð: 14.800,-

MIKIÐ ÚRVAL AF STÓRUM OG MJÚKUM SÓFUM Í TAUI OG LEÐRIMIKIÐ ÚRVAL AF STÓRUM OG MJÚKUM SÓFUM Í TAUI OG LEÐRIMIKIÐ ÚRVAL AF STÓRUM OG MJÚKUM SÓFUM Í TAUI OG LEÐRI

Tito sófaborðTito sófaborð
Stærð: 140cmx70cmStærð: 140cmx70cm

Einnig fáanlegt í svörtu, rauðu Einnig fáanlegt í svörtu, rauðu
og sandbrúnu háglansog sandbrúnu háglans

Verð: Verð:48.000,-48.000,-

Tito sófaborð
Stærð: 140cmx70cm

Einnig fáanlegt í svörtu, rauðu 
og sandbrúnu háglans

Verð: 48.000,-

Bókaskápur - eikBókaskápur - eik
Stærð: Br:240cmxD:35cmxH170cmStærð: Br:240cmxD:35cmxH170cm
Einnig fáanlegur meðEinnig fáanlegur með
svartri háglans hurðsvartri háglans hurð

Verð: Verð:176.000,-176.000,-
Zen leðurstóllZen leðurstóll
Verð: Verð: 16.500,-16.500,-

Bókaskápur - eik
Stærð: Br:240cmxD:35cmxH170cm
Einnig fáanlegur með
svartri háglans hurð

Verð: 176.000,-
Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-

SjónvarpsskenkurSjónvarpsskenkur
Einnig fáanlegur í hvítu háglansEinnig fáanlegur í hvítu háglans
þrjár stærðirþrjár stærðir

Verð frá: Verð frá:77.000,-77.000,-

Sjónvarpsskenkur
Einnig fáanlegur í hvítu háglans
þrjár stærðir

Verð frá: 77.000,-
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Hinn nítján ára gamli Viktor Unnar Illugason hjá Íslendingalið-
inu Reading ákvað á dögunum að gera lánssamning við Þrótt 
í Reykjavík um að koma og leika með liðinu í Landsbanka-
deildinni í sumar. Viktor hefur verið fastamaður hjá U-19 ára 
liði Reading en er nú hættur í því og hefur verið að æfa og 
spila með varaliði félagsins.

„Reading er með mjög sterkt varalið og ég hef fengið 
nokkur tækifæri þar og spilaði meðal annars gegn 
varaliði Chelsea með þá Andriy Shevchenko og Tal 
Ben-Haim innanborðs. Ég er hins vegar búinn að 
vera að eiga við smámeiðsli og hef í kjölfarið ekk-
ert spilað í fimm til sex vikur. Mér datt því í hug 
hvort að það væri möguleiki á að koma heim og 
fá að spila í sumar og fór þess á leit við umboðs-
mann minn Ólaf Garðarsson og hann fann 
einhver félög sem vildu fá mig,“ sagði Viktor 
sem kvaðst mjög spenntur að fá að spreyta sig 
í Landsbankadeildinni á ný.
„Ég spilaði mína fyrstu leiki í Landsbankadeild-

inni með Breiðabliki og skoraði í mínum fyrsta leik þannig að ég 
hlakka mjög til að fá tækifæri til að spila aftur þar. Ég tel mig hafa 
þroskast og lært mikið síðan ég spilaði síðast í Landsbankadeild-
inni og vonandi get ég lagt mitt af mörkum til þess að hjálpa 
Þrótti í baráttunni í sumar,“ sagði Viktor sem er sáttur við að hafa 

valið Þrótt.
„Þróttur er spennandi félag og það hentaði mér best að fara 

þangað og ég veit að ég verð að standa mig vel til þess 
að fá að spila og það er krefjandi en skemmtilegt,“ sagði 
Viktor sem mun svo halda aftur út til Reading í lok 
sumars.

„Ég á enn eitt ár eftir af samningi mínum við 
Reading og veit ekkert hvað gerist í þeim málum og 
er í raun ekki farinn að hugsa um framhaldið. Mér 
hefur annars liðið mjög vel hjá félaginu og það hefur 
vitanlega hjálpað mér mikið að hafa Gylfa Þór með 
mér í þessu og þá hafa Ívar Ingimarsson og Brynjar 

Björn Gunnarsson verið mér innan handar og reynst 
mér vel,“ sagði Viktor.

VIKTOR UNNAR ILLUGASON, READING: GERÐI Á DÖGUNUM LÁNSSAMNING ÚT SUMARIÐ VIÐ ÞRÓTT Í REYKJAVÍK 

Hlakka til að spreyta mig í Landsbankadeildinni 

Enska úrvalsdeildin
Arsenal-Reading 2-0
1-0 Emmanuel Adebayor (30.), 2-0 Gilberto Silva
(38.). Ívar Ingimarsson var í byrjunarliði Reading
en Brynjar Björn Gunnarsson var ekki í leik-
mannahópnum að þessu sinni.
Blackburn-Man. Utd 1-1
1-0 Roque Santa-Cruz (21.) Carlos Tevez (88.).
Fulham-Liverpool 0-2
0-1 Jermaine Pennant (17.), 0-2 Peter Crouch
(70.).
Middlesbrough-Bolton 0-1
0-1 Gavin McCann (60.). Grétar Rafn Steinsson
var í byrjunarliði Bolton en Heiðar Helguson var
ekki í leikmannahópnum að þessu sinni.
West Ham-Derby 2-1
1-0 Bobby Zamora (20.), 1-1 Tyrone Mears (65.),
2-1 Carton Cole (77.).
Wigan-Tottenham 1-1
0-1 Dimitar Berbatov (6.), 1-1 Emile Heskey (12.).

STAÐAN Í DEILDINNI
Man. Utd 35 25 6 4 73-19 81
Chelsea 35 23 9 3 60-24 78
Arsenal 35 21 11 3 66-29 74
Liverpool 35 19 12 4 62-26 69
Everton 35 18 7 10 50-29 61
Portsmouth 34 16 9 9 47-33 57
Aston Villa 34 15 10 9 62-44 55
Blackburn 35 13 13 9 45-43 52
Man. City 34 14 10 10 39-40 52
West Ham 35 13 8 14 37-42 47
Tottenham 35 10 12 13 64-58 42
Newcastle 34 10 9 15 40-58 39
Wigan 35 9 9 17 32-49 36
M‘brough 35 8 12 15 31-49 36
Sunderland 34 10 6 18 33-52 36
Bolton 35 8 8 19 32-52 32
Reading 35 9 5 21 37-65 32
Birmingham  34 7 10 17 39-52 31
Fulham 35 5 12 18 32-58 27
Derby 35 1 8 26 17-76 11

ÚRSLIT

> Eggert opnaði markareikninginn

Eggert Gunnþór Jónsson skoraði eitt marka Hearts í 
3-2 sigri liðsins gegn St. Mirren í skosku úrvalsdeildinni 
í gær. Skot Eggerts Gunnþórs hafði reyndar viðkomu í 
varnarmanni St. Mirren en Eggert Gunnþór 
fékk markið engu að síður skráð á sig 
og þetta var því fyrsta mark hans fyrir 
félagið í skosku úrvalsdeildinni. Eggert 
Gunnþór hefur fengið mikið hrós fyrir 
spilamennsku sína í ár og er í miklum 
metum hjá félaginu eftir að hafa komið 
upp úr unglingaliðinu og unnið sér fast 
sæti í byrjunarliðinu á þessari leiktíð. 
Eggert skrifaði nýverið undir fjögurra og 
hálfs árs samning við Hearts og kann 
greinilega vel við lífið í Edinborg.   

FÓTBOLTI Fallbaráttan harðnar í 
ensku úrvalsdeildinni þar sem 
hagur Bolton vænkaðist aðeins en 
Reading og Fulham eru í vondum 
málum eftir töp. Englandsmeist-
arar Manchester United náðu 
aðeins jafntefli gegn Blackburn 
en eru áfram í góðri stöðu á toppi 
deildarinnar.

Ívar Ingimarsson var í byrjun-
arliði Reading gegn Arsenal á 
Emirates-leikvanginum í gær en 
Brynjar Björn Gunnarsson var 
hins vegar ekki í leikmannahópn-
um að þessu sinni. Það er skemmst 
frá því að segja að Arsenal réði 
ferðinni frá upphafi til enda og 2-0 
sigur liðsins var síst of stór. 
Reading-menn gátu þakkað mark-
verðinum Marcusi Hahneman og 
tréverkinu að ekki fór verr í þetta 
skiptið en þetta var jafnframt 
fjórði leikurinn í röð sem leik-
menn Reading ná ekki að skora.

Mikilvæg þrjú stig
Bolton var með bakið upp við vegg 
í botnbaráttunni og þurfti nauð-
synlega á stigum að halda gegn 
Middlesbrough á Riverside-leik-
vanginum í gær. Grétar Rafn 
Steinsson var að vanda í byrjunar-
liði Bolton og þótti standa sig vel 
en Heiðar Helguson var ekki í 
leikmannahópnum. Eina mark 
leiksins kom á 60. mínútu þegar 
Gavin McCann náði að pota bolt-
anum yfir línuna eftir að varnar-
menn Middlesbrough náðu ekki að 
hreinsa boltann úr teignum og 
gríðarlega mikilvægur sigur Bolt-
on staðreynd. Gary Megson, knatt-
spyrnustjóri Bolton, var ánægður 
með stigin þrjú en var með fæt-
urna kirfilega á jörðinni.

„Eins og staðan er núna verðum 
við að bretta upp ermarnar og 
halda áfram að berjast og vona að 
það dugi að lokum til að bjarga 
okkur,“ sagði Megson.

Rafa stóð við sitt
Rafa Benitez, knattspyrnustjóri 
Liverpool, var gagnrýndur í vik-
unni fyrir að ætla að hvíla marga 
lykilmenn gegn Fulham fyrir leik 
Liverpool gegn Barcelona í Meist-
aradeildinni í byrjun næstu viku. 

Benitez lét það hins vegar ekki á 
sig fá og var Steven Gerrard ekki 
í leikmannahópnum og Fernando 
Torres og Jamie Carracher byrj-
uðu á varamannabekknum. Það 
kom ekki að sök því Liverpool 
vann leikinn örugglega 0-2 með 
mörkum Jermaine Pennant og 
Peters Crouch. Mikið þarf nú að 
gerast til þess að Fulham falli ekki 
úr deildinni.

Friedel fór á kostum
Roque Santa-Cruz kom Blackburn 
yfir gegn Manchester United á 21. 
mínútu með góðri afgreiðslu. Unit-
ed átti í stökustu vandræðum með 
að finna leið fram hjá markverðin-
um Brad Friedel sem varði hvað 

eftir annað og oft og tíðum á meist-
aralegan hátt. 

Friedel réði hins vegar ekki við 
skalla Carlosar Tevez á 88. mínútu 
og United náði því að jafna leikinn 
og krækja sér í mikilvægt stig í 
toppbaráttunni. 

United heldur því þriggja stiga 
forskoti á Chelsea á toppi deildar-
innar þegar þrír leikir eru eftir og 
United er enn fremur með mun 
betri markatölu en Chelsea. Eng-
landsmeistarar United gætu því 
hampað titlinum þótt þeir tapi leik 
sínum gegn Chelsea á Stamford 
Bridge, nái liðið að klára hina leiki 
sína gegn West Ham á heimvelli 
og Wigan á útivelli.  
 omar@frettabladid.is

Mikilvægur sigur Bolton
Grétar Rafn Steinsson lék með Bolton í gríðarlega þýðingarmiklum sigri gegn 
Middlesbrough en ekki fór jafn vel hjá Ívar Ingimarssyni og Reading. Carlos 
Tevez bjargaði mikilvægu stigi fyrir Manchester United gegn Blackburn. 

MIKILL LÉTTIR Leikmenn Bolton gátu andað léttar í gær eftir mikilvægan sigur gegn 
Middlesbrough. Það gerði að verkum að félagið er nú loksins komist upp úr fallsæti. 
Grétar Rafn Steinsson stendur hér í miðjum hópnum.  NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Veigar Páll Gunnarsson 
var á meðal markaskorara 
Stabæk í 3-0 sigri liðsins gegn 
meistaraliði Brann með þá 
Kristján Örn Sigurðsson og 
Gylfa Einarsson innanborðs í 
norsku úrvalsdeildinni í gær.

Veigar Páll skoraði fyrsta 
mark leiksins strax á 10. mínútu 
í gær úr vítaspyrnu eftir að 
Kristján Örn hafði gert sig sekan 
um brot í vítateig Brann. Daniel 
Nannskog, félagi Veigars Páls í 

sókninni, bætti við öðru marki á 
59. mínútu og Somen Tchoyi inn-
sigldi sigurinn á 65. mínútu.

Gylfi Sigurðsson kom inn á 
fyrir Brann á 66. mínútu en Ólaf-
ur Örn Bjarnason sat á bekknum 
allan leikinn og Ármann Smári 
Björnsson var ekki í leikmanna-
hópi Noregsmeistaranna að 
þessu sinni.

Stabæk er sem stendur á toppi 
deildarinnar með 8 stig en Brann 
í því níunda með 4 stig.  - óþ

Stabæk sigraði Brann í slag Íslendingaliða í Noregi:

Veigar Páll skoraði



Blaðberinn minn 
hjálpar mér að taka til

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan 
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt 
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ....

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla 
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.
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Iceland Express-deild karla
Keflavík-Snæfell 81-79 (44-41)
Stig Keflavíkur: Bobby Walker 22 (7 fráköst),
Tommy Johnson 18 (6 fráköst), Anthony Susnjara
13, Gunnar Einarsson 9, Jón Norðdal Hafsteins-
son 8, Arnar Freyr Jónsson 8 (5 fráköst, 8 
stoðsendingar), Sigurður Gunnar Þorsteinsson 3.
Stig Snæfells: Sigurður Þorvaldsson 18, Justin
Shouse 18 (7 stoðsendingar), Hlynur Bæringsson
13 (14 fráköst), Slobodan Subasic 12 (6 fráköst,
6 stoðsendingar), Jón Ólafur Jónsson 9, Ingvaldur
Magni Hafsteinsson 6, Anders Katholm 3.

N1-deild kvenna í handbolta
Fylkir-Stjarnan 22-27 (10-15)
Mörk Fylkis (skot): Elzbieta Kowal 5 (6), Sunna
Jónsdóttir 4 (6), Natasa Damiljanovic 4 (9), 
Ingibjörg Karlsdóttir 3 (6), Áslaug Gunnarsdóttir
2 (2), Nataly Sæunn Valencia 2/2 (4/2), Sunna
María Einarsdóttir 2 (5).
Varin skot: Jelena Jovanovic 20/1 (47/4), 43%.
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Petrache 7/3 
(16/4), Kristín Clausen 4 (5), Harpa Sif Eyjólfs-
dóttir 4 (8), Ásta Björk Agnarsdóttir 3 (3), Birgit
Engl 3 (4), Rakel Dögg Bragadóttir 3 (11), Sólveig
Lára Kjærnested 2 (3), Anna B. Blöndal 1 (1).
Varin skot: Florentina Stanciu 6 (21/1), 29%,
Helga Vala Jónsdóttir 3 (10/1), 30%.
Haukar-Grótta 25-23
Akureyri-HK 25-37

N1-deild karla í handbolta
Akureyri-Valur 30-40
Mörk Akureyrar: Jónatan Magnússon 5/3,
Magnús Stefánsson 4, Oddur Grétarsson 4, Einar 
Logi Friðjónsson 3, Ásbjörn Friðriksson 3, Nikola 
Jankovic 3, Hörður Fannar Sigþórsson 3, Heiðar 
Þór Aðalsteinsson 2, Goran Gusic 1, Björn Óli 
Guðmundsson 1.
Varin skot: Siguróli Sigurðsson 5, Arnar Svein-
björnsson 2.
Mörk Vals: Fannar Friðgeirsson 12, Anton Rún-
arsson 10/2, Arnór Þór Gunnarsson 7/2, Hjalti 
Pálmason 6, Birkir Marínósson 1, Orri Freyr Gísla-
son 1, Kristján Þór Karlsson 1, Gunnar Harðarson
1, Sigfús Páll Sigfússon 1.
Varin skot: Ólafur Gíslason 15, Ingvar Guð-
mundsson 2.
Afturelding-Fram 30-36
ÍBV-HK 25-30

Lengjubikar karla í fótbolta
KR-ÍA 0-3
0-1 Bjarni Guðjónsson (1.), 0-2 Björn Bergmann
Sigurðarson (44.), 0-3 Sjálfsmark (77.).
Fram-FH 2-1
1-0 Paul McShane (16.), 2-0 Hjálmar Þórarinsson
(57.), 2-1 Matthías Vilhjálmsson (68.).
Valur-Keflavík 2-0
1-0 Pálmi Rafn Pálmason (20.), 2-0 Dennis Bo 
Mortensen (79.).
HK-Breiðablik (3-5) 1-1
1-0 Hermann Gier Þórsson (16.), 1-1 Arnar Grét-
arsson (74.). Breiðablik vann 3-5 í vítaspyrnuk.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Íslandsmeistarar 
Stjörnunnar unnu mikilvægan 27-
22 sigur á Fylki í Árbænum í 
gærdag og nálgast nú Fram á 
toppi N1-deildar kvenna.

Allt virtist stefna í auðveldan 
sigur Stjörnunnar en staðan var 
15-10 gestunum í vil í hálfleik. En 
Fylkir byrjaði seinni hálfleikinn 
af miklum krafti og skoraði sex 
mörk í röð og tók forystu, 16-15.

Stjarnan vaknaði þá til lífsins á 
ný og tók að sigla rólega fram úr 
og sigraði að lokum 27-22.

Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari 
Stjörnunnar, var sáttur við sínar 
stelpur í leikslok.

„Þetta var erfitt en reynsla og 
ákveðin seigla skóp sigurinn að 
lokum,“ sagði Aðalsteinn.  - óþ

N1-deild kvenna í handbolta:

Stjarnan stóðst 
fyrsta prófið

BARÁTTA Stjörnustúlkan Rakel Dögg 
Bragadóttir heldur hér aftur af Elzbietu 
Kowal Fylkisstúlku. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI ÍA komst í undanúrslit 
Lengjubikarsins í gær þegar 
liðið sigraði lið KR örugglega 3-0 
í miklum baráttuleik í Kórnum. 
Fram sló svo FH, deildarbikar-
meistarana frá því í fyrra, úr leik 
með 2-1 sigri á Framvellinum. 

Skagamenn hófu leikinn í 
Kórnum af miklum krafti og 
fengu aukaspyrnu í fyrstu sókn 
sinni. Upp úr henni skoraði 
Bjarni Guðjónsson fyrsta mark 
leiksins með þrumuskoti rétt 
utan teigs. Eftir markið ein-
kenndist leikurinn af mikilli bar-
áttu liðanna sem kom niður á 
gæðum knattspyrnunnar. 

„Við unnum leikinn og til þess 
erum við í þessu, að ná úrslitum 
en ekki endilega fá mikil gæði út 
úr leiknum,“ sagði Bjarni 
Guðjónsson, fyrirliði ÍA.  

Mikið var um aukaspyrnur og 
mikill hiti var í leikmönnum. 
Miðjuspili KR-liðsins var vel 
stjórnað af Viktori Arnarsyni en 
það vantaði að klára þau færi 
sem sköpuðust upp úr því. Hjá 
Skagamönnum var liðsheildin 
gríðarlega sterk og mikil barátta 
hjá leikmönnum um hvern bolta 
sem gerði KR-liðinu erfitt að 
skapa sér alvörumarktækifæri. 

Undir lok fyrri hálfleiks náðu 
Skagamenn góðri skyndisókn 
sem lauk með laglegu marki 
Björns Sigurðarsonar. Staðan 2-0 
í hálfleik í miklum baráttuleik. 

Í seinni hálfleik hélt sama bar-
áttan áfram. KR-ingar voru þó 
meira með boltann en þeim gekk 
afar illa að skapa sér hættuleg 
marktækifæri. Skagamenn voru 
fastir fyrir og héldu fljótum 
framherjum KR alveg niðri. 
Þegar leið á seinni hálfleik lögðu 
leikmenn KR allt kapp á að jafna 

og við það opnuðust svæði fyrir 
sóknarleik ÍA og það nýtti liðið 
vel. Eftir vel útfærða sókn fékk 
ÍA hornspyrnu og upp úr henni 
skoraði KR afar klaufalegt sjálfs-
mark með hjálp góðs skalla 
Björns Sigurðarsonar. Staðan 
orðin 3-0 og eftir það var allur 
kraftur úr liði KR.  

„KR-ingar eru með gott lið og 
hafa spilað vel, en við vissum að 
hverju við gengum á móti þeim í 
dag og mættum þeim sterkir,“ 
sagði ánægður Bjarni að lokum.

Deildarbikarmeistararnir úr leik
Fram gerði sér lítið fyrir og sigr-
aði FH 2-1 á Framvellinum í gær 
með mörkum Pauls McShane og 
Hjálmars Þórarinssonar en 
Matthías Vilhjálmsson skoraði 
mark FH.

Í undanúrslitunum leikur ÍA 
gegn Val, sem vann Keflavík í 
fyrrakvöld, og Fram tekur á móti 
Breiðabliki, sem sigraði nágranna 
sína í HK í fyrrakvöld. Leikirnir 
fara fram fimmtudaginn 24. apríl 
næstkomandi.  - rv

Seinni leikirnir í átta liða úrslitum Lengjubikars karla í fótbolta fóru fram í gær:

ÍA og Fram með góða sigra

FÖGNUÐUR Skagamennirnir Björn Bergmann Sigurðarson og Helgi Pétur Magnússon 
fagna marki þess fyrrnefnda í Kórnum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Valsmenn unnu 
öruggan sigur á Akureyri í N1-
deild karla í handbolta í gær. 
Fyrri hálfleikurinn var jafn og 
spennandi en undir lok hans náðu 
Valsmenn þriggja marka forskoti 
og leiddu þeir 19-16 í hálfleik.

Botninn datt svo úr leik 
heimamanna í síðari hálfleik. 
Norðanmenn skoruðu aðeins eitt 
mark á fyrstu tíu mínútum 
hálfleiksins og Valsmenn gengu á 
lagið og gerðu út um leikinn. Þeir 
komust tíu mörkum yfir og unnu 
að lokum sannfærandi sigur, 40-
30.  - hþh

N1-deild karla í handbolta:

Öruggt hjá Val

KÖRFUBOLTI „Það má gera ráð fyrir 
dramatík í lokin í hverjum einasta 
leik,“ sagði Gunnar Einarsson, 
leikmaður Keflavíkur, eftir að lið 
hans sigraði Snæfell, 81-79, í 
fyrsta leik liðanna í úrslitum Ice-
land Express-deildar karla í 
spennandi leik þar sem Snæfelli 
mistókst að tryggja sér sigur með 
þriggja stiga körfu rétt fyrir 
leikslok.

Snæfell hóf leikinn betur og 
komst sex stigum yfir snemma 
leiks, 4-10. Þá tóku skyttur Kefla-
víkur við sér og skoruðu 10 stig í 
röð. Jafnræði var með liðunum 
upp frá því en frumkvæðið var 
Keflavíkur sem leiddi 25-22 eftir 
fyrsta leikhluta og 44-41 í 
hálfleik.

Þegar fjórar mínútur voru liðn-
ar af þriðja leikhluta komst Snæ-
fell yfir í fyrsta sinn síðan snemma 
leiks, 54-55. Keflavík komst síðan 
aftur yfir en fimm sekúndum fyrir 
lok leikhlutans komst Snæfell yfir 
á ný, 65-64, og þannig var staðan 
þegar einum leikhluta var ólokið.

Keflavík hóf fjórða leikhlutann 
með 8-0 spretti og náði sjö stiga 
forystu, 72-65. Snæfell minnkaði 
muninn hægt og rólega og þegar 
36 sekúndur voru til leiksloka var 
munurinn kominn niður í eitt stig, 
80-79. Keflavík náði ekki að auka 
forskotið áður en Snæfell fór í síð-
ustu sókn leiksins. Sigurður Þor-
valdsson freistaði þess að tryggja 
Snæfelli sigur með þriggja stiga 
skoti en það geigaði. Tommy John-
son skoraði úr einu vítaskoti þegar 
49 sekúndubrot voru til leiksloka 
og tryggði sigurinn í leiknum, 81-
79, og 1-0 forystu í einvíginu.

Hlynur Bæringsson, miðherji 
Snæfells, var allt annað en sáttur 
við leik síns liðs í leikslok. 

„Við gerðum ekki það sem var 
lagt fyrir í dag. Við spiluðum frek-
ar illa og töpuðum boltanum alltof 
oft. Við áttum góðan séns og góða 
skyttu til að taka galopið skot í 
lokin. Við biðjum ekki um meira í 

Keflavík þegar við spilum illa. Það 
er gott fyrir okkur. Við getum 
mikið betur en þetta.“

Stórskyttan Gunnar Einarsson 
var að vonum mun sáttari við 
niðurstöðu leiksins. 

„Þetta var góður baráttusigur. 
Þetta var taugatrekkjandi í rest-
ina og maður getur búist við því. 
Þetta verða ekki stórir sigrar eins 
og var í ÍR-seríunni. Við getum 
búist við því að í næsta leik verði 

jafnmikil harka, barátta og sá leik-
ur á örugglega eftir að vera eins 
jafn og þessi,“ sagði Gunnar og 
bætti við:

„Bæði lið eru hungruð í titil og 
þetta er það sem koma skal. Við 
hittum ekki nógu vel fyrir utan en 
það kemur til með að smella. Vörn-
in var góð og við þurfum að halda 
áfram á sömu braut. Það má aldrei 
hætta á móti þessu liði,“ sagði 
Gunnar að lokum.  - gmi

Úrslitin hefjast með látum
Deildarmeistarar Keflavíkur mörðu 81-79 sigur á Snæfelli í spennuþrungnum 
leik í Sláturhúsinu í Keflavík í gærdag og leiða því úrslitarimmu liðanna 1-0.

Á FLUGI Keflvíkingurinn Arnar Freyr Jónsson hefur leikið vel með liði sínu í úrslita-
keppninni til þessa. Hér keyrir hann upp að körfunni í leiknum í gær en Hlynur 
Bæringsson, Snæfelli, og Jón Norðdal Hafsteinsson fylgjast með.  VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN
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06.00 Virginia´s Run
08.00 Fever Pitch
10.00 Be Cool
12.00 Take the Lead
14.00 Virginia´s Run
16.00 Fever Pitch
18.00 Be Cool
20.00 Take the Lead

22.00 Walk the Line  Rómantísk og 
átakanleg óskarsverðlaunamynd. Hér er sagt 
frá lífsbaráttu söngvarans Johnny Cash og 
ástarsambandi hans við June Carter.

00.15 The Island
02.30 My Name is Modesty
04.00 Walk the Line

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Brummi, Kóalabræður, Landið mitt, 
Disneystundin, Alvöru dreki, Sígildar teikni-
myndir, Nýi skólinn keisarans, Fræknir ferða-
langar, Sigga ligga lá, Konráð og Baldur og 
Fæturnir á Fanney.

11.00 Dalabræður  (8:10)

11.35 Hálandahöfðinginn  (2:6)

12.30 Silfur Egils
13.45 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um
14.15 EM 2008  (2:8)

14.45 Hrúturinn Hreinn  (14:40)

14.55 Þetta er ekkert mál
16.45 Mannaveiðar  (4:4)

17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Loforðið
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu

20.20 Sannleikurinn um Mariku  (1:5) 
 Sænsk spennuþáttaröð um unga konu, 
Mariku, sem er að fara að gifta sig en hverf-
ur sporlaust. Fram koma vísbendingar um 
að hún hafi ekki verið öll þar sem hún var 
séð.

21.05 Sunnudagsbíó - Tvö múldýr fyrir 
systur Söru  Meðal leikenda eru Clint East-
wood og Shirley MacLaine.

22.55 Silfur Egils
00.10 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.00 Vörutorg
12.00 MotoGP - Hápunktar
13.00 Professional Poker Tour  (e)

15.10 Rachael Ray  (e)

15.55 Less Than Perfect  (e)

16.20 Fyrstu skrefin  (e)

16.45 America’s Next Top Model  (e)

17.35 Innlit / útlit  (e)

18.25 Lipstick Jungle  (e)

19.15 Snocross  (3:12) Íslenskir snjósleða-
kappar í skemmtilegri keppni þar sem ekk-
ert er gefið eftir. Keppendur þurfa að glíma 
við erfiðar brautir og keppnin hefur aldrei 
verið eins spennandi. Kraftur, úthald og 
glæsileg tilþrif frá upphafi til enda.

19.40 Top Gear  (10:17) Skemmtileg-
asti bílaþáttur í heimi. Félagarnir Jeremy 
Clarkson, Richard Hammond og James May 
skoða allt sem viðkemur bílum með hár-
beittum húmor í bland við alvarlega um-
fjöllun. James prófar Rolls Royce, Richard 
fer í kapp við orrustuflugvél á Bugatti Veyr-
on og Jeremy skoðar nýjan Ferrari. Ronnie 
Wood úr Rolling Stones prufukeyrir hag-
kvæma bílinn.

20.40 Psych  (12:16) Bandarísk gamanser-
ía um mann með einstaka athyglisgáfu sem 
þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna 
við að leysa flókin sakamál. 

21.30 Boston Legal  (12:20) Shirley 
Schmidt tekur upp varnir fyrir konu sem stal 
sæði og barnaði sig en Alan Shore er lög-
fræðingur fórnarlambsins. Jerry Espenson 
berst fyrir réttlæti fyrir fyrrum kærustu sína 
sem einnig er með Asperger-heilkenni eftir 
að hún var rekin úr kennarastöðu fyrir að 
faðma nemanda.

22.30 Brotherhood  (2:10) Dramatísk og 
spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy 
og Mike Caffee. Annar er efnilegur stjórn-
málamaður en hinn forhertur glæpamaður. 

23.30 Cane  (e)

00.20 Svalbarði  (e)

01.10 Minding the Store  (e)

01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

09.00 Spænski boltinn  (Barcelona - 
Espanyol)

10.40 Bernard Hopkins - Joe Calzaghe 
 Útsending frá bardaga Bernard Hopkins og 
Joe Calzaghe en fyrir þennan bardaga hafði 
Calzaghe aldrei beðið ósigur.

12.10 Augusta Masters 2008  Útsending 
frá lokadegi Augusta Masters-mótsins í golfi.

16.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meistara-
deild Evrópu þar sem síðustu umferðir eru 
skoðaðar og viðtöl tekin við leikmenn og 
þjálfara.

16.50 Spænski boltinn  (Racing - Real 
Madrid)

19.00 PGA Tour 2008  Bein útsending frá 
lokadegi Verizon Heritage-mótsins sem er 
hluti af PGA-mótaröðinni og mun sigurveg-
ari síðasta árs, Boo Weekley, freista þess að 
verja titil sinn. 

22.00 Þýski handboltinn  (Kiel - Lemgo)

23.30 Spænski boltinn  (Racing - Real 
Madrid)

07.00 Barney og vinir
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Fífí
08.00 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annars teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo, Kalli á 
þakinu og Doddi litli og Eyrnastór, Ef ég 
væri ... og Bratz.

12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours  (Nágrannar)

12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.50 Neighbours
14.15 Bandið hans Bubba  (11:12)

15.35 Flight of the Conchords  (6:12)

16.05 Hæðin  (5:9)

16.55 60 minutes  (60 mínútur)

17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál
19.55 Sjálfstætt fólk
20.30 Monk  (1:16)

21.15 Cold Case  (13:18) Fimmta sería 
eins vinsælasta þáttar Stöðvar 2 síðustu árin.

22.00 Big Shots  (7:11) Þættirnir fjalla 
um fjóra félaga sem allir eru sannkallaðir 
stórlaxar, stjórnendur hjá stórfyrirtækjum. 
En þrátt fyrir að þeim gangi allt í haginn á 
framabrautinni þá gengur ekki alltaf eins vel 
í einkalífinu, þar sem kröfurnar eru gjarnan 
óraunhæfar og öfgafullar, eins og allt annað 
í þeirra lífi.

22.45 Curb Your Enthusiasm  (3:10) 
Í heimi þar sem leiðinlegt er hið nýja 
skemmtilega og óþolandi er hið nýja ómót-
stæðilega, þar er Larry David ókrýndur kon-
ungur. 

23.10 Ghosts of Abu Ghraib  Einhver 
allra umtalaðasta heimildarmynd síðari ára 
og handhafi Emmy-verðlauna í flokki heim-
ildarmynda fyrir árið 2007. Hinar skelfilegu 
og mjög svo sorglegu ljósmyndir og lýsing-
ar af pyntingum sem áttu sér stað í Abu 
Ghraib-fangabúðunum í Írak vöktu margar 
erfiðar spurningar.

00.30 Mannamál
01.15 Invincible
02.45 Out of Time
04.30 Big Shots  (7:11)

05.10 Curb Your Enthusiasm  (3:10)

05.40 Fréttir
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og 
menning á Norðurlandi . Samantekt um-
fjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma 
fresti til 10.15 á mánudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Fyrsta sjónvarpsserían sem ég horfði reglulega á, fyrir utan Ses-
amstræti, var Mondbasis Alfa. Þetta var á æskuárum mínum í 
Þýskalandi og fimm ára gömul stalst ég alltaf á náttfötunum 
fram á gang og horfði í gegnum hurðarrifuna á þennan þátt 
sem hét víst Moonbase Alpha á ensku. Serían fjallaði um 
fólk sem bjó á tunglinu en árið 1999 gerðist sá voveiflegi 
atburður að tunglið þeyttist af sporbaugi jarðar og ráfaði 
um alheiminn. Efnistök voru sumsé aðallega alvarlegar 
samræður geimfara á þýsku um hvernig þeir gætu 
snúið aftur til jarðar og ýmsir óskiljanlegir atburðir 
gerðust í hverjum þætti. Einmanaleikinn sem fólst í 
því að vera fastur á dauðum kletti í órafjarlægð frá 
jörðu sat lengi í mér. Í kjölfarið hef ég haft dálæti á 
öllu sem heitir vísindaskáldskapur og hef í gegnum 
tíðina dýrkað þætti eins og The Twilight Zone (en 
gömlu seríurnar frá sjöunda áratugnum eru fáanlegar 
á DVD) og svo auðvitað Twin Peaks snillingsins David 

Lynch. Báðar þessar seríur eru oftast algerlega óskiljanleg-
ar enda er ekkert verið að matreiða eitthvert upphaf eða 
endalok ofan í áhorfandann. Eina stundina eiga sér stað 
venjulegar samræður milli fólks og hina næstu birtist 
gamall karl í spegli eða dvergur talar afturábak. Eftir 
hvern þátt er maður skikkaður til þess að hugsa lengi 

um hvað í ósköpunum þetta átti allt saman að fyrirstilla 
en kemst aldrei að niðurstöðu. Það er gaman að svona 
undarlegheit eigi enn upp á pallborðið í dag og serían Lost 

ber vitni um að almennir sjónvarpsneytendur séu ennþá 
tilbúnir til að virkja heilasellurnar. Alveg eins og í Twin 
Peaks er fjöldi gersamlega óskiljanlegra staða, atburða 

og atvika í Lost og ég hef komist að raun um það að það 
skiptir næstum því ekki máli hvort maður missir af einum 
þætti eða ekki. Maður botnar hvort eð er ekkert í þessu. 
En serían er samt á dagskrá hjá mér í vor sem svona 
næstum því ómissandi.   

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON TÝNIST Í LOST

Óskiljanlegir sjónvarpsþættir

09.00 Premier League World  (Heimur 
úrvalsdeildarinnar)

09.30 4 4 2
10.50 Aston Villa - Birmingham  (Enska 
úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Aston 
Villa og Birmingham í ensku úrvalsdeildinni.

13.00 Wigan - Tottenham
14.45 Man. City - Portsmouth  (Enska 

úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Man. 
City og Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni.

16.50 Newcastle - Sunderland
18.30 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.00 Blackburn - Man. Utd.
20.40 4 4 2
22.00 Fulham - Liverpool
23.40 Arsenal - Reading

14.45 Man. City-Portsmouth 
  STÖÐ 2 SPORT 2

19.40 Top Gear   SKJÁREINN

20.20 Sannleikurinn um 
Mariku   SJÓNVARPIÐ

22.00 Big Shots   STÖÐ 2

22.00 Walk the Line 
  STÖÐ 2 BÍÓ

▼

> William Shatner
Shatner er þekktur gleði-
pinni bæði í einkalífinu 
og sem Denny Crane í 
þáttunum Boston Legal sem 
Skjáreinn sýnir í kvöld. Eitt 
sinn var hann spurður hverju 
hann ráðlagði börnunum 
sínum í peningamálum og 
svaraði hann þá: „Ekki 
kaupa neitt á réttum 
tíma, og það á líka við 
um bíla og hús.“
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SVT 1

9.00 Top Gear Xtra 10.00 The Weakest Link 11.00 
Doctor Who 11.45 Doctor Who Confidential 12.00 
Only Fools and Horses 12.30 Coupling 13.00 
Judge John Deed 14.30 Judge John Deed 16.00 
Judge John Deed 17.30 Judge John Deed 19.00 
Top Gear Xtra 20.00 Top Gear Xtra 21.00 Top 
Gear Xtra 22.00 Judge John Deed 23.30 Judge 
John Deed 1.00 Judge John Deed 2.30 The 
Weakest Link

10.30 SPAM 2008 11.00 SKUM TV 11.15 
Flemmings Helte De Luxe 11.35 Family Guy 12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken 12.55 Auktionshuset 
Ellekilde 13.55 Mig og mafiaen 15.30 Sigurds 
Bjørnetime 16.00 Pippi Langstrømpe 16.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Enhedslisten 
17.30 Tæt på Dyrene 18.00 Kongemordet 19.00 
21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga 19.55 
Miss Marple: Invitation til mord 21.30 Höök 22.30 
Kærlighed 

9.15 99 år og evig ung 10.15 Åpningsgalla Den 
Norske Opera & Ballett 12.15 Kingdom 13.00 
Innebandy: NM-finaler 15.30 Åpen himmel: Veier 
til tro 15.59 Barne-tv 16.00 Skrimmel Skrammel 
16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen 17.45 
Sportsrevyen 18.05 Fantastiske reiser 18.55 Det 
beste som kunne skje 20.45 Jazz og kajakk 21.05 
Kveldsnytt 21.25 Damenes detektivbyrå nr. 1 
22.20 Juristane 23.00 Uka med Jon Stewart 23.25 
Norsk på norsk jukeboks 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Tónlist á sunnudagsmorgni
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Á slóðum Gutenbergs
11.00 Guðsþjónusta í Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Ágirnd

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.52 Dánarfregnir og augýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

8.35 Rebellen 10.25 Debatt 11.25 Niklas mat 
11.55 Mitt i naturen 12.25 Fördärvet 13.25 I love 
språk 14.25 Världen 15.25 Kulturfolkets histor-
ia 15.55 Anslagstavlan 16.00 Bolibompa 16.30 
Minnenas television 17.30 Rapport 18.00 Andra 
Avenyn 18.30 Sportspegeln 19.15 Agenda 20.10 
En bro över Wadi 20.40 Den geniala babyn 21.10 
Rapport 21.20 Barnmorskorna 21.50 Kobra 22.20 
Svindlarna 

16.00 Hollyoaks  Hágæða bresk unglinga-
sápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Holly-
oaks í Chester. Serían er ein sú vinsælasta 
á Englandi þar sem hún hefur verið sýnd 
óslitið síðan 1995. 2006.

16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.30 The Class  (2:19) The Class er 
bráðskemmtilegur nýr gamanþáttur úr 
smiðju þeirra sem framleiddu Friends og 
Mad About You. 

19.00 Wildfire  (4:13)

19.45 Extreme. Life Through a Lens
20.30 Special Unit 2  (17:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 X-Files  (19:24)

22.00 Bandið hans Bubba  (11:12) Rokk-
kóngurinn leggur allt undir í leit að sannri 
rokkstjörnu framtíðarinnar, einhverjum sem 
syngur á íslensku, fyrir íslenska rokkþjóð. 
Þátturinn er í beinni útsendingu og einn 
keppandi fellur úr leik hverju sinni, þar til 
eftir stendur nýr söngvari fyrir Bandið hans 
Bubba.

23.20 Falcon Beach
00.05 American Dad  (8:23)

00.35 Sjáðu
01.05 Skífulistinn
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

Bíómynd frá árinu 1970. Aðalhlut-
verkin eru í höndum þeirra Clints 
Eastwood og Shirley MacLaine en 

leikstjóri er Don 
Siegel. Myndin gerist 
í Mexíkó og segir frá 
hetju sem bjargar 
nunnu úr klóm 
þriggja kúreka og 

þeim ævintýrum sem 
á eftir verða.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Two Mules For Sister Sarah
Sjónvarpið kl. 21.05

▼

Einkaspæjarann og sérvitringinn 
Adrian Monk þarf ekki að kynna fyrir 
áskrifendum Stöðvar 2. Hann hefur 
fyrir löngu áunnið sér rækilegar 
vinsældir og það verðskuldaðar því 
þeir eru fáir framhaldsþættirnir sem 
eru skemmtilegri. Í Monk sameinast 
nefnilega það tvennt sem allir sækj-
ast helst eftir, gott grín og stöðug 
spenna. Í þessari sjöttu og bestu 
þáttaröð til þessa heldur Monk 
uppteknum hætti við að aðstoða 
lögregluna við lausn allra undarleg-
ustu sakamálanna sem flest hver 
eru æði kómísk þótt glæpir séu 
auðvitað alltaf dauðans alvara.

STÖÐ 2 KL. 20.30

Monk
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Þrátt fyrir að Friðrik Ómar og 
Regína Ósk hafi staðið í stafni 
Eurobandsins og heillað bæði 
land og þjóð með frammistöðu 
sinni í Laugardagslögunum er 
heill her manna sem vinnur á bak 
við tjöldin við að gera atriðið sem 
glæsilegast úr garði. Söngvararn-
ir tveir eru óneitanlega helsta 
aðdráttaraflið og verða í sviðs-
ljósinu þegar tjaldið fellur á svið-
inu í Zagreb. Þau Friðrik og Reg-
ína verða á ferð og flugi næstu 
daga, syngja á eftir Bó Hall í 
Kaupmannahöfn á fimmtudags-
kvöldið og á föstudeginum verða 
þau meðal helstu Eurovision-
stjarnanna í sérstöku Eurovision-
teiti í London. 

Eurobandið sjálft er stofnað í 
mars 2006 en það er auk Friðriks 
og Regínu skipað þeim Benedikt 
Brynleifssyni, Róberti Þórhalls-
syni og Kristjáni Grétarssyni. 
Þrátt fyrir að hljómsveitin verði 
ekki á sviðinu í Zagreb munu fjór-
menningarnir engu að síður halda 
með hópnum til Serbíu og verða 
reiðubúnir að grípa í hljóðfærin 
þegar þannig stendur á. 

Höfundur This Is My Life, 
Örlygur Smári eða Öggi eins og 
hann er allajafna kallaður, er 
Eurovision-aðdáendum að góðu 
kunnur en hann átti heiðurinn 
af laginu Tell Me! sem tók þátt 
fyrir Íslands hönd í Eurovision 
árið 2000. Örlygur fékk góð-

vin sinn Pál Óskar til að semja 
enskan texta við lagið og vera sér 
innan handar við útfærslu á lag-
inu en þeir unnu saman að gerð 
plötunnar Allt fyrir ástina sem 
tröllreið íslenskum vinsældalist-
um í fyrra. Að textagerðinni 
kemur einnig hinn vinalegi og 
þéttvaxni Peter Fenner sem áður 
hefur slípað til enska Eurovision-
texta fyrir íslenska tónlistarmenn 
en hann gerði meðal annars text-

ann við Valentine‘s Lost sem Eiki 
Hauks söng í fyrra. 

Bakraddakórinn sem styður við 
þau Regínu og Friðrik er skipaður 
einvalaliði söngvara. Guðfaðir 
Eurobandsins, Grétar Örvarsson, 
verður þar fremstur í flokki en 
með honum verða þau Hera Björk, 
Pétur Örn Guðmundsson og Guð-
rún Gunnarsdóttir. En það er ekki 
bara tónlistin og tónlistarhæfileik-
arnir sem fleyta fólki í hæstu 

hæðir Eurovision-sirkussins. Stíl-
isti Íslands, Skjöldur Eyfjörð, sér 
um að þátttakendurnir verði stílis-
eraðir að hætti hússins og Sólveig 
Birna Gísladóttir sér alfarið um 
förðun hópsins. Björnsdætur, Guð-
finna og Birna, eru síðan við 
stjórnvölinn þegar kemur að því 
að taka réttu skrefin og svo fær 
stjarnan úr myndbandi Euro-
bandsins, Draupnir Draupnisson, 
að sjálfsögðu að fylgjast með. - fgg  

HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Ég er voða stolt af honum og 
hef alltaf verið. Hann hefur 
alltaf verið mjög jákvæður og 
opinn fyrir öllu og mikið fyrir 
mannleg samskipti. Hann hefur 
staðið sig vel að öllu leyti.“ 

María Kristín Siggeirsdóttir, móðir 
Draupnis Rúnars Draupnissonar, sem 
leikur aðalhlutverkið í nýju myndbandi 
Eurobandsins.

Hvað er að frétta? Það er allt glimrandi gott að 
frétta. Ég er búsett í Danmörku núna, er í söngnámi 
og platan mín, Butterflies and Elvis, var að koma út. 
Getur ekki verið betra.
Augnlitur: Dökkblár.
Starf: Tónlistarmaður.
Fjölskylduhagir: Ég bý heima hjá foreldrum 
mínum þegar ég er ekki að bauka eitthvað úti í 
útlöndum.
Hvaðan ertu? Ég fæddist í Sönderborg í Danmörku 
en fjölskyldan flutti heim þegar ég var tveggja ára. 
Flutti þá í Hlíðarnar en hef búið í Hafnarfirði síðan 
ég var átta ára.
Ertu hjátrúarfull? Ég myndi aldrei spenna upp 
regnhlíf inni í húsi eða brjóta spegil og mér stendur 
heldur ekki alveg á sama þegar ég sé svartan kött! 
Sérstaklega ef hann starir á mig. Þannig að senni-
lega er ég svolítið hjátrúarfull.

Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Ég horfi ekki 
mikið á sjónvarp þessa dagana, en þá er það 
helst CSI eða einhvers konar sakamálaþættir.
Uppáhaldsmatur: Ég elska fajitas og sushi, 
svo finnst mér ítalskur matur alltaf góður. 
Og auðvitað ís í eftirrétt!
Fallegasti staðurinn: Skorradalurinn.
iPod eða geislaspilari: iPod.
Hvað er skemmtilegast? Að syngja, 
ferðast innan- og utanlands, hesta-
mennska og að vera með fjölskyldu 
og vinum.
Hvað er leiðinlegast? Að láta reka á 
eftir mér og að bíða á flugvöllum.
Helsti veikleiki: Ég er ekki mjög þol-
inmóð og er stundum utan við mig.
Helsti kostur: Ég er tilbúin að gera allt 
sem í mínu valdi stendur fyrir fjölskyld-

una mína og þá sem mér þykir vænt um.
Helsta afrek: Að platan Butterflies and 
Elvis sé að koma út!
Mestu vonbrigðin: Þegar ég var tólf ára 

og var í gírnum að fara til New York, 
búin að pakka og gera klárt, en aflýsa 
þurfti ferðinni með nokkurra klukku-
tíma fyrirvara.
Hver er draumurinn? Að fólki líki 
nýja platan mín. Og að sjálfsögðu 
heimsfriður, heilbrigði og hamingja.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Jim 
Carrey í Ace Ventura. Ég get hlegið 
endalaust að þeirri mynd!

Hvað fer mest í taugarnar á þér? 
Að heyra um fólk sem fer illa með dýr 
og hvað krónan er orðin há, bæði hér 
á landi og í Danaveldi.

HIN HLIÐIN JÓHANNA GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR SÖNGKONA

Bið á flugvöllum leiðinlegust

16.10. 
1990

EUROBANDIÐ:  EKKI BARA FRIÐRIK OG REGÍNA

Frítt föruneyti á bak við Eurobandið

„Ég er sáttur við niðurstöðuna. Greinilegt er að verið 
er að leggja sig fram um að hafa slíkan stað í miðbæn-
um sem ég tel mjög mikilvægt. Ég verð að hrósa Birni 
Ólafssyni arkitekt sérstaklega sem fór að kanna þetta 
eftir lætin öll,“ segir Kári Sturluson tónleikahaldari.

Mikil læti urðu meðal þeirra sem eiga allt sitt undir 
tónleikahaldi fyrir um tveimur mánuðum þegar 
spurðist að til stæði að rífa tónleikasal Nasa í 
tengslum við nýtt deiliskipulag við Vallarstræti og 
Ingólfstorg. Kári fór ásamt Páli Óskari fyrir æstum 
flokki sem sagði verulega hagsmuni í húfi. Þeir, ásamt 
vertinum Ingibjörgu Örlygsdóttur, sátu nýverið fund 
með Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, formanni skipu-
lagsráðs, og Birni Ólafssyni, arkitekt í París, en Björn 
starfar á vegum eiganda hússins, Péturs Þórs 
Sigurðssonar lögmanns. Þar útskýrði Björn hugmynd-
ir sínar um að Nasa yrði jú rifið, en það yrði sett upp 
(eða niður) á sama stað í núverandi mynd en neðan-
jarðar.

„Björn fór yfir teikningarnar með okkur, deiliskipu-
lagið og var með sneiðmyndir af hvernig salurinn 
færist niður,“ segir Kári og líst vel á. Skipulagsráð 
samþykkti fyrir sitt leyti hugmyndir Björns á fundi á 
miðvikudag og eru þær nú í svonefndu sex vikna 
auglýsingaferli. Um hugmyndirnar er þverpólitísk 

samstaða og tónlistarmenn eru 
rólegir. Kári segist ekki vita 
hvenær framkvæmdirnar, sem allt 
stefnir í að verði, hefjist. Þó 
tæplega á þessu ári. Hann gerir 
ráð fyrir að framkvæmdahraðinn 
sé upp á eitt ár. Og þá rísi nýtt en 
gamalt Nasa... neðanjarðar. - jbg

Nasa fer neðanjarðar

KÁRI STURLUSON Andar nú rólega þegar 
betur horfir en áður um örlög Nasa.

NASA Nýtt en gamalt Nasa „rís“ neðanjarðar.

Bakraddasöngvararnir Guðrún Gunnars, Grétar Örvarsson, Pétur 
Örn og Hera Björk eiga eftir að styðja vel við bakið á þeim 
Friðriki og Regínu. Lagahöfundurinn Örlygur Smári mun síðan 
fylgjast vel með öllu en það er Eurovision-vinur Íslands númer 
eitt, Peter Fenner, sem hefur slípað til enskan texta Páls Óskars. 
Sólveig Birna Gísladóttir sér síðan til þess að allir verði rétt 
farðaðir þegar Eurobandið stígur á svið í Zagreb.

FÓLKIÐ Á BAK VIÐ FRIÐRIK OG REGÍNU

EUROBANDIÐ

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Eyþór Ingi Gunnlaugsson.

 2 Blaðberinn.

 3 Anna Hildur Hildibrandsdóttir.
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Gautab

með ánægju

í sumar
14 áfangastaðir

Bókaðu
núna!

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.
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9 Frankfurt Hahn, Berlín, Friedrichshafen, London, París, 
Billund, Kaupmannahöfn, Gautaborg, Stokkhólmur, 
Eindhoven, Basel, Barcelona, Alicante og Varsjá

Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

Frankfurt Hahn

Berlín

 Billund

Basel

Friedrichshafen

Gautaborg

Barcelona

 Alicante

Eindhoven

Varsjá
Stokkhólmur

París

 London

    Køben

Ég hlustaði á merkilegt spjall 
hjá dætrum mínum á leið 

heim úr leikskólanum um daginn 
þar sem þær sátu saman í aftur-
sæti bílsins. Systurnar eru 
þriggja og sex ára. Leiðin heim 
úr leikskóla er gjarnan nýtt til að 
fara yfir helstu tíðindi og segja 
frá því sem þótti skemmtilegast í 
leikskólanum, hvað Ásdís kokkur 
eldaði fyrir krakkana og hverjir 
voru duglegastir að borða. 

NÝLEGA sagði sú yngri frá því 
að sungið hefði verið til heiðurs 
Jakobínu leikskólakennara sem 
flutti norður í land. Hópur tveggja 
og þriggja ára barna ákvað þá að 
syngja svo hátt að Jakobína myndi 
heyra sönginn alla leið norður. 
Það fannst mér fallegt eins og svo 
margt af því sem við foreldrarnir 
fáum að heyra af starfi leik-
skólans.

Í þetta skipti var umræðan hins 
vegar pólitísk, það voru eldfim 
málefni bensínverðs. Sú eldri 
sagði litlu systur sinni nú frá því 
að vinkona hennar í leikskólanum 
hefði daginn áður farið með 
mömmu og systrum til að mót-
mæla háu bensínverði. Mæðgurn-
ar sátu í bíl og flautuðu svo lengi 
að vinkonan hafði um tíma haldið 
að hún yrði örugglega heyrnar-
laus. Svo varð þó blessunarlega 
ekki.

STÓRA systirin bað mig vinsam-
legast um að minna hana á að 
ræða málið við pabba þegar hann 
kæmi heim í kvöld, hann yrði að 
vita af þessu vandamáli með 
bensínið. Faðirinn er þingmaður 
og dóttirin hafði áttað sig á að 
þetta þyrfti hann að vita. Hún fór 
svo rækilega yfir stöðu mála og 
sagði frá því að verðið hefði 
hækkað mikið undanfarið og nú 
yrði að lækka það. Það ættu þing-
mennirnir að gera. Hún útskýrði 
svo snaggaralega fyrir litlu syst-
ur hvað bensínið gerir fyrir bíl-
inn, sem er eins og vatn og brauð 
fyrir manninn.

Í anda upplýstrar umræðu voru 
systurnar fljótlega farnar af 
þeirri braut að skilgreina bara 
vandann, þær ræddu lausnir. 
Eftir að hafa hlýtt á erindið 
spurði svo sú yngri þá eldri og 
vísari að því hvernig þingmenn-
irnir lækkuðu eiginlega verðið og 
var djúpt hugsi. „Eru þingmenn-
irnir með fjarstýringu?” spurði 
hún en stóra systir svaraði að 
bragði: „Nei, kjáninn þinn. Þeir 
bara segja það.“ Og með því var 
næsta mál sett á dagskrá.

Bensín og brauð

BAKÞANKAR
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

Í dag er sunnudagurinn 20. apríl, 
110. dagur ársins.

5.37 13.27 21.18
5.13 13.11 21.12


