VILJA SKIPTA NÁTTÚRUNNI ÚT
Bandaríski vísindamaðurinn Jeffrey Smith
varar við erfðabreyttum matvælum. Hann
segir líftæknifyrirtæki einungis stjórnast af
peningum en ekki hugsjónum.

25. maí 2008 — 140. tölublað — 8. árgangur
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Sími: 512 5000

Vilja Hönnu Birnu
sem borgarstjóra
Flestir styðja Hönnu Birnu Kristjánsdóttur til að verða borgarstjóri þegar sjálfstæðismenn fá borgarstjórastólinn á næsta ári. 16 prósent vilja Gísla Martein.
SKOÐANAKÖNNUN Flestir, eða 40,2

AFTUR Á HVÍTA
TJALDIÐ
Gwyneth Paltrow ræðir
Hollywood, eiginmanninn Chris Martin, börnin
tvö, austurlenska heimspeki og Barack Obama
í viðtali við Fréttablaðið.
HELGIN 16

Veislur

al
Ævintýr

Matur
UM
ABLAÐSINS
AÐ FRÉTT
[ SÉRBL

Maí 200

HVAÐA SJÁLFSTÆÐISMAÐUR VILT ÞÚ ÞAÐ VERÐI
NÆSTI BORGARSTJÓRI?
Hanna Birna Kristjánsdóttir
Annar
Gísli Marteinn Baldursson
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
Júlíus Vífill Ingvarsson
Kjartan Magnússon
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
Jórunn Ósk Frímannsdóttir

40,2%
20,2%
15,8%
10,8%
5,5%
3,9%
3,0%
0,6%

Skv. könnun Fréttablaðsins 24. maí

urinn fær embætti borgarstjóra í
mars á næsta ári. Hver úr þeirra
hópi vilt þú að verði þá borgarstjóri? 60,2 prósent tóku afstöðu til
spurningarinnar.
- ss / sjá síðu 4

Erla Guð

FÓLK „Mér dugar aldrei dagurinn,
það er svo mikið að gera,“ segir
Margrét Árnadóttir, eigandi og
hönnuður prjónalínunnar MDesign, sem hefur notið sívaxandi
vinsælda undanfarin ár. Vörurnar
höfða ekki síður til íslenskra
kvenna en ferðamanna og að sögn
Margrétar hafa ermaslár hennar
selst svo vel að lítið er eftir fyrir
vertíðina sem er fram undan.
Margrét hefur verið að búa til
og hanna úr ull í um 50 ár og er
enn uppfull af nýjum hugmyndum
þrátt fyrir að vera 79 ára gömul.
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fyrir bör

prósent, segjast vilja að Hanna
Birna
Kristjánsdóttir,
forseti
borgarstjórnar og önnur manneskja á lista flokksins, verði borgarstjóri þegar embættið flyst til
Sjálfstæðisflokksins í mars á næsta
ári. „Mér þykir auðvitað vænt um
að fólk kunni að meta það sem ég
stend fyrir og mín störf,“ segir
Hanna Birna. Hún hefur mestan
stuðning meðal kjósenda allra
flokka, en 45,1 prósent sjálfstæðismanna vill að Hanna Birna taki við
embætti borgarstjóra.
20,2 prósent segjast ekki vilja
neinn úr núverandi borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokks til að
verða borgarstjóri.
Af borgarfulltrúum flokksins

vilja næstflestir að Gísli Marteinn
Baldursson, þriðji maður á lista
flokksins, taki við embætti borgarstjóra, eða 15,8 prósent. „Vinsældir
manna fara upp og niður og það er
gott hve margir úr okkar hópi njóta
trausts,“ segir Gísli Marteinn. Af
kjósendum Sjálfstæðisflokks nefna
19,6 prósent Gísla Martein.
Formaður borgarráðs og fyrrverandi borgarstjóri, Vilhjálmur Þ.
Vilhjámsson, hefur stuðning 10,8
prósenta þeirra sem afstöðu tóku.
Hann hefur stuðning 15,7 prósenta
sjálfstæðismanna í stól borgarstjóra. Ekki náðist í Vilhjálm í
gær.
Könnunin var framkvæmd í gær
þar sem hringt var í 600 Reykvíkinga. Spurt var: Sjálfstæðisflokk-

MARGRÉT ÁRNADÓTTIR Ermaslár eru

vinsælar hjá M-Design.
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BJARTVIÐRI Í dag verður hæg
suðlæg átt, 3-8 m/s. Hálfskýjað eða
léttskýjað um mest allt land. Hætt
við þokulofti með ströndum norðan
og austan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast
til landsins norðan og austan til.
VEÐUR 4

TIL SÓMA Í SERBÍU Regína Ósk og Friðrik Ómar stóðu sig með sóma á sviðinu í Belgrad í gærkvöldi. Ísland hlaut 64 stig í keppn-

inni og af Norðurlandaþjóðunum fengu aðeins Norðmenn fleiri stig en Íslendingar.

NORDICPHOTOS/AFP

Rússar sigruðu í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í gærkvöldi:

Ísland í fjórtánda sæti í Belgrad
EUROVISION Eurobandið, með þau

Friðrik Ómar og Regínu Ósk í
broddi fylkingar, lenti í fjórtánda
sæti með lagið This Is My Life í
úrslitakeppni Eurovision sem haldin var í Belgrad, höfuðborg Serbíu,
í gærkvöldi. Sigurvegari varð hinn
rússneski Dima Bilan með lagið
Believe.
Íslenska lagið fékk tólf stig frá
Dönum og endurgalt íslenska þjóðin greiðann með tólf stigum á móti.
Örlygur Smári, höfundur íslenska
lagsins, var sáttur við úrslitin að

lokinni keppni. „Við erum þokkalega ánægð með þetta. Við erum að
skála og allir að óska okkur til
hamingju.“
Grétar Örvarsson, meðlimur
Eurobandsins, þakkaði íslensku
þjóðinni stuðninginn og sagði alla
hafa skemmt sér konunglega í
Serbíu. Jónatan Garðarsson sagðist mjög ánægður með úrslitin og
að fjórtánda sæti væri alveg nýtt
fyrir Ísland í þessari keppni.
Dr. Gunni, sem er í Serbíu á
vegum
Fréttablaðsins,
sagði

mikinn hug hafa verið í íslensku
keppendunum fyrir keppni. „Þau
stóðu sig vel og hlutu góðan hljómgrunn í salnum. Keppnin varð
aldrei mjög spennandi þar sem
Rússinn var í raun búinn að vinna
þetta rétt eftir hálfleik og það var
nánast þögn í salnum þegar hann
hlaut stigin sín. Það var fínt að
Danir björguðu okkur frá sextánda
sætinu eins og allt stefndi í þar til
undir lokin,“ sagði Gunni, sem var
á leiðinni á hótelið sitt og þaðan í
partí.
- kg

ljós að um 80-90 prósent þeirra
verkefna sem tilgreind eru í
stjórnarsáttmálanum eru komin
til framkvæmda eða á góðan
rekspöl.“ Þetta kemur fram í
sameiginlegri grein Andra
Óttarssonar og Skúla Helgasonar,
framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar, í
Fréttablaðinu í dag.
Andri og Skúli stikla á stóru í
störfum ríkisstjórnarinnar
undanfarið ár og fara yfir það
sem fram undan er. Brýnasta
verkefnið sé að tryggja jafnvægi
í efnahagslífinu en nýlegir
gjaldeyrisskiptasamningar við
norræna seðlabanka séu til marks
um að sterk staða ríkissjóðs skapi
Íslandi traust á alþjóðavettvangi.
- bs / sjá síðu 12
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Jóakim prins í Danmörku gekk að eiga hina frönsku Marie Cavallier í gær:

Lögregla stöðvar uppboð:

Jóakim og Marie í það heilaga

Barn til sölu,
kostar eina evru

DANMÖRK Jóakim Danaprins og frönsk unnusta

Eyfi, er þetta stormur
í vatnsglasi?
„Sverrir hefur steytt á skeri.“
Tónlistarmaðurinn Sverrir Stormsker
hyggst kæra Eyjólf „Eyfa“ Kristjánsson fyrir
að birta ekki rétt höfundarnafn sitt undir
textanum við lagið „Gott“ á heimasíðu
sinni.

hans, Marie Agathe Odile Cavallier, giftust við
hátíðlega athöfn í Møgeltønder-kirkju á Jótlandi í
gær.
Prins Jóakim gat vart haldið aftur af táraflóðinu
þegar Marie var leidd upp að altarinu í hvítum
brúðarkjól, sem Arasa Morelli-tískuhúsið hannaði.
Þegar biskupinn Erik Normann-Svendsen hafði
gefið þau saman og nýju brúðhjónin höfðu hneigt
sig fyrir drottningunni gengu þau saman út úr
kirkjunni við húrrahróp fólks sem safnast hafði
saman fyrir utan. Brúðhjónin voru svo keyrð burt í
Bugatti-glæsibifreið.
Hin 32 ára Marie er nú orðin prinsessa af
Danmörku og greifynja af Montpezat. Parið
trúlofaðist í október í fyrra eftir nokkurra ára
samband.
- sgj

GEFIN SAMAN Jóakim og Marie geisluðu af gleði í Møgeltønder-

kirkju í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

Stúdentsútskriftin
kostar 140 milljónir
KRISTINN H. GUNNARSSON Segir ekki

gott að missa meirihluta úr höndum sér.

Kristinn H. Gunnarsson:

Styður ekki
Magnús Þór
STJÓRNMÁL Kristinn H. Gunnarsson, formaður þingflokks
Frjálslynda flokksins, var ekki
einn þeirra sem stóðu að samþykkt miðstjórnar á stuðningsyfirlýsingu við Magnús Þór
Hafsteinsson í störfum hans sem
varabæjarfulltrúi flokksins á
Akranesi.
„Yfirlýsingin er persónubundin
og á við störf á sveitarstjórnarstiginu og ég studdi hana ekki af
því að ég tel það nú ekki merki
um góðan árangur í störfum að
missa út úr höndunum á sér
góðan meirihluta og láta brjóta á
málefnum flóttamanna. Ég er líka
ósammála málflutningi Magnúsar
í því máli,“ segir Kristinn H.
Gunnarsson.
- gar

SIMBABVE
Tsvangirai snýr heim
Morgan Tsvangirai, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Simbabve, kom til
heimalands síns í gær eftir sex vikna
ferð erlendis til að vara við yfirvofandi
átökum í landinu. Seinni umferð
forsetakosninga milli Tsvangirais og
Roberts Mugabe er í lok júní.

FJÖLSKYLDUMÁL
Dagur barnsins
Fjölbreytt hátíðardagskrá hefst í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 14 í dag í
tengslum við Dag barnsins. Dagurinn
er haldinn hátíðlegur um land allt.

Um tvö þúsund framhaldsskólanemar útskrifast með stúdentspróf um helgina
og næstu helgi. Kostnaður fjölskyldnanna vegna útskriftarinnar nemur minnst
140 milljónum króna. „Mjög líflegt hjá okkur,“ segir verslunarstjóri.
MENNTUN Hátt í tvö þúsund fram-

haldsskólanemar útskrifast með
stúdentspróf um þessar mundir.
Flestir þeirra útskrifast nú um
helgina, til dæmis nemendur í
Kvennaskólanum og Verslunarskólanum, og svo útskrifast stór
hópur um næstu helgi, til dæmis
úr Menntaskólanum í Reykjavík.
Síðustu nemendurnir til að
útskrifast með stúdentspróf þetta
vorið eru nemendur Menntaskólans á Akureyri, sem útskrifast 17.
júní, og langsíðastir eru svo nemendur
Menntaskólans
Hraðbrautar sem útskrifast 12. júlí.
„Við erum töluvert seinni en
aðrir,“ segir Ólafur Johnson,
skólameistari Hraðbrautar.
Ólafur segir að stúdentsprófið
hafi staðist tímans tönn. „Stúdentsprófið er feikilega mikilvægt,“ segir hann og bendir á að
stúdentspróf opni dyr að öðrum
skólum. „Það er enginn endapunktur fyrir þá sem ætla að vera
með menntun.“ Ólafur telur að
langflestir nýstúdentar haldi upp
á útskriftina með veislu og margir
fari jafnframt í myndatöku.
Búast má við að veltan við stúdentsútskriftir þetta vorið nemi
minnst 140 milljónum króna og er
þá miðað við að tvö þúsund nemendur útskrifist og haldi allir
útskriftarveislu fyrir um 50 þúsund krónur, hver og einn fái minnst
eina gjöf að verðmæti 5.000 krónur
í tilefni útskriftarinnar og að helmingur nemenda fari í stúdentsmyndatöku sem kosti 25 þúsund
krónur á manninn. Ekki er tekið
tillit til annars kostnaðar, til dæmis
fatnaðar eða stúdentshúfu.

ÞÝSKALAND, AP Yfirvöld í Þýskalandi hafa tekið forræði yfir sjö
mánaða gömlum dreng af móður
hans og föður eftir að þau
auglýstu drenginn til sölu á
uppboðsvefsíðunni eBay fyrir
eina evru, andvirði 114 króna.
„Ég býð næstum glænýtt barn
mitt til sölu, þar sem það er orðið
of hávært. Þetta er karlkyns
barn, næstum sjötíu sentímetra
hátt, og má geyma í burðarrúmi
eða barnakerru,“ stóð í auglýsingunni, að sögn lögreglu.
Móðirin segir auglýsinguna
einungis hafa verið brandara.
Engin tilboð bárust í barnið, þrátt
fyrir lágt verð.
- sgj

Þrjótur ræðst á Júróhetju:

Regína hökkuð
TÆKNI Heimasíða Regínu Óskar

Óskarsdóttur Eurovisionfara,
regina.is, hefur verið hökkuð af
óprúttnum
erlendum
tölvuþrjóti. Á
fréttasvæði
síðunnar má nú
sjá skilaboðin
„HacKeD By_
FatiH“ endurtekin 37 sinnum.
Þrjóturinn
REGÍNA ÓSK
FatiH hefur
ÓSKARSDÓTTIR
verið mjög
virkur í bransanum og með leit
má finna ógrynni vefsíðna sem
hann hefur hakkað. FatiH er
Tyrki, en Tyrkir stigu einmitt á
svið næstir á eftir Íslendingum í
keppninni í Belgrad í gær. Ekki er
víst að það tengist tölvuárásinni,
enda virðist vefsíða Regínu ekki
hafa verið uppfærð síðan í
febrúar árið 2006 og því ekki
rekinn mikill áróður þar.
- sh

H-dagsins minnst:

Hægri umferð
í fjörutíu ár
UMFERÐ Fjörutíu ár verða á

TOMMI OG JENNI Í HRAÐBRAUT Nemendur í Menntaskólanum Hraðbraut mættu

í skólann í fyrradag í líki Tomma og Jenna, snæddu pitsur og slógu á létta strengi
með starfsfólki skólans. Nemendur Hraðbrautar eru þeir síðustu til að útskrifast með
stúdentspróf í sumar en þeirra útskrift er ekki fyrr en 12. júlí.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Heiðrún Hreiðarsdóttir, verslunarstjóri í Eymundsson, segir að
mikið sé að gera vegna útskriftanna. „Það er búið að vera mjög
líflegt hjá okkur alla þessa viku,“
segir hún. „Fólk er greinilega að
kaupa
útskriftargjafir,
ýmist
ljóðabækur, bókmenntir, orðabækur
eða
ljósmyndabækur.
Sumir stíla líka inn á það sem
stúdentinn ætlar að læra, til
dæmis lögfræði eða læknisfræði,“
segir hún.

Nemendur MA og Hraðbrautar
dimmitteruðu í gær og skrýddust
búningum í tilefni þess. Í Hraðbraut hittust bekkirnir árla morguns og borðuðu morgunverð, fóru
síðan í skólann rétt undir hádegi
til að snæða hádegisverð með
starfsfólkinu og slá á létta
strengi.
MA-ingar hittust líka í gær og
kvöddu svo starfsfólk skólans
eftir hádegi. Þeir byrja í prófum
eftir helgina.
ghs@frettabladid.is

morgun liðin frá því að Íslendingar skiptu úr vinstri yfir í hægri
umferð. Af því tilefni mun
Umferðarráð standa fyrir margs
konar umfjöllunum og viðburðum
í vikunni.
Atburðurinn þegar hægri
umferð tók gildi hér á landi verður
settur á svið klukkan 13 á morgun.
Þá mun sami maður og fyrstur ók
yfir á hægri akrein fyrir fjörutíu
árum, Valgarð Briem, formaður Hnefndarinnar svokölluðu, endurtaka leikinn fyrir framan Sjávarútvegshúsið á Skúlagötu 4. Á
miðvikudag verður þeirra sem
látið hafa lífið í umferðinni minnst
með gjörningi við Dómkirkjuna, og
fleiri viðburðir munu fylgja í
kjölfarið. Umfjöllun um H-daginn
1968 verður í Fréttablaðinu á
morgun.
- kg

Allt að 5.000 manns sóttu flugsýningu Flugmálafélags Íslands í gær:

Á bak við allt flug er fólk

ÞRÍR DAGAR Í
GARÐARSHÓLMA

TUTLAÐU
MIG!

FLUG „Með þessari dagskrá erum
við að leggja áherslu á fólkið sem
er á bak við allt flug í Reykjavík,“
segir Ágúst Guðmundsson, varaforseti Flugmálafélags Íslands og
einn af forsvarsmönnum Flugdagsins, sem haldinn var hátíðlegur í gær. Talið er að allt að fimm
þúsund manns hafi safnast saman
í blíðskaparveðri á Reykjavíkurflugvelli til að taka þátt í ýmsum
viðburðum tengdum deginum.
Flugmálafélag Íslands stóð
fyrir margs konar flugtengdum
viðburðum í vikunni sem leið.
Hápunktinum var svo náð með
fjölsóttri dagskrá á Reykjavíkurflugvelli í gær. Meðal annars
fengu gestir að skoða flugvélar af
öllum stærðum og gerðum í
návígi, boðið var upp á sýningar á
fallhífarstökki, listflugi og svifflugi og fyrstu kvartmílu ofur-

sér konunglega á flugsýningunni í gær.

EINVÍGI ÁRSINS Sportbíllinn hafði sigur
á flugvélinni eftir harða keppni í fyrstu
kvartmílu sinnar tegundar.

sportbíls og flugvélar. Sportbíllinn hafði sigur eftir harða
keppni.
Ágúst var ánægður með daginn.
„Þetta er fjölmennasta sýningin
sem við höfum haldið hingað til.
Hingað koma heilu fjölskyldurnar
og skemmta sér saman. Fólkið á

bak við tjöldin vill oft gleymast í
allri umræðu um flug. Til dæmis
lítur flest umræða um Reykjavíkurflugvöll framhjá þeirri staðreynd að hérna vinna 600 manns.
Við viljum vekja athygli á því að
bak við vélarnar er fólk af holdi
og blóði,“ segir Ágúst.
- kg

MARGMENNI Ungir sem aldnir skemmtu

4. umferð

Landsbankadeild karla

sun. 25. maí

Fram

19:15

Þróttur R.

sun. 25. maí

Keflavík

19:15

ÍA

sun. 25. maí

Valur

19:15

Fjölnir

sun. 25. maí

Fylkir

19:15

HK

sun. 25. maí

FH

20:00

KR

mán. 26. maí

Breiðablik

20:00

Grindavík

4. umferð

Landsbankadeild kvenna

þri. 3. júní

Þór/KA

19:15

Breiðablik

þri. 3. júní

Valur

19:15

Afturelding

þri. 3. júní

Fylkir

19:15

KR

þri. 3. júní

Stjarnan

19:15

Keflavík

mið. 4. júní

HK/Víkingur

19:15

Fjölnir

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>)'*)'%*$'%%-

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

72,06

Sterlingspund

142,65

143,35

Evra

113,23

113,87

Dönsk króna

15,175

15,263

Norsk króna

14,313

14,397

Sænsk króna

12,17

12,242

Japanskt jen

0,6955

0,6995

117,6

118,3

SDR

72,4

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
145,8501
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Svandís Svavarsdóttir:

Meirihlutinn
ekki vinsæll
SKOÐANAKÖNNUN „Þetta staðfestir

það sem við finnum, eins og allir
borgarbúar, að þessi meirihluti
nýtur ekki
vinsælda meðal
Reykvíkinga,“
segir Svandís
Svavarsdóttir,
borgarfulltrúi
Vinstri grænna.
„Meirihlutinn
nýi bað um tíma
til að sanna sig.
SVANDÍS
Hann hefur
SVAVARSDÓTTIR
fengið þann tíma
og Reykvíkingar hafa ekki skipt
um skoðun,“ segir Svandís.
„Reykjavík vill ekki þennan
meirihluta.“
Svandís bendir á að fylgi við
flokkanna hafi lítið breyst frá því
sem það var dagana eftir að
meirihluti Sjálfstæðisflokks og Flista tók til starfa.
- sgj

Hanna Birna Kristjánsdóttir:

Einungis tímabundin lægð
SKOÐANAKÖNNUN „Þessi niðurstaða

er í samræmi við aðra nýlega
könnun og er auðvitað ekki
viðunandi staða fyrir flokkinn í
Reykjavík,“
segir Hanna
Birna Kristjánsdóttir, forseti
borgarstjórnar,
um fylgi
Sjálfstæðisflokksins.
„Ég er
HANNA BIRNA
sannfærð um að
KRISTJÁNSDÓTTIR
þetta er einungis
tímabundin lægð en engu að síður
verðum við að taka þessar
vísbendingar alvarlega til að
tryggja flokknum það fylgi sem
hann á að hafa í Reykajvík.“
- sh
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Oddvitar í minnihluta borgarstjórnar segja vikið frá faglegum ráðningum:

Ásta Þorleifsdóttir:

Segja Ólaf raða til sín samherjum

Stöndum vörð
um málefni

STJÓRNMÁL „Mér finnst það alvarlegt mál ef Ólafur ætlar að handraða í kringum sig sínum pólitísku
samstarfsmönnum,“ segir Svandís
Svavarsdóttir,
borgarfulltrúi
Vinstri grænna, um ráðningu
Svanlaugar Jóhannsdóttur í sumarstarf sem verkefnisstjóri á skrifstofu borgarstjóra, Ólafs F.
Magnússonar.
Svanlaug skipaði annað sætið á
lista Íslandshreyfingarinnar í Suðvesturkjördæmi, en Jakob Frímann Magnússon, nýráðinn framkvæmdastjóri miðborgar, skipaði
það fyrsta.
„Hann réð Jakob Frímann og
kannaðist ekki við að það væri

„Það er að minnsta kosti merkileg tilviljun að þeir sem eru ráðnir
tímabundið án auglýsingar inn á
skrifstofu borgarstjóra séu allir
pólitískir stuðningsmenn borgarstjóra,“ segir Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfylkingar.
„Þannig er verið að víkja frá þeirri
stefnu að ráða embættismenn faglega.“
Dagur segir að fyrir örfáum
mánuðum hafi verið auglýst eftir
verkefnastjórum og að margar
sterkar umsóknir hafi borist. „Ég
hef ekki séð á skýringum í fjölmiðlum að til þess öfluga og vel
menntaða fólks hafi verið leitað,“
segir Dagur.
- sgj

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Oddvitar minni-

hlutans segja borgarstjóra hafa vikið frá
stefnu um faglegar embættisveitingar.

neitt annað en fagleg ráðning. Það
átti ekki að heita pólitísk ráðning,
en við höfum sýnt fram á að svo
var,“ segir Svandís.

SKOÐANAKÖNNUN „Þetta sýnir að við

erum að standa okkur mjög vel.
Við höfum unnið ötullega að því að
gera miðborgina
að stað sem við
getum verið stolt
af og höfum náð
sáttum í REImálinu,“ segir
Ásta Þorleifsdóttir, varaforÁSTA
maður stjórnar
ÞORLEIFSDÓTTIR OR.
„Það kemur mér mjög á óvart að
sjá Vinstri græna með kjörfylgi en
Samfylkingu svo háa. Samfylkingin hefur alls ekki unnið fyrir þessu
fylgi,“ segir Ásta.
- kg

Óskar Bergsson, Framsókn:

Þrír flokkar með fulltrúa í borgarstjórn

Ekki viðunandi
niðurstaða
SKOÐANAKÖNNUN „Ég undrast þetta
mikla fylgi Sjálfstæðisflokks,
miðað við þann gríðarlega
vandræðagang sem hann stendur
frammi fyrir og
hefur ekki getað
leyst úr,“ segir
Óskar Bergsson,
borgarfulltrúi
Framsóknarflokksins.
Framsóknarflokkurinn
ÓSKAR BERGSSON
mældist með 3,9
prósenta fylgi í könnun Fréttablaðsins. Óskar segir það langtímaverkefni að byggja upp traust á
fylgi stjórnmálaflokka. „Þetta er
hækkun frá síðasta Þjóðarpúlsi
Gallups og ég er bjartsýnn á
framhaldið. Þetta er þó engan
veginn viðunandi niðurstaða.“ - kg

Lítil breyting er á fylgi flokkanna í Reykjavík frá því í janúar, stuttu eftir að
nýr meirihuti tók við. Samfylking fengi sjö fulltrúa, Sjálfstæðisflokkur sex og
Vinstri græn tvo. Tæp 28 prósent styðja núverandi meirihluta í borginni.
SKOÐANAKÖNNUN 43,4 prósent segj-

ast nú myndu kjósa Samfylkingu,
væri gengið til borgarstjórnarkosninga, og mælist fylgið nú sextán
prósentustigum meira en í síðustu
kosningum. Samkvæmt því myndi
flokkurinn fá sjö fulltrúa kjörna, en
hann hefur fjóra fulltrúa nú.
Fylgi Sjálfstæðisflokks er 33,8
prósent og fengi flokkurinn sex
borgarfulltrúa kjörna, einum færri
en hann hefur nú, en kjörfylgi
flokksins er 42,9 prósent. Fylgið
hefur því dalað um rúm níu prósentustig.
Fylgi Vinstri grænna mælist nú
14,1 prósent, 0,6 prósentustigum
meira en kjörfylgi flokksins, og
myndu Vinstri græn því halda
sínum tveimur borgarfulltrúum.
Framsóknarflokkur og Frjálslyndi flokkurinn myndu hins vegar
missa sinn borgarfulltrúa hvor. 4,2
prósent styðja Frjálslynda flokkinn,
sem er tæpum sex prósentustigum
minna en kjörfylgi flokksins. Framsóknarflokkurinn hefur nú 3,9 prósenta fylgi, sem er 2,4 prósentustigum minna en kjörfylgi flokksins.
Einnig var spurt hvort kjósendur
styddu núverandi meirihluta Sjálfstæðisflokks og Frjálslyndra. 27,7
prósent segjast nú styðja meirihluta borgarstjórnar, en 72,3 prósent styðja hann ekki. Þetta er lítil
breyting frá 23. janúar, þegar 25,9
prósent sögðust styðja þá nýmyndaðan meirihluta borgarstjórnar.
Mestur stuðningur er meðal kjósenda Sjálfstæðisflokks og Frjálslynda flokksins. 77,2 prósent sjálfstæðismanna styðja meirihlutann
og 75,0 prósent kjósenda Frjálslynda flokksins. Minnstur stuðningur er meðal kjósenda Samfylk-
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ingar og Vinstri grænna; 1,3 prósent
kjósenda Samfylkingar og 2,0 prósent kjósenda Vinstri grænna segjast styðja meirihlutann. 14,7 prósent þeirra sem ekki gáfu upp
stuðning við flokk styðja núverandi
meirihluta borgarstjórnar.
Hringt var í gær í 600 Reykvíkinga á kosningaaldri. Svarendur
skiptust jafnt eftir kyni. Spurt var;
Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til borgarstjórnarkosninga nú? 59,2 prósent tóku afstöðu
til spurningarinnar. Þá var spurt:
Styður þú meirihluta borgarstjórnar? og tóku 88,3 prósent
afstöðu.
svanborg@frettabladid.is

SKOÐANAKÖNNUN „Það er synd að
ekki sé hægt að efna til kosninga í
Reykjavík í dag, svo að aftur sé
hægt að koma á festu við stjórn
borgarinnar,“
segir Dagur B.
Eggertsson,
borgarfulltrúi
Samfylkingar.
„Þetta endurspeglar að
borgarbúar töldu
100 daga
DAGUR B.
meirihlutann
EGGERTSSON
farsælan í sínum
störfum og sjá eftir honum. Um
leið hefur meirihluta Ólafs F.
Magnússonar og Sjálfstæðisflokks
ekki tekist að festa sig í sessi,“
segir Dagur.
„Sjálfstæðisflokkurinn er ekki
lengur tákn fyrir stöðugleika,
heldur uppspretta sundrungar og
vandræðagangs,“ segir Dagur. - sgj

3,9%

STYÐUR ÞÚ MEIRIHLUTA
BORGARSTJÓRNAR?
Já
27,7%
72,3%

Nei
Skv. skoðanakönnun
Fréttablaðsins 24. maí

VEÐURSPÁ
KONA FER TIL LÆKNIS EFTIR RAY KLUUN

ÁGENGUR EN BLÍÐUR
ÓÐUR TIL ÁSTARINNAR

Metsölubók um
sársaukafullt efni
„Ógleymanleg saga um hugrekki,
vanmátt og ástina.“
– Cosmopolitan
Þýðandi: Jóna Dóra Óskarsdóttir

SELDIS
600.000 EIT Í YFIR
NT
Í HOLLANDÖKUM
I

HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson

HITI 20 STIG
Mikil hlýindi eru
í kortum dagsins
fyrir norðan- og
austanvert landið
og raunar víðar.
Má reikna með að
til landsins fyrir
norðan og austan
verði hitinn á bilinu
15-20 stig að deginum og verður svo
fram á miðvikudag.
Þá stefnir í hita yﬁr
20 stig til landsins 12
vestan og norðvestan til.
Á MORGUN
3-10 m/s, stífastur vestan
til.
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Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Starfsleyfi fiskþurrkunarverksmiðju Lýsis ekki endurnýjað:

Þrír unglingar létust:

Lýsi þarf nýjan hreinsibúnað

Veltu hertrukk
í kappakstri

UMHVERFISMÁL „Niðurstaðan er að

Sigrar Ísland í Eurovision?
Já

27%
73%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Tókst þú þátt í símakosningu
Eurovision?

túlkun okkar á úrskurði ráðherra er
rétt,“ segir Ólafur Áki Ragnarsson,
bæjarstjóri í Ölfusi, sem á miðvikudaginn átti fund með Þórunni Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra
um úrskurð hennar vegna starfsleyfis
fiskþurrkunarverksmiðju
Lýsis í Þorlákshöfn.
Ólafur segir Lýsi þurfa að setja
upp hreinsibúnað sem uppfylli
ströngustu skilyrði um hreinsun
lyktarmengunar.
„Ef fyrirtækið uppfyllir ekki
þessi skilyrði þá er það túlkun ráðuneytisins að heilbrigðiseftirlitið
geti ekki veitt því leyfi.“ Á fundinum
var farið yfir mál fiskþurrkunar-

FISKÞURRKUN LÝSIS Í ÞORLÁKSHÖFN

Frestur til að skila inn athugasemdum
vegna starfsleyfis verksmiðjunnar rennur
út 29. maí næstkomandi.
MYND/GKS

verksmiðjunnar og samskiptin við
sveitarfélagið. Einnig var rætt
hvernig túlka bæri úrskurðinn sem
ráðherra gaf um starfsleyfið á
sínum tíma.
Nýtt starfsleyfi var auglýst hjá

Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og
er það byggt á úrskurði ráðherra.
„Ráðherra setti ákveðin skilyrði í
þann úrskurð sem er meiningarmunur milli sveitarfélagsins og
Heilbrigðiseftirlitsins um hvernig
skuli uppfylla,“ segir Ólafur, sem
telur að á fundinum hafi því ráðherra staðfest að skilningur bæjarstjórnarmanna í Ölfusi sé réttur.
„Við trúum því ekki að þetta
verði nokkurt vandamál núna eftir
að lyktarmengun í Bitruvirkjun
getur truflað íbúa í sex kílómetra
fjarlægð og vatnsverksmiðjan, sem
er nú það heilbrigðasta sem við
sjáum hér á landi, þarf að fara í
umhverfismat.“
- ovd

DANMÖRK Þrír drengir á unglingsaldri dóu og sá fjórði slasaðist illa
þegar þeir veltu herflutningabíl
sem þeir keyrðu yfir engi á
eyjunni Als í Danmörku í gær.
Þetta kom fram á danska fréttavefnum BT.dk.
Drengirnir höfðu fengið bílinn
að láni frá eiganda hans til að fara
í kappakstur. Kappaksturinn
endaði illa, en drengirnir köstuðust út úr bílnum þegar hann valt
niður í skurð. „Þetta er mjög
sorglegt slys,“ sagði vaktstjóri
lögreglunnar á Norður-Jótlandi.
Á annan klukkutíma tók að losa
drengina úr bílnum og koma þeim
á sjúkrahús.
- sgj

Ban Ki-moon lofar aðstoð:

Yfir 80.000 dóu
í skjálftanum
KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld telja
SLÁTRAÐ Sala á kindakjöti hefur dregist

saman um 2,7 prósent á síðastliðnu ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Aukin sala á kjöti í apríl:

Þriðjungs aukning í framleiðslu
LANDBÚNAÐUR Framleiðsla af kjöti

var 33,4 prósent meiri í apríl en í
sama mánuði í fyrra. Framleidd
voru 1.777 tonn af kjöti af öllum
gerðum, að því er fram kemur á
vef Bændasamtaka Íslands.
Sala á kjöti jókst um 14,4
prósent í mánuðinum samanborið
við apríl í fyrra. Alls keyptu
landsmenn 2.237 tonn af kjöti.
Sala á alifuglakjöti jókst mest á
síðastliðnu ári, um 12,1 prósent.
Sala á nautakjöti jókst um 10,7
prósent og svínakjötssala jókst
um 2,7 prósent. Á sama tíma
dróst sala á kindakjöti saman um
2,9 prósent og hrossakjötssala
dróst saman um 8 prósent.
- bj

GAMALL HÚSAKOSTUR Flugvallarstjórinn segir þau fjögur stóru flugskýli sem eru á Reykjavíkurflugvelli öll vera frá stríðsárunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flugvallarstjóri segir
ófremdarástand ríkja
Flugvallarstjóri segir umsóknir um 35 þúsund fermetra af flugskýlum á Reykjavíkurflugvelli ekki fást afgreiddar. Skipulagsvinna sé enn á byrjunarreit þrátt
fyrir langa yfirlegu. Tæki fyrir milljarða fái ekki skjól fyrir veðri og vindum.
FLUGMÁL „Hér er algert ófremdar-

AUSTURRÍKI OG SVISS
Hert landamæragæsla
Vegna Evrópumótsins í knattspyrnu
sem fram fer í Austurríki og Sviss í
júní í sumar hafa austurrísk yfirvöld tilkynnt að tekið verði upp
persónueftirlit á öllum landamærum
landsins frá 2. júní til 1. júlí. Því þurfa
Íslendingar sem ferðast til Austurríkis
á þessum tíma að framvísa vegabréfum.

VOGAR
Yngri leigja í stað eldri
Enginn sótti um tvær lausar leiguíbúðir fyrir tekju- og eignalága eldri
borgara í Álfagerði í Vogum. Þar sem
eftirspurn meðal þessa hóps er engin
sem stendur samþykkti bæjarráðið
að leigja íbúðirnar til annarra en eldri
borgara.

ástand,“ segir Jón Baldvin Pálsson, flugvallarstjóri á Reykjavíkurflugvelli,
um
skort
á
flugskýlum við völlinn.
Jón Baldvin segir nú liggja fyrir
fjölmargar umsóknir um lóðir
undir flugskýli sem samtals
myndu nema á bilinu 30 til 35 þúsund fermetrum að flatarmáli.
Þessar umsóknir fáist ekki
afgreiddar.
„Við höfum unnið núna í eitt og
hálft ár með skipulagsstjóra
Reykjavíkurborgar og hönnuðum
að tillögum um hvernig flugvöllurinn gæti fallið inn í borgarskipulagið en það mál er enn á byrjunarreit,“ segir Jón.
Ástæðan er óvissa innan borgarstjórnarinnar um framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni. Jón
segir gríðarlega aðkallandi fyrir
þá sem eru í flugrekstri að fá við-
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Ferðaskrifstofa

unandi aðstöðu við flugvöllinn.
„Menn eru alls ekki að biðja um
meira en þeir þurfa og sætta sig
við að fá aðeins bráðabirgðaleyfi
en það fást samt engar úrlausnir
frá borginni. Starfsemi vallarins
er því verulega skert og eiginlega
í járnum,“ lýsir Jón, sem kveður
aðstöðuleysið hafa mjög neikvæðar afleiðingar.
„Við hjá Flugstoðum erum til
dæmis með rándýr snjóruðningstæki og önnur tæki til viðhalds á
vellinum sem við komum ekki í
hús. Þetta þýðir að líftími þessara
tækja er fimm til tíu árum styttri
en eðlilegt er,“ útskýrir vallarstjórinn.
Jón nefnir sem dæmi að Flugfélag Íslands sé hverju sinni með
þrjár til fjórar flugvélar sem komist ekki í hús. „Í slæmum veðrum
þarf alltaf að óttast um vélarnar.“
Annað dæmi er þyrlufyrirtækin

Norðurflug og Þyrluþjónustan,
sem Jón segir bæði hafa árangurslaust sótt um lóðir og glíma við
algert neyðarástand. „Þau eru
hreinlega á gaddinum með sínar
vélar.“
Þá segir Jón að Landhelgisgæsluna vanti sárlega meira húsnæði. Og meðal þeirra sem eru
ónefndir eru eigendur einkaþotna. Jón segir meira en tíu
slíkar þotur vera gerðar út héðan.
Fæstar þeirra hafi húsaskjól. Auk
þess sé lítið pláss úti við til að
taka á móti öðrum slíkum vélum
frá útlöndum því það vanti einfaldlega stæði.
„Hér á vellinum eru milljarða
tæki sem velkjast um fyrir veðri
og vindum. Vélarnar fara illa á
þessu og þurfa því meira viðhald.
Þetta er verulega slæmt,“ segir
flugvallarstjórinn.
gar@frettabladid.is

að yfir 80.000 manns hafi farist í
jarðskjálftanum sem reið yfir
landið fyrir
tveimur vikum
og hafa
leitarmenn nær
gefið upp von
um að finna
fleiri á lífi.
Aðalritari
Sameinuðu
þjóðanna, Ban BAN KI-MOON
Ki-moon,
heimsótti skjálftasvæðið stuttlega í gær, strax eftir dvöl sína á
hamfarasvæðum í Búrma. Hann
lofaði aðstoð Sameinuðu þjóðanna
og sagðist bíða upplýsinga frá
kínverskum stjórnvöldum um
hvernig mætti koma til aðstoðar.
„Ef við leggjum hart að okkur
munum við komast í gegnum
þetta,“ sagði Ban við kínversku
þjóðina. „Heimurinn stendur með
ykkur og styður ykkur.“
- sgj

Formaður BSRB:

Ögurstund í
kjaraviðræðum
KJARAMÁL „Ef ekki nást samningar á morgun [í dag] er komið upp
mjög mikið óvissuástand um
framtíð þessara viðræðna,“
segir Ögmundur Jónasson,
formaður BSRB, um yfirstandandi samningaviðræður við
ríkið.
„Við höfum spilað út okkar
óskum og kröfum. Ríkið hefur
komið með tilboð sem við teljum
ekki ásættanlegt að öllu leyti en
það er spurning hvort menn geti
náð niðurstöðu sem er ásættanleg fyrir báða,“ segir Ögmundur.
„Allar staðreyndir eru á borðinu
og það er komið að ögurstundu.
Ég vona sannarlega að við náum
niðurstöðu því það væri mjög
bagalegt að fara samningslaus
inn í sumarið.“
- gar

„21. aldar-lausn“ á vanda sem orrustuflugmenn hafa alla tíð átt við að etja:

Gert kleift að kasta vatni á flugi
BANDARÍKIN, AP Fyrir orrustuflugmenn er vandinn

við að svara kalli náttúrunnar jafngamall vélknúnu
flugi. Innilokaðir og niðurnjörvaðir í sérsmíðaða
flugmannsstóla sína geta þeir ekki staðið upp og
farið á salernið þar sem þeir þjóta um háloftin á
meira en þúsund kílómetra hraða.
Í gegnum tíðina hafa flugmenn því notast við
flöskur og poka, eða einfaldlega haldið í sér. Margir
forðast að drekka vökva áður en þeir stíga um borð
eða sjá til þess að blaðran sé tóm þegar lagt er í
hann. Þetta hefur skapað hættu á vökvaskorti í
líkamanum, sem er slæmt þar sem orrustuflugmenn þurfa að þola mikla hliðarkrafta. Að minnsta
kosti tvö dæmi eru um að F-16-orrustuþota hafi
hrapað vegna ólánsamlegra tilrauna flugmanna til
að létta á blöðrunni.
Nú hefur fyrirtæki í Vermont hannað búnað sem
á að leysa þennan vanda og gera flugmönnum,
hvort sem þeir eru karl- eða kvenkyns, kleift að
kasta af sér vatni án þess að það trufli þá við vinnu
sína þar sem þeir þurfa á allri sinni einbeitingu að
halda. Búnaðurinn er saumaður inn í sérsniðnar
nærbuxur og leiðir þvagið um slöngu sem er tengd

FRAMFÖR Nýi búnaðurinn gerir orrustuflugmönnum lífið létt-

ara.

NORDICPHOTOS/AFP

dælu í þar til gert ílát. Búnaðurinn kostar sem
svarar um 150.000 kr. á hvern flugmann.

- aa

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
allra ve›ra von. Trygg›u vi›num best gu vörn. Á Íslandi er allra
Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Granda • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar,
Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík • Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • Byko Akureyri
• Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi • Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Öxull, Grindavík • Fóðurblandan á
Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöðum
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Medvedev Rússlandsforseti til Kína í sína fyrstu embættisheimsókn erlendis:

Hugarafl í Norræna húsinu:

Fordæma eldflaugavarnir

Fundur um geðheilbrigðismál

KÍNA, AP Samkomulag milli Rúss-

1 Hversu mörg kjörtímabil
hefur Ólafur Ragnar Grímsson
verið forseti Íslands?
2 Hvaða íslenski leikstjóri sýnir
stuttmynd sína Smáfuglar á
kvikmyndahátíðinni í Cannes?
3 Hvaða liði mætir íslenska
karlalandsliðið í knattspyrnu á
miðvikudag?
SVÖR Á BLS. 30

lands og Kína um náið samstarf í
kjarnorkumálum var undirritað í
Peking í gær, á fyrsta degi opinberrar heimsóknar Dmítrís Medvedev Rússlandsforseta þangað.
Hann og gestgjafi hans, Hu Jintao
Kínaforseti, sendu einnig frá sér
sameiginlega ályktun þar sem
hnattræn eldflaugavarnaáætlun
Bandaríkjamanna er fordæmd.
Með hinni sameiginlegu yfirlýsingu undirstrikuðu forsetarnir
gagnkvæman vilja sinn til að
Rússland og Kína taki saman
höndum til að skapa Bandaríkjunum mótvægi í alþjóðakerfinu.
Kínaforseti þakkaði enn fremur

MÓTVÆGI Forsetarnir Medvedev og Hu
vilja taka höndum saman um að veita
Bandaríkjunum mótvægi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Rússum fyrir að bjóða fram tafarlausa aðstoð í kjölfar jarðskjálft-

ans mikla í Setsúan-héraði í Kína í
síðustu viku.
Þetta er fyrsta ferð Medvedevs
út fyrir Rússland eftir að hann tók
við forsetaembættinu af Vladimír
Pútín fyrr í mánuðinum.
Samkomulagið um kjarnorkusamvinnu ríkjanna styrkir Rússa í
sessi sem þá þjóð sem sér Kínverjum fyrir megninu af þeirri
tækni sem þeir þurfa á að halda til
að fjölga kjarnorkuverum til raforkuframleiðslu eins hratt og þeir
stefna að. Samkomulagið kveður
bæði á um að Rússar byggi stöð til
auðgunar úrans í Kína og selji
þangað umtalsvert magn hálfauðgaðs úrans.
- aa

FUNDIR Hugarafl og Árni Tryggvason halda opinn fund um geðheilbrigðismál í Norræna húsinu
klukkan hálffimm í dag undir
yfirskriftinni „Upp á grasið
aftur“.
Styrmir Gunnarsson, ritstjóri
Morgunblaðsins, verður fundarstjóri en fyrirlesarar verða Árni
Tryggvason leikari, Herdís
Benediktsdóttir frá Hugarafli,
Pétur Hauksson geðlæknir, Eyrún
Thorstensen hjúkrunarfræðingur,
Jón Viðar Jónsson gagnrýnandi
og Elín Ebba Ásmundsdóttir
iðjuþjálfi. Tilgangur fundarins er
að varpa ljósi á leiðir í bata
geðsjúkra.
- jse

Ráða ekki við svifrykið:

Draga verður
úr sandburði
UMHVERFISMÁL „Ljóst er að þrátt
fyrir ýmsar tilraunir hefur okkur
ekki tekist að koma böndum á
svifryk og því nauðsynlegt að
hyggja að róttækari breytingum,“
segir umhverfisnefnd Akureyrar.
Bæjarráðið vill endurskoða
aðferðir við hálkuvarnir í bænum.
Framkvæmdaráð bæjarins
hefur sagt mikilvægt að draga úr
sandburði sem hálkuvörn því
líklega hafi hann afgerandi áhrif
á myndun svifryks. Rétt sé að
halda áfram prófunum með
saltnotkun.
- gar

BRETLAND
Íhaldsmenn vinna

FARIÐ YFIR ÁRANGURINN Fram kom að líklega væri of snemmt að draga afdráttar-

Í aukakosningum um þingsæti fyrir
kjördæmið Crewe og Nantwich í
Norðvestur-Englandi vann frambjóðandi Íhaldsflokksins afgerandi sigur.
Þetta er enn einn álitshnekkirinn
fyrir Gordon Brown, forsætisráðherra
og leiðtoga Verkamannaflokksins,
en kjördæmið var lengi öruggt vígi
Verkamannaflokksins.

HAFNARFJÖRÐUR
Gefa vegna skjálfta í Kína
Hafnarfjarðarbær ætlar að senda
hálfa milljón króna í styrk til Kína
vegna jarðskjálftanna í Sichuan.



lausar ályktanir af reynslu manna af breytingunum, til þess væri of skammur tími
liðinn, en ýmsar vísbendingar gæfu tilefni til bjartsýni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fimm endurlífganir farið
fram án lækna
Tíu vikur eru síðan læknar hættu að fara í útköll
með sjúkrabílum. Reynslan er sögð góð en erfitt
hefur verið að manna slysa- og bráðadeild Landspítalans. Fimm endurlífganir hafa farið fram án lækna.





Framtíðarhorfur á Evrópskum vinnumarkaði
Baráttan um besta fólkið.
EURES, samevrópsk vinnumiðlun sem rekin
er á vegum Vinnumálastofnunar stendur fyrir
ráðstefnu þar sem fjallað verður um fyrirséðan
skort á sérfræðingum og samkeppni um
hæfasta fólkið í nokkrum löndum EES-svæðisins. Talið er að helsta áskorun á Evrópskum
vinnumarkaði í framtíðinni verði að laða að
hæfa sérfræðinga og stjórnendur en það er
meginforsenda áframhaldandi hagvaxtar og
samkeppnishæfni svæðisins.
Sören Kaj Andersen, prófessor við Kaupmannahafnarháskóla ﬂytur erindi undir yﬁrskriftinni,
„Framtíðarhorfur á Evrópskum vinnumarkaði;
aukin samkeppni og skortur á sérhæfðu
vinnuaﬂi“. Pawel Kaczmarczyk, prófessor við
háskólann í Varsjá fjallar um áhrif fólksﬂutninga undanfarinna ára á efnahagslíf Póllands og
Eystrasaltsríkjanna.

Ráðstefnan markar upphaf samstarfs EURES
á Íslandi, Noregi, Írlandi og Danmörku um
aðgerðir til að laða til landana sérhæft starfsfólk. Þróunin í þessum löndum hefur um
margt verið svipuð undanfarin ár; mikil þensla
þar sem framboð á vinnuaﬂi hefur ekki haldið
í við eftirspurn. Þessari eftirspurn hefur verið
mætt með innﬂutningi vinnuaﬂs frá nýju aðildarríkjum ESB í Austur Evrópu. Nú er þörﬁn á
sérfróðu starfsfólki hins vegar að verða meira
aðkallandi. Forstöðumenn EURES í þessum
löndum munu fara yﬁr stöðu mála í sínu landi
og ástand á vinnumarkaði.
Ráðstefnan fer fram á ensku og er öllum opin.
Dagskrá ráðstefnunnar má nálgast á
www.eures.is
Skráning fer fram á eures@vmst.is

HEILBRIGÐISMÁL Reynsla af nýju
fyrirkomulagi sjúkraflutninga á
höfuðborgarsvæðinu
hefur
gengið vonum framar samkvæmt
skýrslu sem kynnt var á föstudaginn.
Með fyrirkomulaginu, sem tók
gildi 17. janúar síðastliðinn, eru
sjúkrabílar ekki lengur mannaðir
læknum. Var það nokkuð gagnrýnt af þeim sem óttuðust að með
þessu væri verið að skerða þjónustu við sjúklinga og jafnvel taka
óþarfa áhættu með líf fólks.
Þá sögðu nokkrir læknar á
slysa- og bráðamóttöku Landspítalans upp störfum vegna óánægju
með breytingarnar og samráðsleysi við undirbúning þeirra.
Í skýrslunni segir að deildin
hafi átt í nokkrum vandræðum
með mönnun á tímabilinu. „Við
höfum gengið í gegnum ákveðið
erfiðleikatímabil,“ segir Már
Kristjánsson, sviðsstjóri lækninga á slysa- og bráðadeild Landspítalans. Komið hafi fyrir að
enginn læknir hafi getað farið á
vettvang og þá sé læknir á bráðamóttöku í talstöðvarsambandi við
bráðatækna á vettvangi.
Á þeim tíu vikum sem liðnar
eru frá því breytingarnar tóku
gildi hafa fimm endurlífganir
farið fram þar sem læknir var
ekki boðaður og er skýringin
sögð vandræði deildarinnar með
mönnun lækna.
Í niðurstöðum skýrslunnar
segir að þrátt fyrir ýmsa smá-

vægilega hnökra hafi breytingin
ekki haft áhrif á gæði þjónustunnar. Þær hafi leitt til talsverðrar fækkunar tveggja bíla útkalla
og læknir fari nú í um 5 prósent
fjölda þeirra útkalla sem var
fyrir breytingu. Þá hafi 27 af 28
útköllum læknis verið vegna
endurlífgunar. Eru tilfellin fimm,
þar sem fæð lækna á vakt á slysaog bráðadeild kom í veg fyrir að
læknir kæmist í útkall, þar undanskilin.
Már segir ákvörðun um breytingar á fyrirkomulagi sjúkraflutninganna hafa verið tekna
vegna grunsemda um að það væri
ekki alltaf þörf á lækni. Í ljós hafi
komið að í þremur til fjórum tilfella á viku þurfi sannarlega á
lækni að halda í útköllum sjúkrabíla.
Jón Baldursson, yfirlæknir á
slysa- og bráðadeild, segir takmarkað gagn af því að skoða tíu
vikur. Auðvitað hefði ýmislegt
komið í ljós, „en við höfum ekki
rekið okkur á neina alvarlega
hnökra“.
Björn Zoëga, starfandi forstjóri Landspítalans, segir að
orðið hefði ákveðinn sparnaður
vegna breytinganna en slíkt hefði
ekki verið forsendan. Hann segir
það eðli heilbrigðisstarfsmanna
að vera íhaldssamir en nauðsynlegt hefði verið að þora að taka
skrefið. Áfram verði fylgst með
áhrifum breytinganna.
olav@frettabladid.is

Tekur appelsínur
í karphúsið
Áhugaverðar staðreyndir um mikið magn C-vítamíns
og ótrúlega hæfileika papriku til að skipta litum

Er mikið notuð til að fegra mat því þó
hún bragðist mjög vel gefur fallegur litur
hennar oft mjög sérstakt yfirbragð
Geymist best í
15°- 18° hita

Er alg jörlega fitusnauð,
inniheldur ekkert kólesteról
og lítið af kaloríum

Er fyrst græn áður
en hún breytir um lit

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 38068 03/08

Paprikur eru til í gulum,
rauðum, grænum, appelsínugulum,
fjólubláum og meira að seg ja brúnum lit

islenskt.is

Inniheldur mikið af kalki,
trefjum og B6-vítamíni

Er svo rík af C-vítamíni
að hún jafnast á við fjórar
appelsínur

Á að vera þétt og föst í sér með fallegum
og sterkum lit þegar hún er keypt
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Fjórða stoðin í fíkniefnabaráttunni:

Gefum þeim dópið
JÓN KALDAL SKRIFAR

Í

mörg ár hafa meginþættir baráttunnar við fíkniefnavandann
hvílt á þremur stoðum: forvörnum, meðhöndlun og löggæslu.
Nú er kominn tími til að bæta við þeirri fjórðu: að lágmarka
skaðann.
Lengi vel hefur áhersla og fjármagn hins opinbera fyrst
og fremst beinst að löggæslunni. Meðhöndlunin hefur að stórum
hluta verið í höndum frjálsra félagasambanda á borð við SÁÁ og
Krísuvíkursamtökin. Þáttur forvarna hefur sem betur fer farið ört
vaxandi undanfarin ár. Smám saman hafa fleiri og fleiri áttað sig
á því að baráttan verður að beinast að rót vandans. Hann er ekki
sá að fíkniefnasalar selji skólabörnum dóp. Vandinn er að skólabörn kaupa dópið. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands fangaði
kjarna málsins með þessum orðum í tilefni af forvarnardeginum
síðasta haust: „Eina vörnin sem dugir er styrkur unga fólksins til
að segja nei. Það er alveg sama hvað við fjölgum í lögreglunni, það
mun aldrei duga.“
Rannsóknir meðal ungs fólks sýna okkur að baráttan er á réttri
leið. Neysla vímuefna hefur minnkað jafnt og þétt meðal yngstu
hópanna undanfarin ár, og aldurinn þegar neyslan hefst er hærri en
áður. Þetta er jákvæð þróun. Skuggahliðar þessara rannsókna sýna
okkur hins vegar að þeir sem eiga í vanda eru í mun verri málum
en áður var. Lítill hópur hefur ekki styrkinn eða baklandið sem þarf
til að segja nei. Sá hópur leiðist hratt út í harða neyslu sem getur
verið erfitt og jafnvel ómögulegt að eiga við.
Tölurnar tala sínu máli. Í Fréttablaðinu um síðustu helgi var
upplýst að hér á landi eru um 700 virkir sprautufíklar. Læknir
kallaði tilveru þeirra faraldur sem hefur verið þagað um. Sú þögn
hefur verið rofin með skelfilegum upplýsingum um fjölda barna
sem hefur þurft að koma fyrir í fóstri vegna neyslu foreldra sinna;
sumum hverjum til varanlegrar frambúðar þar sem mæður þeirra
og jafnvel feður líka hafa kvatt þetta líf. Tilvera fíklanna er að sami
skapi ógnvænleg. Í Fréttablaðinu í gær var sagt að um áttatíu prósent sprautufíkla hefðu deilt nál með öðrum fíklum, sem er vísast
smitleiðin fyrir HIV og lifrarbólgusmit; dauða fyrir aldur fram.
Þetta þarf ekki að vera svona. Það er mögulegt að „lágmarka
skaðann“ með fyrrnefndri fjórðu stoð baráttunnar. Heilbrigðisyfirvöld geta tekið það skref að koma hér upp aðstöðu þar sem
fíklar koma og fá sitt fix með hreinni nál. Á þann hátt er þeir komnir undir læknishendur. Sumum er ekki viðbjargandi en þeir væru
að minnsta kosti komnir inn fyrir garðinn. Þyrftu ekki að svíkja
eða stela fyrir næsta skammti með tilheyrandi hörmungum fyrir
þá sem verða á vegi þeirra. Og það væri hægt að komast að því
hverjir þeir eru og hvort þeir eiga börn.
Það má aldrei gleyma því að tilvera eins langt leidds fíkils er
ekki aðeins helvíti á jörð fyrir hann, heldur alla þá sem næst honum
standa. Þannig má gera ráð fyrir að 700 fíklar hafi í kringum sig að
minnsta kosti 7.000 manns sem líða á hverjum degi fyrir óútreiknanlega hegðun, sem er jafnvel móðurástinni sterkari. Samfélagið
getur aðeins tapað á því að halda þessum hópi utangarðs.

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: Óli Kr. Ármannsson 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
issn 1670-3871
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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Íslandsvinavæðingin
Ólafur F. Magnússon, oddviti F-lista,
hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir
störf sín á stuttum tíma síðan hann
var valinn borgarstjóri. Sér til halds
og trausts hefur hann fengið til starfa
nokkra af félögum sínum sem eiga
það sameiginlegt að hafa starfað innan
Íslandshreyfingarinnar. Jakob Frímann
Magnússon, oddviti Íslandshreyfingarinnar í Suðvesturkjördæmi,
hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri miðborgar.
Svanlaug Jóhannsdóttir,
sem vermdi annað sæti
listans í sama kjördæmi,
hefur fengið starf sem verkefnastjóri á skrifstofu
Ólafs. Þá situr Ásta
Þorleifsdóttir, oddviti

í Suðurkjördæmi, í tveimur fagráðum
Reykjavíkur og stjórn Faxaflóahafna
auk þess að vera varaformaður
Orkuveitunnar. Það er ágætis árangur
hjá stjórnmálaflokki sem hefur aldrei
fengið fulltrúa kjörinn í kosningum.

Frímann dýru verði keyptur
Ráðning Jakobs Frímanns í starf
framkvæmdastjóra miðborgar virðist
þó ekki hafa verið ókeypis fyrir
F-lista Ólafs F. borgarstjóra. Jakob
var formaður hverfisráðs Miðborgar
áður en hann réð sig til starfsins,
en þurfti að hætta því af augljósum
ástæðum. Borgarstjórn kaus hins
vegar sjálfstæðismann, Einar
Eiríksson, sem formann.
Við þetta missti F-listinn
formennsku í ráðinu.

Frjálslyndir og flóttamenn
Þingflokkur Frjálslynda flokksins
hefur sent frá sér ályktun þess
efnis að mikilvægt sé „að veita
flóttamönnum móttöku hérlendis
án tillits til kynþáttar eða trúarbragða þeirra“. Skemmst er þess
að minnast þegar varaformaður
flokksins, Magnús Þór Hafsteinsson,
fór mikinn vegna komu flóttakvenna
frá Írak til Akraness. Hélt hann
því fram að vissulega skipti
máli hvaðan flóttafólkið kæmi,
hverra trúarbragða það væri
og hvaða kynþáttar. Nokkur
gjá hlýtur því að vera milli
þingmanna Frjálslyndra
og Magnúsar í þessu
máli.
steindor@frettabladid.is

BITBEIN Illugi Gunnarsson spyr:

Var niðurstaða Skipulagsstofnunar um Bitruvirkjun góð?

ILLUGI
GUNNARSSON

SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR

Nýting og verndun

Brotið blað – Bitru hlíft

N

iðurstaða Skipulagsstofnunar um Bitruvirkjun
er skýr og engin ástæða er til að ætla annað en
að stofnunin hafi unnið sína vinnu eftir bestu getu
og samvisku. En það er rétt að hafa í huga að þrátt
fyrir að hér hafi opinber stofnun lagt mat á ákveðið úrlausnarefni er ekki þar með sagt að ekki sé
hægt að komast með málefnalegum hætti að annarri niðurstöðu. Skipulagsstofnun er hvorki óskeikul
né handhafi sannleikans í þessum málum. En þetta
leiðbeinandi álit Skipulagsstofnunar vekur ýmsar
spurningar sem við þurfum að velta fyrir okkur á
næstunni.

Á

Breytt viðhorf
Í átökunum um stóru vatnsaflsvirkjanirnar og
uppistöðulónin var oft rætt um aðra möguleika sem
við hefðum til að afla orku fyrir atvinnustarfsemi
þjóðarinnar. Helst var litið til jarðvarma og
rennslisvirkjana þar sem umhverfisáhrif slíkra
virkjana voru réttilega talin mun minni en þau áhrif
sem fylgdu vatnsaflsvirkjunum. Margir þeirra sem
harðast beittu sér gegn Kárahnjúkavirkjun nefndu
t.d. rennslisvirkjanir í neðri hluta Þjórsár sem
dæmi um orkuvinnslu sem hefði ásættanleg áhrif á
umhverfið. Nú bregður svo við að þessi kostur
mætir andstöðu og andstaða gegn gufuaflsvirkjunum virðist fara vaxandi. Vissulega kunna að vera á
ferðinni sérstök rök gegn Bitruvirkjun en viðbrögð
vegna niðurstöðu Skipulagsstofnunar gefa til kynna
að jarðgufuvirkjanir munu ekki verða sú sáttarleið
sem ætla hefði mátt.

Sigur fyrir náttúruna
Álitið gaf stjórn Orkuveitunnar tilefni til að
endurskoða áform um virkjunina í ljósi þeirra
yfirlýsinga sem stjórnarmenn höfðu gefið,
almennrar pólitískrar umræðu og lýðræðislegrar
kröfu. Ljóst var að virkjun á staðnum orkaði
verulega tvímælis enda höfðu náttúruverndarsinnar, umhverfissamtök, einstaklingar, samtök og
sérstaklega Hveragerðisbær beitt sér mjög
eindregið gegn virkjuninni. Fyrir allt það fólk sem
hefur barist fyrir því að svæðinu yrði hlíft verður
álitið fagnaðarefni og ekki síður ákvörðun stjórnar
Orkuveitunnar.

lit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum vegna jarðvarmavirkjunar á Bitrusvæðinu
markaði sannarlega tímamót þar sem opinber stofnun af þessu tagi mælti afar eindregið gegn virkjun
á umræddum stað. Álitið var afdráttarlaust á mjög
fjölþættum forsendum og voru þar fyrst og fremst
lögð til grundvallar rök sem vörðuðu ferðaþjónustuna, landslag og möguleika til útivistar. Álitið byggist á sterkum efnislegum og faglegum rökum sem
engar forsendur eru til að standa gegn, hvorki fyrir
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur eða aðra sem að málinu koma.

Ferðamenn menga líka
Öll umræða um orkunýtingu og náttúruvernd
rammast af þeirri staðreynd að við þurfum orku til
að knýja áfram hagkerfið okkar um leið og við viljum
vernda sem best landið okkar og einstaka náttúru
þess. Auðvitað eru atvinnugreinar sem byggja ekki á
mikilli orkunotkun, s.s. ferðamennska, en á það ber
að líta að það eru takmörk fyrir því hversu margir
ferðamenn geta komið hingað til landsins. Of margir
ferðamenn verða mengun, þetta þekkja allir sem hafa
ferðast til vinsælla ferðamannastaða. Atvinnustarfsemi á Íslandi verður heldur ekki grundvölluð á
ferðamönnum, það þarf miklu meira til. Orkufrekur
iðnaður, hvort sem um er að ræða álver eða netþjónabú er mikilvægur hluti af hagkerfinu okkar og um
leið forsenda góðra lífskjara.

Of mikill hraði
Orkuveita Reykjavíkur hefur gert sér far um að
vera fyrirtæki í fremstu röð að því er varðar
náttúruvernd og umhverfissjónarmið en slík sýn er
bæði krefjandi og áleitin fyrir íslenskt orkufyrirtæki. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst sú að nú
hefur um langa hríð verið mikill hraði á nýjum
virkjunum á vegum orkufyrirtækjanna. Þau hafa
þannig verið þátttakendur í stóriðjukapphlaupi um
árabil sem hefur gengið nærri náttúru landsins,
hagkerfi, samfélagsgerð og byggðaþróun. Allt
hangir þetta saman og ber að minna á að þrátt fyrir
að Bitruvirkjun sé nú út af borðinu þá eru enn
virkjanaáform Orkuveitu Reykjavíkur meiri en
lengi hefur verið.
Vinstri græn hafa alla tíð barist gegn ágangi á
náttúru og umhverfi í þágu stóriðju og svokallaðri
stóriðjustefnu. Þess vegna er það fagnaðarefni
þegar stjórnvald, hvort sem það er Skipulagsstofnun, stjórn Orkuveitu Reykjavíkur eða borgarstjórn Reykjavíkur, tekur afstöðu náttúrunni í hag.

Velferð kostar peninga
Í hópi þeirra sem harðast tala gegn virkjunum hvers
konar eru margir sem telja að mikið vanti á til þess
að nægjanlega vel sé búið að þeim sem sjúkir eru, að
mikið sé enn ógert í samgöngumálum, að menntamál
þjóðarinnar gætu batnað með auknum fjármunum,
eldri borgarar þyrftu á betri stuðningi að halda og
svona mætti lengi telja. Við viljum byggja gott
samfélag og margt er ógert, en þetta kostar allt
peninga og það þarf verðmætasköpun til að standa
undir útgjöldunum. Saman verður því að fara nýting
náttúrunnar og vernd hennar og við eigum að leita
allra leiða til að lágmarka þann skaða sem við
völdum með orkuvinnslu. Meðalhófið er vissulega
vandratað, en það má ekki verða svo að niðurstaða
Skipulagsstofnunar verði til þess að það þrengi um
of að möguleikum okkar til að nýta jarðvarma.

Samhengið skiptir máli
Jafnframt liggur fyrir að öll áform um orkusölu á
svæðinu hljóta að vera til endurskoðunar hvort sem
er til álvers í Helguvík eða annarra kosta. Á
stjórnarfundi Orkuveitunnar á dögunum var
samþykkt að fela forstjóra að leggja fram upplýsingar um stöðu Orkuveitu Reykjavíkur gagnvart
kaupendum raforku, fyrirliggjandi samningum,
viljayfirlýsingum og öðrum samskiptum. Sérstaklega er þá beðið um að gerð verði grein fyrir því
hvar afla á þeirrar orku sem vilyrði hafa verið gefin
um. Heildarsamhengið er ávallt mikilvægt og ætti
alltaf að vera leiðarljós í umræðu um virkjanir og
raforkusölu.
Það var kominn tími til að hægja á og sífellt fleiri
átta sig á því að græn sjónarmið eru sjónarmið
framtíðarinnar og barnanna okkar.
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Það læra börnin sem fyrir þeim er haft
legur gagnabanki fyrir
kennara,
nemendur,
námsráðgjafa og foreldra
til að fræðast og fræða
um jafnrétti í námi og
starfi.
Sveitarfélögin
sem
taka þátt hafa tilnefnt
unnudaginn 25. maí
leikskóla og grunnskóla
verður dagur barnssem tilraunaskóla í sínu
ins haldinn í fyrsta sinn á JÓHANNA
sveitarfélagi og eru skólÍslandi. Það er sannfær- SIGURÐARDÓTTIR
arnir farnir að huga að
ing mín að beina þurfi
sjónum í auknum mæli að börnum
tilraunaverkefnum sem unnin
og ungmennum þegar unnið er að
verða næsta skólaár. Vorið 2009
þegar tilraunaverkefnunum lýkur
jafnréttismálum. Í tengslum við
dag barnsins er mjög ánægjulegt
verða væntanlega til verkefni og
að geta kynnt mikilvægt og þarft
fræðsluefni sem nýst geta í jafnverkefni sem snýr að jafnrétti í
réttisfræðslu í íslenskum skólum.
Verkefnisstjóri hefur verið ráðskólum. Fimmtudaginn 22. maí
undirritaði ég samkomulag við
inn til eins árs með aðsetur á Jafnfjögur sveitarfélög um þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leikog grunnskólum.

UMRÆÐAN
Jóhanna Sigurðardóttir skrifar um Dag
barnsins

S

Þá er umhugsunarefni að í
könnun sem nýlega var gerð á
viðhorfum íslenskra ungmenna
á aldrinum 18 til 23 ára kom
í ljós að í átta af tíu tilfellum
reikna karlar með hærri launum fyrir tiltekin störf en konur.
réttisstofu og er hann tengiliður
við tilraunaskólana og hefur
umsjón með vefsíðu verkefnisins.
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson,
prófessor við Háskólann á Akureyri, leiðir faghóp sem í sæti eiga
fulltrúar frá Félagi leikskólakennara, Félagi grunnskólakennara og

Félagi náms- og starfsráðgjafa.
Faghópurinn mun veita tilraunaskólum, stýrihópi, verkefnisstjóra
og öðrum sem að verkefninu koma
faglegan stuðning og ráðleggingar.
Viðræður eru í gangi um mat á
verkefninu og heimasíða er í
vinnslu sem opnuð verður í upphafi næsta skólaárs. Þar til heimasíðan verður opnuð er hægt að
nálgast upplýsingar um verkefnið
á heimasíðu Jafnréttisstofu, Jöfn
framtíð fyrir stráka og stelpur og
á heimasíðu félags- og tryggingamálaráðuneytisins http://jafnretti.
felagsmalaraduneyti.is.

á viðhorfum til jafnréttis í grunnskólum landsins á undanförnum
árum sýna að brýn þörf er á að
efla jafnréttisvitund ungmenna.
Brýnt er að hafa í huga að það
læra börnin sem fyrir þeim er
haft. Ég er sannfærð um að
þróunarverkefnið „Jafnrétti í
skólum“ mun verða mikil lyftistöng fyrir mikilvæga fræðslu til
ungmenna um jafnréttismálin.
Það er sérstaklega ánægjulegt hve
gott samstarf margra aðila hefur
tekist um verkefnið. Fram undan
eru áhugaverðir tímar hvað varðar
jafnrétti í skólum.

Mikilvægt að efla jafnréttisfræðslu
í skólum
Rannsóknir sem gerðar hafa verið

Höfundur er félags- og tryggingamálaráðherra.

Jafnréttisfræðsla í leikog grunnskólum
Meginmarkmið verkefnisins er
helst að efla jafnréttisfræðslu,
samþætta
kynjasjónarmið
í
kennslu og auka samvinnu milli
sveitarfélaga um jafnréttismál á
sviði skólamála. Einnig er stefnt
að aukinni samvinnu innan
sveitarfélaga um jafnréttismál
almennt og meira upplýsingaflæði um jafnréttisfræðslu. Mikilvægt er að búa til vettvang fyrir
þá sem miðlað geta af reynslu
sinni.
Félags- og tryggingamálaráðuneytið, Jafnréttisstofa, Reykjavíkurborg,
Hafnarfjarðarbær,
Akureyrarbær, Kópavogsbær og
Mosfellsbær hafa skrifað undir
samstarfssamning um félags- og
þróunarverkefni sem miðar að
því að því að auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í leikskólum og grunnskólum. Álftanes hefur óskað eftir að fá að
gerast þáttakandi. Menntamálaráðuneytið og Jafnréttisráð hafa
komið að verkefninu auk þess
sem
Samtök
atvinnulífsins,
Þróunarsjóður
grunnskóla,
Landsvirkjun, Glitnir og Sparisjóður Norðlendinga hafa stutt
verkefnið fjárhagslega.
Uppbygging verkefnisins
Verkefnið Jafnrétti í skólum er
tvíþætt. Annars vegar að hanna og
halda úti vefsíðu þar sem upplýsingar um jafnréttisfræðslu verða
aðgengilegar, auk upplýsinga um
verkefni sem nota má í skólastarfi. Hins vegar að leikskólar og
grunnskólar sinni tilraunaverkefnum á sviði jafnréttismála og að
nota vefsíðuna til kynningar á
þeim. Vefsíðan á að vera aðgengi-
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Jafnréttisfræðsla í skólum
Í nýjum lögum um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla sem
tóku gildi 6. mars 2008 er kveðið
á um að á öllum skólastigum skuli
nemendur hljóta fræðslu um
jafnréttismál þar sem m.a. skal
lögð áhersla á að búa bæði kynin
undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og
atvinnulífi.
Jafnréttisfræðsla í skólum er
mikilvægt verkefni í jafnréttisbaráttunni. Rannsóknir benda til
þess að kynjaskiptur vinnumarkaður sé hindrun í vegi fyrir jafnri
stöðu karla og kvenna. Kynbundið náms- og starfsval ýtir undir
launamisrétti og lakari stöðu
kvenna. Vinnumarkaðurinn ber
enn merki kynjaskiptingar og
staðalímynda um „náttúrulegan“
starfsvettvang karla og kvenna.
Sterk kynjaskipting innan fags
eða atvinnugreina kemur í veg
fyrir að jafnrétti ríki milli karla
og kvenna á vinnustað.
Þá er umhugsunarefni að í
könnun sem nýlega var gerð á
viðhorfum íslenskra ungmenna á
aldrinum 18 til 23 ára kom í ljós
að í átta af tíu tilfellum reikna
karlar með hærri launum fyrir
tiltekin störf en konur.
Með markvissri fræðslu og
umræðu frá upphafi skólagöngu
er hægt að gefa ungu fólki tækifæri til að taka sínar eigin
ákvarðanir varðandi framtíð
sína. Jafnframt styður fræðsla í
jafnréttismálum við málaflokkinn þegar litið er til framtíðar.

HEIMSMEISTARAR Í GERVIGREIND
KOMA ÚR TÖLVUNARFRÆÐIDEILD HR
Gervigreind er eitt mest spennandi viðfangsefni tölvunarfræði og hafa nemendur og
kennarar Háskólans í Reykjavík náð miklum árangri á því sviði á undanförnum árum.
Lið Háskólans í Reykjavík sigraði til að mynda í heimsmeistarakeppninni í gervigreind í
fyrra, en keppnin er haldin að frumkvæði Stanford-háskólans í Bandaríkjunum.
Keppt er í því hversu vel gervigreindarhugbúnaður stendur sig í leikjum þar sem honum
eru aðeins kenndar grunnleikreglurnar. Hugbúnaðurinn þarf að læra leikinn að öðru
leyti og finna sjálfur aðferð til að sigra andstæðing sinn. Alhliða leikjaforrit Háskólans í
Reykjavík reyndist ofjarl allra annarra forrita og stóð uppi sem heimsmeistari.
Framtíðin er HR.

Umsóknarfrestur er til 30. maí
Kynntu þér námið á www.hr.is

Kerfisfræði

Tölvunarfræði (BSc & MSc)

Hugbúnaðarverkfræði (BSc & MSc)

Stærðfræði (BSc)
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Kraftmikil umbótastjórn
UMRÆÐAN
Andri Óttarsson og Skúli
Helgason skrifa um ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar

N

ú er eitt ár liðið frá því að
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar var mynduð á
Þingvöllum
með
undirritun
stjórnarsáttmálans. Myndun þessarar ríkisstjórnar sætti nokkrum
tíðindum enda er um að ræða samstarf tveggja stærstu stjórnmálaflokka landsins og andstæðra póla
í íslenskum stjórnmálum.
Miklar sviptingar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hafa sett
sterkan svip á árið og verið eitt
vandasamasta viðfangsefni forystumanna
ríkisstjórnarinnar.
Ríkisstjórnin hefur notið þess
mjög í þeirri orrahríð að hafa
traustan þingmeirihluta og vera
skipuð dugandi einstaklingum.
Þrátt fyrir utanaðkomandi ógnanir hefur ríkisstjórnin unnið
ótrauð að því að efna skuldbindingar sínar. Athugun okkar leiðir í
ljós að um 80-90% þeirra verkefna sem tilgreind eru í stjórnarsáttmálanum eru komin til framkvæmda eða á góðan rekspöl.
Þetta hlýtur að teljast afar góður
árangur þegar svo skammt er
liðið á kjörtímabilið og undirstrikar að ríkisstjórnin hefur vilja og
styrk til að koma hlutum í verk.
Í þessari grein viljum við vekja
athygli á stöðu þeirra meginverkefna sem samið var um í stjórnarsáttmálanum.

Traust og ábyrg efnahagsstjórn
Brýnasta verkefni ríkisstjórnarinnar er að tryggja jafnvægi í
efnahagslífinu.
Áhrif
hinnar
alþjóðlegu fjármálakreppu hafa
þyngt róðurinn en þó ber að hafa í
huga að skuldlaus ríkissjóður og
öflugt lífeyrissjóðakerfi gerir
okkur mun betur í stakk búin að
takast á við tímabundnar þrengingar. Nýlegir gjaldeyrisskiptasamningar við norrænu seðlabankana eru til marks um að sterk
staða ríkissjóðs skapar okkur
traust á alþjóðavettvangi. Fram
undan eru frekari aðgerðir til að
treysta varnir þjóðarbúsins út á
við.
Ríkisstjórnin hefur fylgt þeirri
stefnu
að
stórframkvæmdir,
skattkerfisbreytingar og aðrar
hagstjórnaraðgerðir verði tímasettar í ljósi markmiða um efnahagslegan stöðugleika. Komið
hefur verið á fót samráðsvettvangi ríkisstjórnar, aðila vinnumarkaðarins, og sveitarfélaga um
aðgerðir og langtímamarkmið á
sviði efnahags-, atvinnu-, og
félagsmála.
Forgangsverkefni
þessa samráðs er að grípa til
aðgerða til að stemma stigu við
verðbólgu.
Orkumikið atvinnulíf
Mat ríkisstjórnarinnar er að
íslenskt atvinnulíf muni einkennast í sívaxandi mæli af þekkingarsköpun og útrás og í stjórnarsáttmálanum kemur m.a. fram að
ríkisstjórnin vilji skapa kjörskilyrði fyrir áframhaldandi vöxt,
útflutning og útrás íslenskra fyrirtækja. Í því skyni hafa framlög til
Rannsóknarsjóðs og Tækniþróunarsjóðs verið hækkuð verulega.
Árangur Íslendinga í nýtingu
jarðhita til orkuöflunar hefur
vakið athygli á alþjóðavettvangi
og mörg verkefni eru í undirbúningi víða um heim á vegum
íslenskra orkufyrirtækja. Nýtt
frumvarp til orkulaga bíður nú
afgreiðslu vorþings en þar er m.a.
tryggt að orkuauðlindir í opinberri eigu verði það áfram.
Ríkisstjórnin hefur hrundið af
stað átaki í neytendamálum og
réttindi neytenda hafa verið bætt
á ýmsum sviðum svo sem varðandi innheimtu seðilgjalda, uppgreiðslugjalds og FIT-kostnaðar.
Þá er nýtt frumvarp um greiðsluaðlögun fyrir almenning í undirbúningi. Fjárveitingar til Samkeppniseftirlitsins hafa verið
hækkaðar um 31% í því skyni að
efla heilbrigða samkeppni.

FUNDUR RÍKISRÁÐS Á BESSASTÖÐUM „Þótt flokkarnir tveir hafi mismunandi áherslur eru þeir samtaka um að leiða þjóðina inn í nýtt tímabil jafnvægis og spennandi tæki-

færa,“ segir meðal annars í greininni.

Ríkisstjórnin stefnir að því að
tryggja að alþjóðleg þjónustustarfsemi og fjármálaþjónusta
geti áfram vaxið og haft höfuðstöðvar sínar á Íslandi. Gripið
hefur verið til ýmissa aðgerða og
má t.d. nefna boðaða lækkun
skatta á fyrirtæki, lög um sértryggð skuldabréf og skráningu
verðbréfa í erlendri mynt og lög
um skattfrelsi hagnaðar af sölu
hlutabréfa. Í því skyni að auka
traust á íslenskum fjármálamarkaði hafa fjárveitingar til Fjármálaeftirlitsins verið hækkaðar
um 56%.
Ríkisstjórnin tók þá erfiðu
ákvörðun síðastliðið sumar að
skera þorskveiðiheimildir verulega niður í samræmi við ráðleggingar
Hafrannsóknastofnunar.
Stofnuninni var á sama tíma falið
að gera tillögur um hvernig efla
megi rannsóknir og aðgerðir til
uppbyggingar þorskstofninum.

Hvetjandi skattaumhverfi
Skattar einstaklinga munu lækka
með um 7.000 króna hækkun persónuafsláttar á kjörtímabilinu.
Áður hafði verið ákveðið að persónuafsláttur hækki árlega í takt
við vísitölu neysluverðs. Þetta
þýðir að skattleysismörk munu
hækka um 20 þúsund krónur
umfram þróun verðlags. Skattar
fyrirtækja verða lækkaðir úr
18% í 15%. Ríkisstjórnin hefur
einnig hafist handa við að afnema
stimpilgjöld og er fyrsta skrefið
stigið í sumar með afnámi þeirra
af lánum fyrir fyrstu íbúða kaupendur og verður haldið áfram á
þeirri braut þegar aðstæður
leyfa. Boðaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar í skattamálum,
hækkun skerðingarmarka barnabóta og hækkun eignaskerðingarmarka vaxtabóta koma ekki síst
lágtekju- og millitekjufólki til
góða.
Markviss ríkisrekstur
Í samræmi við stjórnarsáttmálann hefur verið unnið að einföldun og nútímavæðingu stjórnsýslunnar. Öll ráðuneytin hafa gert
aðgerðaráætlanir í því skyni að
einfalda regluverk og minnka
skriffinnsku. Jafnframt verður
notkun upplýsingatækni aukin
samkvæmt nýrri stefnu ríkisstjórnarinnar sem nefnist Netríkið Ísland. Leiðarljós hennar er
að þjónusta hins opinbera verði
notendavæn og skilvirk.

Barnvænt samfélag
Ríkisstjórnin leggur sérstaka
áherslu á börn og unglinga og er
heildstæð aðgerðaráætlun í málefnum þeirra komin til framkvæmda. Skerðingarmörk barnabóta verða hækkuð um 50% á
næstu tveimur árum. Tekjuskerðingarhlutföll vegna annars og
þriðja barns verða jafnframt
lækkuð á þessu ári en þessar
aðgerðir fela í sér að jafnaði um
20% hækkun barnabóta.
Fyrsta
barnaverndaráætlun
Íslandssögunnar hefur verið lögð
fram og bíður afgreiðslu Alþingis.
Mótuð hefur verið aðgerðaáætlun
um bætta tannvernd barna. Á
þessu ári verður þjónusta aukin
við börn innflytjenda, langveik
börn, börn með hegðunarvandamál, geðraskanir og þroskafrávik.
Þá voru nýlega samþykkt lög um
aukinn stuðning við foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra
barna. Fjármagni hefur verið
varið í aðgerðir til að vinna á biðlistum hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.
Bættur hagur aldraðra og öryrkja
Ríkisstjórnin leggur ríka áherslu
á að styrkja stöðu aldraðra og
öryrkja. Hún hefur varið einum
milljarði króna til að hraða uppbyggingu 400 hjúkrunarrýma
fyrir aldraða og fjölga einbýlum.
Ákveðið hefur verið að afnema
að fullu tekjutengingu launatekna
við lífeyri 70 ára og eldri. Frítekjumark fólks á aldrinum 67-70
ára hækkar úr 25 þúsund í 100
þúsund á mánuði frá og með 1. júlí
næstkomandi. Skerðing tryggingabóta öryrkja vegna tekna
maka var að fullu afnumin hinn 1.
apríl síðastliðinn sem og hjá ellilífeyrisþegum 70 ára og eldri. Þá
verða skerðingarmörk lækkuð í
35% 1. júlí næstkomandi. Ríkisvaldið mun tryggja þeim ellilífeyrisþegum sem hafa takmarkaðan eða engan rétt til eftirlauna úr
lífeyrissjóði uppbót á eftirlaun
sem svarar allt að 25 þúsund krónur á mánuði og verða fyrstu
greiðslur samkvæmt þessu inntar
af hendi í ágúst á þessu ári. Með
þessum aðgerðum batnar verulega hagur þeirra lífeyrisþega
sem lægstar hafa tekjurnar.
Nefnd vinnur nú að heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu og skoðar m.a. hvort
undanskilja megi hluta af lífeyrissjóðstekjum eldri borgara skerð-
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ingum í almannatryggingarkerfinu. Niðurstöðu er að vænta í
haust.
Ríkisstjórnin hefur hafist handa
við að stórauka starfsendurhæfingu í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og setja upp nýtt
matskerfi vegna örorku og starfsgetu.

Jafnrétti í reynd
Jafnréttismál eru eitt helsta forgangsmál ríkisstjórnarinnar. Ný
jafnréttislög hafa verið samþykkt
sem miða að jöfnum áhrifum
kvenna og karla í samfélaginu og
jafnframt að vinna gegn launamisrétti og annarri kynbundinni
mismunun á vinnumarkaði. Í lögunum er tryggður réttur launafólks til að skýra frá launakjörum
sínum ef það svo kýs. Úrræði
kærunefndar og jafnréttisstofu
eru jafnframt efld auk þess sem
hafinn er undirbúningur að vottun launajafnréttis. Fjárveitingar
til jafnréttismála hafa verið auknar um 60 milljónir króna á ári.
Ríkisstjórnin hefur sett sér það
markmið að minnka óútskýrðan
kynbundinn launamun hjá ríkinu
um helming fyrir lok kjörtímabilsins. Í því skyni hefur þremur
nefndum verið komið á fót til að
endurmeta kjör hefðbundinna
kvennastétta hjá hinu opinbera og
jafna stöðu kvenna og karla í
nefndum og stjórnunarstöðum á
vegum ríkisins.
Lagt hefur verið fram frumvarp sem veitir trúfélögum heimild til að staðfesta samvist samkynhneigðra.
Unnið er að endurskoðun á eftirlaunakjörum alþingismanna og
ráðherra með það fyrir augum að
meira samræmi verði komið á í
lífeyrismálum ráðamanna og
almennings.
Menntakerfi í fremstu röð
Fjárframlög til mennta og rannsókna hækka um tæplega 17% á

þessu ári í samræmi við áheit
stjórnarsáttmálans um áframhaldandi fjárfestingar á þessu
sviði.
Lögð hafa verið fram fjögur
frumvörp sem fela í sér heildarendurskoðun á skólakerfinu frá
leikskóla upp í framhaldsskóla. Í
þeim er lögð áhersla á sveigjanleika og fjölbreytni í námsvali.
Jafnframt er lögð áhersla á að
efla list- og verkmenntun og
náms- og starfsráðgjöf auk þess
sem gæðaeftirlit er aukið á öllum
skólastigum. Í frumvörpunum eru
jafnframt fjölmörg ákvæði sem
auka faglegt og rekstrarlegt sjálfstæði skóla og minnka miðstýringu. Sem dæmi má nefna að
framhaldsskólar ákveða nú sjálfir
hvaða námsbrautir þeir bjóða upp
á í stað þess að slíkt sé bundið í
lög.
Frumvarp um menntun og ráðningu kennara felur í sér að til
framtíðar eru gerðar kröfur til
kennara um meistaranám á öllum
skólastigum. Með sameiningu HÍ
og KHÍ aukast námsmöguleikar
kennaranema verulega.
Til að efla fullorðinsfræðslu
innan skólakerfisins og á vinnumarkaði mun ríkisstjórnin auka
framlög til símenntunar og fullorðinsfræðslu.

Örugg heilbrigðisþjónusta
og vímuvarnir
Ríkisstjórnin tók ákvörðun um að
leggja stóraukna áherslu á forvarnir og stuðla að heilbrigðari
lífsháttum. Sumarið 2007 var
unnin aðgerðaáætlun vegna geðheilbrigðisþjónustu við börn og
unglinga og í kjölfarið var ákveðið að veita samtals 150 milljónum
króna til ákveðinna verkefna á
árunum 2007 og 2008. Gert er ráð
fyrir að í árslok 2008 verði biðlisti eftir þjónustu barna- og unglingageðdeildar innan ásættanlegra marka. Á næstunni verður
kynnt sérstök heilsustefna til
næstu ára og aðgerðaáætlun þar
að lútandi.
Frá því að ríkisstjórnin tók við
völdum hefur náðst sparnaður í
lyfjakostnaði upp á einn milljarð
króna með sameiginlegum útboðum, lyfjalistum og samstarfi við
Norðurlönd um markaðsleyfi.
Ríkisstjórnin hefur lagt fram
nýtt frumvarp um sjúkratryggingarstofnun sem mun sjá um
innkaup á heilbrigðisþjónustu á

13

SUNNUDAGUR 25. maí 2008

vegum hins opinbera. Stofnunin
getur leitað hvort sem er til ríkisstofnana eða einkaaðila um þau
innkaup en tryggt verður að allir
hafi jafnan aðgang að þjónustunni
sem veitt er óháð efnahag. Í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar hefur með góðum árangri verið
lögð áhersla á að nota útboð og
þjónustusamninga til þess að
stytta biðlista.
Stjórnarsáttmálinn kveður á
um að fylgt verði eftir áætlunum
um uppbyggingu fangelsa. Endurbótum á fangelsi á Akureyri er
lokið sem og á Kvíabryggju. Á
Litla-Hrauni hefur rekstur sérstaks meðferðargangs fyrir fanga
verið tryggður.

Landið verði eitt búsetuog atvinnusvæði
Hafin er vinna við að tryggja að
sem flestir hafi greiðan aðgang að
menntun, atvinnu og þjónustu
óháð búsetu. Efnt hefur verið til
stórátaks í samgöngumálum og er
lagningu bundins slitlags á hringveginum nánast lokið. Á þessu ári
eru framlög til vegamála aukin
um 18 milljarða króna.
Ríkisstjórnin
leggur
mikla
áherslu á úrbætur í fjarskiptamálum. Stefnt er að því að GSM kerfi
nái til alls landsins fyrir lok þessa
árs og verið er að bæta net
háhraðatenginga um landið. Nýr
sæstrengur Farice milli Íslands
og Danmerkur verður tekinn í
notkun fyrir lok ársins og gert
hefur verið samkomulag um lagningu Danice-strengsins á næsta
ári. Strengirnir munu auka verulega flutningshraða og öryggi í
gagnaflutningum milli landa.
Unnið er að því að skilgreina
þau störf á vegum ríkisins sem
hægt er að vinna án tillits til staðsetningar til að stuðla að fjölgun
atvinnutækifæra á landsbyggðinni. Ríkisstjórnin hefur beitt sér
fyrir nýsköpun og atvinnuþróun á
landsbyggðinni í nánari samvinnu
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands,
Byggðastofnunar, Ferðamálastofu
og atvinnuþróunarfélaga en áður
hefur tíðkast. Nýsköpunarmiðstöð
hefur á fyrstu níu starfsmánuðum
sínum opnað nýjar starfsstöðvar á
Ísafirði, Höfn í Hornafirði og í
Vestmanneyjum auk þess að taka
þátt í uppbyggingu frumkvöðlasetra á Höfn og á Keflavíkurflugvelli.

flytur hingað. Í sama skyni voru
framlög til fjölmenningarseturs
tvöfölduð í fjárlögum 2008. Áætlanir gera ráð fyrir eflingu
íslenskukennslu fyrir útlendinga
á næstu árum.
Ný frumvörp fela í sér breytingar á lögum um atvinnuréttindi
útlendinga og útlendingalögunum.
Ætlunin er að útlendingar á vinnumarkaði njóti sambærilegra réttinda og íslenskt launafólk og ráðningar erlends verkafólks séu í
samræmi við kjarasamninga. Enn
fremur er skerpt á reglum um
ráðningar erlendra sérfræðinga
og flokkum tímabundinna atvinnuleyfa fjölgað. Þá er lögð áhersla á
að komið verði í veg fyrir félagsleg undirboð á markaði.

Frumkvæði í alþjóðamálum
Mannréttindi, aukin þróunaraðstoð
og friðsamleg lausn deilumála eru

Opinská umræða um Evrópumál
Í samræmi við ákvæði stjórnarsáttmálans um opinskáa umræðu
um Evrópumál var í ársbyrjun
komið á fót föstum samráðsvettvangi allra þingflokka, svokallaðri
vaktstöð, sem ætlað er að fylgjast
með þróun mála í Evrópu og leggja
mat á breytingar út frá hagsmunum Íslendinga.
Endurskoðun stjórnarskrár
Ríkisstjórnin hyggst halda áfram
vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar með áherslu á að leiða
til lykta ágreining um þjóðareign
á náttúruauðlindum.
Jafnvægi og umbætur
Hér hefur verið stiklað á stóru um
þá áfanga sem þegar hafa náðst
við framfylgd stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar. Samantektin
varpar vonandi ljósi á það mikla

starf sem unnið hefur verið, að
mestu utan kastljóss fjölmiðlanna,
á þessu fyrsta ári ríkisstjórnarinnar.
Stjórnarflokkarnir hafa gert
með sér sáttmála um að stuðla að
mikilvægum umbótum í samfélagi okkar auk þess að taka af yfirvegun, og festu á þeim óvæntu
málum sem á fjörur okkar kann að
reka á kjörtímabilinu. Þótt flokkarnir tveir hafi mismunandi
áherslur eru þeir samtaka um að
leiða þjóðina inn í nýtt tímabil
jafnvægis og spennandi tækifæra.

Andri Óttarsson er framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og
Skúli Helgason er framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar.
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Umhverfismál í brennidepli
Ísland skipaði sér í forystusveit
þeirra ríkja sem vilja ná hnattrænu og bindandi samkomulagi
vegna loftslagsbreytinga á Balífundinum í lok síðasta árs. Ríkisstjórnin styður markmið um að
hlýnun lofthjúpsins verði ekki
meiri en 2°C á þessari öld og telur
nauðsynlegt að stórlosendur gróðurhúsalofttegunda axli mesta
ábyrgð á lausn vandans. Í
umhverfisráðuneytinu er unnið að
áætlun um leiðir til samdráttar í
losun gróðurhúsalofttegunda hér
á landi.
Unnið er að tillögum til breytinga á skatt- og gjaldlagningu
eldsneytis og bifreiða sem miða
að því að draga úr útblæstri frá
ökutækjum.
Eftir áralangar deilur um nýtanlega orkukosti á Íslandi er stefnt
að því að ljúka gerð rammaáætlunar um nýtingu og verndun náttúrusvæða og leggja hana fyrir
Alþingi til formlegrar afgreiðslu
veturinn 2009-10. Öllum umsóknum um ný rannsóknarleyfi hefur
verið vísað frá þar til áætlunin
liggur fyrir. Engar framkvæmdir
verða heimilaðar á óröskuðum
svæðum án samþykkis Alþingis á
meðan unnið er að rammaáætluninni, nema rannsóknar- og nýtingarleyfi liggi fyrir.
Vatnajökulsþjóðgarður verður
stofnaður formlega 7. júní næstkomandi. Þjóðgarðurinn verður sá
stærsti í Evrópu og einstakur á
heimsvísu. Hér er án efa stærsta
náttúruverndarverkefni
sem
Íslendingar hafa ráðist í.
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Umbætur í innflytjendamálum
Ríkisstjórnin leggur áherslu á
náið samstarf við atvinnulífið og
samfélagið allt í baráttunni gegn
fordómum. Því hefur verið lögð
fram þingsályktunartillaga um
framkvæmdaáætlun í málefnum
innflytjenda með það að markmiði
að taka betur á móti fólki sem

nýir hornsteinar íslenskrar utanríkismálastefnu. Gefin hefur verið
út aðgerðaáætlun um að tryggja
stöðu kvenna á átakasvæðum,
aðgerðaáætlun um mannúðarmál
er í vinnslu og ný heildarlöggjöf
um þróunarsamvinnu er nú til
meðferðar á Alþingi. Ný varnarmálalög hafa verið samþykkt og
samstarf aukið við nágrannaríki á
því sviði. Ríkisstjórnin styður ekki
stríðsátökin í Írak og leggur
áherslu á uppbyggingarstarf í
landinu og að veita flóttamönnum
þaðan liðsinni. Fé hefur verið varið
til uppbyggingar á flóttamannasvæðum í Jórdaníu og Sýrlandi.
Hefur sérstök áhersla verið lögð á
framlög til skólagöngu barna.
Ríkisstjórnin hefur markað þá
stefnu að allar meiri háttar ákvarðanir um utanríkismál séu teknar í
samráði við utanríkismálanefnd
Alþingis.
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Ástkær faðir minn

Ingólfur Majasson
Mjóuhlíð 14, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala mánudaginn
19. maí. Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju
mánudaginn 26. maí kl. 15.00.
Júlía Guðrún Ingólfsdóttir.

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu sem
með bænum, blómum, gjöfum, fallegum
orðum, faðmlögum, innlögn í minningarsjóð, samúðarkveðjum eða á annan hátt
hafa stutt okkur við andlát og útför elskulegs föður, sonar, bróður og mágs okkar,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og dóttir,

Ingveldur Hafdís Aðalsteinsdóttir
framhaldsskólakennari, Sjafnargötu 1, Reykjavík,

lést á krabbameinslækningadeild Landspítalans
að kvöldi þriðjudagsins 20. maí.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju,
þriðjudaginn 27. maí kl. 15.

timamot@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur,
bróðir, tengdasonur og mágur,

Kambaseli 85, Reykjavík.

Björgvin Björgvinsson

Viktoría Von Sigurjónsdóttir
Margrét Árdís Sigvaldadóttir Óskar Eyberg Aðalsteinsson
Þórða Berg Óskarsdóttir
Gunnar Örn Arnarson
Ásta Kristín Óskarsdóttir.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

bifvélavirki frá Tálknafirði, Tröllaborgum
17, Reykjavík,

lést á Líknardeild LHS fimmtudaginn 22. maí. Hann
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn
30. maí kl. 13.00.
Telma Magnúsdóttir
Aldís Jóna Björgvinsdóttir
Sölvi Leó Björgvinsson
Björgvin Sigurjónsson
Guðlaug A. Björgvinsdóttir
Sigurjón Björgvinsson
Magnús Matthíasson
Sigurjón Magnússon

Sædís Magnúsdóttir
Sigurður Jónsson
Rakel Magnúsdóttir
Ragna Jóna Sigurjónsdóttir
Borghildur Kristjánsdóttir

Lyngholti 14e, Akureyri.

Valborg María Stefánsdóttir Gunnlaugur Konráðsson
Guðrún Stefánsdóttir
Anton Pétursson
Sigrún Svava Stefánsdóttir
Hjörtur Sigurðsson
Guðjón Stefánsson
Hugrún Stefánsdóttir
Hugrún Stefánsdóttir
Evert Sveinbjörn Magnússon
Garðar Hólm Stefánsson
Guðrún Ágústa Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, fósturfaðir, sonur, tengdafaðir og bróðir,

Jónas Pétur Erlingsson
andaðist aðfaranótt sunnudags 18. maí á krabbameinsdeild Landspítalans. Útför fer fram frá Vídalínskirkju
í Garðabæ þriðjudaginn 27. maí og hefst athöfnin
klukkan 15.00. Þeim sem vilja minnast hins látna er
vinsamlegast bent á Krabbameinsfélagið Framför,
sími 540 1900, kt. 620207-2330, bankareikningur
styrktarsjóðs: 0101-15-380028 eða minningarsjóð
Krabbameinsfélagsins, sími 5401990.
Edda Jóna Jónasdóttir
Ásta Dögg Jónasdóttir
Sigurlaug Mjöll Jónasdóttir
Hjálmar Örn Elísson Hinz
Ásta Tryggvadóttir
Erlingur Hallsson
Þórður Örn Arnarson
Einar Erlingsson og fjölskylda
Guðrún Erlingsdóttir og fjölskylda
Tryggvi Erlingsson og fjölskylda
Erlingur Erlingsson
og aðrir aðstandendur.

Legsteinar
í miklu úrvali

• Vönduð vinna

Steinsmiðja
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• Viðarhöfða 1
• 110 Reykjavík
• c 566 7878
• Netfang: rein@rein.is

NÝTT Á ÍSLANDI Esther Ösp Valdimarsdóttir stóð fyrir stofnun Rotaract.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ROTARACT: NÝSTOFNAÐUR Á ÍSLANDI

Vilja gera gott

Auðar Guðjónsdóttur
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heimahlynningar á Akureyri og starfsfólki Sjúkrahússins á
Akureyri.

Anne Heche olli fjaðrafoki í
Hollywood þegar hún opinberaði samband sitt við Ellen
DeGeneres árið 1997. Þær
skildu þremur árum síðar.

Óskar Jónsson
Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir Jakob Már Ásmundsson
Styrmir Óskarsson
Anna Kristrún Gunnarsdóttir
Halla Þórlaug Óskarsdóttir
barnabörn
Guðríður Guðlaugsdóttir
Aðalsteinn Kristjánsson
Anna Hjartardóttir

Sigurjóns Daða
Óskarssonar
Guð blessi ykkur.

„Þegar þú kemur út úr
skápnum er það aðeins fyrir
sjálfan þig. Síðan þegar
aðrir fara að velta sér upp
úr því fer allt að snúast um
sögusagnir, það olli mér
vonbrigðum.“

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Bryndís Stefánsdóttir
Álfaskeiði 91, Hafnarfirði,

sem lést 15. maí sl., verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði þriðjudaginn 27. maí nk. kl. 15.00.
Guðmundur Gunnarsson
Guðrún Jónasdóttir
Þórunn Gunnarsdóttir
Kristinn Ágústsson
Daníel Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Báru Valdísar Pálsdóttur
lengst af til heimilis að Sunnubraut 16,
Akranesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Dvalarheimilsins Höfða á Akranesi, fyrir góða
umönnun.
Margrét Valtýsdóttir
Díana Bergmann Valtýsdóttir
Benedikt Valtýsson
Kristrún Valtýsdóttir
og ömmubörnin.

Arnar Halldórsson
Ármann Sigurðsson
Viktor Björnsson
Jóna Sigurðardóttir
Erlingur Þ. Guðmundsson

Á dögunum var haldinn stofnfundur Íslenska Rotaractklúbbsins, en klúbburinn er hluti af Rotary-fjölskyldunni
og er ætlaður fólki á aldrinum átján til þrjátíu ára.
Esther Ösp Valdimarsdóttir er forseti klúbbsins og átti
frumkvæðið að stofnun hans. „Ég var skiptinemi í Mexíkó
fyrir fjórum árum og kynntist Rotary-starfinu þar,“ útskýrir
hún. „Starfið var skemmtilegt og gefandi og félagsskapurinn frábær. Við héldum meðal annars tónleika og söfnuðum
fyrir fórnarlömb tsunami-flóðanna og ýmislegt fleira.“
Esther var gerð að meðlimi í Rotaractklúbbnum í Mexíkó
og þurfti þá að lofa að stofna klúbb á Íslandi þegar hún færi
aftur heim. Hugsunin bak við Rotary-fjölskylduna segir hún
vera að stuðla að friði með því að búa til tengslanet fólks um
allan heim. „Markmiðið er að byggja upp samfélagið með
því að tengja fólk milli svæða, stétta og borga og heimsálfa.
Þá áttu vini alls staðar og stuðlar að friði í heiminum með
því að þekkja til og þykja vænt um einhvern sem er staddur
annars staðar en þú sjálfur.“
Verkefnaskrá Rotaract-klúbbsins er óráðin enn þá enda
klúbburinn nýstofnaður. Esther segir verkefnin fara að
mestu í gang í ágúst, en næstu helgi ætlar hópurinn þó að
fara til Akureyrar í vinnuferð og kynnast Rotary-starfinu
þar. „Við munum reglulega hafa vinnuhelgar til að þétta
hópinn því stór hluti af þessu er auðvitað félagsskapurinn.
Við munum funda aðra hverja viku, en allt starf er unnið í
sjálfboðavinnu. Við erum fimmtán talsins núna og þetta er
góður hópur. Það verður skylda hjá okkur á hverju starfsári
að taka þátt í einhverju verkefni sem hefur með okkar nærsamfélag að gera og einnig að taka þátt í alþjóðaverkefni.
Svo ætlum við líka að gera eitthvað til að byggja okkur sjálf
upp með því að halda stjórnendanámskeið og fleira.“
Esther hefur í mörgu að snúast en auk þess að vera forseti Rotaract-klúbbsins stundar hún nám í mannfræði við
Háskóla Íslands og vinnur sem aðstoðarforstöðumaður í
félagsmiðstöð. Mannúðarmál eru henni hugleikin og öðru
hvoru starfar hún innan Stígamóta. Þess á milli vinnur hún í
verslun. „Já, ég geri svolítið mikið. Í framtíðinni langar mig
að sækja um friðarstyrkinn sem Rotary veitir til náms. Þá
gæti ég unnið á vegum Sameinuðu þjóðanna á stríðshrjáðum svæðum við að stilla til friðar. Ég gæti líka alveg hugsað mér að fara út í pólitík eihhvern tímann en nú er ég með
unglingaveikina og elska að vinna með unglingum. Ef ég
gæti sameinað það að vinna með ungu fólki og látið gott
af mér leiða þá væri ég búin að ná langt,“ segir Esther að
lokum. Áhugasamir geta sent netpóst á rotaract@rotary.is
heida@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, systir og dóttir,

Rannveig Erna
Rögnvaldsdóttir
lést á Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar fimmtudaginn
22. maí. Jarðarförin auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Bára Denný Ívarsdóttir
Sigurlín Huld Ívarsdóttir
Guðlaug Anna Ívarsdóttir
Valdís Ösp Ívarsdóttir.
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Sértilboð á Honda Accord hlöðnum staðalbúnaði

Accord Special Edition 2.0i

Accord Executive 2.0i

Accord Executive 2.4i

155 hestöﬂ, sjálfskiptur, 17” álfelgur,
þokuljós, Premium hljóðkerﬁ með
6 diska spilara, leður/tau innrétting

155 hestöﬂ, sjálfskiptur, 16” álfelgur,
þokuljós, Premium hljóðkerﬁ með
6 diska spilara, leður innrétting, sóllúga

190 hestöﬂ, sjálfskiptur, 17” álfelgur,
þokuljós, Premium hljóðkerﬁ með
6 diska spilara, leður innrétting, sóllúga

sértilboð kr. 2.699.000

sértilboð kr. 2.895.000

sértilboð kr. 3.225.000

kr. 31.652 á mán*

kr. 33.948 á mán*

kr. 37.827 á mán*

Í Accord mætist allt það besta. Stórglæsileg hönnun helst í hendur við þægindi, gæði og vandaða
aksturseiginleika. Accord er alvöru glæsivagn sem lætur fara vel um þig og hefur líka sportlega eiginleika á við þá allra bestu. Kraftmiklar vélarnar og ljúﬁr gírkassarnir gefa ekkert eftir. Öllu þessu fylgir
ríkulegur staðalbúnaður á einu besta verði sem ﬁnnst.
XXXIPOEBJT
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STJARNA FRAM Í FINGURGÓMA Gwyneth Paltrow á rauða dreglinum í Cannes í síðustu viku en þar var sýnd myndin Two Lovers eftir James Gray. „Mín persóna er haldin þráhyggju yfir kvæntum manni sem kemur í veg
fyrir hennar persónulega þroska og hamingju,“ segir Paltrow um hlutverk sitt.
NORDICPHOTOS/AFP

Aftur á hvíta tjaldið
Nýjasta mynd James Gray, Two Lovers, tekur þátt í keppninni um Gullpálmann í Cannes. Leikkonurnar Gwyneth Paltrow og Vinessa
Shaw voru mættar til að kynna myndina en mótleikari þeirra, Joaquin Phoenix, komst ekki. Hanna Björk Valsdóttir hitti Gwyneth á
Martinez-hótelinu í Cannes daginn eftir frumsýningu.

Þ

að var greinilegt að
aðdáendur Gwyneth
Paltrow höfðu raðað
sér upp við rauða
dregilinn þegar Two
Lovers var frumsýnd. Gwyneth mætti í sínu fínasta
Hollywood-pússi með Valentino
upp á arminn og pósaði fyrir ljósmyndara milli þess sem hún gaf
eiginhandaráritanir.
Gwyneth
Paltrow þarf varla að kynna fyrir
lesendum en hún skaust fljótt upp
á stjörnuhimininn í Hollywood og
hlaut Óskarsverðlaun fyrir Shakespeare in Love ung að aldri. Í kjölfarið fylgdi hver stórmyndin á
fætur annarri. Gwyneth tók sér
síðan nokkurra ára hlé frá leik
þegar hún giftist rokkaranum
Chris Martin úr Coldplay og eignaðist með honum dótturina Apple
og soninn Moses.
Gwyneth mætti í viðtalið uppstríluð á hæstu hælum sem sést
hafa, lék á als oddi og leið greinilega vel með sjálfa sig og að vera
komin aftur í bransann. Leikstjórinn Jon Favreau fékk hana til að
snúa aftur á hvíta tjaldið og leika í
Iron Man sem var nýlega frumsýnd og næstur var James Gray
en Gwyneth leikur eitt aðalhlutverkið í mynd hans, Two Lovers,
sem frumsýnd var í Cannes. Eins
og titillinn gefur til kynna fjallar
myndin um Leonard, leikinn af
Joaquin Phoenix, sem á tvær ástkonur, annars vegar Michelle,
leikin af Gwyneth Paltrow, og
Söndru, leikin af Vinessu Shaw. Til
að flækja málin enn frekar á
Michelle einnig í langvarandi
ástarsambandi við giftan mann.

➜ GWYNETH PALTROW Í HNOTSKURN

Pabbi
minn
dó og
þremur
vikum síðar kynntist ég manninum
mínum og við eignuðumst tvö börn. Þá
skildi ég að ég átti líf
sem hafði ekkert með
Hollywood að gera.

Leikkonan Gwyneth Paltrow er
fædd árið 1972 í Los Angeles,
en foreldrar hennar voru vel
þekktir innan Hollywoodbransans. Faðir hennar var
leikstjórinn Bruce Paltrow en
móðir hennar er verðlaunaleikkonan Blythe Danner. Paltrow
flutti til Massachusetts ellefu
ára gömul og byrjaði þá að
fara í leiklistartíma. Árið 1991
hætti hún í námi í Háskólanum í Kaliforníu til þess að snúa
sér alfarið að leiklist. Fyrsta
hlutverk hennar í kvikmynd var
í Flesh and Bone árið 1993.
Hún vakti athygli í kvikmyndinni Seven árið 1995 en við
gerð myndarinnar kynntist
hún leikaranum Brad Pitt og
þau voru kærustupar í nokkur
ár. Hlutverkin sem komu
henni verulega á kortið voru í
kvikmyndum þar sem hún lék
breskar meyjar: i Emma árið
1996 og Shakespeare in Love
árið 1998 en hún fékk Óskarsverðlaun fyrir þá síðarnefndu.

„Þetta er í rauninni saga um þráhyggju. Mín persóna er haldin þráhyggju yfir kvæntum manni sem
kemur í veg fyrir hennar persónulega þroska og hamingju. Hún er

og drykkju og gat þess vegna ekki
verið til staðar. Ég skildi aldrei
hvers vegna hann var alltaf að
bregðast mér og þótt ég sé alin
upp af fólki sem þótti mjög vænt
um mig og lét mér líða vel með
sjálfa mig þá er mjög auðvelt að
byrja að hugsa, hvað er að mér?“

ekki á þeim stað í lífinu andlega að
hún geti séð heildarmyndina og
komið sér út úr þessum vítahring
og endar þess vegna á slæmum
stað,“ segir Gwyneth um Michelle.

„Ég hef sjálf lent í svipuðum
aðstæðum og skil hvað Michelle
er að ganga í gegnum. Þegar ég
var miklu yngri var ég í sambandi
með manni sem var í eiturlyfjum

Ferskari og þroskaðri en áður
Eftir að hafa tekið þennan tíma til
að hvíla þig og eignast fjölskyldu,
finnst þér þú koma öflugri og
ferskari til baka?
„Ó já, takk fyrir,“ svarar Gwyneth og hlær. „Ég vann allt of mikið
á bilinu tvítugs til þrítugs. Ég var
ekki búin að uppgötva að ég gæti
sagt nei og hélt stöðugt áfram,
tók að mér hvert hlutverkið á

Matur

Veislur fyrir börn

Ævintýraleg afmæli

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Maí 2008

Erla Guðmundsdóttir

Sumarlegir réttir
Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Ofnbakaður ﬁskur
– ljúffengur í
veisluna

Veislur
Uppskriftir að ljúffengum réttum sem henta
við hátíðleg tækifæri

SYKRUÐ SÆLUVÍMA GÆSALIFRARTERRINE MEÐ KRYDDJURTUM
ÍSTERTA MEÐ MÖNDLUM SUMARLEGIR DRYKKIR
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HEIMALÖGUÐ
ÍSTERTA

LÍFIÐ ER VEISLA

fyrir 4

Þórdís Lilja Gunnarsdóttir skrifar
ÍSTERTAN SJÁLF

Þ

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:
Til hátíðabrigða

D

Drykkir

Hvunndags og
til hátíðabrigða
Kökur

S

Smáréttir

Ávextir

Sykurlaust

matur kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Emilía Örlygsdóttir, emilia@frettabladid.is og Roald Eyvindsson, roald@frettabladid.is. Hönnun:
Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton Brink Pennar: Gunnþóra
Gunnarsdóttir, Hrefna Sigurjónsdóttir, Klara Kristín Arndal,
Mikael Marínó Rivera, Ragnheiður Tryggvadóttir, Rut Hermannsdóttir, Vera Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir. Ljósmyndir:
Fréttablaðið Auglýsingar: Stefán P. Jones spj@frettabladid.is

4 eggjarauður
4 eggjahvítur
3 dl rjómi
1 dl sykur
Stífþeytið eggjahvíturnar. Þeytið
eggjarauðurnar og sykurinn
saman og stífþeytið svo
rjómann. Blandið eggjarauðublöndunni og rjómanum varlega
saman og blandið síðan
eggjahvítunum varlega saman
við.
Þá er blandan tilbúin til að setja
í passlegt form og þarf að frjósa
í fimm til sex tíma.

SYKURRISTAÐAR MÖNDLUR
100 g möndlur
40 g sykur

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

egar mikið stendur til höldum við veislu. Oft
krefst hún mánaða undirbúnings. Eins og
þegar ást vefur hjörtum saman, manneskja
þakkar skapara sínum fyrir enn einn áratug meðal
lifenda, þegar nýtt líf kviknar, ævidagar enda, og
öllum hinum stóru viðburðum tilverunnar er
fagnað. Stundum er slegið upp veislu með fárra
mínútna fyrirvara. Hrint upp skápahurðum í
sælkerabúrinu, skellt í vanilluangandi pönnsur og
stífþeyttur rjómi úr kúm sumarsins, af því bara.
Lífið er nefnilega allsherjar veisla. Hver einasti
dagur þéttskrifaður óuppgötvuðum ævintýrum.
Líka þótt dimmi mestan part dagsins, því alltaf má
finna hið örsmáa, fallega tilefni.
Þess vegna eiga veislur að vera af því bara.
Hvort sem það er í vinnunni með látlausum
bláberjabakka milli vinnufélaga; heima á stofugólfi
með kitlandi súkkulaðifondú fyrir börnin; á
sjúkrabeði, með því helsta sem frískar og nærir
þann sjúka og gerir veislu úr andartakinu með þeim
sem elska, sakna og syrgja.
Veislur eru alls staðar vinsælar og allir elska
veisluhöld. Hver á sinn hátt. Sumum hentar best að
blanda geði við ný andlit í fjölmennu kokkteilboði;
einhverjir missa aldrei úr afmælisveislu og aðrir
fara helst ekki úr húsi nema með veislu í farteskinu.
Í nútímanum gefast mínútur til að gleðjast og
vera saman. Þrátt fyrir almennan skilning á þeim
dýrmæta sannleika hefur óvæntum heimsóknum og
óskipulögðum veisluhöldum við matarborð Íslendinga fækkað frá þeim tíma þegar gesti bar óvænt
og oft að garði við mikinn fögnuð heimilisfólks. Nú
þarf helst formlegt heimboð á undan og dónaskapur
að birtast í dyrum án þess að hafa hringt á undan
sér. Landsbyggðarfólk kemur og fer í höfuðstaðinn,
án þess að hitta þá sem mestu skipta. Enginn hafði
tíma og fyrirhöfnin var of mikil.
Þessu ættum við Íslendingar að snúa við. Lífið er
of stutt til að minnka eitthvað við sig í veisluhöldum hversdagsins. Við erum enn svo fá og náin,
maður þekkir mann og annan, allir tengjast
tryggðar- og ættarböndum, eru samhuga og
umfram allt afbragðs veisluhaldarar af yngri
kynslóðum þeirra sem vita best, og gleyma ekki, að
maður er manns gaman og lífið aðeins að láni, bara
í smástund.
Missum ekki af hvert öðru.

Heimalöguð ísterta er
ljúffeng á veisluborðið.

Fljótleg og ljúffeng

ÍSTERTA

Ístertur eru fallegar og gera mikið fyrir veisluborðið. Atli Ottesen kann
uppskrift að einni slíkri sem er einnig mjög einfalt að útbúa.

A

tli Ottesen, yfirkokkur og eigandi Cafe
Oliver, lumar á einfaldri uppskrift að heimaNammi
lagaðri ístertu. „Ég setti saman uppskrift að
namm! fljótlegri og einfaldri ístertu sem allir geta gert
því þessar stóru gamaldags ístertur með sérríi og
öllu eru óttalegt vesen og tímafrekt að útbúa þær.
Mér finnst að ísterta eigi heldur ekki að vera eitthvað sem fólk
útbýr aðeins fyrir stórar veislur heldur líka sem minni eftirrétti,“ segir Atli um kökuna, sem myndi sóma sér vel á hvaða
veisluborði sem er, og bætir við að kjörorð kokksins í sumar ætti
að vera: minni tími í eldhúsinu og meiri úti í sólinni.
- rat
Atli Ottesen segir að mottó kokksins í
sumar ætti að vera minni tími í
eldhúsinu og meiri úti í sólinni.

Ristið möndlurnar á miðlungsheitri pönnu þar til þær eru
gullinbrúnar. Bætið þá
sykrinum við og ristið þar til
sykurinn er bráðnaður og rétt
byrjaður að brúnast.
Hellið þá möndlunum í fat með
bökunarpappír og kælið í 20
mínútur. Saxið þær gróft og
stráið yfir tertuna.
Síðan er hægt að leika sér með
mismunandi bragðtegundir
í ísinn, sem er þá bætt út
í í lokin áður en tertan
fer í frystinn.

MANGÓ- OG
LIMEBRAGÐ
300 g rifið mangó
börkur af 2 lime, rifinn
Bætt út í ísblönduna í lokin.

BERJA- OG MYNTUBRAGÐ
300 g fersk ber, til dæmis bláber eða jarðarber eða bara
þau ber sem kjörbúðin hefur
upp á að bjóða.
1/2 búnt af myntu, fínt söxuð
Bætt út í ísblönduna í lokin.
Einnig er hægt að prófa sig
áfam með hnetur, súkkulaði,
kaffi og líkjöra.

VERSLUN SÆLKERANS

MATREIÐSLUBÓKIN

Fljótlegt og gott
Eldað í dagsins önn er þægileg og handhæg bók fyrir
alla þá sem vilja holla en ljúffenga fæðu án þess að
verja alltof miklum tíma við eldamaskínuna eða ofninn.
Höfundur bókarinnar er Stefanía Valdís Stefánsdóttir,
lektor í heimilisfræðum, og hefur hún hvergi hvikað frá
markmiðum Manneldisráðs og Lýðheilsustöðvar við
gerð uppskriftanna. Efninu er skipt í tíu flokka og
þar er öll flóran, kjötréttir, fiskur, grænmeti, súpur,
salöt, brauð og kökur. Þar
birtast líka einfaldar
vinnureglur í eldhúsi og
leiðsögn við matargerðina. Myndirnar í bókina
tók Jón Reykdal myndlistarmaður og JPV útgáfa
gaf hana út í lok síðasta
árs
Í tengslum við bókina
opnaði Stefanía vef með slóðinni www.stefaniavaldis.
com þar sem hægt er að skoða bókina og prenta út innkaupalista með hráefninu í hvern rétt fyrir sig.

Te og kaffi á Laugavegi
Te og kaffi rekur fjórar sérverslanir á höfuðborgarsvæðinu og þar á meðal eina á Laugavegi
27. Þar er boðið upp á allt að 30 tegundir af kaffi
í lausu og mun fleiri tegundir af tei. Auk þess má
þar finna ýmsar sælkeravörur og fylgihluti.
„Við reynum að tengja vöruvalið í búðinni við
þá drykki sem við bjóðum upp á og erum með
mikið úrval af tekötlum, tebollum, baukum,
espresso-bollum og espresso-vélum,“ segir
Guðmundur Halldórsson sölu- og verkefnastjóri
hjá Te og kaffi. Hann segir höfuðáherslu lagða á
úrvalsgæði hvort sem um er að ræða drykki eða
aðrar vörur.
Meðal þess sem má finna í litskrúðugum
hillum búðarinnar eru súkkulaðiöskjur frá
Frakklandi og Belgíu, handgert íslenskt konfekt
og handgerður danskur brjóstsykur, svo fátt eitt
sé nefnt.
Fremst í búðinni er svo kaffibar þar sem er
hægt að tylla sér og panta kaffi, te eða kakó til að taka með. Þar trónir flaggskip búðarinnar í öllu sínu veldi, Victoria
Arduino-espressovél sem var smíðuð í tilefni af 100 ára afmæli framleiðandans. Einungis 100 slíkar vélar voru
framleiddar. Vélin á Laugavegi er númer 50 en eintak númer eitt er staðsett í Vatíkaninu.
- ve

ELDHÚS

TÆKI

BAÐ

FATASKÁPAR
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LEYNIVOPNIÐ

2

1. Til eru ýmsar gerðir sykurs og má þar
nefna púðursykur, kanilsykur, hrásykur
og hvítan sykur.

Sykur

2. Kanilsykur er gómsætur út á grjónagrautinn og í kanilsnúða.
3. Hrásykur hefur í sér aðeins minni súkrósa en hreinsaður sykur og er því ekki
alveg eins óhollur. Hann er oft notaður í
drykki, eins og til dæmis mojito.
4. Sykur er unninn úr sykurreyr og sykurrófum.

MYND/GETTYIMAGES
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Jón Sigfússon, kokkur hjá Mat og menningu í Þjóðmenningarhúsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslenska lambið
klikkar aldrei

HRÁEFNIÐ: Sykur

„Margt getur fallið undir leynivopn í veislum. Til
dæmis góða skapið og ánægjan við að búa til matinn
og svo auðvitað gott hráefni. En íslenska lambið
klikkar aldrei þegar verið er að útbúa veislumat. Það
er pottþétt ásamt íslensku grænmeti,“ segir Jón Sigfússon, kokkur hjá Mat og menningu í Þjóðmenningarhúsinu, sem hefur í yfir tuttugu ár skipulagt opinberar
veislur á Íslandi.
„Lambið er það hráefni sem slær alltaf í gegn,
alveg sama hvaðan fólk kemur. Svo er auðvelt að matreiða það á ýmsa vegu,“ segir hann og bætir við að
gott sé að muna að erlendir matargestir vilji gjarnan
mat sem minni á þeirra þjóðarrétti.
„Þrátt fyrir að við vinnum auðvitað alltaf með
íslenskt hráefni hérlendis, þá er lítið mál að gera
erlenda veislugesti glaða og ánægða með því að hafa
örlítinn keim af þeirra matargerð. Er þá mjög gott að
lauma með ýmsum kryddum og hráefnum sem notast
er við í þeirra heimalandi,“ útskýrir Jón og bætir við:
„Aðalatriðið, og í raun eitt helsta leynivopn þeirra
sem halda veislu fyrir erlenda gesti, er að geta borið
fram mat sem er að hluta til undir áhrifum frá þeirra
matarmenningu.“
- mmr

Sykruð sæluvíma
S

ykur kemur fyrir í ýmsum gerðum
en þekktastar eru hvítur sykur, púðursykur og hrásykur.
Sykur er bæði unninn úr sykurreyr og
sykurrófum sem og fleiri jurtum. Sykurreyr getur orðið margra metra hár og
minnir á bambus. Hann er aðallega ræktaður í Suður-Ameríku og á Indlandi en
hann á uppruna sinn að rekja til SuðausturAsíu og sumir telja að hann eigi jafnvel
rætur á Kyrrahafseyjum.
Fyrir líklega um 7.000 árum lærðu menn
á Indlandi að tappa sætum safa af sykurreyrnum og þurrka hann þar til hann kristallaðist. Evrópubúar notuðust hins vegar
við hunang og ávexti sem sætuefni. Þeir
kynntust fyrst sykurreyr í landvinningaferð Alexanders mikla á fjórðu öld fyrir

mjólkurvörum og
ávaxtasykur í ávöxtum og hreinum söfum.
Hins vegar er talað um
viðbættan sykur þegar
honum er bætt í matvörur
í framleiðslu. Það er ekki einungis hvítur sykur sem telst til
viðbætts sykurs heldur er líka notast við
síróp, hunang, hrásykur, púðursykur, mólassa og ávaxtasykur. Almennt er ekki hollara að bæta við einni tegund sykurs frekar
en annarri. Þrátt fyrir að kolvetni séu líkamanum nauðsynleg þá er hollustugildi
sykurs ekkert nema ef vera skyldi sú
nautn og vellíðan sem sætt bragðið veitir.
Sykur sem slíkur er ekki hættulegur heilbrigðu fólki en er góður í hófi.
- hs

SKEMMTILEGT SKRAUT
Gaman er að skreyta fyrir barnaafmæli og þá jafnt umhverfið
sem veitingarnar. Hægt er að fá fullt af skemmtilegu skrauti í
ýmsum búðum bæjarins og má sem dæmi nefna Tiger,
Söstrene Grenes og allnokkrar leikfangabúðir. Tilvalið er að
hengja upp fallega músastiga, en sá sem hér sést með
fiðrildum fæst í leikfangaversluninni Just 4 kids. Hann má
einnig nota til að dansa limbó.
Þá er skemmtilegt að skreyta kökur og annan mat með
sælgæti, glassúr, berjum og öðru matarkyns en einnig má
skreyta með litlum fánum eða öðru skrauti sem auðvelt er að
kippa af. Sjóræningjafáninn sem hér sést er kjörinn fyrir
töffarana og bleiki kórónufáninn fyrir dúllurnar. Þessir fánar
fást í Tiger en annars má víða finna svipað skraut.
Einnig má nota fána sem merkispjöld ef merkja skal sæti og
stinga þeim þá til dæmis í kanilsnúð og skrifa nafnið á fánann.
Gaman er að stinga sleikjó í eitthvert góðgæti og festa lítinn
fána á stöngina
með nafni hvers
og eins.
- hs

Mylur alla ávexti, grænmeti klaka
og nánast hvað sem er
Hnoðar deig
Býr til heita súpu og ís
Hraðastillir

Lífstíðareign!

yg

Okkar þekking nýtist þér ...

Tilvalið er að skreyta
kökur svo þær verði
girnilegri.

NORDICPHOTOS/GETTY

Blandarinn sem allir eru
að tala um!

S. 440-1800 www.kælitækni.is

Krist og lýstu honum sem „reyr sem gæti
myndað hunang án býflugna“. Þeir fluttu
sykur með sér til Evrópu en hann
gleymdist þó aftur og það var ekki
fyrr en krossfarar kynntust honum
að nýju í Landinu helga að farið var
að flytja hann aftur til Evrópu. Annars
á sykurinn sér langa og athyglisverða
sögu sem tengist mörgum heimsálfum,
lyfjagerð, matargerð og þrælahaldi á
amerískum sykurplantekrum, svo eitthvað sé nefnt, en of langt mál er að rekja
þá sögu hér.
Sykur er hvítleit, kristölluð tvísykra
sem notuð er sem sætuefni í mat og drykki
og til geymslu á matvælum. Sykur er náttúrulega til staðar í sumum matvælum og
má þar sem dæmi nefna mjólkursykur í

Skrautlegir músastigar og
fjörlegir fánar í afmælið.

Hágæða eldhústæki
- fyrir nútíma heimili

Sérstök
brúðkaupsgjöf
Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með
ísaumuðum nöfnum sínum og brúðkaupsdegi

ið l kkennslubók
l bók í lit
l ásamt
Íslensk matreiðslualþjóðlegum uppskriftum fylgir.
Gildir um KitchenAid hrærivélar.

Mest selda heimilisvél
veraldar í 65 ár!

KJÖLFESTA Á HEIMILUM

KitchenAid blandarinn
- ímynd hins besta!

Drottning brauðristanna!

ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

... eigið Kaffihús heima!
Lagið alla uppáhalds kaffidrykkina á heimilinu!
Espresso, café latte og cappuccino nákvæmlega eftir eigin smekk.

Saeco Odeo Giro

13*.&"DBQQVDDJOPt'KÚMCSFZUUÞSWBMGZMHJIMVUBPHCPMMBt¶UBMTLUH§BLBGGJGSÈ,JNCPPH%BOFTJt#SBH§FGOJGSÈ'BCCSJ

Landsins mesta úrval af sjálfvirkum
espresso og cappuccino kaffivélum.
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ÞESSI LITRÍKU BLÓM
má nota á marga vegu, sem
servíettuhring, glasamottu
eða hitaplatta og því
tilvalin í veisluna. Þau
fást í mörgum litum í
Kokku á Laugavegi.
Stykkið kostar 350
krónur.

Í ELDHÚSKRÓKNUM

MUNNÞURKUR eru ómissandi í
veisluna. Þessar fallegu
handþrykktu munnþurrkur frá Kokku
eru skemmtilegar
því engar tvær
eru eins. Þær
fást í nokkrum
litum og
kosta
2.950
krónur
stykkið.

ÞESSIR BAKKAR fást í Tiger.
Þeir eru til í nokkrum litum og
setja óneitanlega skemmtilegan svip sinn á veisluborðið.
Bakkinn kostar 400 krónur.

Kampavínið
setur punktinn
yfir i-ið.

Girnilegar ólífur
í ostadeigi.

Ljúfir og léttir

sumarréttir
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Erla Guðmundsdóttir kann uppskriftir að ljúffengum mat sem hentar vel í veislur.
Erla Guðmundsdóttir
kann að
galdra fram
flotta rétti.

Sumar
og sól

E

rla Guðmundsdóttir, viðskiptastjóri Pennans, kann uppskrift að tveimur sumarlegum
veisluréttum, sem hún staðfærði eftir réttum Jamie Oliver. „Þetta eru innbakaðar ólífur í
ostadeigi og heimalagaðir pestósnúðar, en helmingurinnn mætti vera pitsusnúðar fyrir
krakka. Ég tæki svona veitingar með mér í veislu eða gott partí. Þær eru mjög fljótlegar og auðveldar. Hver sem er getur gert þær á skömmum tíma,“ útskýrir Erla, sem segist versla allt sitt
í Melabúðinni, því þótt búðin sé lítil sé vöruúrvalið ótrúlega gott. Með þessu bæri hún síðan fram
kampavínið Veuve Cliquot Ponsardin Brut, sem sé bæði vinsælt og bragðgott.
- mmr

S
TVEIR GÓÐIR VEISLURÉTTIR
PESTÓSNÚÐAR
DEIG
625 ml vatn volgt
70 ml olía
½ pakki pressuger
1 msk. hunang
smá salt
500 g hveiti
500 g durumhveiti (Einnig má
nota 1 kg hveiti. Spelthveiti
kemur líka til greina)
Setið allt hráefni saman í
hrærivélaskál. Passið að setja
ekki allt hveitið í einu, stundum
þarf að setja minna eða meira.
Langbest er að hnoða deigið í
hrærivél en einnig má hnoða
það með höndum. Þegar búið
er að hnoða, leggið þá blautt
stykki yfir skálina í um það bil
klukkustund til að láta hefast.
Skiptið deiginu í þrjá hluta og
fletjið út með kefli.
Dreifið góðu lagi af
pestói á útflett

deigið og rúllið upp. Skerið
síðan lengjuna í um það bil 8
sentimetra langa bita og raðið
þétt (lóðrétt) í eldfast mót (sem
er smurt áður með olíu). Gera
má pitsusnúða með eða í stað
pestósnúða fyrir börn. Notið þá
pitsusósu og rifinn ost á deigið
og rúllið upp eins og gert er
með pestósnúðana. Bakið við
180° í blástursofni (200°án
blásturs) í um það bil 20
mínútur eða þegar ljósbrúnn
litur færist yfir snúðana.
RAUTT PESTÓ
1 krukka sólþurrkaðir tómatar
í olíu
1½ dl góð ólífuolía (Dievole
Extra Virgin Olive Oil er í
mestu uppáhaldi)
1 dl parmesan-ostur
1 dl hnetur, furuhnetur,
salthnetur eða bara það sem
til er í skápnum
smá sýróp eða hunang
(má sleppa en gott
fyrir sælkera)
smá balsamedik
smá salt og pipar
Allt sett í matvinnsluvél, þar
til blandan verður að mauki.

INNBAKAÐAR ÓLÍFUR
Í OSTADEIGI
1 krukka fylltar grænar ólífur
(sía vökva frá og þurrka með
bréfi)
2½ dl rifinn ostur (sterkur
Gouda)
2 dl hveiti
60 grömm ósaltað mjúkt
smjör
sletta af Worchester-sósu
Setjið ostinn, hveitið, smjörið
og Worcester-sósuna í
matvinnsluvél þar til blandan
verður að góðu deigi. Klípið
smá bút af deiginu og fletjið
út í lófanum (þunnt lag). Takið
ólífu (ekki of blauta) og pakkið
inn í deigið og búið til litla
kúlu og leggið á ofnplötu.
Endurtakið leikinn þar til
ofnplatan er þakin litlum
kúlum og bakið þá við 170° í
um það bil 15 mínútur eða þar
til ljósbrúnn litur færist yfir.
Leyfið ólífunum að kólna
aðeins, því þær eru mjög
heitar inni í deiginu og því
auðvelt að brenna sig á
tungunni.

8

matur

Barnaafmæli

TVÆR LEIÐIR AÐ GÓÐRI VEISLU

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Afmælisborðið
er fagurlega
skreytt og
ævintýrin
blómstra þegar
stóri dagurinn
rennur upp.

Dýrleg afmælisveisla
B

arnaafmælin hafa alltaf vakið
mikla lukku heima hjá Gyðu
Thorlacius
Guðjónsdóttur.
Hún á þrjú börn, tveggja ára dreng
og tvær stúlkur, þriggja og níu ára,
sem hafa séð endalaus ævintýri
streyma úr ofni móður sinnar.
„Krakkaafmælin hafa verið þó
nokkur hérna síðan ég átti fyrsta barnið mitt, en sem
betur fer eru þau hvert á sinni árstíðinni svo ég fæ smá
pásu á milli,“ segir Gyða, sem hefur galdrað fram landkönnuðinn Dóru, Bangsímon, risaeðlur, snáka, kanínur,
bangsa, hafmeyjur og ljónaköku, sem er alltaf mjög
vinsæl, til endalausra prinsessna. „Hello Kitty er meira
málið núna hjá eldri dóttur minni því prinsessutímabilið
er gengið yfir,“ útskýrir Gyða sem segir undirbúninginn mislangan og að fyrirmyndirnar komi úr ýmsum
áttum. „Myndirnar finn ég mikið á netinu og í uppskriftabókum. Síðan teikna ég fríhendis á bökunarpappír ef ég hef ekki form og sting út myndina með
tannstönglum áður en ég sker hana út.“
Gyða hefur alltaf haft mikinn áhuga á föndri og kökuskreytingar eru þar engin undantekning. „Metnaðurinn
hefur alltaf verið mikill þegar kökurnar eru annars
vegar og stundum eru fimm til sex kökur hjá mér auk
annarra rétta,“ segir Gyða sem fær stundum aðstoð við
bakstur hjá mömmu og tengdamömmu. „Ég hef mjög
gaman af því að takast á við nýtt
verkefni og hver kaka er
áskorun, enda getur þetta
tekið marga klukkutíma.
Þó hef ég ekki klúðrað
neinni köku enn og þetta
hefur alltaf reddast.
Aðalmálið er bara að
skreyta nógu mikið með
nammi og dekka þannig yfir
misfellur ef einhverjar eru.“ - rh

Afmæli!

ÆVINTÝRATERTUR Í BARNAFMÆLI
SÚKKULAÐIBOTN
500 g smjör
300 g súkkulaði
(Nóa Konsúm
suðusúkkulaði)
8 egg
500 g sykur
320 g hveiti
6 msk. kakó

Gyða Thorlacius Guðjónsdóttir leggur alltaf mikinn metnað í
barnaafmælin og lítur á hverja köku sem nýja áskorun.

Smjör og súkkulaði
brætt í potti við
lágan hita. Sykur
og egg þeytt þar
til létt og ljóst.
Hveiti og kakó
bætt út í sykurinn
og eggin. Síðan
súkkulaði/smjör
blöndunni og allt
hrært varlega
saman. Hellt í
skúffu með
smjörpappír eða
smyrja og strá með
hveiti. Bakað við

175 gráður í
miðjum ofni í um
það bil 35 mínútur.
Stinga prjóni í til
að sjá hvenær hún
er tilbúin. Passar í
stórt skúffukökuform.
SMJÖRKREM
100 g smjör
100 g flórsykur
2 eggjarauður
2 tsk. vanilla
Þeyta smjör og
flórsykur þar til létt
og ljóst. Egg og
vanilludropar út í
og hræra áfram.
Ljónakakan þarf 23 falda uppskrift.
Snákurinn 3-4
falda. Matarlitur
eftir smekk. Brætt
súkkulaði notað
fyrir brúnan lit.

SKREYTING
Myndir koma af
netinu eða úr
bókum. Teiknið
fríhendis, dragið
upp á smjörpappír
eða notið form.
Notið tannstöngla
til að stinga út
myndina, skerið út.
Kremið lagt á með
rjómasprautu eða
litlum spaða sem
er gott að hita í
heitu vatni svo
kremið renni
betur. Spaghettí
dýft í súkkulaði,
lakkrís eða
súkkulaðistangir
notað sem
veiðihár. Sælgæti
eftir smekk sem
má klippa til svo
það passi betur.

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR? MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5426 - vip@365.is

S. 512 5441 - hrannar@365.is
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Framtíðartækifæri í áliðnaði

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 42439 05.2008

Við ætlum að ráða fleiri framleiðslustarfsmenn á vaktir
í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Framleiðslustörf í álveri
Fjarðaáls við Reyðarfjörð eru tækifæri til að tryggja góða framtíð.
Starfsöryggi

Fjölbreytni

Atvinna er óvíða tryggari en í álverum. Framleiðslan er jöfn allt árið
um kring. Fjarðaál leggur einnig mjög mikið upp úr öryggi og vinnuvernd í álverinu.

Framleiðslustörfin eru afar fjölbreytt og til lengri tíma er lögð áhersla
á fjölhæfni og hreyfanleika starfsmanna í framleiðsluteymum.

Vinnutími
Unnið er á 12 tíma vöktum, að meðaltali 15,2 vaktir í mánuði.
Vaktafyrirkomulagið gefur möguleika á bæði góðum frítíma og
aukavöktum.

Starfsmenn hafa aðgang að fjölþættri velferðarþjónustu Heilsuverndarstöðvarinnar. Í fyrirtækinu eru starfandi hjúkrunarfræðingar
og læknir er á staðnum tvisvar í viku. Fjarðaál styrkir einnig líkamsrækt starfsmanna.

Launakjör

Verðmætasköpun

Föst heildarlaun nýrra framleiðslustarfsmanna á vöktum eru
um 310.000 kr. á mánuði að meðaltali. Inn í þá tölu reiknast
desemberuppbót, orlofsuppbót og 15% frammistöðuávinningur.

Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið framleiðir
meðal annars álvíra sem notaðir eru í háspennustrengi.

Fríðindi
Fjarðaál býður starfsmönnum akstur til og frá vinnu.
Starfsmenn fá máltíð á hverri vakt.

Austurland er ört vaxandi þjónustusvæði sem býður upp á
margvíslega búsetukosti í öflugum sveitarfélögum. Möguleikar á
útivist eru einstakir í fallegri náttúru.

Starfsþróun

Flutningsaðstoð

Stöðug þjálfun og fræðsla skipa veigamikinn sess hjá Fjarðaáli.
Gert er ráð fyrir að hluta vinnutímans verji starfsmenn utan
hefðbundinna starfsstöðva sinna.

Fjarðaál aðstoðar þá sem flytjast inn á skilgreint atvinnusóknarsvæði
úr meira en 100 kílómetra fjarlægð. Flutningur og fasteignaskipti eiga
að vera starfsmönnum kostnaðarlaus.

Raf- og véliðnaðarmenn

Verkefnastjóri í mannauðsteymi

Við leitum að faglærðum raf- og véliðnaðarmönnum til að sinna
margvíslegu viðhaldi í hátæknivæddu umhverfi. Allir starfsmenn
fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækja og viðhaldi er
stýrt í samræmi við raunverulegt ástand þeirra. Unnið er í teymum og
verkefni hvers iðnaðarmanns eru fjölbreytt. Á vinnusvæðinu eru
meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, hátæknivædd skautsmiðja, sjálfvirkt flutningskerfi fyrir hráefni, tölvustýrð rafgreiningarker, öflug loft- og vatnshreinsivirki, fullkomin álvírasteypa og
farartæki af ýmsum stærðum og gerðum. Mikið er lagt upp úr
starfsþróun og símenntun iðnaðarmanna.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra i
mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á
sviði mannauðsmála. Það kallar á mikil samskipti við starfsmenn
fyrirtækisins og krefst hæfni til að leiða vinnuhópa. Viðkomandi þarf
að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu á sviði
mannauðsmála.
Um eins árs ráðningu er að ræða með möguleika á framtíðarstarfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Velferðarþjónusta

Austurland

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til og með 2. júní

Kynntu þér kosti þess að búa og starfa
á Austurlandi: www.austurat.is

www.alcoa.is

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.
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Mötuneyti
leik- og grunnskóla
Seltjarnarness
Laust er til umsóknar
starf í eldhúsi
Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.
Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.
Áhugasamir hafi samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson
í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

Spennandi störf
í ferðaþjónustu
Fríferðir er ný þjónustudeild innan Iceland Travel sem sérhæfir sig í sölu ferða erlendis
fyrir íslenskan markað. Við leitum eftir kraftmiklu starfsfólki til starfa hjá þessari nýju
ferðaþjónustudeild og hjá nýju skemmtiferðaskipateymi. Um er að ræða ný stöðugildi hjá
félaginu. Leitað er að fólki sem hefur brennandi áhuga á ferðaþjónustu. Reynsla af
sambærilegum störfum æskileg en þó ekki skilyrði.

1. Yfirumsjón með framleiðsluog sölumálum fyrir Fríferðir
Helstu verkefni / ábyrgð:

Augl. Þórhildar 2200.405

Samsetning og framleiðsla ferða
Innihaldslýsing ferða
Samskipti við erlenda birgja og flugfélög
Verðlagning og afhending fullbúinna vara til
söludeildar
Umsjón og uppbygging nýs netklúbbs Fríferða
Samskipti við vefstjóra

4. Verkefnastjóri hjá nýju
skemmtiferðaskipateymi (Cruise)
Helstu verkefni / ábyrgð:
Samskipti við erlenda birgja
Yfirumsjón með tilboðsgerð
Samkeppnisgreining og verðlagning
Samskipti við vefstjóra
Náin samvinna við framleiðslustjóra og
framkvæmdastjóra

2. Fararstjórar til starfa erlendis
(verktakar)
Helstu verkefni / ábyrgð:
Móttaka og leiðsögn fyrir viðskiptavini á
áfangastað/stöðum
Umsjón og samskipti við birgja á
áfangastöðum Fríferða

Hjúkrunarfræðingar
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa
á hjúkrunarheimilið Sólvang í eftirtalin störf:
1. Næturvaktir - 50% fastar næturvaktir
2. Næturvaktir- sumaraﬂeysing, stakar vaktir
koma til greina
3. Aðstoðardeildarstjóra á deild 2
St. Jósefsspítali, Sólvangur er vinnustaður sem
leggur áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki,
jákvætt og hvetjandi starfsumhverﬁ og að
sérhver starfsmaður fái að njóta sín
Nánari upplýsingar gefur:
Erla M. Helgadóttir hjúkrunarstjóri
erla@solvangur.is, og í síma 5906591/5906500
Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri hjúkrunar
bgf@stjo.is og í síma 5906500
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
fyrri störf skulu sendar til Birnu G. Flygenring
framkvæmdastjóra hjúkrunar, Sólvangsvegi 2,
220 Hafnarﬁrði.
Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi
viðkomandi stéttarfélags og fjármála. Umsóknareyðublöð
fást skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarﬁrði og á heimasíðu
stofnunarinnar www.stjo.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

3. Sölufólk með IATA Þekkingu

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða
reynsla af sambærilegum störfum
Metnaður og árangursdrifni í starfi
Rík skipulagshæfni, nákvæmni og færni í
mannlegum samskiptum
Góð tölvukunnátta
Góð tungumálakunnátta

Helstu verkefni / ábyrgð:
Farmiðaútgáfa
Samskipti við fararstjóra heima og erlendis

Nokkur ferðalög fylgja störfunum.

Nánari uppl. gefur Jóhann Kristjánsson framkvæmdastjóri á johann@icelandtravel.is .
Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 2. júní nk. á rafrænu formi til Sæmundar Ámundasonar,
starfsþróunarstjóra á netfangið saemundur@icelandtravel.is
Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.

Iceland Travel heyrir undir Icelandair-Group og hjá
félaginu starfa um 60 starfsmenn.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu okkar,
www.icelandtravel.is
585 4300 | www.icelandtravel.is
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Pípari/Vélvirki
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð
við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk smærri
nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

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. Æskilegt er, en þó
ekki skilyrði, að viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi
réttindum/reynslu:
• Sveinspróf í pípulögnum/vélvirkjun.
• Reynslu af vinnu við lagnir.
• Sambærilega menntun eða reynslu.

Um er að ræða 1 – 2 störf við vatnsdreifikerfi OR.
Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum,
þá átt þú erindi við okkur. Orkuveitan mun sjá um
nauðsynlega þjálfun þína á sviðinu.

Grunnskólinn í Grindavík

lausar kennarastöður
Við leitum að áhugasömu starfsfólki í eftirfarandi störf
næsta skólaár.
• umsjónarkennar á yngsta stig
• textílkennara
• sérkennara og stjórnanda í sérdeild
• þroskaþjálfa
Grindavík er blómlegt sveitarfélag með um 2700 íbúa
í aðeins 45 km. fjarðlægð frá höfuðborgarsvæðinu.
Nemendur eru um 500 í 1. - 10. bekk. Í skólanum er
unnið framsækið starf af áhugasömu starfsfólki. Unnið
er að innleiðingu uppbyggingarstefnunnar - Uppeldi til
ábyrgðar. Frekari upplýsingar um skólann er að ﬁnna á
heimasíðu hans http://skolinn.grindavik.is
Upplýsingar veita skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í
símum 660-7320 og 660-7319
(netfang gulli@grindavik.is.). Upplýsingar um skólann er
að ﬁnna á heimasíðu hans http://skolinn.grindavik.is.
Umsóknarfrestur til 6.júní.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardótttir (hildur.arnardottir@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.

ÍSLENSKA SIA.IS ORK 42481 05.2008

Skólastjóri

Leikskólastjóri óskast til starfa
hjá Húnavatnshreppi.
Húnavatnshreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við nýjan
leikskóla á Húnavöllum. Starfsemi leikskólans hefst í haust.
Æskilegt er að leikskólastjóri geti haﬁð störf þann 1. ágúst
2008.
Húnavatnshreppur er nýtt sveitarfélag sem varð til við sameiningu ﬁmm sveitahreppa í Austur-Húnavatnssýlsu. Íbúar
í Húnavatnshreppi eru um 450. Grunnskóli er starfræktur á
Húnavöllum.
Leitað er eftir starfskrafti með leikskólakennaramenntun,
góða skipulagshæﬁleika, hæfni í mannlegum samskiptum
og metnað til að taka þátt í mótun á nýju starﬁ hjá Húnavatnshreppi.
Leikskólinn er ein deild, en einnig er áætlað að í leikskólanum sé aðstaða fyrir vistun barna í fjórum yngstu bekkjum
grunnskóla í allt að sjö tíma á viku.
Þegar starfstími leikskóla hefst er gert ráð fyrir að leikskólastjóri vinni megnið af starfstíma sínum á deild.
Greiddur er ﬂutningsstyrkur. Íbúðarhúsnæði er til staðar.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Húnavatnshrepps
í síma 452-4660, 452-4661, netfang hunavatnshreppur@
emax.is, skriﬂegum umsóknum skal skilað á skrifstofu Húnavatnshrepps á Húnavöllum.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2008.
Húnavatnshreppur Húnavöllum, 541 Blönduós
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Strandabyggð !

Tónskólinn á Hólmavík óskar einnig eftir
píanókennara til starfa skólaárið 2008 - 2009.

V I LT U S T U Ð L A A Ð
FRAMFÖRUM Á ÍSLANDI?

Langar þig að fara út á land og vinna í 75 barna
skóla þar sem réttindakennarar eru í hverri stöðu
og aðstaða til íþróttaiðkunar og útivistar er frábær?

Hér er grasið grænna. Hafðu samband!
Umsóknarfrestur um báðar
stöðurnar er til 15. júní 2008.
Nánari upplýsingar gefa:
Victor Örn Victorsson skólastjóri og
Kristján Sigurðsson aðstoðarskólastjóri
Grunnskólans á Hólmavík.

í síma 451 - 3129 eða 862 - 3263.

Samtök atvinnulífsins (SA) leita að ungu fólki í
námi sem vill leggja sitt af mörkum við að auka
samkeppnishæfni lands og þjóðar.
Ef þú býrð yﬁr hugmynd sem getur bætt hag Íslendinga eða
vilt greina sóknarfæri á sviði atvinnumála, efnahagsmála,
vinnumarkaðsmála eða velferðarmála, þá viljum við heyra í þér.
Fyrir réttu verkefnin eru í boði styrkir og hugsanlega vinnuaðstaða í Húsi atvinnulífsins ásamt samstarﬁ við starfsmenn SA.
Framsýnir og áhugasamir skili inn hugmynd ásamt
nánari upplýsingum á einu A4 blaði til SA fyrir 7. júní
næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Hörður Vilberg hjá SA í síma 591-0005.
Samtök atvinnulífsins - Borgartúni 35 - 105 Reykjavík – www.sa.is

Skrifstofumaður - Bókhald
Fjármálasvið Landspítala óskar eftir að ráða reyndan
starfsmann í fjárhagsbókhald. Nauðsynlegt er að starfsmaðurinn geti unnið sjálfstætt við bókhaldsverkefni og
úrlausn ýmissa viðfangsefna við fjárhagsbókhald.
Eftirfarandi kröfur eru gerðar til umsækjenda:

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað.

• Stúdentspróf, verslunarpróf eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af störfum við fjárhagsbókhald
• Sjálfstæði í störfum og framtakssemi í úrvinnslu verkefna
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5
heimsálfum, þar af um 380 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til
Jónínu Birgisdóttur, deildarstjóra, LSH Eiríksgötu 5,
netfang joninabi@landspitali.is, sími 543 1245 og veitir
hún upplýsingar ásamt Bjarka Þór Baldvinssyni,
verkefnastjóra, netfang bjarkiba@lsh.is

Tækjaforritari

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi
og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við
ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður.

KÓPAVOGSBÆR
Sérfræðingur
í fjármáladeild
• Kópavogsbær óskar eftir að ráða sérfræðing í fjármáladeild á fjármála- og
stjórnsýslusviði.
Sérfræðingur í fjármáladeild mun m.a. vinna
við ýmis fjárhagsuppgjör, gerð fjárhagsáætlana og hafa umsjón með upplýsingamiðlun
úr fjárhagskerfum bæjarins.

Tækjaforritara vantar á tækjahugbúnaðarsvið til að vinna við þróun hugbúnaðar fyrir ýmiss
konar tæki og lausnir fyrir matvælaiðnað. Um er að ræða skapandi starf sem krefst færni í
hugbúnaðargerð þar sem meðal annars er fengist við myndgreiningarkerfi, servo-búnað og
rauntímaforritun. Áhugasömum gefst kostur á að vinna með hópi sérfræðinga að hönnun nýrra
tækja, allt frá hugmynd að uppsetningu hjá viðskiptavini og sjá afrakstur í verki. Starfinu fylgja
ferðalög erlendis.
Þú hefur:
• reynslu af forritun, s.s. C/C++
• innsýn í stýriforritun
• góða enskukunnáttu
Við bjóðum:
•
•
•
•
•

þjálfun í forritunarmálum
afbragðs vinnuaðstöðu og mötuneyti
fjölskylduvænt vinnuumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma
aðgang að íþróttaaðstöðu og gott félagslíf
styrki til símenntunar og íþróttaiðkunar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðingur af fjármála- eða
endurskoðunarsviði
• Mjög góð excel kunnátta skilyrði
• Góð þekking á Navision fjárhagskerfi
• Sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starf tækjaforritara veitir Aðalsteinn Víglundsson, vörustjóri,
alliv@marel.is, í síma 563 8000.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Pálsdóttir, fjármála-og hagsýslustjóri Kópavogsbæjar í síma
5701500. gudrunp@kopavogur.is

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.is fyrir 3. júní nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Umsóknum með ferilskrá skal skilað á rafrænu
formi á netfangið
starfsmannastjori@kopavogur.is
Umsóknum skal skila
fyrir 31. maí n.k.
Starfsmannastjóri.

www.kopavogur.is

www.marelfoodsystems.com
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Grunnskólinn á Hólmavík óskar
eftir einum kennara til starfa í
haust. Aðallega er um að ræða
kennslu á miðstigi, en ýmislegt
annað kemur til greina.
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VAT N AJ Ö K U L S Þ J Ó Ð G A R Ð U R
Þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum

Píanókennari
í uppsveitum Árnessýslu

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum laust til umsóknar.
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem bráðlega mun taka við rekstri landsvæða sem
tilheyra munu Vatnajökulsþjóðgarði og ná yﬁr u.þ.b. 12.000 km2.
Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði,
Suðursvæði og Vestursvæði. Starf þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum tilheyrir Norðursvæði.
Á öllum rekstrarsvæðum starfa svæðisráð sem eru þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til
ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði. Svæðisráðin gera tillögu um ráðningu
þjóðgarðsvarðar á hverju svæði, vinna tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði, sem og tillögu
að verndaráætlun á sínu svæði.
Næsti yﬁrmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs. Þjóðgarðsvörður í
Jökulsárgljúfrum annast daglegan rekstur og stjórn á sínu svæði í samráði við framkvæmdastjóra og ræður
starfsfólk á því svæði.
Önnur verkefni þjóðgarðsvarðar eru:

• Að aðstoða svæðisráð við gerð tillögu að
verndaráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði

• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til
framkvæmda innan þess fjárhagsramma sem
viðkomandi rekstrarsvæði er ætlaður hverju sinni.
• Að hafa eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum
laga og reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð og að
ákvæði verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn séu virt.
• Fræðsla um náttúruvernd á sínu rekstrarsvæði og
um Vatnajökulsþjóðgarð.
Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við
val á umsækjendum:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem
nýtist í starﬁ. Framhaldsmenntun er kostur.
• Þekking á umhverﬁsmálum og náttúruvernd.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa.

Gítarkennari
á Selfossi

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa
píanókennara í fullt starf í uppsveitum Árnessýslu
(Flúðir, Reykholt, Þjórsárskóli) og gítarkennara í hlutastarf
á Selfossi. Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 482-1717
eða 861-3884. Umsóknarfrestur er til 15. júní 2008. Senda
má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti á tonar@tonar.is.
Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins
með starfsemi á 11 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um
600 og starfa 30 kennarar við skólann.

• Góð íslensku- og enskukunnátta. Frekari
tungumálakunnátta er kostur.
Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til
viðmiðunar við val á umsækjendum:

•
•
•
•

Tekur ákvarðanir og fylgir þeim eftir.
Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
Er skipulagður og með ríka þjónustulund.
Sýnir lipurð í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar eru hvött
til að sækja um starﬁð. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð
störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist
Vatnajökulsþjóðgarði, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík,
eigi síðar en 10. júní nk.
Upplýsingar um starﬁð veita Rúnar Þórarinsson,
formaður svæðisstjórnar Norðursvæðis, runarth@
kopasker.is, og Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri
Vatnajökulsþjóðgarðs, thordur@vatnajokulsthjodgardur.is,
eða í síma 575 8400.

Starfsmaður óskast
Leitum að starfsmanni á lager,
útkeyrslu, merkingar o.ﬂ
Vinnutími 8-17 virka daga
um framtíðarstarf er að ræða
Viðkomandi þarf að vera hraustur og
samviskusamur. Gerum kröfur um stundvísi, áreiðanleika, bílpróf og tölvukunnáttu.
Umsóknarfrestur er til 1. júní
Umsóknum skal skilað á netfangið:

thjarkur@thjarkur.is

Spennandi starf í
markaðsdeild VÍS
VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki
með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar

VÍS leitar að framúrskarandi einstaklingi til starfa í markaðsdeild

um landið. Markmið VÍS er að vera
alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á

árangursríkt markaðsstarf hjá öflugu fyrirtæki. Leitað er að starfsmanni

Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni

birtingum auglýsinga, textagerð, stjórnun viðburða, greiningu tölfræði-

fyrirtækisins. Í deildinni starfar hópur fólks sem leggur metnað sinn í
til að sinna fjölbreyttum verkefnum m.a. umsjón með auglýsingaefni,

félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman

upplýsinga og samskiptum við auglýsingastofur.

myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla
er lögð á að skapa starfsfólki gott

Menntunar- og hæfniskröfur:

starfsumhverfi og aðstöðu til að veita
viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS
vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig
að hæfileikar þess og frumkvæði fái
notið sín við áhugaverð og krefjandi
verkefni.

Skólastjóri

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla úr atvinnulífi skilyrði
Reynsla af markaðsstörfum æskileg
Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði
Þekking og reynsla af tölfræði er kostur
Skipulagshæfni og nákvæmni í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí nk.

Umsóknum skal skilað á heimasíðu okkar vis.is. Nánari upplýsingar veitir María

F í t o n / S Í A

Hrund Marinósdóttir markaðsstjóri VÍS, mariam@vis.is eða í síma 560 5000.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk

Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is

Staða skólastjóra Drangsnessskóla
er laus til umsóknar
Grunnskólinn á Drangsnesi er
fámennur, vel búinn skóli með
nemendur í 1 til 10 bekk
Starﬁð hentar vel fjölskyldufólki
sem hefur áhuga á náttúru og útivist.
Gott ódýrt húsnæði í boði
ásamt ﬂutningsstyrk.
Allar upplýsingar veitir Óskar Torfason,
formaður skðólanefndar í síma
8983239 eða drangur@snerpa.is
Og Jenný Jensdóttir, oddviti
Kaldrananeshrepps í síma 4513277
eða drangsnes@snerpa.is
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FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN MIÐBERG

Lífeindafræðingur
Lífeindafræðingur óskast á göngudeild húð- og kynsjúkdóma í
Þverholti frá 1. júlí eða eftir samkomulagi. Á næstu mánuðum er
fyrirhugað að deildin ﬂytji og sameinist göngudeild húðsjúkdóma
á A-1 í Fossvogi. Vinnutími er frá kl 8 - 13.
Starﬁð felst aðallega í blóðtökum, frágangi sýna, skráningu og
svörun niðurstaðna. Deildin er opin frá kl. 8 til 16, virka daga.
Umsóknir berist rafrænt fyrir 16. júní 2008 til
Fjólu K. Halldórsdóttur, lífeindafræðings göngudeildar húð- og
kynsjúkdóma, Þverholti 18, netfang fjolakrh@landspitali.is, sími
543 6055 og veitir hún upplýsingar ásamt Jóni Hjaltalín Ólafssyni,
yﬁrlækni, sími 543 6050.

Frístundamiðstöðin Miðberg
óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa til að
stýra frístundaheimilinu Plútó í Fellaskóla
Þetta er nýtt starf. Yfirþroskaþjálfi starfar sem umsjónarmaður frístundaheimilisins meðal annars
að því að innleiða nýtt vinnulag fyrir börn með sérþarfir.

Sérfræðingur í skurðhjúkrun
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í skurðhjúkrun á
svæﬁnga-, gjörgæslu- og skurðstofusviði. Starfshlutfall er 100%
eða eftir samkomulagi. Staðan veitist frá og með 15. júní 2008.
Starﬁð tengist öllum skurðstofudeildum svæﬁnga-, gjörgæslu- og
skurðstofusviðs á LSH.
Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu en
meginhlutverk er stuðningur og ráðgjöf um hjúkrun á skurðstofu,
ráðgjöf og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsókna- og
þróunarvinnu. Ennfremur felur starﬁð í sér uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu þjónustu við sjúklinga í samvinnu við
aðrar heilbrigðisstéttir.
Sérfræðingur í skurðhjúkrun vinnur að þróun hjúkrunar í
viðkomandi sérgrein ásamt sviðsstjóra. Sérstök áhersla verður á
næstu misserum lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna ásamt
skipulagningu og þróun teymisvinnu.
Umsækjendur skulu hafa lokið meistara- eða doktorspróﬁ og
hafa hlotið sérfræðileyﬁ í skurðhjúkrun í samræmi við reglugerð
nr. 124/2003 um sérfræðileyﬁ í hjúkrun.
Með umsókn skal leggja fram skrá yﬁr náms- og starfsferil ásamt
gögnum um vísindastörf og ritsmíðar og afrit af prófskírteinum,
hjúkrunarleyﬁ og sérfræðileyﬁ í hjúkrun. Mat á umsækjendum
byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtali.
Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til skrifstofu framkvæmdastjóra
hjúkrunar, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík,
netfang annastef@landspitali.is.
Upplýsingar veita Helga Kristín Einarsdóttir, sviðsstjóri, í síma
543 7344, netfang helgakei@landspitali.is og Anna Stefánsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar, í síma 543 1109,
netfang annastef@landspitali.is.

Ábyrgðarsvið:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis
fyrir börn á aldrinum 6-9 ára
Umsjón með starfsmannamálum
Ber ábyrgð á og annast skipulagningu
frístundastarfs fyrir börn í frístundaheimilinu
Innleiðing á nýju vinnulagi fyrir börn með sérþarfir
Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna
Gerð þjónustu- og einstaklingsáætlana
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og aðra
samstarfsaðila í hverfinu sem tengast börnum með sérþarfir
Er leiðandi aðili við mótun stefnu og framtíðarsýnar
í málefnum barna með sérþarfir í frístundaheimilinu

Hæfniskröfur:
Réttindi til að starfa sem þroskaþjálfi
Reynsla af starfi með börnum
Áhugi á frístundastarfi
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri barnasviðs Arnór Geir Jónsson í síma 411-5750
eða arnor.geir.jonsson@reykjavik.is.
Æskilegt er að umsækjandi hefji störf fljótlega.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf merkt Verkefnisstjóri - Plútó.
. óknarfrestur er til 8. júní 2008
Ums

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Sérfræðingur í svæﬁngahjúkrun
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í svæﬁngahjúkrun á
svæﬁnga-, gjörgæslu- og skurðstofusviði. Starfshlutfall er 100%
eða eftir samkomulagi. Staðan veitist frá og með 15. júní 2008.
Starﬁð tengist öllum svæﬁngadeildum svæﬁnga-, gjörgæslu- og
skurðstofusviðs á LSH.
Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu en meginhlutverk er stuðningur og ráðgjöf um hjúkrun á svæﬁngadeildum,
ráðgjöf og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsókna- og
þróunarvinnu. Ennfremur felur starﬁð í sér uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu þjónustu við sjúklinga í samvinnu við
aðrar heilbrigðisstéttir.
Sérfræðingur í svæﬁngahjúkrun vinnur að þróun hjúkrunar í
viðkomandi sérgrein ásamt sviðsstjóra. Sérstök áhersla verður á
næstu misserum lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna ásamt
skipulagningu og þjálfun í hermi.
Umsækjendur skulu hafa lokið meistara- eða doktorspróﬁ og
hafa hlotið sérfræðileyﬁ í svæﬁngahjúkrun í samræmi við reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyﬁ í hjúkrun.
Með umsókn skal leggja fram skrá yﬁr náms- og starfsferil ásamt
gögnum um vísindastörf og ritsmíðar og afrit af prófskírteinum,
hjúkrunarleyﬁ og sérfræðileyﬁ í hjúkrun. Mat á umsækjendum
byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtali.
Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til skrifstofu framkvæmdastjóra
hjúkrunar, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík,
netfang annastef@landspitali.is.
Nánari upplýsingar veita Helga Kristín Einarsdóttir, sviðsstjóri, í
síma 543 7344, netfang helgakei@landspitali.is og
Anna Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, í síma 543 1109,
netfang annastef@landspitali.is.

Skurðhjúkrunarfræðingar/
hjúkrunarfræðingar
Skurðhjúkrunarfræðingar/ hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á
skurðstofur 12-C-D við Hringbraut og skurðstofur kvennadeildar
LSH. Starfshlutfall eftir samkomulagi. Starﬁð felur í sér að veita
einstaklingshæfða hjúkrun við þá einstaklinga sem þurfa að
gangast undir skurðaðgerðir. Deildin sérhæﬁr sig í aðgerðum
tengdum almennum skurðaðgerðum, þvagfæraaðgerðum,
augnaðgerðum, barnaaðgerðum, hjartaaðgerðum, aðgerðum
tengdum fæðingum, kvensjúkdómum og aðgerðum á brjóstum.
Í boði er einstaklingsmiðuð aðlögun og fræðsla, starfsumhverﬁ
sem hvetur til starfsþróunar, jákvætt andrúmsloft og teymisvinna
þar sem markmið er að veita skjólstæðingum og aðstandendum
þeirra bestu mögulega þjónustu.
Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til Erlínar Óskarsdóttur, deildarstjóra hjúkrunar, 12CD Hringbraut, netfang erlin@landspitali.is og
veitir hún upplýsingar í síma 825 3588.

Svæﬁngahjúkrunarfræðingur
Svæﬁngahjúkrunarfræðingur óskast til starfa á svæﬁngadeild 12
CD við Hringbraut.
Starfshlutfall eftir samkomulagi. Starﬁð felur í sér að veita einstaklingshæfða hjúkrun við þá einstaklinga sem þurfa að gangast
undir skurðaðgerðir. Starfsemi deildarinnar er mjög fjölbreytt,
þar eru framkvæmdar svæﬁngar vegna almennra-, brjósthols-,
þvagfæra-, barna-, kvensjúkdóma- og augnaðgerða.
Í boði er einstaklingshæfð aðlögun og fræðsla, starfsumhverﬁ
sem hvetur til starfsþróunar, jákvætt andrúmsloft og teymisvinna
þar sem markmið er að veita skjólstæðingum og aðstandendum
þeirra bestu mögulega þjónustu.
Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til Margrétar Jónasdóttur, deildarstjóra hjúkrunar, 12CD Hringbraut, netfang margjona@landspitali.is og veitir hún upplýsingar í síma 543 7202, 824 5226.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi
og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við
ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1
5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is
Sími 411 500
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Seasoned Pilots required
The project Lost Squadron Recovery is aimed at excavating the remaining five
P38 Lightnings at a location approximately 80 nm west of BGKK. The international team is looking for pilots with experience in flying under arctic conditions.
Further information on the project can be found on
www.lost-squadron.org
The task is to establish an airlink between BGKK and BIRK on one side and the campsite on the other. Some flights to/from BGSF are possible.
The plane will be based at the campsite. Weather permitting, there will be a weekly flight schedule plus standby for medevac. The timeframe
for the operation is from March to October 2009. The aircraft used will be (most certainly) a Viking Twin Otter 400.
We are looking for pilots with a high level of enthusiasm and dedication to the described task. Most of our staff are volunteers using their
holidays and free time to contribute to the project.
If you are interested to participate in an exciting and demanding operation as a pilot for our transport aircraft please contact

Lost Squadron Recovery (LSR)
Attn. Mr. Tim Hasler, Sophie-Taeuber-Arp-Weg 6, 12205 Berlin, Germany
or send an email to pilots@lost-squadron.org. Please state your flying experience (hours, no. of landings, aircraft types flown) and
experience with operations in remote areas, especially operations on ski-gear. As stated above, all our participants are working on a voluntary
basis and do not receive any payments. But please feel free to state any expectations regarding financial compensation for your contribution.
We are looking forward to hearing from you!

Saman náum við árangri

8AA8@@"FÜ4"A@&&))%

> Lyftaramaður óskast í Ísheima
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum
lyftaramanni til starfa í Ísheimum, frystigeymslu
Samskipa.
Hæfniskröfur Æskilegt er að umsækjandi sé vanur
lyftaramaður og hafi reynslu af vöruhúsavinnu.
Lyftarapróf er kostur en ekki skilyrði. Gerð er krafa
um stundvísi, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
Umsækjandi skal hafa fágaða framkomu, vera
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð og engan
fíkniefnaferil.

Menntasvið

Áhugasamir Vinsamlegast hafið samband við
Finnboga Gunnlaugsson, rekstrarstjóra í Ísheimum, í
síma 458 8560 eða 858 8560. Hann veitir allar nánari
upplýsingar fyrir 2. júní 2008.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem
trúnaðarmál.

Ingunnarskóli
óskar eftir:
Ingunnarskóli
Óskum eftir að ráða sérkennara í fulla stöðu til starfa með
öﬂugu sérkennarateymi, talmeinafræðingi og þroskaþjálfa.
Góður starfsandi og skemmtilegt starfsumhverﬁ.

Áhugasamir haﬁ samband við:
Guðlaugu Sturlaugsdóttur, skólastjóra gustur@ingunnarskoli.is
664-8265 eða Þuríði Sigurjónsdóttur aðstoðarskólastjóra
thuridur@ingunnarskoli.is 664-8266 eða í síma 411-7828.

Tökum vel á móti góðu fólki.

Hjálpaðu umhverfinu með Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

.....góðar fréttir fyrir umhverfið

Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu á sveigjanlega starfshætti, einstaklingsmiðað nám, samkennslu árganga og teymisvinnu
kennara. List- og verkgreinar skipa stóran sess og eru meðal annars
samþættar samfélags- og raungreinum í gegnum þemavinnu. Markvisst
er unnið að því að styrkja jákvæða hegðun nemenda. Skólinn er
móðurskóli í einstaklingsmiðuðu námsmati en auk þess er unnið að
mörgum þróunarverkefnum. Skólahúsið er hannað með hliðsjón af
hugmyndafræði skólans og styður því vel við starﬁð sem þar fer fram.
Í skólanum er mjög góður starfsandi og vel búið að kennurum.

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.

Vilt þú vinna hjá skemmtilegu
og líflegu fyrirtæki?
365 miðlar óska eftir drífandi sölufulltrúum við sölu á áskriftum að
sjónvarpsstöðvum fyrirtækisins.
Vinnutíminn er frá 17 til 22, að lágmarki tvö kvöld í viku. Unnið er alla virka daga.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- og/eða kynningarstörfum, séu
stundvísir, heiðarlegir, metnaðarfullir og hafi góða þjónustulund.
Umsóknir berist til Jóhanns Kristinssonar, vaktstjóra áskriftardeildar 365 miðla, á
netfangið johann.kristinsson@365.is.
Lágmarksaldur umsækjenda er 25 ár og eru 40 ára og eldri sérstaklega hvattir til
að sækja um.
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Leikskólasvið

Píanókennari - Söngkennari
Tónlistarkennarar óskast við Tónlistarskóla Borgarfjarðar
frá 1. ágúst næstkomandi.
Kennslugreinar: píanó og söngur
Umsóknir berist Tónlistarskólanum, Borgarbraut 23 - 310
Borgarnes eða á netfangið: tskb@simnet.is
fyrir 3. júní 2008.
Upplýsingar veitir skólastjóri (Theodóra) í síma 864 0858
Skólastjóri

Kynnisferðir ehf. - Flugrútan
óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf á verkstæði
félagsins sem fyrst, um getur verið að ræða fullt
starf, hlutastarf, helgarvinnu, sumarvinnu eða
framtíðarvinnu.

Vaktstjóri - verkstjóri

Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Ösp.
Lausar eru stöður leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Ösp, Iðufelli 16.
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 útivistarsvæði, til dæmis Elliðaárdalinn.
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
leikskólans.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldisog/eða menntunarfræða er æskileg
• Stjórnunarhæﬁleikar og reynsla af stjórnun
• Þekking á rekstri og tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starﬁ
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni aðstoðarleikskólatjóra eru að vinna að
daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í samvinnu við leikskólastjóra.
Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæﬁleikar, frumkvæði,
áhugi og metnaður í starﬁ
Upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri
Leikskólaskrifstofu, hildur. skarphedinsdottir@reykjavik.is og
Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri
ingunn.gisladottir@reykjavik.is.
Sími Leikskólasviðs er 411-7000.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsóknir skulu
berast Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101
Reykjavík eða www.leikskolar.is -störf í boði.
Umsóknarfrestur er til 9. júní 2008.
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
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.

Bifvélavirki,
Um er að ræðabílasmiður
umfangsmikið, fullt starf og sós
eða maður með sambærilega menntun, eða
sem getur
hafið reynslu
störf sem
fyrst. Unnið
maður
með mikla
af bílaviðgerðum.

er á vök
umsækjendur þurfa að búa yfir og hafa tileinkað
Aðstoðarmaður á verkstæði,
þarf helst að hafa aukin ökuréttindi.

• Miklir skipulagshæfileikar og útsjónars

• Jákvæð samskipti við samstarfsmenn o
Bifvélavirkjar
til að vinna
á kvöld- ogog
helgarvöktum,
fullt starf.
• Sjálfstæð
öguð vinnubrögð

• Góð tölvukunnátta

Verkstæði Kynnisferða ehf. – Flugrútunnar er í nýju og
rúmgóðu •húsnæði
Vesturvör 34í ííslensku
Kópavogi, og
yst áensku
Kársnesi.
Góðí kunnátta
Góð laun í boði.

• Jákvætt lífsviðhorf og vilji til góðra ve

Hjá Kynnisferðum vinnur stór hópur manna og kvenna
sem stuðla að því að gera vinnustaðinn skemmtilegan og
Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., Vesturvö
eftirsóknarverðan. Sterkt og virkt starfsmannafélag.

fyrir kl. 17:00, 15. desember 2006, merktar „Vak

Við leitum að einstaklingum sem eru með jákvætt lífser hægt að senda umsóknir á netfangið sigridur@
viðhorf og vilja og getu til að góðra verka. Glaðlegt viðmót
og
samskipti við vinnufélaga
skipta líkaámáli.
fávingjarnleg
senda starfslýsingu
og staðfestingu
að umsó

Leikur
og starf

verður samband aftur við alla sem sækja um, eft
Umsóknir
sendast
er runninn
út. í Vesturvör 34, 200 Kópavogi
sem fyrst, á umsóknareyðublöðum sem fást í
afgreiðslu Kynnisferða ehf. - Flugrútunnar á BSÍ og í
Vesturvör 34. Umsóknir má líka senda á tölvupósti
á netfangið agnar@re.is.

Líﬂegt framtíðarstarf
á fjölbreyttum vinnustað
í hjarta Háskólatorgs
Vilt þú leggja þitt af mörkum til að gera
Bóksölu stúdenta að enn betri vinnustað?
Við erum að leita að starfskrafti sem hefur lifandi
áhuga á bókum og á háskólasamfélaginu, og vill
hafa áhrif á og auðga umhverﬁ sitt. Ef þú hefur góða
almenna menntun, þekkingu, tungumálakunnáttu og
frumkvæði gætir þú verið einstaklingurinn sem við
erum leita að. Í starﬁnu felst afgreiðsla og ráðgjöf til
kröfuharðra viðskiptavina, ásamt skyldum störfum sem
varða þjónustu, vöruframboð og útlit verslunarinnar.

Óskum eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf:
Sölustarf
Sala og þjónusta ásamt uppsetningu á vörum í
verslanir. Sölusvæði aðallega á landsbyggðinni.
Lagerstarf
Tiltekt pantana og afgreiðsla.
Áhugasamir haﬁð samband við Gylfa Bergmann
Heimisson hjá Reykjalund leikföngum í síma
533 3300 eða að Smiðjuvegi 74 Kópavogi.

Lagnir
Umbúðir
Leikföng
www.reykjalundur.com
Mosfellsbær
Akureyri
Kópavogur
Garðabær
Reykjalundur leikföng er
deiﬁngar- og þjónustufyrirtæki með leikföng
sem kappkostar að veita
smásöluaðilum víðtækt
vöruval og þjónustu á
leikfangamarkaði.
Félagið varð til við sameiningu leikfangahluta
Reykjalundar og heildverslunarinnar Leikco.
Helstu vörumerki eru
m.a. LEGO, Hasbro, Tomy,
Majorette.
Í dag starfa 11 manns
hjá félaginu og er
söluskrifstofa þess að
Smiðjuvegi 74 í Kópavogi,
lager að Reykjalundi í
Mosfellsbæ og lager að
Miðhrauni 2 í Garðabæ.

Um fullt starf til framtíðar er að ræða.
Vinsamlegast sendið skriﬂega umsókn til Bóksölu
stúdenta Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 101
Reykjavík eða tölvupóst til sigurdur@boksala.is
Umsóknarfrestur er til 2. júní n.k.

Háskólatorgi Sæmundargötu 4 S. 570 0777 boksala@boksala.is

www.boksala.is

Auglýsingasími

Bóksala stúdenta er alhliða bókaverslun staðsett í hjarta Háskólatorgs. Í
hartnær 40 ár hefur Bóksalan útvegað háskólafólki nauðsynlegan bókakost
til náms og fræðastarfs. Sérþekking starfsfólks Bóksölunnar og yﬁrsýn yﬁr
heim vísinda og fræða gera hana einstaka meðal íslenskra bókaverslana.
Markmið og metnaður Bóksölu stúdenta er að vera ávallt í fararbroddi í
þjónustu við íslenskt háskólasamfélag.

– Mest lesið
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Ráðningarþjónusta

Húsvörður

ÁVAXTA-

BÍLLINN

6ANUR BËKARI
«SKAST NÒ ÖEGAR TIL STARFA HJ¹ LÅÚEGU OG SPENNANDI FYRIRT¾KI
5M TÅMABUNDIÈ VERKEFNI EÈA FRAMTÅÈARSTARF GETUR VERIÈ AÈ
R¾ÈA OG SÎMULEIÈIS GETUR VINNUHLUTFALL VERIÈ SVEIGJANLEGT

Fasteignafélag með leiguíbúðir óskar eftir að ráða handlaginn og
þjónustulundaðan starfsmann í fjölbreytt verkefni tengd rekstri,
viðhaldi, húsvörslu og standsetningu íbúða auk margskonar minni
viðhaldsverkefna og þjónustu við íbúa.

5PPL SENDIST ¹ HAUKUR AVAXTABILLINNIS

Um dagvinnu er að ræða og getur vinnutími verið sveigjanlegur.
Hæfniskröfur
· Hreint sakavottorð
· Bílpróf
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfsfólk óskast
Þjónustufólk óskast í sal í vaktavinnu
ﬁm. – lau. Vinnutími 17:30 – 22:00.
Ein vakt aðra vikuna, tvær vaktir hina vikuna.
Einnig óskum við eftir íslenskumælandi starfsmanni/
konu í þjónustu í sal, ræstingar og aðstoð í eldhúsi.
Vinnutími 8-16 virka daga eða eftir samkomulagi.

Leitað er að einstaklingi með fjölbreytta reynslu t.d. úr byggingariðnaði,
smiði eða handlögnum starfsmanni.

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

Uppl. í síma: 587-2882 & 869-4443 Kristófer.
galleryﬁskur@galleryﬁskur.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Vélamaður
Garðyrkjudeild Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma óskar
eftir að ráða vélamann til starfa
vanan traktorsgröfu
Umsókn um starfið skal skila á
skrifstofu Kirkjugarðanna í
Fossvogi fyrir 27. maí nk.
Heimilisfang: Vesturhlíð 8,105
Reykjavík.
Nánari upplýsingar í síma: 897-2472,
myndsími: 585-2701.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA VERKEFNA VIÐ KÁRAHNJÚKAVIRKJUN ÓSKAR ÍSTAK EFTIR AÐ RÁÐA
Í EFTIRTALIN STÖRF:

Upplýsingar um Kirkjugarðana
má nálgast á netinu:
www.kirkjugardar.is

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við framkvæmdir á Kárahnjúkum. Um er að ræða stjórnun á jarðýtum, gröfum
og fleira.
Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.


Jarðeðlisfræðingar - jarðskjálftafræðingar á Veðurstofu Íslands

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði, vana mótauppslætti, til starfa við

Óskum að ráða á Eðlisfræðisvið Veðurstofu Íslands í tvær stöður
jarðeðlisfræðinga/jarðskjálftafræðinga.

framkvæmdir á Kárahnjúkum.
Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

JARÐFRÆÐINGAR

um 650 manns, víðsvegar um landið

ÍSTAK óskar eftir að ráða jarðfræðing til starfa við jarðvegsrannsóknir

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

vegna stíflugerða og kortlagningu bergs.

var stofnað árið 1970 og hefur annast

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

sem og erlendis.

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

Starf á Eftirlitsdeild.
• Þróun og úrvinnsla gagna við stafrænt
jarðskjálftamælikerﬁ.
• Vöktun og eftirlit með jarðskjálftum, eldgosum
og annarri náttúruvá.
• Þátttaka í rannsóknarverkefnum.
Starf á Rannsóknardeild.
• Jarðskjálftarannsóknir til styrktar jarðváreftirliti.
• Vinna við innlend og alþjóðleg rannsóknarverkefni.
• Þátttaka í vöktun og eftirliti með jarðvá.
Menntunarkröfur.
• Háskólapróf í jarðeðlisfræði eða önnur
sambærileg menntun.
Æskilegir hæﬁleikar.
• Doktors- eða meistarapróf með jarðskjálftafræði
sem sérgrein.
• Góð forritunarkunnátta, þekking á Linux
umhverﬁ og tímaraðagreiningu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
ásamt hæfni í hópsamstarﬁ.
Í boði er vinnustaður með um 100 starfsmenn og störf þar sem tekist
er á við krefjandi verkefni. Starfsmenn Eftirlits- og Rannsóknardeildar
taka þátt í uppbyggingu og rekstri á sjálfvirku neti jarðskjálfta- og GPS
mælikerfa og sjá um vöktun á jarðskjálfta- og eldgosavá á Íslandi.
Laun samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Nánari upplýsingar veita Kristín S. Vogfjörð, deildarstjóri Rannsóknardeildar, netfang vogfjord@vedur.is, og Gunnar B. Guðmundssson,
deildarstjóri Eftirlitsdeildar, netfang gg@vedur.is.
Veðurstofa Íslands, s: 522-6000 www.vedur.is
Umsóknarfrestur er til 16. júní 2008.
Umsóknum ásamt ferilskrá og nöfnum tveggja umsagnaraðila skal skilað
til Steinunnar S. Jakobsdóttur, sviðsstjóra Eðlisfræðisviðs Veðurstofu
Íslands, Bústaðarvegi 9, 150 Reykjavík.
Öllum umsóknum verður svarað.
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Vantar þig
smiði, múrara, járnabindingamenn
eða hjúkrunarfræðinga?
Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Ráðningarþjónusta

Skrifstofustarf/bókhald
Leitum að töluglöggum einstaklingi í fjölbreytt skrifstofustarf hjá
þekktu rafverktakafyrirtæki.
Hjá fyrirtækinu starfa um 20 starfsmenn. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Starfssvið

Auglýsingastjórn/vefumsjón
Læknablaðið óskar eftir aðila í 50% starf og þarf
viðkomandi að geta haﬁð störf 15. Júní. Vinnan felst í
auglýsingaöﬂun, vefumsjón og almennum verkefnum
ritara.
Vinsamlegast sendið umsóknir um starﬁð til blaðsins
ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf fyrir
5. Júní nk.
vedis@lis.is - Læknablaðið, v/ starfsumsóknar,
Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi.

· Færsla bókhalds
· Umsjón með launum
· Umsjón með reikningaútskrift
· Símsvörun
· Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
· Menntun/reynsla á sviði bókhalds
· Góð almenn tölvukunnátta
· Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Ráðningarþjónusta

HugurAx óskar eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Ráðgjaﬁ
VERKFRÆÐINGAR - TÆKNIFRÆÐINGAR
Verkþjónusta Kristjáns óskar eftir að ráða til starfa
verkfræðinga eða tæknifræðinga á sviði verkefnisstjórnunar
og framkvæmdaeftirlits.
Helstu starfssvið eru verkefnisstjórnun, umsjón og eftirlit
með byggingaframkvæmdum og viðhaldi eldri mannvirkja.
Æskilegt er að umsækjendur haﬁ reynslu á þessu sviði, færni
í mannlegum samskiptum, sveigjanleika og góða kunnáttu
í framsetningu á íslensku máli við lausn fjölbreytilegra
verkefna.
Verkþjónusta Kristjáns er tuttugu ára fyrirtæki með mikla
reynslu í verkefnisstjórnun og eftirliti með framkvæmdum
og eru starfsmenn 3.
Framundan eru mörg spennandi verkefni í verkefnisstjórnun
og framkvæmdaeftirliti.
Frekari upplýsingar eru gefnar í síma 660-4510 og á
netfangi verk.gam@simnet.is.

Leitað er sjálfstæðum og drífandi einstaklingi í starf ráðgjafa í TOK
launa- og viðskiptahugbúnaði.
Starfssvið
· Þjónusta við viðskiptavini og verkefnavinna
· Ráðgjöf varðandi bókhald, launaútreikning og hagnýtingu kerﬁsins
· Þátttaka í uppbyggingu og þróun hugbúnaðarins

Hæfniskröfur
· Upplýsingatækni og/eða viðskiptamenntun kostur
· Þekking og reynsla af bókhaldi eða launavinnslum
· Reynsla af notkun TOK hugbúnaðar eða öðrum viðskiptahugbúnaði
· Frumkvæði og metnaður í starﬁ sem og skipulagshæﬁleikar
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Forritari
Ert þú
framúrskarandi
læknaritari?
Vegna aukinna verkefna leitum við að fleiri
læknariturum í liðsheild okkar hjá Conscriptor 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.

Leitað er að reyndum forritara til starfa í TOK launa- og
viðskiptahugbúnaði.
Hæfniskröfur
· A.m.k. 3 ára reynsla af störfum við forritun
· Þekking á Borland Delphi, MS Visual Studios og veﬀorritun
· Þekking á Pervasive og SQL gagnagrunnum
· Þekking á launa- og viðskiptahugbúnaði kostur
· Sjálfstæð vinnubrögð ásamt getu til að vinna í hópi
Framundan eru mikil og krefjandi verkefni í þróun TOK. TOK launa- og
viðskiptahugbúnaður hefur að leiðarljósi að vera í forystu í tækninýjungum í
síbreytilegu viðskiptaumhverﬁ.

Hjá HugAx starfar um 135 manna samhentur hópur metnaðarfullra starfsmanna
með víðtæka þekkingu og reynslu á sviði upplýsingatækni. Lögð er áhersla á
samvinnu, frumkvæði, áreiðanleika, fagleg vinnubrögð og framúrskarandi þjónustu.

Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störﬁn þar.
Conscriptor ehf. · Holtasmári 1 · 201 Kópavogur · sími 445 1005 · www.conscriptor.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Verkstjórar - Húsasmiðir - Verkamenn
Við leitum eftir:
• smiðir með/án kranaréttindi
• smiðir vanir einingareisningu
• smíðaﬂokkar

Starfsstaðir:
• Reykajvík
• Reykjanesbær
• Akranes



Starfskraftar óskast.

TSH
TSH er verktakafyrirtæki með þrjátíu ára reynslu
í húsbyggingum. Hjá okkur starfa um þrjátíu
manns. Verkefnastaða fyrirtækisins er mjög góð
og leitum við því eftir framtíðarstarsmönnum.

Upplýsingar
Frekari upplýsingar gefur Brynjar
í síma 660 1796 eða brynjar@tsh.is
Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og
aðbúnaður góður.



óskum eftir að ráða bílstjóra, verkstjóra,
véla- og verkamenn til starfa sem fyrst.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á aﬂverk@aﬂverk.is
eða til Aﬂverk ehf, Síðumúla 25, 108 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí n.k.
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Velferðasvið
Óskum eftir bifreiðastjórum með
hópbifreiðaréttindi til sumaraﬂeysinga.
Um er að ræða bæði 100% störf og hlutastörf sem henta
bæði konum og körlum.
Ennfremur vantar okkur bifvélavirkja- vélvirkjaog verkstæðismenn til starfa sem fyrst.
Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma
515 2700 á skrifstofutíma.

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmenn í tilsjón 50%-100%
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
Sumarafleysingar:
• Dagþjálfun
• Aðhlynning
• Sjúkraliði
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
• Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
• Laugarvarsla, sumarstarf
• Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Danskennari 50% starf
• Umsjónarkennari á yngsta 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
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Stærðfræðikennari á unglingastig
• Náttúrufræðikennari á unglingastig
• Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í yngri bekkjum
Lindaskóli:
• Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Textílkennari 50%
• Þroskaþjálfi m/þekkingu á einhverfu
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Enskukennari á unglingastig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarkennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Þroskaþjálfi
• Kennari á miðstig
• Stuðningsfulltrúi
• Kennari á yngsta stig
• Dönskukennari
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Verkefnisstjóri
Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra á Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. Um er að ræða 80%
stöðu til eins árs.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Dagleg stjórnun og umsjón með félagsmiðstöðinni að
Dalbraut 18-20
• Stjórnun félags-og tómstundastarfs í samráði við
notendaráð
• Þátttaka í þróun og mótun verklags um aukna
nærþjónustu í Laugardal
• Samstarf við íbúa og hagsmunasamtök um aukna
þátttöku notenda í þróun þjónustu
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa, samstarfsaðila,
félaga- og hagsmunasamtaka
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn
félagsmiðstöðvarinnar

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Skipulags- og stjórnunarhæﬁleikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og grasrótarstarﬁ
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Unnur Halldórsdóttir,
rekstrarstjóri í síma 411-1500, netfang:
unnur.halldorsdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is fyrir 4. júní nk.

Leiðbeinandi í félagsstarfi
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir
félagslyndum starfsmanni í félagsmiðstöðina að
Dalbraut 18 – 20. Í félagsmiðstöðinni er boðið uppá
fjölbreytt félagsstarf og veitt ýmis þjónusta.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka og sala á aðsendum mat
• Umsjón með matsal og kafﬁsölu
• Almenn eldhússtörf og tiltekt í matsal, eldhúsi
og félagsmiðstöð
• Upplýsingagjöf og stuðningur við þátttakendur í félagsstarﬁ

Hæfniskröfur
• Reynsla af þjónustustörfum er æskileg
• Metnaður til að veita úrvals þjónustu
• Stundvísi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Unnur Halldórsdóttir,
rekstrarstjóri í síma 411-1500,
netfang: unnur.halldorsdottir@eykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eﬂingar stéttarfélags. Umsækjendur er vinsamlega beðnir að
sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf fyrir 4. júní nk.

SPENNANDI STÖRF
Karl K. Karlsson ehf. leitar að öflugum og kraftmiklum einstaklingum til starfa í sölu- og markaðsdeild
fyrirtækisins. Við leggjum áherslu á að starfsmenn tileinki sér fagleg vinnubrögð og vinni að framþróun í
starfi sem er í stöðugri mótun. Mikilvægt er að umsækjendur geti unnið sjálfstætt og tileinkað sér vinnubrögð sem byggjast á samvinnu og frumkvæði. Um er að ræða fjölbreytileg og krefjandi störf með spennandi alþjóðleg vörumerki. Fyrirtækið býður mjög góða starfsaðstöðu og samkeppnishæf kjör.

Sölu- og markaðsfulltrúi

Móttaka

Starfssvið:

Starfssvið:

 Almenn sala og þjónusta við viðskiptavini
 Að styrkja viðskiptatengsl og eftirfylgni
verkefna
 Vakandi auga fyrir nýjum tækifærum
 Önnur tilfallandi verkefni

 Að annast móttöku og sölu
til viðskiptavina
 Símavarsla og upplýsingagjöf
 Gerð söluefnis og gagnaskráning
 Útskrift reikninga auk annarra
fjölbreytilegra skrifstofustarfa.

Hæfniskröfur:
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði
og kraftur
 Metnaður til að ná árangri
 Lipurð og áræðni í mannlegum samskiptum
 Gott vald á íslensku og góð tölvukunnátta
 Stundvísi og reglusemi
 Reynsla af sölustarfi æskileg

Hæfniskröfur:
 Framúrskarandi þjónustulund
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði, skipulag og hæfni til að
leysa úr fjölbreyttum verkefnum
 Gott vald á íslensku og ensku
 Góð tölvukunnátta er skilyrði

Umsóknir óskast sendar á netfangið edda@karlsson.is eða til
Karl K. Karlsson ehf, Skútuvogi 5,105 Reykjavík fyrir 30. maí nk.
Karl K. Karlsson ehf. er heildverslun með áfengar og óáfengar drykkjarvörur
ásamt matvöru, sælgæti og hreinlætisvöru. Markmið okkar er að bjóða
viðskiptavinum breidd í vöruvali og góða þjónustu.
Karl K. Karlsson ehf. er umboðsaðili fjölmargra þekktra, alþjóðlegra
vörumerkja sem uppfylla væntingar kröfuharðra neytenda.
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KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Velferðasvið

Kennsluráðgjafi / Sérkennsluráðgjafi
Staða kennsluráðgjafa/sérkennsluráðgjafa er laus á
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis.
Þjónustumiðstöðin er m.a. þekkingarstöð um málefni
barna með fatlanir.
Hlutverk þekkingarstöðvar er m.a. að vera frumkvöðull á sínu
sviði, bæði í þróun nýbreytni og vinnulags.
Helstu verkefni:
• Ráðgjöf við grunnskóla um kennsluhætti, þróun og skipulag
skólastarfs
• Ráðgjöf vegna einstakra barna með þroskafrávik og barna
sem eru í námslegum og/eða félagslegum vanda
• Ráðgjöf og aðstoð við gerð starfsáætlana í grunnskólum
• Umsjón með ýmiskonar samstarfsverkefnum
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á Þjónustumiðstöðinni
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök

• Þekking og reynsla á starﬁ grunnskóla
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæﬁleikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan þjónustumiðstöðvarinnar
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjartarson, deildarstjóri
Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis, sími 411 1500,
netfang: helgi.hjartarson@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
fyrir 8. júní nk.

Leiðbeinandi í félagsstarfi

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsnám sem nýtist í starﬁ

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.

Hefur þú áhuga á
gefandi starfi?
• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir
að ráða tvo starfsmenn í 50% til 100%
störf við tilsjón.
Leitað er að duglegum og sjálfstæðum
einstaklingum, sem hafa áhuga og ánægju
af mannlegum og gefandi samskiptum.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.
Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk
Pjetursdóttir á mánudögum
og fimmtudögum í
síma 570-1400.
Netfang: dagny@kopavogur.is

www.job.is

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í
launamálum leikskóla í Kópavogi.
Baugur: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
v/ sérkennslu
Dalur: 554 5740
Störf laus frá 1. ágúst
• Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein.
• Sérkennslustjóri
• Starfsmaður í skilastöðu
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Hvarf: 570 4900
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
• Aðstoðarmatráður
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
• Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Núpur: 554 7020
• Deildarstjóri 2-3 ára barna
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri
• Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Traustur
einstaklingur
Foreldrar einhverfs unglings óska eftir að ráða
traustan einstakling í hlutastarf. Starﬁð felst í
umönnun sonar okkar sem er ljúfur og þægilegur í
umgengni. Vinnutími þarf að vera sveigjanlegur og
viðkomandi þarf meðal annars að geta annast unglinginn í nokkra daga í senn vegna ferðalaga
foreldranna. Manngæska æskilegri en önnur hæﬁsskilyrði. Sérstakrar fagþekkingar er ekki kraﬁst. Góðir
hæﬁleikar í mannlegri umgengni eru nauðsynlegir.
Gæti hentað námsmanni eða góðri „ömmu“. Ítarlegar
upplýsingar um umsækjanda ásamt meðmælendum
óskast send: traustureinstaklingur@gmail.com

PRENTSMIÐUR

GRAFÍSKUR
HÖNNUÐUR

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af umbroti,
hönnun og uppsetningu. Viðkomandi þarf að vera mjög vel
að sér í helstu forritum sem notuð eru í prentiðnaði,
þekkja prentferli og frágang vel.
Viðkomandi ﬂarf að hafa mjög ríka þjónustulund, hafa mikla
hæfileika í mannlegum samskiptum og getað unnið hratt.
Í boði er mjög skemmtilegt og fjölbreytt starf í fyrsta flokks
umhverfi með skemmtilegu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur í síma 869 2008
eða á tölvupósti hlynur@smidjan.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Kvarnir ehf. óska eftir eftirfarandi starfsmönnum til framtíðarstarfa:

Vörubílstjóri
Fjölbreytt starf. Meirapróf ásamt próﬁ á bílkrana og leyﬁ
til aksturs með vélavagn skilyrði.

Aðstoðarmaður þjónustustjóra
Fjölbreytt starf, m.a. gerð leigusamninga, reikninga, tilboða,
afhending vara og ﬂeira. Tölvukunnátta nauðsynleg. Þarf
að getað stjórnað fólki.
Í báðum tilvikum er óskað eftir að viðkomandi haﬁ lyftarapróf sé stundvís heiðarlegur og með hreint sakarvottorð og

KÓPAVOGSBÆR
Frá Kársnesskóla
Laus störf skólaárið 2008-2009:
•
•
•
•
•

Sérkennari
Þroskaþjálfi
Stærðfræðikennari á unglingastig
Náttúrufræðikennari á unglingastig
Umsjónarkennari á miðstig

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri, Guðrún Pétursdóttir,
í síma 570 4100 og 898 4107.
Hvetjum konur jafnt sem
karla til að sækja
um störfin

Leikskólasvið

Yfirmaður í eldhúsi í Furuborg og Laufskálum
Lausar eru stöður yﬁrmanna í eldhúsi í tveimur
leikskólum Reykjavíkurborgar.
Leikskólinn Furuborg er þriggja deilda leikskóli og er staðsettur við Árland. Um 100% stöðu er að ræða. Vinnutími er
frá kl. 8:15 - 16:15.
Leikskólinn Laufskálar er fjögurra deilda leikskóli við Laufrima
9 í Grafarvogi. Um 80-90% stöðu er að ræða. Vinnutími er frá
kl. 8:00 - 16:00.
Hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg
• færni í mannlegum samskiptum

• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki
í starﬁ
Upplýsingar gefa Halldóra Pétursdóttir, leikskólastjóri í
Laufskálum í síma 587 1140 eða 693 9818 og Sigþrúður
Sigurþórsdóttir, leikskólastjóri í Furuborg í síma 553 1835
eða 693-9831.
Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á
www.reykjavik.is/storf.
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög.

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.

Innnes ehf- Innkaupadeild
Heildverslun.

Innnes ehf. leitar að tveimur starfsmönnum í innkaupadeild fyrirtækisins. Leitað er að
einstaklingum með þekkingu og reynslu á sviði vörustjórnunar, innkaupa, tollskjalagerðar
og ﬂutninga.
1. Innkaupafulltrúi:
• Annast innkaupastjórnun á vörum erlendra og innlendra birgja
• Greina vörur og vöruﬂokka og skipuleggja innkaup í samræmi við áætlanir
• Fylgja eftir kröfum til birgja og ﬂutningsaðila um hámarks nýtingu ﬂutningseininga
• Viðhalda taktvissum innkaupum sem tryggja eðlilegt vöruﬂæði
• Nýta upplýsingakerﬁn Axapta og AGR við gerð innkaupatillagna og ákvörðun birgða
• Alþjóðleg samskipti
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsskólapróf eða sambærilegt sem nýtist í starﬁ
• Þekking og áhugi á innkaupafræðum og ﬂutningum
• Haldbær reynsla á sviði vörustjórnunar og innﬂutnings
• Hæﬁleikar til að mynda og viðhalda samskiptum í hröðu viðskiptaumhverﬁ
2. Tollskjalagerð og bókun:
• Annast gerð aðﬂutningsskjala og bókun á tollskýrslum og innkaupareikningum
• Samskipti við birgja, ﬂutningsaðila og tollayﬁrvöld
• Skjalastjórnun og frágangur innﬂutningsskjala
• Eftirlit með innkaupum hjá innlendum birgjum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Almenn menntun og reynsla sem nýtist í starﬁ
• Þekking og áhugi á innﬂutningi og skjalastjórnun
• Haldbær reynsla og menntun á sviði tollskýrslugerðar og tollﬂokkunar
• Hæﬁleikar til að mynda og viðhalda samskiptum í hröðu viðskiptaumhverﬁ

Innnes ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins. Flest vörumerki
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. Félagið hefur á að skipa samhentum hópi
starfsmanna í framúrskarandi góðu starfsumhverﬁ við Fossaleyni í Reykjavík þar sem
dreiﬁngarmiðstöð og skrifstofur þess eru staðsettar. Innnes ehf. er stærsti eigandi
Haugen-Gruppen sem er heildverslun með matvæli, vín og bjór með starfsstöðvar í
Danmörku, Noregi, Finnlandi og í Svíþjóð. Alls starfa um 100 manns hjá félaginu í
Reykjavík og á Akureyri. Erlendis starfa um 185 manns á vegum félagsins.
Umsóknarfrestur um starﬁð er til 6.06.2008. Nánari upplýsingar veitir innkaupastjóri
Innnes ehf. Jóhanni Þórmundssyni í síma 535-4042, 660-4042 og á jtt@innnes.is
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Stofnsettur 1896

o +ANDÅDATS EÈA MEISTARAPRËF Å LÎGFR¾ÈI SKILYRÈI
o -ENNTUN OG REYNSLA SEM NÕTIST Å VINNURÁTTARM¹LUM
o -ENNTUN OG REYNSLA SEM NÕTIST Å STJËRNSÕSLU
OG SAMKEPPNISM¹LUM
o -ENNTUN OG REYNSLA SEM NÕTIST Å M¹LUM TENGDUM
ÒTBOÈUM OG INNKAUPUM OPINBERRA AÈILA

(¾FNISKRÎFUR
o &RUMKV¾ÈI VIÈ ÒRLAUSN VIÈFANGSEFNA
o 3J¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
o (¾FNI Å SAMSKIPTUM
o &¾RNI Å RITUÈU M¹LI
o 4UNGUM¹LAKUNN¹TTA

&ÁLAG ÅSLENSKRA STËRKAUPMANNA ERU HAGSMUNASAMTÎK LÅTILLA
SEM STËRRA FYRIRT¾KJA Å INN OG ÒTÚUTNINGI HEILDSÎLU OG SM¹SÎLU
(LUTVERK FÁLAGSINS ER AÈ G¾TA HAGSMUNA AÈILDARFYRIRT¾KJA SINNA
MEÈ ÖVÅ AÈ VERA FRAMVÎRÈUR HEILBRIGÈRA VERSLUNARH¹TTA SEM
TRYGGIR RÁTTL¹TAR LEIKREGLUR Å SAMKEPPNI OG EÚIR HAG VERSLUNAR ¹
¥SLANDI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +NÒTUR 3IGNARSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
FÁLAGSINS Å SÅMA   OG NETFANGINU KNUTUR ÙSIS
HUGASÎMUM ER JAFNFRAMT BENT ¹ HEIMASÅÈU FÁLAGSINS
WWWÙSIS

Skrifstofu og bókhaldsstarf

2 lausar stöður, 60 - 100% vinna. Vinnutími samkomulag

Starfsvið
•
•
•
•

Viðskiptamannabókhald
Almenn símavarsla
Móttaka viðskiptavina
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•
•
•
•

Reynsla af bókhaldsstörfum
Reynsla af sölumennsku
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Þjónustulund

Áhugasamir sendi umsókn á andrea@veislan.is

Leikskólasvið

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Bergi
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í
leikskólanum Bergi við Kléberg á Kjalarnesi.
Leikskólinn Berg er tveggja deilda leikskóli staðsettur ofan við
fjöruna í Hófsvík á Kjalarnesi. Leikskólinn er vistvæn bygging
og var opnaður árið 2005. Frá Bergi er einstakt útsýni yﬁr fjöruna, haﬁð, Reykjavík og Esjuna. Náttúran í kring er óþrjótandi
efniviður til náms og leikja og stutt í fjöruna þar sem auðvelt
er að fylgjast með fjölbreyttu fugla- og dýralíﬁ.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starﬁ

Leikskólinn leggur áherslu á íþróttir og danskennslu.

Upplýsingar veita Tanya Dimitrova leikskólastjóri í síma
566-6039 og Auður Jónsdóttir mannauðsráðgjaﬁ á Leikskólasviði í síma 411-7000.

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í
samvinnu við leikskólastjóra.

Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsóknir skulu
berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101
Reykjavík eða á heimasíðu www.leikskolar.is. Laus störf.
Umsóknarfrestur er til 9. júní 2008.
Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ vegna FL.

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.

SKRIFSTOFUSTJÓRI
Á SKRIFSTOFU ORKUMÁLA
Í iðnaðarráðuneyti er laust til umsóknar embætti
skrifstofustjóra á skrifstofu orkumála. Ráðuneytið er
áhugaverður og krefjandi vinnustaður, sem starfar í
þremur skrifstofum; skrifstofu orkumála, ferðamála
og nýsköpunar og þróunar, auk þjónustuviðs.
Undir skrifstofu orkumála falla auðlinda- og orkumál. Helstu verkefni skrifstofunnar eru undirbúningur stefnumótunar í ofangreindum málaﬂokkum, samráð og samskipti við stofnanir og hagsmunaaðila, úrskurðir, álitsgerðir, alþjóðleg samskipti
og ráðgjöf til ráðherra.
Umsækjendur skulu hafa lokið háskólamenntun
sem nýtist í starﬁ. Gerð er krafa um sérþekkingu og
reynslu á sviði auðlinda- og orkumála. Einnig er
víðtæk þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu og af innleiðingu EES-gerða mikilvæg.

Velferðasvið

Mannauðsráðgjafi
Óskað er eftir öﬂugum mannauðsráðgjafa til starfa í
mannauðsþjónustu sviðsins. Við bjóðum upp á fjölbreytt
og krefjandi starf í metnaðarfullu og skemmtilegu starfsumhverﬁ, þar sem hæﬁleikar starfsmanna fá notið sín. Við
bjóðum upp á þátttöku í þróun starfsumhverﬁs og verkefna
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.
Helstu verkefni:
• Veita ráðgjöf um símenntun og annast símenntun fyrir
ákveðna hópa
• Veita ráðgjöf um ráðningar, kjaramál og vinnurétt
• Veita ráðgjöf um stjórnun og starfsmannamál
• Vinna að bættu starfsumhverﬁ
• Þátttaka í vinnuhópum á sviði starfsmannamála bæði innan
sviðs og borgarkerﬁsins
• Ýmis verkefni sem lúta að því að gera starfsstaði Velferðarsviðs að aðlaðandi og eftirsóknaverðum vinnustöðum.

• Þekking og reynsla á sviði mannauðsmála æskileg
• Þekking á kjarasamingum og vinnurétti æskileg
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Við leitum að starfsmanni í fullt starf sem getur haﬁð
störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Lóa Birna Birgisdóttir starfsmannastjóri, netfang: loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is og í
síma 411 9000.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
fyrir 8.júní nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun á
sviði mannauðsmála æskileg

Leiðbeinandi í félagsstarfi

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.

Um er að ræða fullt starf sem áformað er að skipa
í frá 1. júlí n.k. Um laun og önnur starfskjör fer
samkvæmt ákvörðun kjararáðs sbr. lög um kjararáð
nr. 47/2006.
Nánari upplýsingar veitir
Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri
(kristjan.skarphedinsson@idn.stjr.is).
Einnig er bent á heimasíðu ráðuneytisins:
http:\\www.idnadarraduneyti.is. Umsóknarfrestur er
til og með 10. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að skila umsóknum sínum til iðnaðarráðuneytisins, 150 Arnarhvoli, Reykjavík.
Við stöðuveitingar í iðnaðarráðuneytinu eru jafnréttissjónarmið höfð í huga og hvetur ráðuneytið því
konur jafnt sem karla til að sækja um auglýst störf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
skipan hefur verið tekin.
Iðnaðarráðuneytið.
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Menntasvið
Landsins mesta úrval af lífrænt ræktuðum afurðum.

Viltþúþú
í spennandi
uppbyggingu
Vilt
takataka
þáttþátt
í spennandi
uppbyggingu
hjá hjá
nútíma
hugsjónafyrirtæki?
Við
bjóðum
upp
á gott
nútíma hugsjónafyrirtæki? Við bjóðum upp á gott
vinnuumhverfi,
samkeppnishæf
laun
og
bónusa
vinnuumhverﬁ, samkeppnishæf laun og bónusa fyrir
fyrir
réttaaðila
aðilaí ört
í örtvaxandi
vaxandi
fyrirtæki.
rétta
fyrirtæki.

Sölumaður fullt
í hlutastarf
Lagerstarfsmaður
starf

á

norðurlandi

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:
• Stundvísi.
● Reynsla
• Heiðarleiki
nákvæmni. samskiptum.
og hæfniog
í mannlegum
● Reynsla af sölustörfum skilyrði.

Sölumaður í hlutastarf Norðurland og Austurland

Lagerstarfsmaður

Hæfniskröfur:

fullt starf
og sumarafleysingar
• Reynsla
og hæfni í mannlegum

samskiptum.
Hæfniskröfur:
•
Reynsla af sölustörfum skilyrði.
● Stundvísi.
● Heiðarleiki
ogóskast
nákvæmni.
Umsóknir
sendar á netfangið
yggdrasill@yggdrasill.is
8.Jún n.k.
Yggdrasill
var stofnað árið 1986 og fyrir
var tilgangurinn
með
stofnun félagsins að selja lífrænt ræktaðar matvörur og aðrar
vörur af bestu
fáanlegu gæðum.
Félagið
hefur öllræktaðar
árin haldið
Yggdrasill
markaðsleiðandi
fyrirtæki
með lífrænt
vörur.
þessu markmiði sínu.

Viltu vinna með okkur ?
Næsta vetur vantar okkur í Grandaskóla.
Umsjónarkennara í 5. -6. bekk
Umsjónarkennara á yngra stigi - kjörið tækifæri fyrir fólk sem
vill vinna í teymiskennslu í skemmtilegu starfsumhverﬁ.

Sundkennara í hlutastarf.
Stuðningsfulltrúa, meginverkefni er vinna með nemendum
undir verkstjórn kennara.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störf við
skólann.
Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.
is og Inga aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is , sími 4117120
Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur.
Nemendur eru um 290 talsins í 1. - 7. bekk og við skólann
starfa um 50 starfsmenn. Mikill stöðugleiki hefur verið í starfs-

mannahaldi skólans og í hópnum ríkir fagmennska, metnaður
og góður andi. Skólinn er vel búinn tækjum og hafa allir kennarar skólans fartölvu til afnota.
Sterk hefð er fyrir list- og verkgreinakennslu í skólanum og
hlaut skólinn Hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur vorið
2007 fyrir tónlistaruppeldi.
Áhersla er lögð á skapandi skólastarf og sveigjanlega starfshætti m.a. til að koma til móts við einstaklingsmun nemenda.
Í yngri deild skólans, 1. - 4. bekk, er áhersla á teymiskennslu.
Tveir umsjónarkennarar vinna með hvern árgang, ýmist sem
heild eða í mismunandi hópum.
Í eldri deild skólans, 5. - 7. bekk, er hefðbundin bekkjarskipting
en áhersla lögð á samvinnu árganga og sveigjanlega starfshætti.
Nánari upplýsingar um skólastarﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
skólans www.grandaskoli.is

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.

Leikskólasvið

Leikskólastjóri Holtaborg
Laus er staða leikskólastjóra í leikskólanum
Holtaborg, Sólheimum 21.
Holtaborg er þriggja deilda leikskóli.
Í leikskólanum Holtaborg er leikurinn í fyrirrúmi, einnig er
unnið með könnunarleikinn og könnunaraðferðina.
Reykjavíkurborg leggur áherslu á að leikskólar móti hver sína
sérstöðu og haﬁ faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði.
Meginverkefni leikskólastjóra eru:
• Að vera faglegur leiðtogi og stjórna daglegri starfsemi í
leikskólanum
• Að bera ábyrgð á rekstri og starfsmannamálum leikskólans
• Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir aðalsnámskrá leikskóla
og skólanámskrá leikskólans
• Að bera ábyrgð á framkvæmd og mati á starﬁnu sem fram
fer í leikskólanum
• Að bera ábyrgð á upplýsingjagjöf og samstarﬁ við foreldra/
forráðamenn

• Stjórnunarhæﬁleikar og reynsla af stjórnun
• Þekking á rekstri og tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starﬁ
• Lipurð í mannlegum samskiptum
Upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri
Leikskólaskrifstofu, hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is og
Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri ingunn.gisladottir@
reykjavik.is. Sími Leikskólasviðs er 411-7000.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsóknir skulu
berast Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101
Reykjavík eða www.leikskolar.is -störf í boði.
Umsóknarfrestur er til 9. júní nk.
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
Félags leikskólakennara.
Nánari upplýsingar um laus störf á Leikskólasviði er að ﬁnna á
www.leikskolar.is

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

yGN<<>HKyGÁJG
=V\`VjeZghb{haj"
[ng^gi¨`^!hZbWÅÂjg
haZch`jb]Z^b^ajb
WgZ^iigkVaV[kgjb
i^aYV\aZ\gVÄVg[V!
_V[cibVikgj!hZb
[VicVÂ^!]hWcVÂ^
d\kgjbi^a
ibhijcYV^Â`jcVg#

Auglýsingasími

– Mest lesið

=V\`Vjeh`VZ[i^gVÂg{ÂVgn\\^hkgÂi^ahiVg[V#JbZgVÂ
g¨ÂV[jaaihiVg[#Jcc^ÂVÂgV]kdgVk^`j#HiVg[^Â[ZahihiVÂWjcY^cc^
gn\\^h\¨hajd\VabZccjgÅgcjcVgZ[i^ga^i^kZghajcjb=V\`VjeV#
=V\`VjeaZ\\_Vb^`^ccbZicVÂgn\\^hb{akZghajcjbhcjb
d\[{gn\\^hkZgÂ^g=V\`VjeVkÂi¨`VÄ_{a[jci^aVÂ\ZiVh^cci
hiVg[^hcjhZbWZhi#

=_{=V\`Vjejb
hiVg[VghVb]Zcijg
]ejg[a`h!
jb-*%bVcch
*%%hiÂj\^aYjb#

K^ÂaZ^ijbVÂZ^chiV`a^c\^hZbZga`VbaZ\V]gVjhijg!]Z^ÂVgaZ\jg!
bZÂ]gZ^cihV`VkdiidgÂ!bZicVÂVg\_Vgcd\ih_cVhVbjg#
Jbh¨`_ZcYjgnc\g^Zc'*{gV`dbVZ``^i^a\gZ^cV#

HVb`k¨bi`ccjc
KG!;ng^gi¨`^{gh^ch
'%%+!Zgj{c¨\Âjhij
hiVg[hbZcc
higbg`jÂjbd\
bVikgjkZghajcjb
aVcYh^ch=V\`Vjejb#

Jbh`cjbh`Vah`^aVÂ{h`g^[hid[j=V\`VjeVH`Z^[jcc^&*ZÂV
iakjehi^hiVg[hbVccV]VaY5]V\`Vje#^h[ng^g(&#bV#6aaVgc{cVg^
jeeaÅh^c\VgkZ^i^g6gcYh6gcVghYii^ghiVg[hbVccV[jaaig^hbV
*+(*%%%#

25. maí 2008 SUNNUDAGUR

ATVINNA

Skólifyrirþig?
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Útikennsla
Lesiðískóginn
Frábærtumhverfi
Jákvæðurstarfsandi
Skapandiskólastarf
Einstaklingurinnífyrirrúmi
Uppelditilábyrgðar

Flúðaskóli í Hrunamannahreppi er dreifbýlisskóli með tæplega 200 nemendur í
1. – 10. bekk. Skólinn er á Flúðum, sem er í um 100 km. fjarlægð frá Reykjavík.
Öll þjónusta er á staðnum og nóg pláss í leikskólanum.
Við erum að leita að þroskaþjálfa og kennurum til starfa.

Í boði er m.a:
•
•
•
•
•

-ATFUGL EHF
6ÎLUTEIG   -OSFELLSB¾

Umsjónarkennsla á yngsta- og miðstigi
náttúrufræðikennsla
íþróttakennsla og sundkennsla
smíðakennsla – nýsköpun
sérkennsla.

Matfugl ehf óskar eftir
starfsmanni til starfa við þrif.

Ef þú hefur áhuga á að kynna þér málið nánar hafðu þá samband við Guðrúnu
skólastjóra
s: 4806611 gudrunp@ﬂudaskoli.is eða
Jóhönnu Lilju aðstoðarskólastjóra s: 4806612,
fyrir 29. maí 2008.

www.ﬂudaskoli.is

0ÅANËKENNARI

Helstu kostir sem viðkomandi þarf til að bera eru
dugnaður og samviskusemi.
Samkeppnishæf laun í boði.
Starfssvið: Þrif og almennt viðhald á kjúklingahúsum.
Áhugasamir sendi skriﬂega umsókn á netfangið
tomas@matfugl.is
Praca Praca
Poszukujemy pracownika do pracy przy myciu
wewnatrz budynkow w produkcji drobiarskiej.
Praca na dluzszy okres czasu, wysokie zarobki.
Warunki – prawo jazdy oras jezyk angielski lub
islandzki.
Tel: 6609622 Pawel / e-mail: tomas@matfugl.is

Å UPPSVEITUM RNESSÕSLU

'ÅTARKENNARI
¹ 3ELFOSSI

Ásvallalaug – starfsfólk
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsfólk í nýja og glæsilega sundmiðstöð á
Völlum, Ásvallalaug, sem opnuð verður í
sumar. Þar verður aðstaða til sundiðkunar
og afþreyingar með því besta sem völ er á.
Í húsinu verður einnig líkamsræktarstöðin
Hress, félagsaðstaða Sundfélags Hafnarfjarðar
og Íþróttafélagsins Fjarðar og kaffihús.
Við leitum að 21 einstaklingi, konum og körlum, til að
gegna 100% starfi sundlaugarvarða. Að auki leitum
við þriggja vaktstjóra með stjórnunarreynslu.
Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingum sem búa yfir:
s RÓKRI ¡JØNUSTULUND
s EIGA GOTT ME¦ MANNLEG SAMSKIPTI
s VINNA VEL Ó HØPI
s ERU ÈHUGASAMIR
Væntanlegir starfsmenn fá viðeigandi fræðslu og
þjálfun og þurfa að standast laugarvarðapróf.

Við leitum einnig að handlögnum einstaklingi til
að sinna léttu viðhaldi í húsinu. Iðnmenntun er
æskileg en ekki skilyrði. Viðkomandi þarf að búa
yfir sömu kostum og að ofan er talið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2008.
Umsóknir skulu berast til þjónustuvers
Hafnarfjarðarbæjar merktar
„Ásvallalaug – starfsumsókn” eða í tölvupósti á
netfangið bjorgs@hafnarfjordur.is.
Nánari upplýsingar um störfin veitir
Björg Snjólfsdóttir forstöðumaður í síma 664 5544,
netfang bjorgs@hafnarfjordur.is.
Forstöðumaður Ásvallalaugar

4ËNLISTARSKËLI RNESINGA ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA TIL STARFA
PÅANËKENNARA Å FULLT STARF Å UPPSVEITUM RNESSÕSLU
&LÒÈIR 2EYKHOLT ¶JËRS¹RSKËLI OG GÅTARKENNARA Å HLUTASTARF
¹ 3ELFOSSI 5PPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ SKËLASTJËRA Å SÅMA  
EÈA   5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒNÅ  3ENDA
M¹ FYRIRSPURNIR OG UMSËKNIR Å TÎLVUPËSTI ¹ TONAR TONARIS
4ËNLISTARSKËLI RNESINGA ER EINN AF ST¾RSTU TËNLISTARSKËLUM LANDSINS
MEÈ STARFSEMI ¹  KENNSLUSTÎÈUM Å SÕSLUNNI &JÎLDI NEMENDA ER UM
 OG STARFA  KENNARAR VIÈ SKËLANN

JÓLAMARKAÐUR
REYK JANE SBÆR
Tjarnargötu 12 Póstfang 230 S: 421 6700 Fax: 421 4667
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

LAUSAR STÖÐUR
T Ó N L I S TA R S K Ó L I R E Y K JA N E S B Æ JA R
VETURINN 2008-2009
Kennarastörf í eftirtöldum námsgreinum eru
laus til umsóknar fyrir skólaárið 2008-2009
Klarinett
50% starf
Saxófónn
50% starf
Getur verið eitt og sama starfið.
Málmblástur
85% starf
Stór hluti af starfinu er trompetkennsla. Hluti af
starfinu er tímabundinn vegna leyfis.
Slagverk
40% starf
Starfið felst í kennslu á trommur og
hljómborðsslagverk.
Suzuki-fiðla
65% starf
Starfið er til tveggja ára vegna leyfis.
Tónfræðagreinar

65% starf

Umsóknum skal skilað til Starfsmannaþjónustu
Reykjanesbæjar, Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ
fyrir 30. maí n.k. Bent er á rafrænar umsóknir á
reykjanesbaer.is.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson,
skólastjóri í síma 421 1153 eða 863 7071 og Karen
J. Sturlaugsson aðstoðarskólastjóri í síma 421
1153 eða 867 9738.
Frekari upplýsingar er að finna á vef Reykjanesbæjar:
reykjanesbaer.is

VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!

Innritun stendur nú yﬁr í Heilbrigðisskólanum. Umsóknarfrestur er til 11. júní. Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu
skólans að Ármúla 12 og á heimasíðu, www.fa.is.
Umsækjendur sem óska eftir að mati á námi frá öðrum
skólum þurfa að skila ljósritum af prófskírteinum með
umsókninni.
Rafræn innritun fer fram í gegnum menntagátt
www.menntagatt.is/

Eftirtaldar námsbrautir eru í boði:
heilbrigðisritarabraut,
lyfjatæknabraut,
læknaritarabraut,
námsbraut fyrir heilsunuddara,
sjúkraliðabraut
sjúkraliðanám á brú og
tanntæknabraut.
Nánari upplýsingar um allar þessar brautir eru á heimasíðu
skólans. Athugið að skólinn býður einnig upp á fjarnám allt
árið í mörgum áföngum Heilbrigðisskólans.

Starfsþróunarstjóri.

Hafðu samband og fáðu upplýsingar um Hafnarfjörð og
hundrað ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar í síma 585 5500 og
á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

Innritun fyrir haustönn 2008

Fræðslusvið

reykjanesbaer.is

Skólameistari

TIL LEIGU

Skrifstofuhúsnæði til leigu.
Skrifstofuhúsnæði til leigu að Súðarvogi 7.
Herbergið er 50 fm. einn salur með 3 gluggum,
tölvu- og símatenging . Í sameign er aðgangur að
fundarsal, eldhúsi og snyrtingu.
Upplýsingar í síma: 824-3040 og 862-6679.

ÚTBOÐ

Til sölu Fjöllokkur
Tegund: Trumpf TC 200 ROTATION, árgerð 1996.
Öll verkfæri fylgja.
Áhugasamir hafi samband við:
Helga Eide Guðjónsson í síma 563 8029
eða helgi.gudjonsson@marel.is

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Strætóúrbætur - 2008
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 28. maí
2008 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur,
Tjarnargötu 11.
Opnun tilboða: 11. júní 2008, kl. 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12146
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Auglýsingasími

Innkaupaskrifstofa
– Mest lesið

TILKYNNINGAR

Bæjarstjórn Álftaness samþykkti þann 22. maí 2008
eftirfarandi deiliskipulagstillögur:
Grænn miðbær á Álftanesi - deiliskipulag

Deiliskipulag Suðurtúns

Nýtt deiliskipulag græns miðbæjar á Álftanesi. Um er að ræða
heildarendurskoðun deiliskipulags sem fellir úr gildi deiliskipulag
miðsvæðis sem samþykkt var 21.02.2006.

Breyting á deiliskipulagi íbúðarhverﬁs við Suðurtún. Skipulagssvæðið
afmarkast til austurs af opnu svæði meðfram Norðurnesvegi, til suðurs
af íbúðasvæði á miðsvæðisreit, til vesturs af íbúðabyggð við Skólatún
og til norðurs af Eyvindarstaðavegi.

Skipulagssvæðið afmarkast til austurs af Álftanesvegi og Norðurnesvegi, til suðurs af opnu svæði að stjórnsýslumörkum Garðabæjar og
Sveitarfélagsins Álftaness, til vesturs og suðurs af íbúðarsvæði við
Kirkjubrú, til vesturs af Breiðumýri og norðanverðu Sviðholti og til
norðurs af Breiðumýri, skóla- og íþróttasvæði, Skólatúni og Suðurtúni.
Deiliskipulagið tekur til verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæða á
miðsvæði Álftaness. Á norðanverðu miðsvæði er m.a. gert ráð fyrir
verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæði, markaðs- og ráðhústorgi,
vatnsrásum og grænum svæðum. Á sunnanverðu svæðinu er gert ráð
fyrir menningar- og náttúrusetri og hóteli.
Alls bárust 726 athugasemdir.

Deiliskipulag skóla- og íþróttasvæðis
Nýtt deiliskipulag skóla- og íþróttasvæðis á Álftanesi. Skipulagssvæðið
afmarkast til norðausturs af íbúðabyggð við Vesturtún, Blátún og
Skólatún; til suðausturs af miðsvæðisreit; til suðvesturs af Breiðumýri
og til norðvesturs af Suðurnesvegi.
Um er að ræða nýtt heildardeiliskipulag svæðisins sem tekur mið af
þeim breytingum sem þegar hafa verið gerðar og þeim áformum sem
felast í skipulagi miðsvæðis á Álftanesi og stækkun Álftanesskóla.
Deiliskipulagið tekur til skólasvæðis, þ.e. lóða Álftanesskóla, leikskólans Krakkakots og Íþróttamiðstöðvar Álftaness og íþrótta- og útivistarsvæðis með íþróttavöllum, vallarhúsi, skátaheimili og athafnasvæði
skáta, tjaldsvæði og almennu útivistarsvæði til leikja og útiveru.
Alls bárust 6 athugasemdir.

Í skipulagstillögunni er gert ráð fyrir breyttum deiliskipulagsmörkum
vegna aðlögunar að tillögu að nýju skipulagi miðsvæðis Álftaness.

Breyting á deiliskipulagi íbúðarhverﬁs við Breiðumýri og norðanvert
Sviðholt. Vesturmörk skipulagssvæðisins eru við Suðurnesveg, norðurmörk liggja sunnan við hesthúsahverﬁ að Breiðumýri, vesturmörk eru
um Breiðumýri og skólasvæði austan hennar og suðurmörk liggja um
tún í landi Gerðakots og Sviðholts frá Breiðumýri og þaðan norðan
Sviðholtsbæjarins að Suðurnesvegi aftur.
Breytingin felur í sér að deiliskipulagsmörk Breiðumýrar og norðanverðs Sviðholts breytast að deiliskipulagsmörkum skóla- og íþróttasvæðis, miðsvæðis og við bæinn Sviðholt.
Ein athugasemd barst.
Deiliskipulagstillögur græns miðbæjar og skóla- og íþróttasvæðis
voru auglýstar skv. 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 m.s.br. Tillögur að breytingu á deiliskipulagi íbúðarhverﬁs við Suðurtún og við Breiðumýri og norðanvert Sviðholt voru
auglýstar skv. 1. mgr. 26. gr., sbr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. Svör verða send þeim sem gerðu athugasemdir. Deiliskipulagstillögurnar verða sendar Skipulagsstofnun til
afgreiðslu.
Álftanesi, 22. maí 2008,

ÚTBOÐ – HELLA:
VIÐBYGGING LEIKSKÓLA

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og löggiltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgefandi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smárahvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting.
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík,
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Útboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 27. maí
2008 í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. júní 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12144
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Deiliskipulag Breiðumýrar og norðanverðs Sviðholts

ÚTBOÐ

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við
kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

Grandaborg - endurgerð lóðar.

Ein athugasemd barst.

Bjarni S. Einarsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi Álftaness

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

Rangárþing Ytra óskar eftir tilboðum í
viðbyggingu leikskóla við Útskála, Hellu.
Um er að ræða fullfrágengna byggingu
með steyptum kjallara og hæð með
burðarvirki úr tré, alls 230 m2.
Verki skal að fullu lokið: 15. des. 2008
Útboðsgögn fást á VGS- Verkfræðistofu
Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf. Austurvegi 42
Selfossi gegn kr. 10.000 kr. skilatryggingu.
Einnig er hægt að fá útboðsgögn á rafrænu
formi.
Tilboð skulu berast á skrifstofu
Rangárþings Ytra, Suðurlandsvegi 1, Hellu
í síðasta lagi ﬁmmtudaginn 12. júní 2008
fyrir kl. 11:00. Tilboð verða opnuð á sama
stað kl.11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska. Tilboð sem berast eftir
kl.11.00 á opnunarstað verða ekki opnuð.

Innkaupaskrifstofa

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

8–17

2 milljónir +

BÍLAR &
FARARTÆKI
Tilboð

Harley Davidson street Rod árg. 2006.
Nánast ókeyrt. 80 mílur. 1650 þúsund.
100% lán.. S:8932323
Volvo S-80 2.5 T 7/2007, ssk ek 8 þkm,
leður, álfelgur, zenon ljós, verð 4980
þús ath skipti ód.

Hyundai Santa Fe 4x4 árg 2001 ekinn
120.000 Ný tímareim og keðja fínn
bíll á fínu verði Sjá myndir www.bilasalaislands.is raðnumer 105661 Verð
1.190.000.- skoðum skipti

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði 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 reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Nýskoðaður!! Grand Cherokee Laredo
4,0, læst afturdrif. 13 l/100 km. Ekinn
138 þús míl. Mjög vel með farinn.
Tilboð stgr. 290.000.- S. 856 6736.
Nubira Daewoo station bíll, árg. ‘98,
bsk. 5 g. 1600 vél, 106 hö. Svartur,
skoðun í sept. V. 110 þ. Uppl. í s. 825
5623 eða 820 7121. Bíllinn er í Rvk.

Sparibaukur

Vagnar til sölu 15,5 tonna & 11,5 tonna
sturtuvagnar. Einnig Rúllu & vélavagn
með sliskjum. Uppl. í s. 869 2900.

Toyota Yaris árg. 2002 ekinn 102000
beinsk.mjög fínn bíll. ásett verð 880.000
fæst á uppít. verði 690.000. uppl. í síma
660 7575.
Til sölu 5stk fölningarhurðar og karmar
90cm breið. Hálfvirði. Uppl. í s. 848
0328.
Mazda RX7 árg. ‘93 til sölu, allar nánari
uppl. á www.123.is/mazdarx7.
Dathaisu Terrios arg 99 ek.142.000
verd 290.000 kr og vw.passat arg.98
ek.113.000 verd 525.000 kr. s.822-7078

Hyundai Santa Fe V6 1/2006, ssk ek 45
þkm, leður, topplúga, drkr, bílalán 2250
þús, verð 2980 þús ath skipti ód.

Fæst gegn yfirtöku á láni
5.4 m.

VW Touareg V8, árg 04, ek. 68.000km.
Hlaðinn aukabúnaði, mjög vel með
farinn. Fæst á góðu staðgreiðsluverði,
möguleiki á allt að 100% láni. Uppl. S:
867-5000.

0-250 þús.

BMW 545 árgerð 2004 ekinN 117.000
km. Bílinn er með öllum helsta aukabúnaði og vel farinn. Áhugasamir hafið
samband í síma 868 5001.

Tec Tour 580 Tkm 6/2007, sólasell,
markísa, tilboðsverð 2590 þús ! góð
kaup! 100% lán.

Milljón í afslátt

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

TILBOÐ Nissan Murano árg. 6/2006, ek.
33.000, sjálfsk, litað gler, álfelgur, þakbogar, sumar og vetrardekk ofl. Ásett
verð 5.600.000 TILBOÐ 3.800.000.
Uppl.s: 569-5151, 698-3840 virka daga.

Porche 911 Carera Cambriolet árg. ‘01,
ek. 60 þ.km. Blæja og toppur, með
öllum aukahl. Verð 6,9 tilboð 4990 þ.
S. 896 1116.

Land Cruiser 120 GX árg. 10/07 ek.
8þ., ssk., 33“ breyttur, dráttarkr., sóllúga
omfl. Nývirði 7540þ. Verð 6540þ. Áhv.
5500þ. Uppl. í síma 857 7245.

Til Sölu nýr Suzuki Grand Vitara diesel Luxery með öllum búnaði verð kr
3.590.000. Skoðum skipti á ódýrari.
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur 587 8888
& 860 1998.

Gæðaeintak af Volvo 850 árg 95 til sölu.
Sjálfskipting, 2.0 vél, 20v, aksturstölva
o.fl. Skoðaður 09 án athugasemda.
Ásett verð kr 370þ, TILBOÐ kr 250þ
(165þ út og lán með 15þ afb á mán).
Sími 821 9660 (Jón).
150 þ. kr bíll, mitsubishi lancer, árg. 97’
ek. 160 þ. Fínn bíll. Uppl. í s. 867 6081.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel.
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum.
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn
eigandi. Umboðsbíll. V. 7380 þús. S.
896 1116.

A-liner 5/007, sólasell, verð 1590 þús
100% lán.

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði 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 reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Bílar óskast
Óska eftir velmeðförnum VW Golf, sjálfskiftum, 5dyra. Verðhugmynd 500,000700,000 staðgreitt. Aðeins góður bíll
á góðu staðgreiðslu verði kemur til
greina. Upplýsingar í síma: 699 0229

Toyota Carina Station E árg. ‘94 ek. 200
þ. Verð 150 þ. Nýsk. Útlit þokkalegt.
Uppl. í s. 848 5280.

Bíll óskast. V. 0-50 þ. Skoðaður. s. 616
6779.

VW Polo árg.’96 til sölu sk.út’08 verð
50þ. uppl.s:6641073

Bíll óskast á verðbilinu 0-100 þús stgr.
Má alveg þarfnast lagfæringa.S.6598771.

500-999 þús.

Jeppar

3990þ..3990þ..3990þ..

2milljónir í afslátt! Listaverð 5990þ.
Range Rover 4.4 vouge árg. ‘03. Ekinn
83þ., ssk. með öllu. Áhv 3,3m. Uppl. í
s. 857 7245.
Honda Crv 1/2005, ssk ek 43þkm, verð
2490 þús,

Innflutningur og sala

Ford Ka árg. 04/’08 Ek. 2500 Nýr bíll á
gamla genginu. V. 880 þ. + vsk. Sumar
og vetrard. Lán getur fylgt. S. 896 1116.

Toyota Rav-4 Gx 1/2008, ssk ek 1 þkm,
drkr, bílalán 1550 þús, verð 3990 þús,
BMW X5 4.4 ek. 120 þús. árg. 2003. 20“
BMW felgur og dekk. Pro verð 3,5 millj.
stgr. Gerðu betur !! S. 899 7178.

PRO ehf
Sími: 897 9599
http://www.protrade.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Bílar til sölu

KTM 250 SXF 2007 Þræl skemmtilegt
og öflugt hjól. Verð 675þ s:8475130,
6602990

Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. www.tafe.
is S. 697 3217.

TYM Fjölnota tæki

Glæsilegur Ford Escape Limited V6.
árg. 2006 Ekinn 18.000 mílur. Hlaðinn
aukabúnaði, Bíll frá Brimborg enn í
ábyrgð! Verð 3.490.000 yfirtaka á láni
og skipti á ódýrari koma til greina. uppl.
í síma 822 0102.

Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð
lán. tym.is s. 697 3217.

Toyota Hiace ‘99 bensín til sölu. Ek.
187þ. Bíll í toppstandi. Örn - S. 8964920

1-2 milljónir

Einn góður fyri sumarið

Toyota Previa árg. ‘03 ek. 75 þ., bsk.,
yfirtaka á láni. Uppl. í s. 856 5761.

VW POLO BASICLINE árg 12/03, ek 47
þ. km, 1.2L Bsk, Verð 990 þ. Áhv 990
þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn:
111252 S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús,
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús,
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000.
www.islandus.com

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús,
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús,
Toyota Highlander frá 3100þús,
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús,
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími
5522000. www.islandus.com

Chrysler PT Cruiser. Árgerð 2002. Ekinn
119 þús km. 2429 cc. slagrými. Verð
1.100 þús. Uppl í síma 892-5005

Ford F-350 King Ranch 09/’07 ek. 15
þús. Verð 4.950 þús. Lán 4.400þús S.
896 4561.

Corolla’06,rauður,ek. 52þús. beinsk.
sumar & vetrardekk filmur og vindskeið,
verðh.1,8mill,uppl 8227057

Óska eftir dýrari jeppa í skiptum fyrir
Maserati GT3200, árg 2000, frábært
eintak, og Lincoln Navigator Ultimatum,
árg 2005, báðir bílarnir eru ca 12.5 m
virði.uppl í s: 892 1116

Óska eftir nýlegum sendibíl í skiptum fyrir Renault Traffic 9 manna dísel
árgerð 2004. Ásett verð 1.950.000 Örn
- Sími. 896-4920
Passat 1,8 árg. ‘98, 5 dyra, 5 gíra, ek.
178 þús. Sk. ‘09. V. 380 þús. Uppl. í s.
659 3459.

Til sölu Honda Jass árg2006 sjálfsk.
ekinn 45þus. Gott viðhald .áhvílandi
1450þus 26þús ámán. verð 1750þus.
Upplýs í síma 8946036.

Til sölu 44“ Patrol árg. 2001 ek. 175
þ. Vel útbúinn og góður bíll. Ingi í s.
864 6489.
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Húsbílar

Hjólhýsi

Palomino Colt 2005 9ft lítið notað,
fæst á góðu verði. Tilboð. Uppl. í s.
892 7791.
Til sölu fellihýsi Conway Cruiser árg.
‘95 mjög vel með farið. Galvineseraðir
undirvagn með bremsum. Uppl. í s.
891 9524.

Expedition ‘07, ekinn 19.500 km. 8
manna lipur og sparneytinn lúxusjeppi
hlaðinn aukahlutum, t.d. DVD, bakksk.
Leður og krókur. 35“ breyttur. Eyðsla
undir 13 á langkeyrslu. Stgr verð 5,3m.
Hagstæð yfirtaka í erlendu. Uppl 8990410

Starcraft fellihýsi árgerð 2000 9 ft. m/
fortjaldi mjög vel með farið og í góðu
ástandi verð 500.þús upplýsingar í síma
6691339

Tjaldvagnar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696
3522.www.ke.is

Útsala!

Camp Let tjaldvagn, árgerð 2003, til
sölu. Verð 450.000. Uppsýsingar í síma
860 4416 & 568 6212.

Mótorhjól

Tjaldvagn

MONTANA COMANCHE árg 2002 til
sölu, fæst á 250000, góður vagn. uppl. í
síma 660 7575.

Volvo XC 70 2008

Útsala a Köfunarbúnaði & Námskeiðum
www.kofunarskolinn.is Sími 699 4556.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Hjólbarðar
Til sölu felgur, sumardekk og hjólkoppar
undir Toyotu Aygo ónotað. V. 38 þ. S.
896 2125.

Camplet-Appalo árg. ‘04. Vel með farinn. Uppl. í s. 821 8686 / 820 5887.

Nýja útlitið, umboðsbíll, ekinn 4þ.km.
2.4L Turbo díselvél, leður, rafmagn + hiti
í sætum, þjófavörn, toppgrind, sjálfsk.,
aksturstölva, innbyggð barnasæti omfl.
Frábær bíll. Verð 6.590þ. Skoða skipti.
Uppl. s. 669 4477.

Combi Camp ‘2000, Panda, með fortjaldi, ál-beisliskassa , gashitara og nýrri
yfirbreiðslu. 894-1071

Flug

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götuskráð, spil, álfelgur, stuðarar og handahlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús.
Uppl. í s. 824 6600.

Varahlutir
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar
í VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu,
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

Bátar

TILBOÐ. 1800þús. LandCruiser 90, ‘00.
Common Rail sjálfskiptur 35“ Sími 8972454

ÞJÓNUSTA

Ódýr jeppi

Terrano 2 leður, topplúga, sjö manna.
ekinn 220.000 í góðu lagi. Fæst á
550.000 uppl. í sima 660 7575.

Pallbílar

Veitingastaðir
Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 &
www.hafidblaa.is

HD Road King 2003, Ekið 9138, Verð
1590 þús. Mjög flottur hippi. Uppl. í
s. 824 6600. Sjá fleiri myndir á motorhjol.net

Hreingerningar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra verð.
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús,
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota Tacoma
frá 2990þús, Toyota Tundra frá 3090þús.
Sími 5522000. www.islandus.com

Til sölu Kawasaki KXF 450 árg. ‘06. Ek.
40 tíma. ASV kúpling og bremsu haldföng Acerbis. Ál handahlýfar V. 500.000,
engin skipti. Uppl. s. 862 8441.
Kawaskai KX 250 árg. ‘00 á 180 þ.
Og Yamaha VR 400 árg. ‘01 á 240 þ.
Bæði hjólin í góðu standi. Uppl. í s.
865 1268

Mótorar, dælur, fittings, lokar og fl.
Smíðum slöngur. Vökvatæki ehf,
Seltjarnarnesi. S. 561-2209

Vespur
Xinling vespa ‘06 svört til sölu, 50cc,
ekin 1090 km, skoðuð ‘09. Eyðir ótrúlega litlu. Verð 85.000kr og ónotaður
hjálmur fylgir. Uppl. 692-1441

Ekkert út!

Fjórhjól

Verktakar athugið! VW Transporter
Kombi, Bensín, skráður 10/2001,
146.000 km, til sölu gegn yfirtöku á SPbílasamningi. Nánari upplýsingar í síma
892 9841 & shc@hive.is.

Ford F350 King Ranch 09/2007 Ekinn
15 þús. Verð 3.700 þús + vsk S: 896
6800

Sendibílar

1988 - 2008

seadoo 3d-di 130 hö jetski 08-2007
sem nýtt 11klst notkun ný kerra fylgir
ásett verð milljón nánari upplýsingar:
6608916
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Eifelland Deseo lítið
notað hjólhýsi 2007 til
sölu.

Polaris Outlaw 50 nýtt árg 2007 verð
230 þús. Polaris Outlaw 90 nýtt árg
2007 verð 340 þús S:8966800

2 gashellur, ísskápur, ofn, vaskur, klósett, miðstöð, 5 opnanlegir gluggar
með blindgluggatjöldum og flugnaneti,
útiljós, aukarafgeymir, hleðslutæki,
grjótgrind, 2x9 kg. Gaskútar, 220/12v
innstungur, 4 svefnpláss, 2 lestarlúgur.
Verð 1650 þ. Nýtt (1890 þ.) Gsm 863
4553.

Vy-þrif ehf.

Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár.
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is
til sölu nýr bayliner 175 með Mercruser
130 hpvél innbord gengur 50 mílur vil
skipti á fjórhjólum. S. 894 0632.

Garðyrkja

Reiðhjól
Fellihýsi

Renault Midlander 98 til sölu, ekinn
228 þ. 1,5 t lyfta, kælir,skoðaður 09. V.
1.2 m/vsk. S: 659 4465.

Vörubílar

Vikingur700 ‘90. Vél 2000,190hö,mikið
endurnýjað og vel tækjum búinn.Tilboð
óskast,s.8979816.

Yamaha WR 450 árg 03 hjól í toppstandi, lítið notað. Verð 360 þús, uppl í
síma 8963788

Scania R 560 árg. ‘07 ek. 61 þ. Vel útbúinn bíll ásamt Langendorf malarvagni
árg. ‘07 með yfirbreiðslu. V. 18,6. + vsk.
S. 866 7511.

Fleetwood Chayenne árgerð 2007 10
fet, svefnpláss fyrir 6 Hobbyhúsið ehf
- Dugguvogi 12 - 104 Reykjavík - S. 517
7040 & www.hobbyhusid.is

TIL SÖLU

SÝNINGAR
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Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og
gámalásar í palli. V. 11,2 millj. + vsk.
Uppl. í s. 894 1705.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Blómstrandi garðar

Húsaviðhald

Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinnum öðrum garðverkum. Þið hringið og
við komum. S. 695 5521
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823
4924.
Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra
sem smáa sem og aðra jarðvinnu. Fljót
og góð þjónusta. Stálás ehf S: 860-2610
stalas@simnet.is

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari Sími 553 2999.

Garðeigendur ATH!

Klippum tré og runna. Fellum einnig
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 661
1726.
Bjóðum upp á garðslátt fyrir húsfélög
og einstaklinga. Sláum, rökum og hirðum. Höfum reynslu af garðyrkjustörfum.
Garðsláttur ehf, s:840-4047

Caelum verktakar
Hellulagnir, flísalagnir, múrviðgerðir, parketlagnir, klóaklagnir,
drenlagnir og margt margt fl.
Fagleg og fljót þjónusta. Tökum
að okkur stór og smá verk.
Tilboð að kostnaðarlausu.
Upplýsingar í síma 820 8888.

TIL
SÖLU:
WESTWOOD
20hp
SLÁTTUTRAKTOR lítið notaður, m/
1 venjulegu og 1 mulnings sláttuborði(127cm), reimadrifinn 300l safnari
sem EKKI stíflast í blautu grasi, uppákeyslu kerra fylgir með. V 500 þús. uppl.
í S: 8602014

Pípulagnir

Trjáklippingar

Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipulagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723.

Ert þú að byggja?

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir 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

Önnur þjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Bókhald

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

Alspá
445 5000 & 823 8280

Húsasmíðameistari.

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

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.

Sólpallasmíði

Reynsla & vönduð vinna. Föst verðtilboð
eða tímavinna. Ólafur Örn s. 696 5460.

Málarar
RemontMax
spörslum, málum, parketleggjum, gifsum og flísaleggjum
Gott verð.
S. 849 9301
&
www. flisarogmalun.is

Getum bætt við okkur verkefnum úti og
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf.
S. 896 5758.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

Sólpallar og Gluggar!
Getum bætt við okkur verkefnum. Sérhæfum okkur í sólpöllum og gluggum.
Verklist ehf S. 661 5453 Agnar
&
662 5042 Guðni.

Smáverk

Tökum að okkur flest öll tilfallandi smáverk utan húss og innan. S. 893 4991.

Viðgerðir

ÞJÓNUSTA

Tökum að okkur alla almenna jarðvegsvinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur &
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Sófar, skenkar, borð, stólar, lampar, gjafavara, smávara á allt að 70 %
afslætti. Húsg. Heim lagersala Kletthálsi
13, 110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.
is

Trésmíði
Sólpallar

Viltu pallinn áður en sólin kemur?
Komum á staðinn og gerum tilboð þér
að kostnaðarlausu, erum búnir að vera
í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir
og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar
veittar í síma 697 9660, Ólafur.

Barna og unglingahúsgögn á allt að
70% afslætti. Lagersala Kletthálsi 13,
110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Spádómar
Vasar , kerti , kertastjakar, lampar, loftljós, bakkar, skrautblóm, hillur, og margt
, margt fleira . Geggjað í sumarhúsið.
Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 13, 110
Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil
tæki
í
alla
BÍLA
&
JEPPASPARNAÐUR: 7% til +27% þetta
virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr.
30 daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða
16. S:5178400 WWW.SKM.IS

ÞJÓNUSTA
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Sjóstangveiði - Andrea

Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa.
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

HEIMILIÐ
Ónotaður uppblásinn nuddpottur með
digital hitastilli, þarf engin verkfæri til
upps. V. 99þ. S. 863 8007.

Gisting

Húsgögn

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300
orlofshus.is

Snyrting
Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og
henta vel sem fjölskylduhundar. Uppl á
www.draumora.com eða í S.696 4488.
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is

Íbúð og rúmgóð herbergi til leigu í
Berchtesgaden sem er á besta stað í
S-Þýskalandi. Uppl. í s. 824 1838 www.
ferienwohnung-schoensicht.de www.
friedwiese.de

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nánari uppl. í síma 6978928 Sigríður

HÚSNÆÐI
Til sölu Sky HD móttakari Thomson 300
GB harður diskur. S. 8941272
Til sölu er spilda úr jörð
Hafnar,Hvalfjarðarsveit.190 hektarar flatlendi og ca.700 hektarar fjalllendi.Erum
með samning við Vesturlandsskóga.
Tilboð óskast eða hafið samband við
Ólafínu í S: 8934209.

Am. Cocker Spaniel hvolpar. Ættbókarf.
frá HRFÍ. Faðir innfluttur. S. 894 0255.

Glæsileg sófasett með
hágæða ítölsku leðri.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Stafaparket til sölu. Rustik Eik 48 fm.
Tilboð óskast. Uppl í síma 697-3041
Verslunarinnrétting úr barnafataverslun
hentar mjög vel í ferðamannaverslun,
stórir speglar, loftljós, kastarar, 2 gínur
ofl. Einnig er til sölu Orbitek æfingatæki.
S. 868 4110.

Nýtt á Íslandi !
CALLUS PEEL
Frábær meðferð til að
ná siggi af hælum og
tábergi

Tölvur
PS3, 12 leiki, meðal annars gta4. v. 80
þ. Uppl. í s. 867 6081.

Vélar og verkfæri

Aloe vera drykkurinn
Til sölu pökkunarvél Ilpra Carrera 500
og 1000 upplýsingar 6605606 eða
arnthor@somi.is.

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 8407273, Halldór.

Verslun

Var með ristil- og magavandamál í 22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn hjálpaði mér.
Sjálfstæður dreifingaraðili FLP,
Guðmundur A. Jóhannsson, s.
662 2445 eða á www.4ever.is
Frí heimsendingarþjónusta
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. 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

Meðferð sem tekur aðeins 15
mínútur Örþunnir klútar lagðir
á svæðið fóturinn pakkaður
inn í plastfilmu í 10 mín Skafa
ÞÉTT með spaðanum í 2 mín
og raspa húðina vel á eftir Að
lokum borið á krem Pakki með
sköfu, raspi ásamt 10 auka
raspfilterum kremi, 5 pakkningar af undraklútunum með 2
stk í pk. og kremtúpu Á verði
einnar fótsnyrtingar
Útsölustaðir Snyrtistofur
Fótaaðgerðastofur Apótek Verð
kr 5900 www.eyglo.is

Fást nú með veglegum afslætti m.v
stgr. Einnig er boðið upp á 10 mánaða
greiðsludreifingu á kort VAXTALAUST.
Ath. Aðeins er um fáein eintök af hverjum og einum sófa að ræða. Eigum
einnig nokkrar aðrar týpur en myndirnar sýna. Einnig eru fáeinir stólar og
legubekkir í boði. Frekar upplýsingar
veitir Sigurður í síma 868-5001 milli kl:
08:00-18:00

Óska eftir hvolpi og/eða stálpuðum
hundi. Sími 8696950
Am. Cocker Spaniel hvolpar til sölu tveir
rakkar eftir tilbúnir til afhendingar með
ættbók frá Hrfí uppl. í síma 8695405
Dachshund hvolpar til sölu. Tilbúnir til
afhendingar. Fullsprautaðri, örmerktir
og ættbókafærðir. Uppl. í s. 863 0474
eða www.123.is/manaskin

Ýmislegt
Málverk
Til sölu ólíumálverk eftir Tolla, tilboð
óskast, uppl. í síma 892-1524.

Dýrahald
Hundagalleríið auglýsir

Til leigu nýl. 4ra herb. raðhús í Hraunbæ
Rvk. Leiga pr. mán. kr. 185.000, auk bvt.
Greiða þarf fyrirfram tryggingu í pen.
kr. 555.000. Laust nú þegar. Uppl. í s:
898 3420

Herbergi til leigu húsgögn fylgja, miðbær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895
0497.
Til leigu 98 fm. íbúð í Grafarvogi. V. 150
þús. á mán. fyrirframgr. Laus nú þegar.
Uppl. í s. 848 7007.

Jóga & Velliðan á Reykholti www.icelandyoga.com S. 435 1260

Til leigu frá 1.júní, stórglæsileg 3.herb.
100 fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði.
Ísskápur, uppþvottavél og stæði í bílakjallara fylgir með. Einnig möguleiki
á að fleira fylgi. Aðeins langtímaleiga,
verð kr. 165 þús.(hússj.innif.) uppl. S:
897-9703.
Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.is

Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bómullarlök enn á gamla genginu. S. 891
6447, Óli.

Njálsgata vel skipulögð 57FM 2-3
Herb.115Þ Mán.2 Mán, trygging skilyrði.866-1551.

Herbergi til leigu húsgögn fylgja, miðbær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895
0497.

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Ferðaþjónusta

Whole body massage Telepone 841
8529.

Til leigu í Keflavík 400 fm einbýlishús.
6 svefnh. Frá 1 júlí, hagstæð leiga. S.
893 1992.

45 fm stúdíóíbúð til leigu í Kópavoginum.
Verð 75 þ. Uppl. í s. 695 7968.

Fæðubótarefni

Nudd

Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4532.

Björt og góð 2ja herb íbúð í Vesturbæ,
nálægt KR vellinum. Aðeins reglusamir
ásamt skilvísum greiðslum koma til
greina. Leiga 120 þús á mán. Uppl. í
s. 898 1188.

Námskeið

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Húsnæði í boði

Glæsilegt 6 herb. raðhús til leigu í Kóp.
Nánari uppl. í s. 896 2896 & 695 4000.
2 herb íbúð til leigu í 112 Reykjavík.
Nánar uppl. á e-mail 42rent@gmail.
com
Einbýli í Þorlákshöfn til leigu frá 1.júlí.
Traustur leigjandi óskast. Garður, pallur
og pottur. 130 þús. Uppl. s.897-3033
4-5 herb.glæsileg íbúð til leigu í
Bakkahverfi.(109)Aðeins
reglus.
fjölsk.160 þús pr.mán.Hússj innif.
S.8962878.
15 fm risherbergi í vesturbænum fæst
leigt fyrir 25.000 kr. á mán. Aðgangur að
WC en ekki sturtu. S. 822 9515 á milli
17:00-19:00.

50% Off summer prices

ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks MdFrd; 18-19:30 start 26/5, 26/6. Level II:
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start
16/6, 6/8. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd;
20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.588
1169-www.icetrans.is/ice

200fm raðhús í fossvogi til leigu næsta
vetur. V. 250 þús á mán + hiti og rafm.
Uppl. á kra7@hi.is

Hreinræktaðir
labradorhvolpar.
Upplýsingar á www.soltuns.bloggar.is
og í síma 4661165

TIL LEIGU
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Ýmislegt
Vinnupallur til sölu. Pallurinn nær upp
fyrir 4 metra vinnuhæð. Verð 50þ. S:
8212023

HEILSA
Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
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Til leigu 3 herb. íbúð í Kóp. Uppl. í s.
690 0080.
Til leigu 330 fm einb. m. 2 íbúðum við
Fagrahjalla í Kópavogi. Húsið sem skiptist í 262 fm 6-7 herb. íbúð m. tvöf. Bílsk.
og 2ja herb. m. sér inng. Leigist í einu
eða tvennu lagi. Nánari uppl. Á Húsavík
fasteignasölu sími 510-3800

Til sölu sérhannað Finnskt bjálkahús,
rúml. fokhelt á gullfallegum stað í
Borgarfyrðinum við sjóinn í skógivöxnu
landi, er úr rúnuðum bjálka og með 180
ferm. verönd, ýmsir möguleikar, uppl. í
892-1524.

GG flutningar óska eftir að ráða vana
meiraprófsbílstjóra á treyler ti starfa nú
þegar. Mikil vinna. Uppl og umsóknir í
síma 581-4410

Atvinnuhúsnæði

Vaktstjóri á Pizza Hut
Sprengisandi

Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut
Sprengisandi. Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta,
þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur:
Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, 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.

Til leigu falleg 94 fm 4ra herb. íbúð
á 3. hæð m. sérinng. við Laufengi í
Reykjavík. Nánari uppl. á Húsavík fasteignasölu, sími 510-3800
Til leigu góð 74 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð við Hverfisgötu í Reykjavík.
Nánari upp. á Húsavík fasteignasölu,
sími 510-3800
Rúmgóð og snyrtileg 3herb íbúð á
7.hæð. Björt og opin, stór herbergi,
sér þvottahús. Laus frá 1.jún, 100fm,
leiga 150þ. Leigutími samkomulag.Uppl
í síma 8979711
4. herb íbúð + lokuð bílageymsla í 112
til leigu frá 15. júní, langtímal. 165 þús.
893 5580
5 herb.á 3ju hæð í fjölb. v/Háaleitisbr.
Leiga 169,þús. með hússj. og rafm Uppl.
í 696-4622

Til leigu á besta stað í Hfj atvinnuhúsnæði 200 fm. Góður & bjartur salur,
skrifstofa, geymsla & wc. Allt ný málað
og yfirfarið. Gott útisvæði. Leiga pr. mán.
kr. 290.000, auk bvt. S. 898 3420.

Bílskúr
Til leigu 24 fm bílskúr á Flyðrugranda.
35000 kr á mánuði. Uppl. í síma
8964409.
Vantar bílskúr til leigu undir geymslu á
búslóð og fjórhjóli helst á sv. 112 -113
-270. S. 856 5761.

Vantar þig hlutastarf í
sumar og næsta vetur?

Húsnæði óskast
Heiðarlegur og háttvís 26 ára óskar eftir
íbúð á sanngjörnu verði. S. 847 1005.
Reyklaus og reglusamur maður óskar
eftir herb. Greiðslugeta 32.000 á mán
. Meðmæli ef óskað er . Gunnar S:
869-4895
58 ára kona óskar eftir lítilli íbúð, helst í
HFJ, frá og með 1. júlí. Greiðslugeta 80100 þús. Meðmæli ef óskað er. Uppl. í
s. 555 4217 / 697 5150.
Óskum eftir 5-6 herb. íbúð eða húsi
fyrir 1 ágúst má vera fyrr Upplýsingar í
síma 8982716 og 6997558

Húsnæði til sölu
Stop! Stop! Stop!

Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu.
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í gönguleiðir. Miðsvæðis í Rvk. V. 22.5 m. 4,15%
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

Sumarbústaðir

ATVINNA
Atvinna í boði
Vantar þig örugga vinnu
í sumar, sem gefur auk
þess gott veganesti út í
lífið?
Félagsleg heimaþjónusta gæti
verið eitthvað fyrir þig. Ýmis
verkefni í boði og vinnutími
getur verið sveigjanlegur.
Störfin henta jafnt körlum sem
konum. Viljum líka ráða fólk í
kvöld- og helgarvinnu.
Upplýsingar veita Bryndís og
Elfa Björk í síma 535 2720,
netföng:bryndis.torfadottir@
rvk.is
og elfa.ellertsdottir@rvk.is

Kvöld og helgarvinna

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

Íspólska ráðningarþjónustan
útvegar starfsmenn, beinar
ráðningar gott verð góð þjónusta s. 770 0543. Szukasz
pracy? - wyslij swoje cv na
adres ispolska@ispolska.com,
tel. 841 9008.

Viltu vinna vaktavinnu?

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
starfólki. Um er að ræða störf í veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind
í síma 692-9759.

Hlöllabátar Þórðarhöfða óska
eftir duglegu og hressu fólki
í vaktavinnu. Mikið að gera.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. S.
892 9846.

Gluggasmiðjan, Viðarhöfða 3
Reykjavík, óskar eftir að ráða
bílstjóra til starfa á vörubíl fyrirtækisins.
Upplýsingar gefur Búi
Guðmundsson í síma 577 5050
og á staðnum.

Matreiðslumaður óskast

Vélamaður
Exavator worker

Óskum eftir matreiðslumanni
sem fyrst. Í boði er sumarafleysingar eða framtíðarstarf.
Upplýsingar og umsóknir á
www.kringlukrain.is eða í s.
863 8900.

Vektakafyrirtæki óskar að ráða
vélamann á gröfur og almenna
jarðvinnu.
Contructuction seeks for a
worker on exavators and other
related work.
Uppl. í s. 896 1001. Inf. tel. 896
1001.

8 months. From Sept.
Salary 5500 dkr/month.

Starfsfólk óskast í afgreiðslustörf á kvöldin og um helgar.
Yngri en 18 ára kemur ekki
til greina. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Hársnyrtinemi óskast á hársnystistofu
í miðborg Reykjavíkur. uppl. gefur
Sigurpáll í s. 896 8544 & 551 3010.

Rennismiðir óskast
Vélvík ehf óskar að ráða rennismiði í framtíðarstörf. Tækifæri
fyrir vandvirka menn með
metnað.
Vélvík ehf, Höfðabakka 1, 110
Reykjavík Sími 587 9960, netfang velvik@velvik.is
Thorvaldsen er að leita að duglegum
vaktstjóra sem þolir mikið álag. Ekki
undir 24 ára og þarf ad hafa einhverja
reynslu. Erum einning að leita að fóki
í kvöld og helgar vinnu. Uppl. veitir
Kristín í s: 6163001 eða Rósa Amelía í
s: 8447978

Atvinna óskast
Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

Óska eftir hörkuduglegum starfsmönnum í slátt. Uppl. í s. 821 2676 á milli
15-19.
Leikskólinn Skerjagarður óskar eftir
leikskólakennara eða áhugasömu fólki
til starfa næsta skólaár. Leikskólinn er
einkarekinn 2ja deilda fyrir börn 18
mán. til 6 ára. Lögð er áhersla á faglegt starf þar sem einstaklingurinn fær
að njóta sín í notalegu og öruggu
umhverfi. Uppeldisstarfið snýst um að
hvetja börnin svo þau verði virkir, sjálfstæðir og umfram allt ánægðir einstaklingar. Starfað er eftir Rggio Emilia. Allar
nánari upplýsingar veita Ella og Sóldís í
s. 822 1919 & 848 5213.
Vantar starfsmenn í útivinnu og 2 gröfumenn. Uppl. í s. 820 5860.

Framtíðarstarf

Okkur vantar vana menn til stafa við
smíði & uppsetningu á álgluggum.
Mjög góð vinnuaðstaða, góða laun fyrir
góða menn. Uppl. sendast á algluggar@
algluggar.is Álgluggar JG, Flugumýri 34,
270 Mosf.

Vélstjóra

Yfirvélstjóra 1000hö vantar á MB Mörtu
Ágústsdóttir frá Grindavík til netaveiða
frá 1 júní. S. 426 8286 & 894 2013.

Are you a loving person who
wants to take care of our 2
years old son and do house
work? Then we will like you to
be part of our family.
Interviews in July in Reykjavik.
lisbeth.borg@mail.dk

B.S.J Gröfuþjónusta Getur bætt við sig
verkefnum. Tekur að sér bæði Stór sem
smá verk. Uppl. í síma 866 1500.

TILKYNNINGAR
Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666 Opið allan sólarhringinn.

908 6666

Við viljum vera sumardísirnar þínar í
nótt. Opið allan sólarhringinn.

FASTEIGNIR

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir
starfsfólki Um er að ræða bæði
dag, kvöld og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 844 6292,
Eva, milli kl. 12- 15 eða sendið
umsókn á eva@hroi.is

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða
vönum mönnum í fullt starf
eða sumarstarf. Mikil vinna í
boði og íslenskukunnátta nauðsynleg.
Upplýsingar í síma 857 0900.

Veitingastaðurinn Carpe
Diem

Veitingarstaðurinn
Carpe
Diem
Rauðarárstíg leitar eftir duglegu fólki
til starfa strax í sal og morgunmat. Ef
þú ert 18 ára eða eldri, dugleg/ur og
stundvís og vilt vinna á skemmtilegum
vinnustað endilega hafðu samband í
síma 6956701 eða 6956702 eða kíktu
til okkar.

Veitingahúsið - Laugaás.
Bettís

Humarskipið í Reykjavíkurhöfn óskar
eftir starfsfólki í sal og aðstoðarfólki í
eldhús. Upplýsingar í síma 8965015.
Ferskasti fiskurinn í bænum.

Okkur vantar áhugasaman og
lífsglaðan starfskraft í sal og
starfskraft í uppvask og aðstoð
í eldhús. Góður starfsandi.
Góð laun fyrir réttan aðila.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar á staðnum. Veitingahúsið Lauga-ás,
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

Er hugsað um þig og á
þínum vinnustað?
Hamar ehf óskar eftir að ráða
til starfa reynda menn á sviði
málmiðnaðar. Hamar er fyrirtæki staðsett miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu í nýju og
fullkomnu húsnæði sem er vel
tækjum búið, starfsmannaaðstaða er til fyrirmyndar og vel
er hugsað um allan aðbúnað
fyrir starfsmenn, í stuttu máli
við hugsum vel um okkar menn
og leggjum mikið upp úr því að
við komum heil heim í lok dags.
Upplýsingar gefa Ormur Helgi
í síma 6603602 og Sigurður K.
Lárusson í síma 6603613.

FASTEIGNIR

Seilugrandi 2
107 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja með bílskýli

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 18.425.000
Bílskúr: Nei

Torg

Opið
Hús

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn. Húsið er byggt árið 1979 og þarnast endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja eignast húsnæði
á þessum frábæra stað – þetta er sannarlega sveit við borg. Verð 17,5 m.

Skorradalur – Glæsilegt heilsárshús

Frum

3ja herb.íbúð 100 fm með bílskýli
í Kópavogi til leigu. Laus frá 1.júní.
155.000 kr. með öllu. Sími: 6612007

Flott heilsárhús á 8.000 fm EIGNARLÓÐ við Dagverðarnes 74 með fallegu
útsýni yfir Skorradalsvatn. Húsið er 64 fm finnskt bjálkahús á einni hæð á
steyptri plötu. 2-3 svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir
þvottavél, eldhús og stofa. Húsið selst með öllu innbúi. Kalt vatn, hitatúpa,
rafmagn og e-max internettenging. Góð timburverönd er við húsið og
eignarlóðin er kjarri vaxin og rennur lækur við lóðina. Skorradalur er eitt
vinsælasta sumarbústaðarsvæði landsins, en þar er landið skógi vaxið og
vatnið hefur mikið aðdráttarafl, bæði fyrir þá sem velja silungsveiði eða
vatnasport. Gönguleiðir er fjölmargar og golfvöllur er í uppbyggingu í
dalnum, auk þess er stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. Verð 32,0 m.

Sumarhús í Húsafelli

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi
616-6642
katrin@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30

Verð: 31.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð með sérinng. af svölum og stæði í bílageymslu. Forstofa með náttúruflísum á
gólfi. Stofa og borðstofa með parketi á gólfi og þaðan er útgengt á suðursvalir. Eldhús er opið í stofu með
snyrtilegri innréttingu og náttúruflísum á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp og dúk á gólfi. Tvö
barnaherbergi með dúk á gólfi. Baðherbergi er með gráum flísum, baðkari með sturtu og glugga. Tengi f.
þvottavél. Stór geymsla í kjallara sem ekki er inn í fm. fjölda eignar.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Til sölu 22 fm sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í Húsafelli. Svefnherbergi m/svefnaðstöðu fyrir 3 auk rislofts, stofa, eldhúskrókur og baðherbergi. Í húsinu er rafmagn og HEITT og kalt vatn. Fín timburverönd með
skjólgirðingu og heitum potti. Þetta er lítið og snoturt hús á draumastað.
Verð kr. 5,9 m.
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Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

lögg. fasteignasali, hdl. lögg. fasteignasali, hdl.
Egilsstaðir
Reykjavík

Jón H. Hauksson

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

105 Reykjavík

200 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Virkilega falleg og mikið endurnýjuð íbúð á þessum vinsæla stað
í Hlíðunum. Búið að taka dren og skólp, hitalagnir nýjar. Í sumar
verður húsið viðgert og steinað að utan, gluggar yﬁrfarnir og
opnanleg fög endurnýjuð allt á kostnað seljanda.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

270 Mosfellsbæ

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár 2008
Annað Nýbygging

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Lóðirnar samtals
Annað

Lóðir til sölu undir 4 raðhús ásamt samþykktum teikningum á
vinsælum stað. Lóðirnar eru tilbúnar með púða og samþykktum
teikningum. Raðhúsin eru á 2 hæðum með mjög góðu skipulagi.
Hægt að nálgast teikningar á fasteignasölunni.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

104 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 185,2 fm
Byggingarár 1968
Annað Atvinnuhúsnæði

87 millj.
347
1983
Frábær
staðsetning

Dugguvogur
Vel staðsett 185, 2 fm atvinnuhúsnæði. Eignin er á 2 hæðum,
neðri hæðin er einn salur með innkeyrsludyrum. Á efrihæð voru
skrifst., en hefur verið breytt í gistiaðstöðu með 3 svefnherb.,
baðh. með sturtu, eldhúsaðstöðu og setustofu.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

730 Reyðarﬁrði
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

4
123,5 fm
1996
Frábær staðsetning

37,9 millj.
6
196 fm
2006
Skipti á eign í
Reykjavík

Sunnugerði

Starmýri

Yﬁrtaka lána, lág útborgun, eftirstöðvar til allt að eins árs
Glæsilegt 6 herb einbýli. Eignin skiptist í 5 svefnh., fallegt
eldhús, 2 baðh., stofu, borðst., sjónvarpshol, forstofu, þv,hús og
bílskúr. Hitalögn í gólfum. Göngufæri í skóla og íþr.mannvirki.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

170 Seltjarnarnes
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

113 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

24,9 millj.
3
85,6 fm
1985
Fallegt
sjávarútsýni

Austurströnd
Falleg og vel skipulögð íbúð á góðum stað á Seltjarnarnesi. Tvö
rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Gríðarlega fallegt sjávarútsýni.
Húsið tekið í gegn að utan fyrir 2 árum síðan, múrviðgert og
málað. Stutt í alla almenna þjónustu.

247,2 fm
1.350 fm
Einstakt
tækifæri

108 Reykjavík

108 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 4ra her. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Frábær
staðsetning, skólar og öll þjónusta í göngufæri. Eignin skiptist í
forstofu, 2 svefnh., rúmgott eldhús, stofu, sólstofu með kamínu,
þv.hús innan íbúðar og sér geymsla á jarðhæð.

Tilboð

Laxatunga

Síðumúli
Mjög gott verslunar- og skrifstofuhúsnæði á jarðhæði. Húsnæðið
skiptist í dag í stóran sal, skrifstofu, kafﬁstofu, geymslur og
snyrtingar. Húsnæðið er í góðu standi. Frábær staðsetning og
gott auglýsingargildi.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

101 Reykjavík

Laugavegur
Um 400 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð ásamt 6 vel skipulögðum lúxusíbúðum á 2 og 3 hæð. Íbúðirnar eru frá 75 til 115
fm að stærð og verða allar með góðum svölum eða sér garði.
Húsið er mjög fallegt og mikið lagt í að halda í götumyndina.

26,9 millj.
3
93 fm
1949
Mikið
endurnýjuð

Bólstaðahlíð

Álfhólsvegur
Glæsilegt 6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum tvöföldum bílskúr miðsvæðis í Kópavogi. Útgengi er
frá stofu og sjónvarpsherbergi á pall og þaðan út í suður garð.
Mjög snyrtileg aðkoma og fallegur garður.

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

64,9 millj.
6
280 fm
1973
Glæsileg eign

29,9 millj.
4
123,1 fm
2004
Björt og falleg
eign

Þórðarsveigur
Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Einstaklega björt og falleg eign. Stofan er mjög rúmgóð og
skemmtilega hannað sjónvarpshol í stofurýminu. 3 rúmgóð
herb. með góðum skápum. Íbúðinni fylgi geymsla og stæði í bílageymslu. Skipti möguleg á minni eign í Kórahverﬁnu í Kópavogi.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar
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STEINHELLA

HAFNARFJÖRÐUR
Baldvin Ómar
Lögg. fasteignasali

Bæjarbrekka 12, Álftanesi
OPIÐ HÚS Í DAG
Sunnudag 25. maí kl. 15:30 - 16:00

EINKASALA
EINKASALA

Verð: 32,7 millj.

Nýtt og glæsilegt 210,2 fm
atvinnuhúsnæðisbil með
tvennum innkeyrsludyrum

Dæmi um fjármögnun:
65% lánastofnun
20% lán frá byggingaraðila
Útborgun 4.905.000

þannig að hægt er að keyra í
gegn. Staðsteypt og vandað húsnæði með steyptu millilofti að
hluta sem er mjög vel staðsett
innan hverfis.

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Sími 510-3800

Frum

ALLAR
ALLAR NÁNARI
NÁNARI UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR ÁÁ SKRIFSTOFU
SKRIFSTOFU

Fallegt ca 154 fm parhús,
Fallegar innréttingar, sólpallur, heitur pottur. 2 svefnherbergi. Glæsilegt útsýni er
frá húsinu. Verð 49 milljónir.
Nánari upplýsingar gefur Baldvin
hjá Húseign í síma 585 1000 eða 898-1177

Klukkuholt 10. Álftanesi
OPIÐ HÚS Í DAG
Sunnudag 25. maí kl. 15:30 - 16:00
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 - 16

Hraunbrún 16 - Hafnarfirði

Mjög falleg 122,2 fm
4ra herb. neðri sérhæð sem skiptist í
forstofu, gang, 3
mjög góð svefnherbergi, stofu með útgengi á suðursvalir,
baðherbergi og eldhús. Í kjallara er
sameiginl. þvottahús og sameiginl. geymsla. Bílskúrsréttur. Áhvílandi lán uppá 21 millj. getur fylgt
eignini. Ath. að skipti á minni eign koma til
greina. V. 32,9 millj. (5177)

Frum

Frum

Nýbýlavegur 86 200 Kópavogur.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17.

Ása tekur vel á móti ykkur í dag milli kl.: 16-17.

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Lindargata 57
101 Reykjavík
Með Esjuna í Bakgarðinum

Bókaðu Skoðun í s. 699-1214

Stærð: 52,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Í sölu glæsilegt 204 fm. tvílyft einbýli á þessum vinsæla stað Víðistaðatúnið í Hafnarfirði. Mjög vandað
hús sem lagt var mikið í í byggingu. 4 rúmgóð
svefnherbergi, tvöföld stofa og rúmgott sjónvarpshol. Staðsetning miðsvæðis í Hafnarfirði, mjög fjölskylduvæn staðsetning, stutt í skóla. Allar nánari
upplýsingar og myndir á fasteignastofan.is.
Verð kr. 58,5 millj.

Eignastýring

huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

109 Reykjavík
3ja herbergja með frábæru útsýni

skulih@remax.is

skulih@remax.is

Bókið Skoðun í s. 699-1214
Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali
534 4040
elli@remax.is

Stærð: 147 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000

Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi og þvotta/vinnuherbergi. Í eldhúsinu er
upprunaleg innrétting úr palesander og flísar á veggjum, lakkaðar hvítar háglans. Stofan er rúmgóð og
útgengt er á svalir með mjög fallegu útsýni yfir nánast allt stór-Reykjavíkursvæðið. Í hjónaherberginu dúkur
á gólfum og góður fataskápur. Á baðherbergi er munstrað veggfóður lakkað hvítt. Í kjallara er svo stór
geymsla. SKIPTI UPP Í STÆRRA ERU VEL INNI Í MYNDINNI!!!

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali
534 4040
elli@remax.is

RE/MAX Eignastýring - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Nei

Fensalir 12, 201 Kópavogur
Skeifan

Stórglæsileg eign & vel skipulögð
Stutt í alla helstu þjónustu

Opið
Hús

Skeifan

Opið
Hús

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065

bka@remax.is

bka@remax.is

Mánudaginn 26/5/08, milli 18:00-18:30

Verð: 20.900.000

Komið er inn í forstofu. Gesta-wc er á hægri hönd m/hvítum flísum á gólfi, og einnig er gott vinnuherb.
Útfrá forstofu er komið í rými þar sem svefnherb og WC eru til hægri og eldhús, borðstofa og stofa eru
vinstri. 2 rúmgóð barnaherb m/ dúk á gólfi, án fataskápa og hjónaherb m/rúmgóðum fataskáp. Á
svefnherbergisgangi er stórir og rúmgóðir fataskápar. Baðherb er m/ nýlegri, hvítri innréttingu með góðu
skápaplássi. Baðkar m/sturtuaðstöðu. Eldhúsið er m/hvítri innréttingu m/góðu skápaplássi

Eignastýring

Skúli
Sölufulltrúi
699 1214

Norðurvör 11, 240 Grindavík

í dag, sunnudag, milli 15:00-15:30

Stærð: 99,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Skúli
Sölufulltrúi
699 1214

RE/MAX Eignastýring - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

Gott parhús í lokuðum botnlanga
Kíktu í heimsókn!

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

Maríubakki 8

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. Svefnherbergið er parketlagt með
gífurlega fallegt útsýni yfir hafið og að Esjunni. Gott skápapláss. Geymslur í kjallaranum merktar hverri íbúð.
Af sameign er innangengt í bílageymslu og í félagsmiðstöðina Vitatorg.

Fallegt ca 153 fm raðhús í
fallegri götu. 3 svefnherbergi. Innbyggður bílskúr Verð kr. 43,7 milljónir
Nánari upplýsingar veitir Skúli í síma 848 0275
eða á skrifstofu Húseignar.

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

Verð: 27.900.000

Gott anddyri m/innfelldum forstofuskáp. Þvottahús er til vinstri, stórt og rúmgott. Góðar hillur og mikið
vinnupláss. 2 svefnherb eru í íbúðinni. Baðherb er flísalagt í hólf og gólf, m/baðkari og sturtu, upphengdu
WC og fallegri innréttingu m/halogen lýsingu. Stofan er rúmgóð, m/fallegu parketi, halogen lýsingu og
m/stórum gluggum. Eldhúsið er m/fallegri innréttingu m/miklu skápaplássi, innfeldum halogen ljósum. Rut
Káradóttir innanhús-arkitekt hannaði íbúðina og Lumex sá um ljósahönnun.

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is
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FASTEIGNIR
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

OPIÐ HÚS Í DAG
SUNNUDAG
MILLI KL.16 OG 17.

BAKKASTAÐIR 165 - 112 REYKJAVÍK.

Frum

www.arnarnes.is

Glæsileg rúmgóð íbúð á efri hæð í 2ja hæða
fjölbýlishúsi, ásamt sérstæðum bílskúr með
millilofti. Sérinngangur og tvennar svalir. Þrjú
svefnh. og þv.hús innan íbúðar.
GLÆSILEGT ÚTSÝNI, VEL STAÐSETT EIGN MEÐ MIKLA ÚTIVISTARMÖGULEIKA, T.D. ER STUTT Í
GOLFVÖLL KORPÚLFSSTAÐA OG NIÐUR Í FJÖRU. ÁHVÍLANDI ERU HAGSTÆÐ LÁN FRÁ KAUPÞING
BANKA. AFHENDING ER SAMKOMULAG.
TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG
MILLI KL. 16 OG 17.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

VESTURGATA 54, 101
GLÆSIHÆÐ m/2 SVÖLUM
Miðbæjarflóran v/dyrnar

Torg

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401
gully@remax.is

Opið hús 25/5, kl: 16:00- 16:30

Verð: 36.900.000

Glæsileg, smart sérhæð með 2 svölum og 2 geymslum í góðu steinhúsi-allt nýupptekið. Fallegar
innréttingar, innihurðir, parkett úr eik. Mikið skápapláss. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf, baðkar/sturta,
innrétting. Þv.hús innan íbúðar. 2 glæsileg herb. með skápum og glugga, annað með svölum. Flott Rými:
Eldhús-Borðtofa-Stofa m/svölum eftir endilöngu. Hér má sannarlega halda grillboðin. Yfir helming íbúðar er
gott risloft sem mjög einfalt er að taka í notkun. FRÁBÆR EIGN Í GAMLA MIÐBÆNUM.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

VESTURGATA 54,101
TÖFF ÍBÚÐ- ALLT NÝTT
Glæsilegt hús og sameign

Torg

Opið
Hús

Sérútbúnar íbúðir

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Valdar eignir afhendast með
eikarparketi, uppþvottavél, ísskáp,
gardínum og ljósum.

gully@remax.is

Opið hús Í DAG milli kl.17:00-17:30

Verð: 20.900.000

Falleg íbúð sem er í raun ný, allt nýupptekið á mjög smekklegan máta. Glæsilegt eldhús og stofurými með
stórum glugga. Fallegt flísalagt bað með öllu nýju: bl.tæki, vaskur, toilet, baðkar, innrétting. Stórt
svefnherbergi m/skápum. Hol m/skáp. Sérgeymsla og þv.hús með einungis 1 íbúð. Mjög góð sameign og
sameiginlegur garður. Einstök eign á einstökum stað í HJARTA MIÐBÆJARINS, með allt í göngu eða
hjólafæri, er hægt að hafa það þægilegra. fyrstur kemur fyrstur fær!

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Sýningaríbúð

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

Glæsileg íbúð, fullbúin
húsgögnum frá EGG og
gólfefni frá Harðviðarvali.

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 18.400.000
Bílskúr: Nei

JÖRFABAKKI 8, 109 RVK.
Góð 4 herb.+ 1 herb.í kjallara
Mikið fyrir peninginn

Línakur til sýnis
í dag frá kl. 13–14

Torg

Opið
Hús

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401
gully@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 15:00-15.30

Verð: 22,.900.000

Íbúð á 3 hæð, m/austur+vestursvölum í góðu húsi, fallegur og gróinn garður vel útbúinn leiktækjum og
bekkjum. Rúmgott hol m/fataskápum, 2 björt herbergi m/gluggum og rúmgott hjónaherbergi með
skápavegg og svölum. Rúmgóð, björt stofa/borðstofa m/síðum gluggum, útg. á góðar svalir. Eldhúsið er
með einstaklega góðri upprunalegri innréttingu, borðkrókur, gluggi. ÞV.hús/búr/geymsla m/ frábærri
vinnuanuaðstöðu. Flísalagt baðherb. með glugga, baðkar,innrétting. Kjallaraherbergi m/glugga f. unglinginn

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

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

Auglýsingasími

Húsakaup | Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnad. löggiltur fasteignasali
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FASTEIGNIR
Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Vesturgata 54 a
101 Reykjavík
Glæsileiki - fallegt útsýni

Stærð: 68,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Vesturgata 75
Þing

107 Reykjavík
3ja Herbergja á jarðhæð

Opið
Hús

Senter

Opið
Hús

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892-0684

Arnar
Sölufulltrúi
863 8151

annamargret@remax.is

arnara@remax.is

Opið hús í dag kl. 17-17:30

Verð: 42.000.000

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Virkilega falleg, opin og björt luxusbúð í virðulegu húsi. Útsýni yfir Reykjavíkurhöfn. Íbúðin hefur verið
algjörlega endurnýjuð á smekklegan máta. Mikil lofthæð, franskir gluggar, spjaldhurðir, gegnheilt
hnotuparket, náttúrusteinn, innfelld lýsing. Eldhús og stofa eru eitt rými með útgengi á austursvalir. Eldhús
með glæsilegri innréttingu, eldavélaeyju og vönduðum tækjum frá Smeg og AEG. Hjónaherb. með
fataherb. 2 góð barnaherb. Glæsilegt baðherb. með hornbaðkari og sturtu. Sjón er sögu ríkari!

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

Verð: 19.900.000

REMAX Senter kynnir 3ja herbergja íbúð á jaðhæð við sjávarsíðuna í Vesturbænum. Um er að ræða 68,2
fm eign í góðu fjölbýli. Gengið er inn í hol sem hefur góðan fataskáp. Á vinstri hönd er minna
svefnherbergið sem einnig gæti nýst sem vinnuherbergi. Úr holi er gengið inn í opið rými sem er
stofa/borðstofa og eldhús, þetta svæði er vel skipulagt og nýtist vel. Eldhús innrétting var endurnýjuð fyrir
um tveim árum. Hjónaherbergi er rúmgott, útgengt á sameiginlega verönd sem er afar snyrtileg.

bergurst@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800
borg@remax.is

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

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

Strandvegur 11, jarðhæð
210 Garðabær
Glæsieign-stórbrotið sjávarútsýni

Stærð: 122,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Já

Þing

Stærð: 97,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Rjúpufell 31
111 Reykjavík
4ra Herbergja á 2. hæð

Opið
Hús

Senter

Opið
Hús

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892-0684
annamargret@remax.is

Opið hús í dag kl. 14-14:30

Arnar
Sölufulltrúi
863 8151

Verð: 39.000.000

Glæsileg íbúð á jarðhæð með stórbrotnu óhindruðu sjávarútsýni í nánd við náttúrulega fjöru og iðandi
fuglalíf. Rólegt barnvænt umhverfi. Íbúðin er opin og björt búin vönduðum tækjum og innréttingum úr hlyn.
Granít borðplötur. Stofa, borðstofa og eldhús eru eitt rými með útgengi í garð með palli. Flott baðherb.
með hornbaðkari, rúmgott hjónaherb. með fataherb. Gott barnaherb. og þvottaherb. Húsið er allt afar
vandað á allan hátt með lyftu, sjálfvirkt opnanlegum hurðum og flottri bílageymslu.

arnara@remax.is

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

Opið hús í dag milli kl.16-16:30

REMAX Senter kynnir: 4ra herbegja 97,7 fermetra íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli við Rjúpufell í Breiðholti.
Komið er inní hol með fataskáp og opnu fatahengi. Þaðan er gengið inní bjarta stofu þar sem útgengt er á
yfirbyggðar svalir, borðstofa er samliggjandi. Eldhús tengist stofu með góðum borðkrók og er gott
vinnupláss þar. Eldhúsinnrétting er hvít og flísalagðir veggir með henni. Þvottahús með öllum tengjum er
innaf eldhúsi. Svefnherbergin 3 eru öll með fataskápum og eru dúkalögð.

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

Strandvegur 9, jarðhæð
210 Garðabær
Falleg hönnun í faðmi náttúrunnar

Verð: 21.700.000

bergurst@remax.is

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800
borg@remax.is

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

Þing

Opið
Hús
Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Frum

Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is

Anna Margrét
Sölufulltrúi
892-0684

Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–17

annamargret@remax.is

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag kl. 15-15:30

Verð: 39.800.000

Falleg ibúð á jarðhæð með fögru sjávarútsýni, glæsilega hönnuð af Guðbjörgu Magnúsd. arkitekt. Stofa og
eldhús eru eitt rými með útgengi í garð með palli og skjólvegg. Eldhús búið eyju úr hlyn m vönduðum
tækjum og granít borðplötu. Hvítar innréttingar þekja heilan vegg með innfeldum ísskáp og uppþvottav.
Fallegt baðherb með sturtu og flísalögðu baðkari. Rúmg hjónaherb með góðu skápaplássi. Tvö góð
barnaherb og þvottaherb. Húsið er afar vandað m lyftu, sjálfvirkum hurðum og flottri bílageymslu.

Möguleiki á allt að 90% láni

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali

KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ

bergurst@remax.is

90% lán frá byggingaraðila

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

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérl. vönduð tæki og innréttingar. Afh.
í maí-júní 2008. Verð frá 18,9 millj. 7080

Vallakór 1-3, Kópavogi
AÐEINS ÞESSA HELGI – VANDAÐ PARKET FYLGIR HVERRI KEYPTRI ÍBÚÐ
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ KL. 13.00-14.00.
SÝNINGARÍBÚÐ Á 1. HÆÐ (104).
Sölumenn Eignamiðlunar sýna þér þessar glæsilegu íbúðir
sem ÞG-verk byggir og afhendast í júní n.k.

ÚS
OPIÐ H

Allt að 95% lán til 25 ára í boði frá byggingaraðila

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI FJÓLUÁS 2 til 6
Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr. Fallegar
innréttingar, laust við kaupsamning.
Verð frá 21,7 millj. 7626

Sérlega falleg
220 fm RAÐHÚS á tveimur hæðum
ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr,
samtals 249 fm á fráb. útsýnisstað.
Húsin skilast fullb. að utan og fokh. SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stórað innan. Verð frá 41,4 millj. 7521
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað
á
Hvaleyrarholti.
Verð frá 19,0 millj. 7133

FURUÁS 2 og 4

Frum

Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
NORÐURBAKKI 15 og 17
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb. Möguleg aukaíbúð. HAFNARFIRÐI Glæsilegar sérFullbúin að utan og fokheld að innan. lega vandaðar 105 til 130 fm 3ja her- NORÐURBAKKI 1 OG 3 Verð frá 38,9 millj. 6891
bergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKAN- m/stæði í bílageymslu á frábærum
UM, m/ STÆÐUM í bílageymslu. stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
Verð frá 27,4 millj. 7561
Verð 36,9 m. 6649
Íbúðirnar eru 3ja – 4ra herbergja á bilinu 115 fm – 133
fm. Um er að ræða lyftuhús. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum og er innangengt í bílageymslu. Sér inngangur af
svalagangi í íbúðirnar. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson.
Innréttingar eru frá HTH (Bræðurnir Ormsson). Valdar
hafa verið höldulausar innréttingar. Annars vegar er um að
ræða hvítar sprautulakkaðar innréttingar og hins vegar hvíttaða eik. Innihurðir eru hærri en gengur og gerist og eru hvítar.
Íbúðunum fylgir uppþvottavél og innbyggður ísskápur.
Húsið er staðsett steinsnar frá einni stærstu og glæsilegustu íþróttamiðstöð landsins, Íþróttaakademíu
Kópavogs. Eins eru góðar gönguleiðir og útivistarsvæði
í næsta nágrenni.

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS,
á tveimur hæðum með innbyggðum
HNOÐRAVELLIR 9 -19 Ný og KVISTAVELLIR - HFJ. Sérlega
BÍLSKÚR á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISfalleg
raðhús á einni hæð í nýja fallegt og vandað 212 fm einbýli
STAÐ INNST Í BOTNLANGA í nýja
VALLAHVERFINU
í Hafnarfirði. m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúÁSAHVERFINU. 7595
ið að utan og tilb. til innr. að innan.
Verð 29,9 miðja - 31,9 endi. 7469
Verð 49,8 millj. 6994

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Vorum að fá tvær 128 fm BYGGAKUR - GARÐABÆ NORÐURBAKKI 5 - HFJ. SérSími: 588 9090
Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

SÉRHÆÐIR á jarðhæð og annarri
hæð í glæsilegu fjórbýli. Húsið skilast
full. að utan og lóð frágengin. Að innan tilb. til innréttinga eða lengra
komnar. Verð frá 28,0 millj. 7556

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

lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.
V. 30,8 m. 6928
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31
39

FASTEIGNIR

Þórðarsveigur 24 - 113 Rvk
Opið hús í dag milli 15:00-15:30

tnin
aðse

Klapparhlíð 32- 270 Mos
Opið hús í dag milli 14:30-15:30
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25.800.000
Lán á 4,15% vxt fylgir ca 17.5 millj.
Glæsileg 3ja herb 92 fm. íbúð þ.a. 7,7 fm. geymsla á 3. hæð, með sérinngangi í
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu.
Sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum
s. 897 7086, íbúð 305.

>iÃÊ-Ìi`ÀÃÃ
-ÕvÕÌÀÖ
699 5008
>iÃJÀi>Ý°Ã

24.900.000
Falleg 80,6 fm. 3ja herb íbúð á 1. hæð með
sérinngangi og sérgarði. Róleg staðsetning og viðhaldslétt hús.
Stutt í leikskóla, skóla, sund, World Class o.ﬂ. þjónustu.
Davíð og Kristín taka á móti gestum.
Sími sölumanns 897 3030.

ÀsvÕÀÊ>}ÖÃÃ
-ÕvÕÌÀÖ
823 8964
vÀ`vÕÀJÀi>Ý°Ã°

0À>ÀÊÃÃÊ`°
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ALLT AÐ

18,9%

Sími
568 2444
– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

HVASSALEITI 18 - 4RA MEÐ BÍLSKÚR

Frum

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

VERÐLÆKKUN

Frum

Hestavað 1-3, 110 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir – afhent bæði fullbúið og styttra komið

Velkomin á glæsilega
sölusýningu
sunnudaginn 25.maí
kl. 14.00 – 16.00

Góð 105 fm íbúð á 2. hæð og sérstandandi 21 fm bílskúr alls
skráð 126 fm. Þrjú stór svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi,
Nýlegt eldhús og gólfefni, Húsið mikið endurbætt, ný vatns- og
rafmagnsinntök ásamt vatnslögnum. Góð eign á þægilegum
stað, stutt í alla þjónustu.
V. 26,2 m Áhv 21 m frá LÍ.
Nánari upplýsingar veitir
Bogi Molby Pétursson,
lögg. fasteignasali. Sölustjóri.
bogi@heimili.is/530-6500/699-3444

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópavogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm.
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu og sjónvarpshol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00 – 17.30

Frum

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Bjóðum ykkur velkomin að
Þorfinnsgötu 4

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Frum

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Bjóðum ykkur að skoða nýlega komna á sölu 4ra
herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk 14.09 fm herbergis í
kjallara og 8.4 fm geymslu, alls 100,6 fm. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Verð
kr. 28.3 millj

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16.00 – 16.30
Bjóðum ykkur velkomin að
Baugakór 3 - Kópavogi
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is
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Frum

DOFRABERG 7 - HF. „PENTHOUSE“
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Nýkomin glæsileg „penthouse“ íbúð á tveimum hæðum í litlu
snyrtilegu fjölbýli, samtals 173 fm. Eignin skiptist m.a. þannig,
4 svefnherbergi, stofa, stórt sjónvarpshol, 2 baðherbergi, eldhús
o.fl. Suður svalir. Öll gólfefni, baðherbergi og eldhús endurnýjað.
Örstutt frá skóla og leikskóla. Verð 37,5 millj.
Sigurður og Valgerður bjóða ykkur velkomin!
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hestavað 1-3Ê iÀÊ ÍÀ}}>Ê Cs>Ê vLßÃ ÖÃÊ isÊ
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vÕvÀ?}i}°ÊÕ}}>ÀÊ}ÊÖÌ ÕÀsÀÊiÀÕÊ ÛÌ?ÕsÊvÀ?Ê
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Um er að ræða 97 fm fallega 3ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu lyftuhúsi við Baugakór 1-3 ásamt bílastæði í
bílastæðahúsi. Íbúðin er sem ný með fallegu eikarparketi og flísum á gólfi. Innréttingar úr eik. Íbúðin
skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní íbúð. Örstutt er leikskóla,
verslun og sund. Verð 25.9 millj.
Lágmúli 7, sími 535_1000

.is

Dæmi um verð 118 fm 3 herbergja íbúð
með stæði í bílageymslu - 27.730.000

Hringdu núna

823 8964
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FASTEIGNIR
Stærð: 320 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 41.300.000
Bílskúr: Já

Vaðlasel 6
109 Reykjavík
Möguleg skipti á minni íbúð

Steinás 2
Búi

260 Reykjanesbær
Glæsilegt endaraðhús í Reykjanesbæ

Stærð: 169,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 32.150.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Bær

Opið
Hús

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33
loa@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Verð: 65.900.000

Sérstaklega vel viðhaldið og umgengið einbýlishús á tveimur hæðum með möguleika á séríbúð á besta
stað í Seljahverfinu aðeins 5. mín. gangur í Ölduselsskóla og Leikskóla. Húsið telur 320 fm. þar af eru
u.þ.b. 60 fm. óskráðir hjá FMR. 1.hæð. Forstofa með gestasalerni. Fjögur svefnherbergi. 2.hæð. Stofa og
borðstofa með útgengi út á 26 fm. svalir, sjónvarpsrými, eldhús, þvottahús og búr. Svefnherbergisgangur
með 3 svefnherbergjum og baðherbergi. Suður garður er með stórum palli og heitum potti.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Rósarimi 5
112 Reykjavík
Dýravæn íbúð með sérinng og palli.

Opið hús verður Sunnudaginn 25.maí Kl.18-18:30

Verð: 37.400.000

Búi

Opið
Hús

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

STEINÁS 2 - FRÁBÆRT ENDARAÐHÚS Í SÉRFLOKKI MEÐ MÖGNUÐU ÚTSÝNI. GÓÐ LÁN ÁHVÍLANDI FRÁ
ÍBÚÐALÁNASJÓÐI MEÐ 4,15 o/o VÖXTUM. FORSTOFA: Stór flísalögð forstofa með sérsmíðuðum rúmgóðum
skápum, innangengt er úr forstofu útí bílskúr. Einnig er innaf forstofu gestasalerni og lítil skrifstofa. STOFA: Stór
og björt stofa og borðstofa með mikilli lofthæð, parket á gólfum, útgengt er úr stofu í garð við framhlið húss,
búið er að setja léttann vegg og afmarka sjónvarpshol. ELDHÚS: Sérsmíðuð innrétting er í eldhúsi með flísum á
milli efri og neðri skápa, tæki úr burstuðu stáli og gert ráð fyrir tvöföldum ísskáp, náttúruflísar eru á gólfum.
Gengið er úr eldhúsi út á lokaðan sólpall. HERBERGI: Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum, tvö góð
barnaherbergi eru í húsinu. Öll herbergi eru með parketi á gólfum. BAÐHERBERGI: Stórt hornbaðkar er í
baðherbergi ásamt stórri sturtu, upphengdu klósetti og sérsmíðaðri innréttingu, flísalagt er í hólf og gólf.
SÓLPALLUR: Stór og lokaður sólpallur með frábæru útsýni, gert er ráð fyrir heitum potti og eru öll tengi til staðar.
Bílastæði, verandir og stéttar framan við húsið eru hellulagðar.

loa@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 22.500.000

Góð 3ja herbergja dýravæn ( má hafa hund /kött ) íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérgarði. Örstutt í
Rimaskóla ( grunnskóla ) og leikskóla. Eldhús með hvítri innréttingu og útgengi út í garð. Stofa / borðstofa
er opið rými. Baðherbergi með innréttingu, sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Hjónaherbergi með fataskáp.
Barnaherbergi. Stór geymsla inní íbúð sem má nýta sem herbergi. Gólfefni eru plastparket og dúkur.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

Kristján Helgi
Sölufulltrúi
615-1153
kristjanh@remax.is

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is
RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Nei

Lækjarvað 15
110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

Skjólvangur 8
Búi

220 Hafnarfjörður
2ja íbúða Glæsieign

Opið
Hús

Stærð: 408 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 46.100.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

loa@remax.is

Opið hús kl 16:00 - 16:30

Verð: 36.900.000

Verulega vönduð og falleg 4ra herbergja neðri sérhæð. Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa, hita í gólfi og
flísum í hólf og gólf. Hol með fataherbergi. Eldhús, stofa og borðstofa er eitt rými. Eldhús er með svartri
háglans innréttingu með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél sem fylgja með í kaupum. Stofa og
borðstofa með útgengi út í suður garð. Reykrör f. arinn/kamínu. Þvottahús með flísum. Geymsla.

ingunnb@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17 - 17.30
Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

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

Verð: 0

Fallegt einbýli,með sérlega fallegum garði með heitum potti, pöllum og tjörn. Glæsileg baðaðstaða með
vatnsgufubaði. Nánari lýsing eignar: Komið er inn í mjög bjarta forstofu með mikilli lofthæð. Stórt eldhús
með góðri eldhúsinnréttingu og vönduðum tækjum. Stofa og borðstofa eru rúmgóðar og bjartar með
gluggum sem ná frá gólfi og upp í loft. Hjónaherbergi.Nýuppgert baðherbergi með sturtu og góðri
innréttingu. Neðri hæð:Sjónvarpsherbergi með parketi.Arinstofa með útgengi í garðinn.Þak nýuppgert.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

Norðurbakki 5a, Hafnarfirði
✔Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar.
✔Álutanhúsklæðning
✔Ál trégluggar og hurðir
✔Rennihurðir út á svalir
✔Gólfhiti
✔Innfelld lýsing
✔Sjónvarpsdyrasími
✔Bjartar íbúðir
✔Aukin hljóðeinangrun
✔Innangengt úr bílageymslu í lyftur
✔Sundlaug í göngufæri
✔Stutt í þjónustu í miðbænum
✔Sameiginlegar þaksvalir
✔Verð frá 29 millj
✔Til afhendingar vor 2008
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Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sölumenn bjóða ykkur velkomin.

Fullbúnar
sýningaríbúðir

matur

TVÆR LEIÐIR AÐ GÓÐRI VEISLU

9

Barnaafmæli
Sælgætislaus
nammikaka,
með ljúffengri
fyllingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ljónakakan er að sögn Gyðu einstaklega auðveld og alltaf jafn vinsæl.
Nokkur kerti gera
safaríka vatnsmelónu að veislumat.
Hægt er að búa til litlar kökur úr sömu nammikökuuppskrift.

Hollt og gott

í litla munna
Sykursætar súkkulaðikökur, gos og pitsur eru ekki það eina sem dugir í barnaafmælin. Ávextir, grænmeti og sykur- og hveitilausar kökur vekja oft mikla lukku.
Snákurinn getur verið snúinn. Til að kremið heppnist er gott að hita spaðann.

E

lín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur leggur áherslu á hollustu þegar
hún heldur sín barnaafmæli. „Hugsunin á bak við það tengist ekki
megrunarfæði en mér finnst mikilvægt að maturinn sé aukaefna- og
litarefnalaust og án alls sykurs og hveitis,“ útskýrir hún.
Að sögn Elínar saknar enginn sykraðra kræsinga í afmælunum hjá henni.
„Ég sker mikið niður af ávöxtum og grænmeti; melónur, banana, ananas,
kíví, vínber og appelsínur og þetta rýkur alltaf út hjá mér.“
Elín býður einnig upp á kökur og ís þar sem hráefnið er bæði lífrænt og
hollt. Þá er heitt kakó vinsælt í barnaafmælunum en Elín býr það einnig til
með hollustuna í huga. „Ég fékk uppskriftir upprunalega hjá Himneskri
hollustu en ég hef svo breytt þeim aðeins eftir mínu höfði,“ segir hún. - kka
Elín Björk Jónasdóttir leggur mikla
áherslu á hollt mataræði.

SYKURLAUST SÆLGÆTI
NAMMIKAKA
BOTN
2½ dl sesam fræ
2½ dl kókosmjöl
örlítið salt
Blandið hráefni saman í
matvinnsluvél uns allt loðir
saman. Þrýstið í bökunar- eða
muffinsform og setjið í frysti.
FYLLING
4 dl kasjúhnetur, lagðar í
bleyti í 2-3 klukkustundir
1½ dl agave-síróp
1½ dl kaldpressuð kókosolía
3 msk. sítrónusafi
safi úr 1 appelsínu
2 tsk. vanilluduft eða 1 tsk.
vanilludropar
smá salt
400 g frosin jarðarber

Skreytingarnar eru mikilvægar í barnaafmælum og Gyða reynir að leyfa krökkunum að taka þátt í stússinu, þeim til mikillar gleði.

HEIMATILBÚIÐ SÚKKULAÐI
1 hluti kókosolía, brædd undir
vatnsgufu
1 hluti kakóduft

½ hluti agavesíróp
Öllu blandað saman.
Bræðið kókosolíu undir heitu
vatni og blandið saman hnetum,
kókosolíu, sýrópi, safa, vanilludufti og salti í matvinnsluvél þar
til fyllingin er orðin silkimjúk.
Bætið þá jarðarberjunum við í
litlum skömmtum.
Setjið fyllinguna á botninn og
frystið allt aftur í nokkrar
klukkustundir eða yfir nótt.
Takið út 30 mínútum áður en
borið er fram og hellið heimatilbúnu súkkulaði yfir fyllinguna.

ÍS
3 dl kasjúhnetur, settar í bleyti
í 2-3 klukkustundir
1 dl agave-síróp
½ msk. kaldpressuð kókosolía
1 kg frosnir ávextir
2 dósir lífræn jógúrt
2 flöskur „Feel good drinks“

Setjið allt hráefnið í blandara í
tveimur til þremur hlutum. Setjið
svo hráefnið í ísvél eða beint í
frostpinnaform. Frystið. Hægt er
að dýfa frostpinnanum í
heimatilbúið súkkulaði rétt áður
en ísinn er borinn fram. Ef fólk
er með mjólkuróþol má sleppa
jógúrtinu og nota sojajógúrt í
staðinn.

HEITT KAKÓ
1 dl kakóduft
1 dl agave-sýróp
5 dl vatn
1 msk. kaldpressuð kókosolía
¼-½ tsk salt
5 dl lífræn mjólk (hvaða
tegund sem er eða vatn)
Nokkrir vanilludropar eða
vanilluduft.
Setjið allt hráefnið saman í pott
nema mjólkina. Hrærið í þar til
fer að sjóða, bætið þá mjólkinni
við og hitið að suðu.

matur

Drykkjarföng

SUÐRÆNT OG SEIÐANDI

Ljúffengir svaladrykkir

Frosinn
traustvekjandi
frá Vín og skel.

Ávaxtadrykkir eru ljúffengir og svalandi og með lítilli fyrirhöfn
má hrista dýrindis vítamínbombur fram úr erminni.

Á

heitum sumardögum er mikilvægt að drekka vel af vökva og er þá fátt
betra en að fá sér sætan og svalandi sumardrykk.
Margir eiga blandara og í hann má setja djús, alls kyns ávexti og klaka. Þá getur
verið gott að brytja niður suðræna ávexti og leyfa þeim að fljóta í góðri drykkjarblöndu.
Sumardrykkir henta einkar vel í garðveislum og á öðrum sumarsamkomum og fara
vel í könnu, bolluskál og glösum veislugesta. Þá má nota ímyndunaraflið og skreyta
drykkina með piparmintulaufum, sætum sólhlífum eða afskornum blómum
- ve
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TVÆR VÍTAMÍNBOMBUR
FROSINN TRAUSTVEKJANDI FRÁ VÍN OG SKEL

stórt kokkteilglas. Skreytt
með jarðarberi.

2 cl lime-safi
4 cl appelsínusafi
1 tsk. grenadine
5 fersk jarðarber
1 bolli af klaka

SUÐRÆNN OG SVALANDI FRÁ SJÁVARKJALLARANUM

Allt sett í blandara í 5 til 10
sekúndur og síðan hellt í

6 cl ananassafi
3 cl trönuberjasafi
2 cl hrásykursíróp

safi úr tveimur limebátum
nokkur mintulauf
Allt sett í hristara með
klaka og hrist vel.
Drykkurinn settur í glas
með klökum en hvít froða
myndast efst við hristinginn. Skreytt með orkídeu.

Suðrænn og
seiðandi frá
Sjávarkjallaranum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Papasan stóll
aðeins 19.900.-

Papasan stóll og sessa
89 x 114cm
816766, 494267
19.900.Margir litir á pullum og tveir litir á grind
Ecru

Chenille

Red

Natural swirl

Sage

Chocolate

4

ETT
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SETTI

Garðstytta Lotus Buddha
hæð 48 cm
494694

24.900.-

Býﬂugnagildra gler
Tveir litir
561952

690.-

Útiarinn

90 x 31.5 x 31.5cm
564991
5.990.-

Gólfkertastjaki
hæð 117cm
559638

aðeins 390.Garðkerti 4 í pakka

Járnhegri

3.990.-

Í

aðeins 3.990.-

aðeins 690.-

4

4 stk

85cm
464406

5.990.-

26 x 2 x 2cm
561884

390.-

gleðilegt sumar
S m á r a t o rg i 3 / 2 0 1 Kó p a v o g i / s í m i : 5 2 2 7 8 6 0 / mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 / laugardagar 10:00 til 18:00 / sunnudagar 12:00 til 18:00

H`Zg
h^\g

Lystaukandi

TVEIR FORRÉTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gæsalifrarterrine með
púrtvínssoðnum kryddjurtum
kitlar óneitanlega bragðlaukana.

Hér sést Jóhann Jónsson önnum kafinn við að útbúa veislubakka.

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

Hér gefur að líta osta- og salamiveislu þar sem settar eru á bakka
þrjár tegundir af ostum, þrjár tegundir af salami, hráskinka, laxatartar,
sulta, pestó, ávextir og brauð.

Sælkerafæði
Veisluþjónusta Ostabúðarinnar við Skólavörðustíg býður upp á veitingar fyrir alls
kyns tilefni. Má þar nefna brúðkaup, fermingar, afmæli, útskriftarveislur og fleira.

Í

Ostabúðinni má finna gott úrval af ostum, pylsum og
forréttum. Einnig eru þar ýmsar olíur og sælkeravörur frá franska fyrirtækinu
O&co. og boðið er upp á hádegismat
milli 11.30 og 13.30 sem hægt er að
borða á staðnum eða taka með.
Ostabúðin er auk þess með vand-

aða veisluþjónustu þar sem áhersla er lögð á ferskt
hráefni og sælkerafæði. Jóhann Jónsson, eigandi Ostabúðarinnar, leyfði okkur að fylgjast með undirbúningi
veislubakka en þeir eru pantaðir fyrir alls konar tilefni. Má þar nefna brúðkaup, útskriftarveislur,
fermingar, afmæli, móttökur og fleira. Hann
deildi auk þess með okkur tveimur gómsætum
forréttauppskriftum sem sniðugar eru fyrir
veislur af ýmsu tagi.
- hs

S
UPPSKRIFTIR FRÁ OSTABÚÐINNI
GÆSALIFRARTERRINE

<YZZg h`i[_ah`naYj[ng^gi²`^hZb
[gVbaZ^^g]{\²V]c[VhVb`k²biVaYV"
\VbVaa^]Z[#=kZg]c[jgZg]VcYhbVjg
[g{\gjcc^d\hghiV`aZ\V]ZgijghkdW^i^
]VaY^hihZbWZhi#@d``V[anijg^ccd\hZajg
<YZ]c[VV[bhjbhi²gjbd\\Zgjb#

200 g gæsalifur
100 g kjúklingalifur
100 g smjör
pipar
salvía
timían
rúsínur
1/2 dl púrtvín
Kryddjurtirnar eru soðnar ásamt
rúsínum í púrtvíninu í 5 mínútur
og blandan síðan kæld.
Kjúklingalifrin og gæsalifrin eru
settar í matvinnsluvél ásamt
soðinu og blandað saman.

Bætt er út í smjöri við stofuhita í
litlum skömmtum. Öllu er hellt í
gegnum sigti og sett þar á eftir
í form og inn í kæli í um það bil
fjórar klukkustundir. Gott er að
bera fram með þessu salat,
ristað brauð og balsamedik.

HRÁSKINKURÚLLA MEÐ
OSTAFYLLINGU
14 sneiðar hráskinka
200 g mjúkur geitaostur
150 g rjómaostur
4 matarlímsplötur
Leggið matarlím í bleyti.

Geitaostur, rjómaostur og
matarlím er allt sett í matvinnsluvél. Hráskinkusneiðar eru
lagðar þétt hver við aðra á
smjörpappír, ostablöndunni
smurt á skinkuna og henni
rúllað upp og rúllunni komið
fyrir í kæli. Gott er að bera
rúllurnar fram með einhverju
sætu eins og gráfíkjumauki eða
ólífu og sítrónu chutney. Rúllan
er um fjörutíu
sentimetrar
að
lengd.
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NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR
SKRIFAR MATARHUGLEIÐINGAR

Fiskiveisla úr ofninum
E

in af þeim veislutengdu
spurningum sem oftast er
beint til mín – og vandamál
sem ég rek mig oft á sjálf þegar ég
sé um veislur – er eitthvað á þessa
leið: „Ég er búin(n) að fá sal fyrir
veisluna og ætla að vera með heitan mat en þar er bara ein eldavél
með venjulegum hellum – hvað get
ég verið með annað en upphitaðan
pottrétt eða eitthvað slíkt?“ Og
önnur algeng spurning er: „Mig
langar svo að bjóða upp á eitthvað
annað en kjöt (eða „ekki bara kjöt“)
– geturðu gefið mér hugmyndir að
fisk- eða grænmetisrétti sem hægt
er að elda eða hita upp á staðnum?“
Við þessar aðstæður finnst mér
sjaldnast heppilegt að treysta á
helluborðið; á þeim eldavélum sem
um er að ræða er yfirleitt ekki
nema ein hella (eða engin) sem
hægt er að nota til að steikja eitthvað á og það dugir yfirleitt afar
skammt fyrir veislu, jafnvel þótt
hún sé ekki fjölmenn. Því er um að
gera að reyna frekar að nýta þá
möguleika sem ofninn gefur og
nota þá hellurnar fremur til að hita

upp meðlæti sem búið er að elda
annars staðar. Það er þó vissara að
kanna aðstæður fyrst og fullvissa
sig til dæmis um að ofninn starfi
eins og hann á að gera; ég hef lent í
því að ofn sem ég hafði treyst á
hitnaði ekki nema upp í um það bil
150° C, hvað sem hitamælirinn
sagði.
Ofnar ráða yfirleitt við mun
meira magn en hægt er að elda á
kraftlitlum hellum og marga rétti
sem yfirleitt eru eldaðir á hellu er
alveg eins hægt að setja í ofninn.
Þetta gildir til dæmis um kjötbollur
og fiskibollur, kjúklingabringur,
kjötsneiðar og margt annað – og
svo auðvitað fisk. Stundum er best
að byrja á að snöggbrúna matinn á
pönnu til að fá skorpu og setja svo í
ofninn en það er líka hægt að hafa
ofnhitann fremur háan og setja
jafnvel grillið á í lokin. Þetta gildir
ekki síst um fisk, það er engin þörf
á að brúna hann á pönnunni.
Margir eru smeykir við að bjóða
upp á fiskrétti í veislum, bæði af
því að þeir telja að það sé of mikið
vesen og ekki síður af því að ýmsir
muni fúlsa við þeim. Og það er

sjálfsagt að bjóða upp á fleira fyrir
þá sem vilja ekki fisk. En góðir fiskréttir eru frábær veislumatur og
geta verið afskaplega einfaldir líka.
Mér dettur í hug þessi fiskréttur
sem einmitt varð upphaflega til
sem pönnuréttur, en það er afskaplega auðvelt að breyta uppskriftinni og baka hann í ofni. Uppskriftin
er fyrir um það bil sex manns en
það er ekkert mál að margfalda
hana og baka til dæmis fjórfalt
magn í einu (í blástursofni á tveimur plötum). Rétturinn er það fljóteldaður að ef næstu plötur eru hafðar tilbúnar í ofninn má baka meira
rétt á meðan verið er að setja fyrri
skammtinn á föt eða diska og bera
fram. Litríkt meðlætið á vel við
fiskinn og það er hægt að gera á
staðnum með fremur lítilli fyrirhöfn, en það er líka hægt að gera
það annars staðar fyrr um daginn
og hita upp. Svo er bara um að gera
að hafa gott salat með og ef til vill
brauð. Ég notaði bæði skötusel og
steinbít en það er hægt að nota
aðeins aðra tegundina – nú, eða einhverjar aðrar fisktegundir, til
dæmis lúðu, lax, þorsk eða keilu.

OFNBAKAÐUR FISKUR,
MEÐ TÓMATMAUKI OG
SÆTKARTÖFLUSTÖPPU MEÐ
BASILÍKU
OFNBAKAÐUR SKÖTUSELUR
OG STEINBÍTUR

F í t o n / S Í A

500 g skötuselur
500 g steinbítsflök
2 msk. hveiti
1 tsk. kummin (cumin)
hvítur pipar
salt
1 msk. ólífuolía
Hitaðu ofninn í 225° C (210° C ef
notaður er blástur). Hreinsaðu
himnurnar af skötuselnum og
skerðu hann og steinbítinn í
hæfilega stóra bita. Blandaðu
saman hveiti, kummini, pipar og
salti og veltu bitunum létt upp úr
blöndunni. Brjóttu þynnstu
steinbítsstykkin ef til vill tvöföld
áður. Breiddu álpappír á bökunarplötu, penslaðu pappírinn með olíu
og raðaðu fiskbitunum á hana.
Bakaðu fiskinn í miðjum ofni í 4-5
mínútur, eftir þykkt. Taktu plötuna
út, snúðu bitunum og bakaðu þá í
1-3 mínútur í viðbót, eða þar til
fiskurinn er rétt steiktur í gegn
(steinbíturinn þarf sennilega aðeins
styttri tíma en skötuselurinn).

Við gerum veisluna þína
Brauðbær sérhæﬁr sig í dönsku smurbrauði og
pinnamat. 40 ára reynsla og fagmennska tryggir
gæði veisluþjónustu okkar – vertu viss um að fá
fyrsta ﬂokks veitingar í veisluna þína.
Pöntunarsími 552 0490 eða 511 6200
Brauðbær • Hótel Óðinsvé • Þórsgata 1 • odinsve@odinsve.is • odinsve.is

Litríkt meðlætið á vel við fiskinn og það
er hægt að gera á staðnum með frekar
lítilli fyrirhöfn. Það er líka hægt að gera
það annars staðar fyrr um daginn.

Góðir fiskréttir eru frábær veislumatur, eins og ofnbakaður fiskur með tómatmauki
og sætkartöflustöppu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TÓMATMAUK MEÐ KAPERS
OG ÓLÍFUM
1 msk. ólífuolía
4-5 vorlaukar
500 g tómatar, vel þroskaðir
(gjarna plómutómatar)
3 msk. tómat-tapenade (Sacla)
1 tsk. kapers, skolaður í vatni
8-10 grænar ólífur, steinlausar,
skornar í sneiðar
vatn eftir þörfum
pipar
ef til vill salt
Hitaðu olíuna í þykkbotna potti.
Saxaðu vorlaukinn, taktu grænu
bitana frá en láttu hvítu og
ljósgrænu bitana krauma í olíunni
við fremur vægan hita í 2-3
mínútur. Skerðu tómatana í báta,
bættu þeim í pottinn og láttu
krauma í nokkrar mínútur í viðbót.
Bættu þá tómat-tapenade, kapers
og ólífum út í ásamt svolitlu vatni
og láttu malla í um 10 mínútur.
Bættu við vatni eftir þörfum svo að
sósan sé hæfilega þykk og
bragðbættu hana með pipar og
salti eftir smekk (ekki salta nema
smakka fyrst, mundu að kapersinn
er saltur og ólífurnar líka). Settu að
lokum græna vorlaukinn út í,
hrærðu og taktu sósuna af
hitanum. Ef þú gerir sósuna með
fyrirvara og hitar hana upp er best
að setja græna vorlaukinn ekki út í
fyrr en við upphitunina.

Sæt kartöflustappa með basilíku er
fínasta meðlæti.

SÆT KARTÖFLUSTAPPA MEÐ
BASILÍKU
700 g sætar kartöflur
appelsínusafi eftir þörfum
pipar
salt
lófafylli af basilíkublöðum
Flysjaðu kartöflurnar, skerðu þær í
bita og sjóddu þær í dálitlu vatni
þar til þær eru meyrar. Helltu þá
vatninu af þeim og stappaðu þær.
Þynntu stöppuna með smáskvettu
af appelsínusafa og kryddaðu hana
með pipar og salti eftir smekk.
Saxaðu basilíkuna og hrærðu henni
saman við heita stöppuna. Ef
stappan er gerð með fyrirvara
skaltu hræra um það bil helmingnum af basilíkunni saman við strax,
afganginum þegar búið er að hita
hana upp.

Þú slærð í gegn

ATA R N A

með Siemens

Eldunartæki, kælitæki, og uppþvottavél
í eldhúsið þitt. Sannarlega góð hugmynd!

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Bragðmikið sjávarfang

...FERSKUM KRYDDJURTUM. Fátt er matarlegra en ferskar
kryddjurtir í eldhúsgluggum. Nú er
tíminn til að sá fræjum í pott og
vera kominn með myndarlegar
jurtir í sumar. Þær er svo tilvalið að
nota í skreytingar
á smurbrauðstertur og snittur
fyrir veislur eða
beint í salatið.
Notið til dæmis
steinselju og dill
ofan á snittur með
eggjum og
rækjusalati og
basilíku með
tómatasalatinu.

...FLOTTUM UPPÞVOTTAHÖNSKUM í
fráganginn. Þegar
mannhæðarhár
stafli af óhreinum kökudiskum, skálum og
hnífapörum bíður við
vaskinn eftir vel
heppnaða veislu, geta hörðustu
húsmæðrum fallist hendur. Þá geta
uppþvottahanskar í hressilegum lit
gert gæfumuninn.

...FRÍSKLEGRI SVUNTU við
matseldina. Skemmtilegast er að
vera með fallega svuntu þegar
dyrabjallan hringir en
andrúmsloftið
verður sérstaklega
matarlegt þegar
gestgjafinn kemur
til dyra með
svuntuna á sér.
Síðar svuntur
bundnar í mittið
virka kokkalegar,
meðan heilar
svuntur sem fara
yfir höfuðið eru
ömmulegar. Veldu
litríka svuntu fyrir
sumarveislurnar.

...FALLEGA LITUM GLÖSUM
í kokkteilboðið. Glös í mismunandi
litum auðvelda gestum að muna
hvaða glas þeir eiga ef þeir verða
viðskila við það í stórum veislum.
Litirnir á glösunum geta líka orðið
umræðuefni og tilvalið að brjóta
ísinn með því að tala um hvað
liturinn á glasi viðkomandi fari vel
við skóna hans eða hálstau.
Kokkteilar smakkast líka miklu
betur úr hressilega lituðu glasi.

Ljúffengur
og litríkur
.Þ ER TÓMI FYRIR HUMARVEISLU ,OKKANDI OG LJÞFFENGIR
HUMARHALAR BÓ¦A YKKAR Ó HENTUGUM UMBÞ¦UM OG
UPPSKRIFT FYLGIR ME¦ È BAKHLI¦INNI

Fjórir gæðaﬂokkar eru í boði:

Bjóðið upp á ...
ristaða humarhala

s &YRSTA mOKKS HUMARHALAR
s 'Ø¦IR HUMARHALAR
s 6ALDIR SKELBROTSHALAR
s 3MÈHUMAR Ó SÞPUR OG SMÈRÏTTI

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle
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Vissir þú að...
- Nátturulegur háralitur Gwyneth
Paltrow er músabrúnn
- Gwyneth Paltrow er dýrkuð af
fatahönnuðum, sem segja hanna
fædda til að klæðast fallegum
fötum þar sem hún er há og
grönn.
- Hún og eiginmaður hennar Chris
Martin, söngvari í Coldplay, eiga
tvö börn, Apple og Moses.
- Paltrow fylgir makróbíótísku
mataræði, stundar jóga og pilates og er að eigin sögn með fóbíu
fyrir sýklum.
- Hún snæðir Þakkargjörðarmáltíðina á hverju ári með góðvinum
sínum Steven Spielberg og eiginkonu hans Kate Capshaw.
- Eftirlætisdrykkir hennar eru
Guinness-bjór og rauðvín.
- Paltrow er gyðingatrúar og er
komin af frægum pólskum rabbína, David HaLevi Segal frá Kraká.

þarf til að leika vel og ég á það
mömmu minni að þakka.“

Austurlensk heimspeki
Á tímabili fjallaði pressan mikið
um erfiðleika í lífi þínu. Pabbi þinn
dó, þú dróst þig í hlé og þið Chris
voruð hundelt af ljósmyndurum.
Það er kannski ekki alltaf auðvelt
að vera stjarna í sviðsljósinu sama
hvað gengur á í einkalífinu?
„Það hafa verið erfiðleikar í
mínu lífi en það sem lífið hefur
kennt mér er að hræðast aldrei
þjáninguna. Þjáningin hefur kennt
mér svo mikið og fengið mig til að
hugsa meira um og hlúa að andlegum gæðum. Að óttast það að
eitthvað slæmt gerist er svo mikil
sóun á orku, ég óttaðist alltaf að
pabbi myndi deyja en svo gerðist
það og þótt það sé enn þá erfitt þá
kenndi það mér margt. Ég trúi
ekki að neitt gerist af tilviljun,

fætur öðru þangað til ég var orðin
örmagna. Ég hafði enga löngun til
að vinna lengur og fannst ég ekki
hafa neitt að segja. Á þessum
tímapunkti gerðist ýmislegt í lífi
mínu, pabbi minn dó og þremur
vikum síðar kynntist ég manninum mínum og við eignuðumst tvö
börn. Þá skildi ég að ég átti líf sem
hafði ekkert með Hollywood að
gera og alla þá neikvæðni sem
bransanum fylgdi. Ég var mjög
hamingjusöm
heimavinnandi
móðir í þrjú ár og var ekki viss
um að ég myndi nokkurn tímann
leika aftur. En þá hringdi Jon
Favreau í mig og bauð mér hlutverkið í Iron Man og mig hafði
alltaf langað til að vinna með
Robert Downey Jr. Sama með
James Gray, mig hafði lengi langað að vinna með honum og að fá
að leika á móti Joaquin Phoenix
var svo rosalega gefandi. Núna
fókusera ég á að vinna bara með
því fólki sem mér finnst gefandi
og langar til að vinna með. Það
koma stundir sem ég er ekki með
fjölskyldunni minni en í staðinn
er ég að koma með eitthvað heim
með því að fara út að vinna og
þroska sjálfa mig. Ég fann að
listamaðurinn í mér vildi komast
aftur í að leika, það eru hæfileikar sem mér voru gefnir og núna
ætla ég að nota þá vel og velja vel.
Ég er líka miklu öruggari með
sjálfa mig sem konu og listamann
og tek að mér það sem mig langar
til frekar en að reyna að þóknast
öðrum. Ég passa líka að fjölskyldan sé alltaf í fyrsta sæti.“

það er ástæða fyrir öllu sem gerist í lífinu, hvort sem það eru
góðir hlutir eða slæmir. Það eru
engin slys. Það sem gerist á að
gerast og ég reyni að óttast ekkert. Mitt líf er í rauninni ekkert
öðruvísi en annarra. Fólk lítur
kannski á mig öðrum augum
vegna þess að ég er fræg en í
rauninni er ég bara manneskja
eins og hver önnur. Ég trúi að við
manneskjurnar séum allar tengdar og komnar frá sömu sálinni og
séum að takast á við sömu vandamálin og erfiðleikana í lífinu. Við
erum öll eitt, og ég er jafn dauðleg og hver annar.“
Þín heimspeki og sýn á lífið,
hefur hún eitthvað með kabbalatrú að gera sem er svo vinsæl
meðal Hollywood-stjarna í dag?
„Ég hef áhuga á allri andlegri
iðkun, hvort sem það er kabbala,
búddismi, hindúismi eða súfismi.

Ég les allt um andleg málefni og
það sem er áhugavert er að allar
þessar stefnur komast að sömu
niðurstöðu og segja allar það
sama. Ég hef mikinn áhuga á
austurlenskri heimspeki og trú og
les mikið um hana.“

Ný von í Obama
Þú ólst upp í Bandaríkjunum en
býrð núna bæði í New York og
London. Breytir það sýn þinni á
Bandaríkin að búa í Evrópu?
„Það er í raun fullkomin blanda
að búa í þessum tveimur borgum.
New York verður stundum mjög
krefjandi, sérstaklega með tvö
börn og paparazzi-ljósmyndara.
London er rólegri og meira af
grænum svæðum fyrir börnin,
London finnst mér fullkomin borg
til að ala upp börn í. Ég er samt
mjög stolt af því að vera amerísk.
Það eru ótrúleg tækifæri sem
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fylgja því og mikið stolt. Fólk er
ekki hrætt við að komast áfram
og ná langt í lífinu og fólk ýtir
hvað öðru áfram. Síðustu átta ár
höfum við samt unnið mikinn
alþjóðlegan skaða og misst trúverðugleika í heiminum, það að
búa í New York hálft árið þýðir að
ég er stöðugt að verja Bandaríkin.
Það verður mjög mikið og erfitt
starf að hreinsa upp allan skaðann sem George Bush hefur
valdið. En góðu fréttirnar eru þær
að það er raunveruleg von í
Obama, hann er ótrúlegur hugsuður og akkúrat það sem Bandaríkin þurfa. Bara hugmyndin um
að Bandaríkin geti í dag kosið forseta sem heitir Barack Hussein
Obama er einstaklega ánægjulegt. Ég held að það séu skilaboðin
sem við þurfum að senda heiminum og ég er mjög vongóð um að
hann vinni.“

Símennt HR

Boðið er upp á hagnýt námskeið á háskólastigi samhliða vinnu sem metin eru til
eininga í samvinnu við deildir Háskólans í Reykjavík. Námskeiðin eru opin þeim
sem vilja auka samkeppnishæfni sína og bæta við sig þekkingu án þess að fara í
fullt nám. Námskeiðin henta þeim sem stefna á nám á háskólastigi og jafnframt
þeim sem þegar hafa lokið háskólanámi og hafa áhuga á að ná sér í meiri
þekkingu.

Eftirfarandi eininganámskeið verða í boði á haustönn 2008:
Tölvunarfræðideild
Hugbúnaðarfræði
Stýrikerfi
• Viðmótshönnun
•
•

Lagadeild
Félagaréttur
• Upplýsingatækniréttur
•

Viðskiptadeild

Kennslufræði- og lýðheilsudeild
• Árangursríkir kennsluhættir
• Íþróttastefnumótun og verkefnastjórnun
• Stjórnun í íþróttum

Tækni- og verkfræðideild
•

•

Markaðsfræði
Stjórnun
• Viðskiptaenska
• Viðskiptalögfræði
• Viðskiptaspænska
•

Burðarþolsfræði – Tölvustudd hönnun

Nánari upplýsingar gefur Tinna Ösp Ragnarsdóttir í síma 599-6386, tinnao@ru.is.
www.simennthr.is

Alin upp í Hollywood
Þú hefur verið viðloðandi kvikmyndir og leikhús frá því þú fæddist, pabbi þinn, Bruce Paltrow, var
leikstjóri og Blythe Danner,
mamma þín, leikkona. Hvaða áhrif
hafa þau haft á þig?
„Við bjuggum í Santa Monica í
Kaliforníu og pabbi fór í vinnuna í
dalnum þar sem hann leikstýrði og
framleiddi. Ég kom aldrei svo
mikið nálægt þeim heimi. Aftur á
móti fór ég mikið með mömmu í
leikhúsið og horfði á hana æfa leikrit. Ég elskaði að vera í leikhúsinu
og fylgjast með henni. Ég sat mjög
upprifin tímunum saman og fylgdist með, ég fann hvað mamma varð
full af orku og lífi þegar hún var á
sviði og sem lítil stelpa hafði það
mikil áhrif á mig. Hún var ótrúleg.
Ég vildi bara verða eins og hún. Ég
vildi aldrei verða leikkona til að
vera fræg eða lifa því lífi sem því
fylgir. Ég vildi bara vera eins og
mamma. Þess vegna held ég að ég
beri meiri virðingu fyrir starfinu
og listinni sem slíkri, ég veit hvað

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 1 0 6 5

Börnin Moses og Apple
Börnin þín heita mjög óvenjulegum nöfnum, hvaðan koma þau?
„Maðurinn minn sagði að ef við
eignuðumst stelpu vildi hann að
hún héti Apple og mér fannst það
mjög kúl. Það passar líka fullkomlega við hana. Moses er mjög stórt
nafn, pabbi minn var gyðingur og
Moses var gyðinganafnið hans,
mér fannst það bara fínt nafn á
son minn.“

Skráning er hafin fyrir haustönn 2008
www.opinnhaskoli.hr.is
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Vilja skipta náttúrunni út
Erfðabreytt matvæli
verða æ algengari.
Bandaríski vísindamaðurinn Jeffrey Smith
varar mjög við þeim og
telur rannsóknir sýna
að þau geti verið manninum skaðleg. Hann
sagði Kolbeini Óttarssyni
Proppé frá hættum
erfðabreytinga og baráttunni gegn þeim.

E

rfðabreytt matvæli
verða æ algengari. Þá
er erfðatækni beitt til
að þróa einhverja
eftirsótta eiginleika.
Menn hafa komið
fyrir erfðavísum úr plöntum,
vírusum, fiski, búfénaði, jafnvel
mönnum, í plöntum til að rækta
ákveðna eiginleika þeirra. Mismikið er átt við lífverurnar, þekkt
er að erfðavísar séu teknir úr
bakteríum sem framleiða náttúrulegt skordýraeitur og komið fyrir
í plöntum. Þannig verða plönturnar ónæmar fyrir skordýraeitri. Í
einni tilraun var erfðaefni köngulóa komið fyrir í geitum í þeirri
von að prótein köngulóarvefjar
fyndist í mjólk þeirra. Það mundi
einfalda framleiðslu á skotheldum
vestum.
Bandaríski
vísindamaðurinn
Jeffrey Smith er forstöðumaður
Institute for Responsible Technology í Iowa og berst gegn útbreiðslu
erfðabreyttra matvæla, sem hann
telur skaðleg manni og náttúru.
Smith telur neytendur illa upplýsta um erfðabreytt matvæli. „Í
nýlegri könnun kom í ljós að sextíu prósent Bandaríkjamanna
töldu sig aldrei hafa borðað erfðabreytt matvæli,“ segir Smith.
„Önnur fimmtán prósent voru
ekki viss. Raunin er sú að Bandaríkjamenn borða nánast daglega
einhverja afurð erfðabreyttra
matvæla. Á sama tíma kemur í
ljós að 52 prósent vilja ekki neyta
erfðabreyttra matvæla.“

Sérmerkingar
Í Evrópu er skylda að sérmerkja
erfðabreytt matvæli. Það gildir
ekki á Íslandi, né í Bandaríkjunum. Þar að auki leynast breyttir
erfðavísar víða. „Ef þú kaupir tilbúna matvöru frá Evrópu eru litlar líkur á að í henni sé að finna
erfðabreyttar afurðir. Það eru
hins vegar meiri líkur en minni á
að sú sé raunin með vörur frá
Bandaríkjunum.
Það getur líka oft verið erfitt að
gera sér grein fyrir þessu. Allt
dýrafóður frá Bandaríkjunum er

BARÁTTUMAÐUR Jeffrey Smith ferðast um heiminn og heldur fyrirlestra gegn erfðabreyttum matvælum. Hann hefur skrifað metsölubækur um efnið.

meira og minna erfðabreytt korn.
Þetta berst svo í dýrin og afurðir
af þeim; kjöt, egg og mjólkurafurðir. Íslendingar ættu sérstaklega að hyggja að þessu þar sem
langstærstur hluti dýrafóðurs hér
er fluttur inn frá Bandaríkjunum,“ segir Smith. Raunin getur
því verið sú að þegar verið sé að
auglýsa hreinar og náttúrulegar
afurðir sé um að ræða afurðir af
skepnum sem étið hafa erfðabreytt fóður.

erfðabreytt matvæli komu á
markað? Rannsókn á því hefur
einfaldlega ekki farið fram. Við
erum í raun í stjórnlausri tilraun
þar sem ekkert er fylgst með fólki.
Kanadastjórn gaf það út árið 2002
að fylgst yrði með þeim áhrifum
sem erfðabreytt matvæli hefðu.
Ári síðar gafst hún upp þar sem
verkefnið var of erfitt.“
Á níunda áratugnum kom upp
nýtt sjúkdómstilfelli í Bandaríkjunum. Vegna raða tilviljana tókst

Málið er að við höfum ekki hugmynd um þær afleiðingar sem erðabreytingarnar gera. Þegar breyttu geni
er skotið inn í frumur geta allt að tvö til fjögur prósent
DNA þeirra breyst. Þetta eru ófyrirséðar stökkbreytingar
sem við vitum ekkert hvaða afleiðingar hafa.
Blekkingar
Smith segir vanþekkinguna vera
helsta vandamálið hvað varðar
erfðabreytt matvæli. Í raun vitum
við ekki hvaða afleiðingar föndur
með erfðavísa hafi. „Þegar bandaríska matvæla- og lyfjastofnunin
heimilaði markaðssetningu erfða-

➜ BOLTINN ER HJÁ NEYTENDUM
Jeffrey Smith telur að stjórnvöld ættu að banna sölu á erfðabreyttum
matvælum. Hann telur ekki líklegt að íslensk stjórnvöld taki það skref; allt
of mikið sé flutt inn af matvælum frá Bandaríkjunum til þess. Hann vonast
hins vegar til að matvælin verði merkt.
„Þá er boltinn hjá neytendum. Upplýstir neytendur velja ekki erfðabreytt
matvæli. Og neytendur hafa sýnt að þeir geta ráðið ferðinni. Þetta er of
mikilvægt mál til að láta stjórnmálamennina eina um það. Ef ekkert er að
gert getur framleiðslan breytt til frambúðar erfðapotti náttúrunnar.“

➜ VILL MERKINGAR Á MATVÆLI
Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra hitti Jeffrey Smith að máli.
Hún segist persónulega vera á því
að neytendur eigi að hafa val um
hvað þeir kaupa. Matvælamál heyra
undir landbúnaðarráðuneytið frá og
með síðustu áramótum.
„Þetta er ekki inni á borði
ráðuneytisins og hefur ekki verið
rætt í ríkisstjórn. Ég sjálf er á því að
mikilvægt sé að neytendur viti hvað
þeir eru að kaupa og hafi þannig
val. Hvað varðar erfðatæknina þá er
ég á því að best fari á því að menn
fikti sem minnst í náttúrunni.“

breyttra matvæla var það gefið út
að engar frekari rannsóknir þyrftu
að fara fram á þeim. Ef fyrirtæki
gæfi út að matvælin væru örugg
þá væru þau örugg.
Í kjölfar dómsmáls sem háð var
fyrir nokkrum árum voru fjörutíu
þúsund skjöl gerð opinber. Þar kom
fram að vísindamenn stofnunarinnar vöruðu eindregið við þessu.
Þeir lögðu til mun meiri rannsóknir, en embættismenn og pólitíkusar
heimiluðu þetta þvert á vilja

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR

vísindamannanna. Svo var lygum
og blekkingum beitt og varan sögð
heilbrigð,“ segir Smith.

Áhætta
En hverjar eru hætturnar? „Allt
of fáar rannsóknir hafa farið fram
á erfðabreyttum matvælum og við
vitum því of lítið um málið. Það er
hins vegar staðreynd að sojaofnæmi jókst um fimmtíu prósent
í Bretlandi fljótlega eftir að erfðabreytt soja kom á markað þar.
Tengist þetta? Það er ómögulegt
að svara því þegar engar rannsóknir eru gerðar á fólki.
Þær rannsóknir sem þó hafa
verið gerðar benda til að þetta geti
haft gríðarleg áhrif. Ofnæmisviðbrögð aukast og í einni rannsókn
sem rússnesk vísindakona gerði
kom í ljós að meira en helmingur
afkvæma
tilraunarottna
sem
fengu erfðabreytt sólblómafræ
lést innan þriggja vikna, en aðeins
um tíu prósent þeirra sem fengu
náttúruleg sólblómafræ.
Málið er að við höfum ekki hugmynd um þær afleiðingar sem
erðabreytingarnar gera. Þegar
breyttu geni er skotið inn í frumur
geta allt að tvö til fjögur prósent
DNA þeirra breyst. Þetta eru
ófyrirséðar stökkbreytingar sem
við vitum ekkert hvaða afleiðingar hafa. Og af því að ekki eru gerðar rannsóknir á fólki sem neytir
fæðunnar höfum við engin svör.
Af hverju hefur sjúkdómum
tengdum mataræði fjölgað um
helming í Bandaríkjunum síðan

að greina þetta
sem faraldur. Í ljós
kom að sjúkdómsvaldurinn
var
fæðubótaefnið Ltryptophan
sem
innhélt erfðabreytt
matvæli. Um 100
Bandaríkjamenn
létust í faraldrinum
og fimm til tíu þúsund veiktust.

Markaðssetning
Sú röksemd heyrist oft að erfðabreytt matvæli séu nauðsynleg til
að seðja hungraðan heim. Jeffrey
Smith gefur ekki mikið fyrir það.
„Til eru náttúrulegar aðferðir sem
auka uppskeru mun meira en
erfðabreytt tækni hefur gert. Og
raunar hefur erfðatæknin í sumum
tilvikum dregið úr uppskeru. Nærtækast er að nefna Indland, en þar
varð uppskerubrestur í kjölfar
þess að erfðabreytt korn var innleitt. Úr þessu varð mikil neyð,
bændurnir voru komnir í skuldaánauð og um tuttugu þúsund þeirra
frömdu sjálfsmorð í kjölfarið.
Staðreyndin er sú að aldrei
hefur verið framleitt meira af
matvælum í heiminum en nú.
Vandamálið er ekki magnið, heldur misskipting og fátækt.
Þessi fagurgali um björgun frá
heimshungri er hluti af vel skipulagðri markaðsherferð líftæknifyrirtækja. Ég get nefnt frægt
dæmi af fyrirtækinu Monsanto.
Það réði ráðgjafarfyrirtækið

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Arthur Anderson, sem raunar sá
um málefni Enron líka. Fulltrúi
þess spurði forsvarsmenn Monsanto hver væri þeirra framtíðarsýn. Svarið var einfalt: Eftir fimmtán til tuttugu ár verði 100 prósent
af korni á markaðnum erfðabreytt
korn frá okkur. Menn unnu sig svo
aftur á bak frá því markmiði. Þeir
vilja því skipta náttúrunni út fyrir
eigin framleiðslu.“

Vitund neytenda
Smith segir að vitund neytenda
komi í veg fyrir að slík markmið
náist. Nýverið kom upp herferð í
Bandaríkjunum gegn afurðum
kúa sem sprautaðar höfðu verið
með erfðabreyttu hormóni til að
auka mjólkurframleiðslu. WalMart og Starbucks hættu sölu
slíkra afurða svo dæmi
sé tekið. Neytendur
vilja ekki erfðabreytt
matvæli og hafi
þeir
valið
velja þeir þau
ekki.
Þess
vegna er nauðsynlegt að þau
séu sérmerkt.“
Markmið stofnunar Smiths er að
vekja vitund Bandaríkjamanna á sama
hátt og tókst í Evrópu fyrir árslok
2009. Í Evrópu hurfu
matvælin að mestu
af
markaðnum vegna vals
neytenda. „Við erum að berjast
við risastórt markaðsátak byggt á
röngum upplýsingum. En við erum
á réttri leið. Bæði Clinton og
Obama hafa lýst því yfir að þau
vilji sérmerkja erfðabreytt matvæli, við höfum ekki enn spurt
McCain.
En málið er ósköp einfalt, eins
og hinn frægi vísindamaður David
Suzuki orðaði þetta: „Ef einhver
stjórnmálamaður segir þér að
erfðabreytt matvæli séu örugg er
hann annað hvort mjög heimskur
eða að ljúga.“
Hvað Ísland varðar er einboðið
að það verði lýst sem svæði frítt
fyrir erfðabreyttum matvælum.
Mörg ríki í Evrópu stefna að því.
Ég hitti umhverfisráðherrann á
fimmtudag og kynnti málið fyrir
henni. Það verður gaman að sjá
útkomuna,“ segir Jeffrey Smith
að lokum.
Hann mun halda fyrirlestur um
efnið á Grand hóteli í Reykjavík á
þriðjudaginn klukkan 16.30.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Paradís vörubílstjórans
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR BORGAÐI 800 KRÓNUR FYRIR FULLAN TANK AF BENSÍNI

www.gitarskoli.is

Síðustu viku eyddi ég í
afar undarlegu landi,
Sameinuðu arabísku
furstadæmunum.
Landi þar sem takmarkið virðist vera að
allt verði sem flottast,
stærst og dýrast. Þar er búið
að byggja flottasta hótel í heiminum og þar er bæði verið að byggja
hæsta turn og dýrustu mosku veraldarinnar. Sameinuðu arabísku
furstadæmin hafa víst innan landamæra sinna áttatíu prósent af öllum
krönum í heiminum. Það standa
kranar, og önnur byggingartól sem
ég kann ekki skil á, við annað hvert
hús. Hús eru líka rifin niður þrátt
fyrir að vera í ágætu ásigkomulagi
– allt á að verða flottara og nýrra.

Og þegar landið sem þar er nægir
ekki, er bara búið til meira land á
uppfyllingum víðs vegar.
Í þessu landi eru líka áttatíu prósent íbúanna innflytjendur. Og þeir
sem þarna búa koma frá öllum
heimshornum og aðhyllast alls kyns
mismunandi trúarbrögð líka. Á
sama stað gátu verið konur og menn
með slæður og arabaklúta og konur
og menn í stuttbuxum eða sundfötum, og enginn skiptir sér af öðrum.
Þrátt fyrir að vera umkringt einhverjum verstu löndum heimsins
þegar kemur að mannréttindum og
einstaklingsfrelsi er þeim hlutum
aðeins betur háttað í furstadæmunum. Reyndar er bannað að eiga
áfengi og ef fólk leyfir sér að leiðast eða gera eitthvað þaðan af

grófara á götum úti getur það átt
von á því að lögregla krefji það um
hjúskaparvottorð. Ef það er ekki
fyrir hendi er fólki hent í fangelsi.
Fyrir kreppuþjáða Íslendinga,
sem eru með bensín og verðið á
bensíni á heilanum, er ekki hægt
annað en að minnast aðeins á bensínið. Ástæða þess að furstadæmin
litlu geta gert allt stærst og flottast
er auðvitað olían sem er þar í
massavís. Það er ekki óalgeng sjón
að sjá tuttugu til þrjátíu bíla með
risastóra olíutanka í röð á hraðbrautinni. Bensínverðið er auðvitað í takt við það hversu mikil olían
er. Galtóman bílaleigubílinn mátti
fylla fyrir minna en 800 íslenskar
krónur. Þarna væri nú ekki ónýtt að
vera vörubílstjóri!

■ Pondus

3 SÝNINGAR EF

HAFNAFJARÐARLEIKHÚSINU
TIR

Það er margt
skrýtið í heiminum!
Heldurðu að veröldin væri öðruvísi
ef við tveir fengjum
að ráða?

Í KVÖLD ÖRFÁ SÆTI LAUS

Eftir Frode Øverli

Ég hefði
haldið
það! Hún
væri betri
staður að
lifa í! Sannaðu til!

Stríð eru
glötuð! Ég
hefði sett
strangt bann
við þeim!
Þannig er ég!
Gæðablóð!

Og enginn
ofsatrúarfáviti
fengi nokkurn tíma
að ákveða
neitt!

Enginn dýr
myndu deyja
út, ekkert
einelti, ekkert
hungur! Vá
maður! Það
væri frábært!

Og stöðugur gullstraumur
til Anfield!
Og kannski
eitt og eitt
til Elland
Road!

En... ég myndi Jááá... Þeir
kannski gefa grænt myndu
ljós á dálítið...
væntumdeildar tilraunir á anlega...
öllum listamönnum hverfa!
sem byrja á „DJ“!

FIM 29. MAÍ NÆST SÍÐASTA SÝNING
SUN 1. JÚN SÍÐASTA SÝNING
Fær hugann til að fljúga og kemur
tilfinningum á rót”
M.K MBL
Falleg, fyndin,sönn og kvenleg”
V.G Bylgjunni
“Ég hvet fólk til að drífa sig
á leikinn og njóta”
Jón Viðar DV

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er síminn þinn ekki að
hringja, Soffía?

dídíbíbí

Halló.

dídíbíbí

dídíbíbí

Soffía svarar aldrei
fyrr en að varirnar á
henni eru samlitar
símanum.
Aðdáunarferð
siðfræði hjá
henni.

Pah!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Herra, þetta eru
Ezio og Vincenzo,
verktakarnir sem
ég réði til að byggja
turninn í Pisa!

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Mjási, hefurðu nokkurn
tíma upplifað dag þar sem
þú nennir bara ekki að gera
nokkurn skapaðan hlut?

Eru til öðruvísi dagar!?!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Fyrsta barnið
Geturðu sagt
mamma?
Geturðu
sagt
mamma?

Geturðu sagt
mamma?
Geturðu
sagt
mamma?
Getur
ð
mam u sagt
ma?

Annað barnið
Mamma!
Mamma!
Mamma!
Getur þú
líka sagt
„mamma“?

Þriðja barnið
Mamma! Mamma! Segðu hvað sem
er, bara ekki
Mamma!
Mamma!
„mamma“.
Mamma!
Mamma!
Mamma!
Mamma!
Mamma!

ERT ÞÚ MEÐ
SMITANDI
HLÁTUR?
VILTU FÁ BORGAÐ FYRIR AÐ HLÆJA?
Við erum að leita að besta íslenska
hlátrinum í nýja auglýsingu fyrir SKYPE.
Ef þú eða einhver sem þú þekkir ert á aldrinum 0-100
og getur komið öðrum til að hlæja með þínum hlátri
hafðu þá samband við Eskimo í síma: 533-4646 eða
897-9758.

Sími: 553 2075
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- bara lúxus

CANNES 2008 HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR

Hver fær Gullpálmann í kvöld?
+++1/2
SV MBL
++++

+++1/2
SV MBL

++++

- V.J.V., Topp5.is / FBL

“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
INDIANA JONES 4 - POWER
HAROLD & KUMAR 2
FORGETTING SARAH MARSHALL
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
SPIDERWICK CHRONICLES

kl. 2, 4.30, 7 og 10 12
kl. 4, 6, 8 og 10.10 12
kl. 8 og 10.10
12
kl. 2
L
kl. 2, 4 og 6
7

ein

nig

til
á

kil
ju

FRÁBÆR
RÓMANTÍSK
ÖRLAGASAGA
eftir
fyrir „The Pianist“

Rowald Harewood
í leikstjórn

Mike Newell

„Four weddings and a funeral“
„Donnie Brasco“
„Harry Potter“

TILNEFND TIL
GOLDEN GLOBE
VERÐLAUNA
„ÁSTIN Á TÍMUM KÓLERUNNAR“
ÁLFABAKKI

Florentino Ariza (Bardem) eyðir lunganum úr lífi sínu í að bíða eftir hinni
fögru Ferminu Daza (Mezzogiorno). Florentino fer frá konu til konu í
örvæntingafullri tilraun til að lækna sitt brotna hjarta á meðan Fermina
situr hamingjusöm í hjónasæng. Hversu lengi myndir þú bíða eftir ástinni?

ÁLFABAKKA
INDIANA JONES 4 kl. 12:30D - 3D - 5:30D - 8 - 10:40D

12

INDIANA JONES 4

VIP

kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:40

LOVE IN THE TIME...
kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:40
NEVER BACK DOWN
kl. 5:30 - 8 - 10:30

7

NIM´S ISLAND
IRON MAN

L

14

kl. 12:50 - 3
kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30

INDIANA JONES 4
IRON MAN

12

IRON MAN

10

NEVER BACK DOWN
NIM´S ISLAND

THE HUNTING PARTY

kl. 10:40

12

KRINGLUNNI
kl. 1:30D - 4D - 6:30D - 9D - 10D 12

IRON MAN

kl. 11:30
kl. 2 - 4 - 6 - 8

14

kl. 11:40/3D
kl. 4 - 6:30 - 9

L

L

12

kl. 8
kl. 10:30

L
L

AKUREYRI
kl. 3:40 - 6

kl. 1 - 3 - 5:30
kl. 8

16

SELFOSS
kl. 2 - 5 - 8 - 10:30 12
kl. 2 - 5
12

DEFINETLY MAYBE
SHINE A LIGHT

DRILLBIT TAYLOR
IN THE VALLEY OF ELAH

NEVER BACK DOWN
NIM´S ISLAND
3-D DIGITAL
U2 3D

ÆRINN STARFI Sean Penn og hans fólk í dómnefndinni kynna
val sitt á bestu myndinni í Cannes í kvöld.
NORDICPHOTOS/GETTY

strandlengjuna í Cannes þar sem stöðug kvikmyndaveisla
er búin að standa yfir í tvær vikur. Þeir sem eru eftir eru
orðnir lúnir og allir bíða spenntir eftir verðlaunaafhendingunni í kvöld, svo hægt sé að pakka saman og Cannes
geti lagst í dvala þangað til rauða dreglinum er rúllað út
að ári og sirkusinn byrjar að nýju. Og svo er bara að vona
að íslensku bíóhúsin taki sig til og sýni allar þessar myndir
fyrir íslenska bíógesti.

Leita að fyndnasta hlátrinum

Abagil BRESLIN Jodie FOSTER Gerard BUTLER

INDIANA JONES 4

Þá hafa allar tuttugu og tvær myndirnar sem keppa um
Gullpálmann verið sýndar hér í Cannes. Ómögulegt er að
spá fyrir um hver muni vinna og sjaldan hefur keppnin
verið jafn óljós. Gagnrýnendur og fólkið á götunni eru eins
ósammála og hugsast getur. Sean Penn og dómnefndin
hans eiga því mikið starf fyrir höndum. Keppnin þykir
reyndar ekki eins sterk og áður og skiptar skoðanir um
hana. Nýr stjórnandi tók við í fyrra og bendir keppnin til
þess að Cannes sé sífellt að færa sig nær Hollywood.
Tilgangur kvikmyndahátíða er að sýna óháða kvikmyndagerð frá öllum heimshornum og gefa nýjum
óþekktum leikstjórum tækifæri. En Cannes sem stærsta
kvikmyndahátíð í heimi er mikil gerviveröld þar sem
glamúr og glimmer ræður ríkjum á yfirborðinu. Einkenni
Cannes er líka staðsetningin á frönsku rivíerunni þar sem
forríkt fólk heldur sig í risavillum, snekkjum og skútum,
keyrir um á Ferrari og drekkur kokkteila á ströndinni. Ríka
og fallega fólkið mætir í bíó í Cannes til að sýna sig á
rauða dreglinum og pósa fyrir framan ljósmyndara.
Að sjálfsögðu snýst Cannes þó aðallega um kvikmyndaheiminn. Gullmolar leynast auðvitað í keppninni
og í bransanum er enginn maður með mönnum nema
að mæta á Cannes og reyna að víla og díla. Flestir hafa
aldrei tíma til að fara í bíó og sitja á stöðugum fundum
frá morgni til kvölds og markaðurinn hefur verið í fullum
gangi alla daga.
Stemningin er þó aldeilis tekin að dvína við La Croisette

INDIANA JONES 4

kl. 8:15
kl. 4 - 6 - 8

12
12
12

KEFLAVÍK
kl. 2 - 5 - 8 - 10:30 12

NIM’S ISLAND

kl. 2 - 4- 6

L

MADE OF HONOR
THE HUNTING PARTY

kl. 8
kl. 10:10

L
12

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

NÝTT Í BÍÓ!

Andrea Brabin og samstarfsfólk hennar hjá
Eskimo leita nú að skemmtilegasta hlátri landsins.
Hláturinn, og eigandi hans,
gætu ratað í nýja netauglýsingu fyrir samskiptaforritið
Skype.
„Þeir hafa verið að leita að fyndnasta hlátri í heimi í ýmsum löndum og vilja taka Ísland inn í þetta.
Sá sem „vinnur“ verður í auglýsingunni sem verður birt á netinu,
og það verður eitthvað greitt fyrir
það,“ segir Andrea Brabin hjá
Eskimo. Leitinni að skemmtilegasta hlátri landsins lýkur á föstudag í næstu viku.
Því verður þó ekki þannig háttað að fólk komi í hláturprufur til
Eskimo, heldur geta áhugasamir
sent inn hláturdæmi sem heimamyndbönd eða upptökur úr farsímum, svo dæmi séu nefnd. „Þeir
hafa verið að nota svona heimamyndbönd úti, enda á fólk að vera

HLÁTURDÆMI ÓSKAST Andrea Brabin og samstarfsfólk hennar hjá Eskimo leita nú
að skemmtilegasta hlátri landsins í auglýsingu fyrir Skype.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

í eðlilegum aðstæðum, ekki að
leika í prufu,“ segir Andrea, sem
býst þó við því að verða sjálf hlæjandi í næstu viku þegar myndböndin taka að berast. „Þetta verður örugglega skemmtileg vika,“
segir hún og hlær við. „Við höfum

SparBíó 550kr
laugardag og sunnudag

tekið að okkur ýmiss konar verkefni, en ég held að þetta sé nú með
því furðulegra.“
Áhugasamir og hláturmildir
einstaklingar geta haft samband á
andrea@eskimo.is eða í síma 533
4646.
sunna@frettabladid.is

REYKJAVÍK s AKUREYRI s KEFLAVÍK s SELFOSS

FÓR BEINT Á TOPPINN Í
BANDARÍKJUNUM!

„ÁSTIN Á TÍMUM KÓLERUNNAR“

INDIANA JONES 4
KL. 12:30 Í ÁLF. KL. 1:30 Í KRI.,
OG KL. 2 Í KEFL. OG Á SELF.

ÖSKUR BERA ENGAN
ÁRANGUR!

IRON MAN
KL. 12:30 Í ÁLF. KL. 1:30 Í KRI.,
KL. 2 Á SELF. OG 3:40 Á AK.

NIMS ISLAND
DRILLBIT TAYLOR
KL. 12:50 Í ÁLF. KL. 2 Í KRI.,
KL. 1 Í ÁLFABAKKA
KL. 2 Í KEF. OG KL. 4 Á AKUREYRI

LOVE IN THE TIME OF CHOLERA
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

TILBOÐSVERÐ
ÞAÐ ÞARF ALVÖRU KARLMANN TIL AÐ
VERA BRÚÐARMEYJA!

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FB

SÍMI 564 0000

INDIANA JONES 4 DOLBY DIGITAL
INDIANA JONES 4 LÚXUS DOLBY D
PROM NIGHT
WHAT HAPPENS IN VEGAS
MADE OF HONOUR
SUPERHERO MOVIE
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
HORTON

5%

MERKTAR MEÐ RAUÐU

SÍMI 551 9000

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU

kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40 12 KICKIN´IT OLD SKOOL
kl.3 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.3 - 5.45 - 8 - 10.15
14 MADE OF HONOUR
kl. 6 - 8 - 10
kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
kl.1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
21
kl.3 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.15
BRÚÐGUMINN
kl. 6 ENSKUR TEXTI
7
kl.1 - 4 - 6
5%
kl.1
5%
kl.1 - 4 ÍSLENSKT TAL

SÍMI 530 1919

INDIANA JONES 4
PROM NIGHT
WHAT HAPPENS IN VEGAS
STREET KINGS
BRÚÐGUMINN
HORTON

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU

kl.3. 30 -6 - 8.30 - 11
kl. 6 - 8 - 10
kl.3.30-5.45 - 8 - 10.15
kl.3.30-8 -10.30
kl. 6 ÍSLENSKUR TEXTI
kl.3.30 ÍSLENSKT TAL

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

SÍMI 462 3500

12 INDIANA JONES 4
14 HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB
WHAT HAPPENS IN VEGAS
16 BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
7

12
7

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU

kl.3.20 -5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8
kl. 10
kl.3.20 - 4.40

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

7
12

5%

12
12

KL.1 SMÁRABÍÓ
GINN
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 REGNBO

KL.3 REGNBOGINN

KL.3 REGNBOGINN KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
BÍÓ
KL.2.4O BORGAR

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL. 2.40 & 4.30
BORGARBÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 REGNBOGINN
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Gylfi Ægis túrar með syni sínum
Gylfi Ægisson stendur í
ströngu þessa dagana. Fyrir
skemmstu tók hann upp á
því að fara að skemmta einn
með gítar í fyrsta sinn á
sínum ferli. Síminn stoppar
ekki og færri fá en vilja.
„Við erum að fara að skemmta á
Siglufirði,“ segir Gylfi Ægisson,
tónlistarmaður, myndlistarmaður
og lífskúnstner. Gylfi hefur nú
rifið fram gítarinn og nikkuna og
er farinn að stjórna fjöldasöng
vítt og breitt um landið.
Gylfi hefur skemmt einn að
undanförnu en nú stendur til að
sonur hans, Sigurður, skemmti
með honum á Siglufirði, heimabæ
Gylfa, hinn 31. maí næstkomandi.
„Hann er alveg frábær eftirherma og mjög góður söngvari.
Ég er bara raulari, hann er söngvari. Ég var einmitt að búa til plakat í fyrrinótt þar sem hann er í
gervum,“ segir Gylfi en Sigurður
sonur hans hyggst koma fram
sem Gigo Bellone. Landsmenn
ættu að kannast við Gigo úr þætti
Jóns Ársæls, Sjálfstæðu fólki, frá
því að Gylfi var gestur Jóns. Þá
þóttist Sigurður, í gervi Gigos,
vera týndur sonur Gylfa frá Ítalíu

STEVEN TYLER Söngvari Aerosmith hefur
skráð sig í meðferð í Kaliforníu.

Tyler farinn
í meðferð
Steven Tyler, söngvari rokksveitarinnar Aerosmith, hefur skráð sig í
meðferð í Kaliforníu. Hinn sextugi
rokkari hefur undanfarin tuttugu
ár verið talinn laus við fíkniefnadjöfulinn en eitthvert babb virðist
hafa komið í bátinn.
Tyler neytti fíkniefna í miklu
magni á áttunda og níunda
áratugnum og voru hann og
gítarleikarinn Joe Perry á sínum
tíma kallaðir The Toxic Twins,
eða Eitruðu tvíburarnir. Fimm ár
eru liðin síðan Tyler smitaðist af
lifrarbólgu C eftir lyfjagjöf en
hann er nú laus við sjúkdóminn.

Höfðar mál
gegn Kanye
Kathleen
Firrantello,
dóttir
djassarans
Joe Farrell,
hefur höfðað
mál gegn
rapparanum
Kanye West
og útgáfufyrirtæki
hans fyrir að KANYE WEST Dóttir
djassarans Joe Farrell
hafa notað
hefur höfðað mál gegn
bút úr lagi
rapparanum Kanye
föður hennar West.
án leyfis.
Að sögn Kathleen notaði West
lag föður hennar Upon This Rock
frá árinu 1974 í lagi sínu Gone.
Fer hún fram á rúmlega sjötíu
milljónir króna í skaðabætur. Hún
hefur einnig höfðað mál gegn
röppurunum Method Man,
Redman og Common fyrr að hafa
notað búta úr sama lagi. Telur
hún að Method Man og Redman
hafi notað lagið í dúett sínum Run
4 Cover en Common í lagi sínu
Chi City.

og viti menn, Jón kolféll í gildruna. Gigo er þó aðeins eitt af fjölmörgum gervum Sigurðar og er
Gylfi þögull sem gröfin varðandi
restina. Gylfi mun einnig halda
listaverkasýningu á Siglufirði
þessa sömu helgi.
Þá mun hann koma fram í sjómannamessu á sjómannadaginn
sjálfan á Siglufirði og taka þrjú
lög. Sjálfur var Gylfi til sjós í
fimmtán ár og var einmitt heiðraður af því tilefni árið 2005 af
Sjómannafélagi Siglufjarðar. „Ég
held ég sé yngsti sjómaður sem
hefur verið heiðraður,“ segir
Gylfi, sem drakk töluvert á sínum
sjóaraárum. „Ég var mjög blautur í landi. Þeir sögðu að það hefði
verið hægt að rekja slóðina mína
því ég var svo blautur, sporaði
allt. Síðan reyndu menn að vinda
á mér handlegginn daginn eftir
drykkju til að ná sér í afréttara,“
segir Gylfi, sem hefur ekki bragðað áfengi í 28 ár.
Gylfi hefur aldrei skemmt einn
með gítar fyrr en núna. „Ég vildi
ekkert vera að trufla Bubba
skinnið. Það voru þrír sem vildu
fá mig næstu helgi en því miður
er ekki enn farið að klóna,“ segir
Gylfi. Milli þess sem hann er að
stjórna fjöldasöng málar hann
myndir eða skrifar og tekur upp

NÝ PLATA Í SMÍÐUM Söngkonan er sögð

vera búin að snúa við blaðinu.

Britney vinnur
að nýrri plötu

GYLFI OG GIGO Þeir feðgar hafa komið upp dagskrá sem þeir flytja þar sem menn

borga.

ævintýri um Valla. Hið nýjasta er
Valli og sjóræningjarnir. Gylfi
sér oftast um allar talsetningar á
ævintýrunum sjálfur, með miklum tilþrifum. Aðförum hans við
að túlka Jökulnornina ógurlegu
hefur til að mynda verið líkt við
svæsnar frygðarstunur að sögn

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gylfa. Þá gaf Gylfi einnig út diskinn Gylfi og gítarinn fyrir
skemmstu en þar tekur hann
helstu rútubílaslagara landsins.
Gylfi er sáttur við lífið og alltaf
jafn ástfanginn. „Ég hef verið
ástfanginn allt mitt líf.“
soli@frettabladid.is

Britney Spears er sögð vera að
taka upp nýja plötu um þessar
mundir sem áætlað er að komi út
fyrir jólin. Söngkonan hefur fengið
til liðs við sig upptökustjórann J.R.
Rotem og lagahöfundinn Sean
Garrett, en hann hefur meðal
annars samið slagara fyrir
söngkonurnar Beyoncé, Kelly
Rowland, Nicole Scherzinger og
Rihönnu.
Rotem segir söngkonuna hafa
meiri reynslu en flest fólk og vera
meistara í því sem hún gerir, en
upptökustjórinn vill meina að
Britney sé búin að snúa við blaðinu
eftir undangengna örðugleika og
sé nú upp á sitt besta.
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LANDSBANKADEILD KARLA Í KVÖLD: FERSKIR FJÖLNISMENN MÆTA MEISTURUNUM Á VODAFONE-VELLINUM

> Enn óvissa með Eið Smára
Ekki fékkst staðfest í gær hvort Eiður Smári Guðjohnsen
yrði með í landsleiknum gegn Wales á miðvikudaginn.
Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari sagðist ekkert vita
um málið, það væri ekki á hans könnu
og hann hefði ekki heyrt frá þeim
sem hefðu með málið að gera. Það
er Gunnar Gylfason sem sér um það
mál en hann svaraði ekki síma í gær. Á
heimasíðu Barcelona stendur skýrum
stöfum að Eiður Smári hafi fengið
leyfi frá félaginu til þess að sinna
öðrum skyldum og standist þær
upplýsingar verður að teljast líklegt að Eiður spili á miðvikudag.

sport@frettabladid.is

Boltavaktin:

Boltinn í beinni
FÓTBOLTI Boltavakt Vísis og

Fréttablaðsins verður sem fyrr í
fullum gangi í kvöld.
Þar er hægt að fylgjast með
gangi mála í öllum leikjum
kvöldsins, fá leiklýsingar og
annað sem skiptir máli.
Hægt er að fylgjast með
Boltavaktinni á slóðinni www.
visir.is/boltavakt.

VODAFONEVÖLLURINN Tekinn í notkun í

dag.

Tímamót á Hlíðarenda:

Vodafonevöllurinn vígður
FÓTBOLTI Það er stór dagur hjá

Valsmönnum í dag en þá fær
félagið aftur heimavöllinn sinn á
Hlíðarenda eftir að hafa leikið á
Laugardalsvelli síðustu tímabil.
Vodafonevöllurinn glæsilegi
verður tekinn í notkun í kvöld
þegar nýliðar Fjölnis heimsækja
Íslandsmeistarana í Landsbankadeild karla.
Valsmenn boða til mikils
fagnaðar þar sem B.SIG treður
upp sem og Ingó Idol. Ólafur F.
Magnússon borgarstjóri verður
heiðursgestur og sr. Vigfús Þór
Árnason mun blessa völlinn.
Grímur Sæmundsen, formaður
Vals, heldur ávarp og Valskórinn
mun hefja upp raust sína.
- hbg

Ræða Al Pacino kemur Fjölnismönnum í gírinn
Það dylst engum að andinn í Fjölnisklefanum er í hæstu hæðum. Gunnar Már
Guðmundsson, Herra Fjölnir, ljóstrar því upp
að klefinn sé eins og sitt annað heimili. „Það
er allt til alls þarna. Við vorum að fá kaffivél
sem er mjög jákvætt,“ segir Gunnar en liðið
mætir Íslandsmeisturum Vals í kvöld.
Gunnar taldi raunar
líklegt að Ólafur
Páll Snorrason,
sem sendur var að
útvega nýja kaffivél,
hafi hreinlega
borgað hana
sjálfur.
„Við
reynum
klárlega að
skemma

veisluna þeirra,“ segir Gunnar en Valsmenn
vígja í kvöld Vodafone-völlinn glæsilega.
„Við eigum góðan möguleika gegn þeim,
þeir hafa verið brothættir
framan af móti. Við
reynum bara að halda
okkar skipulagi og klára
þennan leik eins og aðra“.
Gunnar segir móralinn í klefanum vera frábæran. „Það fylgist
kannski með góðu gengi okkar en
reyndar hefur stemmningin í klefanum alltaf
verið góð“. Gunnar segir að meðal annars
hafi Fjölnismenn nokkrum sinnum horft á
margfræga ræðu stórleikarans og hjartaknúsarans Al Pacino úr stórmyndinni Any
Given Sunday fyrir leiki. „Ræðan hefur verið
vinsæl enda óhemju góð“.
Viðtalshúmor Fjölnismanna hefur ennig

verið opinberaður. „Þetta byrjaði þannig að
ég var að fara í þáttinn á RÚV og þá datt mér
og Kristó (Kristófer Sigurgeirsson, aðstoðarþjálfari) í hug að koma með
eitt orð sem þarf að heyrast
í sjónvarpsviðtali, hver sem
lendir í því. Ég byrjaði og
fékk orðið moldvarpa, sem
ég leysti með því að tala um
vítateiginn á Fjölnisvellinum
og Óli Stefán fékk svo orðið
gormur. Þá talaði hann um að
Grindvíkingar væru stórhættulegir inn í teignum því þetta
væru djöfulsins gormar. Orðið
er valið rétt fyrir leik en Kristó
sér um að velja orðið. Hann
segir að þetta þyngist bara
með sumrinu,“ sagði Gunnar.

Tekst KR loksins að vinna
bug á FH-grýlunni?
KR heimsækir FH í stórleik kvöldsins í Landsbankadeild karla. KR hefur gengið
hræðilega í leikjum liðanna síðustu ár og FH hefur haft mikið tak á KR síðan 2003.
FÓTBOLTI Fjórða umferð Landsbankadeildar karla hefst í kvöld
með fjórum leikjum. Valur tekur
þá á móti toppliði Fjölnis, Laugardalsliðin Fram og Þróttur mætast
á Þjóðarleikvanginum, ÍA sækir
Keflavík heim og Fylkir tekur á
móti HK í Árbænum. Stórleikur
umferðarinnar er aftur á móti í
Kaplakrika þar sem FH tekur á
móti KR.
KR hefur ekki sótt gull í greipar
Gaflara síðan árið 2003 er KR varð
meistari. Þá endaði KR meistaratímabil sitt með því að tapa 7-0 í
Krikanum. Það tap svíður enn hjá
KR-ingum enda varpaði tapið
óneitanlega skugga á Íslandsmeistaratímabilið.
Síðan þá hefur FH haft algjört
tak á KR-liðinu, sem hefur aðeins
fengið eitt stig í rimmum sínum
við FH í deildinni frá árinu 2004.
Síðustu þrjú tímabil hefur FH
unnið alla leiki liðanna og KR
hefur ekki einu sinni skorað á

AVRAM GRANT Ísraelinn stóð sig vel
með Chelsea en það dugði ekki til að
halda starfinu.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Chelsea í stjóraleit:

Grant rekinn
frá Chelsea
FÓTBOLTI Chelsea staðfesti á

DEILDARLEIKIR KR OG FH
2007:
KR-völlur:
Kaplakriki:
2006:

0-2
5-1

KR-völlur:
Kaplakriki:
2005:

0-3
2-0

KR-völlur:
Kaplakriki:
2004:

0-1
2-0

KR-völlur:
Kaplakriki:
2003:

0-1
1-1

KR-völlur:
Kaplakriki:
Samtals:

2-1*
7-0

Leikir:
10
Sigrar FH:
8
Sigrar KR:
1
Jafntefli:
1
Mörk FH:
25
Mörk KR:
4
* Síðasti sigur KR gegn FH í deildarleik
var 8. júlí árið 2003.

FH-INGURINN OG KR-INGURINN Það er skemmtileg staðreynd að Logi Ólafsson,

þjálfari KR, er FH-ingur og Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, er KR-ingur.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL & VILHELM

heimavelli gegn FH í fjögur ár.
Við stjórnvölinn hjá KR núna er
FH-ingurinn Logi Ólafsson, maður
sem þekkir öll innviði félagsins og
spurning hvort hann geti leyst
KR-liðið úr þeim álögum sem FHingar virðast hafa lagt á þá.
„Við gerum okkur fyllilega
grein fyrir því að við þurfum toppleik til þess að ná góðum úrslitum
í Krikanum. FH er með frábært
lið, skipað góðum einstaklingum
sem þekkja sitt hlutverk vel,“
sagði Logi en mun þekking hans
og kunnátta á FH-liðinu hjálpa KR
í þessum leik?
„Ég þekki nú ekkert betur til hjá
FH en ég gerði í fyrra og þá töpuð-

um við 5-1 þannig að ég veit það
ekki,“ sagði Logi léttur. Hann vildi
lítið tjá sig um liðsuppstillingu en
Logi hefur stillt eins upp í öllum
þrem leikjum KR til þessa og gert
nákvæmlega sömu breytingarnar.
Heimir Guðjónsson, þjálfari
FH, er ekkert að spá í úrslitum
síðustu ára. „Við eigum reyndar
harma að hefna eftir tap gegn KR
í deildarbikarnum. Þetta verður
klárlega mjög erfiður leikur gegn
liði sem hefur tapað tveim leikjum
og mun því mæta dýrvitlaust til
leiks. Við verðum því að vera tilbúnir,“ sagði Heimir, sem er uppalinn KR-ingur.
henry@frettabladid.is

heimasíðu sinni í gær að félagið
hefði sagt upp samningnum við
Avram Grant knattspyrnustjóra.
Í tilkynningu félagsins segir að
nú standi yfir leit að nýjum stjóra
og ætlar félagið ekki að tjá sig
frekar fyrr en hann finnst.
Grant tók við Chelsea í
september á síðasta ári þegar
José Mourinho yfirgaf félagið.
Hann stóð sig talsvert betur með
liðið en almennt var búist við og
stýrði því í úrslit Meistaradeildar
og var svo ekki fjarri því að landa
enska meistaratitlinum með
Chelsea en þurfti í staðinn að
sætta sig við annað silfur.
Nú þegar er byrjað að orða þá
Frank Rijkaard, Sven-Göran
Eriksson, Michael Laudrup og
Roberto Mancini við starfið. - hbg

ÚRSLIT
Landsbankadeild kvenna
HK/Víkingur-Þór/KA

0-2

- Arna Sif Ásgrímsdóttir, Rakel Hönnudóttir.

1. deild karla:
Leiknir-Þór

2-3

Einar Pétursson, Jakob Spangsberg - Ibra Jagne,
Ármann Pétur Ævarsson, Hreinn Hringsson.

Njarðvík-Fjarðabyggð

1-5

Jón Haukur Haraldsson - Sveinbjörn Jónasson
2, Haukur Ingvar Sigurbergsson, Vilberg Marinó
Jónasson, Sigurður Víðisson.

KS/Leiftur-Víkingur Ó.

0-0

Hull komið í ensku úrvalsdeildina í fyrsta skipti eftir sigur á Bristol City í umspilsleik á Wembley:

Windass skaut Hull upp í úrvalsdeild
FÓTBOLTI Hull leikur á meðal bestu

knattspyrnuliða Englands næsta
vetur. Hull vann frækinn sigur
á Bristol City í hreinum
úrslitaleik um síðasta lausa
sætið í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð.
Það var gamla brýnið
Dean Windass, 39
ára, sem skoraði
eina mark leiksins
með
glæsilegu
skoti frá vítateig
sjö
mínútum
fyrir hlé. Phil
Brown, stjóri
Hull,
sagði

það örlög að Windass hefði tryggt
sigurinn en Windass er fæddur
og alinn upp í Hull.
„Þetta er lyginni líkast.
Ég finn til með leikmönnum Bristol City en það var
mjög vel við hæfi að Dean
Windass skyldi skora
sigurmarkið í þessu leik.
Ég tel að það hafi verið
skrifað í skýin að
annað
hvort
Dean
eða
Nicky Barmby
myndi
skora sigurmarkið í þess-

um leik,“ sagði Brown himinlifandi í leikslok en Barmby er
einnig frá Hull.
Hinn 39 ára gamli Dean Windass brast í grát í leikslok. „Til
finningin er engu lík. Ef maður
horfir upp í stúkuna þá fær maður
á tilfinninguna að það sé enginn
eftir í Hull. Það eru allir hér á
leiknum.
Að skora sigurmarkið er stórkostlegt. Ég hef aldrei komið á
Wembley áður og skora sigurmarkið hér er einstök tilfinning.
Ég trúði varla mínum eigin augum
þegar boltinn söng í netinu,“ sagði
Windass kátur.
- hbg

GRÉT AF GLEÐI Tilfinningarnar báru
hinn 39 ára gamla Dean Windass
ofurliði eftir leikinn í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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FELIPE MASSA Keyrði frábærlega í Mónakó í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Mónakó-kappaksturinn fer fram í dag:

Massa náði mikilvægasta ráspól ársins
og finnst ekki gaman að keyra
hérna. Ég trúi því varla að ég sé á
ráspól og finnst það í raun ótrúlegt,“ sagði Massa brosmildur.
„Ég hef lagt hart að mér að læra
hvernig eigi að keyra hérna því
hingað til hef ég alltaf lent í vandræðum. Núna var ég búinn að læra
betur á ákveðnar beygjur og náði í
raun fullkomnum hring sem er
nánast ómögulegt í Mónakó.“
Räikkönen bar sig ágætlega
þrátt fyrir vonbrigðin að hafa
misst af ráspólnum. „Mér tókst að
ná mjög góðum hring en því miður
dugði það ekki til.
Við erum ekkert sérstaklega
kátir að vera hér og vorum ekki
vissir við hverju átti að búast en
við lítum út fyrir að vera klárir í
þennan slag,“ sagði Räikkönen.
- hbg

OPNUM EFTIR

4

DAGA

FORMÚLA 1 Það eru liðsmenn Ferrari sem ræsa fremstir í Mónakókappakstrinum í dag en oftar en
ekki er talað um að þetta sé mikilvægasti ráspóll ársins enda nánast ómögulegt að taka fram úr í
þessum kappakstri.
Felipe Massa „stal“ ráspólinum
af félaga sínum hjá Ferrari, Kimi
Räikkönen, á elleftu stundu í gær
með mögnuðum hring. Lewis
Hamilton og Heikki Kovalainen
ræsa á næstu röð fyrir aftan
Ferrari-bílana. David Coulthard
ræsir tíundi þrátt fyrir að hafa
lent i slæmum árekstri í gær.
Þetta er annar ráspóll Massa í
röð og sá þriðji hjá honum á þessu
keppnistímabili. Hann var verulega hissa að hafa náð besta tímanum í gær.
„Mér líkar alls ekki við Mónakó
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Íslendingar töpuðu með þrem mörkum, 34-31, fyrir Spánverjum ytra í gær:

Margt jákvætt í leik liðsins

KOBE BRYANT Fer á kostum sem og

samherjar hans.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Lakers á leið í úrslit?

Lakers pakkaði
Spurs saman
NBA Hið unga og skemmtilega lið

Los Angeles Lakers stefnir
hraðbyri í úrslitarimmu NBAdeildarinnar en Lakers hefur náð
2-0 forystu í einvíginu gegn
meisturum San Antonio Spurs í
úrslitum Vesturdeildarinnar.
Lakers vann annan leik liðanna
með 30 stiga mun, 101-71, og
leiknum lauk það snemma að
varamenn liðanna spiluðu nánast
allan síðasta leikhlutann.
Lið Lakers var mjög jafnt og
Kobe Bryant var þar stigahæstur
með 22 stig. Lamar Odom kom
næstur með 20 stig og 12 fráköst.
Lið Spurs var í molum í þessum
leik og það segir sína sögu að
Tony Parker hafi verið stigahæstur með 13 stig og Tim Duncan
næstur með 12. Enginn annar
leikmanna liðsins náði að brjóta
10 stiga múrinn.
- hbg

HANDBOLTI Íslenska landsliðið tapaði fyrir því spænska, 34-31, í Cordoba á Spáni í gær. Staðan í hálfleik var 17-17. Þetta var fyrri
æfingaleikur liðanna en liðin mætast aftur í dag.
„Ég er frekar svekktur að hafa
ekki unnið leikinn. Við vorum yfir,
29-26, þegar frekar lítið var eftir
en gerðum mikið af mistökum
undir lokin og köstuðum þessu frá
okkur,“ sagði Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari en
hann var samt í heildina mjög sáttur við leik liðsins.
„Í heildina er ég bara mjög
sáttur enda margt jákvætt í okkar
leik og í raun leikurinn betri en ég
bjóst við. Sóknin var virkilega góð
allan tímann og við náðum að
skora úr 14 hraðaupphlaupum. Ég
gerði ákveðnar breytingar á sóknarleiknum til þess að fá meiri
hraða í hann og fannst það ganga
vel sem og hraðaupphlaupin.“
Guðmundur hefur verið að æfa
3-2-1 vörn með liðinu og lék hana í
fyrsta skipti í gær með góðum
árangri. „Vörnin var glettilega
góð. Leikurinn var hraður og því
var mikið skorað en þessi vörn

SPÁNN-ÍSLAND

34-31

Mörk Íslands: Ólafur Stefánsson 7,
Guðjón Valur Sigurðsson 6, Snorri
Steinn Guðjónsson 5, Arnór Atlason
3, Vignir Svavarsson 2, Alexander
Petersson 1, Hannes Jón Jónsson 1,
Ásgeir Örn Hallgrímsson 1.
Varin skot: Hreiðar Guðmundsson 6,
Birkir Ívar Guðmundsson 5.

RUT JÓNSDÓTTIR Átti fínan leik í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Íslenska kvennalandsliðið:

Tapaði fyrir
Kolding
GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON Var svekktur að hafa ekki unnið leikinn í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

virkaði vel og færði okkur góð
hraðaupphlaup,“ sagði Guðmundur
en menn hafa nokkrar áhyggjur af
vinstri vængnum, sem lék samt
ágætlega í gær.
„Arnór var mjög sterkur í fyrri
hálfleiknum. Hannes kom síðan
inn og var allt í lagi. Það þarf samt
að slípa þetta betur til. Stefnan
var að leyfa Ingimundi að reyna
sig líka þarna en við vildum vinna
leikinn og því spilaði hann ekki að
þessu sinni,“ sagði Guðmundur

sem var ekki nógu sáttur við markvörsluna enda aðeins 11 boltar
varðir í leiknum.
„Við munum halda áfram að
þróa okkar leik á morgun [í dag].
Ég mun spila meira af 3-2-1 vörn
en við förum líka í 6-0 vörn. Svo
taka Spánverjarnir vonandi Óla
aftur úr umferð en okkur gekk illa
að leysa það núna og fáum því vonandi að æfa það betur í seinni
leiknum.
- hbg

HANDBOLTI Um næstu helgi spilar
íslenska landsliðið gegn Rúmenum í umspili um laust sæti á EM.
Liðið er í óða önn að undirbúa sig
fyrir þá rimmu og mætti einu
besta liði Dana, Kolding, í
Höllinni í gær og tapaði með
þrem mörkum, 34-31.
Liðin mætast öðru sinni í dag
og er þá spilað í Laugardalshöllinni á hádegi og aðgangur er
ókeypis.
Mörk Íslands: Rakel Dögg
Bragadóttir 9, Hildigunnur
Einarsdóttir 5, Sólveig Lára
Kjærnested 4, Rut Jónsdóttir 3,
Dagný Skúladóttir 3, Sunna María
Einarsdóttir 3, Stella Sigurðardóttir 2, Hrafnhildur Skúladóttir
1, Hanna G. Stefánsdóttir 1. - hbg

Handboltalandsliðið:

Á ferð og flugi
um Evrópu
HANDBOLTI Það er mikið álag á
strákunum okkar þessa dagana
en þeir hófu langt og strangt
ferðalag síðasta fimmtudag er
þeir héldu til Spánar.
Þaðan fara þeir síðan til
Magdeburgar í Þýskalandi þar
sem verður æft fram að
undankeppni Ólympíuleikanna
sem fram fer um næstu helgi.
Liðið keyrir frá Magdeburg
til Wroclaw í Póllandi þar sem
undankeppnin fer fram.
Mánudeginum eftir það er
keyrt aftur til Magdeburg þar
sem liðið æfir fyrir fyrri
umspilsleikinn um laust sæti á
HM gegn Makedónum.
Liðið fer svo frá Berlín til
Skopje í Makedóníu og sömu
leið til baka heim til Íslands.
Alls eru þetta rúmlega 11
þúsund kílómetrar í beinni
loftlínu.
Einar Þorvarðarson,
framkvæmdastjóri HSÍ, segir

Keﬂavík

Berlin
Magdeburg

Pólland
Wroclaw

Þýskaland

Makedónía
Skopje

Madrid
Spánn

MIKIÐ FERÐALAG Hér má sjá þær leiðir sem landsliðið ferðast næstu daga.
Liðið er á Spáni núna en lokaleggur er í Makedóníu. Alls ferðast liðið 11 þúsund kílómetra í beinni loftlínu í þessu 19 daga ferðalagi.

að ákveðið hafi verið að vera í
Magdeburg á milli verkefna til að
halda ferðalögum í lágmarki en
talsvert álag hefði fylgt því að
fljúga heim til Íslands á milli

þessara verkefna og svo út aftur.
Með þessu fyrirkomulagi vonast
HSÍ til þess að halda leikmönnum
eins ferskum og hægt er í slíkri
törn
- hbg

Times-blaðið fjallar um frammistöðu Evrópumeistaraliða Manchester United:

Liðið árið 2008 betra en 1999-liðið
FÓTBOLTI Enska blaðið Times hefur
borið saman Evrópumeistaralið
Manchester United á dögunum við
liðið sem vann Meistaradeildina
fyrir níu árum en margir telja það
lið algjörlega einstakt í sögu
United.
Niðurstaða blaðsins er að liðið í
ár sé betra, en þeir meta einungis

þá leikmenn sem spiluðu úrslitaleikina. Tveir leikmenn, einn í
hvoru liði, fá fullt hús að mati
blaðsins en það eru Peter
Schmeichel, markvörður 1999liðsins, og portúgalski vængmaðurinn Cristiano Ronaldo.
Það vekur líka athygli að á
meðan enginn leikmaður 2008-

liðsins fær lægra en 7 í einkunn
gefur blaðið tveimur leikmönnum
6 í einkunn í 1999-liðinu en það eru
norski miðvörðurinn Ronny Johnsen og sænski vængmaðurinn
Jesper Blomqvist.
- óój

EINKUNNAGJÖF TIMES:
LIÐIÐ 2008

LIÐIÐ 1999
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Peter Schmeichel, markmaður
Gary Neville, bakvörður
Ronny Johnsen, miðvörður
Jaap Stam, miðvörður
Denis Irwin, bakvörður
David Beckham, vængmaður
Nicky Butt, miðjumaður
Ryan Giggs, miðjumaður
Jesper Blomqvist, vængmaður
Dwight Yorke, framherji
Andy Cole, framherji
- Varamenn Teddy Sheringham, framherji
Ole Gunnar Solskjær, framherji

10
8
6
8
8
8
7
8
6
7
7
7
8

Edwin van der Sar, markmaður
Wes Brown, bakvörður
Rio Ferdinand, miðvörður
Nemanja Vidic, miðvörður
Patrice Evra, bakvörður
Owen Hargreaves, miðjumaður
Paul Scholes, miðjumaður
Michael Carrick, miðjumaður
Cristiano Ronaldo, vængmaður
Wayne Rooney, framherji
Carlos Tevez, framherji
- Varamenn Ryan Giggs, miðjumaður
Nani, vængmaður
Anderson, miðjumaður

8
7
8
8
8
7
8
7
10
8
7
7
7
7

SAMA ÞJÁLFARI EN BREYTT LIÐ Sir Alex
Ferguson með bikarinn. NORDICPHOTOS/GETTY

Hefur gæðin

TOGARI
Verð áður kr. 3.390.000. Nú aðeins:

3.090.000
+ aukahlutapakki upp á 290.000

Heildarkaupauki að verðmæti kr. 590.000
Verð aðeins:

34.900

*Bílasamningur til 84 mánaða JPY/CHF Lýsing – 30% innborgun – Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,8%

kr. á mánuði*

Frábær jepplingur með frábæra toggetu
Hyundai Tucson siglir nú inn á markaðinn á fantagóðu verði. Við köllum hann í
gamni togara, því hann fer létt með að draga bæði fellihýsi og hjólhýsi. Hann er líka
drekkhlaðinn aukabúnaði en innifalið í verðinu er dráttarbeisli, bakkskynjarar,
heilsársdekk og smart vindskeið. Þetta eru ný við-mið í verði á þessum einum
mest selda jepplingi á Íslandi.

www.hyundai.is
B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - 575 1200 - www.bl.is
Keflavík 421 4444 - Selfoss 575 1460 - Akranes 431 2622 - Akureyri 461 2533 - Egilsstaðir 471 2524
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VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON MINNIST BELLE DE JOUR

> JERRY SEINFELD

Leynileg dagbók vændiskonu
Skjár einn hefur tekið til sýninga forvitnilega
þætti sem eru byggðir á einu vinsælasta bloggi
Bretlands. Þar skrifaði nafnlaus kona undir
heitinu Belle de Jour og lýsti ævintýrum sínum
sem háklassa hóra. Ég hef litla trú á því að saga
hinnar kátu gleðikonu sé sönn. En bloggið varð
að bók og er nú sumsé bresk sjónvarpssería
með hinni limafögru Billie Piper í aðalhlutverki
sem Belle, eða Hannah eins og hún heitir í
hinu lífinu þegar hún er ekki að hitta kúnna.
Belle du Jour er auðvitað bein vísun til
meistaraverks spænska leikstjórans Luis
Buñuel sem gerði samnefnda mynd um eiginkonu læknis, konu sem lifir hinu svokallaða fullkomna lífi en finnst
eitthvað vanta. Hin unga Catherine Deneuve er heillandi í hlutverki
sínu sem konan sem vinnur á vændishúsi á daginn án þess að
eiginmaður hennar hafi hugmynd um það. Sjónvarpsserían byggist

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

flokkanna sem eiga sæti á þingi eru gestir
Egils en þetta er síðasti þáttur að sinni.

Silfur Egils -

SJÓNVARPIÐ

lokaþáttur

13.45 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 2008 - Úrslit(e)

16.50 EM 2008 (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Amma
17.45 Skoppa og Skrítla út um hvippinn og hvappinn(e)

19.45 Landsbankadeildin
STÖÐ 2 SPORT
FH-KR BEINT

20.00

18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Ómur af Ibsen - Hætt við falli(e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Jane Eyre Breskur myndaflokkur.
21.15 BRIT-verðlaunin Samantekt frá af-

So You Think You Can

STÖÐ 2 EXTRA

20.40 Are You Smarter than
SKJÁREINN
a 5th Grader

Cold Case

STÖÐ 2

helgar klukkan átta og sýnir börnunum
skemmtilegar teiknimyndir með íslensku tali.

09.35 Tommi og Jenni
10.00 Draugasögur Scooby-Doo
10.25 Ginger segir frá
10.50 Ofurhundurinn Krypto
11.15 Bratz
12.00 Hádegisfréttir Fréttir, íþróttir, veður
og Markaðurinn.

22.00
00.00
02.05
04.00

Lawnmower Man
The Interpreter
War of the Worlds
Lawnmower Man

Útsending frá bardaga Ricky Hatton og Juan
Lazcano frá því í gær.

15.50 NBA 2007/2008 - Playoff games
Útsending frá leik í úrslitakeppni NBA körfuboltans.
17.50 Formula 1 2008 Útsending frá

markaði tímamót í íslensku sjónvarpi.

sending frá leik FH og KR í Landsbankadeild karla.

16.55 60 minutes Fréttaskýringaþáttur þar
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál Í þættinum ræðir Sig-

06.05 Bewitched
08.00 Hot Shots!
10.00 Fever Pitch
12.00 The Greatest Game Ever Played
14.00 Bewitched
16.00 Hot Shots!
18.00 Fever Pitch
20.00 The Greatest Game Ever Played

Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó.

14.20 Box - Ricky Hatton - Juan Lazc

Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó.

22.15 Sunnudagsbíó - Hetja Sagan af

23.50 Bang og mark
00.05 Silfur Egils (e)
01.20 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.45 PGA Tour 2008 - Hápunktar
09.45 Inside the PGA
10.15 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu
10.50 F1: Við rásmarkið
11.30 Formula 1 2008 Bein útsending frá

12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.50 Neighbours
14.15 America´s Got Talent
15.45 Back To You
16.20 Kompás Fréttaskýringaþáttur sem

sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefnin.

Sannsöguleg mynd um þegar kornungur og
óþekktur golfari, Francis Quimet sigraði á US
Open golfmótinu árið 1913.

21.15

07.00 Barney og vinir
07.25 Kalli á þakinu
07.50 Justice League Unlimited
08.00 Algjör Sveppi Sveppi vaknar allar

hendingu fyrir sígilda tónlist frá 8. maí en
Garðar Thór Cortes hlaut tilnefningu.
því hvernig einn maður gerði út af við þrjá
tilræðismenn öflugasta stríðsherra Kína fyrir
sameiningu ríkisins.

Dance II

SKJÁREINN

19.45 Landsbankadeildin 2008 Bein
útsending frá leik FH og KR í Landsbankadeild karla.
22.00 Landsbankamörkin 2008 Allir
leikirnir og öll mörkin skoðuð í Landsbankadeild karla.

22.45 F1. Við endamarkið Fjallað verður
um atburði helgarinnar .

23.20 Landsbankadeildin 2008 Út01.00 NBA 2007/2008 Bein útsending frá leik San Antonio - LA Lakersí úrslitakeppni NBA.

mundur Ernir við marga kunnustu og umtöluðustu menn þjóðarinnar.

19.55 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll Þórðarson ræðir við áhugavert fólk.
20.30 Monk Í þessari sjöttu þáttaröð

11.00 Enska 1. deildin Bristol City - Hull
12.50 Enska úrvalsdeildin Liverpool -

heldur Monk uppteknum hætti við að aðstoða lögregluna við lausn allra sérkennilegustu sakamálanna.

Bolton Útsending frá sunnud. 2. des.

▼

12.30

STÖÐ 2

▼

▼

08.00 Morgunstundin okkar
09.06 Disneystundin
09.58 Fræknir ferðalangar
10.16 Bruninn(e)
10.51 Gæludýr úr geimnum
11.30 Ný Evrópa með augum Palins(e)
12.30 Silfur Egils Formenn stjórnmála-

á sömu fantasíu og Buñuel kom svo vel til
skila, konur sem eiga tvöfalt líf og annað
þeirra tileinkað kynlífi. Lifnaðarhættir vændiskonunnar eru næstum settir á stall. „Ég hef
aldrei verið misnotuð og hef aldrei ánetjast
neinu,“ segir Piper í fyrsta þættinum. Hún er
bara hin hamingjusama hóra sem sprangar
um á fallegum nærfötum og fær allar fantasíur uppfylltar. „Vertu stórfengleg en gleymanleg,“ útskýrir hún og maður vonar að þessi
glansþáttur láti ekki ungar stúlkur með lítið
vit í kollinum halda að þetta sé draumaleiðin
að auðfengnum launum. Því Belle de Jour
Buñuel og Belle í „Secret Diary of a Call Girl“-þáttunum eiga annað
sameiginlegt en ljósa lokka: þær fanga ef til vill leynilegar fantasíur
margra kvenna. En fantasíur eiga engar stoðir í veruleikanum. Af
því að kaldur raunveruleikinn væri svo grátlega dapur.

Birmingham

rannsaka óupplýst sakamál.

16.25 Enska úrvalsdeildin Man. Utd. -

21.15 Cold Case Lily Rush og félagar

22.00 Big Shots Fjórir félagar sem allir
eru stjórnendur hjá stórfyrirtækjum en
gengur ekki eins vel í einkalífinu.

22.45 Curb Your Enthusiasm
23.15 Grey´s Anatomy
00.00 Bones
00.45 Mannamál
01.30 Girl Fever
03.05 Extreme Ops
04.35 Monk
05.20 Curb Your Enthusiasm
05.50 Fréttir
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

14.35 Enska úrvalsdeildin Tottenham -

Derby Útsending frá laugard. 8. des.

18.15 Bestu leikirnir Man. Utd. - Newcastle

20.00 EM 2008 - Upphitun Þýskaland
- Austurríki. Frábærir þættir þar sem liðin
og leikmennirnir sem leika á EM eru kynnt
til leiks.
20.30 EM 2008 - Upphitun Króatía Pólland

21.00 10 Bestu - Upphitun Hitað upp
fyrir þættina „10 bestu” en Arnar Björnsson
fær til sín góða gesti í myndver.
21.50 Bestu leikirnir Tottenham - Chelsea. Útsending frá frábærum leik Tottenham
og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

10.50 Vörutorg
11.50 MotoGP - Hápunktar
12.50 Professional Poker Tour (e)
14.20 Rachael Ray (e)
16.35 America’s Next Top Model (e)
17.25 Innlit / útlit (e)
18.15 How to Look Good Naked (e)
18.45 The Office (e)
19.10 Snocross Íslenskir snjósleðakappar í
skemmtilegri keppni þar sem ekkert 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 Vinsælasti bílaþáttur Bretlands, enda með vandaða og óháða gagnrýni um allt tengt bílum og öðrum ökutækjum, skemmtilega dagskrárliði og áhugaverðar umfjallanir.

20.40 Are You Smarter than a 5th
Grader? - NÝTT Bráðskemmtilegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Þetta er fyrirmyndin að íslensku þáttunum Ertu skarpari en skólakrakki? sem SkjárEinn sýndi sl.
vetur. Spurningarnar eru teknar eru úr skólabókum grunnskólabarna en þær geta vafist
fyrir fullorðnum eins og sannaðist í íslensku
þáttunum.

▼

Seinfeld á glæsilegt safn af
strigaskóm. Talið er að skópörin séu fleiri en 500 talsins
og öll hvít að lit. Einnig safnar
Seinfeld Porsche-bifreiðum
en náðst hafa myndir af
honum í tuttugu mismunandi bílum af þeirri gerð
Seinfeld leikur í samnefndum þætti á Stöð 2
Extra alla daga vikunnar.

21.30 Boston Legal Bráðfyndið lögfræðidrama um skrautlega lögfræðinga í Boston.
Alan er beðinn um að flytja áfrýjunarmál
fyrir hæstarétti eftir að þroskaheftur maður
er dæmdur til dauða fyryr að nauðga ungri
stúlku. Lorraine segir Katie krassandi fréttir af
nýju kærustunni hans Jerry.
22.20 Brotherhood Dramatísk og spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy og
Mike Caffee. Annar er efnilegur stjórnmálamaður en hinn forhertur glæpamaður.

23.20 Cane (e)
00.10 Secret Diary of a Call Girl (e)
00.40 Svalbarði (e)
01.40 Minding the Store (e)
02.05 Vörutorg
03.05 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og
menning á Norðurlandi. Samantekt umfjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma
fresti til 10.15 á mánudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

24 mörk skoruð í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Visir.is var langfyrstur með mörkin í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar. Boltavakt visir.is og
Fréttablaðsins verður á öllum leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk, spjöld og
helstu atriði leikjanna verða í beinni textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í
stöðugri sókn sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega.
Fréttir, dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er
þetta aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð með skýrri framsetningu. Notendur vita að
hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.is
sir.is
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Í KVÖLD

Jane Eyre
SJÓNVARPIÐ kl. 20.20

STÖÐ 2 KL. 22.00

Breskur myndaflokkur byggður á sögu
eftir Charlotte Brontë um munaðarlausa stúlku sem elst upp í örbirgð
en verður seinna kennslukona á
heimili auðmanns. Hún verður fljótt
ástfangin
af honum
og með
tíð og tíma
heillast
hann af
henni líka
en áður en
þau geta
ást verða
þau að að
glíma við
leyndarmál
úr fortíð
hans.

Big Shots
Frábær þáttaröð sem lýsa mætti
sem blöndu af Nip/Tuck og Desperate Housewives – nokkurs konar
Aðþrengdir eiginmenn. James og Katie
eru ósammála um samband sitt og
hvert það stefnir. James vill opinbera
það en hún vill hafa þetta fyrir þau sjálf
fyrst um sinn. Duncan á í vandræðum
með Terrance, nýja stjórnarformanninn í fyrirtækinu þegar þeir lenda í
alvarlegu ímyndarvandamáli og eru
ósammála um hvernig eigi að afgreiða
það. Brody verður að velja á milli þess
að vinna fyrir hafnaboltarstjörnu eða
þess sem Janelle vill að hann geri og
mikill harmleikur er í vændum þegar
ein persónan í þáttunum deyr.

15.00 Hollyoaks
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
18.00 Seinfeld Stöð 2 Extra sýnir nú
þessa sígildu gamanþáttaröð eins og hún
leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo aftur
um helgar. Jerry Seinfeld er farsæll uppistandari sem nýtur mikillar kvennylli en á í
stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góðan vinahóp sem er álíka
duttlungarfullur og hann sjálfur. Saman
lenda þau Jerry, George, Elaine og Kramer
oft í afkáralegum aðstæðum og taka upp á
afar fáránlegur tiltækjum.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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 Úr Þórbergssmiðju
11.00 Guðsþjónusta í Grafarvogskirkja
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Listin og landafræðin
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli listræninginn
15.00 Útvarpsleikhúsið: Marmari

16.00 Síðdegisfréttir
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 Söguþula, sögð af einu fífli
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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9Vc@VgVin

▼

18.30 Seinfeld
19.00 Seinfeld
19.30 Seinfeld
20.00 So You Think You Can Dance 2
21.30 So You Think You Can Dance 2
23.00 Seinfeld
23.25 Seinfeld
23.50 Seinfeld
00.15 Seinfeld
00.40 X-Files
01.25 American Dad
01.50 Sjáðu
02.15 Skífulistinn
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

VIÐ MÆLUM MEÐ

H]VcZHeVg`h
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9VccnI^YZlZaa
8.00 Top Gear Xtra 9.00 Top Gear Xtra 10.00
The Weakest Link 11.00 Popcorn 12.00 Popcorn
13.00 Bleak House 13.30 Bleak House 14.00
Bleak House 14.30 Bleak House 15.00 Bleak
House 15.30 Bleak House 16.00 Bleak House
16.30 Bleak House 17.00 Jane Eyre 18.00 Jane
Eyre 19.00 Jane Eyre 20.00 Jane Eyre 21.00
In Search of the Brontes 22.00 In Search of the
Brontes 23.00 Jane Eyre 0.00 Top Gear Xtra 0.50
Top Gear Xtra

8.10 Lovens vogtere 8.30 Hannah Montana 8.55
Den lyserøde panter 9.00 Kom igen 9.30 Når
bundlinjen bløder 10.00 DR Update - nyheder
og vejr 10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 SPAM
2008 11.00 Skum TV 11.15 Flemmings Helte de
luxe 11.35 Family Guy 12.00 Gudstjeneste i DR
Kirken 12.45 Afgrunden 14.20 Truslen fra dybet
15.00 Joachim og Marie 15.30 Bamses Billedbog
16.00 Hammerslag 16.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 17.00 Ny Alliance 17.30 Verdens vildeste
krydstogt 18.00 Rejseholdet 19.00 21 Søndag
19.40 SportNyt 19.50 Beck 21.25 Anklaget 22.05
En amerikansk drøm

8.15 Dyreklinikken 8.45 Sydvendt 9.15 Prinsesse
på vei: Et portrett av Marie Cavallier 10.15 Bak kulissene 12.20 Giro d’Italia direkte: 15. etappe 15.30
Åpen himmel: Gudstjeneste fra Grønnåsen kirke,
Tromsø 16.00 Lillefot og vennene hans 16.25
Herr Hikke 16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen 18.05 En kongefamilie på jobb
18.55 Så som i himmelen 21.00 Kveldsnytt 21.20
Festnachspiel 21.50 Shake Hands with the Devil
23.20 Norsk på norsk jukeboks

SVT 1
8.35 Vi i femman 9.05 Eurovision Song Contest
- final 12.30 Skuggan av Tito 13.25 I love språk
14.25 Världen 15.25 50+/De grå krigarna 15.55
Anslagstavlan 16.00 Bolibompa 16.30 Minnenas
television 17.30 Rapport 18.00 Håll tyst, världen!
18.30 Sportspegeln 19.15 Agenda 20.10 Tabu
20.40 Resan till Mars 21.10 Rapport 21.20 I sinnets våld 22.20 Sändningar från SVT24
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Gekk um Skrúð þrátt fyrir lofthræðslu
„Ég er bara mjög stolt af
honum. Þarna hefur metnaður
hans legið, að ná langt í fótbolta, og ég er viss um að hann
á eftir að verða enn þá betri.
Hann var alltaf í frjálsum líka
hjá Fjölni en svo þurfti hann að
velja á milli. Ég er sátt við að
hann hafi valið fótboltann og
mæti á alla leiki.“
Ingveldur B. Jóhannesdóttir er móðir
Þórðar Ingasonar, markmanns Fjölnis og
leikmanns 3. umferðarinnar í Landsbankadeildinni.

Hvað er að frétta? Ég er að halda fyrirlestra um veislur og borðsiði út um hvippinn og hvappinn. Einnig er ég að undirbúa
tónleika með Ragga Bjarna á Norðurlandi
í lok mánaðarins, aðra tónleikadagskrá
með Braga syni mínum á Austurlandi og
Carmina Burana í Reykjavík, Mývatni og
New York.
Augnlitur: Gráblár.
Starf: Söngvari.
Fjölskylduhagir: Í sambúð með honum
Alberti mínum. Strákurinn minn, Bragi, er
nýfluttur að heiman með Júlíu sinni og
æðislegu afastelpunni minni, Marsibil,
sem bræðir afa sinn með óviðjafnanlega
brosinu sínu.
Hvaðan ertu? Ættaður úr Hvítársíðu
og Hörgárdal, en fæddur og uppalinn í
Hlíðunum.

Ertu hjátrúarfullur? Ekki viss, en að
minnsta kosti á ég erfitt með að ganga
tröppur og hitta ekki á slétta tölu.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Næturvaktin og næsta vetur örugglega Dagvaktin.
Uppáhaldsmatur: Í augnablikinu er ég
vitlaus í grænmeti í ofni (verða að vera
sætar kartöflur með), með hvítlauksolíu og
Complete Seasoning frá Badia.
Fallegasti staðurinn: Hrútárfoss í Daladal
og Hvítársíða.
iPod eða geislaspilari: Ég á rykfallinn
geislaspilara inni í skáp, en iPodinn er
algjör lífsnauðsyn.
Hvað er skemmtilegast? Að hlusta á góða
músík sem fær hjartað til að stoppa eða
hoppa af gleði.
Hvað er leiðinlegast? Að lenda á geðvondu fólki í umferðinni!

Helsti veikleiki: Dökkt súkkulaði.
Helsti kostur: Heiðarleiki.
Helsta afrek: Að ganga um í eyjunni
Skrúð, eins lofthræddur og ég er.
Mestu vonbrigðin: Er rosalega
fljótur að gleyma þeim öllum.
Hver er draumurinn? Að
verða hraust og skemmtilegt
gamalmenni.
Hver er fyndnastur/
fyndnust? Catherine
Tate.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Óstundvísi
og óhreinlyndi.
Hvað er mikilvægast?
Að vera sáttur við sjálfan
sig og aðra og njóta dagsins í
dag.

22.10.
1957

MARGRÉT ÁRNADÓTTIR: HEFUR HANNAÐ TÍSKUFÖT ÚR ULL Í HÁLFA ÖLD

Áttræð tískudrottning

SIGURJÓN ÞÓR FRIÐÞJÓFSSON Aðdáandi Bob Dylan númer eitt á Íslandi bíður

spenntur eftir komu goðsins til landsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Algjört Dylan-bindindi fyrir tónleika
„Ég er ekkert að hlusta á Dylan þessa dagana.
Það er verið að bjóða mér upptökur af tónleikum sem eru nýbúnir og ég gæti farið á netið
og hlustað á þá en ég ætla ekki að gera það,“
segir Sigurjón Þór Friðþjófsson, sem sér Bob
Dylan í 39. sinn í nýju Laugardalshöllinni á
mánudag. „Ég ætla að vera ferskur þegar
kóngurinn kemur.“
Dylan hóf tónleikaferðalag sitt fyrir
skömmu og hefur Sigurjón fylgst náið
með framvindu mála. „Ég hef verið að
fylgjast með lögunum sem hann hefur
verið að spila. Rúmur helmingurinn er af
síðustu þremur plötum, hitt er eldra efni,“
segir hann. „Ég er ánægður að sjá hvað
hann breytir til. Maður er aldrei 100%
viss hvaða lög hann tekur en ég hef góða
tilfinningu fyrir þessu og hlakka mikið
til.“
Síðustu tónleikar Dylans áður en hann
kemur hingað til lands voru í Nýfundnalandi í gærkvöldi. Eftir tónleikana á mánudag er förinni svo heitið til Danmerkur og
síðan til Noregs og Finnlands.
Sigurjón átti von á erlendum vinum sínum til
Íslands til að sjá tónleikana en þeir hættu við og
ákváðu að ná fleiri tónleikum í röð með goðinu á
hinum Norðurlöndunum. Sumir vina hans hafa
séð Dylan í á þriðja hundrað skipti og er Sigurjón
því ekki einu sinni hálfdrættingur á við þá með
sín „aumu“ 38 skipti.
- fb

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1 Þrjú kjörtímabil.
2 Rúnar Rúnarsson.
3 Wales.

„Ég er búin að vera að hanna og
búa til úr ullinni í hálfa öld,“ segir
Margrét Árnadóttir, eigandi og
hönnuður M-Design prjónalínunnar, sem hefur notið mikilla
vinsælda undanfarin ár. Hún
byrjaði ferilinn í versluninni
Sportveri þar sem hún var með
35 manns í vinnu og hannaði
íþrótta- og leikfimisföt á landann, en eftir að Björn Guðmundsson keypti sig inn í fyrirtækið og
fór að selja herraföt fékk Margrét saumavélarnar og fór að
framleiða undir merkinu Sheepa.
Hún tók sér svo nokkurra ára hlé
en áður en hún vissi af var hún
komin aftur á kaf í ullina og skírði
þá línuna M-Design.
„Mér dugar aldrei dagurinn,
það er svo mikið að gera,“ segir
Margrét en síðustu misseri hafa
svokallaðar ermaslár hennar
selst eins og heitar lummur. „Ég
hef alltaf verið að framleiða fyrir
ferðamannabransann en núna er
ég með flík sem stelpur og konur
landsins á öllum aldri vilja klæðast. Það er búin að vera stanslaus
vertíð hjá mér síðan um áramót
og nú þegar túristarnir eru að
koma er ég nánast vörulaus, þetta
selst svo hratt. Sumar stelpur
eiga slána jafnvel í fjórum til
fimm litum,“ segir Margrét sem
slær hvergi slöku við þrátt fyrir
að hún muni fagna áttræðisafmæli sínu í haust.
En hvaðan koma hugmyndirnar?
„Ég hef alltaf verið teiknandi og
hanna vörurnar sjálf. Svo horfi
ég á Fashion TV upp á litina sem
eru í gangi hverju sinni en ég er
yfirleitt með einlitar flíkur og
ekki með útprjón. Það eru ekki
nema vissar flíkur sem koma vel
út í ullinni, en núna er að fæðast
alveg geggjuð lína sem inniheldur, vesti, peysu og pils,“ segir
Margrét sem tekur þó fram að
hún sé ekki ein síns liðs í framleiðslunni.
„Ég er með algjöran listamann
mér til aðstoðar sem heitir Birgir
Einarsson og hann er án efa einn
mesti
vélprjónasnillingur

MARGRÉT Í ERMASLÁNNI VINSÆLU Margrét er móðir Stuðmannsins Valgeirs Guð-

jónssonar og hannar allar vörur M-Design sjálf þrátt fyrir að vera 79 ára gömul.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

landsins. Vörurnar eru svo prjónaðar á Hvolsvelli og á saumastofunni Þing, en framleiddar hjá
Glófa,“ segir Margrét og ástríða
hennar fyrir starfinu fer ekkert á
milli mála. „Mér finnst ullin
yndisleg og þetta er rosalega gefandi. Vinnan kemur á eftir fjöl-

skyldunni í ánægju og það er
mikið lífslán að hafa ánægju af
vinnunni sinni. Það hefur verið
sóst eftir að kaupa fyrirtækið en
ég er alltaf jafn fegin þegar það
er hætt við,“ segir Margrét að
lokum.
alma@frettabladid.is

Þróunarsaga Gísla Einarssonar í bígerð
„Þetta er ekki formlegt Íslandsmót með undankeppnum í öllum
landsfjórðungum heldur meira
svona óformleg keppni í sagnamennsku,“ segir Gísli Einarsson,
sjónvarpsmaður með meiru. Í dag
verður fyrsta undankeppnin í
sagnamennsku-móti Landnámssetursins í Borgarnesi. „Ég hef
farið í svo margar heimsóknir til
þeirra þarna og uppveðraðist einhvern veginn af þessari miklu
endurreisn á sagnamennsku. Ég
gaukaði því að þeim þessari hugmynd sem þeim leist strax vel á,“
útskýrir sjónvarpsmaðurinn en
bætir jafnframt við að geðþóttaákvörðun hans ráði því hverjir fá
að taka þátt.
Fjórar undankeppnir verða
háðar og er hvert kvöld tileinkað
einhverri ákveðinni gerð sagna.

Fyrsta kvöldið verður undirlagt af
ýkjusögum en síðan koma í kjölfarið draugasögur, lífsreynslusögur og gamansögur næstu þrjú
kvöld.
Sunnudaginn 22. júní verður
óformlegur meistari í sagnamennsku loks krýndur en áhorfendur í sal hafa hundrað prósent
vægi og geta með atkvæðaseðlum
sínum kosið sinn mann áfram.
Aðspurður hvort þarna vantaði
ekki inn í fimmta flokkinn, svokallaðar gróusögur, sagði Gísli að
slík sagnamannska væri síður en
svo gleymd og grafin á Íslandi.
„Þær eru kannski sú sagnamennska sem hafa lifað besta lífinu.“
Og talandi um gróusögur. Sterkur orðrómur hefur verið á kreiki á
Vesturlandi um að Gísli sitji við

skriftir. Sjónvarpsmaðurinn vildi
lítið tjá sig um hugsanlegt hugverk sitt en staðfesti að það væri
eitthvað í bígerð. „Ég gerði verk
fyrir fertugsafmælið mitt sem er
byggt á norskri fyrirmynd og hét
Mýramaðurinn en þar var farið
yfir sögu og þróun Mýramannsins. Mig langar að færa þetta verk
aðeins nær mér en meira get ég
ekki sagt,“ útskýrir Gísli sem gat
ekki þverneitað fyrir það að þróunarsaga Gísla Einarssonar væri
jafnvel í bígerð.
- fgg

ÖNNUM KAFINN Gísli Einarsson er
önnum kafinn maður en hann verður
gestgjafi á sagnameistaramótsröð
Landnámssetursins næstu fimm sunnudagskvöld.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

Skömm
Skagans

É

g er alinn upp við að þar sem
sé hjartarúm sé húsrúm. Að
okkur beri að hjálpa hvert öðru.
Að enginn sé svo aumur að hann
geti ekki hjálpað þeim sem eru
enn aumari og að öllum beri að
leggja sitt af mörkum til að gera
heiminn að aðeins betri stað fyrir
alla menn. Hvers vegna ég er alinn
upp við þessi gildi veit ég ekki.
Mig rekur nefnilega ekki minni til
þess að hafa hlotið sérlega kristilegt uppeldi, alltjent ekki með
miklu guðsorðahjali eða kirkjurækni. Sennilega var bara alin upp
í mér virðing við mannúð og
náungakærleik. Margir aðhyllast
þessi sjónarmið í verki án þess að
kalla sig kristna menn.

London

AÐRIR aðhyllast þessi sjónarmið

Rufus Wainwright
3. júní
Hampton Court

Mary J. Blige
3. júní
O2 Arena

Foo Fighters
6.–7. júní
Wembley Stadium

The Vodafone Derby Festival
6.–7. júní
Drottningin mætir á veðreiðarnar, en þú?

Gnarls Barkley
F í t o n / S Í A

í orði og segjast ekki myndu vera í
vafa um það hvernig þeir ættu að
bregðast við ef svo ólíklega myndi
vilja til að þeir stæðu nú einhvern
tímann frammi fyrir siðferðilegu
álitamáli. Það hvarflar hins vegar
ekki að þeim að þessi sjónarmið
geti átt við í dagsins önn, að daglegar ákvarðanir þeirra og framferði sýni afstöðu þeirra í siðferðilegum efnum. Þeim dettur ekki í
hug að mannúð og náungakærleikur geti komið pólitík eða hagfræði
við, ekki frekar en að hugtök eins
og „ást“ og „fegurð“ séu nothæfur
mælikvarði í akademískum raunvísindum. Við praktískar ákvarðanir hljóti auðvitað einu viðmiðin
að vera hagnaður og arðsemi. Andlega talið sé gott og blessað svo
langt sem það nær, en auðvitað
eigi það aðeins við um innra líf
manneskjunnar.

Coldplay
16. júní
Brixton – Ókeypis!

Taste of London

F í t o n / S Í A

Sólarupprás
3.41
2.59

Hádegi

Sólarlag

13.25
13.09

23.10
23.23

Heimild: Almanak Háskólans

27. júní
Hyde Park

Hard Rock Calling Festival
28.-29. júní
Eric Clapton, Sheryl Crow
og John Mayer
Hyde Park

Køben
Céline Dion
5. júní
Parken

Kiss
3. júní
Forum Copenhagen

Kylie Minogue
Forum Copenhagen
8. júní

Whitesnake
13. júní
Vega House of Music

Duran Duran
22. júní
KB Hallen

19.–22. júní
Matarveisla bestu veitingahúsa
London í Regent's Park

Erykah Badu

Candide

Avril Lavigne

23. júní–12. júlí
Söngleikur um hinn bjartsýna
Birtíng í Coliseum

26. júní
KB Hallen

Radiohead

29. júní
Parken

24. júní
Victoria Park

TIL er gott, rammíslenskt orð yfir
þannig fólk. „Hræsnarar“.

Reykjavík
Akureyri

12. júní
Hampton Court
14.–22. júní
Massive Attack og fleiri í
South Bank Centre.

eru allir af vilja gerðir að
reynast náunganum vel, nema
náttúrlega ef það kostar þá eitthvað eða ómakar á nokkurn hátt.
Þeir nota skort á húsrúmi sem
afsökun fyrir skorti á hjartarúmi.
Þannig hýsa þeir til dæmis ekki
flóttamenn, af því að sumir hafa
það ekki sem best í plássinu þeirra,
rétt eins og staða þeirra sé sambærileg við aðstæður landflótta
palestínskra ekkna. Þannig efast
ég ekki um að margir þeirra
Skagamanna sem skrifað hafa
nafn sitt á lista til að mótmæla
komu erlends flóttafólks í bæinn
telji sig til kristinna manna. Orð
Krists, „það sem þér gerið einum
mínum minnstu bræðra gerið þér
mér“, hafi í huga þeirra enga skírskotun til úrlausnarefna líðandi
stundar heldur séu bara fallegt
orðagjálfur til skrauts á sunnudögum.

GÓÐAN DAG!

Van Morrison
Meltdown Festival

ÞEIR

Í dag er sunnudagurinn 25. maí,
147. dagur ársins.

12. júní
229

Mandela 90th
Birthday Concert

25. júní
Falconer

Bókaðu
núna!

Tvær
með öllu!
Skelltu þér til Kaupmannahafnar eða London með Iceland Express.
Borgirnar njóta mikilla vinsælda hjá íslenskum ferðalöngum enda
alltaf nóg um að vera. Bókaðu þína ferð til Køben eða London á
www.icelandexpress.is!

Verð frá:

Börn:

9.990 kr. 50%
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með
fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði fyrir
skatta og aðrar greiðslur.

Bruce Springsteen

með ánægju

