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Hrafnhildi Skúladóttur, fyrirliða Íslandsmeistara Vals í handbolta kvenna, finnst kósíhelgar heima bestar. 

Þ etta verður páska- og partíhelgi,“ segir Hrafnhildur sem í kvöld mun fagna Íslands-

meistaratitli Valskvenna þriðja kvöldið í röð í lokahófi á Hlíðarenda.

„Það venst ótrúlega vel að vinna og stórkostlegt að hampa bikarnum, ekki síst þar 

sem fleiri höfðu trú á Fram-liðinu, en það hleypti nú bara enn meira kappi í okkur,“ 

segir Hrafnhildur, enn í sigurvímu og verðskuldaðri pásu fram yfir helgi.

„Við höfum spilað alla laugardaga í vetur og afar fátítt að ég eigi heila fríhelgi. Þegar það 

gerist er draumurinn að upplifa algjöran frið, fuglasöng og notalegheit með fjölskyldunni 

í sumarbústað, en gangi það ekki upp finnst mér best að vera heima í kósíheitum,“ segir 

Hrafnhildur. Hún byrjaði að æfa handbolta á tólfta ári og hefur verið í landsliðinu síðastliðin 

fjórtán ár, sem hún segir alltaf jafn skemmtilegt. Hún er kennari að mennt og kennir tíu ára 

börnum í Hofsstaðaskóla.„Nú kallar landsliðið á mánudag þegar við förum til Tyrklands og því tek ég dálítinn páska-

snúning um helgina, en ég þjófstartaði páskunum með páskaeggi sem er langt komið vegna 

Tyrklandsferðarinnar,“ segir Hrafnhildur hláturmild og maulandi páskaeggsbrot með lítilli 

dóttur sinni sem er heima með hlaupabólu. 
 „Ég hef því miður ekki alltof mikinn tíma fyrir blessuð börnin mín, en við höldum fast við 

okkar ritúal þegar kósíhelgar gefast. Hluti af því er að naglalakka táslurnar á litlu skvísunni 

minni, en svo spilum við líka borðspil og erum miklar félagsverur sem njótum þess að fá 

gesti og heimsækja aðra,“ segir Hrafnhildur sem á skilningsríkan eig-

inmann og dæturnar Viktoríu Dís 10 ára og Alexöndru Ósk 3 ára.

„Handboltinn nýtur fulls stuðnings á heimilinu því annars mundi 

þetta aldrei ganga upp. Karlinn minn tekur mikinn þátt í þessu, 

mætir á alla leiki, og telur ekki eftir sér að vera með krakkana. 

Sjálfur er hann mikið fjarverandi vegna sinnar vinnu og stund-

um mætumst við í útihurðinni þegar hann 
fer út og ég kem inn. Dæturnar hafa van-
ist þessu lífi frá því að þær voru nokk-
urra mánaða því þá þurfti ég fljótt að 
fara utan í langar landsliðsferðir. Því 

fylgir að sjálfsögðu söknuður en á sama tíma er alltaf jafn yndis-legt að koma heim á ný og það þýðir lítið að vera með sam-viskubit, enda tók ég ákvörð-un um að vera í boltanum alla leið og þá kostar það þetta.“
thordis@frettabladid.is

Þjófstartar páskunum

S.L.Á.T.U.R  (samtök listrænt ágengra tónsmíða 
umhverfis Reykjavík) munu láta að sér kveða á 

sýningunni Hjóðheimum sem stendur yfir í Lista-
safni Íslands í dag. Tónskáldin flytja bæði fyrirlestra 

um tónsmíðaaðferðir og halda tónleika þar sem 
verk þeirra verða flutt. Dagskráin hefst klukkan 13 

og stendur til 15.45.

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16

Stuttkápur 
verð frá 

19,900 til
37,900 kr.

Y  rhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Mikið úrval af fallegum skóm og töskum

Gæði & Glæsileiki

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

and allt. 
á
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Frjósemistákn 
og vorboðar
Þríréttuð eggjamáltíð.

SÍÐA 4.

Lambahrygg-
vöðvi í hnetuhjúp
Páskasteik að hætti Guðlaugs P. 

Frímannssonar matreiðslumanns.

SÍÐA 6

16. apríl 2011
89. tölublað 11. árgangur

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Matur l Allt l Allt atvinna

Rebekka í Hjaltalín 
og fagottuppreisnin 

Orð eru til alls fyrst
Deiluaðilar velja viðeigandi 
málshætti hverjir fyrir aðra.
páskar 36

Rose 
eyðilagði 
ævintýrið

NBA 40

tónlist 34

Andleg auðlegð 
nauðsynleg
Jenna Jensdóttir, heiðurs-
verðlaunahafi Samfélags-
verðlauna Fréttablaðsins, 
ræðir lífið og tilveruna.
fólk 24

FRÉTTABLAÐIÐ TÍU ÁRA Fréttablaðið fagnar tíu ára afmæli laugardaginn 23. apríl næstkomandi. Í tilefni af því efnir blaðið til afmælis-
sýningar sem verður opnuð í Perlunni í dag, þar sem stiklað verður á stóru í fréttum liðins áratugar. Fréttablaðið býður lesendum sínum að fagna með sér í 
Perlunni frá klukkan 13 til 16 í dag. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

tíska 42

Hverju skilaði skýrslan?
Ár er liðið frá útgáfu skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis.
stjórnmál 26

spottið 16

Páskaglaðningur Icelandair American Express®

    Skráðu þig á americanexpress.is 
og fáðu tvöfalda Vildarpunkta Icelandair af allri veltu 

frá 15. til og með 30. apríl!

Lita-
sprengja 
vorsins

KJARAMÁL Óvissa ríkti enn í kjara-
viðræðum Alþýðusambandsins 
(ASÍ) og Samtaka atvinnulífisins 
(SA) í gærkvöld. 

Kjarasamningur til þriggja 
ára var sleginn út af borðinu síð-
degis í gær og ekki hafði náðst 
samkomulag um gerð samninga 
til styttri tíma. Fundur stóð þó 
enn yfir þegar Fréttablaðið fór í 
prentun. 

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra sagði í gærkvöld að við-

ræður hefðu strandað á sjávar-
útvegsmálum. Sátt hefði getað 
náðst um öll önnur atriði. 

„Það er furðulegt að LÍÚ skuli 
stilla upp þessu stóra ágreinings-
máli til áratuga sem fyrirstöðu við 
kjarasamninga og koma þannig í 
veg fyrir þær miklu kjarabætur 
sem fólust í langtímasamningum.“

 Jóhanna segir mikil vonbrigði 
að samningar til þriggja ára hafi 
mistekist en ríkisstjórnin hafi lagt 
sig alla fram til að tryggja frið og 

stöðugleika á vinnumarkaðnum. 
„Málið strandaði á óbilgirni LÍÚ 

vegna fiskveiðistjórnunarkerfis-
ins. Það stóð ekkert annað út af,“ 
segir Jóhanna. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA, sagði í gærkvöld 
að niðurstaðan væri vonbrigði. 
Hann sagði þungt yfir mönnum 
við samningaborðið. Sjaldan hefði 
sést önnur eins árás á sjávarútveg-
inn eins og í upphafsorðum sátta-
plaggs ríkisstjórnarinnar sem lagt 

var fyrir samningamenn í gær. 
„Það varð ljóst að málin þróuð-

ust fljótt yfir í umræður um sam-
komulag til skamms tíma,“ sagði 
Vilhjálmur. „Við komumst ekkert 
úr sporunum með sjávarútvegs-
málin, samgönguframkvæmdir 
eða orkumál.“ 

SA sendi frá sér yfirlýsingu 
í gærkvöld þar sem harmað er 
að ríkisstjórnin skuli ekki hafa 
komið til móts við atvinnurekend-
ur í málefnum sjávarútvegs. - sv

Strandaði á sjávarútveginum
Langtímasamningur SA og ASÍ er ekki lengur til umræðu. Unnið var að skammtímasamningi í gærkvöld. 
Forsætisráðherra sakar LÍÚ um óbilgirni. Framkvæmdastjóri SA segir stjórnvöld hafa ráðist á sjávarútveginn.
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Margeir, verður Jefferson 
Airplane á lagalistanum?

„Nei. Við fljúgum hærra með sam-
nefndu lagi Grýlanna.“

Plötusnúðurinn Margeir Ingólfsson hefur 
verið ráðinn til að velja tónlistina sem 
leikin verður í vélum Icelandair.

BASSINN PLOKKAÐUR Dean Ferrell, bassaleikari í Sinfóníunni, kunni vel við sig í nýjum heimkynnum eins og aðrir meðlimir 
hljómsveitarinnar. Óhætt er að segja að Eldborgarsalurinn sé öllu tilkomumeiri en stóri salur Háskólabíós.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNING Sinfóníuhljómsveit 
Íslands hélt sína fyrstu æfingu í 
nýjum heimkynnum í gær. Hálfrar 
aldar dvöl hennar í Háskólabíói er 
þar með lokið en framvegis verður 
Harpa aðsetur hljómsveitarinnar.

Á fimmtíu árum í Háskólabíói 
hélt hljómsveitin rúmlega 1.400 
tónleika en margir helstu lista-
manna tuttugustu aldarinnar hafa 
spilað með sveitinni á tímabilinu.

„Þetta var alveg meiriháttar. Ég 
þori að fullyrða að þetta er betra 
en nokkurt okkar þorði að vona. Ég 
held svei mér þá að þetta sé með 
betri sölum í heiminum,“ segir 
Sigrún Eðvaldsdóttir, fyrsti kons-
ertmeistari Sinfóníunnar, um Eld-
borgarsal Hörpu. Hún segir marga 
hljómsveitarmeðlimi hafa kvatt 
Háskólabíó með trega en hann hafi 
alveg horfið í gær, hljómsveitin 

hafi ekki viljað hætta að spila.
Á sjötta hundrað starfsmenn 

vinna nú hörðum höndum að því að 
ljúka framkvæmdum við Hörpu. 
Áætluð verklok eru í næsta mán-
uði og eru framkvæmdir á áætlun.

Sinfónían undir stjórn Vladim-
írs Ashkenazy heldur sína fyrstu 
tónleika í Hörpu 4. maí og endur-
tekur svo leikinn 5. og 6. maí næst-
komandi.  magnusl@frettabladid.is

Eldborg einhver 
besti salur í heimi
Sinfóníuhljómsveitin æfði í fyrsta skipti í Eldborgarsal Hörpu í gær. Að sögn 
konsertmeistara kunni sveitin svo vel við sig að enginn vildi hætta að spila.

HEILBRIGÐISMÁL Samningar hafa 
tekist milli Sjúkratrygginga 
Íslands og Læknavaktarinnar 
ehf. um móttökuvakt og vitjana-
þjónustu. Samið var við heim-
ilislækna utan dagvinnutíma 
heilsugæslustöðva í Reykjavík og 
nágrenni. 

Áætlaður kostnaður ríkissjóðs 
er um 275 milljónir króna á árs-
grundvelli. Samningarnir gilda 
til ársloka 2012 og er áætlað að 
Læknavaktin annist um 63.000 
móttökur sjúklinga á ári og sinni 
um 4.000 vitjunum í heimahús. - sv

Samið við Læknavaktina: 

Kostar ríkið um
275 milljónir

VIÐSKIPTI  Fjórir nýir veitinga-
staðir í fínni kantinum eru að 
bætast við þá sem fyrir eru í 101 
Reykjavík: Sjávargrillið, Kola-
brautin, Munnharpan og Grill-
markaðurinn. Svipað á sér stað 
á Akureyri. Þar hafa Goya og 
Rub23 nýlega verið opnaðir. 
Þetta þýðir fjölgun sæta um 
að minnsta kosti 500, að mati 
Hafliða Halldórssonar, forseta 
Klúbbs matreiðslumeistara.  

Hafliði telur horfur á stóraukn-
um fjölda ferðamanna til lands-
ins ástæðu þessarar þróunar.

 - gun / sjá Allt í miðju blaðsins 

Meiri matur í miðbænum:

Fínum veitinga-
stöðum fjölgar

ÓVISSA Lögreglan á Fjóni hefur engar 
haldbærar vísbendingar. NORDICPHOTOS/AFP

DANMÖRK Enn hefur enginn verið 
handtekinn fyrir morðið á mið-
aldra hjónum í Óðinsvéum. Hjón-
in voru skotin til bana er þau 
voru á göngu í skóglendi við borg-
ina á miðvikudagskvöld.

Málið er allt hið dularfyllsta 
þar sem engin haldbær ástæða 
virðist vera fyrir ódæðinu. Þó 
hefur lögregla útilokað að annað 
þeirra hafi orðið hinu að bana og 
svipt sig svo lífi.

„Við göngum út frá því að það 
hafi verið tilviljun að þau voru 
myrt,“ sagði talsmaður lögregl-
unnar í gær.   - þj

Dularfullt morð við Óðinsvé:

Lögreglumenn 
standa á gati 

SLYS Rétt tæplega tvítugur 
karlmaður lést þegar bíll valt 
á Landeyjavegi í Vestur-Land-
eyjum suðvestur af Hvolsvelli 
á fimmta tímanum síðdegis í 
gær. Maðurinn var einn í bíln-
um en ekki er hægt að gefa 
upp nafn hans að svo stöddu.

Vegurinn þar sem slysið 
varð er malbikaður og var 
hálkulaus þegar slysið varð.

Ekki fengust frekari upplýs-
ingar hjá lögreglu en málið er 
til rannsóknar.  - mþl

Banaslys á Landeyjavegi:

Ungur karl-
maður lést

LÖGREGLUMÁL Lögreglan  fann 
eftir líkingu skotvopns við hús-
leit í Reykjanesbæ í fyrradag. 
Tveir karlmenn, annar á fertugs-
aldri en hinn tvítugur, voru hand-
teknir í þágu rannsóknarinnar en 
skotvopnið fannst á heimili ann-
ars þeirra. Þessir tveir karlmenn 
tengjast báðir vélhjólaklúbbi 
í Reykjanesbæ, MC Suðurnes, 
sem er stuðningsklúbbur íslensku 
Vítis englanna.

Húsleit var einnig framkvæmd 
í félagsheimili MC Suðurnesja í 
Reykjanesbæ í tengslum við 
þetta mál, þar sem meðal annars 

var lagt hald á barefli, hafna-
boltakylfur og fleira í þeim dúr, 
og peningaskáp. Lögregla opnaði 
peningaskápinn í gær og rann-
sakaði innihald hans, en þar 
reyndist ekkert saknæmt á ferð-
inni.

Upphaf þessa máls má rekja 
til þess að annar mannanna sást 
með hið ætlaða skotvopn í eftir-
litsmyndavél í miðborg Reykja-
víkur.

Að aðgerðinni stóðu lögreglu-
liðin á höfuðborgarsvæðinu og 
Suðurnesjum auk lögreglumanna 
frá embætti ríkislögreglustjóra.

Lögregla lagði hald á eftirlíkingu af skotvopni, barefli og peningaskáp:

Leit hjá stuðningsklúbbi Vítisengla

LÖGREGLUSTÖÐIN Í REYKJAVÍK Málið var 
á forræði lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu.

FJÖLMIÐLAR Fréttablaðið býður lesendum sínum í tíu 
ára afmælis veislu í Perlunni í dag milli klukkan 13 
og 16. Blaðið fagnar því um þessar mundir að 23. 
apríl eru tíu ára liðin frá útgáfu fyrsta tölublaðsins.

Af þessu tilefni verður efnt til stærstu páska-
eggjaleitar Íslandssögunnar í Öskjuhlíðinni. Verður 
persónum úr þekktum ævintýrum komið fyrir á víð 
og dreif í nágrenni Perlunnar og eru heil fimm þús-
und páskaegg í boði fyrir fundvísa. Utandyra verða 
einnig ýmis leiktæki og þrautabrautir.

Inni í Perlunni verður boðið upp á þriggja tíma 
skemmtidagskrá en fram koma Páll Óskar, Friðrik 
Dór, Skoppa og Skrítla, Vinir Sjonna, Pollapönk og 
leikhópurinn Lotta. Herlegheitin kynnir Fransína 
mús. 

Starfsmenn blaðsins munu svo bjóða gestum upp 
á tíu metra langa afmælisköku, vöfflur, kaffi, heitt 
kakó, safa og súkkulaði.

Þá hefur í Perlunni verið sett upp sýning á 
minnis verðum ljósmyndum og forsíðum úr sögu 
Fréttablaðsins. Að lokinni afmælishátíðinni mun 
sýningin flytjast í Kringluna, þar sem hún mun 
standa í tvær vikur.  - mþl

Stærsta páskaeggjaleit Íslandssögunnar í tíu ára afmælisveislu Fréttablaðsins:

Fimm þúsund páskaegg við Perluna

AFMÆLISVEISLAN UNDIRBÚIN Forsíður og fréttamyndir sem 
birst hafa í Fréttablaðinu prýða veggi Perlunnar í dag. Lesendum 
blaðsins er boðið til afmælisveislu í dag þar sem boðið verður 
upp á ýmsa skemmtun og veitingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ATVINNUMÁL Velferðarráðuneyt-
ið og Vinnumálastofnun auglýsa 
níu hundruð sumarstörf um allt 
land í átaki til að fjölga störfum á 
vegum ríkisins og sveitarfélaga. 
Störfin er ætluð námsmönnum 
og atvinnuleitendum og verða 
kynnt í sérstöku auglýsingablaði 
um helgina. Einnig er hægt að sjá 
störfin á heimasíðu Vinnumála-
stofnunar. 

Dæmi um störfin er rannsókn-
arvinna til að kanna áhrif sjóst-
angaveiðiferðamennsku á Vest-
fjörðum, starf við viðhorfskönnun 
á Hornafirði um nýsköpunar-
setur og vinna við rannsóknir á 
sumarexemi í hestum. Til átaks-
ins renna 250 milljónir króna 
úr Atvinnuleysistryggingasjóði 
og 106 milljónir úr ríkissjóði. 
Umsóknarfrestur er til 8. maí. - gar

Átak í atvinnumálum kynnt:

Bjóða 900 störf

Nagladekkin af
Nagladekk eru bönnuð á götum 
Reykjavíkur frá og með deginum í 
dag. Umhverfis- og samgöngusvið 
borgarinnar hefur sent tilkynningu 
þessa efnis. Þar segir að nagladekk 
spæni upp malbik og þau séu áhrifa-
mikill valdur að svifryki í borginni. 
Ökumenn eru hvattir til að skipta um 
dekk. 

UMHVERFISMÁL

SPURNING DAGSINS



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

alla föstudaga og laugardaga

Túlipanar 
og liljur

199kr

Páskaliljur
999

Frostþolnir
útipottar
verð frá

1490kr

1490kr
1490kr

tilboð
páskaliljur í potti

tet a tet
r í potti

199kr

1

Páskakanínur
      á vegum Dýraríkis

Vorlaukar
mikið úrval

20%
afsláttur

10stk

Forsythia 
greinar
699kr

ís á1010kr.

stþolnir
pottar

f áfrá

990k00

Alla helgina
í Skútuvogi og 

á Akureyri

PÁSKARNIR KOMA
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Í frásögn af sýknudómi Hæstaréttar 
yfir manni sem ákærður var fyrir 
kynferðisbrot gegn syni sínum, sem 
birt var í Fréttablaðinu í gær, var 
ranglega sagt að sæðisblettir sem 
fundust á laki í rúmi drengsins væru 
frá manninum komnir. Hið rétta er 
að þeir voru frá drengnum komnir. 
Fréttablaðið biður hlutaðeigandi 
afsökunar á þessum mistökum.

LEIÐRÉTTING

HEILBRIGÐISMÁL „Á hverju ári þurf-
um við að vísa um það bil tvö 
þúsund manns frá um lengri eða 
skemmri tíma vegna heilsufars, 
sögu um veikindi, lyfja notkunar, 
aðgerða, ferðalaga, bólu setninga 
og fleira,“ segir Sveinn Guð-
mundsson, yfirlæknir í Blóð-
bankanum.

Í reglugerð frá heilbrigðisráðu-
neytinu er lagt fyrir Landspítal-
ann að reka blóðbanka sem hafi 
gæðakerfi í samræmi við leið-
beiningar sem gilda á Evrópska 
efnahagssvæðinu. „Fyllsta örygg-
is skal ávallt gætt við vinnslu 
með blóð til að koma í veg fyrir 
útbreiðslu smitsjúkdóma í sam-
ræmi við leiðbeiningar Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunarinnar,“ 
segir enn fremur í reglugerðinni.

Sveinn segir skimun gegn 
lifrar bólgu hafa byrjað árið 1971, 
fyrir HIV árið 1985 og fyrir lifrar-
bólgu C (HCV) 1992. „Við þekkjum 
ekki til neins tilfellis á síðustu tíu 
árum þar sem einstaklingur hefur 
fengið veirusmit vegna blóðhluta,“ 
svarar Sveinn aðspurður.

Eins og sagði í Fréttablaðinu á 
fimmtudag er körlum sem haft 
hafa samfarir við aðra karla vísað 
frá vegna ótta við sjúkdóma sem 
smitast með blóði. Ýmsir aðrir eru 
taldir til áhættuhópa. Fórnarlömb 
nauðgana og þeir sem fengið skart-
gripagötun eða verið til heimils á 
sama stað og einhver með lifrar-
bólgusmit mega til dæmis ekki 
gefa blóð í hálft ár á eftir.

Þá eru sérstakar reglur varð-
andi fólk sem fætt er utan Íslands. 
Það má gefa blóð þegar það hefur 
verið hér í minnst þrjá mánuði og 

er frá Ástralíu, Bandaríkjunum, 
Evrópu, Kanada eða Nýja-Sjá-
landi. Um fólk af öðru þjóðerni 
gildir sex mánaða regla. Allir 
blóðþegar verða þó að geta lesið 
og skilið íslensku. „Ef tjáskipta-
örðugleikar eru til staðar skal 
vísa blóðgjafa frá,“ segir í reglum 
Blóðbankans.

Þeir sem stunda vændi mega 
ekki gefa blóð. Sá sem haft hefur 
mök við þann sem stundar vændi 
má ekki gefa blóð í eitt ár á eftir. 

Sumir sjúkdómar sem fólk hefur 
og lyf sem það tekur við þeim 
koma í veg fyrir að það sé gjald-
gengt sem blóðgjafar. Alnæmi, 
HIV og krónískur astmi og hjart-
sláttartruflanir eru þar á meðal. 
Einnig geðveiki, gigtsótt, langvinn 
áfengissýki, efnaskiptasjúkdómar, 
lifrar-, nýrna- og lungnasjúkdóm-
ar og krabbamein. Og ef fólk hefur 
verið bitið af öðrum manni má það 
ekki gefa blóð næstu sex mánuði.  
 gar@frettabladid.is

Fórnarlömb nauðgana 
gefi öðrum ekki blóð
Ströngum reglum er fylgt í Blóðbankanum til að hindra að smitað blóð berist 
þaðan í sjúklinga sem þurfa blóðgjöf. Vændiskonur og fólk sem hefur verið 
nauðgað má ekki gefa blóð. Heldur ekki þeir sem hvorki lesa né skilja íslensku.

1. Sá sem fengið hefur vefjaígræðslu úr dýri eða heilavef úr mönnum.
2. Sá sem hefur heyrt um Creutzfeldt-Jakob sjúkdóm eða aðra smitandi 

heilahrörnunarsjúkdóma í ætt sinni.
3. Sá sem er smitaður af eða gæti hafa smitast af lifrarbólgu- eða alnæmisveiru.
4. Sá sem einhvern tíma hefur sprautað sig einu sinni eða oftar með fíkniefnum, 

vefaukandi sterum, hormónum eða öðrum lyfjum án fyrirmæla læknis.
5. Karlmaður sem haft hefur samfarir við sama kyn.
6. Sá sem stundað hefur vændi.
7. Sá sem deilir rúmi með þeim sem falla undir liði 3 til 6. Heimild: Blóðbankinn.

Þeir sem ekki mega gefa blóð

1. Fengið skartgripagötun.
2. Verið í speglun með sveigjanlegum tækjum.
3. Verið í nálastungumeðferð hjá öðrum en lækni, hjúkrunarfræðingi, 

ljósmóður eða sjúkraþjálfara.
4. Fengið húðflúr eða aðra stungu í húð, til dæmis rafhára eyðing 

og förðun.
5. Fengið blóð eða vefjaígræðslu frá mönnum.
6. Stungið sig með notaðri nál eða fengið á sig líkamsvessa frá 

einstaklingi í áhættuhópi.
7. Deilt heimili með einstaklingi sem er smitaður af lifrarbólgu-

veiru.
8. Karlmaður sem haft hefur samfarir við sama kyn.
9. Stundað vændi. Heimild: Blóðbankinn.

Frestun blóðgjafar í minnst sex mánuði

Í Fréttablaðinu á fimmtudag kom 
fram að áhorf á sjónvarpsþáttinn 
Steindann okkar hefði verið nærri 25 
prósentum samkvæmt bráðabirgða-
tölum frá Stöð 2. Tölurnar reyndust 
ekki réttar því áhorfið var tæp sextán 
prósent í aldurshópnum 12 til 49 ára 
þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar á 
vef Capacent Gallup. 

AKRANES Níu og hálfs mánaðar 
framleiðslustöðvun í Sements-
verksmiðjunni á Akranesi lýkur í 
dag. Þetta kemur fram á heima-
síðu verkalýðsfélags Akraness. 
Framleiða á 25 þúsund tonn af 
sementi, meðal annars fyrir 
Búðarhálsvirkjun. „Þetta eru 
gríðarlega jákvæð tíðindi,“ segir á 
heimasíðunni.

Í fyrra voru framleidd á Íslandi 
tæplega 38 þúsund tonn af sem-
enti og flutt inn um 28 þúsund 
tonn. „Verkalýðsfélag Akraness 
skorar á íslenska ríkið sem og alla 
verktaka að styðja við íslenska 
framleiðslu með því að kaupa 
íslenskt sement,“ segir Verkalýðs-
félagið.  - gar

Löngu stoppi lýkur í dag:

Framleiðir 
sement að nýju

SEMENTSVERKSMIÐJAN Á AKRANESI
Framleiðir meðal annars fyrir Búðarháls-
virkjun.

EFNAHAGSMÁL Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra sækir 
nú vorfund fjárhagsnefndar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) 

þar sem hann 
mun meðal 
annars, að því 
er fram kemur 
í tilkynningu, 
skýra frá niður-
stöðu Icesave-
kosningarinn-
ar um síðustu 
helgi og áhrif-
um hennar.

Fundurinn 
er haldinn í Washington-borg og 
mun ráðherra þar hitta helstu 
stjórnendur AGS sem og fulltrúa 
ríkja og ríkisstjórna sem sæti 
eiga í sjóðnum. 

Ráðherra mun einnig gera 
grein fyrir framgangi efnahags-
áætlunar AGS í samvinnu við 
íslensk stjórnvöld.  - þj

Eftirköst Icesave-höfnunar: 

Steingrímur til 
fundar við AGS

STEINGRÍMUR J 
SIGFÚSSON

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur
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FÍNT EYSTRA  Það 
verður ágætt veður 
á Norðaustur- og 
Austurlandi í dag 
á morgun, yfi r-
leitt bjart veður og 
6-10 stiga hiti yfi r  
hádaginn. Dregur 
úr vindi á land-
inu á morgun en 
úrkomusamt um 
vestanvert landið 
og síðan sunnan til 
annað kvöld. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

UMHVERFISMÁL Forsvarsmenn 
Becromal á Íslandi, sem rekur 
aflþynnuverksmiðju í Krossa-
nesi við Akureyri, segjast munu 
gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að vernda umhverf-
ið og mæta þeim kröfum sem 
Íslendingar gera í þeim efnum.

Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu sem fyrirtækið sendi frá 
sér í gær vegna umfjöllunar um 
ítrekuð brot þess á reglum, með 
því að sleppa vítissódamenguðu 
vatni í Eyjafjörð.

Fyrirtækið hefur ákveðið að 
vinna að úrbótum í mengunar-
vörnum, uppfæra eftirlitskerfi 
og breyta fyrirkomulagi við 
skýrslugerð og tilkynningar.  - sh

Bregðast við mengun:

Becromal heitir 
bót og betrun

HEILBRIGÐISMÁL Búið er að loka 
lyflækningadeildum á Landspít-
alanum í Fossvogi og Sjúkrahús-
inu á Akureyri vegna nóróveiru-
sýkingar. Alls hafa tíu manns, sex 
sjúklingar og fjórir starfsmenn, 
greinst með sýkinguna á spítalan-
um á Akureyri, þar sem einnig var 
skipt upp hand- og bæklunardeild 
til að varna frekara smiti. Viku-
dagur greindi frá málinu. 

Á Landspítalanum eru um átta 
sjúklingar og átta starfsmenn 
sýktir af nóróveiru. Ólafur Guð-
laugsson, yfirlæknir sýkinga-
varnadeildar, segir veiruna koma 

reglulega upp á veturna en þó sé 
ekki algengt að loka þurfi heilu 
deildunum til þess að koma í veg 
fyrir útbreiðslu.

Nóróveira er viðvarandi yfir 
vetrarmánuðina hér á landi og 
orðin mjög algeng orsök fyrir sýk-
ingum í meltingarvegi. Algeng-
ustu einkenni eru uppköst, ógleði 
og niðurgangur. Ása Atladóttir, 
hjúkrunarfræðingur á sóttvarna-
sviði landlæknisembættisins, 
segir mikilvægustu vörnina gegn 
sýkingunni vera handþvott og 
almennt hreinlæti.  

„Sýkingin er mjög smitandi og 
þar sem er mjög stutt á milli fólks 
berst hún auðveldlega á milli,“ 
segir Ása. „Ein sýkt manneskja 
getur komið af stað faraldri.“ - sv

Búið að loka deildum á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri vegna nóróveiru:

Sjúklingar og starfsmenn sýktir

DEILDIN ER LOKUÐ! Lungna- og lyflækn-
ingadeild á Landspítalanum er nú lokuð 
vegna nóróveirusýkingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

LÍBIA, AP Hersveitir hliðhollar 
Muammar Gaddafi, leiðtoga 
Líbíu, gerðu í gær innrás í borg-
ina Misrata í vesturhluta lands-
ins. Er borgin síðasta stóra borg-
in í höndum uppreisnarmanna í 
vesturhlutanum.

Flugárásir hersveita NATO á 
hersveitir Gaddafi hafa ekki þótt 
skila tilætluðum árángri en yfir-
maður heraflans í Líbíu hefur 
óskað eftir fleiri orrustuflugvél-
um. Barack Obama Bandaríkja-
forseti segir pattstöðu komna upp 
í landinu.  - mþl

Áframhaldandi bardagar:

Pattstaða kom-
in upp í Líbíu

GENGIÐ 15.04.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

217,2144
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

112,83  113,37

184,49  185,39

162,89  163,81

21,837  21,965

20,817  20,939

18,152  18,258

1,3519  1,3599

180,14  181,22

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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FYLGIR
MEÐ 
BLAÐINU
Í DAG!
Sérblað með 
sumarstörfum 
fyrir námsmenn
og atvinnuleitendur.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
VMST.IS



Vorum að taka upp sólina
- sumarsýning -
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Sumarið nálgast hjá öllum viðurkenndum söluaðilum Toyota 

STÓRSÝNING
- sumarið nálgast -

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogi
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

www.toyota.is

20% afsláttu
r a

f

Toyota aukahlutu
m

Sértilb
oð á

völdum bifr
eiðum

Við höldum stórsýningu í dag, 16. apríl, 
á milli kl. 12:00 og 16:00.  
Sértilboð á völdum Toyota bifreiðum og 
20% afsláttur af Toyota aukahlutum. 

Mættu og taktu þátt í happdrætti.  
Í verðlaun eru gjafabréf frá Ellingsen 
upp á allt að 50 þúsund krónur auk þess  
sem allir fá veglegan afsláttarmiða hjá 
Ellingsen. Yngsta kynslóðin fær að gæða 
sér á páskaglaðningi. 

Komdu við hjá viðurkenndum söluaðilum 
Toyota í dag og byrjaðu að búa þig undir 
alíslenskt sumar.

Páskaglaðningur fyrir
yngstu kynslóðina

HappdrættipdrættidrættipdrættiHapapHap
þar sem í boði eru

vinningar frá Ellingsen:gar 
50 þús. kr. gjafabréf 1 stk.50 þús. kr. gjafabréf
25 þús. kr. gjafbréf 2 stk.25 þús. kr. gjafb k.2 s
5 þús. kr. gjafabréf 10 stk.5 þús ststks. s. gr. gkrkrkk. k kr. r. g ststs000 ts0 s0

SumartSumartilboarrtilSS rtilboð á boð á 
errðatengdri verðatengderðatengdðatenferferfe ngdri vöru gdri vöru gdri vög ri vö

Ellingá Ellingsá EllingEllingEllingslinglingá EllinEllinfráfrá gsengsengsen

Afsláttarmi›i frá
rmi›i

láttarmi›i 

Ellingsen og fæog fæn ooo ær› r›fær›fægg ær›ær›fæg fæ
gsen og fær›

f fer›a-r›a-

Afsláttarmiðiá ararátt iðiðiá iiiðiððððiðððttttatatatttttttatatattttttttatttttttttttttttttttttttttttttttttttttAfslá
 frá Ellingsen:eef áá Ellingsen:n:e ::n::::e
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Frábær þriggja nátta helgarferð -
allra síðustu sætin!
Nú er upplagt að skreppa til Prag og njóta vorsins í 
þessari einstaklega fögru borg. Gríptu tækifærið og skelltu 
þér til Prag og njóttu góðs aðbúnaðar í ferðinni. 
Ath. mjög takmarkaður fjöldi herbergja í boði á þessum 
kjörum.

Verð kr. 70.090
Netverð á mann, m.v gistingu í  tvíbýli 
á Hotel Clarion Congress **** í 3 nætur 
með morgunmat

Verð kr. 64.900
Netverð á mann, m.v gistingu í  
tvíbýli á Hotel Ilf *** í 3 nætur með 
morgunmat.

Prag
28. apríl í 3 nætur frá kr. 64.900

Skemmtilegar hugmyndir fyrir fermingar-
veisluborðið á www.gottimatinn.is
Skemmtilegar hugmyndir fyrir fermingar

fermingar

Ríkisstjórnin stendur tæpt. Eftir 
brotthvarf Ásmundar Einars Daða-
sonar úr þingliði Vinstri grænna 
hangir hún á einum manni. Þetta 
getur valdið henni vandræðum við 
að koma í gegn málum sem lengi 
hafa verið á dagskránni.

Eitt þessara mála er stofnun 
atvinnuvegaráðuneytis. Stefnt 
hefur verið að því frá valdatöku 
stjórnarinnar fyrir tveimur árum 
að steypa iðnaðar- og sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytunum 
saman í eitt ráðuneyti atvinnuvega. 

Þegar er búið að gera umtals-
verðar breytingar á stjórnar-
ráðinu. Velferðarráðuneyti varð 
til úr heilbrigðis, félags- og trygg-
ingamálaráðuneytum; dómsmál, 
mannréttindi, samgöngur og 
sveitarstjórnarmál fluttust í 
innanríkisráðuneyti; ýmis verk-
efni fluttust frá fjármála- og for-
sætisráðuneytinu til efnahags- 
og viðskiptaráðuneytisins og 
jafnréttismál fluttust til 
forsætisráðuneyt-
isins frá félags-
málaráðuneyti, 
svo fátt eitt sé 
nefnt.

Stofnun 
atvinnuvega-
ráðuneytis ins 
hefur hins 
vegar trekk 
í trekk verið 
frestað, eink-
um vegna 
harðrar and-
s tö ð u  frá 
hagsmunaað-
ilum og, það 
sem meira 
er, frá Jóni 

Bjarnasyni, sjávar útvegs- 
og  la ndbú naða r -

ráðherra.
E n  nú  l a f i r 

stjórnin sem fyrr 
segir á einum manni – 
og þar með hefur and-
staða Jóns Bjarnason-

ar býsna mikið að segja. 
Raunar svo mikið að 

ef hann fæst ekki 
til að samþykkja 
breytingar á stjórn-
arráðinu þá þarf 
ríkisstjórnin að 
treysta á stuðn-
ing stjórnarand-
stöðunnar til að 
koma málinu í 
gegn. Og þar er 
svo sannarlega 
ekki á vísan að 
róa.

Jóhanna 
Sigurðardóttir 

mun fljótlega eftir páska mæla 
fyrir frumvarpinu um breytingar 
á stjórnarráðinu. Í því er ekki beint 
kveðið á um sameiningu þessara 
tveggja ráðuneyta, en með því er 
forsætisráðherra veitt lagaheimild 
til að skipa ráðuneytum og skipta 
verkefnum milli þeirra eftir eigin 
höfði.

Heimildarmenn Fréttablaðs-
ins eru sammála um að erfitt gæti 
reynst að koma málinu í gegn en 
eru þó vongóðir um að það takist 
að lokum.

Að lokinni fyrstu umræðu um 
frumvarpið fer það inn í allsherjar-
nefnd þingsins.

Róbert Marshall, formaður 
nefndarinnar, segir að þrátt fyrir 
eins manns stjórnarmeirihluta 
standi enn til að gera þessar breyt-
ingar. Í raun hafi lítið breyst við 
brotthvarf Ásmundar. „Þetta er 
bara sá meirihluti sem samþykkti 
fjárlögin og hefur verið í stjórn 
síðan þá,“ segir hann.

 stigur@frettabladid.is

Atvinnuvegaráðuneyti 
vefst fyrir tæpri stjórn
Erfitt gæti reynst fyrir ríkisstjórnina að ná í gegn frekari breytingum á stjórnar-
ráðinu með eins manns meirihluta, í ljósi þess að Jón Bjarnason, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, er þeim andvígur. Mælt var fyrir frumvarpinu í gær.

FRÉTTASKÝRING
Hvaða áhrif hefur brotthvarf 
Ásmundar Einars Daðasonar á þing-
mál stjórnarinnar?

BREYTT OG BÆTT Stjórnarráðið á enn eftir að taka breytingum ef þorri stjórnarliða 
fær einhverju um það ráðið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JÓN BJARNASON

ALÞINGI Til snarpra orðaskipta kom 
á milli Samfylkingar kvennanna 
Ólínu Þorvarðardóttur og Ástu 
Ragnheiðar Jóhannesdóttur þing-
forseta á Alþingi í gærmorgun.

Ólína kvaddi sér hljóðs í 
umræðum um fundarstjórn for-
seta og kvartaði yfir að fá ekki 
tækifæri til að svara ávirðingum 
stjórnarandstöðuþingmanns í 
sinn garð, sem komið höfðu fram 
í umræðum um störf þingsins. 
Þeim umræðum var lokið. 

Þegar Ólína tók að rekja efni 
ávirðinganna sló Ásta í bjöllu 
sína og stöðvaði ræðuna með 
þeim rökum að í umræðum um 
fundarstjórn mætti ekki ræða 

mál efnislega. Þær stöllur kýttu 
nokkra stund uns ræðutíminn var 
upp urinn og Ólína yfirgaf ræðu-
stólinn með þjósti.

Síðar í umræðunum óskaði hún 
eftir að fá orðið til að bera af sér 

sakir, eins og það var orðað, og 
hóf mál sitt á því að gera alvar-
legar athugasemdir – aftur – við 
fundar stjórn forseta, „sem mér 
finnst vera komin út úr öllu góðu 
hófi“.

Þegar Ásta stöðvaði svo ræðuna 
í miðju kafi, þar sem henni þótti 
hún vera komin út fyrir efnið, 
var Ólínu nóg boðið. „Hvað er að 
gerast hér?“ spurði hún. „Ég hef 
aldrei vitað annað eins,“ bætti 
hún við og óskaði eftir skýringum 
á því hvernig hún hefði ekki farið 
að þingsköpum. Að svo búnu rak 
Ásta hana úr pontu með orðunum: 
„Ræðutíminn er búinn fyrir 
tuttugu sekúndum.“  - sh

Samflokkskonurnar Ólína Þorvarðardóttir og Ásta R. Jóhannesdóttir rifust á þingi:

„Ég hef aldrei vitað annað eins“

ÓLÍNA 
ÞORVARÐAR DÓTTIR

ÁSTA RAGNHEIÐUR 
JÓHANNESDÓTTIR

Þurfa ekki leyfi fyrir hundi
Þeir sem eru blindir eða með aðra 
fötlun geta haldið sérþjálfaða hjálpar-
hunda í fjöleignarhúsum án þess að 
fá samþykki annarra íbúa í húsinu. 
Lögin voru samþykkt á Alþingi í gær. 

Bílslys rétt fyrir handtöku
Tveir menn á þrítugsaldri lentu í 
umferðaróhappi rétt áður en þeir 
voru handteknir af lögreglu í gær. 
Mennirnir eru grunaðir um sölu og 
dreifingu á fíkniefnum. Ökumaðurinn 
var undir áhrifum fíkniefna. 

LÖGREGLUMÁL 

Guðfríður formaður á ný
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, 
þingmaður VG, hefur tekið á ný 
við formennsku í félags- og trygg-
ingamálanefnd Alþingis. Hún var 
formaður nefndarinnar áður en hún 
fór í barneignaleyfi, ásamt því að 
vera formaður þingflokks VG. Þuríður 
Backman gegnir nú því embætti. 

ALÞINGI

SVEITARFÉLÖG  Reykjanesbær 
hefur greitt upp 2,5 milljarða 
skuldabréf sem var í gamla 
Sparisjóði Keflavíkur með sam-
svarandi inneign sem færðist yfir 
í Landsbankann við fall spari-
sjóðsins. 

Formaður bæjarráðs, Böðvar 
Jónsson, segir bæinn hafa gefið 
skuldabréfið út 2008 til að styrkja 
eiginfjárstöðu SPKehf. Féð sem 
fengist hafi fyrir skuldabréfið sé 
nú frjálst til ráðstöfunar. Í raun 
er um að ræða að í stað 2,5 millj-
arða skuldar í bókhaldinu á móti 
2,5 milljarða eign hverfur þessi 
póstur úr reikningum bæjarins. 
Böðvar segir skuldir bæjarsjóðs 
um 30 milljarða. Árlegar tekjur 
bæjarins eru 8 milljarðar.  - gar

Losa innistæðu úr SpKef:

2,5 milljarðar 
jafnaðir út úr 
bæjarbókhaldi

VIÐSKIPTI „Annað hvort róar þetta 
markaðinn eða skilar hagnaði,“ 
segir Már Guðmundsson seðla-
bankastjóri um tilboð sem Seðla-
bankinn hefur gert í erlend 
skuldabréf ríkissjóðs upp á átta 
hundruð milljónir evra, jafnvirði 
130 milljarða króna. Um er að 
ræða tvo skuldabréfaflokka sem 
eru á gjalddaga á þessu ári og því 
næsta. 

Már segir að ákveðið hafi verið 
að fara þessa leið eftir að Ice-
save- samningurinn var felldur 
í þjóðar atkvæðagreiðslu fyrir 
viku. Hefði samningurinn verið 

samþykktur 
voru áform um 
að reyna lántök-
ur á erlendum 
vettvangi. Það 
er talið örðugt 
eins og er.

Gjaldeyris-
varaforði Seðla-
bankans, sem 
samanstendur 
að stórum hluta 

af lánum frá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum og öðrum löndum,  nam 
767 milljörðum króna, jafnvirði 
4,7 milljarða evra, í lok síðasta 

mánaðar. Hann er nýttur til að 
kaupa lánin. 

Már bendir á að gjaldeyrisvara-
forði Seðlabankans sé í öruggum 
innstæðum með nær engri ávöxt-
un. Á móti beri skuldabréfin sem 
boðið sé í nokkuð háa ávöxtun. 
Skuldabréfið sem er á gjalddaga í 
ár ber 3,75 prósenta vexti og það 
sem er á gjalddaga á næsta ári 5,4 
prósenta vexti. 

„Við erum að fá heilmikla óbeina 
ávöxtun með uppkaupunum,“ segir 
Már og bendir á að sá forði sem 
bankinn notar gefi aðeins um eins 
prósents ávöxtun. - jab

Seðlabankinn vonast eftir hagnaði með kaupum á erlendum skuldum ríkissjóðs:

Segir erfitt að fá erlend lán

MÁR 
GUÐMUNDSSON

Ert þú ánægð/ur með almenn-
ingssamgöngur í landinu? 
JÁ 21,6%
NEI 78,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er rétt af hálfu borgarstjóra 
að neita að taka á móti varð-
skipum?

Segðu þína skoðun á Vísir.is

SÍLE Lík Salvadors Allende, fyrr-
verandi forseta Síle, verður graf-
ið upp til þess að fá á hreint hvort 
hann hafi framið sjálsmorð eða 
verið myrtur í kjölfar valdaráns-
ins 1973 þegar Augusto Pinochet 
tók við völdum í landinu. 

Dómari úrskurðaði um þetta 
í gær en það voru ættingjar 
Allendes sem lögðu beiðnina 
fram. Lík Allendes fannst í for-
setahöllinni þegar liðsmenn 
Pinochets nálguðust. Þúsundir 
manna hurfu sporlaust á valda-
tíma Pinochets.

Andlát Allendes rannsakað:

Líkið verður 
grafið upp

KJÖRKASSINN
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Súluritið sýnir ávöxtun leiðar 1 hjá eignastýringu MP banka 2003-2010.  
Leið 1, varfærin stýring, má fjárfesta í skuldabréfum 50-100% og hlutabréfum 0-50%.  
Öll innlend hlutabréf leiðarinnar voru seld fyrir mitt árið 2008.  
Starfsfólk eignastýringar hefur vakandi auga fyrir nýjum tækifærum sem kunna að 
myndast á hlutabréfamarkaði á næstunni. 
Meðalverðbólga er 6,4% á síðustu 8 árum.

14,4%

ÁRANGUR 
OKKAR TALAR 
SÍNU MÁLI

Meðalávöxtun á síðustu 8 árum*
MP banki hefur langa reynslu af eignastýringu fyrir einstaklinga, félög og 
sjóði. Aðferðafræði eignastýringar MP banka hefur skilað viðskiptavinum 
framúrskarandi árangri óháð markaðsaðstæðum hverju sinni.

Kynntu þér eignastýringu MP banka á www.mp.is eða hafðu samband í 
síma 540 3200.

 

Meðalávöxtun er 14,4% á síðustu 8 árum.*

* Nafnávöxtun eignastýringarleiðar 1, 2003-2010 skv. útreikningi MP banka. Ávöxtun 
miðast við söfn í stýringu allt árið. Ávöxtun er sýnd án þóknana en þær eru mismunandi 
eftir stærð safna. Um 65% viðskiptavina eignastýringar MP banka eru nú í leið 1. Athugið 
að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð.
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1. Hver er formaður Samtaka 
atvinnulífsins?

2. Hvaða íslenska hljómsveit hefur 
fengið hina bandarísku Heather 
Kolker sem umboðsmann?

3. Hvaða leikmaður KR-inga 
skoraði 24 stig í fyrri hálfleik gegn 
Stjörnunni í fyrrakvöld?

SVÖR

1. Vilmundur Jósefsson 2. Of Monsters & 
Men 3. Marcus Walker

Landsvirkjun auglýsir eftir samstarfsaðilum 
að verkefninu Margar hendur vinna létt 
verk sumarið 2011.

Landsvirkjun hefur um áratugi starf rækt 
sumarvinnuflokka ungs fólks. Hóparnir sinna 
viðhaldi, uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að 
ýmsum samstarfsverkefnum víða um land. 
Samvinna sumarvinnuflokka Landsvirkjunar 
og félagasamtaka, sveitarfélaga og stofnana 
hefur skilað sér í auknum umhverfisgæðum 
og betri aðstöðu til útivistar og 
ferðamennsku.

 

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu flokka 
og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin lúta 
að ræktun, hreinsun, viðhaldi og öðrum 
umhverfisbótum ásamt stígagerð og stikun 
gönguleiða.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknareyðublað 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður 
Ólafsdóttir, umhverfisstjóri Landsvirkjunar, í 
síma 515 9000  ragnheidur@lv.is.

Umsóknarfrestur rennur út 29. apríl. 
Umsóknareyðublöð er að finna á  
www.landsvirkjun.is

landsvirkjun@lv.is
Tel: +354 515 90 00
Fax: +354 515 90 07

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik - Iceland
landsvirkjun.is

EVRÓPUMÁL Þótt allt að helm-
ingur Króata sé efins um Evr-
ópusambandsaðild hefur lítið 
heyrst af öðrum kostum, segir dr. 
Visnja Samardzija, yfirmaður hjá 
Alþjóðamálastofnuninni í Zagreb, 
sem flutti erindi hjá Alþjóðamála-
stofnun Háskólans í gær. Hún 
segir króatíska aðildarandstæð-
inga benda á einstaka hluti gegn 
inngöngu, svo sem kröfur ESB um 
afnám ríkisstyrkja í skipaiðnaði 
og um heilnæmari landbúnaðar-
framleiðsluhætti en enginn breið-
fylking andstæðinga hafi sýnt 
fram á möguleika landsins utan 
sambands.

„Króatía á engra kosta völ en 
að ganga í ESB því við erum lítið 
land og verðum að samræmast 
sambandinu. Þeir sem eru efins 
um ESB nefna hluti eins og hefðir. 
Bændur tala um hvernig þeir hafa 
alltaf selt kotasælu á markaði og 
að nú vilji ESB að þessari vöru 
verði skýlt [þannig að bakteríur 
komist ekki í hana]. Þetta er neyt-
endum til hagsbóta en þessir fram-
leiðendur mótmæla. Svo tala aðrar 
raddir um skert fullveldi og menn-
ingararfleifð okkar, en heilt yfir 
hafa ekki verið háværar raddir á 
móti,“ segir hún.

Ef Króatía gengi ekki inn þyrfti 
landið hvort sem er „að laga lög-
gjöf sína alveg að lögum ESB og 
setja á fót Evrópusambandshæfar 
stofnanir. Það myndi virka eins og 
eyja sem er ekki hluti af ESB. En 

við hefðum engan hag af því og 
nytum engra styrkja,“ segir hún. 
Þetta væri ósjálfbær staða.

Króatar sóttu um aðild að 
ESB fyrir um átta árum, en hafa 
unnið að henni mun lengur. Dr. 
Samardzija var aðstoðarráðherra 
í Evrópusamrunaráðuneytinu um 
aldamótin og telur að vandi króat-
ískra aðildarsinna sé skortur á 
almennri þekkingu á Evrópusam-
bandinu. Þessu þurfi stjórnvöld að 
bæta úr svo fólk geti tekið upplýsta 
afstöðu.

Allir flokkar í Króatíu styðja 
inngöngu landsins, en almenn-
ingur sveiflast í afstöðu sinni. 
Samardzija kveður það áhuga-
vert að þessu virðist öfugt farið 
á Íslandi, þar sem meiri andstaða 
við aðild hefur verið meðal stjórn-
málaelítunnar.

Hún telur Ísland geta gengið inn 
fljótlega á eftir Króatíu, ef íslensk-
um stjórnvöldum tekst að leysa úr 
innri málum. Með því vísar hún 
til deilna um ferli[ innanlands og 
milliríkjadeilu við Breta og Hol-
lendinga.

Slóvenar beittu neitunarvaldi 
á aðildarviðræður Króata vegna 
deilna um landamörk ríkjanna 
og frystu viðræðurnar í 13 mán-
uði. Þessar deilur drógu úr vilja 
Króata til aðildar. „Það er mjög 
mikilvægt að leysa tvíhliða vanda-
mál því viðræður við ESB eru jú 
viðræður við aðildarríkin.“

  klemens@frettabladid.is

Ekkert nema 
ESB er í boði
Þótt stór hluti Króata sé efins um ESB-aðild hefur 
lítið heyrst af öðrum kostum. Dr. Samardzija segir 
landið annað hvort ganga inn eða samræmast ESB 
utan frá. Mikilvægt fyrir Ísland að leysa Icesave.

DR. VISNJA SAMARDZIJA Segir brýnt að íslensk stjórnvöld skapi samstöðu um 
aðildarviðræður og leysi deiluna við Breta og Hollendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur karl-
maður hefur verið dæmdur í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í fimmtán 
mánaða fangelsi, þar af tólf á skil-
orði, fyrir heiftarlega líkamsárás.

Maðurinn var ákærður fyrir 
að ráðast á annan mann í heima-
húsi í Reykjavík, slá hann í höfuð-
ið með bjórglasi og skera hann  á 
háls með glerbroti. Fórnarlambið 
hlaut meðal annars tvo krosslaga, 
djúpa skurði sem náðu 15 til 20 
sentimetra þvert yfir hálsinn.

Mennirnir höfðu hist á bar og 
farið þaðan saman heim til fórnar-
lambsins. Þar réðst hinn á húsráð-
andann, sló hann með bjórkönnu 
í ennið, svo hún brotnaði og skar 
hann svo á háls með glerbroti. 
Árásarmaðurinn hringdi að því 

búnu í unnustu sína, tjáði henni 
að hann hefði drepið mann og ætl-
aði að ganga í sjóinn. Hún hringdi 
þegar í lögreglu og tilkynnti um 
málið. Húsráðandinn lá nakinn 
að ofan og bjargarlaus á gólfinu 
þegar lögregla kom að honum. 
Hann reyndist vera með stóran 
tætingslegan skurð á hálsinum, 
sem mikið blæddi úr, þegar hlúð 
var að honum á slysadeild.

Mennirnir gátu litlu ljósi varp-
að á aðdraganda árásarinnar fyrir 
dómi, þar sem þeir höfðu verið 
mjög ölvaðir þegar hún átti sér 
stað, en dómurinn taldi sök árásar-
mannsins sannaða. Hann var 
dæmdur til að greiða húsráðand-
anum 400 þúsund krónur í miska-
bætur. - jss

Fimmtán mánaða fangelsi fyrir alvarlega líkamsárás:

Dæmdur fyrir að slá 
mann og skera á háls

FJÖLMIÐLAR Ný heildarlög um fjöl-
miðla voru samþykkt á Alþingi í 
gær. 30 þingmenn greiddu  atkvæði 
með lögunum og 14 gegn þeim. 

Markmið laganna er að stuðla 
að tjáningarfrelsi, rétti til upplýs-
inga, fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og 
fjölræði í fjölmiðlum. Með þeim á 
að samræma löggjöf á alla íslenska 
fjölmiðla, óháð því miðlunarformi 
sem notað er. Einnig eiga þau að 
efla vernd neytenda á vettvangi 
fjölmiðla. 

Í lögunum segir að mennta- og 
menningarmálaráðherra skuli 
skipa nefnd til að gera tillögur í 

frumvarpsformi um viðeigandi 
takmarkanir á eignarhaldi á fjöl-
miðlum.

Einn þingmaður gerði grein 
fyrir atkvæði sínu, Sigurður Kári 
Kristjánsson, og greiddi hann 
atkvæði á móti frumvarpinu. Sig-
urður gagnrýndi að lögin tækju 
ekki á eignarhaldi á fjölmiðlum. 
Þá var staða Ríkisútvarpsins á 
fjölmiðlamarkaðnum einnig gagn-
rýnd. 

Katrín Jakobsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra, hóf 
umræður um frumvarpið á Alþingi 
í gær og sagði álitaefni sem líta að 
lögunum mörg, en samþykkt þeirra 
væri engu að síður jákvætt skref 
fyrir starf fjölmiðla í landinu.  - sv

Ný lög um fjölmiðla voru samþykkt á Alþingi í gær með 30 atkvæðum gegn 14: 

Samræmd lög um alla fjölmiðla

ÍSLENSKIR PRENTMIÐLAR Meginmark-
mið nýrra laga er að samræma löggjöf 
um alla fjölmiðla landsins, óháð miðl-
unarformi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EFNAHAGSMÁL Tveir þriðju hlutar 
þróunarlanda hafa náð, eða eru 
við það að ná, markmiðum um að 
taka á sárustu fátækt og hungri, 
að því er upplýst var á kynningar-
fundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
og Alþjóðabankans í gær. 

Kynnt var skýrslan „Global 
Monitoring Report 2011: Improv-
ing the Odds of Achieving the 
MDGs“. MDG stendur fyrir Mill-
ennium Development Goals, 
alþjóðleg markmið um að útrýma 
sárustu fátækt. 

Staða þróunarríkja er sögð mis-
jöfn. Þó lofi góðu að um helm-
ingur þeirra sem ekki hafi náð 
markmiðunum sé nærri áætlun. 
„Með bættri stjórnsýslu og öfl-
ugri vexti gætu þessi lönd enn 
náð markmiðunum árið 2015 eða 
fljótlega eftir það,“ segir í skýrsl-
unni.  - óká

Barist við sárustu fátækt:

Tvö af þremur 
halda áætlun

REYKJAVÍK Meirihlutinn í borgar-
ráði samþykkti á fundi sínum á 
fimmtudag að hefja undirbún-
ing að sameiningu leikskóla-
sviðs, menntasviðs og þess hluta 
íþrótta- og tómstundasviðs sem 
heyrir nú undir skrifstofu tóm-
stundamála.

Nýtt svið mun hafa á að skipa 
tæplega 30 milljörðum króna af 
56 milljarða heildarútgjöldum 
borgarinnar í ár.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks 
segir tillöguna afar óvænta.  - þj

Breytingar hjá borginni:

Óvænt áform 
um sameiningu 

VEISTU SVARIÐ?



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Góðir stjórnarhættir

Landsbankinn stefnir að 
því að stjórnarhættir bank-
ans séu á hverjum tíma í 
samræmi við bestu fram-
kvæmd að því er varðar 
leiðbeiningar um stjórnar-
hætti fjár mála fyrir tækja.

Bankaráð hefur stofnað 
Stjórnarháttanefnd, sem 
er sérstök undirnefnd 
Banka ráðs og í sitja þrír 
Banka ráðs menn. Hlutverk 
nefndarinnar er að þróa 
gildi, markmið og viðmið 
um stjórnarhætti bankans  
í samræmi við bestu fram-
kvæmd á hverjum tíma, 
og tryggja eftirfylgni með 
breytingum á stjórnarhátt-
um sem ákveðnar verða af 
Bankaráði. 

Við munum endur skoða 
með reglu bundnum hætti 

hvort við eig andi og við-
teknum leið bein ingum um 
stjórnar hætti sé fylgt. 

Stjórnarhætti Lands-

okkar, landsbankinn.is.

Tíunda loforðið

Við kynntum nýverið þær 
aðgerðir sem við ætlum að 
ráðast í á fyrstu sex mán-
uðum ársins til samræmis 

við stefnu bankans og 
fram tíðar sýn. Með því að 
birta opin ber lega upplýs-
ingar um stjórnar hætti 
bank ans efnum við tíunda 
lof orð ið á aðgerðalista 
okkar. Við ætlum að takast 
á við skulda vanda heimila 
og fyrir tækja, bæta þjón-
ustu og leggja áherslu  
á sam fél ags lega ábyrgð  
og gott siðferði. Þjóðin  
á þennan banka og því 
fylgir mikil ábyrgð að  
vera Landsbankinn þinn.

Stjórnarhættir 
Landsbankans 
eru nú opinberir

Landsbankinn þinn er  
heiti á nýrri stefnu bankans. 
Hann er í eigu þjóðarinnar 
og hefur mikilvægu hlutverki 
að gegna í samfélaginu. 
Landsbankinn hefur breyst 
mikið og mun breytast og 

nýja stefnu. Við skiptum ekki 
um nafn heldur hugarfar.

Landsbankinn hefur það markmið
stjórnarhætti í þágu sameiginlegra hagsmuna bankans, 
hluthafa, viðskiptavina og samfélagsins alls. Góðir 
stjórnarhættir stuðla að traustum samskiptum hluthafa, 
bankaráðsmanna, stjórnenda, starfsmanna og annarra 
hagsmunaaðila, og eru leiðarljós í því að styrkja hlut-
lægni, heilindi, gagnsæi og ábyrgð í stjórnun bankans.

10
Nr. 10: Við ætlum að birta opinberlega 
upplýsingar um stjórnarhætti bankans

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Bankaráð Landsbankans.

á landsbankinn.is.
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KÍNA, AP Leiðtogar upprennandi 
stórvelda í hinu alþjóðlega efna-
hagslífi, BRICS-landanna svo-
kölluðu (Brasilía, Rússland, Ind-
land, Kína og Suður-Afríka), 
kalla eftir umbótum í regluverki 
alþjóðaviðskiptakerfisins og 
segjast munu styðja aðgerðir til 
að auka stöðugleika í alþjóðlegu 
efnahagslífi. Auk þess horfa þau 
til þess að minnka vægi Banda-
ríkjadalsins sem aðalgjaldmiðils 
heimsins.

Þetta var meðal þess sem kom 
fram á leiðtogafundi ríkjanna á 
fimmtudag. Þetta var í fyrsta 
sinn sem Suður-Afríka sækir 
fundinn, en landið var formlega 
tekið inn í þennan lausbyggða 
félagsskap við þetta tilefni.

Löndin fimm eiga það sam-
merkt að hafa vaxið fiskur um 
hrygg síðustu ár sökum kröftugs 
efnahagslegs uppvaxtar. Fyrstu 
fjögur löndin hafa síðustu ár 
verið að móta nánara samstarf 
með það fyrir augum að jafna 
valdahlutföll í alþjóðlegum við-
skiptastofnunum líkt og Alþjóða-
viðskiptastofnuninni og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum (AGS). Hafa 
þau fengið ýmsu áorkað að því 

leyti og til merkis um það er 
jöfnun atkvæðaréttar innan AGS 
og útvíkkun hóps helstu iðnvelda 
heimsins úr G8 upp í G20, þar 
sem öll fimm BRICS-löndin eiga 
nú sæti.

Löndin telja ekki að núverandi 
kerfi þjóni tilgangi þeirra, og í 
ályktun eftir fundinn á fimmtu-
daginn sagði meðal annars:

„Við köllum eftir því að hinar 
fyrirhuguðu umbætur á Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum, sem voru 
ákveðnar á síðustu fundum G20-
landanna, verði að veruleika sem 
fyrst og ítrekum að stjórnar-
hættir alþjóðafjármálastofnana 
ættu að endurspegla breytingar 
í efnahagslífi heimsins með því 
að raddir þróunarlanda og upp-
rennandi efnahagsvelda heyrist 
frekar.“

Þá mælast löndin til þess að 
hin svokölluðu Sérstöku dráttar-
réttindi (SDR), eins konar gjald-
miðill AGS sem stundum er not-
aður í viðskiptum  milli ríkja, 
verði notaður í auknum mæli.

Löndin hyggjast auka enn á 
samstarf sitt á komandi árum, 
meðal annars á sviðum íþrótta 
og menningar.  thorgils@frettabladid.is

BRICS-löndin 
vilja meiri völd
Leiðtogar upprennandi efnahahagsvelda vilja 
að regluverk alþjóðaviðskipta endurspegli stöðu 
ríkjanna. Kalla eftir aðgerðum til að tryggja efnahags-
legan stöðugleika og minnka vægi Bandaríkjadals.

Á UPPLEIÐ Leiðtogar BRICS-landanna kalla eftir umbótum á regluverki alþjóða-
viðskipta. Hér sjást þau Dilma Rousseff, forseti Brasilíu, og starfsbróðir hennar frá 
Suður-Afríku, Jacob Zuma.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

Samtök BRICS-landanna fimm gætu orðið ein af helstu áhrifastofnunum 
alþjóðaviðskiptaheimsins með tíð og tíma.

Það er í krafti gríðarlegs mannfjölda og hagvaxtar, enda telja löndin nú 
um 40 prósent af mannfjölda heimsins, 18 prósent af alþjóðaviðskiptum og 
45 prósent af hagvexti á heimsvísu.  

Uppgangur BRICS-landanna

5.-9. maí Frá aðeins 89.800 kr. 
á fjögurra stjörnu hóteli í 4 nætur

Beint flug með Icelandair

Barcelona

Getum útvegað miða á nágrannaleik
Barcelona og Espanyol. Verð frá 14.900

Frá kr. 89.800 
Hotel Zenit 

Önnur góð hótel í boði á frábæru verði!

Síðustu sætiá frábæru verði

úr Þróunarsjóði framhaldsfræðslu
Þróunarsjóður framhaldsfræðslu auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna 
nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu, sbr. lög um framhalds-
fræðslu nr. 27/2010.

Forgangssvið við úthlutun árið 2011 eru: 
 Námsefnisgerð í framhaldsfræðslu

 Nýsköpunarverkefni í framhaldsfræðslu

 Undirbúningur/grunnvinna fyrir rannsóknir

Viðmiðin sem Þróunarsjóðurinn gengur út frá 
við val á verkefnum eru að þau: 
 Nái til þeirra sem falla undir ramma laganna um framhaldsfræðslu

 Mæti sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhaldsfræðslu 

Áhersla er lögð á að öll verkefni sem sótt er um styrk til séu vel undirbúin og 
umsóknir vandaðar. Kostur er að verkefni sé samstarfsverkefni. Verkefni sem 
styrkt eru mega ná yfir tvö ár frá úthlutun. 

Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi. Umsóknareyðublað má 
nálgast á vef Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins www.frae.is sem jafnframt er 
umsjónaraðili verkefna sjóðsins.

Umsóknarfrestur er til 6. maí 2011

Umsækjendum er bent á að kynna sér lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 
og úthlutunarreglur sjóðsins sem má nálgast á www.frae.is

Stjórn Fræðslusjóðs

Styrkir

NEYTENDUR Neytendastofa hefur 
ákveðið að innkalla fjórar teg-
undir kveikjara. Þeir eru í lag-
inu eins og gaskútur, slökkvi-
tæki, gallabuxur og skrúflykill. 
Ástæðan er að kveikjararnir 
hafa allir óhefðbundið útlit sem 
býður þeirri hættu heim að börn 
sæki í þá. Sala slíkra kveikjara 
er bönnuð, er kemur fram í til-
kynningu frá Neytendastofu. 

Öll aðildarríki evrópska 
efnahagssvæðisins hafa bann-
að kveikjara með óhefðbundið 
útlit. Fyrir bannið var talið að 
um 30 til 40 dauðsföll hefðu 

orðið árlega af völdum ólöglegra 
kveikjara.   - sv

Óhefðbundið útlit talið geta höfðað til barna: 

Kveikjarar innkallaðir

ÓLÖGLEGIR KVEIKJARAR Sala á kveikj-
urum sem eru óhefðbundnir að lögun 
eru bannaðir á evrópska efnahags-
svæðinu.  MYND/NEYTENDASTOFA

Heimild: AP



- umsóknarfrestur til  9. september

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar:
sími 525 4444    
endurmenntun.is

NÁMSBRAUTIR SEM HEFJAST Í HAUST:
LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI

GÆÐASTJÓRNUN

FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR        
– fjármögnun, samningar, útboðsreglur og uppgjör

VERKEFNASTJÓRNUN – LEIÐTOGAÞJÁLFUN

HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ
- Eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám

- Tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna

 FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ (NÁM Á MEISTARASTIGI)

NÁM TIL LÖGGILDDINGAR FASTEIGNA-, FYRIRTÆKJA OG SKIPASALA

REKSTUR, STJÓRNUN OG MARKAÐSSETNING SMÁFYRIRTÆKJA – MARKVISS LEIÐ

Einnig í
fjarnámi
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Allir sem hafa sótt námskeið hjá okkur síðastliðna 
12 mánuði eru jákvæðir gagnvart Endurmenntun.*

100% %% 0%1000%100% %%%%%0%0%0%%000000000
jákvæðni
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Vodafone IS 3G 10:32 10:32 

App, app mín sál!
Fermingartilboð í öllum verslunum
Stórsnjallir símar á frábæru verði auk úrvals 
framúrskarandi fermingargjafa.

Prófaðu nýjustu tæknina og sjáðu framtíðina með 
þínum eigin augum. Láttu ekki app úr hendi sleppa.

2.499 kr.
á mán. í 12 mán.
Fullt verð: 29.990 kr.

2 miðar
í Sambíóin

fylgja
á meðan birgðir endast

200 MB
á mán. fylgir
með í 6 mán.
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Aðalfundur VR
verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica hóteli, 
miðvikudaginn 27. apríl nk. og hefst fundurinn kl. 19:30.

Dagskrá: 
 Venjuleg aðalfundarstörf
 Lagabreytingar  
 Innborgun í VR varasjóð

Virðing
RéttlætiVR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

IÐNAÐUR Landsvirkjun áætlar að 
reisa tíu vatnsfallsvirkjanir og 
fjórar jarðvarmavirkjanir fyrir 
4,5 til fimm milljarða dala, jafn-
virði tæpra 570 milljarða króna, á 
næstu fimmtán árum og auka raf-
orkuframleiðsluna um ellefu tera-
vattstundir. Við það mun raforku-
framleiðsla Landsvirkjunar fara í 
um fjörutíu teravattstundir. 

Fyrstu tíu árin mun raforku-
framleiðsla Landsvirkjunar 
aukast um 7,3 teravattstundir. 
Það sem upp á vantar verður feng-
ið með öðrum orkukostum á borð 
við virkjun sjávarfalla, vindorku 
og jarðvarma. Virkjanirnar verða 
meðal annars í neðrihluta Þjórsár, 
á Þeistareykjum og Hólmsá. Þá er 
á meðal virkjanakosta Búðarháls-
virkjun. Framkvæmdir við hana 
fóru á fullt í fyrra og er stefnt á að 
hún verði gangsett í lok árs 2013.

Uppbyggingin er liður í fimm-
tán ára áætlun sem Hörður Arnar-
son, forstjóri Landsvirkjunar 
kynnti á ársfundi fyrirtækisins 
í gær. Hann sagði alla virkjana-
kosti umdeilda en taldi líkur á að 
sátt myndi nást um aukningu raf-
orkuframleiðslu í á milli þrjátíu 
til fimmtíu teravattstunda. Á svip-
uðum nótum talaði Katrín Júlíus-
dóttir iðnaðarráðherra, sem sagði 
mikilvægt að þjóðin næði sátt í 
virkjanamálum.

Hörður benti á að þótt góður 
árangur hefði náðst í rekstri 
Landsvirkjunar væri fyrirtæk-
ið enn of skuldsett í samanburði 
við evrópsk orkufyrirtæki. Stefnt 
væri að því að greiða niður skuldir. 
Áætlun Landsvirkjunar um aukna 
arðsemi ætti stóran þátt í því.  

Hörður sagði jafnframt að 
þegar uppbyggingu lýkur muni 
áhrif af arð- og skattheimtum hins 
opinbera af rekstri Landsvirkjun-
ar verða sambærileg og áhrif olíu-
geirans á Noreg. Þær gætu numið  
á bilinu fjögur til átta prósent af 
landsframleiðslu á ári. Áhrifin 

af olíuiðnaðinum ytra nema sex 
prósentum af landsframleiðslu. 
Miðað við þetta gæti ríkissjóð-
ur fengið á bilinu sextíu til 120 
milljarða króna í arð og skatta frá 

Landsvirkjun á ári hverju. Hæst 
fóru arðgreiðslur í tæpar níu 
hundruð milljónir króna árið 2008 
en hafa engar verið síðastliðin tvö 
ár.  jonab@frettabladid.is

Engir virkjanakostir 
eru óumdeildir 
Landsvirkjun stefnir á að reisa fjórtán virkjanir. Mikilvægt er að ná sátt um 
uppbyggingu í virkjanamálum, að sögn Harðar Arnarsonar forstjóra. Stjórnar-
formaðurinn segir ríkið verða að hætta að skipta sér af rekstri fyrirtækisins.

STJÓRNARFORMAÐURINN OG FORSTJÓRINN Mikilvægt er að ríkið móti sér stefnu 
um það hvað gera skuli við arðgreiðslurnar af rekstri Landsvirkjunar í framtíðinni, að 
sögn Harðar Arnarsonar forstjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ríkið verður að setja sér stefnu um það með hvaða 
hætti það eigi að fara með eigendavald sitt, að sögn 
Bryndísar Hlöðversdóttur, stjórnarformanns Landsvirkj-
unar. Í ræðu sinni á ársfundinum sagði hún fyrirtæki í 
opinberri eiga að fá að starfa óhindrað á viðskiptalegum 
forsendum og án íhlutunar eigenda sinna. 

„Hér á landi hefur á síðustu mánuðum borið á 
vaxandi kröfu úr samfélaginu um að íslenska ríkið beiti 
eigendavaldi sínu gagnvart Landsvirkjun í  því skyni 
að koma hjólum atvinnulífsins í gang. Kröfur hafa 
verið settar fram um það, meðal annars á Alþingi og 
hjá aðilum vinnumarkaðarins, að stjórnvöld gangi til 
samninga við tiltekin fyrirtæki í þessu skyni, sem augljóslega myndi setja 
Landsvirkjun í vonlausa samningsstöðu. Sem betur fer hafa stjórnvöld ekki 
tekið undir slíkar kröfur,“ sagði hún og nefndi að stjórnmálamenn eigi að 
láta stjórnendur Landsvirkjunar um daglegan rekstur fyrirtækisins. Þeir geti 
hins vegar látið skoðun sína í ljós á árlegum aðalfundum eins og hluthafar 
annarra fyrirtækja. 

Alþingi á ekki að skipta sér af rekstrinum

BRYNDÍS 
HLÖÐVERSDÓTTIR
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Sumargjafir sem gleðja
Það er gamall og góður siður að gefa börnum bækur í sumargjöf. 

Hjá Eymundsson finnur þú úrval skemmtilegra, sígildra bóka og annarra 
gjafa til að gleðja börnin stór og smá á sumardaginn fyrsta.

BAND 
bleikt 

TENNISSPAÐASETT 
með bolta

3.399
VERÐ KRÓNUR

3.490
VERÐ KRÓNUR

2.990
VERÐ KRÓNUR

3.399
VERÐ KRÓNUR

3.490
VERÐ KRÓNUR

2.990
VERÐ KRÓNUR

9kr.

1.599kr.
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greinar@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Forsetinn hefur breytt 
grundvallarþætti í stjórn-
skipun landsins. Óum-
deilt er að afleiðingin af 

staðfestingarsynjun forseta er 
þjóðar atkvæði. Áður fyrr var það 
skilningur bæði stjórnskipunar-
fræðinga og stjórnmálamanna að 
það hefði einnig afleiðingar að 
beita ákvæðinu. Því fylgdi einfald-
lega ábyrgð. Annað hvort viki for-
setinn eða ríkisstjórnin eftir því 
hvorum málsaðila þjóðin treysti.

Forsetinn breytti ekki hinni 
skrifuðu stjórnarskrá. Hann 
sniðgekk hins vegar hina óskrif-
uðu reglu um ábyrgð. Umturn-
un hans á stjórnskipuninni felst í 

því að aftengja 
siðferðis gildi 
sem hún var 
reist á. Þó að 
breyting forset-
ans hafi fyrst 
og fremst þann 
tilgang að grafa 
undan Alþingi 
h a f a  a l l i r 
stjórnmála-
flokkarnir fall-

ist á ábyrgðar leysis kenningu hans. 
Sakir þess situr ríkisstjórn sem 

tapaði stærsta pólitíska máli sínu 
í þjóðaratkvæði. Rökin fyrir van-
traustinu í vikunni voru ekki þau 
að stjórnin ætti að taka afleiðingum 

þess að hafa tapað þjóðar-
atkvæðinu. Þau lutu fremur að hinu 
að hún er yfirhöfuð ekki vandanum 
vaxin. Vantraustið snerist því meir 
um pólitík en þá siðferðilegu kjöl-
festu sem áður var einn af horn-
steinum stjórnskipunarinnar. 

Þegar forsetinn og forysta allra 
stjórnmálaflokka sam einast um 
að minni pólitísk ábyrgð bæti lýð-
ræðið ætti að vera unnt að ganga 
út frá því sem vísu að svo sé. 
Allt er breytingum undirorpið. 
Ábyrgðarleysis kenningin virðist 
vera vinsæl hjá almenningi. Eigi 
að síður er ástæða til að velta því 
fyrir sér hvort hún er stjórnarbót 
eða lokleysa.

Stjórnarbót eða lokleysa?

Í fornöld voru kenningar í 
Aþenu um að máls hefjendur 
ættu að hafa snöruna um 
hálsinn meðan þeir töluðu. 

Býsna harkalegt en sýnir að kenn-
ingin um að menn beri ábyrgð á 
skoðunum sínum á djúpar rætur. 
Þingvallafundurinn 1873 er þekkt 
dæmi úr sögu okkar og sýnir meiri 
hófsemd. Þar varð Jón Sigurðsson 
undir. Þegar eigi að síður átti að 
kjósa Jón til að mæla fyrir meiri-
hlutatillögum á konungsfundi lét 
hann „á sér skilja að það væri að 
svívirða sig að ætla sér að flytja 
konungi það erindi sem alveg væri 
gagnstætt sann færingu sinni“. 

Öfugt við þetta sæmdarviðmið 
telur ríkisstjórnin að það sé sví-

virða að ætla henni ekki að flytja 
það erindi á erlendum vettvangi 
sem er andstætt sannfæringu 
hennar. Hér hafa gildi eins og 
ábyrgð og sæmd algjörlega verið 
slitin frá stjórnskipunarreglunum 
eftir kenningu forseta Íslands. 
Fyrir vikið lítur Alþingi út sem 
einhvers konar lokleysa. Þó að for-
setinn segi að þetta sé lýðræðis leg 
framför sér þess hvergi stað. 

Álitaefnið er ekki hvort menn 
eru með eða á móti ríkisstjórn-
inni heldur hitt á hvaða sið-
ferðilegu stoðum menn telja að 
stjórn skipunin eigi að hvíla. Ef 
ákvarðanir og ábyrgð fylgdust 
enn að hefði forsetinn viðurkennt 
að synjun á staðfestingu laga 

fæli eftir eðli máls í sér andstöðu 
við ákvörðun Alþingis. Eðlilegt 
hefði verið að ríkisstjórnin svar-
aði umsvifalaust með afsögn eða 
þingrofi. 

Eftir að dómur þjóðarinnar 
gekk gegn ríkisstjórninni átti 
hún að biðjast lausnar. Þá hefði 
verið rétt af forseta að fela þeim 
flokkum sem stutt hafa sjónar-
mið hans, Framsóknarflokknum 
og Hreyfingunni, að mynda ríkis-
stjórn. Þjóðin valdi þeirra afstöðu. 
Það hefði orðið þung þraut fyrir 
slíka stjórn að lifa með minnihluta 
í þinginu. Hún hefði þá átt þess 
kost að rjúfa þing og láta þjóðina 
ákveða hverjum hún treysti til að 
framkvæma vilja sinn. 

Svívirða þá og nú

Ríkisstjórnin segist ekki 
geta farið frá vegna 
þeirra þungu verkefna 
sem við blasa. Í engu 

er ofmælt hversu mikill vandi 
þjóðinni er á höndum. En sú póli-
tíska upplausn sem hlýst af því 
að skilja ábyrgðina frá stjórn-
skipunarreglunum er til lengri 
tíma hættulegri en sá skamm-
tíma órói sem fylgir kosningum. 
Í þessu ljósi eru röksemdir ríkis-
stjórnarinnar ekki gildar. 

Sjálfstæðisflokkurinn er að 
nokkru leyti í sömu stöðu og 
stjórnarflokkarnir. Hann þarf 
eins og þeir á endurnýjuðu 
umboði kjósenda að halda. Vandi 
hans er hins vegar sá að hann 
hefur ekki vald til að kalla eftir 
dómi kjósenda sem hann hefur 
þó óskað eftir. Gild pólitísk rök 
voru fyrir vantrausti á stjórnar-
stefnuna. Það er annað mál. Hitt 
hefði verið beittara að knýja á um 
kosningar út frá kenningunni um 

stjórnskipulega ábyrgð. 
Ein afleiðing af ábyrgðarleysis-

kenningu forsetans er sú að 
héðan í frá er enginn hvati fyrir 
stjórnarandstöðuflokka að taka 
sameiginlega ábyrgð með ríkis-
stjórn á pólitískt erfiðum málum. 
Þjóðaratkvæði án afleiðinga fyrir 
þá sem verða undir, hvort sem 
það er þingið eða forsetinn, leiðir 
til upplausnar. Traustið hverfur. 
Án þess virkar stjórnmálakerfið 
ekki. Við erum á þeirri leið. 

Óvirkt kerfi

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

 Íshringur úr Icecold línunni
kr. 12.900  

úr silfri – íslensk hönnun
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Kærleikskrossinn úr silfri 
Frá kr. 10.600  

m/festi – íslensk hönnun

Þ
róun almenningssamgangna á Íslandi hefur verið heldur 
óheillavænleg undanfarin ár. Í Reykjavík hafði verið 
rekið strætisvagnakerfi sem stóð undir nafni, þ.e. tíðni 
ferða var nógu mikil til þess að það væri brúklegt og 
strætóleiðirnar tengdust með þokkalega skilvirkum hætti. 

Með ört stækkandi borg gekk kerfið úr sér, auk þess sem talið 
var nauðsynlegt að sameina og samræma almenningssamgöngur 
á höfuðborgarsvæðinu öllu.

Kerfið stækkaði en varð um leið dýrara í rekstri. Ferðum var 
fækkað og svo fækkað enn meira. 
Nú er svo komið að vagnar ganga 
það sjaldan að erfitt er að nota 
almenningssamgöngur nema í 
þeim tilvikum þegar búseta og 
vinnustaður eða aðrir þeir staðir 
sem sækja þarf liggja á sömu 
strætólínu og, vel að merkja, 
að menn þurfi ekki að komast á 

milli staða of snemma á morgnana eða seint á kvöldin því ekki 
hefur bara dregið úr tíðni ferða heldur hefur aksturstími yfir dag-
inn verið styttur. 

Þróun almenningssamgangna í borginni sýnir vel þann víta-
hring sem skapast getur með skerðingu þjónustu, sem dregur úr 
notkun, sem svo aftur leiðir til enn meiri skerðingar þjónustu vegna 
tekjutaps.

Tillögur starfshóps á vegum samgönguráðs sem gera ráð fyrir 
að einum milljarði króna verði varið á ári næstu tíu árin til að 
efla almenningssamgöngur hljóma því vel fyrir þá sem vilja 
eiga almenningssamgöngur sem raunverulegan valkost, að ekki 
sé nánast nauðsyn að hafa til umráða einkabíl til að komast milli 
heimilis og vinnustaðar og reka þau erindi sem almennu heimilis-
haldi fylgja. Nothæfar almenningssamgöngur snúast um þetta. Þær 
snúast þó líka og ekki síður um umhverfið, en óvíða fer jafnmikið 
eldsneyti í að flytja jafnfátt fólk og hér á landi. Sömuleiðis snúast 
þær um skipulagsmál, að borgin eða höfuðborgarsvæðið sé ekki allt 
sundurskorið af hraðbrautum og mislægum gatnamótum.

Verkefnið á að vinna í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og er 
markmið þess að tvöfalda í það minnsta hlutdeild almennings-
samgangna á höfuðborgarsvæðinu og þar í kring með gagngerum 
endur bótum á grunnneti almenningssamgangna á suðvestur-
horninu. Gert er ráð fyrir að verkefnið verði hluti af samgöngu-
áætlun til tólf ára sem lögð verður fyrir Alþingi í haust. Það vekur 
bjartsýni að tillaga starfshópsins virðist njóta brautargengis bæði 
í borginni og innanríkisráðuneytinu.

Ekki hefur verið afráðið hvernig fjármunirnir verða nýttir, hvort 
þeir fara alfarið í að auka þjónustu strætó eða að einhverju leyti í 
þróun á framboði á öðrum samgönguúrræðum. Ljóst er þó að ef til-
lagan nær fram að ganga þýðir hún að ríkið kemur að almennings-
samgöngum, sem er bylting fyrir sveitarfélögin.

Meginatriðið er að ef næst að byggja upp almenningssamgöngu-
kerfi sem þjónar fólki nægilega vel til þess að það sjái hag í því að 
velja það fram yfir einkabílinn minnkar um leið þörfin fyrir að 
byggja dýr umferðarmannvirki til að bera þéttan straum einkabíla, 
sem hver flytur iðulega ekki nema einn mann. Innspýting í almenn-
ingssamgöngur gæti þannig reynst sparnaður þegar upp er staðið.

Almenningssamgöngur í stað 
umferðarmannvirkja:

Strætó fyrir alla

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 
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Fjölsóttur fyrirlestur Laurence 
C. Smith fyrir nokkru um „The 

New North“ vakti verðskuldaða 
athygli. Smith, sem er prófessor 
við Kaliforníuháskóla í Los Ange-
les, hefur stundað umfangsmiklar 
rannsóknir á loftlagsbreytingum 
og afleiðingum þeirra á norður-
slóðum. Bók hans, The New North 
– The World in 2050, er nýkomin 
út í breskri útgáfu . 

Smith beinir athygli að áhrifum 
hlýnunar jarðar á afkomu NORC-
landahópsins (Northern Rim 
Countries) en það eru þau átta 
ríki sem eigna sér mest allt land 
og haf fyrir norðan 45°: Rússland, 
Bandaríkin, Kanada, Danmörk-
Grænland, Ísland, Noregur, Finn-
land og Svíþjóð. Hlýnunin hefur 
margvísleg áhrif, en það sem öllu 
máli skiptir er bráðnun íshell-
unnar miklu. Þar með yrði sam-
göngum kollvarpað og auðlindir 
hafsins og hafsbotnsins gerðar 
aðgengilegar. Bandaríska land-
fræðistofnunin telur að á þessu 
norðursvæði séu um 30% af allri 
ónýttri gasorku heimsins og 13% 
allrar olíu sem eftir er. 

En hverjir eiga þessi auðæfi? 
Í ágúst 2007 fóru Rússar sjó-
leiðis á Norðurpólinn og þaðan 
í tveim smákafbátum niður á 
4.300 metra dýpi með þjóðfánann 
úr titanium og komu honum fyrir 
á Norður pólnum. Leiðangurs-
stjórinn lýsti því yfir fyrir hönd 
Rússa að „Norðurheimskautið er 
okkar!“. Ekki féll það í góðan jarð-
veg hjá vestrænum fjölmiðlum og 
stjórnmálamönnum sem töldu að 
um væri að ræða ódulbúið kapp-
hlaup um gæði jarðar. Viðræð-
ur um þessi mál fara friðsam-
lega fram í Norðurskautsráðinu 
– Arctic Council – og á þeim vett-
vangi hefur Hafréttarsáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna, Íslending-
um að góðu kunnur, fengið nýtt 
vægi. Þrengri fimmlanda hópur, 
Bandaríkin, Rússland, Kanada, 
Noregur og Danmörk–Græn-
land stóðu að sk. Iluissat yfirlýs-
ingu til að tryggja þjóðréttarlega 
stöðu 200 mílna efnahagslögsögu 
og henni tengd ákvæði Hafréttar-
sáttmálans á Norðurskautssvæð-
inu. Michael Rocard, sérlegur 
fulltrúi Frakklandsforseta í heim-
skautsmálum, heimsótti Ísland í 
fyrra og lýsti yfir efasemdum um 
fyrir komulag, sem í raun legði allt 

Norðurheimskautið undir þessi 
fáu lönd, gagnstætt því sem væri 
um Suðurheimskautið. 

Það kemur fleira til, svo sem 
Smith prófessor segir söguna. 
Við lok kalda stríðsins höfðu stór-
veldin misst allan áhuga á norður-
slóðum sem ekki var svo lítill fyr-
irferðar áður. Prófessorinn sér 
merki nýrrar hervæðingar hefj-
ast um 2009 þegar þau mál höfðu 
legið í láginni í nær tvo áratug. 
Mestur viðsnúningur í þessum 
efnum sé hjá Rússum. Hafin sé 
endurreisn norðurflota þeirra 
með nýrri gerð árásarkafbáta o.fl. 
og eftirlitsflugi með langdrægum 
sprengjuflugvélum. Kanada og 
Noregur koma einnig við sögu og 
þá stefni Norðurlöndin til aukins 
samstarfs í öryggismálum. Ekki 
hafi þó Bandaríkjamenn aðhafst 
um aukna hernaðargetu á þessu 
svæði en haldi fyrri herafla í 
Alaska. Þá sé stefnumörkun, sem 
gerð var á síðustu dögum valda-
tíma Bush forseta í janúar 2009, 
í fullu gildi eftir að Obama varð 
forseti. Þessi forseta tilskipun 
setti norðurslóðir í sömu for-
gangsröð og verið hafði í kalda 
stríðinu.

Þessi áhugaverðu atriði eru 
aðeins lítill hluti bókarinnar. Hún 
fjallar um spádóma um þróunina 
á fjölmörgum sviðum. Forsendur 
eru að tækniframfarir verði hæg-
fara, að þriðja heimsstyrjöldin 
brjótist ekki út, engin stórvá eins 
og óstöðvandi drepsóttir skelli 
á og að spádómslíkönin bregðist 
ekki. Þá verður alþjóða samfélag 
það sem skipaðist eftir seinni 
heimsstyrjöldina orðið óþekkjan-
legt. Leiðandi efnahagsveldi nú 
eru Bandaríkin, Japan og Þýska-
land en 2050 verði það Kína með 
þjóðarframleiðsluna $ 44,4 trillj-
ónir, Bandaríkin 35,1 trillj. og 
Indland 27,8 trillj. En mergurinn 
málsins varðandi 2050 er að norð-
lægi fjórðungur hnattkringlunnar 
muni hafa gjörbreyst. Á þessari 
öld verði þar fyrirsjáanlega mjög 
aukin umsvif; strategísk þýðing 
svæðisins aukist stórum sem og 
þess efnahagslega vægi. 

Hlýnun Norðurskautsins mun 
ekki breyta miklu um hitastigið 
á Íslandi. Því ráða sjávarstraum-
arnir, segir þessi spámaður. En 
hann fór því miður út af sporinu 
alveg í lokin þegar hann fór að 
fabúlera um að Ísland ætti ekki 
að ganga í Evrópusambandið. 
Þetta átti víst að vera vegna þess, 
að þá mundi ESB einhvern veginn 
komast til áhrifa á norðursvæðinu 
fyrir okkar tilstilli. En ætti það þá 
ekki öllu heldur þá þegar að vera 
hlutverk ESB-landanna Dan-
merkur, Svíþjóðar og Finnlands?

Nýtt Norður
Norðurslóðir

Einar 
Benediktsson
fv. sendiherra

Fátækt er oftast tilkomin vegna 
þjóðfélagslegs vanda, atvinnu-

leysis, láglaunastarfa eða of lágra 
bótagreiðslna. Það vill stundum 
gleymast í dagsins önn að ein-
stæðir foreldrar með börn hafa 
einungis einar ráðstöfunartekjur. 
Þær tekjur eru misjafnar, allt frá 
því að teljast góðar tekjur til mjög 
lágra tekna, sem eru mun lægri en 
nýleg lágmarksframfærsluviðmið. 

Þeir foreldrar sem leita sér ráð-
gjafar hjá Félagi einstæðra for-
eldra hafa sumir hverjir ágætis 
fjárhag og búa við öryggi. Það 
eru samt sem áður mun fleiri sem 
eru að basla í lífsins ólgusjó, með 
börn á öllum aldursskeiðum, með 
tekjur sem duga skammt fram 
á veginn. Þeir hinir sömu tóku 
ekki þátt í lífsgæðakapphlaupinu, 
þegar þenslan fór um samfélagið 
á ógnarhraða.       

Þeir sem eru verst settir eru 
ungir einstæðir foreldra með eitt 

barn eða fleiri, sem hafa ekki 
aflað sér menntunar og lifa af 
einföldum verkamannalaunum, 
atvinnuleysisbótum eða annars 
konar bótagreiðslum.   

Fjöldi einstæðra foreldra á 
Íslandi í dag og eignir þeirra 
miðað við aðra.

Um helmingur einstæðra for-
eldra á Íslandi býr í leiguhúsnæði 
en 20% annarra fjölskyldna eru á 
leigumarkaði.

Einstæðir foreldrar á Íslandi 
árið 2010 eru 10.702 (samkv. tölum 
frá Hafstofu Íslands). 

Börn sem skráð eru á heimil-
um einstæðra foreldra 2010 eru 
14.401.

Fjöldi einstæðra foreldra í 
leiguhúsnæði er 5.122 á móti 5.580 
sem búa í eigin húsnæði.

Önnur heimili í eigin húsnæði 
eru 88.430 og 22.598 í leiguhús-
næði.  

Þarna er vísbending um að 
eignarstaða einstæðra foreldra 
sé rýr miðað við aðra. Einnig er 
vitað að einstæðir foreldrar með 
börn sem leigja á frjálsum mark-
aði búa ekki við sama öryggi og 
fjölskyldur sem búa í eigin hús-
næði eða leiguhúsnæði á vegum 
sveitarfélaga.

Foreldar af báðum kynjum sem 
misstu atvinnu – viðbrögð þeirra
Neyðin hefur breitt hratt úr sér 
eftir hrun og hitt marga fyrir á 
ferð sinni.

Til að nefna dæmi segi ég hér 
á eftir frá ólíkum einstaklingum, 
einstæðum föður og einstæðri 
móður. Þau áttu það sameiginlegt 
að búa ein með börn sín og að hafa 
misst atvinnu eftir nokkurra ára 

starf. Það reyndist báðum foreldr-
unum mikið áfall og breytti miklu 
bæði fjárhagslega og heilsufars-
lega. Höfnunin reyndist nístings-
sár.  Áhyggjurnar og óvissan sem 
var fram undan tóku sér fljótlega 
bólfestu í huga foreldranna. Hinir 

daglega skorðuðu lífshættir hurfu 
eins og dögg fyrir sólu.             

Foreldrarnir brugðust við breytt-
um aðstæðum á mismunandi hátt. 
Annað foreldrið sagði upp leigu-
húsnæði sínu eftir þriggja mánaða 
atvinnuleysi og flutti með barnið 
sitt í eitt leiguherbergi, þar sem 
ekki voru lengur peningar fyrir 
íbúðinni. 

Hitt foreldrið ákvað að spara í 
matarinnkaupum og skera nánast 
allt mögulegt burtu til þess að geta 
haldið húsnæðinu. Sameiginlegt hjá 
báðum var að þau leituðu allra leiða 
til að komast aftur út á vinnumark-
aðinn og nýttu sér það sem í boði 
var hjá Rauða krossi Íslands, Vinnu-
málastofnun og annars staðar. Það 
var ekki auðvelt, því atvinnuleysið 
olli streitu og andlegri vanlíðan.

Höfnunin var einna verst meðan 
á atvinnuleitinni stóð, því ýmist 
barst ekki svar eða þetta klassíska 
„þakka þér fyrir að sýna áhuga en 
því miður hefur staðan verið veitt 
öðrum“.

Allt gekk upp að lokum, því bæði 
einstæða móðirin og einstæði faðir-
inn fengu störf á ný. Lægri laun en 
áður, en atvinna var það samt. Þeim 
óx styrkur og kraftur við að komst 
aftur út á vinnumarkaðinn og voru 

staðráðin í því að leita áfram upp-
byggilegra sóknarfæra.

Það sitja ekki öll börn 
við sama borð
Einstæðar mæður eiga rétt á sex 
mánaða fæðingarorlofi, meðan 
sambúðarforeldrar fá níu mánuði 
samanlagt.

Ekki virðist gert ráð fyrir að 
börn einstæðra mæðra þurfi jafn 
mikla samveru við foreldri og 
önnur börn á mikilvægasta mót-
unarskeiði bernskunnar.

Þrátt fyrir að lög um fæðingar-
orlof heimili föður sem ekki er í 
sambúð með móður að taka þriggja 
mánaða fæðingarorlof er það háð 
samþykki móður og vilja föður.  

Ekki hafa all ir foreldar 
nýfæddra barna samband sín á 
milli. Ýmsar ástæður liggja að 
baki, þar á meðal landfræðileg 
fjarlægð. Við slíkar aðstæður þarf 
að koma aukinn réttur fæðingar-
orlofs móðurinnar sem annast ein 
barnið sitt. Hér þarf að vera heim-
ild í lögum til að móðir geti nýtt sér 
ónýttan rétt föður. 

Þennan galla á annars mjög 
góðum lögum þarf að leiðrétta, án 
þess þó að skemma jafnréttissjón-
armið þeirra.

Er fátækt á meðal einstæðra foreldra á Íslandi í dag?
Fátækt

Oktavía 
Guðmundsdóttir
Félagsráðgjafi hjá Félagi 
einstæðra foreldra

Ekki virðist gert 
ráð fyrir að börn 

einstæðra mæðra þurfi 
jafn mikla samveru við 
foreldri og önnur börn á 
mikilvægasta mótunar-
skeiði bernskunnar.

Breyttar aðstæður á heimsmarkaði hafa leitt til nýrra viðskiptatækifæra í orkugeiranum. Á Íslandi
eru markaðstækifærin fjölbreyttari en áður. Landsvirkjun hefur unnið að greiningu tækifæra
í ljósi breyttra aðstæðna á heimsmörkuðum og leggur nú áherslu á að vera markaðs- og 
rekstrardrifið fyrirtæki. Hver eru tækifærin og hvað þýða þau fyrir viðskiptaumhverfið á Íslandi?

Á fundinum mun Dr. Hörður Arnarsson forstjóri og Magnús Bjarnason framkvæmdastjóri
markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs kynna og ræða framtíðarsýn félagsins með sérstaka áherslu á 
breytt vinnubrögð í markaðsmálum.

Dagskrá:

Dr. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar.

Magnús Bjarnason, framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs 
Landsvirkjunar.

Fundarstjóri:

Dr. Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Viðskiptafræðideild og formaður 
Viðskiptafræðistofnunar.

Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis

Orkan, Landsvirkjun
 og framtíðin

- fjölbreytt markaðstækifæri í orkuiðnaði
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Stjórnarráð Íslands hefur verið 
að breytast og eflast í sam-

ræmi við þann lærdóm sem draga 
má af vinnubrögðum í aðdraganda 
efnahagshrunsins. Frumvarp for-
sætisráðherra til nýrra laga um 
Stjórnarráð Íslands sem lagt var 
fram á Alþingi í vikunni er mikil-
vægur áfangi í þeirri vegferð.

Samhæfing og samstarf ráðuneyta 
Úrlausn sífellt fleiri verkefna 
sem sinnt er innan Stjórnarráðs 
Íslands kallar á aðkomu tveggja 
eða fleiri ráðuneyta. Samkvæmt 
frumvarpi forsætisráðherra er 
skýrt kveðið á um hlutverk for-
sætisráðherra, sem verkstjóri 
ríkisstjórnarinnar, að tryggja að 
verkaskipting og um leið ábyrgð 
ráðuneyta, sé skýr og að hann 
geti haft frumkvæði að því að 
ráðuneyti samhæfi stefnu sína og 
aðgerðir ef á þarf að halda. Þá er í 
frumvarpinu einnig lögð sú sjálf-
sagða skylda á alla ráðherra að 
samhæfa stefnu og aðgerðir þegar 
málefni og málefnasvið ráðuneyta 
skarast. Því verður hvorki haldið 
fram að með þessu sé forsætis-

ráðherra falið einhvers konar 
gerræðisvald varðandi það hvern-
ig verkefnum verður sinnt innan 
Stjórnarráðs Íslands né að þetta 
festi í sessi „foringjaræði“ eins 
og einhverjir hafa sagt. Ákvæðið 
breytir engu um ábyrgð einstakra 
ráðherra á þeim verkefnum sem 
ráðuneyti viðkomandi sinna en 
er sett fram til þess að tryggja 
aukna samvinnu og samstarf á 
milli ráðuneyta við úrlausn mála 
í almannaþágu og til að tryggja að 
ráðherrar sem sannarlega ættu að 
hafa aðkomu að einstökum málum 
komi að þeim. Í þessu samhengi er 
mikilvægt að hafa í huga að for-
sætisráðherra er forystumaður 
ríkisstjórnar sem sameiginlega 
stefnir í ákveðna átt og vinnur að 
framgangi þeirra málefna sem 
ríkisstjórnin hefur sameiginlega 
ákveðið að beita sér fyrir. Hér er 
því um fullkomlega eðlilega  og 
faglega framsetningu að ræða. 

Lærdómar hrunsins nýttir
Við lestur skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis er augljóst að 
skýrari verkaskipting, formfast-
ara samráð og skilvirkara flæði 
upplýsinga á milli ráðuneyta og 
á milli ráðuneyta og stofnana 
þeirra hefði hugsanlega orðið til 
þess að fyrr og markvissar hefði 
verið brugðist við í aðdraganda 
efnahagshrunsins. Þá má lesa 
útúr niðurstöðum hennar að for-
sætisráðherra hefði mátt beita sér 
af meiri festu fyrir því að ráðu-
neytin samhæfðu viðbúnað til að 
bregðast við aðsteðjandi hættu. 
Krafan um aukna samvinnu og 
betra vinnulag kemur líka sterk-
lega fram í skýrslu nefndar for-
sætisráðherra um endurskoðun 

laga um Stjórnarráð Íslands 
sem birt var í desember 2010 og 
nefndist Samhent stjórnsýsla. Sú 
nefnd byggði tillögur sínar m.a. 
á rannsókn sem fólst í viðtölum 
við núverandi og fyrrverandi 
ráðherra og stjórnendur innan 
Stjórnarráðs Íslands sem leiddi í 
ljós að kallað er eftir meiri sam-
vinnu og samstarfi þvert á ráðu-
neyti. Þá er þessi árétting um 
frekara samstarf ráðuneyta í 
takt við niðurstöðu þingmanna-
nefndar er fjallaði um skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis en 
í skýrslu hennar segir „[s]karist 
valdsvið tveggja eða fleiri ráð-
herra ber þeim með formlegum 
hætti að hafa samvinnu um þau 
vinnubrögð sem viðhöfð skulu 
hverju sinni þannig að ávallt sé 
ljóst á ábyrgðarsviði hvers þeirra 
er starfað.“ 

Aukið svigrúm til samhentra 
vinnubragða
Til þess að tryggja enn betur að 
Stjórnarráðið geti unnið samhent 
og markvisst að tilteknum stefnu-
málum hvers tíma er í frum-
varpinu lagt til að ríkisstjórnir á 
hverjum tíma hafi meira svigrúm 
til þess að færa til verkefni og 
skipuleggja Stjórnarráð íslands. 
Er þetta í samræmi við 15. gr. 
stjórnarskrárinnar og meira í 
líkingu við það hvernig málum 
er háttað í þeim löndum sem við 

berum okkur einkum saman við, 
s.s. Danmörku og Noreg. Í þessu 
samhengi er mikilvægt að árétta 
að ákvörðun um það hver skuli 
vera lögbundin verkefni fram-
kvæmdarvaldsins verður eftir 
sem áður að sjálfsögðu í höndum 
Alþingis sem og eftirlit með því 
hvernig sú framkvæmd gengur og 
breytir frumvarpið engu þar um. 
Frumvarpið skerpir hins vegar á 
mörkum milli framkvæmdarvalds 
og löggjafarvalds í samræmi við 
vaxandi kröfur þar um.   

Markvissar breytingar í samræmi 
við rannsóknarskýrslu
Með því frumvarpi sem forsætis-
ráðherra hefur nú lagt fram á 
Alþingi er verið að bregðast við 
ábendingum rannsóknarnefndar 
Alþingis, þingmanna nefndarinnar, 
starfshóp forsætisráðherra um 
viðbrögð stjórnsýslunnar við 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar 
og síðast en ekki síst tillögum úr 
skýrslunni Samhent stjórnsýsla. Í 
athugasemdum við frumvarpið eru 
sérstakir kaflar um það hvernig 
frumvarpið mætir þeim tillögum 
sem þessar nefndir og hópar hafa 
sett fram á undanförnum mán-
uðum. Fullyrðingar um að frum-
varpið fari gegn varnaðarorð-
um skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis eru úr lausu lofti gripn-
ar. Þvert á móti eru í frumvarp-
inu og ýmsum öðrum breytingum 
sem unnið hefur verið að innan 
Stjórnar ráðsins eftir hrun, mark-
vissar tillögur og aðgerðir sem 
miða að því að tryggja öflugri 
stjórnsýslu í samræmi við ábend-
ingar í skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis um breytt og betra vinnu-
lag í Stjórnarráði Íslands. 

AF NETINU

Sjálfstæðir þjóðrembingar 
Megineinkenni Íslendinga felst í að misskilja háð Halldórs Laxness. Hann 
gerði grín að þeim í hlutverki Bjarts í Sumarhúsum. Í stað þess að forða sér 
úr hlutverkinu hafa þeir sett sér það við hjartastað. Telja lofsvert að haga 
sér eins og Bjartur. Feta með þúfnagöngulagi í einstefnu út í einangrun og 
meint sjálfstæði, sem felur í sér þrældóm og dauða. Standa í lappirnar eins 
og það hét í þjóðaratkvæðinu. Rækta það, sem séríslenzkt er, ríkisrekinn 
landbúnað og kvótagreifa. Leggjast þreyttir og sælir til svefns að kvöldi eftir 
ónýtt dagsverk. Séríslenzkir Íslendingar eru góðra manna háð og spott.
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Forsætisráðherra er forystumaður 
ríkisstjórnar sem sameiginlega stefnir í 
ákveðna átt. 

Línurnar eru skýrar þegar 
NATO tekur ákvörðun um 

hernaðaraðgerðir. Annað hvort 
styðja öll ríkin þær, eða ekkert 
verður af aðgerðum á ábyrgð 
aðildarríkja bandalagsins. Það 
eru engir aðrir valkostir í boði við 
það borð. Því er allt tal formanns 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs um ekki-stuðning en þó 
ekki-höfnun hjákátlegt. Með höfn-
un hefðu Vinstri græn getað beitt 
neitunarvaldi og komið í veg fyrir 
að þessi ákvörðun væri tekin – en 
þeir gerðu það ekki.

Hvernig tók ríkisstjórnin 
ákvörðun?
Utanríkisráðherra, Össur Skarp-
héðinsson sagði á fundi utanríkis-
málanefndar að hann hefði haft 
óskorað umboð til að styðja að 
Atlantshafsbandalagið tæki yfir 
stjórn hernaðaraðgerða í Líbýu. 
Frá þessu hafa fjölmiðlar sagt, 
sem og viðbrögðum formanns 
Vinstri grænna, sem á Alþingi, 
mánudaginn 28. mars sagði, 
spurður um hvort flokkurinn 
styddi þá sömu ákvörðun: „Nei, 
við gerum það ekki enda vorum 
við ekki spurð.“ 

Það liggur sem sagt fyrir að 
þegar Norður-Atlantshafsráðið, 
NATO, tók ákvörðun sunnu-
daginn 27. mars um að taka yfir 
stjórn hernaðaraðgerða í Líbýu 

lét utanríkisráðherra samþykkja 
ákvörðunina án þess að bera hana 
undir samstarfsflokkinn, Vinstri 
græn, sem var og er andvígur 
loft árásunum. Umræður utan 
dagskrár á Alþingi voru nægilegt 
umboð fyrir utanríkisráðherra 
eftir því sem hann sjálfur segir 
í Fréttablaðsgrein þann 7. apríl.

„Nei, við gerum það ekki enda 
vorum við ekki spurð,“ sagði 
Steingrímur Joð.

Þar með var Vinstri grænum 
neitað um þann möguleika að 
ríkis stjórnin beitti neitunarvaldi 
í Norður-Atlantshafsráðinu sem 
hefði komið í veg fyrir að banda-
lagið tæki að sér stjórn hernaðar-
aðgerðanna. Hvert bandalagsríki 
NATO hefur klárt neitunarvald. 
Þannig vinnur NATO. Vinstri 
græn hefðu getað haft söguleg 
áhrif á utanríkisstefnu banda-
lagsins og komið stefnu sinni á 
alheimskortið. 

En þau voru ekki spurð. 
Um leið er ljóst að Samfylking-

in hefur gert Vinstri græn ábyrg 
fyrir hernaðaraðgerðum NATO 
í Líbýu, án þeirra samþykkis og 
gegn vilja þeirra. 

Og hvernig fór það framhjá 
Steingrími?
Það er svo sjálfsagt rannsóknar-
efni hvernig aðdragandinn að 
þessari ákvörðun gat farið fram 
hjá bæði formanni Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs og 
formanni utanríkismálanefnd-
ar úr sama flokki sem virtust 
koma algerlega af fjöllum. Þó 
átti ákvörðunin sér talsverðan 
aðdraganda og var til umfjöllun-
ar í fjölmiðlum út um allan heim 

í marga daga. Spurningin er því 
kannski frekar þessi – sváfu for-
ystumenn VG viljandi á verðinum 
til þess eins að bjarga ríkisstjórn-
inni frá enn einu ágreiningsmál-
inu eða gerðu þeir sig seka um 
yfirgripsmikið þekkingarleysi af 
áður óþekktu stigi á því hvern-
ig ákvarðanir eru teknar á vett-
vangi NATO? 

Ábyrgðin er skýr
Hvorug skýringin,  sem forystu-
menn Vinstri grænna kjósa að 
nota, firrir þá ábyrgð. Þegar 
ákvörðunin var tekin á vettvangi 
bandalagsins átti ríkisstjórn 
Íslands sæti við borðið. Og ríkis-
stjórn Íslands átti tvo valkosti 
– að styðja þessa ákvörðun eða 
hafna henni. Það eru engir aðrir 
valkostir í boði við það borð. Með 
höfnun hefðu Vinstri græn getað 
beitt neitunarvaldi og komið í 
veg fyrir að þessi ákvörðun væri 
tekin – en þau gerðu það ekki. 

Það er beinlínis hallærislegt að 
koma svo eftir á og segjast vera 
á móti stríði og hernaðarbanda-
lögum til þess að tala inn í hóp 
hernaðarandstæðinga í flokkn-
um. Enda benda fréttir af félags-
fundum VG til þess að sá hópur sé 
ekki heldur að kaupa þær afsak-
anir. Staðreyndin er sú að í ríkis-
stjórn með Samfylkingunni hafa 
Vinstri græn gefist upp á því að 
reyna að setja sitt mark á utan-
ríkisstefnu Íslands. Og Samfylk-
ingin veit það og telur sig ekki 
þurfa að ræða þessi mál lengur 
við samstarfsflokkinn. Það er 
alfarið þeirra mál, en væri ekki 
heiðarlegra að viðurkenna það 
bara? 

Vanþekking VG eða virðingar-
leysi Samfylkingarinnar?

Stjórnarráð Íslands og 
lærdómar hrunsins

Stjórnarráðið

Hrannar Björn 
Arnarsson
aðstoðarmaður 
forsætisráðherra

Stjórnmál

Ragnheiður Elín 
Árnadóttir
þingflokksformaður 
Sjálfstæðisflokksins
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Lán og styrkir til tækninýjunga
og umbóta í byggingariðnaði

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2011

Íbúðalánasjóður auglýsir til umsóknar lán og styrki til tækninýjunga og umbóta í 
byggingariðnaði. Lán eða styrki má veita einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum 
sem vinna að þróun tæknilegra aðferða og nýjunga sem leitt geta til lækkunar á 
byggingarkostnaði og viðhaldskostnaði íbúðarhúsnæðis, styttri byggingartíma eða 
stuðlað með öðrum hætti að aukinni hagkvæmni í byggingariðnaði.

Rafræn umsóknarblöð er að finna á vefsíðu Íbúðalánasjóðs, www.ils.is

Nánari upplýsingar veitir Helga Arngrímsdóttir hjá Íbúðalánasjóði
í síma 569 6900 og með tölvupósti helga@ils.is 
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2.995,-

VERÐ ÁÐUR

FRÁ: 3.995,-

3.195,-

ALLT SETTIÐ

595,-

4 UNGAR

399,-

SPARIÐ

15.00015.000
20%
AFSLÁTTUR

KAPPI

VERÐ PR. MTR.

995,-

MUFFINS

KÖKUDISKUR

1.495,-



STÓRT

FIÐRILDI 1 STK.

399,-

TILBOÐIN GILDA 16.04 -  17.04

SKART-

GRIPATRÉ

1.495,-

FULLT

VERÐ: 5.995,-

3.995,-

33%
AFSLÁTTUR

VINDSÆNG

12.950,-

SÆNGUR-

VERASETT

1.995,-

STÆRÐ:

140 X 200 SM.

2.495,-

1 STK.

299,-

20 STK.

VERÐ FRÁ:

249,-

1 STK.

595,-
6 PÖR FULLT

VERÐ: 995,-

695,-

30%
AFSLÁTTUR

20 %
AFSLÁTTUR

FULLT

VERÐ: 9.995,-

7.995,-
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Ég var 
stundum 
óánægð 
með hvað 
þjóðfélagið 
lagði á 
börnin. 
Mér fannst 
svo mikið 
fara fyrir 
því að eign-
ast verald-
leg auðævi, 
börnin biðu 
hnekki við 
það.

M
ér hefur alltaf geng-
ið hálf illa að taka 
á móti verðlaunum, 
þá fer ég að hugsa 
um það sem miður 
fer. En auðvitað hef 

ég glaðst, og ég gladdist yfir verðlaun-
unum ykkar,“ segir Jenna Jensdóttir 
þegar hún tekur á móti blaðamanni 
Fréttablaðsins.

Jenna, sem er 92 ára gömul, skrif-
aði fjölmargar bækur á löngum 
rithöfundar ferli. Samhliða sinnti hún 
kennslustörfum og fyrir ævistarf sitt 
er hún heiðursverðlaunahafi Sam-
félagsverðlauna Fréttablaðsins í ár. 
Hún segist þakklát fyrir að vera enn 
ern.

„Ég er voðalega hamingjusöm að 
hafa vitundina, ef maður hefur vitund-
ina þá er maður maður, þó að fæturnir 
séu farnir að bila,“ segir Jenna, sem 
lætur sig ekki muna um að hella upp 
á fyrirtaks kaffi fyrir gestkomandi. 

Jenna er fædd á bænum Læk í Dýra-
firði og þar segist hún hafa verið farin 
að segja sögur á unga aldri. „Mér er 
sagt að þegar ég var fimm ára hafi ég 
farið út í fjós með mér eldra fólki og 
alltaf verið að segja sögur. Þegar ég 
var sextán ára höfðu nokkrar þeirra 
birst í Unga Íslandi, það var vinur 
foreldra minna Gunnar M. Magnús 
sem tók þær suður fyrir mig,“ segir 
Jenna og rifjar upp eina sögu sem 
vinir hennar á handritadeild Þjóðar-
bókhlöðunnar færðu henni til lestrar 
fyrir skömmu. „Hún hét Ranglæti, og 
á ég að segja þér hvert það var? Þann-
ig var að við systurnar vorum að þrífa 
litla torfbæinn heima, við vorum tólf 
ára, þá kemur bróðir minn sem var ári 
eldri og fékk að fara á skónum inn, og 
er ekki ávítaður. Hitt var það að það 
var byrjað að selja hesta til útlanda á 
þessum tíma og pabbi lætur tvo hesta. 
Það hafði óskapleg áhrif á mig og ég 
velti því fyrir mér í sögunni hvort fólk 
verði hamingjusamt að fá pening fyrir 
hest,“ segir Jenna og hlær þegar hún 
rifjar upp þessar hugleiðingar ung-
lingsstúlku um ranglæti.

Amma hvatti mig til dáða
Spurð hvort hún hafi verið hvött til 
skrifta segir Jenna að amma henn-
ar og alnafna hafi alltaf hvatt hana 
til dáða. „Amma mín sem ég elskaði 
mjög mikið hafði mikil áhrif á mig. 
Hún studdi mig óskaplega mikið til 
skrifta. Hún sagði mennt er máttur og 
sagði mér að ef ég kæmist í það ætti ég 
að fara út í heiminn. Og ég fór niður að 
sjónum og horfði á hafið og víðáttuna 
og hugsaði með mér að ég yrði að kom-
ast að því hvað væri að finna í heim-
inum. Amma tók í nefið og hún sagði 
eitt sinn við mig: Sjáðu ég get ekki 
hætt þessu og hún ráðlagði mér að láta 
aldrei neitt ráða svona yfir mér. Ég er 
ekki fanatísk á áfengi en ég hef varla 
bragðað það. Ég hef nefnilega alltaf 
hugsað um vitund mína,“ segir Jenna. 

Þegar Jenna var sextán ára knúði 
sorgin dyra á heimili hennar þegar 
móðir hennar veiktist af krabba-
meini. „Þá var ekki lengur pláss fyrir 
okkur öll á heimilinu. Tvíburasyst-
ir mín, Áslaug, var farin að líta hýru 
auga til sonar óðalsbóndans á Núpi og 
hana langaði ekki að heiman, en ég fór 
bara.“ Fyrsti áfangastaður Jennu var 
Stykkishólmur. „Fyrst var ég vinnu-
kona í Stykkishólmi og svo fór ég til 
Reykjavíkur. Ég átti ekki mikið en 
ég hef alltaf verið með góðu fólki. Ég 
var alltaf að skrifa, ég var alltaf að 
hugsa og ég var alltaf hamingjusöm. 
Ég hef alltaf vitað að andlega þjáning 
er meiri en líkamleg en reynt að vinna 
úr henni með því að finna það góða í 
veröldinni og gleðjast,“ segir Jenna.

Vann á daginn og las á nóttunni 
Komin til Reykjavíkur kepptist Jenna 
við til að komast inn í Kennaraskól-
ann. „Ég leigði mér herbergi en vann 
fyrir mér með þrifum. Og einmitt 
dagana sem prófið var þá var verið 
að gera hreint, svo ég vann allan dag-
inn og las á nóttinni. Ég var neðst á 
prófinu, en ég komst inn. En svo hætti 
ég í Kennaraskólanum því maðurinn 
minn var einu ári á undan mér og hann 

fór til Akureyrar og stofnaði það sem 
kallað var smábarnaskóli fyrir fjög-
urra, fimm og sex ára börn. Ég fór 
með honum þó að ég ætti eitt ár eftir. 
Sjáðu hvað tímarnir hafa breyst, mér 
þótti svo sjálfsagt að fara með honum 
þó að ég væri búin að þræla fyrir 
þessu námi. En prófið tók ég mörgum 
árum seinna,” segir Jenna sem vegna 
anna við kennslu kom sér upp ákveðnu 
vinnulagi við skriftir.

„Þegar við fluttum norður þá töluð-
um við um að ég héldi áfram að skrifa 
og fengi til þess tíma. En annirnar 
kalla og ég fór að kenna og í fram-
haldinu fór ég að skrifa milli fimm og 
hálfátta á morgnana, og nú bý ég að 
því. Ég fer alltaf á fætur um sex og 
skrifa. Ég er mjög léttsvæf og ef að 
liggur eitthvað í huga mér þá verð ég 
að leyfa því að koma út. Sérstaklega 
ef að ljóðin koma til mín,“ segir Jenna 
sem er þekktust fyrir barnabókaskrif 
sín. 

Öddu-bækurnar eru hennar þekkt-
ustu verk en Jenna sem var skrif-
uð fyrir þeim ásamt manni sínum 
Hreiðari Stefánssyni. Hún segir þau 
þó alltaf hafa skrifað í sitthvoru lagi. 
„Ég skrifaði Öddu bækurnar fyrstar, 
handskrifaði þær og fjölritaði í 30 ein-
tökum. Svo létum við krakkana í skól-
anum fá þetta til að lesa. Svo ákváð-
um við og það var með fullri vitund 
minni og gleði að setja á bækurnar 
þegar þær voru gefnar út bæði nöfn-
in. Við hugsuðum sem svo að skólinn 
yrði kynntari við það. En við skrifuð-
um alltaf út af fyrir okkur þó að nöfn 
okkar beggja væru á öllum bókum. Ég 
get nefnt til dæmis að bókina Sumar 
í sveit skrifaði maðurinn minn einn.“

Andleg auðlegð nauðsynleg
Jenna og Hreiðar fluttu suður árið 
1963. „Við fórum bæði að kenna í 
Langholtsskóla, þar var ég í 21 ár. Ég 
kunni best við mig hjá fjórtán, fimm-
tán og sextán ára börnum en ég kenndi 
á öllum stigum. Mér féll þessi aldur 
best því að þessi börn eru að vakna 
til þess að verða fullorðin. Ég verð 
að nefna að ég var stundum óánægð 
með hvað þjóðfélagið lagði á börnin. 
Mér fannst svo mikið fara fyrir því að 
eignast veraldleg auðævi, börnin biðu 
hnekki við það. Ég fann líka hið góða í 

Hef alltaf verið með góðu fólki
Mér finnst ég vera ótrúlega hamingjusöm, segir Jenna Jensdóttir, heiðursverðlaunahafi Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins. Jenna 
vann sem kennari um áratugaskeið og er þjóðkunn fyrir barnabækur sínar. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Jennu um upp-
vöxtinn í Dýrafirði, þörfina til að skrifa og áratuga starf við kennslu barna og unglinga á Akureyri og í Reykjavík.

JENNA JENSDÓTTIR „Ég var alltaf að skrifa, ég var alltaf að hugsa og ég var alltaf hamingjusöm,” segir Jenna Jensdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Öddu-bækurnar eru vinsælustu bækur Jennu og þær hafa margsinni verið endur-
útgefnar síðan þær komu fyrst út árið 1946. Í þeim segir frá Öddu sem er munaðar-
laus en er tekin í fóstur af góðu fólki í fyrstu bókinni. Bækurnar eru sjö talsins og í 
þeim fylgjumst við með Öddu eldast og þroskast en á þeirri leið lendir hún í ýmsum 
ævintýrum og uppákomum. Árið 2009 hóf Bókafélagið Ugla endurútgáfu bókanna 
og eru nú þrjár fyrstu komnar út, Adda, Adda og litli bróðir og Adda lærir að synda. 
Bækurnar eru gefnar út í upprunalegri mynd með teikningum Halldórs Péturssonar. 
Að sögn Jakobs F. Ásgeirssonar útgefanda hefur bókunum verið vel tekið af nýjum 
lesendum. „Þær standa alveg fyrir sínu þessar bækur enda umfjöllunarefnið sígilt,“ 
segir Jakob.

Sígildar Öddubækur

manneskjunum og hef aldrei hitt for-
eldri sem ekki vildi barninu sínu það 
besta, en fólk réði ekki við þjóðfélagið. 
Það er ríkt í okkur Íslendingum það 
sama og er ríkt í litla bróður þegar 
hann sér stóra bróður, ég veit að þú 
skilur hvað ég á við,” segir Jenna og 
brosir. Andleg verðmæti skipta hana 
meiru en veraldleg og þau telur hún 
gagnast börnum best. „Að alast upp á 
heimili þar sem er andleg auðlegð, ég 
held að það sé nauðsynlegast öllu.“

Sjálf á Jenna tvo syni, Stefán og 
Ástráð. „Þeir sögðu synir mínir að 
þeir vissu ekki hvernig þeir ólust upp. 
Maður ávítaði þá ekki en reyndi að 
kenna þeim. Það er óskaplega kært á 
milli okkar, þeir bjóða mér góða nótt 
á hverjum degi og vaka yfir mér. Ekki 
bara þeir heldur barnabörnin og barna-
barnabörnin. Ástráður á fimm börn og 
Stefán þrjú. Þetta er allt svo nálægt 
mér og gott við mig. Þegar við tölum 
saman þá tölum við um mannlífið og 

þjóðlífið. Mér finnst ég vera ótrúlega 
hamingjusöm. Amma mín sagði við 
mig; Sofnaðu sátt að kvöld og þegar þú 
vaknar hugsaðu þá: Til hvers hlakka ég 
í dag? Mér hefur tekist að gera þetta. 
Ég hef ekki orðið reið þó að þjáningu 
hafi borið að höndum heldur hugsað 
að við verðum að gleðjast yfir því sem 
hægt er,“ segir Jenna sem segir rétt-
sýni, kærleika og heilindi það mikil-
vægasta í lífinu. „Ég man að ég skrökv-
aði einu sinni að ömmu minni, hún varð 
hrygg og sagði að þegar maður hefði 
skrökvað einu sinni þá væri hætta á 
því að maður gerði það aftur. „Og það 
á eftir að valda þér svo miklum vand-
ræðum en ef þú segir sannleikann þá 
veldur hann þér ekki vandræðum því 
hann rekur sig sjálfur,“ sagði hún við 
mig,“ rifjar Jenna upp. Og bætir við að 
markmið allra hljóti að verða vandaður 
maður. „Ef maður er vandaður maður 
á jörðinni þá er það það besta,“ segir 
Jenna að lokum. 



Sprengitilboð!

Ný og betri gólfefnadeild
í BYKO Breidd!

Gólfefna
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15afsláttur

%
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Komdu og prúttaðu, við tökum vel á móti þér!

Flísaprúttmarkaður 
í BYKO Kauptúni í dag!
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S
ólin skein í Reykja-
vík að morgni mánu-
dagsins 12. apríl 2010 
þegar rannsóknar-
nefnd Alþingis kom úr 
Skeifunni, þar sem hún 

hafðist við í lúinni skrifstofubygg-
ingu í rúmt ár, til fundar við sam-
félagið.

Spennan í loftinu fannst vel. 
Fátt hafði spurst um innihald 
skýrslunnar og fólk vissi ekki 
almennilega á hverju það mætti 
eiga von. Það eitt var víst að 
nefndin myndi bera sannleikann 
á borð líkt og Alþingi hafði falið 
henni að gera. Spurningin var 
hver þessi sannleikur væri. 

Eftir stutta athöfn í Alþingis-
húsinu hélt nefndin fund með 
blaðamönnum í Iðnó. Líklega hafa 
ekki fleiri blaðamenn verið saman 
komnir á einum fundi á Íslandi, 
nema kannski á aðalfundi Blaða-
mannafélagsins. 

Kaflaskil
Skýrslunni var almennt mjög vel 
tekið. Efnt var til umræðna um 
hana í þinginu, fáum klukkustund-
um eftir útkomu og þar sparaði 
fólk ekki stóru orðin. 

„Birting skýrslunnar boðar 
kaflaskil,“ sagði Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra. „Hún er 
þungur áfellisdómur yfir stjórn-
kerfi, stjórnmálum, eftirlits aðilum 
og fjármálastofnunum en um leið 
áskorun um heiðarlegt uppgjör, 
breyttar leikreglur í stjórnmálum 
og nýja og skýrari starfshætti í 
stjórnkerfinu.“ 

Bjarni Benediktsson, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, lagði 
áherslu á að þingmenn hefðu sig 
upp úr skotgröfum stjórnmálanna 
og ynnu saman að því að draga 
sameiginlegan lærdóm af efni 

skýrslunnar, nýttu niðurstöðurn-
ar á uppbyggilegan hátt með það 
að markmiði að endurreisa sam-
félagið og tryggðu að hrunið end-
urtæki sig ekki.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, sagði skýrsluna ekki hafna 
yfir gagnrýni en ekki ætti að ein-
blína á það heldur nýta tækifærið 
og læra af reynslunni. 

Sársaukafullt uppgjör
Birgitta Jónsdóttir Hreyfing-
unni reri á önnur mið: „Þær upp-
lýsingar sem koma fram í dag 
eru áfellis dómur fyrir þingið 
og stjórnsýslu landsins. Tengsl-
in á milli viðskiptalífs og þing-
heims eru svo þéttofin að skömm 
er að. Það kemur því miður fram 
í skýrslunni að enginn vill axla 
ábyrgð, fólk bendir hvert á annað 
og virðist fyrirmunað að sjá þátt 
sinn í hrunadansinum sem hefur 
leitt mikla og óbærilega ógæfu 
yfir þjóðina. Það hlýtur að vera 
þeim fjölmörgu þingmönnum sem 
sjá nöfn sín samofin skýrslunni 
hvatning til að axla ábyrgð.“

Eft i r  að  h a fa  þa k k að 
rannsóknar nefndinni og siðfræði-
hópi hennar fyrir vel unnin störf 
sagði Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra þetta: „Nú hefst 
annar kafli og hann er ekki síður 
mikilvægur, að vinna úr þessum 
miklu gögnum og gera allt það 
sem gera þarf og gera verður til 
að uppgjörið verði heiðarlegt, 
málefnalegt, yfirvegað – en þó 
eins vægðar laust og sársaukafullt 
og það því miður sýnist þurfa að 
verða til að standa undir nafni.“

Allir benda á aðra
En hver er niðurstaðan? Hver er 
sannleikurinn? Nefndin dregur 

margt fram. Margt klikkaði á 
árunum fyrir hrun. Það má eigin-
lega segja að allt hafi verið í rúst 
áður en bankarnir hrundu. 

Á næstu síðu er hlaupið yfir 
nokkrar af helstu niðurstöðum 
nefndarinnar. Það var náttúrlega 
ekki eitthvað eitt sem felldi bank-
ana heldur samverkandi þættir. 
Og eins og Einar Már Guðmunds-
son rithöfundur rifjar upp er stað-
fest í skýrslunni að stjórnmála-
mennirnir bentu á bankamennina 
og bankamennirnir á stjórnmála-
mennina. Þannig er það enn. Fáir 
hafa gengist við ábyrgð. Hins 
vegar er ljóst að einhverjir munu 
þurfa að svara til saka fyrir gjörð-
ir sínar í aðdraganda hrunsins. 
Sérstakur saksóknari er með þau 
mál á sinni könnu.

Og þó
Einn er þó sá maður sem hefur 
gengist við ábyrgð á sínum þætti 
hrunsins. 

Björgólfur Thor Björgólfs-
son fagnaði útkomu skýrslunnar, 
gekkst við því sem hann nefndi 
augljós mistök sín og baðst afsök-
unar. „Ég undirritaður, Björgólfur 
Thor Björgólfsson, bið alla Íslend-
inga afsökunar á mínum þætti í 
eigna- og skuldabólunni sem leiddi 
til hruns íslenska bankakerfisins. 
Ég bið ykkur afsökunar á andvara-
leysi gagnvart þeim hættumerkj-
um sem hrönnuðust upp. Ég biðst 
afsökunar á að hafa ekki auðnast 
að fylgja hugboði mínu þegar ég 
þó kom auga á hættuna. Ég bið 
ykkur afsökunar,“ skrifaði Björg-
ólfur tveimur dögum eftir útkomu 
skýrslunnar. 

Um leið gerði hann þó fyrirvara 
við ýmislegt sem kemur fram í 
henni og nú, ári síðar, er hann 
byrjaður að leiðrétta það sem 

hann segir augljósar villur, rang-
ar ályktanir og hreinan uppspuna.

Engin áhrif til góðs
Líkt og viðskiptin tekur Björgólf-
ur skýrsluna föstum tökum. „Ég, 
eins og flestir aðrir, batt vonir við 
að skýrslan myndi marka nýtt upp-
haf og veita þjóðinni nauðsynlega 
viðspyrnu … Því miður hefur mér 
ekki orðið að ósk minni. Skýrslan 
hefur enn engin áhrif haft til góðs 
á íslenskt samfélag,“ skrifar hann 
og kveðst mjög ósáttur við vinnu-
brögð rannsóknarnefndarinnar. 
Þótt hans sé víða getið hafi hann 
ekki verið kallaður fyrir nefndina. 

Hyggst hann hrekja margt í 
skýrslunni á vef sínum btb.is á 
næstunni.

Annar ósáttur er Davíð Odds-
son. Hann varð ber að vanrækslu 
í starfi sínu í Seðlabankanum, 
að mati nefndarinnar, en sjálfur 
vísar hann því á bug. Sendi hann 
nefndinni langa greinargerð sér 
til varnar og hrekur í henni flest-
ar staðhæfingar nefndarinnar. 
Hér verður ekki gerð tilraun til að 
sannreyna hvor aðilinn hafi rétt 
fyrir sér, Davíð eða rannsóknar-
nefndin, en á það má benda að 
settur ríkissaksóknari í málum er 
varða bankahrunið komst að þeirri 
niðurstöðu snemmsumars í fyrra 
að ekki væri tilefni til að efna til 
sakamálarannsóknar á hendur 
Davíð, starfsbræðrum hans tveim-
ur í Seðlabankanum og forstjóra 
Fjármálaeftirlitsins. 

Landsdómur
Í framhaldi af útkomu skýrslunnar 
setti Alþingi á fót nefnd til að fjalla 
um hana og móta tillögur að við-
brögðum þingsins við niðurstöð-
unum. 

Atli Gíslason valdist til for-

mennsku og var nefndin jafn-
an nefnd Atla-nefndin. Hún lauk 
störfum í september og niður-
stöðurnar komu mörgum á óvart. 
Meirihluti nefndarinnar lagði til 
að fjórir ráðherrar yrðu dregnir 
fyrir landsdóm. 

Landsdómur hefur verið til sam-
kvæmt lögum í meira en hundrað 
ár en aldrei hafði komið til þess að 
máli væri vísað til hans. 

Alþingi greiddi atkvæði um til-
lögur um landsdóms-ákærur í lok 
september og samþykkti að ákæra 
bæri Geir H. Haarde. Tillögur um 
ákærur á hendur Ingibjörgu Sól-
rúnu Gísladóttur, Árna M. Mathie-
sen og Björgvin G. Sigurðsson 
voru felldar. 

Atli Gíslason sagði nýverið í við-
tali við Fréttablaðið að landsdóms-
hlið nefndarstarfsins hafi farið út 
í pólitísk hrossakaup. „Það voru 
undirmál í gangi, eitthvað sem ég 
hef aldrei náð utan um. Ég vann 
málið mjög faglega, eingöngu lög-
fræðilega, og spurði mig oft hvort 
ég væri í pólitískri vegferð en gat 
alltaf svarað því neitandi,“ sagði 
hann. Upplýsti Atli jafnframt að 
hann hefði hugsað aðra leið en 
ákærur fyrir landsdóm. „Að sam-
þykkja vítur á þinginu með þings-
ályktun var ein leiðin.“ Sjálfstæð-
ismennirnir í nefndinni hafi hins 
vegar ekki viljað leggja dóm á van-
rækslusyndir ráðherranna fyrr-
verandi og leiðin því lokast. 

Áfellisdómur
Atla-nefndin lagði ekki einasta 
til ákærur á hendur fyrrverandi 
ráðherrum heldur næstum fjögur 
hundruð blaðsíðna skýrslu og ítur-
vaxna þingsályktunartillögu. Hún 
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Nýtt upphaf eða bara orð? 
Ár er liðið frá útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Margir biðu skýrslunnar með eftirvæntingu enda stóðu vonir til 
að hún myndi varpa ljósi á sannleikann um hrunið og marka upphaf nýs Íslands. Ekki voru til fordæmi af innlendum vettvangi 
um verkefnið enda atburðirnir sem fjallað var um algjörlega einstakir. Björn Þór Sigbjörnsson pælir í áhrifum skýrslunnar þykku.  

Á LEIÐ TIL FUNDAR VIÐ ÞJÓÐINA Rannsóknarnefnd Alþingis gekk ákveðnum skrefum frá þinghúsinu í Iðnó þar sem hún, á fundi með blaðamönnum, opinberaði skýrslu sína um aðdraganda og orsakir falls bankanna. 
Nefndina skipuðu Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir. Tveir starfsmenn Alþingis urðu þeim samferða. Skýrslan er mikil að vöxtum; síðurnar 2.000 í níu bindum vega tíu kíló.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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var samþykkt og hefur Alþingi því 
ályktað að a) skýrsla rannsóknar-
nefndar Alþingis sé vitnisburður 
um þróun íslensks efnahagslífs og 
samfélags undangenginna ára og 
telur mikilvægt að skýrslan verði 
höfð að leiðarljósi í framtíðinni.

b) að brýnt sé að starfshættir 

þingsins verði teknir til endur-
skoðunar. Mikilvægt sé að Alþingi 
verji og styrki sjálfstæði sitt og 
grundvallarhlutverk.

c) að taka verði gagnrýni á 
íslenska stjórnmálamenningu 
alvarlega og leggur áherslu á að af 
henni verði dreginn lærdómur.

d) að skýrsla rannsóknar nefndar 
Alþingis sé áfellisdómur yfir 
stjórnvöldum, stjórnmálamönnum 

og stjórnsýslu, verklagi og skorti á 
formfestu. 

e) að stjórnendur og helstu eig-
endur fjármálafyrirtækja á Íslandi 
beri mesta ábyrgð á bankahruninu.

f) að eftirlitsstofnanir hafi 
brugðist.

og g) að mikilvægt sé að allir 
horfi gagnrýnum augum á eigin 
verk og nýti tækifærið sem skýrsl-
an gefur til að bæta samfélagið.

Annar áfellisdómur
Ljóst er af því sem kemur fram 
hér að neðan að stjórnvöld hafa 
brugðist við skýrslu rannsóknar-
nefndarinnar og ábendingum Atla-
nefndarinnar með margvíslegum 
hætti. Fjöldi frumvarpa hefur verið 
lagður fram, skýrslur skrifaðar 
og reglur hertar. Mat Vilhjálms 
Árnasonar, sem fór fyrir siðferðis-
hópi rannsóknarnefndarinnar, þess 

efnis að ekki gæti breyttra starfs-
hátta eða umræðusiða í stjórnmál-
unum eru hins vegar áhyggjuefni 
og í raun nýr áfellisdómur yfir 
stjórnmálamönnum. Þeir, sem á 
degi eitt lögðu svo ríka áherslu á 
að skýrslan markaði nýtt upphaf 
og boðuðu samvinnu og nýja siði, 
hafa, þegar upp er staðið haldið í 
gömlu vinnubrögðin sem með öðru 
kölluðu yfir okkur hrun bankanna.

Ábendingar um umbótatillög-
ur í stjórnsýslunni eru í tíu 

liðum. Sex þeirra er mætt beint 
með frumvarpi til breytinga á 
lögum um Stjórnarráðið sem 
forsætisráðherra lagði nýverið 
fram. Því er meðal annars ætlað 
að hindra að einstakir ráðherrar 
gangi inn á valdsvið og ábyrgðar-
svið annarra ráðherra, setja regl-
ur um pólitíska starfsmenn ráð-
herra, skerpa á verkaskiptingu 
stofnana ríkisins og nýskipan 
við skráningu fundargerða ríkis-
stjórnar. Út af stendur meðal 
annars að skýra hvaða stofnun 
hafi það hlutverk að hafa heildar-
yfirsýn yfir kerfisáhættu og fjár-
málalegan stöðugleika og bera 
ábyrgð á að samræma viðbrögð 
og stofnun samráðsvettvangs 
fjármálaráðuneytis, Alþingis, 
stofnana ríkisins, sveitarfélaga 
og Seðlabankans um efnahags-
mál. 

■ STJÓRNSÝSLA

A f þeim tíu tillögum sem þing-
mannanefndin lagði til á 

sviði siðferðis og samfélags eru 
nokkrar komnar til framkvæmda 
eða eru í farvegi. Sumt kann að 
vera erfitt viðureignar og pers-
ónubundið, eins og til dæmis sú 
tillaga að stjórnmálamenn hagi 
orðum og athöfnum ætið út frá 
trúnaðarskyldum sínum við land 
og þjóð og hafi hagsmuni almenn-
ings ávallt að leiðarljósi. Þá er 
hvatningu um að því að vera 
borgari fylgi ekki einungis rétt-
indi heldur einnig skyldur beint 
til allrar þjóðarinnar og verður 
varla lög- eða reglufest. Á vegum 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins hafa þættir er bent var 
á verið færðir inn í skólanám-
skrár og væntanlegt er frumvarp 
um háskóla sem meðal annars 
kveður á um siðareglur um rétt-
indi og skyldur starfsmanna og 
akademískt frelsi fræðimanna. 

■ SIÐFERÐI/SAMFÉLAG

Þ ingmannanefndin lagði til 
umbótatillögur í átta liðum. 

Nokkrar hafa þegar komið til 
framkvæmda, ýmist með breyt-
ingum á lögum eða reglugerðum. 
Lögum um fjármálafyrirtæki var 
til dæmis breytt í samræmi við 
tillögur finnska sérfræðingsins 
Kaarlo Jenneri. Á vegum efna-
hags- og viðskiptaráðuneytisins 
er unnið að framtíðarstefnumörk-
un á fjármálamarkaði og er stefnt 
að því að ráðherra leggi bráðlega 
fram skýrslu um verkefnið. Fyrir 
þinginu liggur frumvarp til laga 
um starfsemi verðbréfasjóða og 
um Tryggingarsjóð innstæðu-
eigenda. Þá má nefna að stjórn 
Fjármálaeftirlitsins hefur sam-
þykkt reglur um kaupaukakerfi 
fjármálafyrirtækja sem birtar 
verða á næstunni og settar hafa 
verið strangar reglur um fyrir-
greiðslur fjármálafyrirtækis til 
eigenda og lykilstarfsfólks.

■ FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI

Ýmislegt af því sem þing-
mannanefndin lagði til og 

snýr að Alþingi hefur þegar verið 
framkvæmt eða er í ferli. Má 
þar nefna siðareglur þingmanna, 
styrkingu eftirlitshlutverks 
þingsins og lög um rannsóknar-
nefndir. Sumt er svo í annarra 
höndum eins og til dæmis áhend-
ing um að sett verði ákvæði í 
stjórnarskrá um hlutverk Alþing-
is.

Lag var til að ráðist yrði í 
nokkrar úttektir og rannsóknir. 
Þau mál eru misjafnlega á vegi 
stödd. Eygló Harðardóttir Fram-
sóknarflokki mælti fyrir tillögu 
um rannsókn á orsökum falls 
sparisjóða og lífeyrissjóðirnir 
hafa sett í gang óháða úttekt á 
sjálfum sér undir forystu Hrafns 
Bragasonar, fyrrverandi hæsta-
réttardómara. Þá hefur þingið 
samþykkt að rannsaka málefni 
Íbúðalánasjóðs.

■ ALÞINGI

Umbótatillögur vegna eftir-
litsstofnana voru í fimmtán 

liðum og snúa einkum að Fjár-
málaeftirlitinu en einnig að 
Seðlabankanum. Lögum um Fjár-
málaeftirlið hefur ekki verið 
breytt en margir innri verkferlar 
hafa breyst og áherslur skerpt-
ar í samræmi við liðna atburði 
og framkomnar ábendingar. Þá 
vinnur erlendur sérfræðingur að 
stjórnsýsluúttekt á eftirlitsferlum 
stofnunarinnar og unnið er að 
reglum um störf innri endurskoð-
enda. Aukin formfesta er í sam-
skiptum Fjármálaeftirlitsins við 
aðrar stofnanir, kerfi sem sýnir 
tengsl aðila á markaði, einstak-
linga og fyrirtækja, hefur verið 
keypt og leiðbeinandi tilmæli um 
lausafjárstýringu fjármálafyrir-
tækja hafa verið gefin út. Alþingi 
hefur stóraukið fjárframlög til 
eftirlitsins til að gera því betur 
kleift að sinna verkefnum sínum.

■ EFTIRLITSSTOFNANIR

HVAÐ KLIKKAÐI?

■ Bankarnir stækkuðu of hratt 
og hraðar en innviðir þeirra 
þoldu. 

■ Stjórnvöld gripu ekki til 
aðgerða til að stemma stigu 
við ofvexti bankakerfisins.

■ Stærstu eigendur stóru 
bankanna fengu óeðlilega 
greiðan aðgang að lánsfé 
hjá sínum banka. Baugur og 
tengd félög hjá Glitni, Exista 
Kaupþingi og Björgólfur 

Thor hjá Landsbankanum.

■ Mörkin milli hagsmuna 
bankanna og hagsmuna 
stærstu hluthafa þeirra voru 
óskýr þegar þrengja fór að  
bönkunum. 

■ Eiginfjárhlutföll bankanna 
endurspegluðu ekki 
raunverulegan styrk þeirra.

■ Rýmkaðar starfsheimildir 
fjármálastofnana urðu til 
að auka verulega áhættu í 
rekstri þeirra.

Stefna stjórnvalda kynti undir 
ójafnvægi í efnahagskerfinu.

■ Fjármálaeftirlitið var ekki 
eflt og stóð sig ekki.

■ Stefna Seðlabankans var 
ekki nægjanlega aðhalds-
söm. 

■ Stjórnvöld lækkuðu skatta á 
þenslutíma. 

■ Breytingar á útlánareglum 
Íbúðalánasjóðs voru 
þensluhvetjandi. 

■ Seðlabankinn veitti 
bönkunum umfangsmikil 
veðlán gegn tryggingum í 
verðbréfum bankanna þótt 
hann vissi af veikleikum 
þeirri.

■ Samskipti Seðlabankans 
og ríkisstjórnarinnar voru 
óeðlileg.

■ Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í 
málefnum bankanna voru 
ómarkvissar.

■ Mikið skorti á að unnið 

hefði verið að viðbúnaðar-
málum ríkisins á skipulegan 
og vandaðan hátt.

■ Formfestu skorti í stjórn-
sýsluna.

■ Endurskoðendur sinntu 
ekki skyldum sínum nægi-
lega vel.

■ Ráðherrarnir Geir H. 
Haarde, Árni M. Mathiesen 
og Björgvin G. Sigurðsson 
sýndu af sér vanrækslu í 
embætti með því að láta 

hjá líða að bregðast á við-
eigandi hátt við hinni yfir-
vofandi hættu fyrir íslenskt 
efnahagslíf sem leiddi af 
versnandi stöðu bankanna.

■ Jónas Fr. Jónsson, forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins, og 
seðlabankastjórarnir Davíð 
Oddsson, Eiríkur Guðnason 
og Ingimundur Friðriksson 
sýndu af sér vanrækslu í til-
teknum störfum sínum við 
framkvæmd laga og reglna 
um fjármálastarfsemi og 
eftirlit með henni. 

Ég hef ekki gert neina 
skipulega athugun á 

því hvort farið hafi verið 
eftir tilmælum vinnuhóps 
um siðferði og starfshætti 
um breytingar, en ég hef 
orðið var við viðleitni í þá 
veru jafnt í fjármálageir-
anum, vísindasamfélaginu 
og í stjórnkerfinu. Á öllum 
þessum sviðum hefur til 
dæmis verið unnið að gerð 
siðareglna og efnt til sam-
ræðu sem því fylgir, þótt 
sú vinna hafi ef til vill 
ekki enn leitt til mikilla 
sýnilegra breytinga. Þá 
ber að geta þess að þing-
mannanefndin, sem mótaði 
tillögur að viðbrögðum 
þingsins við niðurstöðum 
skýrslu rannsóknar nefndar 

Alþingis, tók undir nær 
allar ábendingar vinnuhóps 
um siðferði og starfshætti. 
Tillögur nefndarinnar 

voru samþykktar ein-
róma á Alþingi en þær 
féllu því miður algjör-
lega í skuggann af tillögu 
sömu nefndar um ákærur 
fyrir Landsdómi. Ekki er 
að sjá að starfshættir eða 
umræðusiðir stjórnmál-
anna hafi tekið breyting-
um til batnaðar á því ári 
sem liðið er frá útkomu 
skýrslunnar. Hafa verður í 
huga að umbætur á siðferði 
og starfsháttum krefjast 
breytinga á hugsunarhætti, 
menningu og gildismati 
sem taka yfirleitt langan 
tíma og það er í rauninni 
alltof snemmt að meta núna 
til hvaða umbóta skýrslan 
mun leiða í íslensku sam-
félagi.“

Ekki að sjá að umræðusiðir hafi batnað
Vilhjálmur Árnason, formaður vinnuhóps um siðferðiÍ aðdraganda útgáfu skýrslunnar spurði Frétta-

blaðið hvaða væntingar fólk gerði til skýrslunnar. 
Nú er er sama fólk spurt hvort skýrslan hafi 
staðist væntingar þess.

Framhaldið veldur vonbrigðum
„Nei, hún stóðst ekki væntingar mínar því 
stjórnvöld hafa, að íslenskri hefð, stungið henni 
undir stól,“ segir Davíð Scheving Thorsteinsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri. Fyrir ári kvaðst 
hann vonast til að skýrslan fletti ofan af „orma-
gryfju fjármálakerfisins“. Gerði hún það? „Já 
að töluverðum hluta en framhaldið veldur mér 
miklum vonbrigðum.“

Úrvinnslan ekki nægilega góð
„Rannsóknarskýrslan var 
gríðarlega vel unnin og veitti 
okkur færi á endurskoðun á 
uppbyggingu samfélags-
ins,“ segir Elín Björg 
Jónsdóttir, formaður 
BSRB. „En því miður 
hefur úrvinnslan 

ekki verið nægilega góð og við höfum ekki nýtt 
það verkfæri sem skýrslan er til fulls. Hún er 
hins vegar enn til staðar og getur nýst okkur í að 
byggja upp réttlátara samfélag. Við verðum þá 
líka að nota hana.“

Hún er heiðarleg
„Svarið er bæði já og nei og að nokkru leyti er 
ekki hægt að segja til um það þar sem það er 
ekki enn komið í ljós, ferlið er lengra en svo,“ 
segir Einar Már Guðmundsson rithöfundur. 
„Engin ný grundvallartíðindi komu fram en hún 
er heiðarleg og að einhverju leyti hreinsaði hún 
andrúmsloftið. Hún staðfesti ýmislegt sem við 
töldum okkur vita eins og til dæmis að stjórn-
málamennirnir vísuðu á bankamennina og 

bankamennirnir á stjórnmálamenn-
ina, og svo er í henni almennur 
sannleikur, svipaður og 
boðorðin tíu. En hún felur ekki í 
sér greiningu á kerfinu og svarar 

ekki spurningunni um hvort 
mennir bjuggu til kerfið eða 

kerfið mennina.“

Stóðst hún væntingar?
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GLÆSILEGT VEISLUBORÐ FYRIR PÁSKAHÁTÍÐINA!
Vortilboð

ANDERSON La-z-boy, fæst með brúnu 

áklæði. B:80 D:80 H:102 cm.

STANLEY La-z-boy, fæst með hvítu, svörtu, dökk-

brúnu og vínrauðu leðri. B:80 D:85 H:105 cm.

63.990
FULLT  VERÐ: 79.990

79.990
FULLT  VERÐ: 119.990

109.990
FULLT  VERÐ: 159.980

PINNACLE La--z-boy, fæst með natur, rauðu 

og brúnu áklæði. ði. B:84 D:80 H:101 cm.u áklæð

LAWRENCE a-z-boy, fæst með ljósbrúnu La-z-boy, fæst með ljósbrúnu 

æði. B:92 D:95 H:106 cm.og dökkbrúnu áklæði. B:92 D:9

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

89.990
FULLT  VERÐ: 119.980

FULL BÚÐ 

AF FRÁBÆRUM

TILBOÐUM!

Líttu við og láttu

fara vel um þig.

MORGAN La-z-boy, fæst með brúnu, grænu 

og vínrauðu áklæði. B:90 D:90 H:100 cm.

AMITY La-z-boy, fæst með brúnu, natur

og rauðu áklæði. B:80 D:80 H.102 cm.

SKOVBY borðstofuborð, eik/hvít

B:100 L:183/275 H:74 cm.

SKOVBY skenkur, eik/sápa. 

B:180 D:46,5 H:81 cm. 30%
AFSLÁTTUR

SKENKUR

100.000
AFSLÁTTUR

169.99069.99
FULLT  VERÐ: 259.990FULLT  VERÐ: 25
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Gleðidagur í 
Þjóðmenningarhúsi
Árleg Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru veitt á fimmtu-
dag. Forseti Íslands afhenti verðlaunin við hátíðlega athöfn í 
Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu þar sem tilnefndir og 
aðrir gestir fylltu salinn. Að athöfn lokinni var boðið upp á 
veitingar þar sem tilefni gafst til að spjalla og óska hvert öðru til 
hamingju. 

SAMFÉLAGSVERÐLAUN Samtök kvenna af erlendum uppruna voru tilnefnd til Samfélagsverðlauna Frétta-
blaðsins, barnaheimilið í Reykjadal, sem hlaut verðlaunin, og Sorpa vegna Góða hirðisins. 

HVUNNDAGSHETJUR Í flokknum Hvunndagshetjur voru tilnefnd Ásmundur Þór Kristmundsson fyrir 
björgunarafrek í Krossá, Júlíana Signý Gunnarsdóttir, sem færir heimilislausum jólagjafir ár hvert, og Stefán 
Helgi Stefánsson, sem stendur að Elligleði ásamt Margréti Sesselju Magnúsdóttur sem einnig er á myndinni.

TIL ATLÖGU GEGN FORDÓMUM Í þessum flokki var Pollapönk tilnefnt, Listasmiðjan Litróf í Fella- og Hólakirkju, sem hlaut verðlaunin, og Íþróttafélagið Styrmir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÁ KYNSLÓÐ TIL KYNSLÓÐAR Tvenn hjón voru tilnefnd í flokknum Frá kynslóð til kynslóðar, þau Andrés 
Guðmundsson og Lára B. Helgadóttir, sem standa að Skólahreysti, og Pétur Eggerz og Alda Arnardóttir, 
aðstandur Möguleikhússins. Jón Stefánsson hlaut verðlaunin í þessum flokki.

MARGT UM MANNINN Gamli lestrarsalurinn í Þjóðarbókhlöðunni var falleg umgjörð utan um Samfélags-
verðlaunahátíð Fréttablaðsins.

DÓMNEFNDARKONUR Steinunn Stefánsdóttir, aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins, Anna Kristinsdóttir, mann-
réttindastjóri Reykjavíkurborgar, og séra Jóna Hrönn Bolladóttir, sóknarprestur í Garðasókn, skipuðu 
dómnefnd um Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins ásamt Felix Bergssyni leikara og Elliða Vignissyni, bæjar-
stjóra í Vestmannaeyjum.

HEIÐURSVERÐLAUNAHAFINN Margir vildu eiga spjall við heiðursverðlaunahafann Jennu Jensdóttur, rithöf-
und og kennara. Hér er hún á tali við Ólaf Þ. Stephensen, ritstjóra Fréttablaðsins, og Ara Edwald, forstjóra 
365 miðla.
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Foreldrar 
mínir vildu 
ekki troða 
neinu 
upp á mig 
þegar ég 
var ung. 
Ég tók þá 
ákvörðun 
að skírast 
ekki inn í 
aðventista-
kirkjuna 
og það var 
ekkert mál 
af þeirra 
hálfu.

V
ið höfum farið í þónokk-
ur tónleikaferðalög áður 
en aldrei svona langt og 
strangt. Þetta voru 28 
tónleikar á einum mán-
uði. Við byrjuðum í Bret-

landi og fórum þaðan yfir á meginland 
Evrópu, spiluðum í Hollandi, Belgíu, 
Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Ítalíu, 
Tékklandi, Sviss og Austurríki, og 
þetta var dálítið strembið en ofboðs-
lega gaman. Líklega hefðum við aldrei 
getað þetta án nightliner-svefnrútunn-
ar sem við fengum á meginlandinu. Þá 
var bara keyrt á næturnar og á hverj-
um degi vöknuðum við í nýrri borg, 
sem var yndislegt,“ segir Rebekka 
Bryndís Björnsdóttir, fagottleikari 
Hjaltalín, einnar vinsælustu hljóm-
sveitar landsins sem er nýkomin til 
Íslands eftir veglegt vorferðalag um 
Evrópu.

Hún segir viðtökurnar almennt hafa 
verið afar góðar, en þó sýnu bestar í 
París, Mílanó og Prag. „Svo eigum við 
einhverra hluta vegna stóran og góðan 
aðdáendahóp í Þýskalandi. Reyndar 
sjáum við líka á Facebook- og MyS-
pace-síðum Hjaltalín að aðdáend-
ur okkar koma alls staðar að. Það er 
mjög gaman að sjá að fólk frá Ástralíu, 
Mexíkó og Perú hefur mikinn áhuga á 
að fá okkur til sín til að halda tónleika. 
Við vitum ekki hvernig tónlistin okkar 
nær svona mikilli dreifingu, en líklega 
er svarið einfalt: að fólk deili því sem 
því finnst gott. Kannski er eitthvað af 
þessu fólki að leita að einhverju aðeins 
öðruvísi en Lady Gaga. Svo hafa líka 
margir óþrjótandi áhuga á Íslandi og 
finnst íslensk tónlist almennt alveg 
frábær. Svona Íslandsperrar. Þeir leyn-
ast víða,“ segir Rebekka og hlær.

Uppreisn gegn fjölskylduhefð
Hjaltalín var stofnuð af fjórum nem-
endum Menntaskólans við Hamrahlíð 
haustið 2004. Rebekka gekk til liðs við 
sveitina tveimur árum síðar, 2006, en 
hún er borin og barnfæddur Keflvík-
ingur og eyddi mjög stórum hluta æsku 
sinnar í að læra á hljóðfæri. Fyrst um 
sinn einbeitti hún sér að píanóleik, svo 
sellói, og þegar henni fór að leiðast 
píanóið tók hún þá ákvörðun að fagott-
ið væri hennar hljóðfæri.

„Í og með var þetta uppreisn gegn 
fjölskylduhefðinni, því þar ræður 
brassið ríkjum. Bæði mamma mín 
og afi eru trompetleikarar og bróð-
ir minn spilar á franskt horn, svo ég 
þurfti auðvitað að velja tréblásturs-
hljóðfæri til að vera öðruvísi. Mamma 
er líka aðstoðarskólastjóri við tónlist-
arskóla Reykjanesbæjar og þegar ég 
var lítil sá hún um lúðrasveitina, djass-
sveitina og ýmislegt fleira. Ég fór því 
mjög oft í ferðalög með þessum sveit-
um og þegar ég hafði lært á fagottið 
gat ég loksins spilað með þeim og orðið 
að einhverju liði. Svo kom í ljós að það 
vantaði bassaleikara í djasssveitina 
svo ég lærði á hann líka og var þá að 
spila á allt í senn bassa, fagott og selló 
á tímabili,“ segir Rebekka, en hún lék 
um hríð á bassa í keflvísku rokksveit-
inni Streng sem innihélt meðal ann-
arra stofnmeðlimi hljómsveitarinnar 
vinsælu Valdimars, sem einnig nýtur 
mikilla vinsælda nú um stundir. Að 
sögn Rebekku þykir henni afar vænt 
um sveitina Streng og segir stefnuna 
setta á örlitla endurkomu hennar þegar 
einn meðlimanna snýr aftur heim úr 
námi í vor. „Kannski höldum við eina 
tónleika á Paddy‘s í Keflavík,“ segir 
hún.

Vildi ekki verða tónlistarmaður
Merkilegt nokk var Rebekka harð-
ákveðin í því að verða ekki tónlistar-
maður þegar hún yxi úr grasi, þrátt 
fyrir þann mikla tíma sem fór í æfing-
ar og spilamennsku. Hún minnist þess 
hversu gáttaður fagott-kennarinn 
hennar varð þegar hún tjáði honum á 
menntaskólaárum að hún stefndi ein-
ungis að því að vera áhugamaður í 
faginu, þegar flestir aðrir nemendur 
ólu í brjósti sér drauma um að verða 
atvinnumenn og einleikarar.

„Þetta fannst honum alveg ótrúlegt. 
En ég hef ætlað mér að verða svo margt 

á lífsleiðinni,“ segir Rebekka aðspurð. 
„Ég hef til dæmis lengi haft áhuga á 
kvikmyndagerð og var mikið að búa til 
alls kyns þætti þegar ég var ung. Ég 
gerði meðal annars spurningaþætti og 
um þrettán ára aldurinn bjuggu ég og 
frænka mín til nokkra stutta þætti þar 
sem við gerðum grín að viðtalsþættin-
um Maður er nefndur, sem við kölluð-
um Maður er skemmdur. Ég var spyr-
illinn og frænka mín, sem þá var bara 
tólf ára, vann leiksigur sem illa mál-
aður „kynvillingur“,“ segir Rebekka og 
skellir upp úr. „Þessir þættir eru ennþá 
til heima hjá mömmu og pabba og væri 
örugglega þess virði að draga fram ein-
hvern daginn.“

Hún segist vel geta hugsað sér að 
starfa við kvikmyndagerð í framtíð-
inni og hefur þegar fengið smjörþef-
inn af bransanum, en hún starfaði sem 
annar aðstoðarleikstjóri við gerð þátta-
raðanna Pressu 2 og Hlemmavídeós. 

Þá sinnti Rebekka starfi verkefna-
stjóra við kynningu á Degi tónlistar-
skólanna sem haldinn var hátíðlegur 
í tuttugasta sinn í febrúar síðastliðn-
um. Hún kenndi einnig um hríð við tón-
listarskóla Reykjanesbæjar og segir 
almennt starf tónlistarskólanna í land-
inu standa sér afar nærri. 

Spurð um deilurnar sem spruttu upp 
fyrir skemmstu, varðandi fyrirhugað-
an niðurskurð á framlögum til tónlist-
arkennslu í Reykjavík, segist Rebekka 
varla hafa það í sér að ræða það mál, 
svo mikið hafi henni blöskrað áformin. 
„Þetta er í einu orði sagt glatað. Auð-
vitað skil ég að einhvers staðar þurfi 
að skera niður, en eins og hefur sýnt 
sig trekk í trekk er íslensk tónlist afar 
mikils virði í svo mörgum skilningi. 
Það er skrýtið að ætla að gera fólki 
erfiðara fyrir að sækja tónlistarnám.“

Enn um sinn er það því tónlistin 
sem á hug Rebekku allan, en varðandi 
helstu framtíðaráform segist hún í 
raun hafa tekið þá meðvituðu ákvörð-
un að taka ekki ákvörðun. 

„Einhvern tíma kemur kannski að 
því að ég verð að taka einhvers konar 
ákvörðun um það hvað ég ætla að verða 
þegar ég verð orðin stór. Ég verð ekki 
tuttugu og eitthvað alla ævi,“ segir hún 
og glottir. „En sá tími er ekki kominn 
enn.“

Þakklát fyrir uppeldið 
Foreldrar Rebekku eru sjöunda dags 
aðventistar og ólst hún því upp innan 

Íslandsperrarnir leynast víða
Rebekka Bryndís Björnsdóttir, fagottleikari hinnar vinsælu hljómsveitar Hjaltalín, er nýkomin heim til Íslands eftir stærsta 
hljómleikaferðalag sveitarinnar til þessa. Kjartan Guðmundsson ræddi við hana um stóran aðdáendahóp í Þýskalandi, spurninga- 
og viðtalsþætti sem hún framleiddi sem barn og þá meðvituðu ákvörðun að taka enga ákvörðun um framtíðina.

ÞETTA VENJULEGA Rebekka ólst upp í Keflavík en býr nú í Þingholtunum ásamt unnusta sínum. Hún segir Hjaltalín vera að færast í eilítið dekkri og dimmari áttir í sínum 
tónsmíðum en umfjöllunarefni textanna séu þó svipuð: vangaveltur um ástina og lífið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Meðlimir Hjaltalín eru sjö 
talsins, sem gerir sveitina að 

einni þeirri fjölmennustu í hér-
lendum poppbransa. Rebekka 
segir fullkomið lýðræði ríkja inn-
anborðs, sem lýsi sér meðal ann-
ars í því að ekkert hafi slest upp á 
vinskapinn á nýliðnu hljómleika-

ferðalagi, en meðlimirnir séu þó 
afar ólíkir hver öðrum. „Við erum 
með allan skalann. Það er slaka 
megachill-týpan, skipulags með 
allt á hreinu-gæinn og allt þar á 
milli. Ég veit ekki hvaða týpa ég 
er. Það er erfitt að meta sjálfan 
sig,“ segir Rebekka.

Fullkomið lýðræði

aðventistakirkjunnar svokölluðu, 
þótt sjálf kalli hún sig ekki sjöunda 
dags aðventista. Spurð um daglegt líf 
innan safnaðarins segir Rebekka það 
að mestu leyti snúast um það hvernig  
meðlimirnir lifi lífi sínu, komi fram 
við annað fólk og þar fram eftir göt-
unum. 

„Foreldrar mínir vildu ekki troða 
neinu upp á mig þegar ég var ung. Ég 
tók þá ákvörðun að skírast ekki inn í 
aðventistakirkjuna og það var ekkert 
mál af þeirra hálfu. Fólk innan safn-
aðarins er auðvitað mis-strangtrúað. 
Mikið er lagt upp úr næringarfræði 
og því að hugsa vel um líkamann. Til 
dæmis reykja foreldrar mínir hvorki 
né drekka og borða ekki svínakjöt og 
skelfisk, svo dæmi sé tekið, því það er 
ekki hreint kjöt að þeirra mati. Sjálf 
er ég nýbyrjuð að smakka skelfisk, því 
ég ólst upp við að borða hann ekki, og 
panta mér ekki rétti með svínakjöti 
á veitingastöðum. En ef við komum 
á tónleikastað og einungis eru í boði 
svínaréttir, þá borða ég þá. Það er 
mjög margt í lífsreglum sjöunda dags 

aðventista sem ég er þakklát fyrir að 
hafa alist upp við, þótt ég fylgi því ekki 
bókstaflega. Ég held að það sé alls ekki 
galið líferni sem fylgir því að vera í 
söfnuðinum,“ segir Rebekka.

Dekkri og þyngri Hjaltalín
Í aðdraganda nýliðins tónleikaferða-
lags skelltu Hjaltalín-liðar sér í hljóð-
verið Sundlaugina í Mosfellsbæ, þar 
sem sveitin vann að nýju efni. Sveitin 
hefur hug á að eyða meiri tíma í stúd-
íói í sumar við upptökur á lögum sem 
verða á þriðju plötu Hjaltalín, sem 
kemur til með að fylgja eftir hinni 
margrómuðu Terminal frá árinu 2009. 
Aðspurð segir Rebekka ekki enn ljóst 
hvenær nýja platan lítur dagsins ljós.

„Nýju lögin sem við prufukeyrðum 
á hljómleikaferðalaginu eru dálítið 
dekkri og þyngri en áður, sem ég fíla 
mjög vel. Það má því segja að við séum 
að stefna í örlítið aðra átt í tónsmíðum 
og stemningu, en umfjöllunarefni text-
anna verða líklega svipuð. Vangavelt-
ur um lífið og ástina. Þetta venjulega,“ 
segir Rebekka að lokum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



www.nikon.is

Nett og meðfærileg myndavél með 12.2 megapixla 
upplausn, NIKKOR gleiðhornslinsu, 4x aðdrætti og 
hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar, stór 
2.7“ LCD skjár og hún fæst í 4 líflegum litum.
Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

Verð 19.995.-

Frábær stafræn SLR myndavél með 14.2 megapixla
C-MOS myndflögu og AFS18-55VR linsu. 

GUIDE valmyndakerfið auðveldar öllum að taka 
betri myndir á augabragði. D-Movie kvikmyndataka í fullri

háskerpu (1920x1080) ásamt 11 punkta sjálfvirku 
fókus kerfi, háu ljósnæmi (ISO 100-3200) sem má 

framlengja í 12800, Live View og stórum 3“LCD skjá. 
Allir geta tekið betri myndir með D3100

Verð 129.995.-

Með öllum Nikon vélum 
fylgir íslenskur leiðarvísir.

KAUPAUKI!
Innifalið í kaupum á stafrænni

SLR myndavél er 2,5klst 
byrjendanámskeið og Golla taska 

að verðmæti kr 17.995.-

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is 
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is 
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is 
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is 
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is 
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is 
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði, Grundarfirði,
Ísafirði; Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi; 
Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi; 
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; 
Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; 
Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ.

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNISÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Með COOLPIX S2500 tekur
þú skemmtilegri myndir

NIKON D3100 Frábær fyrir alla 
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Hefðbundin kaffivél verð frá kr. 31.965 

Kaffivél með bollahitara verð frá kr. 39.900

Kaffivél með flóunarkönnu verð frá kr. 47.551

Páskatilboð 
á kaffivélum

Magimix kaffivélar á frábæru 
páskatilboði, á meðan birgðir endast

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Njótið páskana með rjúkandi kaffi, cappuccino eða caffe latte á 

innan við mínútu heima í eldhúsi. Magimix kaffivélarnar nota 

einungis Nespressó kaffi af bestu gerð.

Sjaldan veldur einn …
Páskarnir eru tími vors, blóma, hamingju og málshátta. Í tilefni komandi hátíða fékk Fréttablaðið nokkra nafntogaða einstak-
linga til að velja heppilega og viðeigandi málshætti í páskaegg þeirra sem þeir hafa deilt við að undanförnu, og öfugt.

Einar Bárðar-
son, útvarps-
stjóri Kanans, 
varð ósáttur 
þegar hann 
var gestur í 
þætti Audda 
og Sveppa 
á Stöð 2 
nýverið. Fannst 
Einari sem grín 
æringjanna á 
sinn kostnað 
vegna holdafars 
hefði farið úr 
böndunum. 
Undir það tók 
Auddi, sem 
baðst innilega 
afsökunar á öllu 
saman.

Útvarps-
stjóri RÚV og 
forstjóri 365 
miðla deildu 
í fjölmiðlum 
þegar síðar-
nefnda fyrir-
tækið tryggði sér 
sýningarréttinn á 
HM í handbolta 
sem fram fór í 
janúar. Æstust 
leikar þegar Páll 
bauðst til að 
kaupa sýningar-
réttinn af 365 
nokkrum dögum 
fyrir keppni, en á 
það tilboð sagð-
ist Ari fremur líta 
sem framhald af 
áramótaskaup-
inu en nokkuð 
sem taka ætti 
alvarlega.

■ PÁLL MAGNÚSSON OG ARI EDWALD

Reynir Traustason, ritstjóri DV, og 
hæstaréttarlögmaðurinn Sveinn 
Andri Sveinsson rifust eins og 
hundur og köttur á Facebook síð-
asta haust eftir að sá síðarnefndi 
gagnrýndi leiðara sem birtist í DV. 
Reynir kallaði Svein Andra meðal 
annars endaþarm íslenskrar lög-
mennsku og brást lögmaðurinn við 
með því að stinga upp á að Reynir 
og Agnes Bragadóttir, blaðamaður 
á Morgunblaðinu, færu saman á 
blaðamannanámskeið.

■ REYNIR TRAUSTASON OG SVEINN ANDRI SVEINSSON

Í grein eftir Ragnar Egilsson í tíma-
ritinu Reykjavík Grapevine, sem rit-
stýrt er af Hauki S. Magnússyni, var 
farið hörðum orðum um fjölmiðla-
konuna Þorbjörgu Marinósdóttur 
og fleiri nafngreinda einstaklinga 
og þeir meðal annars sagðir til-
gangslausar frægðarhórur. Þorbjörg 
var ósátt við skrifin og sagði þau 
særandi og niðrandi.

■ TOBBA MARINÓS OG HAUKUR S. MAGNÚSSON

Ásgeir Börkur Ásgeirsson, leik-
maður Fylkis, var býsna harðorður í 
garð Eyjapeyjans Tryggva Guð-
mundssonar eftir viðskipti þeirra í 
leik í efstu deild síðastliðið sumar. 
Ásgeir Börkur fékk rauða spjaldið 
í leiknum, en seinna gula spjaldið 
fékk hann fyrir leikaraskap þar 
sem Tryggvi kom við sögu. „Tryggvi 
Guðmundsson er bara fífl, Það er 
bara þannig!,“ sagði Ásgeir Börkur 
í viðtali við heimasíðu Fylkis og 
bætti svo við: „Hann er bara með 
dómarann í vasanum allan leikinn 
og fær að segja það sem hann vill, 
svo brýt ég varla af mér og fæ tvö 
gul spjöld… bara fáránlegt.“ 

■ ÁSGEIR BÖRKUR ÁSGEIRSSON OG TRYGGVI GUÐMUNDSSON

■ EINAR BÁRÐARSON OG AUÐUNN BLÖNDAL

Þegar mávarnir fylgja fiskibátnum Málsháttur Auðuns fyrir Einar:

Málsháttur Einars fyrir Auðun:

Morgunstund gefur gull í mund. Málsháttur Ara fyrir Pál:

Allir brosa á sama tungumáli.

Málsháttur Reynis fyrir Svein Andra:

Ungur nemur, gamall temur.

Málsháttur Hauks fyrir Tobbu:

Sælla er að gefa en þiggja.

Málsháttur Ásgeirs fyrir Tryggva:

Illt er að ginna gamlan ref.
Málsháttur Tryggva fyrir Ásgeir:

Betra er að standa á eigin fótum en 

annarra.

Málsháttur Tobbu fyrir Hauk:

Vænt er að stíga í vitið en verra í 

dritið.

Málsháttur Sveins Andra fyrir Reyni:

Öfund, illmælgi og rógur eru 

leiðinda vinnuhjú.

Málsháttur Páls fyrir Ara:

Sannleikurinn er sagna bestur.
er það vegna þess að þeir telja að 

sardínunum verði hent í sjóinn. 

 

(Eric Cantona)
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 OPIÐ: mán. - mið. 11 - 19. fim. 11 - 21. fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 13 - 18 OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16

Softshell-jakki með léttu flísfóðri. 
Hettu má taka af. Stærðir: 90-150.

Vind- og regnheldar útivistarbuxur með endurskini.  
Styrkingar á hnjám, rassi og neðan á skálmum.  
Stærðir: 110-160.

Flíspeysa. Barnastærðir. Húfa. Barnastærðir.

Útivistarjakki með 5.000 mm vatnsheldni og góðri öndun.  
Dömustærðir: Svartur, rauður. Herrastærðir: Svartur.

Nærfatasett, síðermabolur og síðar nærbuxur.  
Dömu- og herrastærðir.

Stillanlegir léttir göngustafir.Gönguskór með vatnsheldri GORE-TEX 
öndunarfilmu. Dömu- og herrastærðir.
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1. FJÖLMENNING Í FELLUNUM

Kannaðu nýtt hverfi

Breiðholtið er heimur sem er mörgum ókunnur 
og fyrir þann hóp er tilvalið að halda í könnun-
arleiðangur í Fellahverfið. Þar er margt að sjá 
fyrir áhugafólk um borgarmenningu, lengsta 
fjölbýlishús landsins, við Iðufell, Gyðufell og 
Fannarfell og þau fjölmennustu í Æsu- og Asp-
arfelli. Í Gerðubergi eru ætíð listasýningar og 
sunnudagar eru barnadagar í útbúi Borgar-
bókabókasafnsins þar. Fella- og Hólakirkja er 
leynd perla og útsýnið þaðan er óvænt.  

2. HELLAFERÐ Í HEIÐMÖRK

Ekki gleyma vasaljósinu
Maríuhellar eru vestast í Heiðmörk, skammt 
frá Vífilsstaðavatni. Inngangurinn lætur ekki 
mikið yfir sér en ævintýraheimur blasir við 
þegar niður er komið. Ferðin niður er hin 
mesta upplifun fyrir unga sem aldna, en ráð-
legt er að vera með hjálm og vissulega vasa-
ljós.

3. KEFLAVÍK ER ENGRI LÍK

Ólsen Ólsen er ekki bara nafn á spili
Ýmsir skemmtilegir möguleikar eru í stöðunni 
þegar skipuleggja á dagsferð til Keflavíkur. 
Poppminjar heilla nörda, sundlaugin fjölskyldu-
fólk og Ólsen Ólsen skorar hátt á lista skyndi-
bitaunnenda. Þá svíkur bíltúr um miðbæinn 
engan.

4. FLOTTASTA SUNDLAUG 
LANDSINS

Nostalgískur bíltúr fyrir fullorðna

Ein flottasta sundlaug landsins er sundlaugin í 
Laugaskarði í Hveragerði, byggð á fjórða ára-
tugnum, hönnuð af húsameistara ríksins. Eftir 
sundsprett í henni er hægt að rölta sem leið 
liggur að Listasafni Árnesinga og skoða meðal 
annars ljósmyndir úr fórum Hvergerðinga. Svo 
má rúnta og fá sér ís bæjarins, Kjörís.

5. ÞAÐ ER FALLEGT Á 
STOKKSEYRARBAKKA

Nýtt sjónarhorn á Suðurland

Gömul hús og gott kaffi eru tveir 
hlutir sem finna má á Eyrar-
bakka. Þar er líka falleg 
fjara sem er skemmtileg 
til göngutúra. Fjallasýnin 
í Flóanum er svo ægifögur 
þegar ekið er sem leið ligg-
ur í austurátt. Stokkseyri 
er skemmtilegur viðkomu-
staður, einkum fyrir hum-
arsvanga og svo má auðvitað 
líta við á Selfossi áður en lagt 
er af stað heim.

6. EKKI BRATT, BARA MISMUN-
ANDI FLATT

Esjan er 914 m á hæð yfir sjávarmáli

Göngutúr upp í hlíðar Esju 
er fæstum ofraun og útsýn-
ið yfir höfuðborgina svík-
ur engan, því hærra, því 
betra. Á þessum árstíma 
er hins vegar ekki 
hægt að stóla á að 
viðri til fjalla-
ferða og því 
hægt að hafa 
Úlfarsfell í 
Mosfellssveit 
sem varaplan í 
fjallagöngu páskanna.

7. FISK Á DISK

Rennt fyrir fiski í Reynisvatni
Stangveiði er fyrirtaks fjölskyldusport og til-
valið að leyfa litlum krökkum að stíga sín fyrstu 
skref í veiði í vötnum, til dæmis Reynisvatni. 
Ef áhuginn dvínar má alltaf fara í göngutúr og 
skoða náttúru í næsta nágrenni borgarinnar.

8. KRÆKLINGAFERÐ Í FJÖRU

Eldað úti í náttúrunni.

Kræklingur eru gæðafæða sem hægt er að 
tína víða um landið, til að mynda í Hvalfirði. 
Í kræklingaferð er nauðsynlegt að muna eftir 
potti og prímusi svo hægt sé að sjóða nýtíndan 
kræklinginn strax. Eftir fjöruferð í Hvalfirði 
er tilvalið að kíkja í Kjósina og ná úr sér hroll-
inum á Kaffi Kjós sem opnar um páskana eftir 
vetrarlokun.

9. UPP UNDIR EIRÍKS-
JÖKLI

Reykholt og Húsafell 

Páskabíltúr í Húsafell getur haf-
ist með heimsókn á söguslóðir 
Snorra Sturlusonar í Reykholti. 
Eftir nestisstopp við Barnafossa 
í Hvítá liggur leiðin í Húsafell. 

Í fallegu umhverfi er margt að 
skoða. Sundlaugin í Húsafelli er 

opin um páskana fyrir þá sem kjósa 
afslöppun frekar en hreyfingu.

Skemmtilegir skreppitúrar
Páskarnir eru handan við hornið og þeim fylgja langir og ljúfir frídagar. Þeir sem ekki hyggja á langferð fá hér nokkrar 
hugmyndir að skemmtilegum dagsferðum sem hefjast á höfuðborgarsvæðinu.

Veðrið hefur ekki beinlínis leikið 
við landsmenn undanfarið en 
þá er að vona að það viti á gott 
fyrir páskaveðrið. Ýmislegt er 
um að vera um páskana eins 
og venja er. Óhætt er að mæla 
með þessu.
■ Aldrei fór ég suður á Ísafirði

Hin einstaka tónlistarhátíð á 
Ísafirði fer fram um páska-
helgina eins og undanfarin ár.

■ Páskafjör í Fjarðabyggð
Skíðasvæðið í Oddskarði er 
með því betra á landinu og 
Austfirðingar lofa snjó um 
páskana og skemmtilegri dag-
skrá í bæjarfélögunum.

■ Alltaf gaman á Akureyri
Skráning er hafin í Páskaskíðaskóla barnanna á Akureyri því Norðlendingar treysta á sól og 
snjó þó að komið sé fram yfir miðjan apríl. Ýmislegt fleira er við að vera fyrir norðan um 
páskana og örugglega margir sem fara þangað í ár sem endranær.

■ SÓL OG SNJÓR

ROKK OG RÓL Aldrei fór ég suður stendur alltaf fyrir 
sínu.
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Sjálfsbjörg félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu 
heldur aðalfund þriðjudaginn 19.apríl kl. 19.00

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál

Þeir einir hafa kosningarétt sem hafa
greitt félagsgjaldið fyrir árið 2010.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta á fundinn.

Stjórnin

Aðalfundur
 Af hverju get ég ekki orðið bestur?
 Derrick Rose, 22 ára, Chicago Bulls

Hinn nýi bjargvættur N
Blake Griffin, 22 ára, Los Angeles 
Clippers

■ SNILLINGARNIR SEM ALLIR ERU AÐ TALA UM – ÞESSIR HAFA SKARAÐ FRAM ÚR Í ÁR

Fátt virðist geta komið í veg fyrir 
það að Derrick Rose verði síðar í 

mánuðinum valinn verðmætasti leik-
maður NBA-deildarinnar þetta árið. 

Þar með verður hann yngsti leik-
maður sögunnar til að hljóta 
þá nafnbót, og jafnframt sá 
fyrsti sem fékk ekki eitt einasta 
atkvæði í kjörinu árið áður.

Rose var þrátt fyrir þessar 
staðreyndir kokhraustur í haust: 
„Af hverju ætti ég ekki að geta 
verið valinn verðmætastur?“ spurði 

hann í viðtali. Og svo stóð hann bara 
við stóru orðin – sisvona.

Rose var drifkrafturinn í efsta liði 
deildarinnar í allan vetur og sá til 
þess að Bulls drægjust ekki aftur úr 
þegar hinir máttarstólparnir, Joachim 
Noah og Carlos Boozer, meiddust. Rose 
skoraði 25 stig að meðaltali í leik, gaf 
7,7 stoðsendingar og tók 4,1 frákast.

Það eru allir að tapa sér 
yfir hæfileikum Blakes 

Griffin. Sumir kalla hann 
mikilvægasta leikmann sem 
litið hefur dagsins ljós í NBA-
deildinni í árafjöld, svo mjög 
muni hann trekkja að áhorf-
endur. Griffin hefur stökkkraft 
á við meðalpúmu, leikur sér að 
því að troða í andlitið á hvaða varn-
artrölli sem er og gefur glæsilegar 
stoðsendingar þess á milli. Og hann 
er á sínu fyrsta tímabili í deildinni.

Það er öllum ljóst að Blake Griff-
in er löngu búinn að rústa keppn-
ina um nýliða ársins. Hann hefur 
skorað 22,4 stig í leik, tekið 12,1 
frákast og gefið 3,7 stoðsending-
ar. Slík tölfræði er fáheyrð hjá 
nýliðum í seinni tíð. Og líklega 
hefur aldrei verið eins gaman 
að halda með Clippers.

Staðið við stóru orðin?
Þá er loksins komið að 
því. Tveggja mánaða 
rimma allra bestu 
körfuboltamanna heims 
hefst í dag, þegar bolt-
arnir taka að rúlla í 
úrslitakeppni NBA-deild-
arinnar. Stígur Helgason 
hleypur á hundavaði yfir 
leiktíðina sem leið.

L
engi framan af – raun-
ar alveg fram undir 
það síðasta – virt-
ist sem liðin leiktíð í 
deild hinna bestu yrði 
fyrst og fremst væmin 

dæmisaga um sigur liðsheildar-
innar. Tvö frábærlega mönnuð 
lið, Boston Celtics og San Anton-
io Spurs, stungu af hvort á sinni 
ströndinni, lið sem þó hvorugt 
reyndist síðar fá einn einasta leik-
mann kjörinn í byrjunarlið stjörnu-
leiksins. Svo kom naggur frá Chi-
cago, Derrick Rose að nafni, og 
eyðilagði þessa fallegu sögu.

Stóru orðin
Leiktíðinni var reyndar hálfpart-
inn þjófstartað þremur mánuðum 
fyrir fyrsta leik þegar augu heims-
ins beindust að sirkus LeBrons 
James, sem setti á svið heljarinnar 
sýningu og tilkynnti loks – efnis-
lega – að nú hygðist besti leikmað-
ur heims ganga til liðs við þann 
næstbesta undir merkjum Miami 
Heat. Ekki nóg með að fyrir væri á 
fleti Dwyane Wade, óhagganlegur 
fastamaður í liðum ársins, heldur 
fengu þeir líka til sín aðra stjörnu, 
Chris Bosh, sem fór fyrir misjöfnu 
liði Toronto Raptors í áraraðir við 
mikla eftirtekt.

Það var því ekki að undra að 
miklar vonir væru bundnar við 
Miami-liðið. Aldrei fyrr höfðu 
þrjú stirni af þessari stærðar-
gráðu sameinast undir einum 
hatti á hátindi ferilsins. Og ekki 
vantaði heldur yfirlýsingarnar. 
Þeir ætluðu sér titil. Hetjurnar 
vældu reyndar undan sjálfskap-
aðri pressunni þegar á leið og sök-
uðu heiminn um að vilja sér illt. 
Gamla brýnið Charles Barkley 
svaraði þeim svona: „Dwyane, þú 
veist að ég elska þig – en það er 
öllum sama um Miami Heat. Þeir 
einu sem hata Miami Heat eru 
aðdáendur Cleveland Cavaliers.“

LeBron-lausir Kavaljerar sátu 
enda eftir með sárt ennið og 
hröpuðu niður töfluna milli ára; 
umturnuðust í einni hendingu úr 
einu besta liði deildarinnar í eitt 
það alslakasta. Það segir sína sögu 
um leikmanninn sem þeir misstu. 
Og þótt hér og þar örlaði á þórðar-

gleði yfir því að Miami hafi ekki 
gjörsigrað í hverjum einasta leik 
verður ekki horft fram hjá því að 
árangurinn er býsna góður. Liðið 
hafnaði í öðru sæti í austurdeild-
inni, fyrir ofan Boston. Það þarf 
varla nokkur að væla yfir því.

Grænu risarnir og meiðslin
Boston-menn, sem byrjuðu tíma-
bilið svo firnavel og virtust á 
köflum ósigrandi, létu undan síga 
eftir áramót og höfnuðu að lokum 
í þriðja sæti austurdeildarinnar. 
Líklega hefur skortur á miðherj-
um haft þar sitt að segja. Það leit 
ekki illa út á pappírunum að geta 
valið á milli hinna tröllvöxnu Sha-
quilles O‘Neill og Kendricks Perk-
ins, en þar sem báðir eru krónísk-
ir meiðslapésar mæddi í upphafi 
óþyrmilega á Shaq, þangað til 
hann meiddist – auðvitað. Þá sneri 
Perkins aftur, en var af einhverj-

um furðulegum ástæðum skipt 
rakleiðis til Oklahoma City Thun-
der fyrir framherjann Jeff Green, 
minni spámenn og skiptimynt.

Ætla mætti að þetta gæti komið 
í bakið á Boston-liðinu þegar það 
mætir rækilega betrumbættu liði 
New York Knicks í fyrstu umferð 
úrslitakeppninnar … en þó ekki. 
Knicks hafa nefnilega valdið tölu-
verðum vonbrigðum í vetur. Þeir 
nældu í fyrsta stórstirnið þegar 
þeir fengu kraftframherjann 
Amar‘e Stoudemire frá Phoenix 
Suns í fyrrasumar og bættu um 
betur í febrúar þegar þeir keyptu 
Carmelo Anthony dýru verði (eink-
um í leikmönnum talið) og fengu 
reynsluboltann Chauncey Billups 
með í kaupbæti til að stýra leikn-
um. Þrátt fyrir stjörnufansinn 
slefuðu strákarnir úr Stóra epl-
inu ekki nema í sjötta sæti austur-
deildarinnar og unnu aðeins rétt 

ríflega helming leikja sinna. Samt 
áttu þeir tvo af fimm stigahæstu 
leikmönnum deildarinnar – eins 
og Miami.

Þrír turnar í vestri
Í vestrinu hafa þrír turnar gnæft 
yfir önnur lið nánast alla leiktíð-
ina. Sá fyrsti heitir San Anton-
io Spurs og kom nokkuð á óvart 
með ótrúlegri byrjun í haust sem 
svo lauk í raun aldrei. Hinir leik-
reyndu Tim Duncan, Tony Parker 
og Manu Ginobili slökktu strax í 
öllum vangaveltum um að menn 
þyrftu að vera nýskriðnir úr 
háskóla til að geta eitthvað í körfu-
bolta – og vinna jafnvel heila deild. 
Það hefði þó ekki tekist nema með 
dyggu liðsinni óvenjubreiðs hóps 
af frambærilegum leikmönnum 
að hífa liðið upp úr sjöunda sæti 
vesturdeildarinnar í fyrra, upp á 
toppinn í ár.

Dallas Mavericks átti líka fljúg-
andi start, með Dirk Nowitzki og 
Jason Kidd sem fyrr í broddi fylk-
ingar, og endaði í þriðja sætinu á 
vesturströndinni. Viðureign þeirra 
við Portland Trail Blazers í fyrstu 
umferð úrslitanna gæti orðið með 
þeim allra bestu, enda hefur Port-
land sýnt æði lipra tilburði, jafn-
vel þótt einn þeirra besti maður, 
Brandon Roy, hafi að mestu verið 
frá vegna meiðsla.

Meistarar síðasta árs, Los Ange-
les Lakers, voru lengur í gang en 
við var búist en eftir afar dapra 
frammistöðu í aðdraganda stjörnu-
leiksins í febrúar settu þeir í 
fimmta gír og unnu sautján leiki 
á móti einum. Þeir gáfu reynd-
ar eftir í blálokin en þessi miklu 
sprettur skilaði Kobe Bryant og 
félögum öðru sætinu í vestur-
deildinni. Enginn ætti að þurfa 
að furða sig á því ef þeir kafsigla 

BESTUR? LeBron James hefur verið í eldlínunni með Miami Heat síðan síðasta sumar. Tim Duncan, Tony Parker og félagar í San Antonio tróna hins vegar á toppi vesturdeildar-
innar eftir frábæra leiktíð. Bæði lið hljóta að gera tilkall til meistaratitilsins, en hindranirnar sem þarf fyrst að ryðja úr vegi eru margar og fáar þeirra auðveldar. NORDICPHOTOS/AFP
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Karlsson Pennar: Friðrika Benónýsdóttir Júlía Margrét Alexandersdóttir, Ragnheiður 
Tryggvadóttir og Þórdís Lilja Gunnarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður 
Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagn@365.is

GÓÐ HUGMYND

Þeir sem ætla að gefa páskaegg um 
páskana geta bætt um betur með 
því að lauma hring, persónulegum 
skilaboðum, málshætti eða einhverj-
um öðrum sniðugheitum inn í eggið. 
Söluaðilar sem á annað borð búa til 
páskaegg bjóða flestir viðskiptavin-
um sínum þennan möguleika. Sumir 
einskorða þjónustuna við eigin fram-
leiðslu en aðrir taka við öllum gerðum 
páskeggja. Þjónustuna þarf sjaldnast 
að panta með miklum fyrirvara, nema 
þegar óskað er eftir sérstakri tegund 
eggja eða stóru upplagi; yfirleitt er 
nóg að mæta á staðinn og bíða meðan 
gert er að egginu.

Persónuleg páskaegg

Páskarnir eru alltaf svolítið áreiðanlegir. Öfugt við jólin ber páskana 
alltaf upp á sama vikudegi, eru alltaf að minnsta kosti fimm daga 
samfleytt frí, og enginn þarf að spá í því hvort það verði branda-

páskar eða stórubrandapáskar. Skírdagur á fimmtudegi og annar í pásk-
um á mánudegi. Nokkuð traust og enginn er svikinn af kærkomnum 
hvíldardögum.

Það er ekki erfitt að festa yndi við þennan tíma því þar að auki er 
undirbúningurinn léttur í maga. Páskaboðin ekki eins og langavitleysa, 
engir páskagjafalistar og náttföt, útvarp, þögn og súkkulaði á boð-
stólum. Einmitt vegna þess að ekki þarf að hengja upp seríur, græja 
tré og hringja á jólasvein gefst einkar góður tími til að nostra við 
páskamatseðilinn og gefa sér tíma í að, tja … til að mynda stinga 100 
hvítlauksgeirum í lambalærið (hreinasta sælgæti). Eða leggjast yfir for-
rétt og setja stefnuna á að hann minni á listmun að nostri loknu. Svona 
að minnsta kosti hjá þeim dverghögu. Klambrararnir sætta sig þá bara 
við sjónrænt stórslys á diski sem bragðast þá í það minnsta kannski vel. 
Svo ekki sé minnst á súkkulaðið (þegar hér er komið við sögu hljóma 
ég kannski eins og trúvillingur með tilhneigingu til ofáts sem nýtir 
páskafríið í að troða sig út en það má auðvitað ekki 
gleyma þeirri staðreynd að páskarnir 
eru hátíðin sem kristin trú snýst 
um. Og maður leiðir auðvitað 
hugann að því á milli mála.)

Matarblaðið í dag er helgað 
þeim dásamlegu páskadög-
um sem fram undan eru. 
Lambahryggvöðvi er 
borinn fram grill-
aður með eplasalati 
og sætkartöflukró-
kettum. Norðurlanda-
meistarinn í súkk-
ulaði snarar fram 
spennandi eftirrétti 
úr páskaeggjum og 
rúsínan er þriggja rétta 
matseðill, þar sem egg spila 
stórt hlutverk í hverjum rétti, 
þar á meðal klassískur eggjapúns í 
eftirrétt. 

Til hátíða-
brigða

Annað kjöt 
en fuglakjöt

F For-
réttur A Aðal-

réttur E Eftir-
réttur

Hollt M Með-
læti

Sætindi

SÖRUKREM
½ l rjómi
150 g suðusúkkulaði 
eða mjólkursúkkulaði 
að eigin smekk og 
dálæti

Rjómi soðinn upp og 
súkku laði látið bráðna 
í rjómanum. Geymt í 
kæli yfir nótt og síðan 
þeytt upp eins og 
rjómi.

KEXMULNINGUR
50 g smjör
50 g hveiti
50 g sykur
50 g möndlumjöl eða 
fínt saxaðar möndlur

Hrærið öllu saman og 
bakið í ofni við 170°C 
í kurli þar til stökkt. 
Látið kólna.

PÁSKAEGGJAÁBÆTIR MEÐ 
GULRÓTARSÚPU OG RJÓMAÉ

g borða sjálfur ekki bita 
af súkkulaði um páskana 
því ég er í aðhaldi fyrir 
heimsmeistarakeppn-
ina í haust og veit ég 

verð kaffærður í súkkulaði þegar 
æfingar hefjast fyrir alvöru í 
sumar,“ segir Ásgeir Sandholt 
sætabrauðsmeistari, sem á veg og 
vanda að páskaábæti blaðsins, en 
þar teygir hann notkun venjulegra 
páskaeggja yfir á ábætisdiska þar 
sem unaðsleg fylling er stökk-
ur kexmulningur og svalt Söru-
krem með kaldri gulrótarsúpu og 
vanillurjóma. 

Ásgeiri verður ekki skotaskuld 
úr því að snara fram frumlegum 
og lostætum ábætisréttum því 
hann hefur um árabil verið marg-
verðlaunaður eftirréttameistari 
íslenska kokkalandsliðsins og 
lenti nýverið í 1. sæti hinnar virtu 
Barry Callebaut-súkkulaðimeist-
arakeppni í Kaupmannahöfn. Þá 
keppir hann um heimsmeistara-
titil í súkkulaði í París í október.

Ásgeir handgerir páskaegg í 
hundraðavís með eigin góðgæti.

„Til að brjóta upp hefðbundið 
eggjaform geri ég nú stolta páska-
hana úr súkkulaði, en árlega koma 
til mín fastir viðskipavinir sem 
fylla páskaegg sinnar heittelsk-
uðu með demöntum, bíllyklum, 
flugmiðum eða öðru óvæntu, en 
málshættirnir eru líka einstakir 

Það læknar
ENGINN LOSTANN
Ásgeir Sandholt konditor er fremstur allra á Norðurlöndum þegar kemur að 
bragði, áferð og útliti súkkulaðis. Páskaábætir Ásgeirs er unaðsleg upplifun.

Ásgeir Sandholt, sætabrauðsmeistari í 
Bakarí Sandholt og nýkrýndur Norður-
landameistari í súkkulaði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Páskaegg með svölu Sörukremi, kexmulningi, gulrótarsúpu og vanillurjóma er 
ævintýraupplifun fyrir bragðlaukana og fallegur ábætir fyrir augað á páskadags-
kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

því þá samdi Dagur Gunnars-
son blaðamaður í eigin húmor á 
Spáni,“ segir Ásgeir og nefnir 

gömul sannindi og ný í einum af 
málsháttum Dags: „Það læknar 
enginn lostann“.  - þlg

GULRÓTARSÚPA
2 gulrætur
1 ástaraldin

Pressið safa úr gulrótum og skafið inni-
hald úr ástaraldini. Blandið saman og 
berið fram kalt.

VANILLURJÓMI
Léttþeyttur rjómi með ögn af sykri og 
vanillukornum.

Kljúfið í sundur lítil páskaegg, eða bræðið 
súkkulaði í páskaeggjamót heima. Setjið 
kexmulning í botn annars páskaeggja-
helmingsins og kælt Sörukrem í kúlu þar 
ofan á. Tyllið hinum helmingi páskaeggs-
ins ofan á ásamt meiri kexmulningi, berið 
fram með gulrótarsúpu og vanillurjóma 
og skreytið enn frekar með sælgæti eða 
súkkulaðiskrauti. Athugið að einnig má 
nota tilbúið kex í kexmulning, sem þá er 
malað í matvinnsluvél.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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CARLO Borð
220X100

Verð: 108.000,-

Glerskápur
Breidd 100cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð  160(248)X100

Verð:178.000,-
HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Skenkur Breidd: 180cm

Verð:178.000,-

COMO
ERIC TV Skenkur 

Breidd: 210m

Verð:129.900,-

LUCAS leður hornsófi
Stærð: 285X223

Verð:339.000,-

ROMEO leðurtungusófi
Stærð: 320X165

Verð:328.000,-

PINK DREAM tungusófi
Stærð: 292X160

Verð:194.650,-

NORGE tungusófi
Stærð: 302X215

Verð:246.600,-

NEW ENGLAND tungusófi
Stærð: 252X165

TILBOÐSVERÐ:169.200,-
TANGO stóll

Verð: 15.900,-
PRIMA stóll

Verð: 13.800,-
VEGAS leðurstóll

Verð: 16.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is



  

 

S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...  

 Mylur alla ávexti, grænmeti  
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
 Býr til heita súpu og ís
 Uppskriftarbók og DVD diskur fylgir  
  

 Vita Mix svunta og 
 kanna fylgja með á  
 meðan birgðir endast
 

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 

Teygjutoppur með blúndu 
1.990,- SM / ML  10 litir
Fiðrildatoppur 
5.990,- S – M – L 
Blúndutoppar 
2.690,- S – M – L 10 litir
Teygjubolur plain 
1.990,- ein stærð 6 litir

SOHO/MARKET 
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16 
sími 553 7300 

Breyttur opnunartími mán–fös 12–18 og laugd 12–17

LÚR - BETRI HVÍLD

www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Frábært úrval sófa 
og hvíldarstóla

Eggin í forgrun
FJÖLSKYLDUMÁLTÍÐ Á S 
Egg eru frjósemistákn og vorboðar og hafa tengst páskahaldi um aldir. Hér er að finna     
fjölskylduhádegisverði á skírdag, þar sem egg eru uppistaðan í öllum réttunum. Allar   

Djöflaegg draga nafn sitt aHrísgrjónaréttur með laxi og eggjum er léttur og vorlegur aðalréttur sem svíkur engan. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Eggjadesert með koníaki e

F A E

FORRÉTTUR: 

FYLLT EGG

12 stór harðsoðin egg
1-2 msk. smátt söxuð basilíka
4 til 6 msk. majónes
1 tsk. Dijon-sinnep 
Salt og pipar eftir smekk 
¼ rauðlaukur, mjög smátt skorinn
nokkrir kirsuberjatómatar, skornir smátt (má 
sleppa)
paprikuduft (má sleppa)

Flysjið skurnina af eggjunum og skerið 
þau langsum í tvennt. Takið rauð-

urnar úr, setjið í skál og stapp-
ið. Bætið hinum hráefnunum 
saman við og hrærið vel. Fyllið 
eggjahvíturnar með blönd-
unni og skreytið með hálfri 
sneið af kirsuberjatómat eða 
stráið örlitlu paprikudufti yfir.

AÐALRÉTTUR: 

HRÍSGRJÓNARÉTTUR MEÐ 
LAXI OG EGGJUM

225 g hrísgrjón
4 kardimommur, marðar
75 g frosnar grænar baunir
6 stór egg
350 g soðinn lax
25 g smjör
Púrrulaukur eftir smekk, smátt skorinn
1 msk. karrímauk
3 msk. sýrður rjómi 
4 msk. fersk steinselja, smátt söxuð
Salt og nýmalaður svartur pipar

Sjóðið hrísgrjónin samkvæmt leiðbeiningum og setjið 
kardimommurnar út í vatnið um leið og suðan kemur 
upp. Sjóðið eggin í 6 mínútur, kælið, flysjið, skerið 
hvert egg í fjóra hluta og setjið til hliðar. Roðflettið og 
beinhreinsið laxinn. Bræðið smjörið á pönnu, bætið 
karrímauki og púrrulauk út í og látið malla í 1-2 mín-



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Hrafnhildi Skúladóttur, fyrirliða Íslandsmeistara Vals í handbolta kvenna, finnst kósíhelgar heima bestar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þ
etta verður páska- og partíhelgi,“ segir Hrafnhildur sem í kvöld mun fagna Íslands-
meistaratitli Valskvenna þriðja kvöldið í röð í lokahófi á Hlíðarenda.

„Það venst ótrúlega vel að vinna og stórkostlegt að hampa bikarnum, ekki síst þar 
sem fleiri höfðu trú á Fram-liðinu, en það hleypti nú bara enn meira kappi í okkur,“ 

segir Hrafnhildur, enn í sigurvímu og verðskuldaðri pásu fram yfir helgi.
„Við höfum spilað alla laugardaga í vetur og afar fátítt að ég eigi heila fríhelgi. Þegar það 

gerist er draumurinn að upplifa algjöran frið, fuglasöng og notalegheit með fjölskyldunni 
í sumarbústað, en gangi það ekki upp finnst mér best að vera heima í kósíheitum,“ segir 
Hrafnhildur. Hún byrjaði að æfa handbolta á tólfta ári og hefur verið í landsliðinu síðastliðin 
fjórtán ár, sem hún segir alltaf jafn skemmtilegt. Hún er kennari að mennt og kennir tíu ára 
börnum í Hofsstaðaskóla.

„Nú kallar landsliðið á mánudag þegar við förum til Tyrklands og því tek ég dálítinn páska-
snúning um helgina, en ég þjófstartaði páskunum með páskaeggi sem er langt komið vegna 
Tyrklandsferðarinnar,“ segir Hrafnhildur hláturmild og maulandi páskaeggsbrot með lítilli 
dóttur sinni sem er heima með hlaupabólu. 

 „Ég hef því miður ekki alltof mikinn tíma fyrir blessuð börnin mín, en við höldum fast við 
okkar ritúal þegar kósíhelgar gefast. Hluti af því er að naglalakka táslurnar á litlu skvísunni 
minni, en svo spilum við líka borðspil og erum miklar félagsverur sem njótum þess að fá 

gesti og heimsækja aðra,“ segir Hrafnhildur sem á skilningsríkan eig-
inmann og dæturnar Viktoríu Dís 10 ára og Alexöndru Ósk 3 ára.

„Handboltinn nýtur fulls stuðnings á heimilinu því annars mundi 
þetta aldrei ganga upp. Karlinn minn tekur mikinn þátt í þessu, 

mætir á alla leiki, og telur ekki eftir sér að vera með krakkana. 
Sjálfur er hann mikið fjarverandi vegna sinnar vinnu og stund-
um mætumst við í útihurðinni þegar hann 
fer út og ég kem inn. Dæturnar hafa van-
ist þessu lífi frá því að þær voru nokk-
urra mánaða því þá þurfti ég fljótt að 
fara utan í langar landsliðsferðir. Því 

fylgir að sjálfsögðu söknuður en á 
sama tíma er alltaf jafn yndis-

legt að koma heim á ný og það 
þýðir lítið að vera með sam-

viskubit, enda tók ég ákvörð-
un um að vera í boltanum 

alla leið og þá kostar það 
þetta.“

thordis@frettabladid.is

Þjófstartar páskunum

S.L.Á.T.U.R  (samtök listrænt ágengra tónsmíða 
umhverfis Reykjavík) munu láta að sér kveða á 

sýningunni Hjóðheimum sem stendur yfir í Lista-
safni Íslands í dag. Tónskáldin flytja bæði fyrirlestra 

um tónsmíðaaðferðir og halda tónleika þar sem 
verk þeirra verða flutt. Dagskráin hefst klukkan 13 

og stendur til 15.45.

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

Opið 
mán - fös 10-18, 

laugardaga 10-16

Stuttkápur 
verð frá 

19,900 til
37,900 kr.

Yfi rhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Mjúka 
 fermingargjöfin

Lín Design   Laugavegi 176  Sími 533 2220   www.lindesign.isNýtt kortatímabil

Rúmföt frá 6.960 kr
Fallegar gjafir á fermingartilboði

sendum frítt á pósthús
www.lindesign.is

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing

and allt. 
á
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Alþjóðlegur  dagur sjálfstæðra plötubúða er haldinn 
hátíðlegur um allan heim í dag. Plötubúðin Lucky Records, 
á Hverfisgötu 82, tekur virkan þátt. Búðin stendur opin frá 
10-20 og verður fjölbreytt tónleikadagskrá.

Á sýningunni verður vörulína Toyota 
kynnt og sértilboð á völdum Toyota-
bifreiðum. Sýningin er haldin í sam-
vinnu við Ellingsen sem mun sýna 
ferðavagna og útivistarvörur hjá 
Toyota í Kópavogi. Ellingsen býður 
sýningargestum um land allt upp á 
sérstök afsláttarkjör í tengslum við 
sýninguna. Einnig gefst frábært tæki-
færi til þess að undirbúa bílinn fyrir 
sumarið með dráttarbeisli, glugga-
vindhlífum, húddhlífum og fleiru því 
20% afsláttur verður af öllum Toyota-
aukahlutum.
Ýmis glaðningur verður í boði, happ-
drætti, páskaglaðningur fyrir börnin 
og gómsætar veitingar.

Stórsýning Toyota
TOYOTA Í KÓPAVOGI, REYKJANESBÆ, 
Á SELFOSSI OG AKUREYRI HALDA 
STÓRSÝNINGU MILLI 12 OG 16 Í DAG.

Toyota verður með sýningu um helgina.

„Það er mikil gróska í veitingahúsabransan-
um. Ef ég á að giska þá tel ég vera að bætast 
við að minnsta kosti 400 sæti á veitingastöð-
um í borginni og um 100 á Akureyri. Allt eru 
þetta staðir með matseðla og í fínni kantinum,“ 
segir Hafliði Halldórsson, forseti Klúbbs mat-
reiðslumeistara. Hann telur ástæðu þessarar 
uppbyggingar einfaldlega bjartsýni á fjölgun 
ferðamanna sem kunni að meta vel fram bor-
inn mat á diskinn sinn. „Ég vona að okkur tak-
ist að hafa markaðinn sem eðlilegastan þannig 
að þessi viðbót verði bara til góðs,“ segir hann.

Sjávargrillið við Skólavörðustíg 14 var opnað 
fyrstu gestum í fyrrakvöld. Það er í eigu Gúst-
afs Axels Gunnarssonar matreiðslumanns árs-

ins 2010. Í Hörpunni verða tveir staðir teknir 
í notkun í maí, Kolalestin með Miðjarðarhafs-
matargerð í hæsta klassa, ásamt fleiru og 
Munnharpan sem mun hafa norræna smárétti 
á sínum seðli. Gillmarkaðurinn hennar Hrefnu 
Sætran sem er í gömlu, nýendurgerðu húsunum 
við Lækjargötu, á svo að verða tilbúinn seint í 
maí þegar sumarsólin seiðir gesti í stórum stíl 
í miðbæinn. 

Svo við snúum okkur að Akureyri þá er Goya 
nýjasti staðurinn þar. Opnaði fyrir tveim-
ur vikum eða svo með spænska tapasrétti. 
Hann er í Listagilinu og það er líka Rub23 
sem er nýlegur fisk- og sushi-staður. Þá má 
ekki gleyma 1862 Nordic Bistro í Menningar-

húsinu Hofi með danskt smurbrauð og fleira 
fínerí. Þótt Hafliði viti ekki um fleiri nýja staði 
á landsbyggðinni segir hann veitingamenn þar 
standa sig æ betur í því að bjóða upp á hráefni 
hver úr sínu héraði sem sé mjög jákvætt. Ferða-
menn kunni betur að meta það en eitthvað sem 
er flutt yfir hafið.  

En hvað um verðið. Er það við hæfi Jóns og 
Gunnu? „Ég get ekki lofað því en þó er það svo 
að verð á háklassa veitingastððum á Íslandi er 
mun lægra en í löndunum sem við berum okkur 
saman við. Á matnum sérstaklega, ég skal ekki 
segja um vínið. Íslenskir veitingamenn hafa í 
árferðinu undanfarið tekið á sig miklar hráefn-
ishækkanir og haldið verðinu niðri.“ - gun

„Það er mikið að gerast í bransanum,“ segir Hafliði, 
forseti Klúbbs matreiðslumeistara. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sjávargrillið er nýjasti staðurinn í borginni. 

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

10%
25%

Af því tilefni bjóðum við upp á 20% afslátt
af öllum vörum fram á sunnudag

1
árs

Við erum

KR INGLUNNI
S:  5688777

Vertu með í skemmtilegum afmælisleik. Þú gætir unnið 
eitt af hundrað glæsilegum páskaeggjum númer 10 
frá Freyju. Það eina sem þú þarft að gera er að 
skrá þig á Vísi* fyrir 17. apríl og svara einni 
laufléttri spurningu. Tilkynnt verður 
um vinningshafa 18. apríl.

Sjaldan fellur 
eggið langt frá 

vinningshafanum

*visir.is/frettabladid

Sætum fjölgar um 500 
á fínum veitingastöðum
Sjávargrillið við Skólavörðustíg 14 var opnað almenningi í gær, fyrst þeirra nýju veitinga-
staða sem nú eru að spretta upp í miðborg Reykjavíkur. Svipuð þróun á sér stað í höfuð-
stað Norðurlands, Akureyri. 



Nýja fatalínan ELLA, sem frum-
sýnd var fyrir viku á veitinga-
staðnum 1919 í Pósthússtræti, er 
hugarfóstur Elínrósar Líndal en 
hún og Katrín María Káradóttir 
yfirhönnuður línunnar, eiga veg 
og vanda af fatnaðinum. Fatnað-
urinn er framleiddur úr hágæða-
efnum, ull og silki meðal annars og 
tilheyrir hinni svokölluðu „slow-
fashion“ hreyfingu, 
þar sem áherslan 
er á gæði umfram 
magn. Fatnaður-
inn er bæði seld-
ur á vefverslun 
fyrirtækisins, 
ellabyel.com og 
í Kronkron.   
 - jma

Regluleg klipping  hefur ekkert með aukinn hárvöxt að gera ólíkt því sem 
margir halda fram. Hins vegar lítur hárið gjarnan betur út ef endar eru snyrtir.

Kjóll úr léttu ítölsku efni sem heitir 
Hally. Skemmtilegur að því leyti að 
hægt er að breyta hálsmálinu á 
honum.

Spennandi íslensk ELLA 
ELLA er ný íslensk fata-, skartgripa- og ilmvatnslína sem kynnt var fyrir viku. Að baki línunni 
stendur Elínrós Líndal, stofnandi ELLA og hannar fatnaðinn ásamt Katrínu Maríu Káradóttur yfirhönnuði. 

Kjóll búinn 
til úr fjórum 
metrum af 
silki sem 
kallast 
Audrey, eftir 
sjálfri Audrey 
Hepburn. Hvít og blá peysa 

sem kallast Bella, 
saumuð á ítalíu 

úr sikli, kasmír og 
merínóull.

Kápa úr kasmírull og 
silki sem kallast BELLE 
De Jour. 

Fyrstu gallabuxurnar 

urðu til árið 1873 en 

uppfinninguna eiga 

þeir Jacob Davis og 

Levi Strauss. Þær hafa 

síðan verið vinsælasti 

klæðnaður Banda-

ríkjamanna. 20. maí 

er opinber afmælis-

dagur gallabuxna en 

þá fengu þeir félagar 

fyrsta eintakið í hend-

ur. Það fékk númerið 

139.121.

heimild www.
jeansguide.net

a f  h ú ð m j ó l k  o g  s t u r t u g e l u m  f y r i r  
d ö m u r  o g  h e r r a  í  f l e s t u m  v e r s l u n u m
v e g n a  n ý r r a  o g  b r e y t t r a  p a k k n i n g a .

Útsölustaðir: Hagkaup, Debenhams, Lyfja, Lyf og heilsa, önnur apótek og snyrtivöruverslanir.

50%
afsláttur



Með lykilinn
að þínu heimili

Skeljagrandi 1
107 Reykjavík
Björt og falleg 3ja herb endaíbúð

Stærð: 115,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Fasteignamat: 18.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Anddyri með fatahengi. Stofa og eldhús er eitt opið rými með léttu skilrúmi. Svalir beggja megin við
húsið. Svalir í stofu vísa út í garð þar sem er snyrtilegt leiksvæði. Vestursvalir þar sem inngangur er
með einstöku útsýni yfir sjóinn. Eldhús er með ljósmálaðri innréttingu og góðri vinnuaðstöðu. Bæði
herbergin eru rúmgóð með fataskápum. Baðherbergi m/tengi fyrir þvottavél og baðkar með
sturtuaðstöðu. Þetta er snyrtilegt fjölbýli & sameignin öll til fyrirmyndar. Mjög stór sérgeymsla í kjallara.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

audur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15 - 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

824 7772

Básbryggja 39
110 Reykjavík
Glæsilegt raðhús í Bryggjuhverfinu

Stærð: 203 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 35.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Glæsileg eign á sjávarbakkanum.
Mjög vandað 203 fm. hús með bílskúr á besta stað í Bryggjuhverfinu í Grafarvogi. Frábært útsýni yfir
sjóinn með tilheyrandi dýralífi.  Allar nánari uppl. gefur Haukur í síma 699-2900 eða á
haukur@remax.is

Bær

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fast. hdl.

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi

runarsg@remax.is

haukur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 19. apríl milli 18 og 19

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

0

699-2900

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

thora@remax.is

777 2882

Kristján
Ólafsson
Lögg. Fasteignasali
kol@remax.is

Ég er með kaupendur að eignum í 101 Reykjavík
 herbergja –  ef húsfélag þá með aðkeyptri þjónustu við húsfélag/íbúa

Fáðu  verðmat og ráðleggingar þér að kostnaðarlausu
- hvort sem af viðskiptum verður eða ekki.

Hringdu núna 777 2882

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Naustabryggja 27
110 Reykjavík
"penthouse" auðveld kaup!!

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 26.150.000

Verð: 28.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilega íbúð á  tveimur hæðum í  bryggjuhverfinu við  Grafarvog.  Íbúðin er  á
tveimur efstu hæðum hússins. Íbúðinni fylgir stæði í  lokaðri bílageymslu. Íbúðin skiptist þannig, á neðri hæð
er eldhús, stofa, forstofa, eitt svefnherbergi og baðherbergi . Á efri hæðinni er svefnherbergi, baðherbergi og
sjónvarpsstofa.  Mikil lofthæð er í íbúðinni . Fallegt útsýni, tvennar svalir.
Nánari lýsing: Komið er inn í flísalagt anddyri. Eldhúsið er opið og rúmgott . Svalir eru út frá borðstofu  á neðri
hæðinni.  borðstofan er  rúmgóð .  Baðherbergið  er  með baðkeri,  sturtu  og glæsilegri  innréttingu.  Parket  er  á
gólfum stofunnar á efri hæð og herbergjanna en flísar á öðrum gólfum.
Gengið  er  upp  stiga  upp  á  efri  hæðina.  Stofan  er  rúmgóð  og  er  lofthæð  í  henni  mjög  mikil,  sjónvarpshol,
svefn/skrifstofuherbergi, baðherbergi og er útgengt  á svalir af efri hæð einnig.  Falleg íbúð með mikla lofthæð
á rólegum stað. Eignin er laus til afhendingar. áhvílandi ca.26.9m á góðum vöxtum með greiðslubyrði 113þús
kr. pr. mán.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

899 6753

8622001

Kvisthagi 3
107 Reykjavík
Glæsileg sérhæð og bílskúr

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1954
Fasteignamat: 25.300.000

Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilega efri sérhæð á Kvisthaga.
Um er að ræða 100 fm. efri sérhæð sem öll hefur verið endurnýjuð á liðnum 5 árum, auk 35 fm. bílskúrs.
Íbúðin hefur fallegt eldhús með borðkrók, stofu og borðstofu sem snúa í suð-vestur með svölum og útsýni út á
sjó. Hjónaherbergi er rúmgott með miklum skápum, stórt herbergi sem sameinað var úr tveimur herbergjum,
glæsilegt baðherbergi með hita í gólfi.
Gólfefni  eru  hvíttuð  eik  í  stofu,  holi  og  herbergjum,  mustangflísar  í  eldhúsi  og  svartar  mosaik-flísar  á  baði.
Innréttingar og skápar eru hvít-sprautulökkuð.
Bílskúr  er  stór  með  rafmagni  og  heitu  og  köldu  vatni.  Íbúðinni  fylgir  sér-bílastæði.  Þak  og  þakkantur  var
endurnýjað 2008, allir gluggar hafa verið endurnýjaðir og húsið nýlega málað að utan.
Þetta er sérlega glæsileg eign á eftirsóttum stað.
Allar  frekari  upplýsingar  veitir  Þóra  Birgis.  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

kol@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Laugardag kl. 17-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Stigahlið 2
105 Reykjavík
5-6 herbergja íbúð í Hlíðunum

Stærð: 135,7 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1956
Fasteignamat: 22.300.000

Verð: 24.900.000
Íbúðin er á 1. hæð - vel skipulögð með 3 svefnherbergjum og 3 stofum.
Komið er inn í forstofu/hol,úr holi er gengið inn í rúmgott eldhús með borðkrók og dúk á gólfi. Stofur eru
þrjár, þar af ein sem áður var svefnherbergi, auðvelt er að breyta til baka. Gangur með 3 svefnherb. og
baðherbergi. Eigninni fylgir auk þess sér geymsla og þvottahús í sameign. Innréttingar eru
upprunalegar.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 og thora@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

kol@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á laugardag 16-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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VAKTSTJÓRI Í SAL
ÞJÓNUSTULUNDAÐUR ORKUBOLTI  
MEÐ REYNSLU Í VEITINGAHEIMINUM

BARÞJÓNAR
LÍFSGLAÐIR KOKKTEILHRISTARAR

ÞJÓNAR
JÁKVÆÐIR OG ÞJÓNUSTULUNDAÐIR 

KOKKANEMI
LANDSLIÐSKOKKUR FRAMTÍÐARINNAR 

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir rétta fólkið.

Nánari upplýsingar veitir  
Ágúst Reynisson í tölvupósti,  
agust@fiskmarkadurinn.is

NÝR VEITINGASTAÐUR
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI

GRILLMARKAÐURINN 
LÆKJARGÖTU 2b

Helstu verkefni:

Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðarkerfa og gagnagrunna

Vöruþróun og verkefnastýring

Þjónusta við innri viðskiptavini

Samskipti við ytri þjónustuaðila

Önnur tilfallandi verkefni

VILT ÞÚ VINNA Í BESTU 
TÖLVUDEILD Í HEIMI?

VIÐ LEITUM AÐ TÖLVUNARFRÆÐINGI

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun 

Þekking á forritun í Microsoft umhverfi (.NET, Visual Studio)

Þekking á Java og  XML

Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

Færni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veitir Einar Páll Guðlaugsson, deildarstjóri upp-
lýsingatæknideildar, í síma 580 7002 eða á netfangið einar@securitas.is. 
Sótt skal um öll störf á heimasíðu Securitas hf., www.securitas.is, 
í síðasta lagi þriðjudaginn 26. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði er heitið. 

Securitas hf. er þjónustufyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1979. 
Hjá Securitas starfa um 400 manns og eru starfsstöðvar félagsins 
og dótturfélaga í Reykjavík, Reykjanesbæ, á Akureyri og  Reyðarfirði.  
Gildi Securitas eru: Heiðarleiki – Árvekni – Hjálpsemi.
Í boði er framtíðarstarf  í skemmtilegum hópi. Framúrskarandi vinnuaðstaða 
og tækifæri til að þróast í starfi. Hjá Upplýsingatæknideild Securitas starfa 
í dag þrír starfsmenn. Starfið hentar bæði konum og körlum.

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Merking - Skiltagerð.
Óskum eftir starfsmönnum til sumarstarfa við

skiltagerð og tengd verkefni.
Reynsla af svipaðri starfsemi æskileg.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti á merking@merking.is 

sími: 511 1144
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Norges Geotekniske Institutt (NGI) leitar að reyndu fagfólki á ofangreindum fagsviðum. 
Sjá nánar á heimasíðu NGI.

NGI verður þátttakandi í starfakynningu í Ráðhúsi Reykjavíkur föstudaginn 15. apríl 
kl. 16-19 og laugardaginn 16. april kl. 12-18.

NGI er leiðandi fyrirtæki í rannsóknum og ráðgjafaþjónustu á sviði jarðtækni og skyldra 
fagsviða á alþjóðavísu. 

www.ngi.no/en

Jarðverkfræðingur
Verkfræðingur á sviði jarðtækni
Vatnajarðfræðingur

Jarðverkfræðingur 
Verkfræðingur á sviði jarðtækni
Vatnajarðfræðingur

JOB REFERENCE : 05/11

EFTA Surveillance Authority webpage: 
www.eftasurv.int

Role description:
The EFTA Surveillance Authority  is seeking
three case handlers for its Internal Market
Affairs Directorate.  The successful appli-
cants will be  assigned responsibilities for
general surveillance work (case handling),
in the following areas in particular:  Free
movement of goods (one position); free
movement of services and establishment,
including the Services Directive (one posi-
tion); transport law, aviation and mar-
itime law and security in particular (one
position). The Authority may assign to the
successful applicant additional or new
duties, temporarily or for the duration his
or her contract.

Essential:
l University degree in law, or equivalent,

and, preferably, a post-graduate
degree in European law,

l Very good knowledge of the general
framework of the EEA or EU law and
expertise in Internal Market law (four
freedoms in particular),

l Relevant working experience in private
and/or public sector,

l Excellent command of written and spo-
ken English,

l Computer literacy,
l Ability to work both independently and

in a team in an international environ-
ment.

Desirable:
l Knowledge of and familiarity with the

functioning of the European Economic
Area, and the EFTA States,

l Professional experience involving the
institutions of the EU and the EEA,

l Good understanding of Norwe gian,
Icelandic, or German (EFTA languages).

Performance indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving, quality and
result orientation, compliance with inter-
nal rules, processes and instructions,
autonomy, motivation to work, personal
efficiency and initiative.

Conditions :
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72 per
year.  Depending on, inter alia, family sta-
tus, allowances and benefits apply. Favo -
ra ble tax conditions apply.  Overview of
conditions at
http://www.eftasurv.int/about-theau-
thority/vacancies/recruitment-poli-
cy.

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other
States that are party to the EEA Agree -
ment.

Start date: Summer/autumn 2011
Type and duration of appointment: fixed-
term three years contract. 
Job title : Officer.  
If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional three
years contract may be offered. 

Deadline for application: 
8 May 2011
Interviews: May/June 2011 
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Questions regarding the post may be
posed to Mr Ólafur Einarsson, 
Director of the Internal Market Affairs
Directorate, to +32 (0)2 286 18 73 or
Ms Tuula Nieminen, Deputy Director at
+32 (0)2 286 18 67.

Questions regarding the recruitment 
process may be posed to Mr Erik J.
Eidem, Director of Administration 
(+32 (0)2 286 18 90) or 
Ms Sophie Jeannon, HR Assistant 
(+32 (0)2 286 18 93).

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling them to participate in the European internal
market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and
operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Internal Market Affairs Officers

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Starf með yngri einstaklingum
með langvinna sjúkdóma.
Skógarbær leitar að einstaklingi til að sjá um dægra-
dvöl og félagsskap fyrir þennan hóp. Þekking og 
reynsla af langveikum er æskileg.

Verkefnið er styrkt er  af Lionsklúbbnum Frey í Rekja-
vík. Um er að ræða tímabundið verkefni  sem hefst 
í byrjun júni og lýkur í lok ágúst. Starfshlutfall er 
samkomulag.

Upplagt tækifæri fyrir félags- eða sálfræðinema.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mai næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Helga Tryggvadóttir hjúkru-
narfræðingu í síma 5102121 / 8468441 / 5102101 
hjukrun1@skogar.is

JOB REFERENCE : 04/11

EFTA Surveillance Authority webpage:   
www.eftasurv.int

Role description:
The successful applicant will be assigned
responsibility for on-the-spot inspections
in the EFTA States related to feed and food
safety, animal health and animal welfare.
However, depending on workload and other
requirements, the responsibilities may be
changed.

Essential:
l University degree in veterinary sciences

or related sciences,
l Knowledge of and familiarity with the

functioning of the European Economic
Area, and the EFTA States,

l Knowledge of EEA legislation and inspec-
tion techniques related to food and feed
safety, animal health and animal welfare,

l Relevant working experience in private
and/or public sector,

l Excellent oral and written command of
English, and an ability to communicate
in Norwegian or Icelandic,

l Computer literacy,
l Ability to work both independently and

in a team in an international environ-
ment.

Desirable:
l Professional experience involving the

institutions of the EU and the EEA.

Performance indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving, quality and
result orientation, compliance with inter-
nal rules, processes and instructions,
autonomy, motivation to work, personal
efficiency and initiative.

Conditions :
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72 per
year.  Depending on, inter alia, family sta-
tus, allowances and benefits apply.  Fa vo ra -
ble tax conditions apply.  Overview of con -
ditions at: http://www.eftasurv.int/
about-the-authority/vacancies/
recruitment-policy.

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other States
that are party to the EEA Agreement.
Start date:  Summer/autumn 2011
Type and duration of appointment: fixed-
term three years contract. 
Job title : Officer.  

If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional three
years contract may be offered.  
Deadline for application: 8 May 2011
Interviews: May 2011
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Questions regarding the post may be
posed to Mr Ólafur Einarsson, Director of
the Internal Market Affairs Directorate, to
+32 (0)2 286 18 73, or Olafur Valsson,
Deputy Director at +32 (0)2 286 1868
Questions regarding the recruitment 
process may be posed to Mr Erik J. Eidem,
Director of Administration, 
to +32 (0)2 286 18 90 or 
Ms Sophie Jeannon, HR Assistant, 
to +32 (0)2 286 18 93.  

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling them to participate in the European internal
market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and
operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Veterinary inspector
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ÓSKUM EFTIR VÖNUM TRÉSMIÐ
Óskum eftir vönum trésmið á trésmíðaverkstæði 
okkar á höfuðborgarsvæðinu.  Þarf að vera vanur 
vinnu á Rover A3 tölvufræsara.  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
tsh@centrum.is

Hjúkrunarfræðingar óskast 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á kvöld- og 
helgarvaktir. Um er að ræða 60% starfshlutfall.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir í síma 510-2101
jonbjorg@skogar.is 

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Sölufulltrúa vantar
 
Vogue í Mörkinni 4, Reykjavík, leitar eftir sam-
viskusömum sölufulltrúa til starfa sem fyrst. Til 
greina kemur bæði fullt starf eða hlutastarf.
Æskilegt er að umsækjendur séu 20 ára eða eldri, 
hafi reynslu af verslunarstarfi eða saumaskap og 
áhuga á fata og gardínuefnum.

Umsækjandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur: 
Mannleg samskipti
Söluhæfileika
Áhuga á tískustraumum í fata og gardínuefnum. 
Tölvukunnáttu: word, excel og outlook og hæfileika 
til að læra á tölvukerfi verslunarinnar.
Aðstoða við að panta og bóka vörur. 
Taka á móti pöntunum
Saumakunnátta (æskileg en ekki nauðsynleg)
 
Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd fyrir 27 
apríl nk. á netfang: vogue@vogue.is eða 
sveinndal@vogue.is 
Nánari upplýsingar gefur Sveinn Dal Sigmarsson í 
síma: 8921170.

Vogue
Mörkinni 4 104 Reykjavík s. 533 3500

FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI I 101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS
WWW.FJARVAKUR.IS

SÉRFRÆÐINGAR Í 
FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU

VIÐSKIPTAFRÆÐINGAR
TÖLVUNAR- OG/EÐA KERFISFRÆÐINGAR
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ÞJÓNUSTUSTJÓRI 
/ AÐALBÓKARI Í FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU 
STARFSSVIÐ 
II Yfirumsjón með bókhaldi ákveðinna 
 viðskiptavina 
II Afstemmingar og lokafrágangur 
 í mánaðar- og árshlutauppgjörum.
II Skil á bókhaldi til endurskoðunar 
II Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur 
II Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum 

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR 
Viðskipafræðimenntun af endurskoðunar- eða 
fjármálasviði. Mikil reynsla á sviði bókhalds, af 
afstemmingum og uppgjörum skilyrði. Mjög góð 
Excel þekking. Mikil þjónustulund og skipulögð 
vinnubrögð. Reynsla af endurskoðunarskrifstofu 
er æskileg. Unnið er náið með stjórnendum 
viðskiptavina við þjónustu og upplýsingagjöf. 

VERKEFNASTJÓRI 
Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD 
STARFSSVIÐ 
II Dagleg notendaþjónustua og bilanavakt
  fjárhagsupplýsingakerfa félagsins 
II Uppsetningar og þróun fyrirliggjandi 
 fjárhagskerfa 
II Þróun nýrra lausna 
II Verkefnastjórn í innleiðingu nýrra lausna 
II Önnur tilfallandi verkefni innan 
 upplýsingatæknideildar 

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR 
Háskólapróf í tölvunar- og/eða kerfisfræði.
Þekking á .NET, XML, SQL, Reporting Services, 
Axapta og vefstöðlum. Mikil þjónustulund og 
skipulögð vinnubrögð. Á upplýsingatæknideild 
félagsins starfa 3 starfsmenn en hýsingu fjárhags-
kerfanna er úthýst. Notendur eru rúmlega 400 út 
um allan heim.

Fjárvakur-fjármálaþjónusta ehf. er dótturfélag 
Icelandair Group. Félagið sérhæfir sig í umsjón 
verkferla sem tilheyra fjármálasviði fyrirtækja og 
býður fyrirtækjum allt frá heildarlausnum til 
afmarkaðra verkefna á því sviði. Helstu verkferlar 
eru umsjón bókhalds, fjárhagsuppgjör, innheimta, 
greiðsla reikninga, kostnaðareftirlit, fjármála-
stjórn, launavinnsla og önnur starfsmanna-
þjónusta. 

Hjá fyrirtækinu á Íslandi starfa um 60 manns sem 
búa yfir áralangri reynslu í rekstri fjárhagskerfa og 
framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla 
ströngustu kröfur stjórnenda. Mikil áhersla er lögð 
á að veita viðskiptavinum ávallt framúrskarandi 
þjónustu. 

Viðskiptavinir okkar eru stór alþjóðleg fyrirtæki og 
stofnanir með samanlagða veltu vel yfir 100 
milljarða króna og með rúmlega 4 þúsund starfs-
menn. Aðsetur félagsins er í Icelandairhúsinu við 
Reykjavíkurflugvöll. Nánari upplýsingar er að finna 
á www.fjarvakur.is. 

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, 
áhugasömum og duglegum einstaklingum í 
spennandi og krefjandi störf. Boðið er upp á 
gott starfsumhverfi og þægilega starfs-
aðstöðu, auk tækifæris til þróunar í starfi. 
Lögð er áhersla á að viðkomandi hafi mikla 
þjónustulund, metnað og geti unnið 
sjálfstætt. 

Umsóknir óskast fylltar út á vef félagsins, 
www.fjarvakur.is eigi síðar en 27. apríl.

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Magnús Kr. Ingason, 
framkvæmdastjóri félagsins. 
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Sölumaður 
atvinnuhúsnæði

Atvinnueignir leita eftir sölumanni til að vinna við 
útleigu og sölu á atvinnuhúsnæði. Gerð er krafa um 
menntun og reynslu sem nýtist starfinu. Löggilding í 
leigumiðlun og/eða fasteignasölu kostur.  

Atvinnueignir er fasteignasala og leigumiðlun sem 
sérhæfir sig í miðlun á atvinnuhúsnæði. Hjá félaginu 
vinna fimm löggiltir leigumiðlarar/fasteignasalar. 

Áhugasamir aðilar eru beðnir að senda ferilskrá til 
Helga Bjarnasonar á helgi@atvinnueignir.is.

 

Sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið At v innuátak

 75-85 sumarstörf 
AVS rannsóknasjóður til að auka verðmæti  
sjávarfangs – allt að 25 styrkir

Í boði eru allt að 25 styrkir til fjölbreyttra, 
afmarkaðra verkefna sem eiga að auka 
verðmæti sjávarfangs og/eða efla starfsemi 
fyrirtækja í sjávarútvegi og tengdum greinum. 
Veittir verða styrkir til verkefna bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef sjóðsins 
www.avs.is

Fiskistofa – allt að 7 sumarstörf

Í boði eru allt að 7 fjölbreytt störf, m.a. 
tengd eftirliti, veiðum, vinnslu, verkferla- og 
skýrslugerð o.fl. Störfin verða unnin bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef  
Fiskistofu www.fiskistofa.is

Matvælastofnun – allt að 4 sumarstörf 

Í boði eru allt að 4 sumarstörf tengd eftirliti  
með fiskiskipum og aflameðferð og sem 
staðsett verða á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á 
vef Matvælastofnunar www.mast.is

Hafrannsóknastofnunin  
– allt að 16 sumarstörf
Í boði eru allt að 16 sumarstörf af fjölbreyttu 
tagi, m.a. við sýnasöfnun og úrvinnslu, stafræna 
ljósmyndun botnþörunga, svifdýragreiningar, 
jarðfræðirannsóknir o.fl. Störfin verða unnin bæði 
á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Hafrannsókna stofnunarinnar www.hafro.is

Veiðimálastofnun – allt að 6 sumarstörf

Í boði eru allt að 6 fjölbreytt störf sem varða 
ýmsa þætti í starfsemi stofnunarinnar og sem 
unnin verða bæði á höfuðborgarsvæðinu og  
á landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Veiðimála stofnunar www.veidimal.is

Matís ohf. – allt að 25 sumarstörf

Í boði eru allt að 25 störf sem öll koma að 
nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi.  
Störfin verða unnin víða um land af fólki  
á mismunandi fagsviðum.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Matís ohf.  
www.matis.is

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur hrundið af stað atvinnuátaki í samvinnu við stofnanir ráðuneytisins;   
AVS rannsóknasjóð, Fiskistofu, Matvælastofnun, Hafrannsókna stofnunina, Veiðimálastofnun og Matís ohf.
Miðað er við að Verkefnasjóður sjávarútvegsins veiti fé til stofnananna til að ráða sumarfólk til verkefna sem falla undir verkefnasvið sjóðsins, en Verkefnasjóður 
sjávar útvegs ins veitir styrki til rannsókna, nýsköpunar og eftirlits á sviði sjávarútvegs.  

Áætlað er að verkefnin verði unnin bæði á Reykjavíkur svæðinu og á landsbyggðinni og að hvert starf standi í u.þ.b. tvo mánuði.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur þannig ákveðið að bregðast við miklum skorti á sumarstörfum og skapa, í samvinnu við stofnanir sínar, 75-85 sumarstörf 
um land allt sem kalla á fjölbreytilegan bakgrunn á verkefnasviði ráðuneytisins. Öll störfin henta jafnt konum sem körlum.
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Dynax ehf. • Kirkjustétt 2-6 • 113 Reykjavík • sími: 412 9800  • fax: 412 9801 • www.dynax.is  • sala@dynax.is

Vegna aukinna verkefna þurfum að ráða forritara/ráðgjafa til starfa eftirfarandi:

1. Alhliða forritari með reynslu í sem flestu af eftirfarandi: dotNet, Visual Studio, Sharepoint 
 og með þekkingu á stýriskerfisforritun rafeindabúnaðar.
2. Axapta forritara (IT pro) með góða bókhaldsþekkingu og reynslu sem styður við 
 hæfni viðkomandi.
3. Hæfan rekstrarráðgjafa tölvudeilda stórfyrirtækja. Hér er horft til þekkingu á vélbúnaði  
 tölvusala, arkitecture, netbúnaði og öðru viðkomandi.

Fyrst verður horft til reynslu umsækjenda af sambærilegum störfum og síðan menntun 
sem styður þá í ofangreindum störfum.

Umsóknum sé skilað á rafrænu formi á netfangið birgir@dynax.is fyrir 15. apríl nk.  
titilmerkt „Dynax-atvinna“.

Um fyrirtækið:
Dynax ehf er alhliða þjónustufyrirtæki á sviði hugbúnaðar og rekstri tölvukerfa.
Helstu þjónustuliðir eru Axapta, Xal, SharePoint, SQL, BI, rekstur tölvukerfa, ráðgjöf og eftirlit. 
Starfsmenn Dynax sem flestir eru jafnfram eigendur fyrirtækisins hafa áralanga reynslu af 
rekstri tölvukerfa og hugbúnaðarsmíð hjá stærstu fyrirtækjum landsins.
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Laus störf í leikskólum hjá Skólum ehf

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Deildarstjóra og leikskólakennara 
Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir 
skólastjóri kor@skolar.is, sími 570-4940

Heilsuleikskóliinn Hamravellir í Hafnarfirði
Fagstjóra í hreyfingu og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar gefur Ragnheiður Gunnarsdóttir 
skólastjóri hamravellir@skolar.is, sími 424-4640

Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík 
Deildarstjóra og leikskólakennara.  
Nánari upplýsingar gefur Halldóra Guðmundsdóttir 
skólastjóri arsol@skolar.is, sími 563-7730

Heilsuleikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ
Leikskólasérkennara og leikskólakennara.
Nánari upplýsingar gefur Þóra Sigrún Hjaltardóttir 
skólastjóri haaleiti@skolar.is, sími 426-5276 
Einnig veitir upplýsingar Unnur Stefánsdóttir 
framkvæmdarstjóri Heilsustefnunar hjá Skólum ehf  
unnur@skólar.is sími 617-8990

V a n u r  B o r m a ð u rV a n u r  B o r m a ð u r
Fyrirtæki með starfsemi á landsbyggðinni óskar eftir manni 
vönum jarðborunum og borverki. Um er að ræða fimm 
mánaða verkefni í sumar. Viðkomandi þarf að vera heilsu-
hraustur og tilbúinn til að vinna við krefjandi aðstæður við 
jarðborun og önnur tengd verkefni. Þarf að geta hafið störf 
um miðjan maí. Áhugasamir vinsamlega sendi ferilskrá og/
eða upplýsingar um reynslu sína og fyrri störf á box@frett.is 
merkt „Bormaður“. Einungis vanir bormenn koma til greina. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
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Pan Garden Hotel & Resort is beautifully located by a lake 
and the forest in southern Norway. We have 24 rooms, 
playroom for children, bar, restaurant, activities, gift shop, 
and wireless internet.

We are looking for a qualified 

chef, 
preferably with experience. We would like our candi-
date to be creative, independent, but a good coop-
erator. Positive attitude is appreciated.  Knowledge of 
a Scandinavian language is an advantage.
Salary according to qualifications and experience, 
good conditions for the right candidate.
Housing will be provided.
 
We will be present at The EURES’ JOBS FAIR in 
Reykjavik City Hall on Friday 15th (16 -19 pm) and 
Saturday 16th (12 -18 pm) of April 2011.  
Welcome!

Pan Garden as, 4865 Åmli www.pangarden.no +47 97156092

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

Helstu verkefni: 
• Sala og markaðsmál
• Viðhald og öflun viðskiptatengsla
• Samskipti við erlenda og innlenda fagaðila

Hæfniskröfur: 
• A.m.k. tveggja ára reynsla af sambærilegu starfi er skilyrði
• Rík þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta auk þess sem kunnátta í fleiri  
   tungumálum er kostur
• Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma  
   þegar verkefni krefjast

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 24. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Markaðs- og sölustjóri
Reykjavík Residence Hótel leitar að markaðs-  
og sölustjóra.

Reykjavík Residence Hótel er nýtt hótel í miðbæ 
Reykjavíkur. Hótelið er í eigu Íslenskrar Fjárfestingar ehf. 
sem jafnframt er eigandi að gistiheimilinu Dómus. 
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Vilt þú starfa hjá 
sjálfstæðum banka með 
ánægða viðskiptavini?

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, starfsmannastjóri 
MP banka, hildur@mp.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl n.k. Umsækjendur eru 
vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu MP banka, 
www.mp.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@mp.is.

Viðskiptastjóri
Við erum að leita að viðskiptastjóra í útibú bankans 
í Borgartúni sem mun fá það verkefni að afla nýrra 
viðskiptavina og sinna langtímasambandi við þá, með 
sérstaka áherslu á fyrirtæki. Starfið felst í að veita faglega 
og trausta ráðgjöf til viðskiptavina og hafa eftirfylgni með 
nýjum viðskiptavinum og flutningi viðskipta þeirra frá 
öðrum banka eða sparisjóði.  

Hæfni og þekking

 og nákvæmur í vinnubrögðum 

  og áætlana

 að ná árangri í starfi

Sérfræðingur í bakvinnslu
Við erum að leita að sérfræðingi í bakvinnslu lánamála til 
að sjá um daglega skráningu, yfirferð  og afstemmingu 
útlána, gerð greiðslumats og lánshæfismats. Viðkomandi 
mun hafa umsjón með verkefnum vegna skuldavanda og 
innheimtumála og verður fulltrúi bankans í vinnuhópum 
vegna skuldamála. 

Hæfni og þekking

 í starfi og taka þátt í þróun verkefna 

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

Það eru spennandi tímar framundan hjá MP banka og því leitum við að öflugum einstaklingum til starfa í 
útibú bankans í Borgartúni og í bakvinnslu. Við leggjum áherslu á ánægða viðskiptavini og að veita þeim 
úrvals þjónustu. Ef þú vilt starfa hjá banka sem horfir til framtíðar og tekur virkan þátt í uppbyggingu á 
Íslandi þá erum við að leita að þér.
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900 NÝ STÖRF

Aðstoð við uppbyggingu 
náms í blaða- og fréttamennsku bls. 2 

Áhrif sjóstangaveiðiferðamennsku 
á Vestfjörðum bls. 3 

Átaksverkefni í uppbyggingu 
gæðahandbókar bls. 4 

Viðhorfskönnun á Hornafi rði bls. 5 

Rannsóknir á sumarexemi í hestum bls. 6 

Átak um efl ingu og markaðssetningu 
á náms- og starfstengdum úrræðum 
fyrir atvinnuleitendur bls. 7 

Skipulag friðlýstra fornleifa bls. 8

Velferðarráðuneytið og Vinnumálastofnun auglýsa  hér með eftir 
umsóknum um störf við tímabundin átaksverkefni á vegum ráðuneyta 
og undirstofnana þeirra. Störfin eru opin öllum námsmönnum sem eru 
á milli anna eða skólastiga auk þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá.

Störfin eru liður í vinnumarkaðsaðgerðum á vegum VMST skv. lögum 
nr. 54/2006  um atvinnuleysistryggingar og lögum nr. 55/2006 um 
vinnumarkaðsaðgerðir. Störfin sem auglýst eru henta jafnt konum 
sem körlum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðningum er lokið 
og launakjör fara eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga.  
Um störfin á vegum ríkisstofnana gilda lög nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins.   

Opnað verður fyrir umsóknir á www.vmst.is laugardaginn 16. apríl.

Umsóknarfrestur er til 8. maí. Nánari upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur, tengiliði hjá hverri stofnun og fleira er að finna á vef 
Vinnumálastofnunar, www.vmst.is. 

Á bls. 3 er að finna yfirlit yfir þau sveitarfélög sem bjóða um 400 
sumarstörf fyrir námsmenn og atvinnuleitendur á grunni þessa verkefnis. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM STÖRFIN OG UMSÓKNIR:  

WWW.VMST.IS.

FYRIR NÁMSMENN 
OG ATVINNULEITENDUR
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Austurland
HEILBRIGÐISSTOFNUN 
AUSTURLANDS
Almenn umhirða HSA-02
Fjöldi starfa: 1

Almenn umhirða HSA-03
Fjöldi starfa: 1

Skráningarvinna
HSA 01 - Vinna við skráningu.
Fjöldi starfa: 1

NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐ 
ÍSLANDS
Gagnagrunnur um smíðaverkstæði
NM19 - Í verkefninu „Gagnagrunnur um smíða  -
verkstæði á Austurlandi“ er ráðgert að gera gagna-
grunn um verkstæði og smiðjur á Austurlandi sem 
bjóða þjónustu í hvers kyns smíðaverkefnum. 
Stefnt er að því að slíkur grunnur verði til fyrir 
landið allt.
Fjöldi starfa: 1

SKÓGRÆKT RÍKISINS
Lögfræðinemi
SR-LÖG - Lestur, flokkun og skráning samninga  
og fylgiskjala.
Fjöldi starfa: 1

Skógarumhirða
SR-UMH7 - Vinna við almenna skógarumhirðu.
Fjöldi starfa: 4

SÝSLUMAÐURINN  
Á SEYÐISFIRÐI
Skrifstofustarf á Egilsstöðum. Sumarstarf
SYSE - Starf í útibúi Sýsluskrifstofu á Egilsstöðum. 
Sumarstarf í 2 mánuði.
Fjöldi starfa: 1

Höfuð borgar-
svæðið
BARNAVERNDARSTOFA 
- BARNAHÚS
Barnahús
BVSSÓL - Þýðingar og skráning upplýsinga.
Fjöldi starfa: 1

BARNAVERNDARSTOFA
Barnaverndarstofa
BVSBORG - Úrvinnsla upplýsinga í gagnasafni 
Barnaverndarstofu.
Fjöldi starfa: 1

EFNAHAGS- OG 
VIÐSKIPTARÁÐUNEYTI
Hagfræðingur á skrifstofu efnahagsskrifstofu 
EVR-01
Fjöldi starfa: 1

Laganemi á skrifstofu fjármálamarkaðar 
EVR-04
Fjöldi starfa: 1

Laganemar á viðskiptaskrifstofu efnahags- 
og viðskiptaráðuneytisins EVR-02
Fjöldi starfa: 2

Starf á rekstrarskrifstofu EVR-03
Fjöldi starfa: 1

EINKALEYFASTOFAN
Skjalavarsla
ELS01 - Skjalavarsla.
Fjöldi starfa: 1

FERÐAMÁLASTOFA
Fjármál - bókhald
FMS2 - Samantekt ýmissa fjárhagsupplýsinga, m.a. 
úr Orra bókhaldskerfi ríkisins og framsetning í excel.
Fjöldi starfa: 1

Gagnagreining
FMS1 - Greining á fyrirliggjandi gögnum er nýtast 
við að byggja upp enn frekar vetrarferðaþjónustu.
Fjöldi starfa: 2

Gerð verkefnayfirlits umhverfismála
FMS3 - Myndræn framsetning á verkefnum FMS í 
umhverfismálum.
Fjöldi starfa: 1

Heilsuferðaþjónusta - öflun gagna
FMS6 - Heilsuferðaþjónusta - gagnaöflun.
Fjöldi starfa: 1

FISKISTOFA
Átaksverkefni í skjalamálum og endurbætur 
á eignaskrá
FS02 - Höfuðstöðvar Fiskistofu.
Fjöldi starfa: 1

Hönnun og gerð uppsetningarferlis útstöðva
FS03 - Höfuðstöðvar Fiskistofu eða einhver af 
starfsstöðvum Fiskistofu.
Fjöldi starfa: 1

Símsvörun og móttaka
FS01 - Höfuðstöðvar Fiskistofu, Hafnarfirði.
Fjöldi starfa: 1

FORNLEIFAVERND 
RÍKISINS
CARARE - skrá um fornleifauppgrefti
FVR-1 - Skrá inn gagnagrunn upplýsinga um 
fornleifauppgrefti.
Fjöldi starfa: 1

CARARE - stöðlun og miðlun upplýsinga
FVR-2 - Þróun gagnagrunns og stöðlun upplýsinga.
Fjöldi starfa: 1

Gagnagrunnur um minningarmörk
FVR-3 - Þróun gagnagrunns um minningarmörk.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS   
- FÉLAGSVÍSINDASVIÐ
Aðstoð við heimildavinnu og rannsóknir
HI-214 - Aðstoð við heimildavinnu og rannsóknir.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við rannsóknir í mannfræði
HI-208 - Aðstoð við öflun og úrvinnslu 
rannsóknargagna í mannfræði.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við uppbyggingu náms í blaða-  
og fréttamennsku
HI-218 - Aðstoð við uppbyggingu náms í blaða- 
og fréttamennsku. Vinna við vef Miðstöðvar í 
rannsóknarblaðamennsku.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við útgáfu bókarinnar  
„Íslenskir kommúnistar 1918-1998“ 
HI-204 - Aðstoð við útgáfu bókarinnar  
„Íslenskir kommúnistar 1918–1998.“
Fjöldi starfa: 1

Alþjóðamálastofnun HÍ
HI-200 - Aðstoð við undirbúning og framkvæmd 
sumarskóla Rannsóknaseturs um smáríki sem 
fram fer 20. júní til 3. júlí. Enn fremur aðstoð við 
skipulagningu haustdagskrár Alþjóðamála stofnunar.
Fjöldi starfa: 1

Evrópsk ráðstefna stjórnmálafræðinga
HI-201 - Aðstoð við undirbúning og framkvæmd 
evrópskrar ráðstefnu stjórnmálafræðinga, European 
Consortium of Political Research (ECPR), sem 
haldin er í Háskóla Íslands 24.-27. ágúst 2011.
Fjöldi starfa: 1

Félagasamtök og sjálfboðastarf
HI-215 - Aðstoð við framkvæmd rannsókna  
á félagasamtökum og sjálfboðastarfi, m.a. söfnun  
og skráningu gagna. Vinna við vef.
Fjöldi starfa: 1

Fíkniefnalöggjöf ólíkra landa: Samanburður
HI-207 - Fíkniefnalöggjöf ólíkra landa: 
Samanburður.
Fjöldi starfa: 1

Gerð netþátta um þjóðfræði
HI-220 - Gerð 10-15 mínútna þátta í hljóði og mynd 
fyrir netvarp þar sem hver þáttur kynnir niðurstöður 
nýlegrar BA-rannsóknar í þjóðfræði.
Fjöldi starfa: 1

Greining á ímynd banka og sparisjóða
HI-219 - Kortlagning á áhrifum bankahrunsins  
á ímyndarlega stöðu bankanna.
Fjöldi starfa: 1

Heimildaleit og skráning um málefni fatlaðra
HI-210 - Heimildaleit og skráning um málefni 
fatlaðra.
Fjöldi starfa: 1

Ímynd Íslands
HI-223 - Rannsókn á ímynd Íslands. 
Upplýsingaöflun.
Fjöldi starfa: 1

Íslensk sjálfsmynd og efnahagshrunið
HI-209 - Gagnaöflun fyrir rannsóknaverkefni sem 
snýr að sjálfsmynd og íslenska efnahagshruninu.
Fjöldi starfa: 1

Menningargreind og aðlögunarhæfni
HI-216 - Upplýsingaöflun og gagnavinnsla um 
menningargreind og aðlögunarhæfni starfsmanna  
í erlendum fyrirtækjum.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknir í hagfræði
HI-213 - Rannsóknarvinna í hagfræði.
Fjöldi starfa: 1

Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við 
Háskóla Íslands
HI-212 - Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda 
við HÍ. Viðtöl og úrvinnsla þeirra.
Fjöldi starfa: 1

Sagnagrunnur: Samræming og flokkun sagna 
eftir alþjóðlegum viðmiðum
HI-222 - Yfirferð og samræming skráningar. 
Íslenski sagnagrunnurinn.
Fjöldi starfa: 1

Samkeppnisstaða Íslands sem 
ferðamannastaðar
HI-205 - Aðstoð við gagnaöflun og gagnaúrvinnslu.
Fjöldi starfa: 1

Skuldaaðlögun heimila og fyrirtækja 
HI-224 - Söfnun upplýsinga um hvernig staðið hafi 
verið að skuldaaðlögun heimila og fyrirtækja í ríkjum 
sem hafa lent í djúpum fjármálakreppum.
Fjöldi starfa: 1

Söfnun og skráning á dæmum um 
þjóðfræðaefni í samtímanum
HI-221 - Söfnun og skráning á dæmum  
um þjóðfræðaefni í samtímanum.
Fjöldi starfa: 1

Tengsl fötlunar og samfélags
HI-211 - Upplýsingasöfnun um reynslu fatlaðs fólks 
og þjónustuaðila af tengslum fötlunar og samfélags.
Fjöldi starfa: 1

Upplýsingagátt fyrir eldri borgara og 
aðstandendur 
HI-202 - Frumathugun að stofnun upplýsingagáttar 
fyrir eldri borgara og aðstandendur þeirra sem yrði 
samsett af upplýsingasíðu á netinu, samskiptagátt 
og símaráðgjöf. 
Fjöldi starfa: 1

Upplýsingasíða um umbótastarf
HI-203 - Undirbúningur að opnun upplýsingasíðu 
sem yrði vettvangur fyrir opinbera umræðu um 
umbótastarf á Íslandi og erlendis.
Fjöldi starfa: 1

Yfirlit yfir umræðu og skrif um skapandi 
greinar
HI-217 - Kortlagning umræðu og skrif fyrir-
liggjandi gagna um skapandi greinar, bæði  
hér innan lands sem og erlendis, og taka saman  
í fræðilegt yfirlit.
Fjöldi starfa: 1

Þróun hagnýtra verkfæra í mannauðsstjórnun
HI-206 - Þróun hagnýtra verkfæra (best practice)  
á sviði mannauðsstjórnunar.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS   
- HEILBRIGÐIS VÍSINDA SVIÐ
Aðstoðarmaður á rannsóknarstofu  
í krabbameinsfræðum
HI-305 - Rannsókn á samvirkni fléttuefna  
og krabbameinslyfja.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður kennara - Sálfræðideild
HI-302 - Gerð prófabanka.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður kennara - Sálfræðideild
HI-303 - Atriðagreining. 
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður við rannsóknar- og 
skrifstofustörf - Miðstöð í lýðheilsuvísindum
HI-314 - Aðstoðarmaður við rannsóknarvinnu  
og skrifstofustörf.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður við skráningu sjávarhrygg-
leysingja og gerð útdrátta og sýnabanka
HI-310 - Skráning sjávarhryggleysingja og gerð 
útdrátta.
Fjöldi starfa: 1

Gagnasöfnun um mataræði 6 ára Íslendinga
HI-306 - Vinna við gagnasöfnun á mataræði 6 ára 
Íslendinga.
Fjöldi starfa: 1

Gæðaverkefni - Skrásetjari gagna
HI-307 - Gæðaverkefni sem felur í sér söfnun  
og skráningu klínískra upplýsinga.
Fjöldi starfa: 1

Heimildaleit og gagnavinnsla
HI-313 - Vinna við heimildaleit, gagnaskráningu, 
gagnavinnslu, gerð gagnaskráa og uppsetningu 
niðurstaðna vegna tveggja heilbrigðiskannana 
meðal almennings og einnar rannsóknar á 
rannsóknavirkni fræðimanna.
Fjöldi starfa: 1

Rannsókn á íslenskum náttúruefnum  
í húðlyfjum
HI-309 - Söfnun jurta, þurrkun og gæðaeftirlit. 
Útdrættir, greining og þróun forskrifta fyrir 
húðlyfjaform.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarmaður í Miðstöð lýðheilsuvísinda
HI-301 - Rannsóknarverkefni á vegum Miðstöðvar  
í lýðheilsuvísindum.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarverkefni - Sálfræðilegir 
mælikvarðar og geðgreiningarviðtalið CIDI
HI-304 - Rannsóknarverkefni Eiríks Arnar 
Arnarssonar.
Fjöldi starfa: 1

Súrefnismælingar á augnbotni
HI-308 - Rannsókn á breytileika súrefnismælinga 
í mismunandi hlutum sjónhimnu, misvíðum æðum 
og við mismunandi birtuskilyrði.
Fjöldi starfa: 1

Tannlæknanemi / tanntækninemi
HI-300 - Aðstoð á klíník við móttöku  
og sótthreinsun.
Fjöldi starfa: 1

Tölfræðileg úrvinnsla megindlegra 
rannsóknargagna
HI-311 - Tölfræðileg úrvinnsla megindlegra 
rannsóknargagna.
Fjöldi starfa: 1

Umbrot og textavinna við ráðstefnuritið 
Hjúkrun 2011, öryggi, gæði, forvarnir
HI-312 - Aðstoð við prófarkalestur, umbrot og 
uppsetningu á ritrýndu efni á netið og til útgáfu.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS  
- HUGVÍSINDASVIÐ
Aðstoð við úrvinnslu gagna og framsetningu 
á tölfræðilegum upplýsingum 
HI-414 - Verkefnið felst í heimildaöflun, úrvinnslu 
gagna, yfirlestri og framsetningu á tölfræðilegum 
upplýsingum. Auk þess mun starfsmaður fást við 
heimasíðugerð.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmannsstarf við rannsóknarverkefnið 
Gröf og dauði á Íslandi í 1150 ár
HI-402 - Um er að ræða aðstoðarmannsstarf við 
rannsóknarverkefnið Gröf og dauði á Íslandi í 1150 
ár.
Fjöldi starfa: 1

Bókmenntafræði, raunsæi
HI-412 - Starfið felst í því að vinna með kennara 
að þýðingum á fræðasviðinu, skilgreina hugtök og 
færa inn í gagnabanka, ásamt því að greina valda 
íslenska texta.
Fjöldi starfa: 1

Frágangur á upplýsingum um rannsóknir og 
útgáfur á heimasíðu Málvísindastofnunar 
Háskóla Íslands
HI-411 - Óskað er eftir starfsmanni til að 
endurbæta heimasíðu Málvísindastofnunar, 
uppfæra upplýsingar um starfsmenn, útgáfurit 
stofnunarinnar og upplýsingar um rannsóknir  
á vegum stofnunarinnar.
Fjöldi starfa: 1

Gagnrýnin hugsun, málfrelsi og störf 
blaðamanna
HI-404 - Starfsmaður mun annars vegar safna 
dæmum úr íslenskri blaðamennsku og þau skoðuð 
í ljósi viðmiða um gagnrýna hugsun. Hins vegar 
verður safnað gögnum um tiltekin málfrelsisrök sem 
sett voru fram á nítjándu öld.
Fjöldi starfa: 1

Hvernig var í útlöndum? Reynsla Íslendinga 
af dvöl í útlöndum og áhrif hennar á 
sjálfsvitund, gildismat, lífsviðhorf og 
þjóðernisvitund.
HI-403 - Starfið er fólgið í því að vinna að 
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UM 400 SUMARSTÖRF 
FYRIR NÁMSMENN OG 
ATVINNULEITENDUR  
HJÁ SVEITARFÉLÖGUM
Á grunni þess verkefnis sem hér er kynnt verður ráðið í um 
400 sumarstörf fyrir námsmenn og atvinnuleitendur hjá þeim 
sveitarfélögum sem tilgreind eru hér að neðan.   
Störfin verða auglýst á heimasíðum viðkomandi sveitarfélaga  
ásamt öðrum þeim sumarstörfum sem sveitarfélögin stofna  
til fyrir aðra hópa,  sem lið í baráttunni gegn atvinnuleysinu. 

Akranes
Nánari upplýsingar: akranes.is

Akureyri
Nánari upplýsingar: akureyri.is

Árborg
Nánari upplýsingar: arborg.is

Blönduós
Nánari upplýsingar: blonduos.is

Bolungarvík
Nánari upplýsingar: bolungarvik.is

Bolungarvík/náttúrustofa Vestfjarða
Nánari upplýsingar: nave.is

Borgarfjarðarhreppur
Nánari upplýsingar: borgarfjordureystri.is 

Breiðdalshreppur
Nánari upplýsingar: breiddalur.is

Djúpivogur
Nánari upplýsingar: djupivogur.is

Fjallabyggð
Nánari upplýsingar: fjallabyggd.is

Fjarðabyggð
Nánari upplýsingar: fjardabyggd.is

Garðabær
Nánari upplýsingar: gardabaer.is

Garður
Nánari upplýsingar: sv-gardur.is

Grindavík
Nánari upplýsingar: grindavik.is

Grundarfjarðarbær
Nánari upplýsingar: grundarfjordur.is

Húnaþing vestra
Nánari upplýsingar: hunathing.is

Hvalfjarðarsveit
Nánari upplýsingar: hvalfjardarsveit.is

Hveragerði
Nánari upplýsingar: hveragerdi.is

Kjósarhreppur
Nánari upplýsingar: kjos.is

Kaldraneshreppur
Nánari upplýsingar: drangsnes.is

Kópavogsbær
Nánari upplýsingar: kopavogur.is

Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Nánari upplýsingar: hornafjordur.is

Mosfellsbær
Nánari upplýsingar: mosfellsbaer.is

Reykjanesbær
Nánari upplýsingar: reykjanesbaer.is

Reykjavíkurborg
Nánari upplýsingar: reykjavik.is

Rangárþing eystra
Nánari upplýsingar: sudurland.is

Rangárþing ytra og Ásahreppur
Nánari upplýsingar: rangarthingytra.is

Seltjarnarnes
Nánari upplýsingar: seltjarnarnes.is

Seyðisfjörður
Nánari upplýsingar: sfk.is

Skagaströnd
Nánari upplýsingar: skagastrond.is

Skorradalshreppur
Nánari upplýsingar: skorradalur.is

Snæfellsbær
Nánari upplýsingar: snaefellsbaer.is

Stykkishólmur
Nánari upplýsingar: stykkisholmur.is

Svalbarðsstrandarhreppur
Nánari upplýsingar: svalbardsstrond.is

Sveitarfélagið Skagafirði
Nánari upplýsingar: skagafjordur.is

Ísafjörður
Nánari upplýsingar: isafjordur.is

Sveitarfélagið Ölfus
Nánari upplýsingar: olfus.is

Sveitarfélagið Norðurþing
Nánari upplýsingar: nordurthing.is

Fljótsdalshérað
Nánari upplýsingar: fljotsdalsherad.is

Uppsveitir Árnessýslu
Nánari upplýsingar:  sudurland.is

Vesturbyggð
Nánari upplýsingar:  vesturbyggd.is

Vogar 
Nánari upplýsingar:  vogar.is

Strandabyggð
Nánari upplýsingar:  strandabyggd.is

viðtalsrannsókn um reynslu Íslendinga af dvöl í 
útlöndum. Starfsmaður tekur viðtöl, skráir þau  
og skrifar upp.
Fjöldi starfa: 2

Íslenskt mál á 19. öld, 2 mánuðir
HI-409 - Starfið felst í því að slá inn stafrétt bréf 
alþýðufólks á 19. öld ásamt upplýsingum um bréf 
(ritunarstað og ritunartíma, varðveislustað) og 
bréfritara (nafn, aldur og upprunaslóðir, að svo 
miklu leyti sem þær upplýsingar liggja fyrir).
Fjöldi starfa: 1

Samspil bragkerfis, hljóðkerfis  
og setningagerðar
HI-410 - Á vegum rannsóknarverkefnisins 
„Samspil bragkerfis, hljóðkerfis og setningagerðar“ 
er óskað eftir aðstoðarmanni til að vinna við 
yfirferð og greiningu á textum undir handleiðslu 
verkefnisstjóra. 
Fjöldi starfa: 1

Smásögur heimsins
HI-413 - Unnið er að úrvali smásagna frá öllum 
heimshlutum. Starfið felst í að leita smásagna frá 
fjarlægum löndum, skrifa kynningar á höfundum  
og aðstoða við ritstjórnarvinnu
Fjöldi starfa: 1

Stafrænir textar síðari alda
HI-401 - Verkefnið felst í því að slá inn texta  
úr prentuðum íslenskum bókum frá siðaskiptum  
fram á 19. öld og/eða óprentaða íslenska texta  
frá 18. og 19. öld og búa þá til framhaldsvinnslu  
í setningafræðilega greindu textasafni.
Fjöldi starfa: 1

Söfnun og skráning gagna um íslenskt 
táknmál
HI-405 - Starfið felst í því að skrá samtöl á 
íslensku táknmáli í skráningarkerfið ELAN sem er 
sérstaklega hannað fyrir greiningu á tungumálum 
og því látbragði sem þeim fylgir.
Fjöldi starfa: 1

Úrvinnsla gagna úr fornleifauppgrefti,  
2 mánuðir 
HI-406 - Starfið felst í því að slá inn fundaskrá 
af vettvangi fornleifauppgraftar í Excel, Word og 
gagnagrunninn Sarp.
Fjöldi starfa: 1

Verkefnisstjóri við GEST - Alþjóðlegan 
Jafnréttisskóla við Háskóla Íslands
HI-407 - Óskað er eftir starfsmanni til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum fyrir GEST - Alþjóðlegan 
Jafnréttisskóla við Háskóla Íslands.
Fjöldi starfa: 1

Verkefnisstjóri við GEST - Alþjóðlegan 
Jafnréttisskóla við Háskóla Íslands
HI-408 - Óskað er eftir starfsmanni til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum fyrir GEST - Alþjóðlegan 
Jafnréttisskóla við Háskóla Íslands.
Fjöldi starfa: 1

Yfirfærsla gagna af segulböndum í digital 
form í tölvu - 2 mánuðir
HI-415 - Starfið felst í því að slá inn vestur-íslensk 
samtöl í tölvutækt form svo að þau megi nota til 
frekari rannsókna.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS  
- MENNTAVÍSINDASVIÐ
Málsýni íslenskra barna - gagnabanki
HI-506 - Leikskólatengt rannsóknarstarf.
Fjöldi starfa: 1

Menntasmiðja HÍ
HI-507 - Rit- og tölvuvinna.
Fjöldi starfa: 1

Menntavísindastofnun
HI-508 - Tölfræðiúrvinnsla.
Fjöldi starfa: 1

Rannsókn á fagmennsku leikskólakennara 
HI-502 - Verkefnið felst í að afrita viðtölin og vinna 
úr þeim með tölvuforritinu NVivo.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarstofa um þróun skólastarfs – 
Rannsókn á starfsháttum í grunnskólum
HI-503 - Rannsókn á starfsháttum í grunnskólum: 
Verkefnið felst í að skrá rannsóknargögn, einkum 
viðtöl, uppfæra yfirlit yfir skráð gögn og taka þátt í 
tölfræðilegri úrvinnslu.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarverkefni um barnakennara  
á tímabilinu 1900-1980
HI-500 - Nemendur sem að verkefninu koma sjá 
um að safna upplýsingum um kennarastéttina í 
fagtímaritum kennara.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarverkefni um manntöl á síðari 
hluta 19. aldar og fyrri hluta þeirrar 20.
HI-501 - Nemendur sem að verkefninu koma 
sjá um að kóða atvinnustöðu og heimilisstöðu 
einstaklinga í manntölum, rita lýsingu á aðferðafræði 
við verkið og annar þeirra um að rita grein um efnið. 

Vinnan fer fram á Þjóðskjalasafni Íslands og leggur 
safnið til tölvukost. 
Fjöldi starfa: 1

Ritstjóri á sviði gagnrýninnar hugsunar, 
hagnýtrar rökfræði og siðfræði
HI-504 - Ritstörf.
Fjöldi starfa: 1

Starf í ritveri í íslensku
HI-505 - Leiðbeiningar um skráningu heimilda.
Fjöldi starfa: 1

Vefurinn
HI-509 - Uppfærsla á heimasíðum og þýðing  
á ensku.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS  
- MIÐLÆG STJÓRNSÝSLA
Fulltrúi á nemendaskrá
HI-005 - Starfsmaður veitir upplýsingar um 
ýmiss konar skráningar í nemendakerfi, afgreiðir 
tölvupósta o.fl.
Fjöldi starfa: 1

Starfsmaður á skjalasafn Háskóla Íslands
HI-004 - Starfið gengur út á að skanna inn og skrá 
gamlar ljósmyndir og gömul skjöl á skjalasafninu  
og önnur tilfallandi störf.
Fjöldi starfa: 1

Starfsmaður á Vísindasvið HÍ
HI-003 - Verkefni starfsmanns er uppsetning, 
umbrot og yfirlestur á bókfræðilegum upplýsingum. 
Einnig gagnaleit í erlendum gagnagrunnum.
Fjöldi starfa: 1

Starfsmaður á Vísindavef Háskóla Íslands
HI-001 - Vísindavefurinn leitar að sumarstarfsmanni 
til að sinna almennum ritstjórnarstörfum, t.a.m. 
flokkun spurninga, birtingu á svörum og öðrum 
tilfallandi verkefnum við vísindamiðlun.
Fjöldi starfa: 1

Styrktarsjóðir Háskóla Íslands – framtíð 
„óvirkra“ sjóða
HI-002 - Starfsmanni er ætlað að fara yfir skipulags-
skrár óvirkra sjóða sem heyra undir Styrktarsjóði 
Háskóla Íslands, meðal annars út frá reglum laga  
nr. 19/1988, sbr. reglugerð nr. 1125/2006.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS  
- VERKFRÆÐI- OG 
NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ
Áhrif sjóstangaveiðiferðamennsku  
á Vestfjörðum
HI-601 - Starfið felst í söfnun og úrvinnslu gagna 
fyrir rannsókn á hagrænum og félagslegum áhrifum 
sjóstangaveiðiferðamennsku á Vestfjörðum.
Fjöldi starfa: 1

Ferðamál og farvegur þeirra til framtíðar. 
Tölfræðitiltekt
HI-610 - Markmið verkefnisins er að safna saman 
hráum tölfræðilegum gögnum aflað á vettvangi 
rannsókna á ferðamennsku úr ólíkum rannsóknum.
Fjöldi starfa: 1

Líkön af orkunotkun
HI-609 - Tölfræðileg vinna á orkutengdum 
gögnum, líkanagerð og heimildaleit.
Fjöldi starfa: 1

Rafmagns- og tölvuverkfræði. Sambræðsla 
myndbandsefnis
HI-602 - Leitað er eftir starfsmanni til að vinna 
að úrvinnslu á sambræðslu ToF (Time-of-
Flight camera) og CCD (venjuleg video vél) 
myndbandsefnis
Fjöldi starfa: 1

Rafmagns- og tölvuverkfræði. Suðsíun 
myndefnis
HI-603 - Leitað er eftir starfsmanni til að þróa 
aðferðir til suðsíunar á fjarkönnunarmyndefni.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknir í merkjafræði
HI-608 - Leitað er eftir starfsmanni til að þróa 
aðferðir fyrir greiningu á læknisfræðilegum 
myndgerðargögnum.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknir í vatnalíffræði
HI-604 - Óskað er eftir sumarstarfsmanni til vinnu 
á rannsóknarstofu í vatnalíffræði til að greina sýni 
botndýra úr misheitum lækjum í Hengladölum.
Fjöldi starfa: 1

Raunvísindi - spennandi fræði
HI-607 - Starfið felst í því að útbúa efni til 
kynningar á stærðfræði, efnafræði og eðlisfræði 
í grunnskólum landsins. Markmiðið er að vekja 
nemendur á grunn skólastigi til vitundar um undur, 
nauðsyn og notagildi raunvísindanna.
Fjöldi starfa: 1
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Þróun kennsluvefs í stærðfræði
HI-605 - Starfið felst í vinnu við kennsluvef (http://
tutor-web.net) sem hefur verið í þróun undanfarin ár.
Fjöldi starfa: 1

Þróun námsefnis í stærðfræði
HI-606 - Starfið felst í þróun á námsefni fyrir 
kennsluvef (http://tutor-web.net) þar sem lögð 
er áhersla á samhæfða geymslu og birtingu 
kennslugagna.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
3D modelling HR0020
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við rannsókn á gerendum 
kynferðisbrota gegn börnum HR001
Fjöldi starfa: 2

Aðstoð við rannsóknir og námsefnisgerð  
í stjórnskipunarrétti HR002
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður á rannsóknastofu HR0019
Fjöldi starfa: 2

Áhrif svefnleysis á minni HR0012
Fjöldi starfa: 1

Dómar um mannvirki HR0017
Fjöldi starfa: 1

Gerð tilraunabúnaðar fyrir 
iðustreymisrannsóknir HR0026
Fjöldi starfa: 1

Hermun ólínulegra kerfa HR009
Fjöldi starfa: 1

Jarðeðlisfræðilegar mælingar HR0014
Fjöldi starfa: 1

Jarðefnaprófanir - Mæligögn í Excel HR0016
Fjöldi starfa: 1

Kynning á sjálfráðum kafbát Háskólans  
í Reykjavík HR0010
Fjöldi starfa: 1

Könnun á hvernig nemendur nýta efni frá 
kennara og hvaða áhrif það hefur  
á námsárangur þeirra  HR0024
Fjöldi starfa: 2

Könnun á námsvenjum og samskipti 
nemenda HR0023
Fjöldi starfa: 2

Könnun á þekkingu foreldra á notkun og 
kennslu í upplýsingatækni í skólum HR0022
Fjöldi starfa: 2

Líkangerð á streymi um flugvélavængi 
HR0027
Fjöldi starfa: 1

Lokahönnun, smíði og prófun sérhæfðra 
tækja til verklegrar kennslu í læknis fræðilegri 
eðlisfræði HR005
Fjöldi starfa: 2

Notkun kennslukerfa HR0021
Fjöldi starfa: 2

PhotoCube myndaskoðarinn HR004
Fjöldi starfa: 2

Rannsóknir á ómönnuðum farartækjum 
HR0028
Fjöldi starfa: 1

Sjálfvirk flokkun hegðunarmynstra HR0013
Fjöldi starfa: 1

Skipulag byggðar á höfuðborgarsvæðinu  
og jaðarsvæðum þess HR0018
Fjöldi starfa: 2

Skönnun og breyting pappírsútprentana  
í stafræn merki HR006
Fjöldi starfa: 2

Software development for vacuum electronic 
devices HR008
Fjöldi starfa: 1

Sýnitilraunir í eðlisfræði HR0015
Fjöldi starfa: 1

Söfnun gagna fyrir gerð íslensks talgreinis 
HR0011
Fjöldi starfa: 2

Umsjón með vinnu við núllsýn  
í umferðaröryggismálum HR007
Fjöldi starfa: 1

Vefviðmót fyrir gerð örleikja HR003
Fjöldi starfa: 1

Þróun myndvinnsluforrits fyrir 
iðustreymisrannsóknir HR0025
Fjöldi starfa: 1

HEILSUGÆSLA 
HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐISINS
Átaksverkefni í uppbyggingu 
gæðahandbókar og skönnun á 
heilbrigðisupplýsingum HHBSV01
Fjöldi starfa: 1

Starfsmaður í gerð áhættumats á störfum 
HHBSV03
Fjöldi starfa: 1

Verkstjóri í gerð áhættumats á störfum 
HHBSV02
Fjöldi starfa: 1

HUGMYNDAHÚS 
HÁSKÓLANNA
Hönnuður (ímyndarsköpun)
HHH03 - Yfirhönnuður ímyndarmála tískuhússins.
Fjöldi starfa: 2

Markaðsfræðingur
HHH02 - Yfirhönnuður markaðsáætlunar 
tískuhússins.
Fjöldi starfa: 2

Viðskiptafræðingur
HHH01 - Framkvæmdaaðili og yfirhönnuður 
viðskiptaáætlunar tískuhússins.
Fjöldi starfa: 2

IÐNAÐAR RÁÐUNEYTIÐ
Greining á faglegum og fjárhagslegum 
stuðningi iðnaðarráðuneytis við 
ferðaþjónustu
IDN03 - Greining á faglegum og fjárhagslegum 
stuðningi iðnaðarráðuneytis við ferðaþjónustuna.
Fjöldi starfa: 1

Greiningarvinna vegna 
landsaðgerðaáætlunar um endurnýjanlega 
orku
IDN02 - Greining á landsaðgerðaáætlunum ESB 
ríkja og þátttaka í að stilla upp áætlun fyrir Ísland.
Fjöldi starfa: 1

Talnagrunnur um nýsköpun og atvinnuþróun 
- háskólanemi í stærðfræði eða hagfræði
IDN01 - Uppfæra í talnagrunn fagtölur um 
nýsköpun og atvinnuþróun og útbúa kynningarefni.
Fjöldi starfa: 1

INNANRÍKIS RÁÐUNEYTIÐ
Starf á skjala- og bókasafni IRR01
Fjöldi starfa: 1

Störf laganema á stjórnsýslusviði IRR02
Fjöldi starfa: 3

ISAVIA
Isavia
ISAV02 - Setja myndir fyrirtækisins í sameiginlegan 
gagnagrunn.
Fjöldi starfa: 1

Isavia
ISAV03 - Fara yfir og ganga frá gögnum  
úr bókasafni.
Fjöldi starfa: 2

Starf við innri vef
ISAV01 - Vinna við innri vef Isavia, taka viðtöl  
og skrifa texta.
Fjöldi starfa: 1

ÍSLENSKAR ORKU-
RANNSÓKNIR (ÍSOR)
Jarðhitanýting: Könnun á aðferðum við  
að leysa upp útfellingar ÍSOR-2
Fjöldi starfa: 1

Loftmyndaskráning ÍSOR-3
Fjöldi starfa: 1

KVIKMYNDA MIÐSTÖÐ 
ÍSLANDS
Skráning í gagnagrunn og prófarkalestur
KMI2 - Skráning í gagnagrunn um íslenskar 
kvikmyndir og prófarkalestur á upplýsingum sem 
búið er að skrá.
Fjöldi starfa: 1

Skráning í gagnagrunn um íslenskar 
kvikmyndir
KMI1 - Upplýsingaöflun, úrvinnsla og skráning  
í gagnagrunn um íslenskar kvikmyndir.
Fjöldi starfa: 2

KVIKMYNDA SAFN 
ÍSLANDS
Skráning á eldri safnmunum og gögnum KVSÍ
Fjöldi starfa: 2

LANDLÆKNIS EMBÆTTIÐ
Rafræn skráning skráningarskyldra sjúkdóma 
eftir mánuðum í farsóttaskrám embættisins á 
tímabilinu 1978 – 1996. 
LL01 - Sóttvarnalæknir stefnir að því að koma 
heimildum um smitsjúkdóma á rafrænt form svo 
þær geti nýst til rannsókna á þróun smitsjúkdóma 
hér á landi. 
Fjöldi starfa: 1

Rafræn útgáfa uppflettibókar fyrir 
flokkunarkerfið ICD-10, alþjóðlega 
tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 
heilbrigðisvandamála.
LL02 - Landlæknisembættið hefur hug á að  
ljúka vinnu við rafræna skrá til birtingar á vef  
með stafrófskveri ICD-10. 
Fjöldi starfa: 1-2

LANDSBÓKA SAFN 
ÍSLANDS  
– HÁSKÓLA BÓKASAFN
Flokkun á smáprenti og uppröðun á safnefni 
LBSHBS2 - Flokkun og frágangur í smáprentssafni 
(smælki). Í starfinu felast einnig uppröðun og 
frágangur í bókageymslu Íslandssafns.
Fjöldi starfa: 1

Frágangur á handritamyndum
LBSHBS6 - Skrá íslensk handrit og gera 
aðgengileg á www.handrit.is.
Fjöldi starfa: 1

Prentaðar handritaskrár í gagnagrunn
LBSHBS7 - Innsláttur prentaðra handritaskráa  
í gagnagrunn. Auk þess að flokka, skrá og búa um 
handritagjafir og annað efni.
Fjöldi starfa: 1

Skráning japanskrar bókagjafar
LBSHBS4 - Þýða titla og aðrar upplýsingar úr 
japönsku yfir á íslensku vegna skráningar japanskrar 
bókagjafar. Einnig umrita japanskar þýðingar 
Íslendingasagna.
Fjöldi starfa: 1

Skönnun íslenskra bóka
LBSHBS5 - Vinna við stafræna endurgerð á 
íslenskum bókum frá árunum 1650–1750. Ritin 
verða aðgengileg á www.bækur.is. Unnið er á 
vöktum frá kl. 8-21.
Fjöldi starfa: 1

Tölfræði Skemmunnar og vefur um opinn 
aðgang 
LBSHBS3 - Taka saman tölfræði í Skemmunni 
(skemman.is) fyrir skólaárið 2010-2011. 
Starfsmaður aðstoðar einnig við uppfærslu á 
vefnum openaccess.is.
Fjöldi starfa: 1

Uppröðun og flutningar á safnefni
LBSHBS1 - Uppröðun, flutningar og tiltekt á 
safnefni á almennum lesrýmum, í kjallara og 
geymslu, auk hillumerkinga í lesrýmum.
Fjöldi starfa: 1

LANDSPÍTALI
Sjúkraþjálfaranemi STHJ- LSH
Fjöldi starfa: 2

Aðstoðarmaður við læknisfræðilega rannsókn
EB -LSH - Rannsókn á blæðingum úr meltingarvegi 
á LSH, orsökum þeirra og horfum.
Fjöldi starfa: 1

Blóðbankinn: Skjalavarsla
LSH-BB-2 - Notkun skjalalykla og endurskoðun.
Fjöldi starfa: 1

Blóðbankinn: Stofnfrumurannsóknir
LSH-BB-1 - Verkefni um sérhæfingu mesenchymal 
stofnfrumna.
Fjöldi starfa: 1

Eldhús: Verkefnisstjóri
LSH-009 - Verkefnavinna við næringarráðgjöf 
eldhúss.
Fjöldi starfa: 1

Gæðadeild: Greining á sjúklingafræðslu
LSH-007 - Safna og greina upplýsingar  
um fræðsluefni til sjúklinga.
Fjöldi starfa: 2

Heilbrigðis- og upplýsingatæknisvið: 
Tölvutækjaskrá LSH
LSH-010 - Yfirfara, uppfæra og leiðrétta núverandi 
tölvutækjaskrá LSH o.fl. tengt.
Fjöldi starfa: 1

Hjartadeild: Verkefnisstjóri
LSH-001 - Gerð skorkorts, heimasíðugerð og 
önnur verkefni því tengt.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknastofa í hjarta- og æðasjúkdómum: 
Læknanemi
LSH-002 - Vinna við að tölvuskrá sjúklinga  
með hjartabilun á hjartadeild LSH.
Fjöldi starfa: 1

Sjúkrahúsapótek LSH: Lyfjafræðanemi
LSH-008 - Yfirfæra og uppfæra ýmsar upplýsingar 
í apóteki.
Fjöldi starfa: 1

Myndgreiningardeild: Gagnaöflun, skráning 
og vinnsla
LSH-004 - Skráning úr sjúkraskrám og vinnsla 
gagna.
Fjöldi starfa: 1

Sjúkraskrársafn: Starfsmaður á 
sjúkraskrársafni LSH
LSH-005, LSH-006 - Störf á sjúkraskrársafni LSH.
Fjöldi starfa: 2

Sýklafræðideild: Verkefnavinna, rannsóknir
LSH-003 - Faraldursfræði, verkefnavinna.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður hjá Talmeinaþjónustu 
Landspítalans
LSH-TAL 01 - Verkefnavinna og rannsóknarvinna  
í talmeinafræði.
Fjöldi starfa: 1

Skráningar á lager skurðstofa
LSH-SKU - Tölvuskráning á vöruskrám skurðstofa 
og uppskriftum fyrir aðgerðir o.fl.
Fjöldi starfa: 2

LÁNASJÓÐUR ÍSLENSKRA 
NÁMSMANNA
Skjalastjórnun LÍN01
Fjöldi starfa: 1

LISTASAFN ÍSLANDS
Bóklist, öflun heimilda um íslensk bókverk 
LI-02
Fjöldi starfa: 1

Flokkun og skráning heimilda LI-07
Fjöldi starfa: 1

Flokkun skjala LI-11
Fjöldi starfa: 2

Margmiðlun LI-15
Fjöldi starfa: 1

Orðasafn um myndlist LI-03
Fjöldi starfa: 1

Pökkun og skráning þrívíðra verka LI-08
Fjöldi starfa: 2

Sérstakt rannsóknarverkefni LI-06
Fjöldi starfa: 1

Sérstakt rannsóknarverkefni LI-13
Fjöldi starfa: 1

Skapandi starf með börnum LI-16
Fjöldi starfa: 1

Spurðu mig LI-09
Fjöldi starfa: 4

Textavinna, skapandi skrif LI-12
Fjöldi starfa: 1

Varðveisla stafrænna mynda LI-01
Fjöldi starfa: 1

Vefsíðugerð LI-14
Fjöldi starfa: 1

Vefsýningar, hönnunarvinnsla LI-10
Fjöldi starfa: 1

Viðtöl við listamenn, frágangur LI-05
Fjöldi starfa: 1

Öflun ítarefnis um listamenn LI-04
Fjöldi starfa: 1
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LYFJASTOFNUN
Lyfjastofnun
LYF01 - Gilding endurnýjunarumsókna.
Fjöldi starfa: 1

Lyfjastofnun
LYF03 - Uppfærsla upplýsinga í gagnagrunnum.
Fjöldi starfa: 1

Starf á eftirlitssviði
LYF02 - Starf á eftirlitssviði.
Fjöldi starfa: 1

LÝÐHEILSUSTÖÐ
Fyrirlögn – innsláttur úrvinnsla
LHS 2 - Fyrirlögn.
Fjöldi starfa: 1

LÖGREGLUSTJÓRINN Á 
HÖFUÐBORGAR SVÆÐINU
Aðstoðarmaður - almenn skrifstofustörf o.fl.
LRH01 - Almenn skrifstofustörf.
Fjöldi starfa: 2

Aðstoðarmaður - almenn skrifstofustörf o.fl.
LRH03 - Starf í starfsmannadeild.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður - ýmis störf
LRH02 - Starf í þjónustumiðstöð.
Fjöldi starfa: 1

Laganemi
LRH04 - Aðstoð við úrlausn lögfræðilegra málefna.
Fjöldi starfa: 1

MANNVIRKJA  STOFNUN
Samlestur staðla
MVS01 - Samlestur enskra staðla. 
Fjöldi starfa: 1

Skönnun skjala
MVS02 - Skönnun skjala í GoPro 
skjalavistunarkerfi.
Fjöldi starfa: 3

MATVÆLASTOFNUN
Eftirlitsmaður
MAST02 - Eftirlit með inn- og útflutningi matvæla.
Fjöldi starfa: 1

MENNTA- OG MENNINGAR-
MÁLA RÁÐUNEYTIÐ
Brottfelling laga og reglugerða MMR-6
Fjöldi starfa: 1

Rafræn skráning upplýsinga og úrvinnsla 
tölfræðigagna MMR-4
Fjöldi starfa: 1

Skráning samninga MMR-1
Fjöldi starfa: 1

Úrvinnsla og skráning gagna MMR-5
Fjöldi starfa: 1

Úrvinnsla og skráning gagna MMR-3
Fjöldi starfa: 1

Þróun á vefumhverfi sem tengist skólamálum 
MMR-2
Fjöldi starfa: 1

NÁTTÚRUFRÆÐI STOFNUN 
ÍSLANDS
Bókasafn
NÍ-07 - Merking og uppröðun tímarita í geymslu.
Fjöldi starfa: 1

Bókasafn og skjalasafn
NÍ-08 - Skráning skjalasafns og sérprenta  
í jarðfræði.
Fjöldi starfa: 1

Frjómælingar
NÍ-06 - Aðstoð við vöktun frjókorna í lofti.
Fjöldi starfa: 1

Fuglamerkingar - Samlestur
NÍ-01 - Samlestur endurheimtugagna með áherslu 
á endurheimtur íslenskra merkja þar sem skráningar 
í gagnagrunn verða bornar saman við frumgögn.
Fjöldi starfa: 1

Fuglamerkingar - Samlestur
NÍ-02 - Samlestur merkingargagna í gagnagrunni 
við frumgögn í möppum.
Fjöldi starfa: 2

Safnstörf
NÍ-05 - Aðstoð við tegundagreiningar og skráningu 
eintaka í vísindasafn NÍ.
Fjöldi starfa: 2

Safnstörf - Vísindasafn
NÍ-04 - Röðun steinasýna og yfirferð.
Fjöldi starfa: 1

Skráning og hnitsetning - Jarðfræðisvið
NÍ-03 - Skráning sérprenta og hnitsetning sýna  
í steinasafni.
Fjöldi starfa: 1

Skönnun ljósmynda
NÍ-10 - Skönnun, flokkun og skráning ljósmynda.
Fjöldi starfa: 1

Útgáfa
NÍ-09 - Skönnun útgáfu NÍ.
Fjöldi starfa: 1

NÁTTÚRUMINJA SAFN 
ÍSLANDS
Líffræðingur
NMSI-001 - Aðlögun líffræðilegra upplýsinga fyrir 
vef safnsins og vefvinnsla.
Fjöldi starfa: 1

Náttúrufróður
NMSI-002 - Skönnun, úrvinnsla og aðlögun gagna 
fyrir vef safnsins.
Fjöldi starfa: 1

NÝSKÖPUNAR MIÐSTÖÐ 
ÍSLANDS
Aðstoðarritstjórn um endurnýjanlega orku
NM17 - Aðstoðarritstjórn og utanumhald ýtarlegrar 
bókar um endurnýjanlega orku á ensku.
Fjöldi starfa: 1

Gagnavinnsla
NM01 - Gagnavinnsla á gögnum Alþjóða 
efnahagsráðsins á sviði áhættumats um alþjóðlega 
þróun mála í heiminum með áherslu á Ísland.
Fjöldi starfa: 1

Háhitaeinangrun fyrir stóriðju
NM06 - Starfsmenn óskast í verkefni, sem lýtur að 
þróun framleiðslu á háhitaeinangrun fyrir stóriðju  
úr ryki úr rykhreinsibúnaði álvera.
Fjöldi starfa: 2

Heimildavinna
NM03 - Heimildavinna á sviði náttúrufræða og 
sagna vegna verkefnis til eflingar ferðaþjónustu.
Fjöldi starfa: 1

Hljóðbylgjutækni á málma
NM07 - Starfsmaður óskast í verkefni, sem mun 
prófa að nýta hljóðbylgjutækni til skoðunar á 
eiginleikum málma með misdreifða eiginleika.
Fjöldi starfa: 1

Hönnun og smíði súrefnistækis
NM13 - Hönnun og smíði súrefnistækis, sem ætlað 
er að vinna súrefnið með rafmagni úr vatni og byggir 
á efnarafalatækni.
Fjöldi starfa: 1

Kynningar- og markaðsstarf
NM12 - Greining og endurskoðun á uppsetningu 
og efni á íslenskri og enskri heimasíðu Nýsköpunar-
miðstöðvar Íslands auk aðstoðar við gerð 
kynningar- og markaðsefnis.
Fjöldi starfa: 1

Nútíma rafeindaskynjun
NM15 - E-LAB verkefnið miðar að því að hanna og 
smíða tæknibúnað, byggða á nútíma rafeindaskynjun 
til þess að létta undir með lífi eldra fólks.
Fjöldi starfa: 3

Rannsóknastörf
NM05 - Aðstoðarfólk við rannsóknastörf og 
tilfallandi verkefni hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Fjöldi starfa: 2

Stefnumótun ferðamálaklasa í Hvalfirði
NM10 - Háskólanemar óskast til að aðstoða 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands við stefnumótun  
í tengslum við ferðamálaklasa í Hvalfirði.
Fjöldi starfa: 2

Stefnumótun frumkvöðlasetra
NM09 - Stefnumótunarvinna til eflingar 
frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
Fjöldi starfa: 2

Stofnun „Sjávarorku Breiðafjarðar“
NM18 - Stofnun rannsókna- og þróunarseturs 
á sviði sjávarorku í Breiðafirði undir yfirskriftinni 
„Sjávarorka Breiðafjarðar“.
Fjöldi starfa: 1

Texta- og heimildavinna
NM02 - Textagerð og heimildavinna vegna bókar um 
nýsköpun sem áformað er að gefa út á rafrænu formi.
Fjöldi starfa: 1

Vaxtargreinar íslensks atvinnulífs
NM14 - Í verkefninu „Vaxtargreinar“ er unnið að 
úttekt á helstu og vænlegustu vaxtargreinum í 
íslensku atvinnulífi, miðað við reynslu undanfarinna 
ára.
Fjöldi starfa: 2

Viðhorfskönnun á Hornafirði
NM11 - Viðhorfskönnun á áhrifum og árangri af 
starfi Nýheima á Hornafirði út frá sjónarhorni íbúa 
bæjarfélagsins.
Fjöldi starfa: 1

Vöruþróun
NM08 - Háskólanemar óskast í vinnuhóp til að 
aðstoða við þróun á matvöru til þátttöku í alþjóðlegri 
keppni.
Fjöldi starfa: 5

Öryggis- og upplýsingafulltrúi
NM04 - Vinna við tilgreinda hluta öryggis- og 
upplýsingastefnu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
Fjöldi starfa: 1

NÝSKÖPUNAR MIÐSTÖÐ 
ÍSLANDS 
- FRUMKVÖÐLA FYRIRTÆKI
Aðlögun að leitarvélum
NM35 - MediaBird óskar að ráða starfsmann  
til að forrita, þróa og aðlaga leitarvélar á netinu.
Fjöldi starfa: 1

Forritun fyrir heilarit
NM21 - Medical Algorithms óskar eftir forritara í 
hugbúnaðarverkefni fyrir heilarit í læknisfræðilegum 
tilgangi.
Fjöldi starfa: 1

Forritun hjá Intelscan
NM27 - Intelscan óskar eftir starfsmanni, sem hefur 
reynslu af forritun. Intelscan framleiðir og selur 
einkaleyfisvarðan örbylgjubúnað, sem notaður  
er við stýringar á vatnsinnihaldi.
Fjöldi starfa: 1

Forritun og prófanir á ratleikjakerfi
NM28 - Locatify óskar eftir starfsmönnum til að 
forrita, prófa og samhæfa ratleikjakerfi fyrirtækisins.
Fjöldi starfa: 2

Forritun rafrænnar sjúkraskrár
NM23 - Risk Medical Solutions óskar eftir 
starfsmanni til að vinna að forritun á nýrri rafrænni 
sjúkraskrá, sem hönnuð er fyrir viðskiptavini 
félagsins í Mið-Austurlöndum og Asíu.
Fjöldi starfa: 1

Frumurækt og lyfjanæmisprófanir
NM42 - Verkefnið miðar að því að þróa aðferð til 
undirbúnings og ræktunar á hreinni frumurækt úr 
heilaæxlum, sem hentar til lyfjanæmisprófunar.
Fjöldi starfa: 1

Grafísk hönnun
NM43 - Tulipop vill ráða starfskraft með reynslu 
af grafískri hönnun í útfærslu á myndskreytingum 
á fígúrum fyrir tölvuleik og þróunar kynningarefnis 
fyrir erlenda markaði.
Fjöldi starfa: 1

Grafísk hönnun í ratleiki
NM45 - Locatify óskar að ráða starfsmann/
háskólanema til að gera grafískar teikningar í ratleiki. 
Þróa íkon og myndir fyrir vef og smáforrit í síma. 
Unnið er með kort þar sem myndir og leiðir birtast.
Fjöldi starfa: 1

Hönnun á útliti tölvuleiks
NM47 - Matador Media óskar að ráða starfsmann/
háskólanema til að sinna hugmyndavinnu og aðstoð 
við hönnun á útliti tölvuleiks sem nú er í hönnun og 
verður aðgengilegur á vefnum og sem forrit  
í iPhone og Android-síma.
Fjöldi starfa: 1

Kortlagning markhóps
NM50 - MTT ehf. óskar að ráða starfsmann/
háskólanema í markaðsrannsóknir til þess að finna 
og kortleggja markhóp, sem fæst við meðhöndlun 
hryggjar og hryggjaliða.
Fjöldi starfa: 1

Kortlagning tengslanetsins
NM38 - Kortlagning og uppbygging tengslanets  
við starfandi framleiðslufyrirtæki.
Fjöldi starfa: 1

Kynning og eftirfylgni á erlendum mörkuðum
NM49 - SagaMedica óskar að ráða starfsmann/
háskólanema til að fylgja eftir kynningarmálum á 
erlendum mörkuðum vegna rannsóknar á einni af 
náttúruvörum fyrirtækisins ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum.
Fjöldi starfa: 1

Lyfjaprófanir gegn krabbameini
NM44 - ValaMed ehf. óskar að ráða starfsmann/
háskólanema í verkefni, sem gengur út á að prófa 
ákveðin efni í bland við hefðbundin krabbameinslyf 
á krabbameinsfrumur í rækt.
Fjöldi starfa: 1

Markaðs- og sölustarf á netinu
NM31 - Notando á Íslandi óskar eftir starfskrafti 
til að sinna markaðsstörfum og sölumennsku í 
gegnum netið, með notkun á „Social media“ ásamt 
vinnslu til þess að auka sýnileika í leitarvélum.
Fjöldi starfa: 1

Markaðsáætlanir fyrir hátískuna
NM29 - Gyðja ehf. óskar að ráða starfsmann til að 
koma að markaðsáætlunum, greiningu markaða 
auk almannatengsla og ímyndarmála fyrir erlenda 
markaði.
Fjöldi starfa: 1

Markaðssetning á íslenskri hönnun
NM40 - Sala og markaðssetning á vörum Tulipop 
hönnunar- og hugmyndafyrirtækisins erlendis.
Fjöldi starfa: 1

Markaðssetning á netinu
NM34 - Vistvæn orka ehf. óskar eftir starfskrafti 
með víðtæka þekkingu á markaðssetningu á 
netinu. Meðal verkefna er yfirferð á vefsíðum, 
leitarvélabestun, markpóstur, markaðssetning  
á samskiptamiðlum og vefgreining.
Fjöldi starfa: 1

Markaðssetning hérlendis og erlendis
NM39 - Markaðssetning heildstæðra 
næringarpakka bæði innanlands og utanlands.
Fjöldi starfa: 1

Markaðsúttekt fyrir rafræn sjúkraskráarkerfi
NM22 - Risk Nedical Solutions óskar eftir starfs-
manni til að gera markaðsúttekt á tveimur erlendum 
mörkuðum sem fyrirtækið stefnir á í lok árs 2011.
Fjöldi starfa: 1

Maxímús Músíkús í markaðssókn
NM46 - Maximus Musicus ehf. óskar að ráða 
starfsmann/háskólanema til að vinna að undirbúningi 
markaðssóknar Tónlistarskóla Maxímúsar í 
Þýskalandi og Ástralíu og vinna markaðsáætlun fyrir 
skólann í Bretlandi og Bandaríkjunum.
Fjöldi starfa: 1

Persónubundin virkni krabbameinslyfja
NM41 - Mat á svörun ræktaðra æxlisfrumna  
við hefðbundnum krabbameinslyfjum.
Fjöldi starfa: 1

Prófanir á hugbúnaði
NM20 - Prófanir á hugbúnaði fyrir úrlestur og 
utanumhald heilarits, skjölun prófana og þátttöku  
í hönnun.
Fjöldi starfa: 1

Rannsókn með frumuræktir
NM33 - Genís ehf. óskar að ráða starfsmann  
í rannsóknastörf er lýtur að virkni sykranna sem 
fyrirtækið vinnur nú að.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknavinna í lækningaskyni
NM25 - Lipid Pharmaceuticals óskar eftir 
starfsmanni í rannsóknavinnu vegna klínískra 
rannsókna, sem þegar eru í gangi.
Fjöldi starfa: 1

Ritstjóri tæknihandbókar
NM26 - Intelscan óskar eftir ritstjóra 
tæknihandbókar á ensku. Intelscan framleiðir og 
selur einkaleyfisvarðan örbylgjubúnað, sem notaður 
er við stýringar á vatnsinnihaldi.
Fjöldi starfa: 1

Söfnun og innskráning gagnaupplýsinga
NM32 - Aura - Menningarstjórnun og ráðgjöf - óskar 
að ráða stafsmann til að leita að og skrá gagna upplýs-
ingar tengdar starfsemi Aura ásamt því að sinna ýmiss 
konar tilfallandi aðstoðarstörfum fyrir ráðgjafa Auru.
Fjöldi starfa: 1

Teymisvinna í Toppstöðinni
NM36 - Toppstöðin óskar eftir viðskipta- eða 
markaðsfræðinema til að vinna við fjárhagsáætlun, 
útfærslu vefverslunar og heimasíðu sem er liður  
í stærri teymisvinnu.
Fjöldi starfa: 1

Tillögur um nýtingu og framtíðarsýn
NM37 - Framtíðarsýn og tillögur að nýtingu rýma 
innan Toppstöðvarinnar.
Fjöldi starfa: 1

Tölvuleikur fyrir hugaraflið
NM55 - MindGames óskar að ráða starfsmann/
háskólanema í verkefni í grafískri hönnun til að 
vinna við tölvuleik fyrir börn sem stýrist af hugarorku 
og tilfinningaviðbrögðum notandans auk þess að 
kenna bæði slökun og einbeitingu.
Fjöldi starfa: 4

Upplýsingaöflun og miðlun um metan
NM30 - Metan hf. óskar að ráða starfsmann 
til tímabundinna starfa við upplýsingaöflun frá 
bíleigendum, sem nýta metaneldsneyti í akstri 
og miðlun almennra upplýsinga um öryggismál 
varðandi notkun eldsneytisins.
Fjöldi starfa: 1
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Utanumhald innri kerfa
NM53 - Nox Medical óskar að ráða starfsmann/
háskólanema í verkefni sem lýtur að þróun og 
utanumhaldi innri kerfa fyrirtækisins.
Fjöldi starfa: 1

Vefforritun fyrir tölvuleik
NM48 - Matador Media óskar að ráða starfsmann/
háskólanema til að vinna við forritun tölvuleiks. 
Front-end forritun í HTML og JavaScript fyrir 
vefhlutann af leiknum.
Fjöldi starfa: 1

Vöruprófanir á svefnrannsóknabúnaði
NM54 - Nox Medical óskar að ráða 
starfsmann/háskólanema til vöruprófana á 
svefnrannsóknahugbúnaði, sem fyrirtækið hefur 
verið með í smíðum.
Fjöldi starfa: 2

Þróun heilsu- og baðvara úr íslensku hráefni
NM51 - Miðlun og menning ehf. óskar að ráða 
starfsmann/háskólanema í verkefnið DERMARIS. 
Verkefnið felur í sér þróun heilsu- og baðvara, 
sem byggja á íslenskum fjörugróðri, salti og öðru 
íslensku hráefni í samvinnu við erlenda sérfræðinga 
og háskóla.
Fjöldi starfa: 1

Þróun lyfs úr íslenskum sjávarafurðum
NM24 - Lipid Pharmaceuticals óskar eftir 
starfsmanni til að vinna við rannsóknir og þróun á 
lyfjaformi sem unnið er úr íslenskum sjávarafurðum.
Fjöldi starfa: 1

Þróun umsókna- og umsýslukerfis
NM52 - Admit óskar að ráða tvo starfsmenn/
háskólanema til að þróa nýtt og framsýnt 
umsókna- og umsýslukerfi, sem verður sérhæft 
fyrir inntökudeild Sloan School of Management við 
MIT-háskóla.
Fjöldi starfa: 1

ORKUSTOFNUN
Eftirlit vegna rannsókna og nýtingar á 
auðlindum
OS01 - Verkefnið felst í því að semja leiðbeiningar 
varðandi tilkynningar- og leyfisskyldar framkvæmdir 
vegna rannsókna og nýtingar á auðlindum í jörðu 
sem og af hafsbotni.
Fjöldi starfa: 1

PERSÓNUVERND
Laganemi
PV01 - Aðstoð við úrlausn lögfræðilegra álitaefna 
hjá Persónuvernd.
Fjöldi starfa: 1

RANNSÓKNAMIÐSTÖÐ 
ÍSLANDS (RANNÍS)
Aðstoðarmaður skjalastjóra
RI005 - Aðstoð við frágang í skjalasafni.
Fjöldi starfa: 1

Gagnasöfnun á rannsóknum í félags- og 
hugvísindum
RI003 - Gagnasöfnun á rannsóknum í félags-  
og hugvísindum.
Fjöldi starfa: 1

Gagnavinnsla tengd Rannsóknaáætlun ESB 
og sjóðum Rannís
RI002 - Öflun og vinnsla gagna úr alþjóðasamstarfi 
og sjóðum Rannís.
Fjöldi starfa: 1

Skráning og frágangur skjala- og bókasafns
RI004 - Skráning og frágangur skjala- og bókasafns 
Rannís.
Fjöldi starfa: 1

Úthlutunarvefsíða Rannís
RI001 - Endurgerð úthlutunarvefsíðu Rannís.
Fjöldi starfa: 2

RAUNVÍSINDASTOFNUN 
HÁSKÓLANS
Aðstoðarmaður jarðvísindamanns JH-02
Fjöldi starfa: 1

Jarðefnafræðilegar rannsóknir JH-01
Fjöldi starfa: 1

Ræktun málmofurgrinda EH-01
Fjöldi starfa: 1

Slembitré EH-02
Fjöldi starfa: 1

Tölvureikningar á eiginleikum fastra efna 
EH-03
Fjöldi starfa: 1

RÚV OHF
Aðstoðarmaður á verkstæði RÚV005
Fjöldi starfa: 2

Afritun tónlistarefnis RÚV001
Fjöldi starfa: 2

Dagskrárgerðarmaður RÚV006
Fjöldi starfa: 1

Skráning á dagskrá sjónvarps RÚV003
Fjöldi starfa: 1

Skráning skjalasafns RÚV002
Fjöldi starfa: 1

Starfsmaður í tölvudeild RÚV007
Fjöldi starfa: 1

Undirbúningur fyrir tæknilegan frágang 
hljóðbanda RÚV004
Fjöldi starfa: 1

SAMKEPPNISEFTIRLITIÐ
Skjölun og skráning
SAMK01 - Sumarstarf við frágang og skjölun eldri 
mála Samkeppniseftirlitsins ásamt skrásetningu 
bókasafns stofnunarinnar og önnur tilfallandi störf  
á rekstrarsviði.
Fjöldi starfa: 1

SIGLINGASTOFNUN 
ÍSLANDS
Starfsmaður skrifstofusviðs SSI01
Fjöldi starfa: 1

Starfsmaður upplýsingadeildar SSI02
Fjöldi starfa: 1

SJÚKRATRYGGINGAR 
ÍSLANDS
Skráning hjálpartækja í nýtt kerfi
SJTR04 - Skráning á endurnýtanlegum 
hjálpartækjum í nýtt eignakerfi.
Fjöldi starfa: 1

Skönnun og skráning ýmissa gagna
SJTR03 - Skönnun og skráning lýtalæknavottorða 
og mála frá Siglinganefnd o.fl.
Fjöldi starfa: 1

Skönnun, skrán. og frágangur gagna
SJTR02 - Skönnun, skráning og pökkun á gögnum 
vegna slysatrygginga.
Fjöldi starfa: 1

Úrvinnsla úrskurða frá ÚRAL
SJTR01 - Skráning og flokkun úrskurða frá ÚRAL 
og gerð fordæmaskrár.
Fjöldi starfa: 1

SKATTRANNSÓKNAR-
STJÓRI RÍKISINS
Laganemi 
SRS11 - Almenn skrifstofustörf og aðstoð við 
lögfræðileg viðfangsefni.
Fjöldi starfa: 1

SKIPULAGSSTOFNUN
Aðstoðarmaður á skipulagssviði
SLS2 - Skipulagsmál, gagnaöflun.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður í frágangi gagna
SLS1 - Skjalasafn.
Fjöldi starfa: 1

SKÓGRÆKT RÍKISINS
Aðstoðarfólk sérfræðinga
SR-MÓG - Aðstoðarfólk í rannsóknarvinnu.
Fjöldi starfa: 4

Skógarumhirða
SR-UMH2 - Vinna við almenna skógarumhirðu.
Fjöldi starfa: 7

STOFNUN ÁRNA 
MAGNÚSSONAR
Aðstoðarkennsla á sumarnámskeiðum 
SÁM-05 - Aðstoðarkennsla á sumarnámskeiðum  

í íslensku máli og menningu fyrir erlenda náms-  
og fræðimenn.
Fjöldi starfa: 1

Forritunarvinna 
SÁM-10 - Forritunarvinna.
Fjöldi starfa: 1

Íðorð í jarðfræði
SÁM-01 - Skráning íðorða.
Fjöldi starfa: 1

Samhengisháð villuleiðrétting 
SÁM-03 - Gerð hugbúnaðar til samhengisháðrar 
villuleitar og leiðréttingar.
Fjöldi starfa: 1

Skráning handrita í gagnagrunn 
SÁM-08 - Skráning handrita.
Fjöldi starfa: 1

Skráning þjóðfræðiefnis í gagnagrunn
SÁM-04 - Skráning þjóðfræðiefnis.
Fjöldi starfa: 1

Skönnun og frágangur örnefnaskráa
SÁM-06 - Skönnun og frágangur örnefnaskráa.
Fjöldi starfa: 1

Starf á bókasafni Stofnunar Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum
SÁM-07 - Skráning í Gegni o.fl.
Fjöldi starfa: 1

Sumarstarf við rafræna skráningu fornbréfa 
– undirbúningsvinna
SÁM-09 - Rafræn skráning fornbréfa - 
undirbúningsvinna.
Fjöldi starfa: 1

Talmálssafn Orðabókar Háskólans 
SÁM-02 - Skönnun og skráning bréfasafns.
Fjöldi starfa: 1

SÝSLUMAÐURINN Í 
KÓPAVOGI
Skönnun skjala SYSKOP
Fjöldi starfa: 2

SÝSLUMAÐURINN Í 
REYKJAVÍK
Laganemi 
SMR01 - Almenn skrifstofustörf og aðstoð við 
lögfræðileg viðfangsefni.
Fjöldi starfa: 2

TILRAUNASTÖÐ HÍ  
Í MEINAFRÆÐI Á  
KELDUM
Almennt rannsóknarstarf
THIM 02 - Aðstoð í ýmsum rannsóknum og aðstoð 
við skepnuhald og búrekstur.
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknir á sumarexemi í hestum
THIM 01 - Tveggja mánaða aðstoð við rannsóknir 
aðallega við blóðtökur og úrvinnslu og prófum sýna 
úr hrossum.
Fjöldi starfa: 1

TRYGGINGA STOFNUN 
RÍKISINS
Móttaka og póstumsjón TR02
Fjöldi starfa: 1

Skjala- og póstumsjón TR01
Fjöldi starfa: 1

UMHVERFIS RÁÐUNEYTIÐ
Skjala- og bókasafn
UMHVR02 - Óskum eftir að ráða nema í 
bókasafns- og upplýsingafræði, hvort heldur 
sem er í grunnnámi eða framhaldsnámi, til að 
vinna við ýmis verkefni á skjala- og bókasafni 
umhverfisráðuneytisins. 
Fjöldi starfa: 1

Sumarstarf - laganemi
UMHVR01 - Óskum eftir að ráða laganema sem 
hefur a.m.k. lokið BA-námi í lögfræði til að vinna við 
almenn lögfræðistörf á skrifstofu laga og stjórnsýslu. 
Vinnan felst aðallega í aðstoð við úrskurðarvinnu og 
aðrar hefðbundnar afgreiðslur svo sem almennar 
ákvarðanir.
Fjöldi starfa: 1

UMHVERFIS STOFNUN
Aðstoðarmaður við sjálfboðaliðastörf
UST08 - Aðstoðarmaður við sjálfboðaliðastörf.
Fjöldi starfa: 1

Fræðslumál og miðlun upplýsinga
UST01 - Gerð fræðsluefnis fyrir vef 
Umhverfisstofnunar.
Fjöldi starfa: 1

Laganemi
UST03 - Laganemi.
Fjöldi starfa: 1

Meðhöndlun úrgangs
UST05 - Meðhöndlun úrgangs.
Fjöldi starfa: 1

Skipulagning upplýsingaöflunar/ LUK-
gagnavinnsla
UST02 - Skipulagning upplýsingaöflunar/  
LUK-gagnavinnsla.
Fjöldi starfa: 1

Vatnatilskipun
UST04 - Vatnatilskipun.
Fjöldi starfa: 1

ÚRSKURÐARNEFND 
SKIPULAGS- OG 
BYGGINGARMÁLA
Laganemi USB-LÖG
Fjöldi starfa: 1

Skjalavarsla USB-SKJÖL
Fjöldi starfa: 1

ÚTLENDINGASTOFNUN
Lögfræðinemi
UTLST01 - Lögfræðinemi, uppsetning ákvarðana, 
bréfa o.fl.
Fjöldi starfa: 2

VEÐURSTOFA ÍSLANDS
Sumarstörf - Veðurstofa Íslands VED 01
Fjöldi starfa: 4

VEGAGERDIN
Vegagerðin/Þjónustudeild VG2
Fjöldi starfa: 1

Vegagerðin/Brúadeild
VG3 - Skráning á teiknigum og tæknilegum 
gögnum.
Fjöldi starfa: 1

Vegagerðin/Framkvæmdadeild
VG1 - Gagnaúrvinnsla.
Fjöldi starfa: 1

VELFERÐAR RÁÐUNEYTIÐ
Áhersla hjúkrunarheimila á þátttöku og virkni 
íbúa VEL06
Fjöldi starfa: 1

Endurskoðun og samfelling reglugerða 
VEL15
Fjöldi starfa: 1

Endurskoðun og uppfærsla yfirlits yfir 
velferðarupplýsingar VEL07
Fjöldi starfa: 1

Frágangur og uppröðun í skjalasafn i VEL 
VEL-04
Fjöldi starfa: 1

Greining og samantektir varðandi 
skuldavanda heimilanna og húsnæðismál 
almennt VEL02
Fjöldi starfa: 1

Gæðastjórnun 
VEL13 - Aðstoð við ritun verklagsreglna við 
innleiðingu gæðastjórnunarkerfis 
Fjöldi starfa: 1

Hagræn skipting útgjalda til velferðarmála 
VEL11
Fjöldi starfa: 1

Kostnaðargreining á starfsemi 
heilbrigðisstofnana VEL09
Fjöldi starfa: 1
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Könnun á samstarfi félagsþjónustu 
sveitarfélaganna og heilsugæslustöðvanna 
og framkvæmd félagslegrar ráðgjafar hjá 
sveitarfélögum VEL19
Fjöldi starfa: 1

Mannauðsstjórnun. Aðstoð við ritun 
starfslýsinga og uppsetning upplýsinga í 
starfsmannagrunn Oracle VEL14
Fjöldi starfa: 1

Rannsókn á nauðung og þvingun í vinnu með 
fötluðu fólki VEL16
Fjöldi starfa: 1

Samræming á bókhaldi heilbrigðisstofnana 
VEL10
Fjöldi starfa: 1

Sjúkrarými á heilbrigðisstofnunum utan 
höfuðborgarsvæðisins: Úttekt á aðstöðu og 
aðbúnaði VEL20
Fjöldi starfa: 1

Skráning, flokkun og frágangur á skýrslum 
og útgefnu efni á vegum HTR/HBR/FEL 
VEL-03
Fjöldi starfa: 1

Undirbúningur að fullgildingu endurskoðaðs 
félagsmálasáttmála Evrópu  VEL-01
Fjöldi starfa: 1

Undirbúningur vegna áætlunar í baráttunni 
við krabbamein VEL05
Fjöldi starfa: 1

Undirbúningur vegna útgáfu reglugerða um 
heilbrigðisstéttir VEL08
Fjöldi starfa: 1

Úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga VEL17
Fjöldi starfa: 1

Úrvinnsla könnunar um velferð barna - 
forvinnsla og gagnaöflun fyrir næstu skef 
VEL18

Fjöldi starfa: 1

Verkefni tengt árangursmælikvörðum í 
velferðarþjónustu VEL12

Fjöldi starfa: 1

VINNUEFTIRLIT RÍKISINS
Bókasafn - flokkun og frágangur
VER01 - Frágangur og flokkun tímarita og bóka.
Fjöldi starfa: 1

Skráning netfanga - afleysing á síma og 
afgreiðslu
VER02 - Skráning netfanga í gagnagrunn og 
afleysing á síma og afgreiðslu.
Fjöldi starfa: 1

VINNUMÁLA STOFNUN
Gagnaskráning og úrvinnsla
VMST02 - Koma matsupplýsingum um úrræði á 
tölvutækt form, vinna úr þeim og setja fram í tölum 
og texta.
Fjöldi starfa: 1

Ráðgjöf – upplýsingagjöf til atvinnuleitenda
VMST04 - Átak um eflingu og markaðssetningu 
á náms- og starfstengdum úrræðum fyrir 
atvinnuleitendur.
Fjöldi starfa: 4

Úrvinnsla gagna um atvinnulausa
VMST01 - Yfirfara tölvuskráð gögn, kóða þau og 
flokka, vinna úr og setja fram á talna- og textaformi.
Fjöldi starfa: 1

Vinna svör við lögfræðilegum álitaefnum
VMST03 - Svara erindum sem berast stjórn-
sýslusviði og taka afstöðu til lögfræðilegra álitaefna.
Fjöldi starfa: 2

YFIRSKATTANEFND
Laganemi YSKN-01
Fjöldi starfa: 1

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Bókasafns- og upplýsingafræðinemi
THJ01 - Innsláttur, flokkun upplýsinga og leiðréttingar.
Fjöldi starfa: 2

ÞJÓÐMINJA SAFN 
ÍSLANDS
Átaksverkefni - tækniminjar í varðveislu 
Þjóðminjasafns Íslands

THJOD 02 - Átaksverkefni í tækniminjageymslu 
Þjóðminjasafns: Gerð yfirlits um tækniminjar 
(aðbúnaður, skráning, merkingar, o.s.frv.).
Fjöldi starfa: 2

Átaksverkefni í forngripageymslu 
Þjóðminjasafns Íslands
THJOD 01 - Átaksverkefni í forngripageymslu Þjóð minja-
safns. Vinna við umröðun, endurpökkun, ljósmyndun, 
skráningu í Sarp og endurskoðun geymsluskrár.
Fjöldi starfa: 6

Skráningarátak hjá Ljósmyndasafni Íslands 
hjá Þjóðminjasafni Íslands
THJOD 03 - Skráningarátak hjá Ljósmyndasafni 
Íslands: Innsláttur á grunnupplýsingum um 
ljósmyndir, frágangur á ljósmyndum og filmum til 
langtímavarðveislu.
Fjöldi starfa: 1

ÞJÓÐSKJALASAFN 
ÍSLANDS
Dómabækur sýslumanna
ÞÍ 4 - Efnistaka dómabóka sýslumanna frá 18.  
og 19. öld.
Fjöldi starfa: 2

Skráning og frágangur skjalasafna
ÞÍ 2 - Skráning og frágangur einkaskjalasafna  
og opinberra skjalasafna.
Fjöldi starfa: 3

Skráning sóknarmanntala
ÞÍ 3 - Innsláttur á upplýsingum úr 
sóknarmanntölum.
Fjöldi starfa: 3

Þýðing á handbók um skjalavörslu
ÞÍ 1 - Þýðing á handbók um skjalavörslu.
Fjöldi starfa: 1

ÞJÓNUSTU- OG 
ÞEKKINGARMIÐSTÖÐ 
FYRIR BLINDA, SJÓN-
SKERTA OG DAUFBLINDA 
EINSTAKLINGA
Gerð kynningar- og fræðsluefnis
ÞÞM02 - Kynningar- og fræðsluefni, bæklingar  
og handbækur.
Fjöldi starfa: 1

Nótur á punktaletri 
ÞÞM01 - Þróa nótur á punktaletri og nótur á 
stækkuðu formi.
Fjöldi starfa: 1

Norðurland 
eystra
FERÐAMÁLASTOFA
Leyfismál og eftirlit
FMS5 - Vinna við eftirlit með leyfismálum í 
samvinnu við lögfræðing Ferðamálastofu.
Fjöldi starfa: 1

Stuðningur vegna gæða- og umhverfiskerfis  
í ferðaþjónustu
FMS4 - Vinna stuðningsgögn vegna Vakans sem er 
nýtt gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI
Aðstoð við greiningu á rannsóknarviðtölum 
HA-05
Fjöldi starfa: 1

Fagmennska í skólastarfi HA-03
Fjöldi starfa: 1

Fjölmiðlafræði HA-01
Fjöldi starfa: 1

Gagnaöflun fyrir rannsóknaverkefni HA-04
Fjöldi starfa: 1

Laganemi HA-09
Fjöldi starfa: 1

Norðlenskur sjávarútvegur nú HA-06
Fjöldi starfa: 1

Orkulíftækni HA-07
Fjöldi starfa: 1

Rannsókn á byrjendalæsi HA-10
Fjöldi starfa: 1

Samruni fyrirtækja HA-02
Fjöldi starfa: 1

Örveruvistfræði HA-08
Fjöldi starfa: 1

HEILBRIGÐISSTOFNUN 
ÞINGEYINGA
Sumarstarf á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
HEILTHING01
Fjöldi starfa: 1

ÍSLENSKAR 
ORKURANNSÓKNIR 
(ÍSOR)
Aðstoðarmaður við jarðeðlisfræði
ÍSOR-1
Fjöldi starfa: 1

JAFNRÉTTISSTOFA
Sérfræðingur 
JAFNR01 - Kynin í námsefni á grunnskólastigi. 
Fjöldi starfa: 1

LÝÐHEILSUSTÖÐ
Rannsóknarvinna, skráning gagna
LHS 1 - Rannsóknarvinna.
Fjöldi starfa: 1

NÁTTÚRUFRÆÐI STOFNUN 
ÍSLANDS  
– AKUREYRARSETUR
Aðstoðarmaður á sameindafræði-
rannsóknarstofu Akureyrarseturs
NÍA-02 - Aðstoðarmaður á 
sameindafræðirannsóknarstofu Akureyrarseturs.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður við grasafræðirannsóknir 
Akureyrarseturs
NÍA-01 - Aðstoðarmaður við grasafræðirannsóknir 
Akureyrarseturs.
Fjöldi starfa: 1

Sameindaerfðafræðirannsóknir á rjúpu  
og fálka
NÍA-03 - Sameindaerfðafræðirannsóknir á 
rjúpu og fálka. Kyngreining fugla og skilgreining 
erfðabreytileika með því að magna upp valda hluta 
erfðaefnis og raðgreina.
Fjöldi starfa: 1

NÁTTÚRU RANNSÓKNA-
STÖÐIN VIÐ MÝVATN
Aðstoðarmaður
MYV01 - 2ja mánaða starf við sýnatökur og 
úrvinnslu í Mývatnssveit
Fjöldi starfa: 1

NÝSKÖPUNAR MIÐSTÖÐ 
ÍSLANDS
Vistvæn ferðaþjónustu-uppbygging í Fljótum
NM16 - Í verkefninu „Vistvæn Fljótin“ verður unnin 
áætlun með heimamönnum í Fljótum um hvernig 
byggja megi upp vistvæna ferðaþjónustu og 
sjálfbærni
Fjöldi starfa: 1

SJÚKRAHÚSIÐ Á 
AKUREYRI
Gagnaskráning FSA GA
Fjöldi starfa: 1

Greining verkferla FSA VE
Fjöldi starfa: 1

Lóðaumhirða FSA LÓÐ
Fjöldi starfa: 2

Tölvuvinna FSA TUD
Fjöldi starfa: 1

SKÓGRÆKT RÍKISINS
Skógarumhirða
SR-UMH6 - Vinna við almenna skógarumhirðu.
Fjöldi starfa: 4

STOFNUN VILHJÁLMS 
STEFÁNSSONAR
Aðstoðarmaður
STVS01 - Við leitum að skipulögðum, duglegum 
og sjálfstæðum einstaklingi sem hefur áhuga á 
mannvist, menningu og umhverfi norðurslóða.
Fjöldi starfa: 1

UMHVERFIS STOFNUN
Samantekt á gögnum og skýrslugerð
UST06 - Samantekt á gögnum og skýrslugerð.
Fjöldi starfa: 1

VATNAJÖKULS-
ÞJÓÐGARÐUR
Verkamaður í Ásbyrgi
VIP01 - Aðstoðarmaður verkamanna og landvarða 
í Ásbyrgi.
Fjöldi starfa: 1

Verkamaður í Vesturdal
VIP02 - Aðstoðarmaður landvarða í Vesturdal.
Fjöldi starfa: 1

VERÐLAGSSTOFA 
SKIPTAVERÐS
Excel-líkön og samanburðarútreikningar
VSS01 - Oddeyrarskáli við Strandgötu, Akureyri.
Fjöldi starfa: 1

VINNUMÁLA STOFNUN 
NORÐURLANDI EYSTRA
Verkefnisstjóri atvinnumála / sumarverkefni
VMSTNE - Þróunarvinna í atvinnumálum á 
Norðurlandi eystra.
Fjöldi starfa: 3

ÞEKKINGAR NET 
ÞINGEYINGA
Þekkingarnet Þingeyinga
ÞÞ01 - Starfsmaður mun sjá um að flokka skjöl, 
skýrslur og fleira í þeim dúr og skrá og skanna 
í gagnagrunn Þekkingarnetsins. Einnig mun 
starfsmaður flokka ljósmyndir stofnunarinnar og 
skrá í gagnagrunn. Auk þess mun starfsmaðurinn 
koma að almennri umsjón.
Fjöldi starfa: 1

Þekkingarnet Þingeyinga
ÞÞ02 - Starfsmaður mun taka þátt í almennum 
rannsóknum á vegum Þekkingarnetsins.
Fjöldi starfa: 1

BYGGÐASTOFNUN
Bókasafn
IDN06 - Að skrá og flokka bækur og tímarit 
Byggðastofnunar.
Fjöldi starfa: 1

FJÖLBRAUTA SKÓLI 
NORÐURLANDS VESTRA
Fjölbrautaskól Norðurlands vestra
FNV01 - Umhirðing og viðhald lóðar við 
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki.
Fjöldi starfa: 1

FORNLEIFA VERND 
RÍKISINS
Staðarvörður í Þingeyrarkirkju
FVR-4 - Leiðsögn og kynning á Þingeyrarkirkju og 
Vatnsdæluslóðum.
Fjöldi starfa: 1
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HEILBRIGÐIS STOFNUNIN 
SAUÐÁRKRÓKI
Aðstoð við ræstingar
HBRSKR02 - Aðstoð við ræstingu.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður umsjónar fasteigna
HBRSKR01 - Aðstoð við umsjónarmann fasteigna.
Fjöldi starfa: 1

HÓLASKÓLI 
- HÁSKÓLINN Á HÓLUM
Aðstoð við eldistilraunir 
HOLAR03
Fjöldi starfa: 1

Ferðamál og farvegur til framtíðar/
tölfræðitiltekt
HOLAR11 - Starfið felst í að byggja upp 
sameiginlegan tölfræðigagnagrunn um ferðamál.
Fjöldi starfa: 1

Ferðamál og farvegur til framtíðar/
tölfræðitiltekt
HOLAR12 - Starfið felst í að byggja upp 
sameiginlegan tölfræðigagnagrunn um ferðamál.
Fjöldi starfa: 1

Fjölbreytileiki hornsíla í Mývatni
HOLAR01 - Rannsakað verður með tilraunum 
hvernig hornsíli í Mývatni hafa aðlagast búsvæðum 
sem einkennast af ólíkum hita.
Fjöldi starfa: 1

Fornleifauppgröftur og úrvinnsla við Kolkuós 
í Skagafirði 
HOLAR09
Fjöldi starfa: 2

Jarðfundnir munir frá Hólum í Hjaltadal 
HOLAR08
Fjöldi starfa: 4

Markaðsstefna Hólaskóla – Háskólans á 
Hólum 2012 
HOLAR06
Fjöldi starfa: 1

Mæling á lífeðlisfræðilegu álagi á íslensk 
hross á kynbótasýningum á Íslandi 
HOLAR04
Fjöldi starfa: 2

Rannsókna- og kennslubú í hestamennsku 
og hrossarækt 
HOLAR05
Fjöldi starfa: 1

Umhirða og fegrun á Hólum í Hjaltadal  
HOLAR07
Fjöldi starfa: 2

Upplifun keppenda og gesta á Landsmóti 
HOLAR10
Fjöldi starfa: 3

Þróun og prófun á aðferðafræði við 
PIT-merkingar á laxfiskum 
HOLAR02
Fjöldi starfa: 1

SÝSLUMAÐURINN 
Á BLÖNDUÓSI
Skrifstofumaður - sumarstarf
SB01 - Verkefni aðallega tengd innheimtumiðstöð 
sýslumannsins á Blönduósi.
Fjöldi starfa: 1

SÖGUSETUR ÍSLENSKA 
HESTSINS
Sýningavörður
SÍH - Gestamóttaka og leiðsögn um sýningar 
Söguseturs íslenska hestsins.
Fjöldi starfa: 3

VINNUMÁLA STOFNUN
– FÆÐINGAR ORLOFS-
SJÓÐUR
Upplýsingagjöf og úrvinnsla
VMST05 - Vinna við upplýsingagjöf, úrvinnslu 
og afgreiðslu umsókna.
Fjöldi starfa: 1

Suðurland
HEILBRIGÐIS STOFNUN 
SUÐURLANDS
Aðstoðarmaður í iðjuþjálfun HSU03
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður læknaritara HSU01
Fjöldi starfa: 1

Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara HSU02
Fjöldi starfa: 1

HEKLUSKÓGAR
Skóg- eða landafræðinemi
HEK-1 - Hekluskógar óska eftir háskólanema í 
skóg,-eða landafræði.
Fjöldi starfa: 1

LANDBÚNAÐAR HÁSKÓLI 
ÍSLANDS
Skógur og útivistarsvæði á Reykjum 
LBHÍ 04 - Viðhald göngustíga, hreinsun og grisjun 
í skógi
Fjöldi starfa: 1

LANDGRÆÐSLA RÍKISINS
Flokkstjóri girðingaflokks
LAND02 - Almenn girðingarvinna
Fjöldi starfa: 1

Girðingarvinna LAND01
Fjöldi starfa: 4

Rannsóknarstörf LAND04
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarstörf LAND05
Fjöldi starfa: 1

Rannsóknarstörf LAND06
Fjöldi starfa: 1

Umhirða staðarumhverfis LAND03
Fjöldi starfa: 4

MATVÆLASTOFNUN
Skrifstofustarf
MAST01 - Móttaka, símvarsla og almenn 
skrifstofustörf.
Fjöldi starfa: 1

RANNSÓKNASETUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS Á 
HORNAFIRÐI
Rannsóknir á ferðamennsku
RHORN-1 - Aðstoð við rannsóknir á ferðamálum 
á Suðausturlandi.
Fjöldi starfa: 1

Þórbergur Þórðarson: Bóka- og greinaskrá
RHORN-2 - Uppfærsla og nýskráning á bóka- 
og greinaskrá um Þórberg Þórðarson.
Fjöldi starfa: 1

SKÓGRÆKT RÍKISINS
Skógarumhirða
SR-UMH8 - Vinna við almenna skógarumhirðu.
Fjöldi starfa: 5

UMHVERFISSTOFNUN
Surtseyjarstofa UST09
Fjöldi starfa: 2

Suðurnes
FORNLEIFAVERND 
RÍKISINS
Skipulag Húshólma
FVR-5 - Skipulag friðlýstra fornleifa - Húshólmi.
Fjöldi starfa: 1

Útgefandi: Velferðarráðuneytið & Vinnumálastofnun
Ábyrgðarmaður: Gissur Pétursson
Prentað í Ísafoldarprentsmiðju. Útgáfudagur: 16. apríl 2011.

KEILIR
Aðstoð við endurskipulagningu námsefnis
KEILIR06
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við gerð verklegra æfinga í vistvænni 
orku og orkunýtingu fyrir grunnskóla 
KEILIR05
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við smíði og standsetningu 
kennslubúnaðar KEILIR02
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við smíði og standsetningu 
kennslubúnaðar KEILIR03
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við verkefnastjórnun
KEILIR01 - Aðstoð við undirbúning 
frumkvöðlanáms.
Fjöldi starfa: 1

Vefforritun og uppfærsla á vef
KEILIR04
Fjöldi starfa: 1

SÝSLUMAÐURINN 
Í KEFLAVÍK
Vinna við rannsókn
SYSKEF - Gagnaskráning og aðstoð við rannsókn 
á nauðungarsölum.
Fjöldi starfa: 2

Vestfirðir
HEILBRIGÐISSTOFNUNIN 
PATREKSFIRÐI
Aðstoð í mötuneyti HSP 002
Fjöldi starfa: 1

Móttökuritari HSP 003
Fjöldi starfa: 1

Snyrting
HSP 001 - Almenn umhirða.
Fjöldi starfa: 1

MINJASAFN EGILS 
ÓLAFSSONAR
Minjasafn Egils Ólafssonar
MEO01 - Leiðsögn í minjasafni og upplýsingar um 
staðhætti á sunnanverðum Vestfjörðum.
Fjöldi starfa: 1

SÝSLUMAÐURINN Á 
PATREKSFIRÐI
Skrifstofuvinna
SYSPATR-01 - Almenn skrifstofuvinna.
Fjöldi starfa: 1

SÝSLUMAÐURINN Í 
BOLUNGARVÍK
Innheimta
SMB01 - Innheimta og eftirfylgni við innheimtu 
vanrækslugjalds.
Fjöldi starfa: 1

Vesturland
HÁSKÓLINN Á BIFRÖST
Bókasafn Háskólans á Bifröst HSB02
Fjöldi starfa: 1

Húsnæðissvið HSB01
Fjöldi starfa: 3

Húsnæðissvið  HSB03
Fjöldi starfa: 2

Kaffi Bifröst HSB05
Fjöldi starfa: 2

Markaðssvið HSB07
Fjöldi starfa: 1

Skrifstofustarf HSB04
Fjöldi starfa: 1

Ýmis störf á kennslusviði HSB06
Fjöldi starfa: 1

HEILBRIGÐISSTOFNUN 
VESTURLANDS
Skjalaskönnun og flokkun HVE-1
Fjöldi starfa: 1

Skjalaskönnun og flokkun HVE-2
Fjöldi starfa: 1

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI 
ÍSLANDS
Aðstoð við rannsóknir
LBHÍ 06 - Skráning og úrvinnsla gagna við 
umhverfisrannsóknir.
Fjöldi starfa: 1

Aðstoð við rannsóknir
LBHÍ 05 - Skráning og úrvinnsla gagna við 
umhverfisrannsóknir.
Fjöldi starfa: 1

Umhverfisátak
LBHÍ 03 - Endurnýjun og umhirða gróðurs.
Fjöldi starfa: 1

Gagnavinnsla
LBHÍ 02 - Flokkun og vistun ljósmynda fyrir 
heimasíðu.
Fjöldi starfa: 1

Umhirða og endurnýjun skjólbelta
LBHÍ 01 - Umhirða og endurnýjun skjólbelta 
og trjágróðurs.
Fjöldi starfa: 1

LANDMÆLINGAR 
ÍSLANDS
Landmælingar LMÍ02
Fjöldi starfa: 1

Skjalavinnsla LMÍ01
Fjöldi starfa: 1

Skönnun loftmynda og þjónusta vegna þeirra 
LMÍ03
Fjöldi starfa: 1

SKÓGRÆKT RÍKISINS
Skógarumhirða
SR-UMH4 - Vinna við almenna skógarumhirðu.
Fjöldi starfa: 4

SÝSLUMAÐURINN 
Á AKRANESI
Lögfræðinemi-sumarstarf SYSAKR
Fjöldi starfa: 1

UMHVERFISSTOFNUN
Aðstoð á gestastofu á Hellnum
UST07 - Aðstoð á gestastofu á Hellnum.
Fjöldi starfa: 1

VINNUMÁLASTOFNUN 
VESTURLANDI
Vinnumálastofnun Vesturlandi
VMSTAKRAN - Aðstoð við undirbúning 
og úrvinnslu vinnumarkaðsúrræða.
Fjöldi starfa: 1
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Verkefnastjóri í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta/rekstrar eða 
   sambærileg menntun.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á 
   íslenskri og enskri tungu.   

Ekki er um fullmótað starf að ræða 
og þarf því viðkomandi að hafa frum-
kvæði og hæfni til að þróa það áfram.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til 
að sækja um starfið. 

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Isavia ohf. óska eftir að ráða öflugan verkefnastjóra í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
Keflavíkurflugvelli. Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, 
frumkvæði í starfi, lipra og þægilega framkomu og er skipulagður.

Helstu verkefni:
• Greining og úrvinnsla gagna frá verslunarsvæði flugstöðvarinnar.
• Yfirferð og endurnýjun viðskiptasamninga og eftirlit með þeim.
• Hugmyndavinna og stefnumörkun með framkvæmdastjóra.
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við rekstur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Isavia rekur alla flugvelli landsins, Flugstöð Leifs Eiríkssonar og stýrir flugumferð á íslenska 
flugstjórnarsvæðinu sem er eitt stærsta úthafssvæði í heiminum. Eitt helsta hlutverk Isavia 
er að tryggja að flugöryggi sé í samræmi við alþjóðlegar kröfur og aðferðir. Hjá Isavia starfa 
um 600 manns, en að dótturfélögum meðtöldum starfa um 700 manns hjá fyrirtækinu. 
Isavia leggur áherslu á að hafa ávallt á að skipa hæfu starfsliði með rétta menntun, færni 
og reynslu. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna.

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

Skinney - Þinganes óskar eftir að 
ráða í tvö störf í viðhaldsdeild

Rafvirki  
Rafvirki sinnir almennri þjónustu í fiskvinnslu, fiskimjöls-
verksmiðju og bátum félagsins. Æskilegt er að viðkom-
andi hafi reynslu af uppsetningu og viðhaldi á búnaði 
og vinnslulínum tengdum sjávarútvegi. Reynsla af 
uppsetningu og viðhaldi á rafbúnaði í skipum og þekking 
á PLC forritun og skjámyndakerfum er einnig æskileg 
en ekki krafa. Leitað er eftir iðnmenntuðum rafvirkja/
rafeindavirkja sem hefur metnað.  

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Viðhald 
Viðgerðarmaður á vélaverkstæði mun aðallega sinna 
viðhaldi á lyfturum félagsins. Einnig mun hann sinna öðru 
tilfallandi viðhaldi undir stjórn verkstjóra vélaverkstæðis. 
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður hafi iðnmenntun, 
vélsmíði eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi, en 
hennar er þó ekki krafist.

Félagið rekur viðhaldsdeild og eru starfsmenn alls um 15. Viðhaldsdeild sinnir 
viðhaldi skipa, fiskvinnslu, fiskimjölsverksmiðju, fasteigna og lóða. Viðhaldsdeild 
félagsins heyrir beint undir tæknistjóra. 

Skinney – Þinganes hf rekur margþætta starfsemi á Höfn í Hornafirði. Félagið rekur fiskiðjuver 
og fiskimjölsverksmiðju auk þess að gera út 7 fiskiskip. Fiskvinnslan samanstendur af frystingu 
uppsjávarfisks, humarvinnslu og saltfiskverkun auk hefðbundinnar bolfiskvinnslu. Velta félagsins 
er um sjö milljarðar króna. Starfsmenn félagsins eru um 200.
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Fyrirtækið var stofnað árið 1975 flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða.
Bílabúð Benna er umboðsaðili bílaframleiðendanna Porsche, Chevrolet og SsangYong auk 
þess að vera með umboð fyrir Toyo Tires og BFGoodrich hjólbarða.  
Bílabúð Benna rekur einnig bílaleiguna Sixt og Nesdekk.

Bílabúð Benna er starfrækt í Reykjavík og Reykjanesbæ en er með umboðssölu bíla á 
Akureyri ásamt þjónustusamning við verkstæði um allt land.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Þjónustustjóri óskast
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða þjónustustjóra.  Þjónustustjóri er einn 
af lykilstjórnendum fyrirtækisins og er ábyrgur fyrir þjónustuverkstæði, 
standsetningu nýrra bíla og ábyrgðarmálum.

Sérfræðingar í bílum

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
- Samskipti við viðskiptavini og samningagerð við birgja
- Samskipti við bílaframleiðendur varðandi ábyrgðar- og tæknimál
- Umsjón með tæknimálum
- Mótun nýrra viðskiptatækifæra 
- Ábyrgð á þjálfun starfsmanna þjónustudeildar
- Umsjón með daglegum verkefnum
- Ábyrgð á vinnuferlum og mótun þjónustustigs

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Reynsla úr sambærilegu starfi skilyrði
- Menntun sem nýtist í starfi
- Viðkomandi þarf að hafa góða framkomu og hæfni í samskiptum
- Sölu- og markaðsþekking
- Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi
- Góð tölvukunnátta

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 
25.apríl n.k. Nánari upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson hjá Hagvangi.
thorir@hagvangur.is

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins, nú 
bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Lögð er áhersla á frábæra þjónustu hvort sem það er 
á dekkjaverkstæði, viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, 
dráttarbílaþjónustu, bílaþvottaþjónustu eða í úrvinnslu 
bíla, en auk þess sér VAKA um uppboð á vegum sýslumanna.

Viltu vinna á góðum
stað í sumar?
Leitum að starfsfólki í sumarafleysingar.

Akstursdeild

Dekkjaverkstæði

Bifreiðaverkstæði

Úrvinnsla bíla

Háskólamenntaðir fulltrúar

Utanríkisráðuneytið auglýsir lausar til umsóknar 
stöður háskólamenntaðra fulltrúa. Háskólamennt-
aðir fulltrúar sinna störfum sérfræðinga á sínu fag-
sviði og þeim verksviðum er undir ráðuneytið heyra 
samkvæmt lögum og reglugerðum, t.d. tvíhliða og 
marghliða samskipti við önnur ríki, öryggis- og 
varnarmál, utanríkisviðskipti, Evrópumál, aðildar-
viðræður við Evrópusambandið og þróunarsam-
vinna. 

Störfin eru vegna afleysinga og eru því tímabundin   
til allt að 2 ára með möguleika á fastráðningu 
skapist skilyrði til þess síðar. Launakjör eru 
sam kvæmt kjara samningi fjármálaráðherra og Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á framhalds- eða meistarastigi í fagi  
 sem nýtist í starfi ráðuneytisins.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig
 í ræðu og riti.
• Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli, kunnátta í  
 öðrum tungumálum er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Hluti starfanna hentar vel fólki sem hefur nýlega 
lokið framhaldsnámi í háskóla eða lýkur slíku námi 
í sumar.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2011. Um-
sóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Háskólamenntaðir fulltrúar 2011“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa 
verið teknar.

Nánari upplýsingar veitir Helga Hauksdóttir, mann-
auðsstjóri utanríkisráðuneytisins, 
(helga.hauksdottir@utn.stjr.is), í síma 545 9900.

-

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, 
tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar og rafsuðumenn, 

auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Vélvirkjar

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingum 
sem hafa áhuga á margþættum og krefjandi verkefnum. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

Verksvið
Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a. í viðhaldi, bilanaleit, 
endurnýjun og endurbótum á tæknibúnaði Norðuráls, 
með aukinni áherslu á fyrirbyggjandi viðhald.

 Hæfniskröfur
› Sveinspróf í vélvirkjun
› Sterk öryggisvitund
› Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi  eða við 
 sambærileg störf er kostur
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
› Lipurð í mannlegum samskiptum 
› Almenn tölvukunnátta er æskileg

 Hvað veitum við?
› Góður aðbúnaður hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
 í stöðugri sókn
› Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
› Starfsþjálfun og símenntun
› Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun að hluta 
 árangurstengd

Sumarafl eysingar
Við getum einnig bætt við nokkrum starfsmönnum 
í sumarafl eysingar á verkstæði okkar. Sömu hæfniskröfur 
gilda og fyrir framtíðarstörfi n nema ekki er nauðsynlegt 
að umsækjendur hafi  lokið sveinsprófi  – þeir þurfa þó 
að vera vel á veg komnir með sveinspróf. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Ásmundur Jónsson, asmundur@nordural.is. 
Sími 430 1000.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna 
til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál Grundartanga óskar að ráða vélvirkja í dagvinnu
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SÉRFRÆÐINGAR HJÁ ÖSSURI HF.

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu 
framsæknasta fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum og drífandi einstaklingum til starfa. Störfi n fela í 
sér afar fjölbreytt verkefni og mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða og/eða 
starfsstöðva víða um heim. Í öllum tilvikum er krafi st mjög góðrar enskukunnáttu, 
hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

DEILDARSTJÓRI FRAMLEIÐSLUSTÝRINGAR
(DIRECTOR OF PLANNING AND LOGISTICS)
hlutverk:
 Dagleg stjórnun deildarinnar
 Ábyrgð á framleiðsluáætlunum
 Ábyrgð á innkaupum á hráefni og íhlutum 

 fyrir framleiðsludeild

hæfniskröfur:
 Háskólapróf sem nýtist starfi 
 A.m.k. 5 ára starfsreynsla á sviði innkaupa og áætlanagerðar
 Reynsla af stjórnun
 Góð þekking á ERP tölvukerfum

VÉLAVERKFRÆÐINGUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD
hlutverk:
 Hönnun á framleiðslubúnaði (vélar, verkfæri)
 Vinna að stöðugum endurbótum á framleiðslulínum fyrirtækisins
 Undirbúningur og innleiðing á framleiðslu nýrra vara

hæfniskröfur:
 Verkfræðingur eða tæknifræðingur
 Æskileg 3 ára starfsreynsla
 Reynsla af vélhlutahönnun
 Reynsla af notkun SolidWorks eða sambærilegra hönnunarforrita 
 Reynsla af notkun iðntölva (PLC) er kostur
 Þekking á rafbúnaði er kostur

VÉLFRÆÐINGUR/VÉLVIRKI/RENNISMIÐUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD
hlutverk:
 Hönnun á framleiðslubúnaði (vélar, verkfæri)
 Vinna að stöðugum endurbótum á framleiðslulínum fyrirtækisins
 Undirbúningur og innleiðing á framleiðslu nýrra vara

hæfniskröfur:
 Iðnmenntun á vélasviði
 Æskileg 3 ára starfsreynsla
 Reynsla af vélhlutasmíði
 Reynsla af notkun SolidWorks eða sambærilegra hönnunarforrita er kostur
 Þekking á rafbúnaði er kostur

GRAFÍSKUR MIÐLARI/UMBROT
hlutverk:
 Umbrot á vöruleiðbeiningum

hæfniskröfur:
 Gráða eða diplóma í grafískri miðlun eða sambærilegu námi
 Góð þekking á forritum (Adobe - InDesign, Photoshop, Illustrator) 

 og Microsoft Offi  ce
 Reynsla af því að vinna við forrit í PC umhverfi 
 Nákvæmni

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast job@ossur.com fyrir 27. apríl næstkomandi 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1800 
manns í 15 löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.
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Doktorsnemi
í tölvunarfræði 

Óskað er eftir doktorsnema í tölvunarfræði 
við Verkfræði- og náttúruvísindasvið.

Doktorsnámið verður stundað í verkefninu CRISIS, 
CRitical Incident management training System 
using an Interactive Simulation environment, 
evrópsku verkefni með 13 samstarfsaðilum, 
sem hefur hlotið styrk úr sjöundu rammaáætlun 
Evrópusambandsins (FP7).

Doktorsnámið verður á sviði samskipta manns 
og tölvu, hönnun og prófunum á eðlilegum 
notendaviðmótum fyrir kerfi til að þjálfa fólk í 
neyðarviðbrögðum. Reynsla af rannsóknum er 
nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Ebba Þóra Hvannberg, 
prófessor, netfang: ebba@hi.is.

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2011.

Nánari upplýsingar um starfið og umsóknir
á www.starfatorg.is.

Starf byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar er laust til umsóknar

Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Byggingarfulltrúi starfar innan Skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar. Sviðið skiptist í 
borgarskipulag og embætti byggingarfulltrúa. Hlutverk 
nýs byggingarfulltrúa verður að leiða stefnumótun og 
framtíðaruppbyggingu embættisins. Byggingarfulltrúi 
sér um að lögum um mannvirki nr. 160/2010, öðrum 
lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í 
borginni sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til borgarbúa. Alls 
heyra 19 starfsmenn undir byggingarfulltrúa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í arkitektúr 
 eða verkfræði. 
• Löggilding sem hönnuður.
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun. 
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og    
 skipulagshæfni.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
 er æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku  
 og einu norrænu tungumáli.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar er næsti yfirmaður 
byggingarfulltrúa. Um laun og starfskjör fer 
samkvæmt reglum um réttindi og skyldur stjórnenda 
hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar. 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf,  
fyrir 2. maí nk.   

Upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, 
skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411 3015, 
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. 

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

Símaver Reykjavíkurborgar 4 11 11 11
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

  

Ás vinnustofa
óskar eftir þroskaþjálfa, félagsliða og stuðningsfulltrúa 
til starfa. Um er að ræða 100 % afl eysingastöðu til 
1. febrúar 2012. Vinnutími er frá 8.30-16.30 virka daga. 
Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Ás vinnustofa er staðsett í Brautarholti 6. Þar er lögð 
áhersla að skapa fólki með skerta starfsgetu vinnu sem 
sniðin er að þörfum þess. Áhersla er lögð á að efl a sjálfs-
öryggi og bæta starfshæfni, þar starfa um 48 
fatlaðir starfsmenn.

Nánari upplýsingar veita Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 
414-0530. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar um Ás 
styrktarfélag á heimasíðu þess 
http://www.styrktarfelag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Grunnskólinn í Hveragerði

Við Grunnskólann  í Hveragerði eru 
lausar kennarastöður á yngsta- og 
miðstigi.

Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Á yngsta stigi er æskilegt að umsækjendur hafi 
reynslu af samskiptum leik- og grunnskóla og 
brennandi áhuga á byrjendakennslu.

Upplýsingar um störfin veita Erna S. Ingvarsdóttir
(ernaing@hveragerdi.is) og Viktoría Sif Kristins-
dóttir (viktoria@hveragerdi.is), deildarstjórar 
og Guðjón Sigurðsson (gudjon@hveragerdi.is), 
skólastjóri í síma. 483-4350.

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 30. apríl nk.

Skólastjóri
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EFTIRFYLGNI EFTIRLITS 
Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit með meng-
andi atvinnustarfsemi og annarri starfsemi sem Um-
hverfisstofnun hefur eftirlit með með áherslu á eftir-
fylgni og mat á úrbótum. Einnig mun sérfræðingurinn 
sinna eftirliti og aðstoða við gerð eftirlitsskýrslna eftir því 
sem þörf krefur og vinna að úrvinnslu athugasemda sem 
gerðar eru í eftirliti.

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverfisfræði eða 
sambærilega menntun. Einnig kemur til greina að ráða 
sérfræðing með menntun á sviði stjórnsýslufræða eða 
samsetta menntun á framangreindum sviðum.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigrún Ágústsdóttir 
sviðsstjóri laga og stjórnsýslu, sem veitir nánari upp-
lýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfs-
mannastjóra í sími 591 2000.

MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS
Verkefni sérfræðingsins varða meðhöndlun úrgangs að 
því er varðar gerð starfsleyfa og utanumhald um mála-
flokka sem tengjast raf- og rafeindatækjaúrgangi, raf-
geyma- og rafhlöðuúrgangi svo og námuúrgangi. Einnig 
mun sérfræðingurinn sinna eftirliti með urðunarstöðum 
og sorpbrennslum og aðstoða við gerð eftirlitsskýrslna 
eftir því sem þörf krefur. Um er að ræða tímabundið starf 
til tveggja ára.

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
framhaldsmenntun æskileg. Þekking og/eða reynsla af 
opinberri stjórnsýslu er einnig æskileg.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigríður Kristjánsdótt-
ir deildarstjóri hollustuverndar á sviði umhverfisgæða, 
sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu 
Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR
Auk þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til starfanna 
og tilgreindar eru að ofan, verða eftirfarandi þættir um 
þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val 
á starfsmanni:

 » Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrögð
 » Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu 

og töluðu máli
 » Hæfni í ensku og einu norðurlandamáli
 » Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum sam-

skiptum
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að sérfræðingarnir geti hafið störf í byrjun 
ágúst. Föst starfsaðstaða þeirra getur verið í Reykjavík, 
Hellissandi, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða 
Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er 
ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við 
ráðningu.

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

SÉRFRÆÐINGAR
Umhverfisstofnun auglýsir tvö störf sérfræðinga laus til umsóknar.

UMSÓKNIR SKULU SENDAR TIL UMHVERFISSTOFNUNAR, SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK  
EÐA Á NETFANGIÐ USTUST.IS EIGI SÍÐAR EN 1. MAÍ 2011.

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM UMHVERFISSTOFNUN Á UMHVERFISSTOFNUN.IS

Starfsmaður í kerfisrekstri
Við leitum að starfsmanni í IT-rekstrarhóp sem sér um rekstur 
viðskiptakerfa Nova. Hjá Nova keyrum við mjög fjölbreytt tæknikerfi á 
mismunandi vélbúnaði og í VMware.

Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa góða kunnáttu og reynslu af 
rekstri hugbúnaðarkerfa í Linux og Windows umhverfi. Einnig er það mjög 
góður kostur ef starfsmaður hefur reynslu af rekstri gagnagrunnsþjóna og 
afritunarkerfa. Nova starfar eftir opinberum stöðlum og reglum um öryggi 
og rekstur kerfa. Kostur er að umsækjendur hafi þekkingu á því sviði.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf á netfangið starf@nova.is fyrir 30. apríl.

Starfsmaður í forritun
Við leitum að stafsmanni við þróun lausna sem 
tengjast innri kerfum og að mestu í Java umhverfi.
Hjá upplýsingatæknisviði Nova eru þróaðar lausnir í mismunandi 
umhverfi til ýmissa verka.
 
Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa brennandi áhuga á forritun 
hugbúnaðarlausna. Þróun lausna fer fram í Java og Windows umhverfi. 
Þekking / reynsla af Java, .NET forritun, C# og gagnagrunnskerfum 
æskileg. Einnig er góður kostur að viðkomandi hafi þekkingu og/eða
reynslu af Java Spring og Hibernate framework. Háskólamenntun á sviði 
tölvunar- eða verkfræði skilyrði.

Við leitum að öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar hóp. Um er að ræða fjölbreytt 

störf þar sem gerðar eru kröfur um öguð og fagleg vinnubrögð og samskiptahæfileika. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

eru einnig nauðsynlegir eiginleikar. Hjá Nova notum við Agile hugmyndafræði og tökum mið af 

Scrum og Kanban vinnuaðferðum.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, 
MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Sæktu um
fyrir

á starf@nova.is
apr.30.
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Um er að ræða fjölbreytt 

tæði í starfi 

Viltu vinna
á stærsta

skemmtistað í heimi?
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For Every Destination!

Global Fuel hefur 2 störf
laus til umsóknar

1. Fullt starf á skrifstofu við reikningagerð, bókhald og 
 þjónustu  við viðskiptavini og birgja.

2. Sumarafleysingar á þjónustusviði, m.a við 
 eldsneytispantanir og gerð verðlista.

Hæfniskröfur:
 Viðskiptafræðimenntun æskileg
 Góð enskukunnátta
 Góð tölvukunnátta
 Góð þjónustulund og jákvæðni.

Umsóknarfrestur fyrir fullt starf er 25.april og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst
Umsóknarfrestur fyrir sumarafleysingar er 1.mai.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á job@globalfuel.is
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Radisson Blu leitar að starfsfólki í eftirfarandi störf.  
 

 Barþjónn/Þjónn  
 Herbergisþernur í hlutastarf  

 
Reynsla æskileg ásamt góðri tungumálakunnáttu.  
Æskilegur aldur er 25 ára og eldri.  
 
Á netfangið:   sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com  
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Til sölu

Útboð

Leitum að ræstingastjóra
Óskum eftir kraftmiklum einstaklingi í starf 
ræstingastjóra. Í starfinu felst að hafa yfirumsjón 
með ræstingum, samskipti við verkkaupa, kennsla 
og þjálfun starfsfólk ofl.  

Viðkomandi þarf að vera drífandi og sam-
viskusamur, skipulagður og nákvæmur,  tala 
íslensku og eiga gott með samskipti. Reynsla af 
ræstingum er kostur en ekki skilyrði. 

Umsóknum óskast skilað á netfangið 
ath@ath-thrif.is eða á skrifstofu AÞ-Þrifa ehf. 
Skeiðarási 12 í Garðabæ. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Arnar Þorsteinsson í síma 821 7741. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk. 

Auðarskóli í Dölum

Grunnskólakennarar
Við Auðarskóla í Dölum vantar grunnskólakennara 
til starfa við grunnskóladeild skólans. Meðal kennslu-
greina eru smíðar, tónmennt og almenn kennsla.

Leikskólakennarar
Við Auðarskóla í Dölum vantar leikskólakennara til 
starfa við leikskóladeild skólans.

Auðarskóli er samrekinn skóli (leik-, grunn- og tónlistar-
skóli) staðsettur í Búðardal í Dölum. Áhugasamir hafi 
samband við Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 
899 7037 eða með tölvupósti á netfangið eyjolfur@
audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar eru að finna um 
Auðarskóla á heimasíðu skólans www.audarskoli.is

Útboð nr. 30000
Þeistareykjavegur nyrðri
Höfuðreiðarmúli – Þeistareykir, 1. áfangi
Þeistareykir ehf. óska eftir tilboðum í nýbyggingu 
Þeistareykjavegar nyrðri, frá Höfuðreiðarmúla að 
Þeistareykjum í Suður Þingeyjarsýslu, 
alls um 11,4 km.

Helstu magntölur eru:
Bergskeringar 2.500 m3
Fyllingar 125.000 m3
Fláafleygar 37.200 m3
Neðra burðarlag 24.000 m3
Mölburður 2.000 m3
Frágangur fláa 115.000 m2

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2011.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með þriðju-
deginum 19. apríl 2011 gegn óafturkræfu gjaldi að 
upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 14.00 
þriðjudaginn 10. maí 2011 þar sem þau verða opnuð 
og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Auglýsingasími

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Skrifstofuhúsnæði 
til leigu

Allar nánari upplýsingar veitir

Kristberg Snjólfsson
s. 892-1931

184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð í góðu húsi við 
Háaleitisbraut 58-60 / Um er að ræða afar bjart og gott 
húsnæði sem hefur nýlega verið tekið í gegn. Húsgögn 

fundarherbergis. Þarna þarf aðeins að 

Þetta er mjög gott húsnæði miðsvæðis í 
borginni og er laust nú þegar.

Lögfræðingur á skrifstofu réttarfars-  
og stjórnsýslu
Helstu verkefni skrifstofunnar eru úrlausn 
kærumála, gerð lagafrumvarpa og reglugerða, 
réttarfar, refsiréttur, málefni dómstóla og samskipti 
við Umboðsmann Alþingis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna
• Þekking á málefnasviði ráðuneytisins er æskileg
• Hæfni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni 

Lögfræðingur á skrifstofu mannréttinda  
og sveitarfélaga
Helstu verkefni eru á sviði ríkisborgararéttar, 
sifjaréttar, málefna sýslumanna og sveitarfélaga. 
Lögfræðingur tekur þátt í stefnumótun, vinnur 
að mótun lagafrumvarpa og reglugerða og veitir 
leiðbeiningar um framkvæmd laga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku í ræðu og í riti.

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar  
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði stefnumótunar og 
árangursstjórnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu er 

æskileg
• Þekking og reynsla á stefnumótun er kostur
• Frumkvæði, framsýni og metnaður
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskipum og jákvæðni

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar  
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði skýrslugerðar og 
gagnaöflunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af málefnum hins opinbera
• Ritfærni og reynsla af ritstörfum
• Gott vald á íslensku

Innanríkisráðuneytið auglýsir eftirfarandi stöður 
lausar til umsóknar

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um auglýst störf. Um fullt starf er að ræða í öllum tilvikum. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu ráðuneytisins www.irr.is og í síma 545 9000. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 25. apríl nk.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða á netfang ráðuneytisins, postur@irr.is
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Til leigu

Fasteignir

Fasteignir

Útboð

Tjaldanes - Arnarnesi

Vel skipulagt 384,5 fm 
einbýlishús sem skiptist 
í hæð á tveimur pöllum 
og kjallara ásamt innbyg-
gðum 44,4 fm bílskúr. 
Húsið stendur á fallegri 
lóð í lokaðri götu sunnan megin á Arnarnesinu við opið svæði. Gott 
útsýni. Eignin þarfnast mjög mikils viðhalds jafnt að utan sem innan.
Verð 57.000.000  Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson 
löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 eða bjorgvin@eignatorg.is

Fjárfestir
Kvikmyndaframleiðslufyrirtæki leitar eftir áhugasömum fjár-
festi. Fyrirtækið stefnir að erlendum markaði og hefur aflað 
sér töluverðra tengsla. Mjög ítarleg viðskiptaáætlun liggur 
fyrir. Þetta er mjög spennandi kostur fyrir áhugasama aðila. 
Nánari upplýsingar: kvik2011@hotmail.com

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Skaftahlíð – mikið endurnýjuð

Mikið endurnýjuð. Björt fimm herbergja 110,7 fm 
endaíbúð í Sigvaldablokkinni. Íbúðin skiptist í forstofu/
hol, stórar samliggjandi stofur, nýstandsett eldhús, 
nýstandsett baðherbergi og þrjú herbergi. Vandað parket 
er á holi, stofu, eldhúsi og gangi. V. 26,9 m. 7736

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Galtalind 15 - opið hús í dag
Glæsileg 138 fm íbúð á tveimur hæðum á góðum stað í Lindahverfi . 
Íbúðin hefur verið mijið endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi og gólfe-
fni. Þrjú stór og góð herbergi og björt og falleg stofa. Möguleg skipti á 
stærri eign. Verð 32,5 millj.
Opið hús er á eigninni í dag laugardag milli kl 15 og 16.  Bjalla 
merkt 401. Verið velkomin! Allar nánari upplýsingar gefur Einar 
Guðmundsson löggiltur fasteignasali s. 896-8767

Víkurbakki 30 -opið hús
Opið hús verður á eigninni sunnudag milli kl. 17 og 18
Mjög  gott  rúmlega 20 fm endaraðhús á þremur pöllum á góðum 
stað í Bökkunum. Húsið sem er talsvert endurnýjað er með 4 svefnh. 
og góðri stofu með stórum svölum og frábæru útsýni. Sérlega fall-
egur og skjólgóður garður með stórri hellulagðri verönd og trjágróðri. 
Möguleg skipti á minni eign. Verð 38,9 millj.  Allar nánari uppl. 
gefur Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali s. 896-8767

 Snorrabraut 56 B 2ja herb.
Fyrir eldriborgara. 

Falleg og rúmgóð 2ja herb.  67.1 fm.  íbúð í lyftuhúsi fyrir  55 ára og 
eldri.  Húsið er við hlið Droplaugarstaða.
Yfirbyggðar svalir. Stutt í ýmsa þjónustu. Verð kr. 19,9 millj.  
Íbúðin er til sýnis um helgina, hafið samband við Runólf á Höfða 
gsm. 892 7798. 

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Berjabraut 10 Kjós sumarhús 

Vel staðsett og fullbúið 83,2 fm fullbúið sumarhús, byggt árið 2005. Húsið er  á 
fallegum útsýnisstað í landi Hálsa í Kjós.  Húsið er á tveimur hæðum með yfirbyg-
gðum inngangi. Í húsinu eru tvö svefnherbergi á neðri hæð, auk eldhúss, stofu og 
baðherbergis. Á baði er innrétting, sturtuklefi og tengi fyrir þvottavél. Stofan er með 
mikilli lofthæð og úr stofu er stigi upp á risloft sem er eitt opið rými með útgengt í 
enda út á vestursvalir með fallegu útsýni. Lóðarleiga árlega um kr. 35.000.- 
Ásett verð 14,9 millj. Áhv. 3 millj. frá  V.R. greiðslubyrði a mán. c.a 29 þús.  Skipti 
koma til greina á bíl eða lítilli íbúð í Reykjavík. 
Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Sandskipti  2011, hverfi  2 og 3

Útboðsgögn  verða seld á kr. 2.000.- frá kl. 12:00 mánu-
daginn 18. apríl 2011 í upplýsingaþjónustu Ráðhússins, 
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.

Opnun tilboða þriðjudaginn 3. maí 2011 kl. 14:00, 

í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

12603

__________________________________

Sandskipti  2010, hverfi  4 og 5

Útboðsgögn verða seld á  kr. 2.000.- frá kl. 12:00 mánu-
daginn 18. apríl 2011 í upplýsingaþjónustu Ráðhússins, 
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.

Opnun tilboða þriðjudaginn 3. maí 2011 kl. 14:15, 

í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

12604

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

  

Útboð skila árangri!

15053 – Þvottur á líni fyrir Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja 

Ríkiskaup, fyrir hönd Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, óska 
eftir tilboðum í þvott á líni. Um er að ræða þvott á líni og 
frágang þess, þ.m.t. samanbrot, til afhendingar á línlager 
í þvottahúsi sjúkrahússins að Skólavegi 8, Keflavík. Ekki 
er gert ráð fyrir þvotti á einkafatnaði sjúklinga. Verkið 
skal framkvæma samkvæmt útboðsgögnum og öðrum 
þeim gögnum sem þar er vísað til. Útboðsgögn eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.
is eigi síðar en 20. apríl. Opnunartími tilboða er 31. maí 
kl.11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

  

Útboð skila árangri!

15033 – Notuð hjólaskófla fyrir Vegagerðina 

Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, óska eftir tilboðum 
í eina notaða, vökvaskipta hjólaskóflu, u.þ.b. 12 tonn 
að stærð og með a.m.k. 120 hestafla vél. Hámarksaldur 
er árgerð 2007 og notkun 3000 klst. Hjólaskóflan er 
aðallega ætluð til notkunar með vegsóp, snjóblásara og 
til moksturs. Afhending skal vera fyrir 15. ágúst 2011. 
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
eigi síðar en 27. apríl. 

Opnunartími tilboða er 24. maí kl. 11.00 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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BÍLAR &
FARATÆKI

9 MANNA - DÍSEL LAND 
ROVER DEFENDER 110 TDS 
STORM COUNTY STW 33”.

Árgerð 2001, ekinn aðeins 169.þ km, 
5 gírar. Verð 1.890.000. Rnr.244192.
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, 
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

ISUZU MAX AT D-MAX. Árgerð 
2010, ekinn aðeins 18.þ km, dísel, 
sjálfskiptur,pallhús ofl. Verð 4.790.000. 
Rnr.310503.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

TOYOTA Rav4 4wd. Árgerð 2003, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.350.000. Rnr.110689. Uppl. Toyota 
Kletthálsi sími 570-5220.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

NISSAN Armada le 4x4, Árgerð 
2005, ek 67 Þ.KM, bensín, 315hö, 
sjálfskiptur, leður, DVD, Bose, Flottur 
og mjög vel búinn bíll, Verð 3.990þús.
kr, Rnr.190249. er á staðnum,

 Audi Q7 QUATTRO DÍSEL, 3/2008, ek 
37þús.km, nýja 3,0 dísel vélin 240hö, 
leður, bakkmyndavél, krókur, S-line 
útlit, omfl, Stórglæsilegur bíll, Ásett 
verð 9990þús.kr, Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

NÝTT NÝTT NÝTT TABBERT DaVinci 
540 dm kojuhús Árg. 2011 V. 3.900.- 
Rnr.260841. Sjá myndir á www.br.is

M.BENZ ML 350 New. Árg.06,Ek.92 Þ.km 
Vel búinn og glæsilegur bíll V.5.490.- 
Gott lán getur fylgt. Rnr.297339. Skipti 
á ódýrari. www.br.is

M.BENZ G 270 Diesel. Árg.04 Ek.144 
Þ.Km V. 7.900.- Rnr.260760. Hlaðinn 
búnaði. Skipti á ódýrari. www.br.is

M.BENZ E 200 CGI Avantgarde Blue 
Effiency. Árgerð 2010, Ek 25 þ.km. 
V.8.890.- Rnr.260398. Skipti á ódýrari. 
www.br.is

Range Rover Vogue SE V8 diesel. Árg.07 
Ek 69 Þ.KM V.10.900.- Rnr.273681. 
Skipti á ódýrari. www.br.is

JEEP Grand Cherokee limited flexfuel. 
Árg.08, Ek 26 þ.km, V. 6.480.- 
Rnr.260684. Skipti á ódýrari. www.br.is

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Vegna mikillar sölu getum bætt 
við okkur hjólhýsum, fellihýsum, 
tjaldvögnum og húsbílum á skrá og 
í salinn.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

M.Benz S350 Árgerð 2006, ekinn 68þ.
km, ssk, leður, lúga, 19” álfelgur, o.m.fl!! 
Flottur bíll sem er í salnum hjá okkur. 
Verð 8.900.000kr. Raðnúmer 130778. 
Sjá nánar á www.stora.is

MM L200 Dísel Árgerð 11/2009, ekinn 
19þ.km, ssk, flottur bíll í veiðina, 
vinnuna eða bara sem fjölskyldubíll! Er 
á staðnum til sýnis! Verð 5.290.000kr! 
Raðnúmer 131223. Sjá nánar á www.
stora.is

Subaru Forester Árgerð 2007, ekinn 
52þ.km, ssk. Flott eintak sem er á 
staðnum til sýnis. Verð 2.590.000kr. 
Raðnúmer 151520. Sjá nánar á www.
stora.is

VW Golf Comfort Árgerð 2003, ekinn 
113þ.km, ný tímareim, nýtt í bremsum. 
Flottur bíll sem er á staðnum. Verð 
990.000kr. Raðnúmer 151486. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Sérhæfum okkur í sölu á 
ferðavögnum.

Óskum eftir öllum gerðum af bílum, 
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá. 
Óskum sérstaklega eftir skráningum 
af öllum stærðum og gerðum af 
HÚSBÍLUM og HJÓLHÝSUM Visa/Euro.
Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

ISUZU Trooper 38”. Árgerð 1999, ekinn 
273 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 990.000. 
Rnr.333158.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar til sölu

VW transporter syncro 2,4 Disel. árg. 
98, ekinn 172 þ.km. Góður bíll. verð 
570þ. Uppl. 893 3557.

Bílaáhugamenn
Á lager og væntanlegt Chevy 50-70 
hertrukkur 41 model Willys á pallinum 
12 cm l öll önnur lengd 22 cm. Öll 
modelin eru með opnalegum 
hurðum, húddi og eru úr vönduðum 
málmblöndum, Mustang Blæja 65, 
Cupe 65, Boss 70, Challenger, TFORD 
ofl. ofl. Góð tækifærisgjöf fyrir alla sem 
hafa áhuga á gömlum og fallegum 
USA bílum. Lágmarkspöntun er 2, 
Upplýsingar um verð á ford@centrum.
is og óskir um bíla. Heimir sími: 896 
5120.

Landcruiser frúarbíll Einstaklega gott 
eintak, dísel, nýskr 12.’03 ek. 109 þús, 
35’’ breyting, einn eigandi. Verð 4.070. 
Uppl. í s. 894 1298

Crysler STR-8 árg.’06, ek. 86 þús. Sk’12. 
V. 4.490 þús., tilboð 3.990 þús. staðgr. 
Skoða skipti á ódýrari. Uppl. í s. 777 
9200.

Suzuki XL7 árg.’04. Upphækkaður á 33’’. 
Ek. 130 þús. Bsk, bensín. Dráttarkrókur, 
loftkæling, hraðastillir. Skoðaður í apr 
2011. Einn eigandi. V 1.540þús. S. 860 
6246.

Til sölu renault kangoo sendibíll 
árg.’06. ssk. ek. 55þús. Tilboð 880þús 
+ vsk. Uppl í s. 864 7272

Nissan patrol árg. ‘92. Í góðu lagi. 
Listav. 700þús., getur fengist á 490þús. 
staðg. Uppl. í s. 840 6940.

Nánast ónotað A-hús til sölu. Uppl. í s. 
869 0175 Magnús.

Til sölu Izusu Trooper árg’00, 33’’ 
breyttur, dísel, ek. 204 þús. Sjálfsk., 
skoðun ‘12, 7 manna, hraðastillir, mikið 
endurnýjaður. Verð 990 þús. Uppl. í 
síma 897 4882

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

WV Golf árf. ‘00 Ek. 170þús. Ný 
skoðaður, reyklaus og vel með farinn. 
Ásett v. 650 þús. Uppl. í s. 821 9069

Renault Laguna II station árg.’02 ek. 
123 þús. km. Auðveld kaup. Ásett verð 
825 þús. Tilboð yfirtaka á láni (698 
þús.) 17775 kr. á mán + 25.000 á milli. 
Uppl. í s. 820 8547.

Til sölu MMC L200 árg. 11/2007, Dísel, 
sjálfssk. ek. 64þús hlaðinn aukabúnaði. 
Glæsilegur bíll. Verð 3.590þús ATH 
skipti. S. 898 2111

Honda HR-V SPORT 4WD skráð.10/05 
ek. 85þús. 2.eig. Þjónustubók frá Honda 
bakkskynjari, ný heilsársdekk. Næsta 
skoð. 09/’12 v. 1.390þ. S.690 0557.

Til sölu VW Polo 1,4 highline, árg. 2002 
ek. 97þús nýskoðaður, ný tímareim, ný 
vatnsdæla, hlaðinn aukabúnaði. Verð 
950þús. ATH. skipti. S. 898 2111

FORD Explorer xlt 4x4 leður 7 manna. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. 2.990.000. S: 6957000

Toyota land cruser 120gs. Árg. ‘07 ek. 
35þús. 33’’ breyttur. 8 manna bíll. Uppl. 
í s. 892 3793.

MINI ONE DISEL
Til sölu Mini Cooper D árg. 2004 ek. 99 
þ. km bsk. 6 gíra eyðsl 4.L pr 100.km 
ásett verð 1.750.þ fæst á 1.290.þ stgr. 
uppl. í síma 896-5290.

Til sölu WV Póló árg. ‘95, skoðaður 
2011. Í góðu standi. Uppl: 893 1991 og 
696 9062.

VW transporter árg.’98 
,beinskiptur,framhjóladrif, 2000 mótor- 
bensín. Ek. ca 160 þús. Verð kr. 430.000 
. Engin skipti. Uppl. í s. 695 2153.

Honda Accord Exec. 2.4 Ek. 55 þús. 
Árg.’06. Ssk. 191 hö. Ný kominn úr 
skoðun, hjólastillingu, smurningu. Ný 
heilsársdekk. Einn með öllu. TILBOÐ 
2.490þús. Uppl. í s. 691 5382.

Toyota hilux D/C árg. ‘08. 3,0. 33’’ 
up.Ek.41Þ. ssk, með pallloki og spoiler, 
filmur og vindhlífar. Skipti ath ódýrari. V. 
4.900þús. Uppl. í s. 660 6638.
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Sparibaukur
2. manna Escord árg.’00 , nýskoðaður 
á nýjum dekkjum. Ek.172 þús, 1400 
vél. Eyðir aðeins 6.l á pr 100. Uppl. í 
s. 896 1976.

Honda Civic árg.’87. Skoðaður ‘12 Ek. 
167 þús. Sumar/vetrardekk. Sími 892 
8093.

VW Golf 1600 árg.’98, ek. 174 þús. 
4.dyra, sumardekk fylgja, sk’12. Uppl. í 
s. 867 3694 / 869 6419.

Toyota Avensis 2.0l 150hö. 17”Low 
proflie sumardekk, leður sæti, topplúga. 
Ek. 94þús. Vel með farinn, reyklaus 
1.800þús. S:863-1000

Toyota Hilux ‘98, 36” loftlæstur 2,7 
turbo nýjar legur í kassa drifum og 
fleira. Verð 1450Þ. Atli 895 6712.

Nissan Pathfinder 7.Manna, 272hö. 
Bensín bíll Leðursæti, topplúga. Bose 
græjur, fjarstart. Ek. 48þús. Mílur. Vel með 
farinn, reyklaus 3.790 þús. S. 863 1000

Til sölu sparneytinn Nissan Micra 
árg.’97, beinskipt, skoðuð. Mikið 
yfirfarinn, mjög gott eintak. V. 370 þús. 
Uppl. í s. 896 3044.

Til sölu BMW 316I árg:1999 ek:129þús 
km uppl.í S:825-5622 og http://j.mp/
d3epXH

Subaru Impreza ‘97, 4 dyra, 
framhjóladrifin. Ek. 174 þús. Nýskoðaður, 
Verð 250 þús. Uppl. í 864 2305.

Honda Accent árg.’01 , ek. 125 þús. 
Sparneytinn og fínn bíll. 
Uppl. í s. 863 6101.

Til sölu skoda octavia árg. ‘08, disel. 
beinsk. V. 2.650þús. Möguleg skipti. 
Uppl. í s. 820 5513.

 0-250 þús.

Dodge Stratus árg.’97 4cyl, ssk, ek. 
175þ. Nýskoðaður, margt nýtt. Verð 
190þ. 892 5157.

Subaro Impresa GL wagon 2L „97 ek. 
241þús. verð 320þús .s 840 4963.

Tilboð! 80 þús um helgina Opel Astra 
árg.95 ekinn 187 þús.km Sjálfskiptur, 
nýsmurður, nýr startari, vel gangfær og 
góður bíl verð aðeins 80000.kr Uppl. í 
síma 6613401

 250-499 þús.

Almera Tilboð 285 þús!
Nissan Almera slx. Sjálfsskipt, Árg.’99, 
Ek. 140þús. km. Sk. 2012, Krókur, 
fjarlæsing. Verð 285 þús. Sími 891 
9847.

Renault M. Scenic „00 ek. 167 þ. Nýtt 
hedd, púst o.fl. Dr.krókur. V. 400.000 
uppl. í s. 823-6465.

Nissan Micra árg.’99 nýskoðaður, góður 
bíll. Verð 320þús. Uppl. s. 893 2284.

BMW 316iA ‘92 ekinn 151 þ km með 
skoðun 11 Ný tímareim Nýtt í bremsum 
fr. uppl í s: 611-1116

 500-999 þús.

MMC Pajero Sport dísel 1999 Góður 
og vel með farinn bíll með nýju heddi, 
tímareim,bremsur.Rafgeymar og púst 
nýlegt. Ekinn 220þús. Ásett verð 890 
þ. S:8695996

Til sölu Volvo s70 ‘98 ek.175. 
Sjálfsk,spoiler ofl. Nýskoðaður. Ásett 
verð 600 þ. S.8430028

 1-2 milljónir

Til sölu Trooper skráður 12/ ‘98, 3000 
TDI. 5 gíra. Ek. 165 þús. Ný vél, ek. 15Þ. 
ARB læstur, breyttur f. 38 er á 35. Ný 
olía á vél, kössum og drifum. Skoðaður 
til 09.12. Nótur til staðar. Frábært 
eintak.Verð 1.050 þús. S. 664 0368.

Hyundai Santa-Fe V6 2004. Vínrauður. 
Ekinn 80Þ. Lítið keyrður og góður 
bíll. Skoðaður 2012 án athugasemda. 
Dráttarkúla og Cruise Control. 
Heilsársdekk. Smurbók fylgir. Verð 
1490Þ. Sími: 860-3148.

Til sölu Trans am árg. ‘95 Eins og nýr. 
20” felgur Topp eintak uppl. 892 2879.

 Bílar óskast

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll 
óskast, t.d. Toyota, 

Nissan, Honda eða MMC.
Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu 
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get 
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 772-
5450.

Óska eftir eyðslu grönnum smá bíl ca. 
03-09 árg. á góðu staðgr. verði uppl: 
844 0478.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

Bílar óskast ekki eldri en árg.’98, 
greiðsla með viðskiptaneti. Skipti á 
Subaru árg.’98 vil fá dýrari bíl og greiði 
með viðskiptaneti. Uppl. í s. 693 0405 
& 616 1170.

 Jeppar

Land Cruiser árg. ‘05, ek. 77 þús. Ný 
upptekin vél, dráttarkrókur, húddhlíf. 
Uppl. í s. 892 5818.

Mercedes Benz GL 320 árg. 2007, dísel, 
umboðsbíll. Hlaðinn aukabúnaði. Uppl. 
í s. 893 6957.

Trooper 38” til sölu. Sjálfskiptur ekinn 
135þ. 11/99 Verð 1350þ. S: 892 2879.

Dmax árg. ‘08 ekinn 46þ km 35” 
breiting með öllu. Pallhús ofl Blár. verð 
4,4 S: 892 2879.

Nissan Terrano II ‘96 ek. 200.000.
Breyttur f. 35”, er á 33” negldum 
dekkjum.Verð 250 þús eða skipti á 
minni bíl.Uppl. í s. 8235510

 Sendibílar

MB 1854 Actros. Heilopnun, 
Megaspace, ssk. með öllu. Sýnigarbíll 
2004, tekin í notkun 2007. Uppl. í s. 
893 6957.

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

TIL SÖLU MAN 8-163. EKINN 
AÐEINS 159.000KM. LYFTA, 
BAKKMYNDAVÉL, WEBASTO MIÐSTÖÐ, 
HILLUREKKAR+BORÐ, KASSI ER 6,2M 
LANGUR BREMSUR NÝ YFIRFARÐAR, 
NÝ SKOÐAÐUR OG Í GÓÐU LAGI. Verð 
1.950þ m-vsk Uppl. í s. 864 3560.

Trafic háþekja stuttur til sölu. e 133þ.
km Vel með farinn. Verð 1300þús. S. 
892 2879.

 Vörubílar

N 41 10stk nýsóluð vörubíladekk 315 
x 22.5 verð 48.000 stk. uppl. síma 
896 1226.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Framhaldsnámskeið
Bifhjólakennsla Aðalbrautar heldur 
upprifjunar- og framhaldsnámskeið á 
næstu vikum. Lærðu nýja hluti og 
komdu þér í gott form fyrir sumarið hjá 
reyndum bifhjólakennara. Nánari uppl. 
á www.adalbraut.is eða í s. 898 3223.

 Vélsleðar

Eigum til á lager reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

 Kerrur

Sölusýning
Sölusýning á kerrum í dag 

laugardaginn 16. apríl. Lyngás 
8, Garðabæ s: 517 7718.

www.topplausnir.is

 Hjólhýsi

Hobby 545, árg.’02. Með öllu nýr geymir 
ný hleðslustöð 12volt og 220volt, 
stórt fortjald með plastgluggum og 
motta í gólfið. 2 gaskútar, sólarsella. 
Í góðustandi. Verð 1,5 millj. Uppl. í s. 
662 1798

Til sölu hobby prestige TF 610 hjólhýsi 
árg. ‘92 og sólpallur á leigulóð staðsett 
á laugarvatni, hvammskógi1. Uppl. í s. 
849 5768.

 Fellihýsi

Fleetwood Santa Fe 2009 10 feta. 
Heilt fortjald, sólarsella, grjótgrind, 
álfelgur, útv/cd, Vel með farið. ATH sk. 
á ód. fellihýsi. Til sýnis um helgina. verð 
2.300 þús. S. 772 0000.

Fleetwood Cheyenne 2007 10 
feta. fortjald, grjótgrind, álfelgur, 
geymslukassi, eins og nýtt. ATH sk. á 
ód. fellihýsi. Til sýnis um helgina. verð 
2.150 þús. S. 663 3300.

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Mini grafa. óska eftir að kaupa 2 - 3 
tonna mini gröfu verður að vera í góðu 
standi. uppl. 893 1051.

 Bátar

Til sölu Lena ÍS 61 1396 20 tonna 
eikarbátur í góðu standi Flottur í túristan 
eða á veiðar Er með strandveiðileyfi 
Nýtt haffærnisskýrteini Cummins 
300hp (4000tíma) Góður bátur Tilboð 
óskast 770-5144.

Til sölu shetlander bátur 5.7m á lengd 
með 75 hestafla mótor, mótor þarfnast 
viðgerðar. Uppl í s. 893 9777

Allt fyrir háþrýst vökvakerfi. Slöngusmíði 
og viðgerðir. Vökvatæki ehf 561-2209

Til sölu Suzuki 15 hö fjórg. mótor, er í 
ábyrgð. Fæst á góðu stgr. verði. Skipti 
möguleg á ód. mótor. Uppl. í s. 844 
0478.

Óska eftir niðurleggjara (2.kúlu) fyrir 
10.metra bát helst minnigerð en ekki 
skilyrði. Uppl. í s. 847 3758.

 Hjólbarðar

Til sölu notuð sumardekk (ca.15 þús 
km). Michelin 17’’ , 235/65R. V. 60þús. 
Uppl. í s. 697-4200.

!!!TIL SÖLU!!!
Ný næstum ónotuð Firestone Dekk til 
sölu P 215/75 R15 Gerð winterforce. 
Uppl: 772-6238 /Einar b.

Til sölu lítið notuð sumardekk. Cooper 
17”, 245/65R17. Uppl. Sími: 866-6104

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Sumardekk á 20” felgum passa á Land 
cruiser 200 uppl. S. 895 1109.

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Kaupi bíla til niðurrifs. Sími 
661 5270.

Bílapartasala
Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.is

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. Erum 
þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð.  Opið 
8-17. Uppls.420-1200

Fossbílar 772 6777
Notaðir varahlutir í Renault, Peugeot, 
Mazda, Mitsubishi, M. Benz, Toyota, 
Cadillac, Hyundai Coupe og fl. Dekk, 
felgur, rafgeymar. Hrísmýri 5, 800 Selfoss.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.bestir í bílum …

Til sölu

Til sölu
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 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, gólfbónun, teppahreinsun 
gluggaþvottur & Alhliða garðaþjónusta. 
www.hreingerningar.is S. 772 1450 

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan- 
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, 
sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, dælur, 
kerrusmíði, Gokartþjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig viðgerðir á fjórhjólum. 
JS Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Beðaþjónusta Rvk
Lofum lægra verði. Einungis fagmenn. 
S. 669 0011, Eiríkur.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

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

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum inni og úti, 
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Múrviðgerðir, 
tröppur og málun

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir 
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS 659 62 69

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Trésmíði

Smiðir geta bætt við sig stórum 
sem smáum verkefnum. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 856 5555.

 Önnur þjónusta

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu tvíbreiður svefnsófi fallegt 
húsgagn 25þús. Ískápur 12þús. Uppl. 
í s. 899 2247.

Kamina til sölu westfire 4, 4,9kw 2 1/2 
árs gömul, með 90 röri ut í vegg, kostar 
nýtt 400 þús., verðhugmynd 250 þús. 
Uppl. í s. 823 6681.

Bókahillur til sölu, dökkbrúnn viður, vel 
með farnar. Hæð 2,45m, dýpt 23,5cm 
og sökkull 10cm. Tilboð óskast - Uppl. 
í s. 615 2562.

Fermingartilboð í apríl
10% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum -kertastjökum. 
20% afsláttur af krosslömpum á 
meðan birgðir endast. 30% afsláttur á 
tilboðsborðinu. Opið mán-fös 12-18, lau 
12-16 Ditto, Smiðjuvegi 4, (græn gata)

Ný sending af Gardsman öryggiskerfum komin

Dalvegi 16b Sími: 554-2727

Öryggiskerfi fyrir fastlínu CTC-1131
hægt að tengja við 20 þráðlausa skynjara

Öryggiskerfi  GSM            CTC-1132
hægt að tengja 30 þráðlausa skynjara

Öryggiskerfi  GSM            CTC-1563
g e t u r u n n i ð e i n g ö n g u á r a f h l ö ð u m

Skoðið nánar á

www.hugna.is

20% páska afsláttur
Gildir út apríl

Vertu þinn eigin öryggisvörður og verðu þína eign.
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Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

Tæki fyrir fisk- eða kjötbúð: Kæliborð 
(2,5 metrar) nýupptekin pressa, 
mjög snyrtilegt - vönduð tölvuvigt 
frá Prentmet með límmiðaprentara - 
flottir bakkar undir matvæli í kæliborð. 
Selst saman á mjög sanngjörnu verði. 
Upplýsingar í síma 898 6902.

MATSUI þvottavél, ný uppfærð og 
ísskápur til sölu. Uppl. í s. 898 0927.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

Óska eftir hjólhýsi, fellihýsi í skiptum 
fyrir sumarbústðalóð. Lóðin er í landi 
Kílhrauns á skeiðum. Uppl. í s. 824 
3040, www.kilhraunlodir.is

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Vorum að fá sendingu 
af nýjum ítölskum harmonikum. Úrval 
af nýjum harmonikum, útvegum 
harmonikuleikara við öll tækifæri.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

Til leigu gott æfingarhúsnæði fyrir 
hljómsveit, laust nú þegar. S. 894 3755.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Vinnulyftur til sölu Rafmags 12 metra 
skæra lyfta 10 metra disel uppl. 894 
2947.

Óska eftir notuðum sláttutraktor. 
Verður að vera í góðu ástandi og 
helst með safnara. tt@simnet.is eða 
8200470 eftir kl 16.

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:846 5278.

Til sölu MEVA steypumót ásamt 
fylgihlutum, 27lm í tvöföldu byrði. Gott 
verð. Uppl í s. 821 2929

Til sölu notaðir Delux þakgluggar st. 
1,40 X 78 uppl: 898 4446.

 Verslun

teg. VEGA - glæsilegar buxur í S,M,L,XL 
á kr. 2.990,- Misty Laugavegi 178, s: 
551 3366.

teg. GABE - léttar aðhaldsbuxur í 
stærðum M,L,XL,XXL fást í hvítu og 
svörtu á kr. 2.990,- Misty Laugavegi 
178, s: 551 3366.

PÁSKATILBOÐ 15% afsláttur af öllum 
kjólum. Verslunin Emilía Bláu húsin 
Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

EKKERT SEX NUDD,

en æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heita 
POTTA og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTINGU og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið frá 
12-18 alla daga nema sun. JB Heilsulind. 
S. 823 8280 

Nudd á góðu verði get komið til 
viðskiptavina. Uppl. í s. 775 0367.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC-SPÆNSKA-
ITALSKA NORSKA-

ENSKA f. BÖRN ENSKA f 
FULLORÐNA -STÆ-tímar

 ICELANDIC, SPÆNSKA, ITALSKA Level 
I/Stig I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30, 
II: 17-18:30, ENSKA f. Fullorðna 
17-18:30 ,start 2/5, 31/5, 28/6, 3/8. 
NORSKA 4 vikur, stig I: mán-fös 19:45- 
21:15. st 7/5. ENSKA f börn stig II 
8 vikur laugardaga 5-8 ára kl. 10-11, 
9-12 ára kl.11-12 byrjar 14/5. 4vikur, 
2/5 Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Kennsla

Kenni stærðfræði, bókfærslu, eðlisfræði 
og fl. á framhalds-og grunnskólastigi. 
Kenni alla páskana, uppl í síma 587 
5619 og 8999365.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu 2 glæsileg Tekk borð (Míru) 
annað 6 en hitt 8 manna. uppl. í 
s:8220311

 Heimilistæki

Til sölu simens þvottavél 4-5 ára. Lítið 
notuð í mjög góðu ásikomulagi. Uppl í 
s. 848 6109

Notað AEG bakstursofn og keramik 
helluborð m. gufugleypir. Þetta er 
ca. 20 ára en í toppstandi fæst á 
sanngjörnuverði uppl: 564 1293 / 869 
6419.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Gullfallegir labrador hvolpar til sölu. 
Innfluttir foreldrar. Efniviður í frábæra 
veiði- og heimilishunda, ættbók frá 
HRFÍ. 8 vikna og tilbúnir til afhendingar. 
Nánari uppl. í s. 824 4184. www.
pointinglab.tk www.labrador.blog.is

Beagle hvolpar til sölu með ættbók 
frá íshundum. Upplýsingar í síma 868-
7877 865-7739 http://birtahvolpar.
blogcentral.is

icelandichusky.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Æfingarhúsnæði!
 Vortilboð!

Afnotagjöld 21þús. á mánuði 
Upplýsingar í síma 8243001 og 
contact@tonaslod.is www.tonaslod.is

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Ventura Willowpoint 
Flórída

Til leigu íbúð, 2 herb., eldh. og stofa. 
Ódýrt golf og stutt í garða. Uppl. s. 499 
2404 og jokasig@cfl.rr.com á Fl. Rvk. 
Kristinn 868 0199.

3-4 herb. raðhús í Reykjanesbæ til 
leigu. Uppl: walter@shipsol.net

Til leigu 3 herb. íbúð í 111 Rvk, 75fm. 
110þús. á mánuði. 3 mánaða fyrirfram 
trygging. Uppl. í s. 691 7166.

Herbergi til leigu með aðgang að 
eldhús, baðherbergi og þvottavél í 
miðbæ Reykjavíkur við Hlemm. Uppl. 
í s. 661 5219.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3 herb. íbúð, greiðslugeta 
80-100þús. Uppl. í s. 840 3090.

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi. 
Upplýsingar í síma 824 2356.

Vantar ad leiga ibud fra 4 Juli til 8 
Agust. Ma vera i Kopavogi, Reykjavik, 
Mosfellsbae. E-mail: afranklin12@cox.
net

Óska eftir snyrtilegri 2herb.íbúð í 
111Rvk. hámark 100þ.kr.á mán. Karen 
616 2917.

Hjón á besta aldri 55 ára, óska eftir 
stórri 2-3 herb. íbúð. Skilvísar greiðslur. 
Meðmæli. S. 445 3077 / 772 2615.

Óska eftir 3 herb. íbúð 80-90fm í Rvk. 
Uppl. í s. 587 5399 / 841 9502.

Vantar 4 herb. íbúð eða hús í Moso 
uppl. 660 6707.

 Gisting

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM RVK

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

 Sumarbústaðir

LAUST UM PÁSKANNA.
Frábært sumarhús á norðurlandi til 
leigu, páskarnir voru að losna, stutt 
á skíði í Tindastól. Upplýsingar í síma 
892-5089.

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

Stórt sumarhús til leigu 
í Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. Gistiaðstaða 
fyrir 10-12 manns. Laus næstu helgar, 
einnig bókanir byrjaðar f. sumarið. 
Verð 60.000kr helgin. www.sumarhus.
edicypages.com. Uppl. 898 1598

Til sölu 114 m2 sumarhús, tilbúið undir 
tréverk við Stóra-ás í Borgarfirði, kjarri 
vaxið land, mikið útsýni, hitav. og rafm. 
komið. Tilboð óskast. Uppl. í síma 695 
9600.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 30 fm iðnhúsn á ártúnshöfða. 
Er laust uppl. í s. 864 7292 /445 0702.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 
7285

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf eru 
öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar 
ofl. Skilyrði; góð þjónustulund,hreint 
sakarvottorð og góð Íslensku 
kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2, 
201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á 
staðnum. www.115.is

Veitngastaðurinn Uno Hafnarstræti 
1. Óskar eftir hressu fólki til starfa í 
þjónustu í sumar, Áhugasamir mætið á 
staðin milli kl 15 - 17 alla daga og fyllið 
út umsókn.

Óska eftir hársnyrtimeistara til starfa 
í hárgreiðslustofu í Mosfellsbæ. 
Einnig í boði stólaleiga. Svar sendist á 
Fréttablaðið eða smaar@frett.is merkt 
1417

Bónstöð Jobba
Óskar eftir að ráða vanan mann 
íslenskumælandi til starfa, ökupróf og 
sakavottorð nauðsynleg. Uppl. s. 568 
0230.

Óska eftir vinnukonu í sauðburð á 
Suðurlandi þyrfti að koma fljótlega. 
Nauðsynlegt að kunna á vélar og tæki. 
Uppl. í s. 864 2146 & 487 4791.

Jamesbönd
Óskar eftir starfsfólki 18 ára og eldri 
í kvöld- og helgarvinnu í Jamesbönd 
Skipholti 9. Uppl. á staðnum. S. 562 
6171.

Vantar kokk til vinnu á spáni, frá mai til 
nóv. S. 699 5552.

Rútubílstjóri óskast. Þarf að hafa 
einhverja reynslu af viðgerðum og 
áhuga á verkstæðisvinnu. Möguleiki 
á framtíðarstarfi. Hafðu samband 
jonthoro@mi.is

Óskum eftir sölufólki 40 ára eða eldra. 
Upplýsingar í síma 612 0000.

Óskum eftir meiraprófsmönnum til 
starfa í vélsópun umsóknir sendist á 
park@park.is

Nýr veitingastaður Saffran óskar 
eftir Hressum starfsmönnum í 
afgreiðslustörf. Við erum að leita eftir 
hressu fólki í fullt starf. Um er að 
ræða vaktavinnu. Upplýsingar sendist á 
atvinna@saffran.is

 Tapað - Fundið

Ixus myndavél í svörtu hulstri týndist 
á sunnudaginn var líklegast við N1 
Ártúnshöfða. Finnandi vinsamlegast 
hafið samband í s. 894 7980.

 Tilkynningar

í tilefni afmælis míns Pizzakóngsins 
hef ég ákveðið að láta vita að ég er á 
lausu og verð í bænum í kvöld uppl 
í s 840-2184 Kv Kóngurinn.allar gjafir 
afþakkaðar.

 Einkamál

Pajero sport ‘99 árg. Nýskoðaður næsta 
skoðun juni 2012. Leður, topplúga, 
dráttark. Ný kúpling, nýtt í bremsum. v. 
640þ. s. 868 8532.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Atvinna



matur 5

unni í
KÍRDAG
 hugmyndir að síðbúnum 
 uppskriftirnar eru fyrir 4.

af kryddaðri fyllingunni sem bráðnar í munni.

er fullkominn endir á góðri máltíð.

útur. Bætið hrísgrjónum, laxi, 
sýrðum rjóma og helmingi stein-
seljunnar saman við og látið 
suðuna koma upp. Setjið í skál, 
dreifið eggjafjórðungunum og 
afgangi steinseljunnar yfir og 
berið fram. 

EFTIRRRÉTTUR: 

EGGJADESERT

6 eggjarauður
2 eggjahvítur 
6 msk. sykur 
Ögn af brandy eða koníaki

Þeytið eggjarauður og hvítur í 
hrærivél þangað til þær verða 
ljósar og þéttar, bætið sykrinum 
smátt og smátt út í og haldið 
áfram að þeyta á meðan. Setjið 
ögn af koníaki eða brandýi í 
desertglös, hellið eggjablönd-
unni yfir, kælið  og berið fram. 

FRÓÐLEIKUR

Páskaeggin heiðinn siður
Eggið er heiðið frjósemsitákn sem táknar end-
urfæðingu jarðarinnar að vori. Skreytt egg 
hafa verið notuð við frjósemisathafnir og vor-
fagnaði frá aldaöðli og forsvarsmenn frum-
kristninnar gripu þann sið á lofti og ákváðu 
að eggið skyldi tákna upprisu Jesú Krists.

Upphaflega voru notuð hænuegg við hátíða-
höldin og þau máluð og skreytt á ýmsa lund. 
Sá siður er enn við lýði í mörgum löndum, en 
vestrænu súkkulaðieggin eða pappaegg fyllt 
af góðgæti eru þó óðum að ryðja þeirri hefð 
úr vegi.



6 matur

„Það á að gefa sér góðan tíma við að 
elda lamb og leyfa sér að dúlla svolítið 
við það,“ segir Guðlaugur P. Frímanns-
son, matreiðslumaður á Fiskmarkaðnum, 
þegar Fréttablaðið forvitnast um galdur-
inn á bak við meyrt og gott páskalamb.

Guðlaugur mælir með því að fólk noti 
kjöthitamæli og kjöreldað lambalæri eigi 
að vera á bilinu 58 til 60 gráður. 

„Meðallæri á að brúna í ofni á 180 
gráðum í 30 mínútur, lækka svo hitann 
niður í 150 gráður og elda lærið áfram 
í klukkutíma. Öðru hverju yfir eldunar-
tímann er gott að taka það út úr ofninum 
og hvíla í tvær til þrjár mínútur áður en 
það fer aftur inn, þannig helst safinn í 
kjötinu og steikin verður mjúk og safa-
rík.“

Fyrir þá sem ekki ætla sér hefðbundið 
lambalæri á páskadag gefur Guðlaugur 
uppskrift að steiktum lambahryggvöðva 
í hnetuhjúp sem brúnaður er á pönnu 
áður en hann fer inn í ofn. Guðlaugur 
mælir einnig með því að draga fram 
grillið ef veðrið verður gott um páskana 
og grilla vöðvann, þá í fjórar mínútur á 
hvorri hlið. 

Sjálfur er Guðlaugur mikið fyrir grill 
en hann verður einmitt yfirkokkur á 
Grillmarkaðnum, nýjum veitingastað 
Hrefnu Rósu Sætran matreiðslumeist-
ara sem opnar 20. maí. „Þar verðum við 
með íslenskt hráefni, meðal annars lamb 
og kaupum beint af bónda,“ segir Guð-
laugur.  - rat

Þolinmæði er galdurinn
Góður tími og þolinmæði er allt sem þarf til að töfra fram ljúffenga lambasteik. Guðlaugur P. 
Frímannsson matreiðslumaður gefur lesendum uppskrift að meyru páskalambi og ljúffengu meðlæti.

Guðlaugur P. Frímannsson matreiðslumaður gefur uppskrift 
að grilluðu páskalambi en hann opnar nýtt veitingahús, Grill-
markaðinn, ásamt Hrefnu Rósu Sætran matreiðslumeistara í 
maí. 

Grillaður lambahryggvöðvi í hnetuhjúp ásamt eplasalati og sætkartöflukrókettu. Galdurinn er að 
gefa sér tíma þegar elda á lamb. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MA

PÁSKALAMB OG MEÐLÆTI

STEIKTUR LAMBAHRYGG-
VÖÐVI MEÐ KRYDDJURTA-
PESTÓI OG HNETUHJÚP 
FYRIR 4

Brúnið kjötið á lágum hita á 
pönnu í um 4 mín. á hvorri 
hlið og setjið inn í 150 gráðu 
heitan ofn í 5 mín. Takið út og 
hvílið í 2 mín. og setjið aftur 
inn í ofninn í 5 mín. Hvílið kjöt-
ið einnig aðeins, áður en það 
er borið fram. Einnig má grilla 
hryggvöðvann ef veðrið er 
gott, þá í 4 mín. á hvorri hlið.

EPLASALAT
2 græn epli skorin í litla 
kubba
Rúsínur
100 g majónes
20 g flórsykur
2 msk. léttþeyttur rjómi
Smátt saxaður graslaukur
Salt eftir smekk

Öllu blandað saman og 
smakkað til með salti.

KREMAÐ HVÍTKÁL
2 hvítkálshausar skornir fínt 
í strimla
500 g rjómi
1 msk. kjötkraftur
Salt og pipar

Allt sett saman í pott og 
soðið við vægan hita þar til 
hvítkálið er orðið mjúkt.

SÆTKARTÖFLUKRÓKETTA
3 sætar kartöflur
Cumin eftir smekk 
Fínt söxuð steinselja

Salt og pipar eftir smekk

Bakið kartöflurnar á 180 gráð-
um í 40 mín. Skafið innan úr og 
kryddið með cumin, steinselju, 
salti og pipar. Mótið kúlur úr 
maukinu og frystið. Frosnum 
kúlunum er svo velt upp úr 4 
eggjum og brauðraspi og djúp-
steiktar svo þær verða stökkar 
að utan og mjúkar að innan.

SÓSAN
1,5 l nautasoð 
2 laukar
4 hvítlauksgeirar
20 ml eplaedik
2 gulrætur
5 greinar blóðberg
100 ml rauðvín

Skerið grænmetið í teninga og 
svitið í potti. Öllu hinu bætt út 
í pottinn og soðið vel niður.

Sigtið og smakkið sósuna til 
með klípu af smjöri. Saltið og 
piprið eftir smekk.

KRYDDJURTAPESTÓ
50 g basil 
50 g kóríander
2 hvítlauksgeirar
100 g ristaðar furuhnetur
200 ml olía
Salt og pipar eftir smekk

Öllu blandað saman í mat-
vinnsluvél.

HNETUHJÚPUR
100 g kasjúhnetur
100 g salthnetur
Fínt saxaður kerfill

Saxið hneturnar í litla bita og 
blandið svo kerflinum út í.



matur 7

VIÐ MÆLUM MEÐ…

…EGGJAMÁLUN.  Stingið gat á 
eggjaskurnina ofan- og neðanverða 
með títuprjóni og 
blásið innihaldið 
úr í skál. Skol-
ið eggið því-
næst og þerr-
ið. Þegar það 
er orðið þurrt 
er hægt að mála 
skurnina og um 
að gera að gefa 
ímyndunaraflinu laus-
an tauminn.

…AÐ GERA EINS OG 
NORÐMENN  um páskana sem 
láta sér ekki nægja að borða góð 
páskaegg heldur úrvals marsipan að 
auki. Ganga svo alla leið og horfa á 
krimma eða lesa sér til dægrastytt-
ingar, sem er órjúfanlegur hluti af 
páskahaldi Norðmanna.

…SKEMMTILEGUM RAT-
LEIK  fyrir alla fjölskylduna um 
páskana. Þannig gæti verið skemmti-
legt að koma litlum páskaeggjum 
fyrir á völdum stöðum heima eða úti 
í garði ef veður leyfir og láta þátttak-
endur keppast um að finna þau.

…AÐ ÚTBÚA EIGIÐ GÓÐ-
GÆTI  um páskana, til dæmis múff-
ur eða rice crispies kökur og skreyta 
með fallegum sælgætiseggjum.

SPAUGSTOFAN
LAUGARDAGA

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

DV: 10% – Fréttatíminn: 37% DV: 11% – Fréttatíminn: 49%

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita 
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við hlustum á 
raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Allt sem þú þarft...

Yfirburðir Fréttablaðsins á 
dagblaðamarkaði staðfestir

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.

éttatíminn: 49%
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Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar, 
á meðan DV kemur út þrisvar í viku og  Fréttatíminn einu sinni.



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.is

FRÁBÆRT ÚRVAL MYNDAVÉLA

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Philips 32PFL7655H

AMBILIGHT BAKLÝSING

P

A

37" Philips 
37PFL7605H

42" Philips 
42PFL7655H

46" Philips 
46PFL7605H

TILBOÐ

FULLT VERÐ 279.995FULLT VERÐ 279 995

229.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 229.995FULLT VERÐ 229 995

159.995

TILBOÐ

LT VERÐ 299.995FULLLT VERÐ 299 995FULL

249.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 349.995FULLT VERÐ 349 995

299.995

VAXTALAUS LÁN TIL 
ALLT AÐ 12 MÁNAÐA

Olympus VG110

TILBOÐ

FULLT VERÐ 16.995FULLT VERÐ 16 995

14.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 22.995FULLT VERÐ 22 995

19.995

Nikon S2500

TILBOÐ

FULLT VERÐ 59.995FULLT VERÐ 59 995

34.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.995

Paanasonic DMCZX3

Panasonic DMCG10

ÚTSKKIPTANLEGAR
LINSUR

LEICA 
LINSA



LAUGARDAGUR  16. apríl 2011 41

Chicago Bulls

Indiana Pacers

Boston Celtics

New York Nicks

Orlando Magic

Atlanta Hawks

Miami Heat

Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets

San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers

New Orleans Hornets

AUSTURDEILDIN VESTURDEILDIN

ÞESSI LIÐ MÆTAST Í FYRSTU UMFERÐ ÚRSLITAKEPPNINNARITAKEKEKKKKKEKEKKKEEKKEKKKKEKEKKKEEKEEKKKEKEEEEKEKEKKEKKKEEKKEKKEKKEEEKKKKKKEEEKKEKKEKEKEEKKEEPP

NBA

New Orleans Hornets í fyrstu 
umferðinni og komast á skrið sem 
erfitt reynist að stöðva, enda virð-
ist úrslitakeppnin eiga betur við 
þá Englaborgarbúa en flesta aðra.

Oklahoma City Thunder stóð 
sig vel alla leiktíðina og lauk leik 
í fjórða sæti vesturdeildar. Þeir 
hafa enda innanborðs stigakóng 
deildarinnar, Kevin Durant, og 
leikstjórnandann frábæra Rus-
sell Westbrook. Báðir eru 22 ára, 
svo framtíðin er björt fyrir þetta 
unga lið. Þeir mæta Denver Nug-
gets í fyrstu umferðinni, liði sem 
hefur með aðdáunarverðum hætti 
tekist að halda sjó eftir að hafa 
misst sínar skærustu stjörnur til 
New York í febrúar.

Ný gullöld í vændum í Chicago?
Og þá er aðeins eftir að víkja orðum 
að besta liði deildarinnar, liðinu 
sem öllum að óvörum vann flesta 
leiki allra liða, sigraði í austurdeild-
inni eftir að hafa með naumindum 
komist í úrslitakeppnina í fyrra, 
og hélt stöðugum dampi alla mán-
uðina sex þrátt fyrir meiðsli. Þetta 
lið heitir Chicago Bulls og hefur 
ekki átt jafngóðu gengi að fagna 
síðan Michael nokkur Jordan fór 
mikinn með því fyrir rúmum ára-
tug. Mestan heiður af þessu afreki á 
leikstjórnandinn Derrick Rose, sem 
fjallað er um nánar hér að neðan, 
en þjálfarinn Tom Thibodeau á auð-
vitað skilinn sinn skerf af hrósi. 
Sigur á Indiana Pacers í fyrstu 
umferð ætti að vera formsatriði.

Vonbrigðin og allt hitt
En fleira bar til tíðinda á tíma-
bilinu. Kraftframherjinn Kevin 
Love hjá Minnesota Timberwol-
ves, lélegasta liði deildarinnar, 
átti frábært tímabil og varð frá-
kastakóngur. Leikur hans gegn 
New York í nóvember, þar sem 
hann skoraði 31 stig og tók 31 frá-
kast verður lengi í minnum hafð-
ur, enda hafði þá engum tekist að 
leika slíkan 30-30-leik í 29 ár. Þótt 
Steve Nash hafi orðið stoðsend-
ingakóngur mistókst Phoenix Suns 
að komast í úrslitakeppnina og 
eins léku Milwaukee-menn nokk-
uð undir væntingum. Einn dáðasti 
þjálfari síðari tíma, Jerry Sloan, 
lét af störfum hjá Utah Jazz eftir 
ágreining við skærustu stjörnu 
liðsins, leikstjórnandann Deron 
Williams. Williams var stuttu 
síðar skipt til New Jersey Nets og 
Utah komst ekki í úrslitakeppnina.

Og það er úrslitakeppnin sem öllu 
máli skiptir. Hún fer nú í hönd og 
það er varla ofmælt að sjaldan hafi 
verið eins erfitt að lesa í það hvaða 
lið koma til með að kljást undir það 
síðasta. Hvort innistæða hafi verið 
fyrir stórkarlalegum yfirlýsingum 
LeBrons James og félaga í Miami 
Heat. Hvort Chicago og San Anton-
io geta sett punktinn yfir i-ið. Eða 
hvort Lakers tekur þetta bara eins 
og síðustu ár.
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Þ
að styttist í vorkom-
una og því vert að 
skoða vor- og sumar-
tískuna svolítið. Lita-
gleðin er mikil og 
nóg er um alls kyns 

munstur og prentaðar myndir sem 
blandað er saman á skemmtilegan 
máta.

Vorlína ítalska tískuhússins 
Prada er líklega sú sem hefur 
fengið hvað mest umtal og orðið 
mörgum tískukeðjum innblást-
ur. Þar voru stórgerðar rendur 
og sterkir litir allsráðandi líkt og 
hjá hinni þýsku Jil Sander. Sander 

vakti mikla athygli með gólfsíðum, 
hólkvíðum kjólum og pilsum og 
hafa Hollywood-stjörnurnar koll-
fallið fyrir hönnun Sander. Vorlína 
Versace þótti jafnframt nokkuð vel 
heppnuð og einkenndist einnig af 
miklum og sterkum litum. Línan 
var kvenleg og fallega sniðin og 
átti svo sannarlega athyglina skil-
ið.

Chloé sendi frá sér einfalda og 
klassíska línu og það gerði Michael 
Kors einnig. Marc Jacobs og Sonia 
Rykiel léku sér með dempaðri liti 
líkt og fölbleikan og ljósbrúnan í 
bland við aðra eilítið líflegri.

Litasprengja 
VORSINS
Sterkir litir og skemmtileg mustur einkenna vor-
tískuna segir Sara McMahon sem skoðaði hvernig 
helstu tískuhúsin leggja til að konur klæði sig með 
hækkandi sól og hlýnandi veðri.

PRADA Vor- og sumarlína Prada hefur vakið mikla athygli.
NORDICPHOTOS/GETTY

PRADA Skemmtileg mynstur og látlaus 
snið einkenna línu tískuhússins.

JIL SANDER Litagleði Jil Sander er engu 
lík.

VERSACE Hönnun ítalska tískuhússins 
var kvenleg og fallega sniðin.

MARC JACOBS Fallegur og flæðandi kjóll 
frá meistara Marc Jacobs.

SONIA RYKIEL Fölbleikir og brúnir litir voru gegnumgangandi í 
vorlínu Rykiel.

CHLOÉ Látlaus en svolítið framúrstefnu-
leg hönnun frá Chloé.

MICHAEL KORS Ein-
falt og sumarlegt frá 
hinum bandaríska 
Michael Kors.
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Tilboðin gilda  14. - 17. apríl  
eða meðan birgðir endast

PÁSKARNIR NÁLGAST!

698kr/kg

Frábært verð!

FFERERRSSKKUR
PAPAPAAPPPRRIIKKKAAA
RRRAUÐAAAUUÐ

LLAAMBABA-A-
RIIB-EYEYYE

LLAAMBABAHAHRYRYGYGGGUR
LLÉTÉTT TUR

898kr/kg

áður 1.298 kr/kg

2.129kr/kg

áður 3.549 kr/kg

1.179kr/kg

áður 1.759 kr/kg

NNAAAUTUTATA-
P STTEIK

U KK
1000% NANAAUTUTATAAKKJJÖJÖTÖT

269kr/kg

áður 538 kr/kg

SSSVEITA VÖVVEVEITITATA VÖVÖFFFFFLUMIXLLUMIXIX
450 G44550 G

299kr/pk.

áður 359 kr/pk. 

NNÝÝ BABAAKKAAÐAÐ
T

&OSOSTSTTI

99kr/stk.

áður 199 kr/stk.

1.999kr/kg

áður 3.998 kr/kg

1.498kr/kg

áður 2.194 kr/kg

 50%
afsláttur

 50%
afsláttur

 50%
afsláttur

 40%
afsláttur

 33%
afsláttur

395kr/pk.

áður 598 kr/pk. 

FANTA ORANGEFAFAANTNTATA ORARAANGE
RUIT TTTWWIISTST

 34%
afsláttur

Kræsingar og kostakjör

HAMBORGARHRYGGUR

 32%
afsláttur



Nýtt kortatímabil

KKKRRR..

AFMÆLISTILBOÐ

KR. 1 KG

KR.

KRINGLUR 
KR 4 stk

SÝRÐUR RJÓMI
KR. 200g

KKKKKRRRRR.. 22225555000gggg

KR. 430ml KR. 200g

KR. 2 ltr
KR. 300ml

KR.6 ltrKR 500ml

BAGUETTE BRAUÐ
129 KR.STK

nýbakað 
Í VERSLUNUM BÓNUS

KKRR.. 44 ssttkk.

g

SSÝÝRRÐÐUURR RJÓMI

KR 550KKRR.555500mlmmll

KR. 300ml 

BRAUÐSALATBBRRAAUUÐÐSSAALLAATAT
KR. 200ggg

KR. KKRKKRR.KKK 2 stkk2 stk22 ssttkk

KKRR 330000mmll

KR. 550000mmll..

PIZZADEIG KR. 400ggg



Nýtt kortatímabil

þar sem 
efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið 

þ

orið frá og því er meira kjöt 
j gj g

nna bein á lærinu!
g þg þ

ÍSLANDSLAMB SÉRSKORIÐ
 KR.KGKR.KG

þar 
sem efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið ðð ðððð ðð ð 

þþ

er skorið frá og því er meira kjöt 
j gg

og minna bein á lærinu!
g þg þ

BÓNUS SÉRSKORIÐ

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

BÓNUS
KALDAR GRILLSÓSUR

  KR.KG  KR.KG  KR.KG

MERKT VERÐ: 3498 KR.KG -

  KR.KG

KJÖRFUGL FERSKIR BLANDAÐIR BITAR

 599 KR.KG.
KJÖRFUGL FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR

 659 KR.KG.
KJÖRFUGL FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

 1959 KR.KG.
KJÖRFUGL FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR

259 KR.KG.
KJKJÖÖÖRÖRÖRFFUUUGGLGL FFERERSSKSKARAR KK ÚÚJÚJÚKLKLIINNNGAGAGABRBRBRIIINNNGGGUURR KKJKJKJÖÖÖÖÖRÖRÖRFFFUUUGGGLGLGL FF FERERERSSKSKSKIRIRIR BB BLALALANNNDADADAÐIÐIÐIRRR BIBIBITATATARRR

599599 KR KGKR KR KGG
KJKJKJKJÖÖÖRÖRÖRÖRFFFFUUUUUGLGLGLGLGL FFFFFERERERERERSKSKSKSKIIRIRIRIR KKKK ÚÚÚJÚJÚJÚKLKLKLIIINNNGAGAGAVÆVÆVÆNNNGIGIGIRRR KJKJKKJKJKJKJKJÖÖÖÖÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRFFFFFFUUUUUUUUGLGLGLGLGLGLGL FFFFFFF FERERERERRERERERSKSKSKSKSSKSKSKIRIRIRIRIRIRIR KKKKKK K ÚJÚÚÚJÚJÚJÚJÚJÚKLKLKLKLKLKLKLKLIIIIIIIINNNNNNNNGAGAGAGAGGAGAGALELELEELELELELEGGGGGGGGGGGGGGGGGIRIRIRRIRRIRIRIR

65965959 KR KGK KR KGG
RRR

  KR.KG   KR.KG   KR.KG

KKKKAAAAAALLLLLLDDDDDDAAAARR GRILL efsti h
er sko
og mi

ÍSLA

LLSSSÓÓÓSSUURRAAARRRR GGRRIILLLL

KR.  270ml.

KR.150gg

  KR. 940g KR.KG
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Sjónarhorn
Ljósmynd: Stefán Karlsson 

LANDIÐ FÝKUR BURT Margir eru orðnir langeygir eftir raunverulegu vorveðri og skyldi engan undra, enda sumar-
dagurinn fyrsti á næsta leiti. Hvassviðrið býður þó upp á ýmsa möguleika, eins og þann að festa á filmu plastpoka 
sem fýkur um holt og hæðir og tekur á sig ýmsar myndir með hjálp ímyndunaraflsins. Til dæmis lögun Íslands, 
sitjandi hunds, kjúklings eða hvers sem lesendur geta gert sér í hugarlund.

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel, 

Reykjavík fimmtudaginn 28. apríl kl. 17.00.
 

  Dagskrá fundarins:
 

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins.

3. Tillögur um réttindabreytingar.

 a. Um hækkun vegna örorkuframlags.

 b. Um lækkun vegna tryggingafræðilegrar stöðu.

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins liggja frammi á 
skrifstofu sjóðsins og eru birtar á heimasíðunni, 

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi 
og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum 
stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum 
standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Reykjavík 12. apríl 2011,

 

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

2 0 11

www.gildi.is 

Á þessum degi, 16. apríl árið 
1917, fyrir réttum 94 árum, 

sneri Vladimír Lenín, hugmynda-
fræðingur rússnesku byltingar-
innar, úr útlegð um það leyti sem 
mikill órói var í samfélaginu. 
Byltingarandinn lá í loftinu og 
Nikulás II Rússakeisari hafði 
verið settur af.

Lenín, sem hét réttu nafni 
Vladimír Ilitsj Úljánov, var lög-
fræðingur sem lengi hafði verið 
virkur í starfi róttæklinga og var 
meðal annars dæmdur í fangelsi 
árið 1895 fyrir að hafa unnið gegn 
keisaranum. 

Hann fór síðar í útlegð og dvaldi 
í Sviss á árum fyrri heimsstyrj-
aldarinnar. Þaðan skrifaði hann 
fjölda verka og var afar áhrifarík-
ur innan hóps bolsévika, róttæk-
asta arms Sósíaldemókrataflokks-
ins. Þeim óx stöðugt ásmegin og 
Lenín sneri aftur til Rússlands, til 
St. Pétursborgar, til að leiða hreyf-
ingu bolsévika í byltingunni og 
naut til þess fjárstuðnings þýskra 
stjórnvalda.

Lenín þurfti þó að flýja til Finn-
lands um stund, en hann sneri 
aftur í nóvember þar sem hann 
stýrði hinni svokölluðu Október-
byltingu. Byltingin gekk hratt 
fyrir sig og áður en langt var um 
liðið höfðu bolsévikar náð völdum 
víðast hvar í Rússlandi. Friður var 
saminn við Þjóðverja, að kröfu 
Leníns, en nokkrir kollega hans, 
líkt og Nikolaj Búkharín, höfðu 

viljað halda stríðsrekstri áfram og 
breyta heimsstyrjöldinni í stétta-
stríð.

Næstu ár börðust kommúnist-
ar gegn hvítliðum og útsendur-
um erlendra ríkja en höfðu loks 
fullnaðarsigur. Lenín varð leið-
togi hinna nýju Sovétríkja og ríkti 
sem slíkur allt þar til hann lést 
árið 1924.

Við tók grimmdarleg harðstjórn 
Jósefs Stalín, en Sovétríkin lifðu 
allt fram til ársins 1991. - þj

 Heimild: Vísindavefurinn

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1917

Lenín snýr aftur
Byltingarforinginn snýr aftur úr útlegð til að leiða bolsévika

LENÍN
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MARGRÉT ÞÓRHILDUR DANADROTTN-
ING er 71 árs. 

„Sífellt bætist í sjóð þeirra minninga sem við 
viljum geyma og eru okkur styrkur.“

Ari Kristinsson kvikmyndagerðar-
maður fagnar sextugsafmæli sínu 
í dag með fjölskyldu og vinum. „Ég 
hætti við að halda upp á fimmtugs-
afmælið og ákvað að bíða með veislu 
þar til næst,“ segir hann glaðlega en 
kveðst ekki taka séns á að fresta því 
í önnur tíu ár.

 Fáir hafa starfað við kvikmynda-
gerð hér á landi í á fjórða áratug en 
því getur Ari státað af. Eftir hann eru 
myndirnar um Pappírspésa, Stikkfrí 
og Duggholufólkið en auk þess hefur 
hann lagt hönd að tugum mynda. „Ég 
hef unnið við flest störf innan þessa 
geira en mest sem kvikmyndatöku-
maður og leikstjóri,“ segir Ari sem 
telur myndlistarmenntun hafa nýst 
sér vel í faginu. „Ég kom heim frá 
námi í Bandaríkjunum á föstudegi og 
þá lágu fyrir mér skilaboð um hvort 
ég gæti mætt í vinnu á mánudeginum 
sem aðstoðarkvikmyndatökumaður í 
Jóni Oddi og Jóni Bjarna og strax eftir 
að því lauk hitti ég Friðrik Þór og við 
fórum að mynda Eldsmiðinn,“ lýsir 
hann. „Síðan hefur alltaf verið nýtt 
verkefni innan sjóndeildarhringsins.“ 

Ari ólst upp í Kópavogi frá eins árs 
aldri. „Afi átti sumarbústaðalóðir 
í Kópavogi og gaf pabba og mömmu 
eina þegar þau giftu sig. Í stað þess 
að byggja sumarbústað byggðu þau sér 
íbúðarhús sem stendur á horni Háveg-
ar og Meltraðar. Þar var lítil byggð til 
að byrja með og  gaman að leika sér, 
mikið af drullupollum og svona,“ rifj-
ar Ari upp sem er fyrir löngu fluttur. 
„Ég giftist konu í Hafnarfirði og hún 
ákvað að þar skyldum við búa,“ segir 
hann kíminn. „Við keyptum meira að 
segja húsið sem hún fæddist í.“

Máltækið segir að oft velti lítil þúfa 
þungu hlassi. Það má heimfæra upp á 
kvikmyndagerð Ara því hún hófst með 
aðstoð við tökur á myndinni Lítil þúfa 
í leikstjórn Ágústs Guðmundssonar. 
Síðan hefur eitt verkefnið tekið við af 
öðru og það nýjasta er Tími nornar-
innar, sjónvarpsþættirnir á RÚV sem 
ljúka göngu sinni annað kvöld. En hvað 
finnst Ara standa upp úr á ferlinum? 
„Ég met alltaf Börn náttúrunnar mik-
ils. Hún náði svo miklum alþjóðlegum 
árangri og var útnefnd til Óskarsverð-
launa. Skemmtilegast var samt að taka 
Með allt á hreinu. Þá eltum við hljóm-

sveitina þangað sem hún var að spila 
og vorum í stanslausu stuði.“ 

Íslensk kvikmyndagerð er í fjár-
hagsvanda um þessar mundir og Ari 
segir nauðsynlegt að rétta þann kúrs 
af ef ekki eigi illa að fara.  Hann er 
formaður Sambands íslenskra kvik-
myndaframleiðenda og kveðst vona að 
honum auðnist sem fyrst að gera nýtt 
samkomulag við ríkið um endurfjár-
mögnun greinarinnar. „Það væri besta 
afmælisgjöf sem ég gæti fengið,“ segir 
hann.  „Svo ég gæti horft – ekki bara 
yfir 30 ár til baka heldur líka fram á 
veginn.“ gun@frettabladid.is

ARI KRISTINSSON KVIKMYNDAGERÐARMAÐUR:  ER SEXTUGUR Í DAG

Alltaf verið nýtt verkefni 
innan sjóndeildarhringsins

ARI KRISTINSSON „Skemmtilegast var að taka myndina Með allt á hreinu. Þá eltum við hljóm-
sveitina þangað sem hún var að spila og vorum í stanslausu stuði.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Lissý Björk Jónsdóttir 
Hlíðarhjalla 61, Kópavogi, 

lést á Landspítalanum sunnudaginn 10. apríl. 
Útför hennar fer fram frá Árbæjarkirkju miðviku-
daginn 20. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á að láta krabbameinslækningadeild 
11-E njóta þess, sími 543-1159. 

Jón Viðar Matthíasson Helga Harðardóttir 
Hörður Már Jónsson Elfa Björg Aradóttir 
Viðar Jónsson Mardís Heimisdóttir 
Björk Jónsdóttir 
Arnar Jónsson 
Aldís Helga og Hjördís Svava Harðardætur 

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi 

Sigurður Einar Jónsson

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn 
10. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Jarðsett var í Garðakirkjugarði. Sérstakar þakkir 
til starfsfólks á hjarta- og krabbameinsdeild LSH fyrir 
einstaka umönnun og hlýju.

Hjördís Guðmundsdóttir
Viðar Sigurðsson               Halldóra Halldórsdóttir
Jón Rúnar Sigurðsson           Tove Rödne
Guðrún Björg Sigurðardóttir Ágúst Pedersen
afa- og langafabörn

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

Guðmundur Björn 
Sveinsson
Kirkjuteig 13, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum Landakoti föstudaginn 
25. mars. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.00.

Esther Ósk Karlsdóttir
Sævar Sveinn Guðmundsson  
Elísabet Anna Guðmundsdóttir Bengt Wallin
Auður Björk Guðmundsdóttir
 Siegfried Gudmundsson
 Sabina Gudmundsson
 Sarah Gudmundsson
Belinda Wallin-Tolf Nicklas Tolf
 Isabelle og Patrica
Nathalie Wallin
 Ozzy Wallin
Philip Wallin
Arthúr Sveinsson
Már Sveinsson  Margrét Björnsdóttir
Sveina M. Sveinsdóttir Runólfur Sölvason
 Linda M. Runólfsdóttir
 Birgir Þór Runólfsson
Jón Guðmann Jónsson Karítas Sól Jónsdóttir
 og aðrir aðstandendur.

Ástkær faðir okkar og afi

Richard Sigurbaldursson
Hann kom hingað þann 17.12.1934.
Hann var hérna, en nú er hann farinn.
Hann fór þann 30.03.2011.
Við þökkum þér alla örvun og innblástur í lífinu.
Bálför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir flytjum við starfsfólki lungnadeildar 
Landspítalans.

Sigríður Hulda Richardsdóttir
Guðný Björk Richardsdóttir
Jóhann Davíð Richardsson
Richard Oddur Hauksson
Jóhann Þór Stefánsson
Kristín Margrét Guðmundsdóttir
Bragi Haukur Jóhannsson
Andrea Rán Jóhannsdóttir
Dagný Dimmblá Jóhannsdóttir

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

Jónas Guðberg 
Ragnarsson 
hafnsögumaður, Aratúni 16, Garðabæ, 

verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju miðvikudaginn 
20. apríl, kl. 15.00. Blóm vinsamlega afþökkuð en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Ljósið í síma 561 3770 
eða líknardeild Landspítalans í Kópavogi.

Marsibil Katrín Guðmundsdóttir 
Ragnar Jónasson    Sólveig Einarsdóttir
Ólafur Jónasson
Guðmundur Einisson    Valgerður Gísladóttir
Óðinn Einisson    Laufey E. Gunnarsdóttir
Björk Einisdóttir    Valtýr E. Valtýsson

barna- og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hlýhug og veittu 
okkur ómetanlegan stuðning á erfiðum 
tímum við andlát og útför 
okkar ástkæra 

Jens Óla Kristjánssonar 
Urðargili 17, Akureyri.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Anna Guðrún Ásgeirsdóttir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Halldóra Ingimarsdóttir 

andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri, föstu-
daginn 8. apríl. Útför hennar verður gerð frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 18. apríl kl. 10.30.

Margrét Jóhannsdóttir
Ásgeir Sverrisson                    Helga Sigurðardóttir 
barnabörn og langömmustelpurnar.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug vegna and-
láts elskulegs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður og afa

Guðbjarts Á. 
Kristinssonar
múrara Dalseli 20, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ fyrir hlýju og góða umönnun.

                                   Helga Pétursdóttir
Guðrún Guðbjartsdóttir   Guðjón Þ. Sigfússon
Kristinn H. Guðbjartsson  Laufey Ó. Hilmarsdóttir
Álfheiður J. Guðbjartsdóttir  Olaf Sveinsson
                                      og barnabörn



Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16

• FRÁBÆR VERÐ Á FLOTTUM MERKJUM •

TIL HAMINGJU MEÐ
AFMÆLIÐ OKKAR

TIL HAMINGJU MEÐ
AFMÆLIÐ OKKAR

VERÐDÆMIVERÐDÆMI
Vara Fullt verð Outlet-verð
Speedo Boundary sundbuxur 8.990 kr. 3.990 kr.
Speedo Esoteric sundbolur 6.990 kr. 3.990 kr.
Puma v5.10 markmannshanskar 3.490 kr. 2.490 kr.
Speedo sundskýla herra 6.990 kr. 3.990 kr.
Puma Originals peysa 17.990 kr. 9.990 kr.
Speedo bikiní stelpu 6.990 kr. 3.990 kr.
Puma bómullarbuxur 6.990 kr. 3.990 kr.

OPIÐ SUNNUDAG KL. 13-17

SPORT-OUTLET Á 2JA ÁRA AFMÆLI UM ÞESSAR
MUNDIR OG BÝÐUR ÞVÍ TIL TILBOÐSVEISLU

HLAUPASKÓR - DÖMU
STÆRÐIR: 36-39

VERÐ FRÁ: 9.990 kr.

RENND HETTUPEYSA
DÖMU

STÆRÐIR: XS-L

VERÐ: 4.990 kr.
FULLT VERÐ: 14.990 kr.

DRIFT CAT SKÓR
BARNASTÆRÐIR: 21-35

VERÐ: 4.990 kr.
FULLT VERÐ: 9.990 kr.

NÆRBUXUR - DÖMU
STÆRÐIR: XS-L

VERÐ: 990 kr.
FULLT VERÐ: 4.990 kr.

CRETE SKÓR - DÖMU
STÆRÐIR: 36-42

VERÐ: 4.990 kr.
FULLT VERÐ: 13.990 kr.

FIRST ROUND LACE
STÆRÐIR: 36-41

VERÐ: 7.990 kr.
FULLT VERÐ: 19.990 kr.

STUTTERMABOLIR
STRÁKA OG STELPU

STÆRÐIR: 128-164

VERÐ: 1.490 kr.
FULLT VERÐ: 4.490 kr.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Vorstemningin er allsráðandi í Landbúnaðarháskóla 
Íslands um helgina og það á tveimur vígstöðvum. 
Nemendur í hrossarækt sýna afrakstur vetrarins 
í reiðmennsku og frumtamningum á svokölluðum 
Skeifudegi Grana sem haldinn verður hátíðlegur á 
Mið-Fossum, rétt hjá Hvanneyri. Dagskráin hefst 
klukkan 13. Þar verða viðurkenningar veittar þeim 
sem best hafa staðið sig og Skessurnar, sýningar-
sveit borgfirskra hestakvenna keppir um Reynis-
bikarinn sem eflaust heitir í höfuð tamninga-
meistarans Reynis Aðalsteinssonar. 

Garðyrkjunemar bjóða svo upp á fjölbreyttan 
og skemmtilegan dag á Reykjum í Ölfusi á milli 
klukkan 10 og 18. Gestir geta gleymt garranum úti 
og skoðað hitabeltisgróður í bananahúsinu, auk þess 
að fræðast um garðrækt og fylgjast með nemendum 
gera blómaskreytingar. Pottaplöntusafn verður til 
sýnis og kaffi með heimabökuðu og markaðstorg á 
staðnum. - gun

Hestar og blóm 
GARÐYRKJUSÝNING Opið hús er á Reykjum í Ölfusi í dag. 

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Árni Árnason
húsasmíðameistari og bóndi,
frá Höskuldarnesi, dvalarheimilinu 
Hlíð, Akureyri, 

lést föstudaginn 8. apríl. Útförin fer fram frá 
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 20. apríl kl. 13.30. 

Jóhannes Árnason     Ragnhildur Þorgeirsdóttir
Jórunn Árnadóttir
Árni Árnason     Kristín Margrét Axelsdóttir 
Guðbjörg Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem 
sýndu okkur samúð og kærleika við 
andlát og útför ástríks eiginmanns 
míns, föður, tengdaföður og afa

Sr. Jóns Bjarman.

Hanna Pálsdóttir
Páll Jónsson
Anna Pála Vignisdóttir             Páll Loftsson
og afabörnin.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Sigurdórsson
Hæðargarði 29,

lést þann 14. apríl. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 26. apríl kl. 13.00.

Svavar G. Stefánsson    Dagrún Sigurðardóttir
Sigurdór Stefánsson    Guðný Jódís    
 Steinþórsdóttir
Jón Á. Stefánsson    Sigrún Högnadóttir
Helga Stefánsdóttir
Finnbogi Sævar Guðmundsson   Sigríður Sigurþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför eiginkonu minnar, 
móður, tengdamóður og ömmu,

Margrétar Ólafsdóttur 
leikkonu.

Steindór Hjörleifsson
Ragnheiður Steindórsdóttir     Jón Þórisson
Steindór Grétar Jónsson        Margrét Dórothea Jónsdóttir

Leifur Vilhelmsson
Jökulgrunni 8

verður jarðsunginn frá Áskirkju þriðjudaginn 
19. apríl kl. 11. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er 

bent á Krabbameinsfélagið.

Sæunn Eiríksdóttir
Þorsteinn Leifsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma 

Rósa Rögnvaldsdóttir 
Pedersen 
áður til heimilis að Þingvallastræti 42, 
Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð fimmtudaginn 7. apríl.
Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Alúðarþakkir til starfsfólksins í Einihlíð fyrir 
góða umönnun. Þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á Dvalarheimilið Hlíð.

Ragna Guðný Pedersen, Hildur Pedersen
 og fjölskyldur.

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

Þorgerðar Árnadóttur 
Blandon
Sóltúni 2, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á hjúkrunarheimilinu 
Sóltúni fyrir ómetanlega aðstoð og vináttu.
Guð blessi ykkur öll.

Þorbjörg Skarphéðinsdóttir   Sigurður Þorgrímsson
Haraldur Sigurðsson    Guðleif Helgadóttir
Arnheiður E. Sigurðardóttir   Óskar Sæmundsson
ömmubörn og langömmubörn

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elsku sonar okkar, 
bróður og dóttursonar

Kára Þorleifssonar 
Drekavogi 16.

Guðný Bjarnadóttir
Þorleifur Hauksson
Þórunn Þorleifsdóttir
Álfdís Þorleifsdóttir
Ari Þorleifsson, Mette, Mathilde, Jóhann
Sigrún Hermannsdóttir.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi

Benedikt Benediktsson 
Guðmundsson 
sjómaður frá Keflavík, 

lést þann 30 mars sl. á hjúkrunarheimilinu Garðvangi. 
Útför hans hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Aðstandendur þakka samúðarkveðjur og hlýhug sem 
þeim hafa verið færðar. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
hjúkrunarheimilisins Garðvangs fyrir elskulegheit 
og góða umönnun.

Guðrún Bára Benediktsdóttir  Sigurður Birkir Gunnarsson
Kristjana Benediktsdóttir  Níels Árni Lund
Þorsteinn Gísli Benediktsson  Kristín Dagbjört 
 Björgvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi 

Ásgeir Hólm Jónsson 
Dalsgerði 2e, Akureyri, 

lést fimmtudaginn 14. apríl. Jarðsungið verður frá 
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 20. apríl kl. 10.30.

Guðrún Elín Hartmannsdóttir
Haukur Ásgeirsson   Þorbjörg Kristín Jónsdóttir
Hulda Ásgeirsdóttir   Heiðar Jónsson
börn og barnabörn

 Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma

Eygló Þórðardóttir 
frá Laugarvatni,

lést á líknardeild Landspítalans 13. apríl. Útför hennar 
fer fram frá Selfosskirkju laugardaginn 23. apríl kl. 11. 
Jarðsett verður að Laugarvatni.

 
Jón G. Óskarsson Kolbrún Leifsdóttir
Þórður Óskarsson Ingunn Gylfadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

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

Þorvaldur Thoroddsen 
Heiðarhjalla 37, 

lést á gjörgæsludeild Landspítalans Fossvogi þann 
5. apríl sl. Jarðarförin fer fram frá Grensáskirkju 
mánudaginn 18. apríl kl 15.

Fyrir hönd aðstandenda,

Guðrún Guðmundsdóttir
Ægir Gauti Þorvaldsson
Hrefna Kristín Ágústsdóttir
María Ásgeirsdóttir
Ágúst Breiðfjörð
Kristrún Guðmundsdóttir
Tristan Berg Arason



STOFNAÐ 1971
Á ÍSLANDI

TILBOÐ     14.990
FULLT VERÐ kr. 19.990

Philips MC147 JVC UXF3

VERÐ      44.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      19.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ     24.990
FULLT VERÐ kr. 44.990

TILBOÐ     89.990
FULLT VERÐ kr. 109.990

TILBOÐ     12.990
FULLT VERÐ kr. 14.990

JBL ONSTAGE MICROIII

Olympus T100

TILBOÐ      54.990
FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ      74.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

TILBOÐ      44.990
FULLT VERÐ kr. 54.990

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

United 22DD92HD United 19DD92HD Dantax 32LCDVD92 

DVB-T

STEREÓ
HLJÓÐKERFI

2 HDMI

TILBOÐ     129.990
FULLT VERÐ kr. 134.990

Nikon D3100KIT1855VR

JBL ONTIME200ID

TILBOÐ     18.990
FULLT VERÐ kr. 19.990

Olympus VG120

Dantax PRO2040 

Dantax P2500

FERMINGATILBOÐ
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Hvað er það fyrsta sem þú 
manst eftir? Ég og bróðir 
minn að kveikja varðeld í 
ruslafötu heima í stofu.

Hvar áttir þú heima þegar 
þú varst lítill? Ég er fæddur 
á Sauðárkróki en flutti mjög 
ungur til Reykjavíkur. Ég bjó 
í vesturbæ Reykjavíkur í um 
tvö ár en flutti svo í Garðabæ 
og bjó þar þangað til ég flutti 
að heiman. 

Hvar var skemmtilegast að 
eiga heima? Ég kunni vel við 
mig á öllum þessum stöðum.

Varstu einhvern tíma óþekkur 
við mömmu þína? Ég held að 
ég hafi nú verið frekar þægur 
– oftast.

Hafðir þú ofan af fyrir þér 
sjálfur eða varstu alltaf að 
leika við einhvern? Ég var 
duglegur að dunda mér 
einn en lék mér líka 
mikið við krakkana í 
hverfinu. Ég bland-
aði þessu bara 
saman.

Heldurðu enn 
sambandi við 
vini úr æsku? 
Já, ég á enn 
vini sem ég 
lék mér við 
sem krakki. 

Hvern-
ig leikir 
þóttu þér 
skemmti-
legastir? 
Mér fannst 
skemmtilegast 

að vera niðri í fjöru að reyna 
að búa til fleka. 

Varstu einhvern tíma feim-
inn? Já, ég hef alltaf verið 
frekar feiminn.

Hvaða matur þótti þér best-
ur þegar þú varst krakki? 
Lambakótelettur með öllu til-
heyrandi.

Hver er uppáhaldsbarna-
bókin? Doddi litli.

Í hvaða grunnskóla varstu? 
Flataskóla í Garðabæ.

Hvenær fannst þér þú vera 
orðinn fullorðinn? Mér fannst 
ég fullorðinn þegar ég fékk 
bílpróf.

Hvað er það skemmtilegasta 
sem þú hefur gert? Það 

skemmtilegasta sem ég geri 
er að fara í tjaldútilegu 
með fjölskyldunni minni.

Hefurðu leikið í barna-
leikriti eða mynd og 
þá hvaða? Nei, ég hef 
ekki leikið í barna-
leikriti en ég lék 
örhlutverk í Algjör 
Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið.

Stoppa krakkar þig 
úti á götu? Já, já, 
heldur betur. 

Átt þú börn? Já, ég á 
tvær dætur. 

Ertu strangur við 
þær? Nei, ég get ekki 

sagt það. Þær komast 
upp með voða mikið 
þegar ég er nálægt.

krakkar@frettabladid.is
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Ég var duglegur 
að dunda mér 

einn en lék mér líka 
mikið við krakkana í 
hverfinu. Ég blandaði 
þessu bara saman.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

1.  Um hvað var kosið í kosningunum 9. apríl?
2.  Hvað heitir forseti Íslands?
3.  Yfir hvaða land reið stór flóðbylgja á dögunum?
4.  Hvar verður Eurovision-keppnin haldin í ár?
5.  Hvað heitir forsætisráðherra Íslands?
6.  Hvaða skóli sigrði í söngvakeppni framhaldsskólanna?
7.  Hvað heitir forseti Bandaríkjanna?
8.  Hvað heitir borgarstjórinn í Reykjavík?
9.  Af hverju urðu rúmlega 100 manns strandaglópar í 

Staðarskála sunnudaginn 10. apríl?
10.  Af hverju lagði mikla gufu yfir Árbæjarhverfið í 

vikunni?

VAR OFTAST FREKAR ÞÆG-
UR – NEMA STUNDUM
Pétur Jóhann, leikari og skemmtikraftur, var oftast þægur þegar hann var lítill. 
Samt er fyrsta minningin hans tengd prakkarastriki sem hann stóð í með bróður 
sínum. Þeir bræður kveiktu nefnilega varðeld í ruslafötu heima í stofu.

Af hverju dillar hundurinn 
skottinu?
Af því enginn annar vill gera 
það fyrir hann.

Hvernig veistu að þú átt 
heimskan hund?
Hann eltir kyrrstæða bíla.

Við hvernig tónlist vilja kýr 
dansa?
Alls konar múúúúsík.

Hvernig lyf gefur þú veikum 
maur?
Sýklalyf.

Hvernig þekkir þú nútímalega 
könguló?
Hún á ekki vef – heldur vef-
síðu.

Hvað kallar þú mús sem 
getur lyft fíl?
Herra.

WWW.LAERUMSAMAN.IS  er sniðug vefsíða með fræðslu-
leikjum fyrir börn á aldrinum 2 til 7 ára. Leikirnir hjálpa börnunum 
að læra stafrófið, litina og margt fleira.

1. Icesave-samninginn
2. Ólafur Ragnar Grímsson
3. Japan
4. Í Þýskalandi
5. Jóhanna Sigurðardóttir
6. Tækniskólinn

7. Barack Obama
8. Jón Gnarr
9. Vegna óveðurs sem 

geysaði
10. Vegna þess að það 

sprakk heitavatnsrör.
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CINTAMANI KRINGLUNNI
103 REYKJAVÍK, S. 533 3003
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Nýtt kortatímabil

GLÆSILEGUR

VEISLUMATUR!

kr.
kg1689

Verð áður 2598 kr. kg
rdirsrGrGG lí aaGrís lGríss undíssaG í lGrrísísasaaluunnddnunnddluundndiiirdirir

355555%3333533353535355555555
afsláttur

Gj f k t K ó f tGjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT

20 0000%222202202020020000000000 
afsláttur

kr.
kg698

ógur, hringskorinnhrinísabógGrís hhgur,G uísabóguGr rG sab hgG urGrís ó ngskhrinísabóísGrí hbGGrrísísasaabbógóguguur,r, h gginnr ngskorgskorri s okorinnhrriningngsgsskokoorinnrininnn

kr.
kg958

Verð áður 1198 kr. kg
pöruhrygguur m/pöGrísahrygG hryggG ísahrygguuG mrísahr r mG s mr mhG ygg rrísahrG s mísaíGG hGrrísísasaahhryrygygggguguur m/pöruöm/p/ppöröruuru

ÓDÝRT

ð beðmeðððkkGr hnakki mmhnakki mehnakki mhG saís h kikíG íGGGGrrísísasaahhnanaakkkki meme beiniðeð bebeeininni

698kr.
kg

5000%555505505000000000
afsláttur

Verð áður 1698 kr. kg
i úh kí h kkikG í h kki ú bG í h kkkki ú bb

849kr.
kg

ÓDÝRT

ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyKrónu hamborrónun mnKrónu hammnrónu hambóKKKrKrórónónnu hahaam go hhhhhborg hhhhhhhhhhhh yyyyyyggggggggmbboorgrgagaarrh yyyggggggggggggggggggggggggggggghrrygygggguguur

989 kr.
kg

FRÁBÆRT    

VERÐ

, úrbúGrísahnakkihnaknhn kki úrísahnakki úrhn úahnaísGrísahnakkkG í h kki úGrGrrísísasaahhnanaakkkki,i, úúrbrb.b.

abringur, ferskargj krónu kKr gónu kjónu kjúklingabrinnnu kjúklingabrinnu kjúkK iir nnu kjúklingabrinó bingakjúrónu kjúklingabriúklKKrKrórónónnu kjkjújúkúkkliliningngagaabbrrininggur, ferskarnguguur,r, fefeersrsskakaar

1998kr.
kg

gur, ferskaringur fg bringru kjúklinKrónnu krón kjkjnnuKrón kjúróKKKrKrórónónnu kjkjú gnn nnúk n ngaingabbriúkljúkúkkliliningngagaabbrrininggu ffg ffnguguur,r, feferskaersrsskakaar

1998kr.
kg

g ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyygar rrrrrrrryyyyyyyyhgagaarrhhrryyggguguur

,6 kg6 k, 22,22 6ndsönd,garðsrDönsk herraDönsk h rahh ggggDD nn aaDD r rrrDD ssnn rh r gher rraga ðrrö sskDönsö k hDöDönönnssk hheerrraragagagaarð , ,662222nnn 66dddssðð nnsöð ööööö 22ö dðrðsðsösönöndnd,d, 22,6,6 ggkgkgkg

2498 kr.
stk.

2,6
kg



Verð áður 3498 kr. kg
, erlentgnauta innralæri,ta innralæUngUngnaut it nngn a innautataUngn nnnggnaut ingnaut nnraUUnUngnggnanaaututata ininnn ,l ia rr ræ rl rr i eræriælnraraalælæærri,i, eerlent

gg
lrleleentnt

1749kr.
kg

5000%555505550500000000000
afsláttur3000%3333033030000000000

afsláttur

Verð áður 3998 kr. kg
ye, erlente, eryee,uta Rib EyUngna tg ,RU EU uuta Rib Eyngna au Rib Eye ertaUngn b Eye erg uta Rib Eye erngnau RUUnUngnggnanaaututata RRibib EyEyeye,e, eerlentt

g
lrleleentnt

2799kr.
kg

og eitt Freyju 

8 lítrar Coca-Cola

Rís egg nr. 4

88888  íííítttttrrrrrrraaaarrrrrrr   CCCCCoooocccccccaaaaaaa CCCCCCCCoooolaaaaa oooogggggg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiittttttttttttttttttttttttttttttt 8 lílítíttraraar CoCococca-a-C-CoCoolala ogog eeititttt 
FFFFFFFFFFFrrrrrrrrreeeeeeeyyyyyyjjjjjjuuu  RRRRRííííííssssseeeeggggggggggggg nnnnrrrr... 444444FrFrereyeyjyjuju RíRísísegggggg nnnnnnsegegggg n 44nr.r. 4

1198kr.

pk.

3 teg.ns, 3e muffie muffe mmufuffffifin tegnn tinsns,s, 3 tegtegeg.g.

169kr.

stk.

A.MablA.MA MA MablebMA.A.MaMaabblele

2
lítrar

5
lítrar

kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

SSjá tí l K ójá opnunartíma verslana Krónunnar SSS
á www.kronan.is

pppppppppeeeeeellssííííínn,,,,, 2222222222  ll2222222 llppppppHátíðaHátíð rrrrraaaHHHát aaaaaaaaaaaaHát ð rraaaaappppppeeelllsssssíííííaaaaaaððððððððððaaaaaaaaaaHátíðððððððððððHHHáHátáttíðíðaðarrrrrraaaaapppppppppppp lllllssíííararaapppepeelslssín,,, 222222222222222 lll22222222ííínnnnnnn 222 llín,n, 2 l

179kr.
stk.

, 55 llu, súkkulaði eða vanillusúkkulaði eða vaniísKrónr nKrónn íK óKrKrórónón s ekkulaði eða vanlaði eða vanðððððkk ð ðnuuísís,s, súsúkúkkkukuulalaðaðiði eeðaða vavaanniilllulu,u, 5 l

999kr.
stk.

kr.kkr.r.
kk

LLL balæralam æammbalmambalæriaammbabaalælæræririLLL

1298kr.
kg

ÓFROSIÐ

gg

50000000000%5555055050000000000
afsláttur

gg0 gt, 100tt 100aat 1veislusalattHH&&G vveeGGGGGG vveeeeiiiiiiiis tGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ii uu llllllluuu tttta asl saas&G isl s&&G&G e ssss& ve a aa&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GGGGGGGGGGGGGGG vvv&HHHHHHHHHH uuG vv sl sisslluusssa&&&&&&&&&G ttHHHH GGGGGGGGGGGG iiH&H&G veveeisisslulususasalalatat, g, 00000011 g0000000000t, 100 g

449 kr.
pk.

229kr.
pk.

Verð áður 459 kr
JJJJarðarber í öskju, 2kkkkkkkkkkjjjjjjjjjju 222222250 0000 ggga ðarber í öskð baaarðrðaðaarrbebeer í öskj 22225u 225250össkjkjuju,u, 25250 g000 gggg50 g

229kr.
kg

melónalópe móCantaló mntalópCCCCCCCCCCCaaaaa eta m ll mmn pntalóCCCaaaaaa tttttttttttttttt ónaóló ólóCCCCC tCCaCaantntataalólópópepe memeelólónnónanapp

h, 1 kgMackintoshnkin kn hMackintos kgM ki tMaMacacckkinintntotosossh,h, 1 kggkg

1599kr.

stk.

1 kg

j , gjj , g

gx, 4 tekex,yland yMaryy gn teglan kn gMMMMMMMMMMM and tMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMaarryylalaandnd kekexex,x, 4 tetegeg.g.

98kr.

pk.



16. apríl 2011  LAUGARDAGUR56

BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Í alvöru? 
Þríhyrn-
ingur?

Þetta 
var alveg 
klikkað!

Palli minn, ég kann 
að meta að þú skulir 
setja óhreina leirtauið 

þitt í vaskinn. 

En það væri varla mikið 
meira mál að setja 
það í uppþvotta -
vélina.

Hljómar 
það ekki 
betur?

Jú...
... ef „betur“ þýðir 

milljón sinnum verra.

Ég er 
risaskjaldbaka.

Á ég að færa 
þér verkjatöflu?

Við eigum extra sterkar, extra extra 
sterkar, fljótvirkar og extra Vááá...

Pabbi þinn er 
harður af sér.

Alvöru menn 
taka bara 
venjulegar 

töflur.

Ég er órangútan, 
gáfaðastur allra 

í dýraríkinu! 
Þú ert nú bara 
lítil skjaldbaka.

Í alvöru.

TÓMT!

Takk elskan, það 
væri frábært.      Tvær af 

þessum 
duga mér.

sterkar...

LÁRÉTT
2. ríki í Mið-Ameríku, 6. í röð, 8. 
verkur, 9. fóstra, 11. guð, 12. strengja-
hljóðfæri, 14. skammt, 16. bardagi, 
17. knæpa, 18. orlof, 20. persónufor-
nafn, 21. baktal.

LÓÐRÉTT
1. vag, 3. innan, 4. trjátegund, 5. 
keyra, 7. klína, 10. sigað, 13. í viðbót, 
15. rótartauga, 16. kraftur, 19. klaki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. jk, 8. tak, 9. ala, 
11. ra, 12. gítar, 14. stutt, 16. at, 17. 
krá, 18. frí, 20. ég, 21. last. 

LÓÐRÉTT: 1. kjag, 3. út, 4. barrtré, 
5. aka, 7. klístra, 10. att, 13. auk, 15. 
tága, 16. afl, 19. ís. 

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444 
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VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

Korfu er hálfmánalöguð eyja skammt undan ströndum 
Epirus og skilur Korfusundið hana frá meginlandinu. 
Norðurhluti eyjarinnar er víðfeðmur og fjalllendur 
en að sunnan er hún hæðótt og mun mjórri. Einkennandi 
gróðurfar eru ólífulundir og kýprusviðarskógar.

Mikið er um spennandi gönguleiðir á þessum fallegu 
slóðum og meðal annars liggur 220 km gönguleið eftir 
eyjunni endilangri. 

Í ferðinni er gengið í sjö daga en síðustu þrír dagarnir 
teknir rólega á ströndinni.

Gönguferð
um grísku eyjuna Korfu

Upplýsingar hjá Vita í síma 570 4453 eða 
í gegnum tölvupóst: siljarun@vita.is 
www.vita.is/sportlif | www.gonguhrolfur.is

Nánari upplýsingar á vitasport.is

28. maí–7. júní

265.000 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
M.v. 2 í tvíbýli
Innifalið: Flug, skattar, gisting,matur á göngudögum, 
íslensk fararstjórn og innlendur leiðsögumaður.
* Verð án Vildarpunkta: 275.000 kr.

Stundum er sagt – og það með allnokkr-
um sanni – að öfgarnar mætist. Þegar 

kemur að pólitík birtist þetta einkum í því 
að öfgamenn til hægri og vinstri virðast 
gjarnan eiga mun meira sameiginlegt en 
hófsamir vinstri- og hægrimenn. Þetta eru 
einkum alræðistilburðir, forræðishyggja 
og andúð á mannréttindum. Því er ég að 
velta þessu fyrir mér að í nýlegri atkvæða-
greiðslu á Alþingi drógu þingmenn upp 
nokkuð skýra mynd af því hvernig hinu 
pólitíska landslagi er háttað í þingsölum 
um þessar mundir. 

ÞAR var m.a. hlaupist undan merkjum 
vegna afstöðu ríkisstjórnarinnar til 
Evrópu sambandsins. Hún er, skilst mér, 
sú að þjóðin skuli ákveða hvort landið 
tilheyri ESB eða ekki. Við þetta geta 
sumir ekki sætt sig og finnst það allt of 
mikil þjónkun við ESB að þjóðinni, sem 

treysti þeim fyrir þingsæti, skuli 
treyst til að taka slíka ákvörðun. 

Nú í vikunni tókst flokks-
þingi Framsóknarflokks-
ins naumlega að sigrast á 
þessum lýðræðisótta með 

því að samþykkja ekki að 
viðræðum skyldi strax hætt. 
Það var, að mínu mati, vel af 
sér vikið. Það hvernig þing-
styrkur Framsóknarflokks-
ins hefur þróast undan-

farna áratugi gefur fólki þar á bæ nefnilega 
litla ástæðu til að hafa neitt sérstakt dálæti 
á lýðræðinu. En þennan styrk hafa sumir 
greinilega ekki til að bera. 

ÞESSI ríkisstjórn mun ekki taka ákvörðun 
um Evrópusambandsaðild. Hún hefur ekki 
vald til þess. Það vald er þjóðarinnar einn-
ar. Og þá ákvörðun mun þjóðin taka fyrr 
eða síðar, hvort sem einhverjum líkar það 
betur eða verr. Feli stjórnvöld henni það 
ekki mun hún knýja fram rétt sinn til þess. 
Hver ákvörðunin síðan verður er aukaatriði 
í þessu samhengi. Nú ríður á að byggja upp 
og það verður ekki gert með neinum traust-
vekjandi hætti í skugga algjörrar óvissu 
um aðild – af eða á – í náinni framtíð.

ÞAÐ segir sína sögu um lýðræðisótta 
Evrópusambandsandstæðinga að þeir skuli 
ekki treysta þjóðinni til að hafna aðild-
inni, í ljósi þess hve augljóst skaðræði þeir 
telja hana. Það segir líka sitt um trú þeirra 
sem hlynntir eru aðild að þeir skuli knýja 
á um að ákvörðunin verði tekin sem fyrst, 
þótt skoðanakannanir gefi þeim núna litla 
ástæðu til bjartsýni. 

VERST að ekki skuli vera til gott orð í 
íslensku um þá pólitísku hugsjón að stjórn-
völdum sé betur treystandi fyrir hagsmun-
um fólks en lýðnum. Jú, annars ... orðið er 
til. Það er „fasismi“.

Faðmlag öfganna



Fótbolti!

Gefum góða sumargjöf
Klikkar ekki.

Fótboltar 
frá 2.990.-

Takkaskór
 Verð frá 6.990.-

Íþróttatöskur
 Verð frá 4.990.-

Gerfigrasskór
 Verð frá 6.990.-

Legghlífar 
 Verð frá 2.990.-

Markmannshanskar 
 Verð frá 2.490.-

Fótboltasokkar 
 Verð frá 990.-Fótboltatreyjur

Frá kr. 6.990.-

Opið til kl. 16:00 í dag laugardag

Ármúla 36  -  108 Reykjavík   s. 588 1560 www.joiutherji.is

Enski boltinn
Sængurföt
Handklæði
Flísteppi
o.m.fl.

Nike fótboltaskór
Hver er flottastur?

Ertu búinn að græja þitt lið upp fyrir sumarið.  
Þú færð búninginn á þitt lið hjá okkur. 
Fáðu tilboð hjá okkur!
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menning@frettabladid.is

TÖFRAFLAUTAN Í HÖRPU Íslenska óperan setur upp Töfraflautu Mozarts í haust. Þetta verður fyrsta óperuuppfærsla 
óperunnar eftir að hún flytur heimkynni sín í Hörpu í næsta mánuði. Daníel Bjarnason verður hljómsveitarstjóri og Ágústa 
Skúladóttir leikstýrir. Í helstu hlutverkum eru Þóra Einarsdóttir, Finnur Bjarnason, Garðar Thór Cortes, Ágúst Ólafsson, Hulda 
Björk Garðarsdóttir, Jóhann Smári Sævarsson, Sigrún Hjálmtýsdóttir, Valgerður Guðnadóttir og Kolbeinn Jón Ketilsson.

Góðærið, hrunið og eftir-
köst þess eru undir í mynd-
listarsýningunni Koddu, 
sem opnuð verður í Nýlista-
safninu og Alliance-
húsinu í dag. Ekki hefur 
verið þrautalaust að setja 
sýninguna upp, að sögn 
Ásmundar Ásmundssonar, 
eins af sýningarstjórum 
sýningarinnar. 

Yfir 40 listamenn taka þátt í sýn-
ingunni Koddu, sem verður opnuð í 
Nýlistasafninu og Alliance-húsinu 
við Grandagarð í dag. Þar rýna 
listamennirnir í myndmál ríkjandi 
hugmyndafræði góðærisáranna og 
fram yfir hrun.

Ásmundur Ásmundsson er sýn-
ingarstjóri sýningarinnar ásamt 
Tinnu Grétarsdóttur og Hann-
esi Lárussyni. Hann segir mikla 

rannsóknar vinnu liggja að baki 
sýningunni, sem hafa meðal ann-
ars leitt í ljós að sú hugmynda-
fræði bóluhagkerfisins hafi ekki 
látið undan síga eftir hrun. 

„Við rýndum í ýmsar skýrslur, 
til dæmis Ímyndarskýrsluna 
frægu, og Ísland 2015, sem Við-
skiptaráð og Háskólinn í Reykja-
vík unnu saman. Það held ég að sé 
plagg sem er unnið eftir í öllum 
ráðuneytum.“ 

Ein af birtingarmyndum er 
samkvæmt listamönnunum kynn-
ingarátakið Inspired by Iceland, 
þar sem ung stúlka gengur nakin 
í heita laug um miðbik mynd-
bandsins og segir munúðarlega: 
„Koddu“. Af því dregur sýningin 
nafn sitt.

Sýningin fjallar einnig um 
stöðu og hlutverk lista á tímum 
þar sem krafan til listamanna sé 
öðru fremur að vera til skrauts og 
skemmtunar. 

Ásmundur segir Koddu vera 

fyrstu myndlistarsýninguna sem 
fjalli gagngert um efnahagshrunið 
og það hafi verið talsverð þrauta-
ganga að setja hana upp. Til stóð 
að setja upp sýninguna í Listasafni 
Árnesinga í nóvember, en safn-
stjóri rifti samningum skömmu 
fyrir opnun vegna óánægju með 
inntak og efnistök sýningarinnar 
og Ásmundur segir að hafi verið 
hrein ritskoðun. 

„Við rákumst á fleiri veggi í 
framhaldinu. Listasafn Íslands 
svaraði ekki fyrirspurn okkar 
um að setja upp sýninguna þar 
og Listasafn Reykjavíkur hafði 
ekki áhuga. Það gekk heldur ekki 
að afla fjár hér innanlands og er 
sýningin að öllu leyti fjármögnuð 
erlendis frá. Það er því ljóst að það 
er sáralítill áhugi hjá listastofnun-
um hér á landi sem sýningu sem 
þessari, sem helgast kannski af 
því að þessi sýning beinir kastljós-
inu að vissu leyti að þeim.“ 

 bergsteinn@frettabladid.is

Sáralítið breyst eftir hrun
HRUNADANS  Sýningarstjórar ásamt nokkrum listamönnum sem taka þátt í sýningunni. Frá vinsti: Ásmundur Ásmundsson, Ingvar 
Högni Ragnarsson, Gunnhildur Hauksdóttir, Páll Haukur Björnsson, Hannes Lárusson og Tinna Grétarsdóttir.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gyrðir Elíasson, handhafi Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs, áritar smásagnasafnið Milli 
trjánna í húsnæði Uppheima frá klukkan 14 til 16 í 
dag. Uppheimar, Undirheimar og Bókafélagið Ugla 
standa fyrir opnum kiljumarkaði í húsnæði Upp-
heima við Stórhöfða 24 frá klukkan 13 til 18 í dag. Um 
100 titlar af kiljum verða til sölu á sérstöku tilboðs-
verði.

Gyrðir áritar í dag

GYRÐIR ELÍASSON

Umsóknarfrestur til 1. júní 2011

Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir á Íslandi. Sjóðurinn 
styrkir rannsóknaverkefni einstaklinga, rannsóknahópa, háskóla, rannsóknastofnana 
og fyrirtækja. 

Auglýst er eftir umsóknum í Rannsóknasjóð með umsóknarfrest til 1. júní 2011. 
Veittir verða tvenns konar styrkir:
   ● Öndvegisstyrkir
   ● Verkefnastyrkir

Styrkirnir eru veittir til allt að þriggja ára í senn. Umsækjendur, sem hlutu styrk til 
verkefna árið 2011 með áætlun um framhald á árinu 2012, þurfa ekki að endurnýja 
umsókn en skulu senda ársskýrslu til sjóðsins fyrir 10. janúar 2012.

Allar umsóknir og umsóknagögn skulu vera á ensku. Undanþágur eru aðeins veittar 
frá þeirri reglu ef birtingar á viðkomandi fræðasviði einskorðast við íslenska útgáfu. 
Í þeim tilvikum skal umsækjandi fá leiðbeiningar hjá starfsmönnum Rannís. 
Allar umsóknir um öndvegisstyrki skulu vera á ensku.

Nánari upplýsingar um Rannsóknasjóð, styrkina 
og umsóknareyðublöð er að finna á www.rannis.is

Rannsóknasjóður
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og 

framkvæmd stefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- 

og tæknisamfélagsins og hefur umsjón með opinberum samkeppnissjóðum s.s. 

Rannsóknasjóði og Tækniþróunarsjóði. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og 

nýsköpun og gerir áhrif þeirra á þjóðarhag sýnileg. Rannís er miðstöð upplýsinga og 

miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og tæknisamfélagsins.

Leikfélagið Royndin frá Nólsoy í Færeyjum 

- Sjótekinn  

Norræna húsið, Leikfélag Hafnarfjarðar og Gaflaraleikhúsið 

kynna 

Miðapantanir í síma 565-5900  
og í midasala@gaflaraleikhusid.is  

Ragnhildur Jóhanns og Harpa 
Dögg Kjartansdóttir ræða sýningu 
sína Tilbúning í Gallerí Ágúst við 
Baldursgötu klukkan 14 í dag. 

Sýningin var opnuð 2. apríl 
síðastliðinn en þar eru til sýnis 
verk sem Ragnhildur og Harpa 
Dögg hafa unnið á undanförnum 
árum. Harpa hefur þróað tækni 
í vinnslu og framsetningu klippi-
mynda og meðal annars unnið á 
notaðar og útflattar málningar-
dósir. Oft skeytir hún saman ólík-
um hlutum eða andstæðum og 
geta verkin þannig orðið súrr-
ealísk og ævintýraleg. Í öðrum 
verkum sínum, svo sem innsetn-
ingum, hefur Harpa notað trjá-
greinar, rafmagnssnúrur, neon-
ljós, pípulagnir fleira. Með því að 

taka hluti í sundur og setja saman 
aftur og nota til þess fundið efni, 
á þessi nálgun Hörpu Daggar ekki 
síst erindi í dag á tímum offram-
leiðslu og sóunar.

Ragnhildur Jóhanns vinnur á 
mörkum ljóðlistar og myndlistar 
og gjarnan með texta, bækur og 
tímarit. Ragnhildur hefur sýnt 
verk sín og framið gjörninga bæði 
hérlendis sem erlendis. 

Nýlega tók hún t.d. þátt í upp-
lestri með breska skáldinu Iain 
Sinclair í Rich Mix Art Center í 
London. Listakonurnar leika sér 
báðar með tvívídd og þrívídd, ljóð 
og ævintýri og nota gjarnan fund-
ið efni í myndverkum sínum. Verk 
þeirra eru þó ólík og nálgast þær 
myndlistina á sinn hvorn mátann.

Ragnhildur og Harpa 
ræða Tilbúning 

BÓKASKÚLPTÚR Harpa hefur 
þróað tækni í vinnslu og 
framsetningu klippimynda en 
Ragnhildur Jóhanns vinnur á 
mörkum ljóðlistar og mynd-
listar.



DVD
myndir frá 

599 kr.

SJÓNVARPS-SERÍUR FRÁ 1.999 kr.

Hagkaup SmáralindHagkaup SmáralindHagkaup Smáralind
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Myndlist  ★★★★

Öll erum við eins og trúðar
Elín Pjet. Bjarnason

Listasafn ASÍ. Til 15. maí. 

Yfirlitssýning á verkum eftir Elínu 
Pjet. Bjarnason (1924-2009) stend-
ur nú fram í miðjan maí í Lista-
safni ASÍ við Freyjugötu. Elín 
lærði ung myndlist, fyrst vetur-
langt hérna heima og síðan hélt 
hún til náms við Listaháskólann 
í Kaupmannahöfn árið 1945 þar 
sem hún var við nám til 1950, auk 
þess að ferðast talsvert um Evr-
ópu. Síðar lærði Elín veggmynda-
gerð við sama skóla og enn síðar 
grafík. Þessa grunns gætir í verk-
um hennar. Elín hélt ekki einka-
sýningar á verkum sínum en tók 
þátt í allnokkrum samsýningum í 
Danmörku, eitt sinn sýndi hún hér 
heima, ásamt veflistakonunni Vig-
dísi Kristjánsdóttur (1904-1981) í 
Bogasalnum árið 1968. Elín var 
búsett í Kaupmannahöfn frá náms-
árum sínum til æviloka.

Elín var fyrst og fremst mál-
ari. Snemma á ferlinum málaði 
hún stór fígúratíf málverk með 

skýrt afmörkuðum flötum þar 
sem formin eru einfölduð og sterk. 
Frá sjöunda áratugnum og áfram 
voru portrettmyndir áleitinn þátt-
ur í list hennar. Elín málaði bæði 
sjálfsmyndir og myndir af vinum 
sínum, m.a. dönskum listamönn-
um og -konum. Myndir af húsum í 
landslagi eru annar sterkur þráður, 
þar sem spilað er saman fernings-
formum og óreiðu náttúrunnar, en 
hún málaði meðal annars myndir 
sem sýndu eldgosið í Heimaey. 

Portrettmyndir Elínar eru kraft-
mikil verk og margar þeirra sýna 
innri heima frekar en ytra útlit. 
Þær eru dökkar og afskræmdar og 
minna á grímur. Erfitt er að segja 
hvernig listakonan hugsaði þær, 
hvort að hér sé hennar innri sýn að 
verki eða hvort hún vinni meðvit-
að í takt við ytri áhrif líkt og t.d. 
málverk COBRA-listamanna sem 
oft sýndu grímur og afskræmingu. 
Myndverk Alfreðs Flóka heitins 
koma upp í hugann, en það er sjald-
gæft að verk íslensks listamanns 
kallist á við hans. Þetta er ekki síst 
í grafíkmyndunum. 

Sýningin á verkum Elínar er 
forvitnileg fyrir margra hluta 
sakir. Fyrir það fyrsta er spenn-
andi að sjá verk eftir íslenska lista-

konu sem nánast hafa ekki verið 
sýnd áður hérlendis, og það verk 
frá öllum ferli hennar. Sýningin 
kyndir ekki síður undir forvitni 
um listakonuna sjálfa og líf hennar 

en Elín lést árið 2009. Við höfum 
því aðeins myndverk hennar að 
rýna í en myndheimur hennar er 
nokkuð sérstakur. 

Sýningarnefndin, þau Kristín G. 

Guðnadóttir, Steinunn Helga dóttir, 
Ingiríður Óðinsdóttir og Pjetur 
Hafstein Lárusson, systur sonur og 
annar erfingja Elínar, hefur tekið 
ákveðna afstöðu við framsetningu 
verkanna og þannig að nokkru 
leyti túlkað þau á sinn hátt. Þann-
ig eru til dæmis portrett málverk 
Elínar í dramatískri umgjörð í 
Gryfjunni. Hér er gefið til kynna 
að portrettin hafi endur speglað 
hugarheima Elínar og líklega er 
það rétt. Dökkir veggir skapa 
sterka tilfinningu fyrir ákveðnum 
erfiðleikum. Það er álitamál hvort 
málverkin þurfi á svo afgerandi 
framsetningu að halda en að mínu 
mati er umgjörðin alveg í takt við 
innra drama málverkanna. Fram-
setning mynda í Ásmundarsal er 
síðan mjög vel unnin. 

Í heildina er fengur að þessari 
sýningu sem auðgar flóru sögunn-
ar.  Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Eftirminnileg og sérstök 
sýning á svo til óþekktu ævistarfi 
Elínar Pjet. Bjarnason. Áleitin og sterk 
málverk, sérstaklega portrettmynd-
irnar, bæta við flóru íslenskrar mynd-
listarsögu. Dramatísk framsetning nær 
tökum á áhorfandanum. 

Grímulaus andlit 

ÖLL ERUM VIÐ TRÚÐAR Portrettmyndir Elínar eru kraftmikil verk og margar þeirra 
sýna innri heima frekar en ytra útlit, segir meðal annars í dómi.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 16. apríl 2011 

➜ Tónleikar
17.00 Sigríður Ósk Kristjánsdóttir 
söngkona, Bryndís Halla Gylfadóttir 
sellóleikari og Anna Guðný Guð-
mundsdóttir píanóleikari halda ljóða-
söngstónleika í Salnum í dag kl. 17. 
Aðgangseyrir er kr. 3.500. 
23.00 Hljómsveitirnar Brother Grass 
og Illgresi leiða saman hsta sína í 
blússandi Suðurríkjatryllingi á Faktorý 
í kvöld kl. 23. Húsið opnað kl. 22. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.

➜ Opnanir
16.00 Sýningin Koddu verður opnuð 
í Nýlistasafninu í dag kl. 16. Á sýn-
ingunni má sjá íslenska uppganginn, 
hrunið og þjóðarsjálfið eins og það 
blasir við listamönnunum. Aðgangur 
ókeypis. Allir velkomnir.

➜ Sýningarspjall
14.00 Sýningin TILBÚNINGUR stendur 
nú yfir í Gallerí Ágúst og ætla listakon-
urnar Ragnhildur Jóhanns. og Harpa 
Dögg að vera með listamannsspjall í 
dag kl. 14. Allir velkomnir.

Sunnudagur 17. apríl 2011 

➜ Tónleikar
16.00 Kammertónleikar verða í tón-
listarsalnum Hömrum á Ísafirði í dag 
kl. 16. Tónlistarhjónin Selvadore og 
Tuuli Rähni leika á klarinett og píanó. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000, en kr. 1500 
fyrir lífeyrisþega. Frítt fyrir 20 ára og 
yngri.

➜ Sýningar
15.00 Myndlistarmaðurinn Þorri 
Hringsson verður með listamanns-
spjall í Hafnarborg á sýningunni 
„Varanlegt augnablik”. Spjallið byrjar 
kl. 15.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

MORKINSKINNA

TVÖ NÝ BINDI 
ÍSLENZKRA FORNRITA

DREIFINGU ANNAST:

    

Morkinskinna er mikið konungasagnarit frá fyrri hluta 13. aldar og greinir frá þeim konungum 
sem ríktu í Noregi eftir fall Ólafs helga á Stiklarstöðum árið 1030. Ritið mun í öndverðu hafa 
náð fram til þess tíma er Sverrir Sigurðarson tekur að brjótast til valda í Noregi seint á 12. öld, 
en niðurlagið er glatað. Hér er á ferð elsta rit þar sem saga margra konunga er rakin ítarlega.
     Morkinskinna gerist einkum við norsku hirðina, og mikill áhugi er þar á hirðmenningu 
og hirðlífi. Konungar eru sýndir í samskiptum við þegnana, og greina má þar mikinn áhuga 
á konungsvaldi. Verkið má því kalla samfélagsspegil þar sem hirðlífið er skoðað í ýmsum 
myndum. Enn fremur ber ritið vitni miklu dálæti á framandi löndum, og drjúgur hluti þess 
gerist í Austur-Evrópu og löndunum umhverfis Miðjarðarhaf. Ein höfuðprýði Morkinskinnu 
eru hinar mörgu frásagnir af samskiptum konunga við Íslendinga sem dveljast í Noregi, hinir 
svonefndu Íslendinga þættir. Flestir eru þættirnir í sögu Haralds harðráða. Sumir þáttanna eru 
meðal meistaraverka íslenskra bókmennta, svo sem Auðunar þáttur vestfirska, Halldórs þáttur 
Snorrasonar, Hreiðars þáttur heimska og Sneglu-Halla þáttur. Í Morkinskinnu eru fleiri vísur en 
í nokkru öðru fornu íslensku sagnariti, og setja þær og hin íslensku skáld mikinn svip á verkið.
     Morkinskinna er nú í fyrsta sinn gerð aðgengileg íslenskum almenningi, með ítarlegum 
formála og skýringum. Verkið er í tveimur bindum; í þeim báðum eru 
formálar og skýringar, en skrár og kort sem gilda fyrir bæði bindin eru 
í því síðara. Myndir prýða útgáfuna.
 
Útgáfur Íslenzkra fornrita eru gerðar úr garði með rækilegum inngangi 
og skýringum á kveðskap og torskildum orðum neðanmáls, auk sögu-
legrar, mannfræðilegrar og landfræðilegrar glöggvunar á atburðum og 
aðstæðum þar sem þurfa þykir. Ítarleg kynning allra fornrita: www.hib.is

Blúshátíð í Reykjavík hefst í átt-
unda sinn í dag með ýmsum upp-
ákomum í miðbænum. Þar á meðal 
verður tilkynnt um heiðursfélaga 
Blúsfélags Reykjavíkur. Banda-
ríska blúsarans Pinetop Perkins, 
sem lést á dögunum 97 ára gam-
all, verður minnst um helgina, 
enda spilaði hann með íslensku 
hljómsveitinni Blue Ice Band og 
kom fram á Blúshátíð fyrir tveim-
ur árum. Tónleikar honum til heið-
urs verða haldnir á Rosenberg 
í kvöld þar sem fjöldi tónlistar-
manna ætlar að heiðra Perkins, 
þar á meðal Vinir Dóra, Ragnheið-
ur Gröndal og Hilmar Örn Hilm-
arsson. Allur ágóðinn rennur til 
Pinetop Perkins stofnunarinnar. 

Á sunnudaginn sýnir Ragnar 
Kjartansson í fyrsta sinn hér á 

landi myndbandsverkið The Man 
í Bæjarbíói í Hafnarfirði. Þar spil-
ar Perkins á píanó á akri utan við 
Austin í Texas. Sýningin stendur 
yfir frá kl. 14 til 22 og er enginn 
aðgangseyrir.

Til heiðurs Perkins

PINETOP PERKINS Bandaríska blúsarans 
verður minnst á Blúshátíð í Reykjavík 
sem hefst í dag. Hátíðinni lýkur 21. apríl.

NORDICPHOTOS/GETTY



VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

SENDU SMS SKEYTIÐ
EST RIO Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

WWW.SENA.IS/RIO

KOMIN Í BÍÓ!

VILTU
VINNA 
MIÐA?

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
SVALI - COCOA PUFFS - PÁSKAEGG

TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!
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folk@frettabladid.is

Útskriftarnemar í fata- og textílhönnun við Fjöl-
brautaskólann í Garðabæ héldu glæsilega tískusýn-
ingu í Turninum á fimmtudaginn var. Alls sýndu 
sextán nemendur lokaverkefni sín fyrir fullum sal og 
þótti sýningin heppnast með eindæmum vel.

ÆVINTÝRALEGT Fyrirsætur klæðast 
ævintýralegum fatnaði frá 
Kolfinnu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TÍSKA Í KÓPAVOGI Fatnaðurinn vakti ólík viðbrögð áhorfenda eins og sjá má.

KRÚTTLEGT Þessar fyrirsætur voru 
sætar að sjá með bleikan varalit.

LÍF OG FJÖR Það var mikið um að vera 
baksviðs eins og þessi mynd ber vitni 
um.

Söngkonan Adele segist ekki hafa tíma til að velta sér upp 
úr smáhlutum líkt og vexti sínum og segir tónlist sína vera 
fyrir eyrun, ekki augun.

„Líf mitt er fullt af dramatík og ég hef ekki tíma til að 
velta mér upp úr smávægilegum málum á borð við útlitið. 
Mér finnst ekki gaman að fara í ræktina. Mér finnst gott 
að borða góðan mat og drekka gott vín. Og þótt ég hefði 
frábæran vöxt mundi ég samt ekki vilja sýna umheiminum 
hann,“ sagði söngkonan geðþekka, sem hefur slegið í gegn 
með annari geislaplötu sinni, 21. 

Pælir ekki í vextinum

Ef marka má slúðurmiðla vest-
anhafs eru leikaranir Charlize 
Theron og Keanu Reeves að 
stinga saman nefjum. Ónefndir 
heimildarmenn úr vinahópi 
þeirra staðfesta sambandið en 
segja leikarana vera að bíða með 
að opinbera þangað til þau flytja 
saman til Englands, en bæði eru 
að taka upp kvikmyndir þar á 
næstu vikum.

Ekki er nema tæpt ár síðan að 
Theron og Reeves náðust á filmu 
í faðmlögum en orðrómurinn var 
þá kæfður niður enda ekki langt 
síðan Theron skildi við þáverandi 
eiginmann sinn, leikstjórann 
Stuart Townsend. 

Nýtt par í 
Hollywood

ADELE

Framtíð tískunnar 
sýnd í Kópavogi

5.000FERMETRAR  er stærðin á húsinu sem Taylor Swift keypti handa foreldrum sínum í Nashville. 
Húsið kostar litlar 1,4 milljónir dala.

Floridana VIRKNI – safar sem virka.

Rauður Floridana VIRKNI var einn þriggja 
virknidrykkja sem hlaut viðurkenningu á 
hinni alþjóðlegu keppni ‘Beverage Innovation 
Functional Drink Awards’ í ár. 

Hann gefur orku og eykur einbeitingu. Hollur 
og bragðgóður ávaxtasafi án viðbætts sykurs. 

VIRKNI



RISA
MARKAÐUR

HINN EINI SANNI

NÚ AÐ MIÐHRAUNI 2, GARÐABÆ
við hliðina á Dýraríkinu

Nýtt kortatímabil

Útsöluvörur frá

ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKUÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU



16. apríl 2011  LAUGARDAGUR64

Tómstundahúsið 
Bríarí var opnað í 
Kex Hostel við Skúla-
götu á fimmtudaginn. 
Húsið verður opið um 
helgina í tengslum 
við tónlistar hátíðina 
Reykjavík Music 
Mess.

BRÍARÍ OPNAÐ
Í OPNUNARTEITI Lóa Hjálmtýsdóttir úr FM Belfast (í miðjunni) ásamt Georg Holm úr 
Sigur Rós og eiginkonu hans Svanhvíti. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BERGLIND OG ÁRNI Berglind 
Häsler úr hljómsveitinni 
Skakkamanage og Árni Plúseinn 
úr FM Belfast voru á staðnum.

HRESS Pourie, Kristján Freyr Halldórsson, Diljá 
Ámundadóttir og Kamilla Ingibergsdóttir voru 
hress í opnunarteitinu.

Bríarí kemur tímabundið í stað tóm-
stundahússins Havarí, sem lagðist í 
dvala í lok janúar. Síðan þá hefur staðið 
yfir leit að föstum viðverustað hússins 
í miðborg Reykjavíkur, án árangurs. Í 
anda Havarís býður Bríarí upp á tónlist, 
myndlist, ókeypis tónleika, hljómplötur 
og ýmislegt fleira. Einnig verður þar 
miðasala fyrir Reykjavík Music Mess. 
Bríarí verður opið bæði í dag og á morg-
un frá klukkan 11 til 18.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Ballhljómsveitin Playmo 
ætlar að sér stóra hluti 
í sumar. Vinskapur við 
hljómsveitirnar Mars og 
Dalton varð til þess að 
Playmo var stofnuð.

„Við ætlum okkur stóra hluti í 
sumar,“ segir Baldvin Árnason, 
eða Baddi, gítarleikari reykvísku 
ballhljómsveitarinnar Playmo. 
Sveitin byrjaði að spila opinber-
lega fyrir einu ári og ætlar að 
vera dugleg við spilamennsku í 
sumar. Á efnisskránni eru dans-
væn lög eftir vinsælar hljóm-
sveitir enda er stefna Playmo að 
halda fólki úti á dansgólfinu eins 
lengi og mögulegt er. „Það er ekk-
ert skemmtilegra en að standa 
uppi á sviði og sjá fólk dansa sig 
sveitt. Það veitir okkur mestu 
ánægjuna. Við ætlum að spila 
mikið í sumar og gera Playmo að 
þekktu nafni á meðal ballhljóm-
sveita,“ segir Baddi og útilok-
ar ekki að einn góðan veðurdag 
verði Playmo stærri en Skímó. 
Hann horfir mjög upp til Sálar-
innar hans Jóns míns, sem trón-
aði á toppi ballbransans í mörg 
ár. „Það er erfitt að komast með 
tærnar þar sem þeir hafa hælana. 
Það vantar í dag fleiri hljómsveit-
ir á þessum skala eins og Sálina 
og SSSól og við viljum taka þátt 
í að endurvekja þessa ballmenn-
ingu. Þetta er lítill markaður eins 
og stendur og það mættu alveg 
vera fleiri staðir í bænum sem 
eru með svona live-tónlist.“ 

En hvers vegna ákváðuð þið 
að hella ykkur út í þennan erfiða 
ballbransa? „Okkar vinahópur 

er dálítið í þessu. Við þekktum 
strákana í Mars og Dalton og 
höfum stundað böllin mikið með 
þeim. Við ákváðum einn daginn 
að stefna á svipað ról og þeir,“ 
segir Baddi, sem telur Dalton 
vera bestu ballhljómsveit lands-
ins. Til marks um vináttuna við 
Dalton tók Playmo nýverið upp 
nýtt lag sem nefnist „Já sæll, já 
fínt“ í hljóðveri Bödda, söngvara 
Dalton. Í laginu eru hinir ýmsu 
frasar úr Vaktaþáttunum tekn-
ir og þeir hnoðaðir saman í eitt 
lag. „Þetta er ekta lag sem gríp-
ur mann og festist í hausnum á 
manni.“

Meðlimir Playmo eiga mismun-
andi bakgrunn og eru allir yfir 
þrítugt, nema trommu leikarinn 
Hanna Rut. Baddi og Þórarinn 
Jónsson gítarleikari eru báðir 
flugvirkjar, söngvarinn Ólafur 
Gunnar Jónsson er skrifstofu-
maður, Björgvin Hörður Arnar-
son bassaleikari er smiður og 
Hanna Rut er í námi. „Það eru 
eiginlega allir fjölskyldumenn 
nema ég,“ segir Baddi og viður-
kennir að það hafi verið erfitt að 
koma Playmo af stað þegar hljóm-
sveitin var að æfa prógrammið 
sitt. „Það þurfti svo gríðarlegan 
tíma í æfingar og það er ennþá 
erfitt að blanda þessu saman en 
við eigum mjög góðar fjölskyld-
ur.“

Fram undan hjá Playmo 
er páskaball í Vík í Mýrdal á 
skemmtistaðnum Ströndinni. 
Þar verður nýja lagið „Já sæll, já 
fínt“ vafalítið spilað auk þess sem 
Svartur afgan með Bubba í rokk-
aðri útgáfu Playmo hefur lengi 
verið funheitt á dansgólfinu.

 freyr@frettabladid.is

PLAYMO TRYLLIR 
LÝÐINN Í SUMAR

PLAYMO Frá vinstri: Þórarinn Jónasson, Baldvin Gunnar Árnason, Ólafur Gunnar 
Jónsson, Björgvin Hörður Arnarson og trommarinn Hanna Rut.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Söngkonan Jessica Simpson er 
orðin þreytt á því að hafa unnusta 
sinn, íþróttamanninn fyrrverandi 
Eric Johnson, alltaf í kringum 
sig. Johnson hefur verið atvinnu-
laus frá árinu 2008 og eyðir því 
öllum sínum stundum með Simp-
son. 

„Jessica sagði Eric að láta sig 
í friði í nokkra daga. Þau eyddu 
öllum sínum tíma saman og 
Jessica fékk loks nóg. Hún bað 
hann um að gefa sér smá frí svo 
hún gæti hugsað aðeins um sjálfa 
sig,“ var haft eftir innanbúðar-
manni. 

Samkvæmt heimildarmönnum 

tímaritsins In Touch Weekly er 
Simpson einnig þreytt á að þurfa 
að halda hinum atvinnulausa 
unnusta sínum uppi og sjá honum 
fyrir vasapeningum. „Jessica 
keypti bíl handa Eric fyrir ekki 
svo löngu. Hún keypti sér líka 
nýjan BMW en hún hefur komið 
Eric í skilning um að það sé henn-
ar bíll og leyfir honum alls ekki 
að keyra hann.“

Vill fá frí frá unnustanum

FÆR FRÍ Jessica Simpson bað unnusta 
sinn, Eric Johnson, um að gefa sér smá 

frí.
NORDICPHOTOS/GETTY

Laugardagur til lista
Í dag milli kl. 12.00 – 17.00 eru verk eftir Hörð Ágústsson, 
listmálara og fræðimann til sýnis í höfuðstöðvum Arion 
banka, Borgartúni 19. Upptökur af fyrirlestrum Péturs 
Ármannssonar og Ólafs Gíslasonar um listamanninn 
verða sýndar í ráðstefnusal bankans.

Sýningin er einnig opin alla virka daga í apríl
milli kl. 11.00 – 15.30.

Verið velkomin.
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Þegar Kate Middleton játaðist Vilhjálmi 
Bretaprins í lok síðasta árs mátti hún 
eiga von á að ein afleiðing þess yrði sú að 

senn myndi andlit hennar prýða postulínshluti 
til ýmiss brúks. Borðbúnaður skreyttur ásjónu 
brúðhjónanna til minja um konunglegt brúðkaup-
ið sem fer fram þann 29. apríl næstkomandi er 
fáanlegur í minnstu túristakytrum sem virðu-
legustu verslunarmiðstöðvum um allt Bretland. 
Ólíklegt er þó að sú hugmynd hafi hvarflað að 
brúðinni verðandi að örlög hennar yrðu að brosa 
framan í heiminn af Postulíninu með stóru P. Nú 
er hins vegar fáanlegt forláta klósettlok tileinkað 
skötuhjúunum og deginum þeirra.

Ekki er þetta í fyrsta sinn sem klósett reynist 
Kate vandræðagripur. Fundir foreldra Kate og 
Elísabetar Englandsdrottningar hafa þótt takast 
með afbrigðum illa og í kjölfar eins þeirra kom 
upp mál sem kallað hefur verið „klósett-gate“ (e. 
„toilet-gate).

„Ótrúlega miðstéttarleg“
„Hún er ágeng, heldur væmin og ótrúlega mið-
stéttarleg,“ er haft eftir ónefndum „innanbúðar-
manni“ við bresku hirðina um Carole Middleton, 
móður Kate. Carole þessi er komin af mörgum 
ættliðum kolanámumanna. Sjálf hefur hún notið 
velgengni sem kaupsýslukona og þannig 
haft burði til að koma börnum sínum 
til mennta í virtustu – og dýrustu – 
menntastofnunum Bretlands. 

En hvorki peningar né samneyti við 
aðalinn þjóna sem aðgöngumiði að 
efri stéttum bresks samfélags. Öldum 
saman hefur hástéttin þróað með 
sér „framkomureglur“ sem þeir sem 
standa utan hennar kunna ekki að 
fara eftir. Ein af þessum reglum sem 
hástéttinni virðist annt um – og leiddi 
einmitt af sér klósett-gate – er rétt 
hugtakanotkun. 

Klósettskálin og hásætið
Ekki er vitað hvernig salerni bár-
ust í tal í samskiptum drottningar-
innar og Carole Middleton. Axarskaft 
Carole varð hins vegar eitt umtalað-
asta hneyksli í fjölmiðlum ytra svo 

vikum skipti. Glæpur Carole var að nota orðið 
„toilet“ um klósett. „Loo“, „lavatory“, jafnvel 
„bog“ hefðu verið góð og gild orð í samræðum 
við drottninguna. En ekki „toilet“.

Carole varð víðar á í messunni. Hún tuggði 
tyggjó í nærveru drottningarinnar. Hún ávarp-
aði hana með orðunum „pleased to meet you“, 
eða „en ánægjulegt að hitta þig“ í staðinn fyrir 
„how do you do“, eða „hvernig hafið þér það“ 
(gengið er út frá því að öllum sem hlotnast sá 

heiður að hitta drottninguna sé það mikil 
ánægja). Og svo mætti lengi telja.

Sagt er að vinir Vilhjálms skemmti 
sér við að hæðast að verðandi tengda-

móður hans. Þeir hvísla gjarnan orðin 
„cabin crew, doors to manual“ 
þegar hún mætir á svæðið og 
vísa þar til þess að Carole 
vann eitt sinn sem flugfreyja.

Í ljósi klósett-gate hlýtur 
það að svíða Kate sárt að 
andlit hennar skreyti nú 
fjölda breskra klósettskála. 
Einn vinsælasti brúðkaups-

minjagripurinn ber þó vott 
um að mörgum þætti það 
ásættanlegur fórnarkostn-
aður að verma þann stað sem 
almúginn notar til að ganga 
örna sinna í skiptum fyrir 

hásætið. Um er að ræða postu-
línsborðbúnað með áletrun-
inni: „Þetta hefði átt að vera 
ég“.

BEÐIÐ EFTIR 
BRÚÐKAUPINU
Sif Sigmarsdóttir

Andlit Kate á 
klósettskálum

Einfalt og tímalaust eru 
orðin sem lýsa best stíl ljós-
myndarans Einars Snorra. 
Með Gwen Stefani og hljóm-
sveitina R.E.M. á feril-
skránni býður Einar Snorri 
Íslendingum upp á mynda-
töku gegn vægu verði 
næstu daga en hann er að 
sanka að sér efni í nýja 
portrettbók. 

„Það hefur blundað í mér lengi að 
kýla á þetta verkefni, gera aðra 
bók með mismunandi andlitum. 
Þegar Sissa (innsk. bl. eigandi ljós-
myndaskóla Sissu) fór þess á leit 
við mig að koma heim og halda 
fyrirlestur fyrir nemendur skól-
ans ákvað ég að slá tvær flugur í 
einu höggi. Halda fyrirlestur og 
safna efni í bókina í leiðinni,“ segir 
Einar Snorri en hann býr í Berlín 
þar sem hann vinnur við ýmislegt 
tengt kvikmyndagerð og að mis-
munandi ljósmyndaverkefnum.

Einar Snorri hefur nú þegar 
gefið út tvær ljósmyndabækur 
í samvinnu við félaga sinn Eið 
og einna frægust er hin svokall-
aða Kaffibarsbók þar sem fasta-
gestir barsins á fyrri hluta tíunda 
áratugar ins voru festir á filmu. 
„Alveg síðan ég byrjaði að taka 
myndir hef ég verið hrifinn af 
portrettforminu. Andlit spegla 
raunveruleikann og sálina. Þess 
vegna finnst mér tímabært að gera 
aðra bók núna og taka púlsinn á 
sam félaginu á þessum skrýtnu 
tímum,“ segir Einar Snorri en hann 
stefnir að því að safna yfir 100 
myndum í bókina og vill meina að 
það skapist flott áhrif þegar mörg 
andlit eru samankomin á einum 
stað. Hann hvetur því sem flesta 
til að koma, borga vægt verð og fá 

í staðinn lítið listaverk af sjálfum 
sér. „Það er vanmetið hversu dýr-
mætt það er að eiga góða mynd 
af sjálfum sér. Góð minning sem 
maður á alla ævi. Frekar að borga 
fyrir það en að kaupa sér nýjar 
gallabuxur,“ segir Einar Snorri en 

áhugasamir geta sent póst á net-
fangið krunkproductions@gmail.
com og pantað sér tíma í mynda-
töku. Verðið er 25.000 krónur og 
innifalið er ein útprentuð mynd 
ásamt geisladiski með völdum 
römmum.  alfrun@frettabladid.is

Tekur púlsinn á samfélaginu

LJÓSMYNDIN ER DÝRMÆT MINNING Einar Snorri hvetur fólk frekar til að borga fyrir 
góða ljósmynd af sjálfu sér en að kaupa nýjar gallabuxur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PLÖTUÐU GWEN STEFANI Í MYNDATÖKU
Einar Snorri og félagi hans Eiður voru 
fengnir til að mynda hljómsveitina No 
Doubt þegar hún var við það að skjótast 
upp á stjörnuhimininn. Þeir félagarnir 
heilluðust strax af söngkonunni Gwen 
Stefani en var bannað að taka af henni 
andlitsmynd einni enda átti myndatakan 
að vera af allri sveitinni. „Ég var staðráð-
inn í að ná af henni einni portrettmynd 
enda er hún með frábært andlit og náði 
ég að taka þessa mynd á Polaroid-vél 
undir þeirri yfirskrift að ég væri að prufa 
ljósið. Ég er mjög ánægður með hana.“
 MYND/EINARSNORRI
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GLERAUGU SELD SÉR

MEÐ ÍSLENSKU TALI

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

SCREAM 4 FORSÝÝNING KL. 10.25  16
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (1050KR) - 3.20 - 5.45 L
RIO 3D ÍSLENSKT TAL LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.45 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (750 kr) - 3.20 - 5.45 L
RIO 3D ENSKT TAL ÓTEXTAÐ KL. 1 (1050KR) - 3.20 - 5.45 - 8 - 10.15 L
RIO 3D ENSKT TAL LÚXUS ÓTEXTUÐ KL. 8 - 10.15 L
YOUR HIGHNESS  KL. 8 - 10.20  16
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 1 (750 kr) - 3.20 - 5.45 L
LIMITLESS KL. 8 - 10.20  14
NO STRINGS ATTAA CHED  KL. 8  12

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3-D

SCREAM 4 KRAFTFORSÝNING KL. 10 AÐEINS LAUGARDAG 16
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 2 (900 kr) - 4 - 6 L
RIO 3D ENSKT TAL ÓTEXTUÐ KL. 8 - 10 (AÐEINS SUN.) L
YOUR HIGHNESS KL. 10 16 
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 2 (600 kr) - 4 - 6 L
KURTEIST FÓLK KL. 8 L

FORSÝNING

RIO 3D ÍÍSLENSKT TAL KL. 1.30 (1050 KR) - 3.40 - 5.50 L
RIO 2D ENSKT TAL KL. 1.30 (750 kr) - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
YOUR HIGHNESS  KL. 8 - 10.20  16
KURTEIST FÓLK KL. 5.45 - 8 - 10.10 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 1.30 (750 kr) - 3.40 - 5.50 L
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 8 - 10.10 L
RANGO ÍSLENSKT TAL KL. 1.30 (750 kr) - 3.40 L

RIO - ISL TAL 3D 2(950 kr), 4 og 6

YOUR HIGHNESS 8 og 10.10

HOPP - ENS TAL 8

HOPP - ISL TAL 2(700 kr), 4 og 6

KURTEIST FÓLK 4, 6, 8 og 10

NO STRINGS ATTACHED 10

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

- Þ.Þ. - FT
- H.J. - Menn.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

LÖG EFTIR BJÖRK OG EMILÍUNU 
TORRINI KOMA FRAM Í MYNDINNI

�����������
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J A K E  G Y L L E N H A A L

FELICITY JONES ED WESTWICK

“This year’s Bridget Jones”
Company

“Hilariously funny. You’ll laugh your ski 
socks off”

Sugar

SHIELDS OG BILL NIGHY ERU ÆÐÐISLEG ÍISLEG Í ÞESSARI SKEMMTILEGU LEGU MYNDMYND

AMANDA SEYFRIED ÚR MAMMA MIA OG 
GARY OLDMAN ERU KOMIN Í NÚTÍMA ÚTGÁFU 

AF RAUÐHETTU
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RED RIDING HOOD kl. 5:50 - 8 - 10:20
RED RIDING HOOD kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:20
CHALET GIRL kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
SOURCE CODE kl. 8 - 10:20
SOURCE CODE kl. 5:50
SUCKER PUNCH kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
UNKNOWN kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS ísl. Tali 1:30 - 2(3D)-4)) 4(3D)-6)) (3D)
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1:30
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl. 3:40 - 5:50
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 1:30
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RED RIDING HOOD        kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
BARNEY´S VERSION Númeruð sæti kl. 5:30 - 8
THE ADJUSTMENT BUREAU Númeruð sæti kl. 10:40
HALL PASS kl. 8
UNKNOWN Númeruð sæti kl. 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS 3D M/ ísl. Tali kl.1:30 - 3:40
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti sýnd í síðasta sinn kl. 5:40
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:20 -3:30

CHALET GIRL kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
RIO M/ ísl. Tali 3D kl. 1.00 - 3.20 - 5.40
RIO M/ ísl. Tali 2D kl. 1.00 - 3.20 - 5.40
RED RIDING HOOD kl. 8 - 10.20
SOURCE CODE kl. 5.40 - 8 - 10.20
SUCKER PUNCH kl. 8
LIMITLESS kl. 10.35
MARS NEEDS MOMS M/ ísl. Tali 3Dkl. 1
RANGO M/ ísl. Tali 3D kl. 3.20
JÓGI BJÖRN M/ ísl. Tali 3D kl. 1

SUCKER PUNCH kl.  6
CHALET GIRL kl.  8
RED RIDING HOOD kl.  10:30
GEIMAPARNIR 2 ísl tal kl.  6
BARNEY’S VERSION kl.  8
SOURCE CODE kl.  10:30

CHALET GIRL kl. 4 - 6 - 8 - 10:20
SUCKER PUNCH kl. 8 - 10:20
HOP M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
RANGO M/ ísl. Tali kl. 2
KURTEIST FÓLK kl. 6
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Svo virðist sem djammmyndir 
af Friðriki krónprins hafi verið 
blásnar upp af dönskum fjölmiðl-
um. Því var haldið fram að Frið-
rik hefði sýnt óþekktri blondínu 
sérstök vinahót á skemmtistaðn-
um Simon undir taktföstum takti 
lagsins Rhythm of the Night. Allt 
virðist hins vegar vera fallið í ljúfa 
löð hjá konungsfjölskyldunni ef 
marka má samheldnina í kringum 
skírnina á fimmtudag því öll fóru 
þau út að skemmta sér um kvöldið.

Danska þjóðin beið spennt eftir 
að heyra hvaða nöfn yrðu fyrir 
valinu þegar tvíburarnir voru 
færðir til skírnar. Jósefína og Vin-
cent urðu fyrir valinu en danskir 
blaðamenn vildu endilega fá að 
vita hver væri sagan á bak við 
Vincent, það virtist í það minnsta 
koma flestum á óvart. „Vincent 
er mjög sterkt nafn og þýðir sá 
sigur sæli,“ sagði Friðrik við blaða-
mannastóðið sem beið spennt yfir 
hinum stolta ríkiserfingja.

Eftir hefðbundin veisluhöld, 
kökur og kaffi, var farið að húma 
að kveldi og konungshersingin 
vildi endilega gera sér glaðan dag. 
Þrír stórir og svartir bílar voru 
því keyrðir upp að Amalíuborg og 

aðalsfólkið keyrt niður á skemmti-
staðinn Simon. Með í för voru 
meðal annars faðir Mary og stjúp-

mamma hennar, bróðir Friðriks, 
Jóakim, og nánir vinir hjónanna. 
 - fgg  

Út að djamma eftir skírn

JÓSEFÍNA OG VINCENT Friðrik krónprins og Mary Donaldson skírðu tvíburana sína 
Jósefínu og Vincent en fyrir eiga þau Ísabellu og Kristján. NORDICPHOTOS/GETTY

TILBOÐSVERÐ TILBOÐSVERÐ 
á fyrstu sýningará fyrstu sýningar

lau. og sun.!lau. og sun.!

TILBOÐSVERÐ 
á fyrstu sýningar

lau. og sun.!

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.1.30 HÁSKÓLABÍÓ
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 KL.2 BORGARBÍÓ

3D 2D&  KL.1.30 HÁSKÓLABÍÓ 3D
3D

2D&

S
P

A
R

B
ÍÓ

VERIÐ ÖRUGG - VERSLIÐ Á SPARBÍÓSÝNINGARNAR Á WWW.SAMBIO.IS

FORSÝNINGAR 
UM HELGINA!
Missið ekki af 
frábærri spennumynd!

Laugardag kl. 22.25 í Smárabíói
Laugardag kl. 22.25 í Borgarbíói
Sunnudag kl. 22.25 í Smárabíói

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

BOY
A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP
BLUE VALENTINE
FOUR LIONS
MAX OPHULS MÁNUÐUR: LA RONDE
DRAUMURINN UM VEGINN, 1. HLUTI

DRAUMURINN UM VEGINN, 2. HLUTI

18:00, 20:00, 22:20

18:00, 22:20

17:50, 22:00

20:00, 22:00

20:00

17:50

20:00

BOY
A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP
BLUE VALENTINE
FOUR LIONS
MAX OPHULS MÁNUÐUR: LA RONDE
DRAUMURINN UM VEGINN, 1. HLUTI

DRAUMURINN UM VEGINN, 2. HLUTI

KINO: FILMWERKPLAATZ ROTTERDAM!

18:00, 20:00, 22:00
18:00, 22:20
22:00
18:00,  22:00
20:00
17:50
20:00
20:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ LAUGARDAGUR / SUNNUDAGUR



Pfaff • Grensásvegi 13 • Sími 414 0400 • www.pfaff.is

Sennheiser 
HD-515 
17.900 kr. 

Tilboð 

13.900 kr. 

Sennheiser 
HD-201 
4.600 kr. 

Sennheiser 
HD-228 
 8.900 kr.

Tilboð 

6.900 kr. 

Sennheiser 
RS-120 
11.900 kr. 

Tilboð 

9.900 kr. 

Tilboð 

17.900 kr. 

Sennheiser 
RS-160 
 21.900 kr.

Tilboð 

16.900 kr. 

Sennheiser 
HD-555 
21.900 kr.  

Tilboð 

8.900 kr. 

Sennheiser 
HD-238 
11.900 kr. 

Adidas
HD-220 
 9.900 kr.

Sennheiser 
Sport
7.980 kr. 

Sennheiser 
HD-418 
9.800 kr. 

Tilboð 

7.800 kr. 

Tilboð sem 
hljóma vel
Heyrnartólin frá Sennheiser eru þýsk gæðavara og skila 
tónlistinni nákvæmlega eins og hún á að hljóma.  Þau henta 
öllum fermingarbörnum og nú færðu Seinnheiser heyrnartól á 
sérstöku fermingartilboði hjá okkur næstu vikurnar.

Velkomin í Pfaff – þar sem fermingargjafirnar fást.
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Fermingartilboð
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sport@frettabladid.is

MEISTARAKEPPNI KSÍ  í karlaflokki fer fram í dag en í þessum árlega leik mætast núverandi Íslands-
meistarar (Breiðablik) og bikarmeistarar (FH). Leikurinn hefst klukkan 18.15 í dag og fer fram í Kórnum. 
Þessi sömu lið áttust við í sömu keppni í fyrra og þá unnu FH-ingar 1-0 sigur. 

FÓTBOLTI Veðurfarið á Íslandi síð-
ustu daga er líklega ekki til þess 
að létta lund mótastjóra KSÍ. Það 
eru um tvær vikur í að Pepsi-
deildin eigi að hefjast og enn 
snjóar reglulega og margir vell-
ir eiga talsvert í land með að vera 
tilbúnir fyrir átökin.

Fréttablaðið hafði samband við 
Þóri Hákonarson, framkvæmda-
stjóra KSÍ, og spurði einfaldlega 
hvað sambandið ætlaði að gera 
ef tíðarfarið myndi ekki lagast 

og vellirnir væru hreinlega ekki 
hæfir til knattspyrnuiðkunar.

„Ef það verður snjór yfir öllu 
verður eðlilega að gera ein-
hverjar ráðstafanir. Við gerum 
þó ekki ráð fyrir því. Við treyst-
um á að upphituðu vellirnir komi 
vel undan þessu tíðarfari. Við 
munum þó skoða málin í næstu 
viku en stefnan í dag er að mótið 
byrji eins og áætlað er,“ sagði 
Þórir en hvað ætlar KSÍ að gera 
ef allt fer á versta veg? Kemur 

til greina að fara með leiki inn í 
knatthúsin?

„Að mínu viti er það ekki mögu-
leiki núna enda ætlum við að 
halda okkar striki. Það eru ekki 
mörg hús sem gætu tekið við leik 
í Pepsi-deildinni. Við myndum 
eflaust ræða þetta við félögin en 
við myndum vilja færa leiki til 
frekar en að fara inn í hús þó svo 
húsin séu góð. Þetta er engin óska-
staða en við vonum það besta,“ 
sagði Þórir Hákonarson.    - hbg

Snjór var á völlum landsins þegar aðeins um tvær vikur eru í mót og KSÍ íhugar aðgerðir ef þörf krefur:

KSÍ vill frekar fresta en fara með leiki inn í hús

KÓPAVOGSVÖLLUR Á þessum velli fer 
opnunarleikur Pepsi-deildarinnar fram 
1. maí. Snjór var á honum í gærmorgun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Framtíð hornamanns-
ins Guðjóns Vals Sigurðssonar er í 
óvissu. Skartgripajöfurinn Jesper 
Nielsen, sem fer fyrir liðum AGK 
og Rhein-Neckar Löwen, hefur 
lýst því yfir, oftar en einu sinni, 
að Guðjón muni spila með AGK á 
næsta ári. Guðjón segir að það sé 
ekki rétt hjá Nielsen að hann spili 
með AGK á næsta ári.

„Staðreyndin er sú að við Jesper 
höfum rætt saman og ég hef sam-
þykkt hans tilboð upp á eins árs 
samning. Málið er aftur á móti 
það að ég er samningsbundinn 
Löwen út næstu leiktíð og ef ég fæ 
ekki samþykki frá Löwen þá fer 
ég ekki til Danmerkur.  Að sama 
skapi dettur upp fyrir sá samning-
ur sem ég hef samþykkt við Jesper 
um að fara til Danmerkur,“ sagði 
Guðjón Valur við Fréttablaðið í 
gær en hann viðurkenndi að það 
væri leiðinlegt að standa í þess-
um sögusögnum og óvissuástandi 
þegar hann vildi einbeita sér að 
því að spila handbolta.

„Ef þjálfarinn [Guðmundur Guð-
mundsson] segir nei þá fer ég ekki 
neitt og ekkert að því. Ef þeir leyfa 
mér að fara þá fer ég. Málið verður 
í það minnsta ekki unnið í neinum 
leiðindum. 

Ég bíð eftir viðbrögðum frá 
Löwen. Persónulega myndi ég 
vilja vita hvað verður sem fyrst 
en það er ekki svo gott. Það er 
mikið að gera hjá Löwen þar sem 
EHF hefur meinað Jesper að vera 
stjórnarformaður bæði Löwen og 

AGK þannig að það spilar eflaust 
inn í. Ég veit hreinlega ekki hvern-
ig þetta mál mun fara,“ segir Guð-
jón sem ætlar að sýna mönnum að 
hann sé kominn í gott stand og sé 
enn sami leikmaðurinn og hann 
var þegar hann meiddist.

„Ég vil sýna að ég sé enn góður. 
Ég er enn fljótur og góður í hand-
bolta. Ég þarf aftur á móti að fá 
að sýna það. Samningar margra 
vinstri hornamanna í bestu liðum 
heims renna út árið 2012. Ég er 
ekki að gera eins árs samning að 
óþörfu. 

Það verður hreyfing á mark-
aðnum á mönnum í minni stöðu 
sumarið 2012 og ég vil því halda 
mínum málum opnum þó svo að 
það geti vel verið að ég verði á 
sama stað. Þá renna út samning-
ar hjá mönnum í Kiel, Ham burg, 
Barcelona og Ciudad Real. Hvort 
ég eigi möguleika á að fara í þessi 
lið verður svo að koma í ljós. Ég vil 
í það minnsta halda mínum mögu-
leikum opnum,“ segir Guðjón, sem 
hefur mátt sætta sig við það að 
vera oft utan hóps hjá Löwen eftir 
áramót.

„Ég er farinn að geta æft hrika-
lega vel núna. Ég gat spilað á HM 
og var langt frá því í eins góðu 
formi þá og núna. Ég komst samt 
ansi vel frá því móti. Ég er í enn 
betra standi núna og nú þarf ég að 
fá að spila. Ég þarf að sýna fólki að 
ég standist álagið í marga mánuði 
eftir að hafa verið frá í tíu mán-
uði.“ henry@frettabladid.is

Margir möguleikar opnast eftir ár
Guðjón Valur Sigurðsson segir það ekki vera frágengið að hann spili með danska liðinu AGK á næstu leik-
tíð. Hann hefur náð samkomulagi við AGK en er samningsbundinn Rhein-Neckar Löwen út næstu leiktíð. 
Hann fer því ekki nema Löwen sleppi honum. Guðjón heldur sínum möguleikum opnum árið 2012.

GUÐMUNDUR HEFUR SITT AÐ SEGJA Guðjón segir að ef Guðmundur Guðmundsson 
meini honum að fara til Danmerkur muni hann klára sinn samning hjá Rhein-Neckar 
Löwen.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ENGIN MISKUNN

HK- AKUREYRI
Digranes | Kl. 16.00

Í dag | Undanúrslit | Leikur 2

AKUREYRI - HK
Höllin Ak. | Kl. 19.30 *ef þarf

Mán. 18. apríl | Undanúrslit | Leikur 3

FRAM-FH
Framhús | Kl. 16.00

Í dag | Undanúrslit | Leikur 2

FH-FRAM
Kaplakriki | Kl. 19.30 *ef þarf

Mán. 18. apríl | Undanúrslit | Leikur 3

FÓTBOLTI Það verður nóg af stór-
viðburðum í evrópsku knatt-
spyrnunni um helgina, þó aðal-
lega á Spáni og Englandi.

Real Madrid og Barcelona 
munu eigast við í spænsku 
úrvalsdeildinni kl. 20 í kvöld. 
Börsungar unnu fyrri leik lið-
anna í deildinni 5-0 og eru nú 
með átta stiga forystu á Madríd-
inga á toppi deildarinnar. Það er 
því fyrst og fremst stoltið sem er 
undir fyrir þá hvítklæddu í kvöld 
því möguleikar Real í deildinni 
verða að teljast litlir, þó svo að 
liðið vinni í kvöld.

Undanúrslitin í ensku bikar-
keppninni fara fram á Wembley-
leikvanginum um helgina. Í dag 
kl. 16.15 eigast við Manchester-
liðin, City og United, í hörku slag 
en á morgun kl. 15 mætast Stoke 
og Bolton.

Þá er einnig spilað í ensku 
úrvalsdeildinni en stórleikur 
helgarinnar er viðureign Arsenal 
og Liverpool á morgun kl. 15. - esá

Boltinn í Evrópu um helgina:

Enski bikarinn 
og El Clásico

ENGINN KÆRLEIKUR Pep Guardiola, 
stjóra Barcelona, og Cristiano Ronaldo, 
leikmanni Real Madrid, lenti eftirminni-
lega saman í síðasta leik liðanna.
  NORDICPHOTOS/GETTY
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Helga Margrét Þorsteinsdóttir frjálsíþróttakona

Karolina Klüft er ein besta frjáls-
íþróttakona sem uppi hefur verið. 
Ég hef verið svo ótrúlega heppin að 
fá að kynnast henni og það hefur 
vakið mig til umhugsunar um hvað 
það er sem aðgreinir framúrskar-
andi afreksíþróttamenn frá þeim 
sem ná ekki jafn góðum árangri. 
Það vakti hjá mér mikla aðdáun 
þegar Klüft sagði mér frá því að hún 
gengist reglulega undir það sem 
hún kallaði „andlegt próf“. 

Síðasta haust ákvað hún t.d. 
að fara alein út í skóg og gista 
í afskekktu timburhúsi. Í eyrum 
margra hljómar það ekki merkilegt 
en þegar maður óttast ekkert meira 
en myrkrið og einmanaleikann, 
eins og raunin var í hennar tilviki, 
þá er heilmikil áskorun fólgin í 
þessu uppátæki. Hún ein-
beitti sér að því að halda 
ró sinni, hafa fulla stjórn 
á huganum og leyfa ekki 
þruski og dýrahljóðum 
að hafa áhrif á sig. Hún 
prófaði sjálfa sig, horfðist í 
augu við óttann og sigraði að 
lokum!  

Það er þessi sigurþorsti og 
óendanlegi vilji til þess að 
bæta sig sífellt á öllum sviðum 
sem einkennir afreksfólk! 
Afreksíþróttamenn láta sér ekki 
nægja að sigra andstæðinga sína 
heldur verða þeir einnig að sigra 

sjálfa sig. Afreksíþróttafólk nærist 
á áskorunum og í augum þess er 
ekkert ómögulegt. Sjálfstraustið og 
trúin á eigin getu er óbilandi.

Ef íþróttamaður er ekki sann-
færður um að hann geti náð þeim 
árangri sem hann hefur einseitt sér 
að ná er ólíklegt að honum takist 
það. Að skora á sjálfan sig, stíga 
út fyrir þægindahringinn og prófa 
eitthvað nýtt er því góð aðferð til 
þess að auka sjálfstraustið og trúna 
á eigin getu. 

Ef það er eitthvað sem þú óttast 
eða telur þig ekki vera færa/n um 
að gera skaltu horfast í augu við 
það og skora á sjálfa/n þig. Þegar 
þú hefur svo sigrað áskorunina 
stendur þú uppi sem sigurvegari, 
uppfull/ur af sjálfstrausti og hand-
viss um að ekkert sé þér 

ómögulegt!

Að skora á sjálfan sig

www.itr.is ı sími 411 5000

Afgreiðslutími um páska

Heilsulindir í Reykjavík

ER 
EKKI 

TILVALIÐ
AÐ SKELLA 
SÉR Í SUND 

UM PÁSKANA?

Lykill
að góðri
 heilsu

Annar í Páskum
25. apríl

Páskadagur
24. apríl

1. maí
1. maí

Laugardagur
23. apríl

Föstud. langi
22. apríl

Skírdagur
21. apríl

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 11-19  kl. 10-18  kl. 9-17  kl. 10-18  kl. 11-19  kl. 10-18 

kl. 10-18  Lokað  kl. 9-17  Lokað  kl. 10-18  Lokað 

kl. 10-18  Lokað  kl. 10-18  Lokað  kl. 10-18  Lokað 

kl. 11-17  Lokað  kl. 11-17  Lokað  kl. 11-17  Lokað 
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FÓTBOLTI U-17 landslið kvenna í 
knattspyrnu sneri aftur heim til 
Íslands í gær eftir frækna för 
til Póllands. Þar sigraði Ísland í 
sínum riðli í undankeppni Evr-
ópumeistaramótsins og tryggði 
sér þar með sæti í úrslitakeppn-
inni í Sviss í sumar. Aðeins fjögur 
lið taka þátt í henni og er árangur 
liðsins því stórglæsilegur.

„Þetta er frábær tilfinning og 
maður trúir þessu varla,“ sagði 
þjálfarinn Þorlákur Árnason. 
„Þetta er það sem við stefndum 
auðvitað á en þar sem aðeins fjór-
ar þjóðir komast áfram þarf allt að 
ganga upp.“

Ísland spilaði í tveimur riðlum í 
undankeppninni og vann þá báða. 
Fyrst í Búlgaríu í haust þar sem 
liðið vann hin þrjú liðin í riðlinum 
samanlagt 29-1. Svo nú í Póllandi 
þar sem Ísland vann aftur alla sína 
leiki. Liðið mætti sterkum and-
stæðingum; Póllandi, Englandi og 
Svíþjóð, og vann þá alla.

„Þetta lið er búið að vinna átta 
leiki í röð. Sex í undankeppni EM 
og svo tvo leiki þar á undan. Það er 
búið að slá öll met sem hægt er að 
slá,“ benti Þorlákur á.

Eins og ávallt vekur það athygli 
þegar svo fámenn þjóð nær svona 
langt á vettvangi knattspyrnunn-
ar, vinsælustu íþróttar í heimi.

„Það voru allir að klóra sér í 
hausnum í Póllandi. En minni-
máttarkenndin er einfaldlega ekki 

til staðar hjá leikmönnum okkar. 
Þær hafa mikla trú á því sem þær 
eru að gera,“ sagði Þorlákur.

Hann segir þennan góða árang-
ur því helst að þakka að leikmenn 
eru að spila flestir með meistara-
flokkum sinna félaga þrátt fyrir 
ungan aldur.

„Þær hafa spilað erfiða leiki 
með sínum liðum og eru þar að 
auki að æfa við mjög góðar aðstæð-
ur. Þar að auki er þjálfun í yngri 
flokkum á Íslandi mjög góð og það 
hefur verið að skila sér. Árangur 
A-landsliðs kvenna skemmir held-
ur ekki fyrir og allt hefur þetta 
áhrif. Stelpurnar hafa séð að allt 
er hægt.“

Þar sem aðeins fjögur lið keppa í 
úrslitakeppninni í sumar er byrjað 
í undanúrslitum og mætir Ísland 
liði Spánar sem er ríkjandi Evr-
ópumeistari í þessum aldursflokki. 
Frakkland mun keppa í hinum 
undanúrslitaleiknum en ekki ligg-
ur fyrir hver andstæðingur liðsins 
verður þar. - esá

Ótrúlegur árangur U-17 landsliðs kvenna:

Í hópi fjögurra bestu 
landsliða í Evrópu

EFNILEGAR Þorlákur Árnason hefur náð frábærum árangri með U-17 lið Íslands.
MYND/KSÍ

Minnimáttarkenndin 
er einfaldlega ekki til 

staðar hjá leikmönnum okkar. 
Þær hafa mikla trú á því sem 
þær eru að gera.

ÞORLÁKUR ÁRNASON 
ÞJÁLFARI U-17 LANDSLIÐS KVENNA



PÁSKAFJÖR
Í HÚSASMIÐJUNNI

Reiðhjól Melody 20”

handbremsur

29.900,-
FRÁBÆR BARNAHJÓL

Skútuvogi 

99kr

Stanislas  Bohic

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

19.900,-

Stanislas Bohic
í Húsasmiðjunni

Sólpallaráðgjöf

Hinn landsþekkti garðahönnuður Stanislas Bohic vinnur 
með þér tillögu að sólpallinum þínum.

Vi›skiptavinir Húsasmi›junnar grei›a aðeins 
kr. 2.990

Sú upphæ› fæst endurgreidd vi› kaup á efni.

Hinn lan

Sendu 

Fyrirspurn á 

solpallur

@husa.is

Reiðhjól Author Trophy 26”

V bremsur

Burny Sizzler 200

grill og grillgrind

49.900,-

Gæðagrill, 2 brennarar

Gasgrill
Weber Q300

glerungshúðuð grillgrind úr 
pottstáli.

brennarar.

Niðurfellanleg hliðarborð.

Á HEIMA Í
HÚSASMIÐJUNNI

99.900,-

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

29.900,-

SVONA FÆRÐU 
TILBOÐ Í PALLINN

Skútuvogi og verslunum um land allt hjálpa þér að finna 
bestu lausnina á lægra verði 

1. Þú kemur til okkar með teikningar eða þínar hugmyndir 

2. Við hjálpum þér að efnistaka og útfæra pallinn og 
          mæta þínum þörfum um verð og gæði

3. Þú sækir efnið eða við sendum þér það heim að dyrum.

Garðsett
Eitt borð plús fjórir 
stólar án arma

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

19.900,-
4 stólar og borð

Gasggrill
Sunseet Tasman 200.



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

*Lægsta lága verðið er lægsta verð sem við bjóðum á hverjum tíma.

Opið til 21:00 í Skútuvogi alla daga.
Sjá afgreiðslutíma um land allt á www.husa.is

VIÐ GEFUM 

150150
PÁSKAEGG Í DAG
VIÐ GEFUM HEPPNUM VIÐSKIPTAVINUM PÁSKAEGG 

Í DAG MILLI KL.12:00- 16:00 Í EFTIRTÖLDUM VERSLUNUM: 

SKÚTUVOGI, AKUREYRI, SELFOSSI OG REYKJANESBÆ

PÁSKAKANÍNUR
BÖRNIN FÁ AÐ KLAPPA KANÍNUM Í 

VERSLUN OKKAR SKÚTUVOGI OG AKUREYRI

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

Þvottavél

1000 snúninga

2 pakkar af MILT þvottaefni
fylgja með öllum þvottavélum
í Húsasmiðjunni

69.900,-

ódýrt að mála

fyrir páskana!

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

4.995,-

Innimálning, g, 
10ltr

3.990,-
4.990,-

Tilboð

Kransakökufrom 

20%
AFSLÁTTUR

af öllu Weitzer parketi! 4.990,-
6.290,-

Tilboð

PÁSKA

KANÍNUR
LAUGARDAG 

& SUNNUDAG

Steikarhnífapör 

999,-
4 stk

Glös
3 stk. gler 

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

299,-
3 stk

Matarstell
Panama 16 stk
Fyrir fjóra
2009089

5.990,-
7.990,-

Tilboð

R
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SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

RÁS 1 FM 92,4/93,5

06.15 EastEnders  06.45 EastEnders  
07.15 EastEnders  07.45 Lab Rats  08.15 
Lab Rats  08.45 Lab Rats  09.15 Lab 
Rats  09.45 Lab Rats  10.15 Lab Rats  
10.45 Deal or No Deal  11.20 Deal or 
No Deal  11.55 Deal or No Deal  12.30 
Deal or No Deal  13.05 Deal or No Deal  
13.40 Lab Rats  14.10 Lab Rats  14.40 
Lab Rats  15.10 Lab Rats  15.40 Lab Rats  
16.10 Lab Rats  16.40 New Tricks  17.30 
New Tricks  18.20 Silent Witness  19.10 
Silent Witness  20.00 Ashes to Ashes  
20.50 Hunter  21.45 New Tricks  22.35 
New Tricks

10.10 Boxen  10.25 Stieg Larssons 
Millenium  11.00 Tilbage til naturen  
11.30 Vores Liv  12.00 Gudstjeneste i 
DR Kirken  12.45 Af nød og lyst - om 
kongebryllupper gennem tiden  13.15 
Bonderøven  13.45 Downton Abbey  
14.45 HåndboldSøndag  16.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret  17.00 OBS  17.05 
De kære dyrebørn  18.00 Downton 
Abbey  19.00 21 Søndag  19.40 
Fodboldmagasinet  20.05 The Pacific  
21.00 The Pacific  22.00 Dødbringende 
kærlighed  22.45 Det Nye Talkshow med 
Anders Lund Madsen

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-
lands er endurtekið allan sólar-
hringinn og um helgar.

06.45 Brennpunkt  07.45 Skispor 
fra 1952 til 1982  08.15 Migrapolis  
08.50 Fysikk på roterommet  09.00 
Familiegudstjeneste fra Olsvik kirke i 
Bergen  10.00 330 skvadronen  10.30 
Barbra Streisands store comeback  
12.15 Litt av et liv  13.15 4-4-2  15.30 
Åpen himmel  16.00 Bokprogrammet  
16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  18.10 Oppdrag 
Sognefjorden  18.40 Jenter til Kilimanjaro  
19.50 Poirot  21.20 Kveldsnytt  21.40 
Filmbonanza  22.10 Mesternes mester  
23.10 Nummer 1  23.50 Blues jukeboks   

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Sumar raddir 09.00 Fréttir 09.03 Landið 
sem rís 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 
10.15 Jónas Hallgrímsson og íslensk ljóð-
hefð 11.00 Guðsþjónusta í Brautarholtskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Sólborgarmál - Seinni þáttur 
15.00 Í rigningunni tala regndroparnir um 
þig 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistar-
lífinu 17.30 Þær höfðu áhrif 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og 
fræði 20.10 Gullfiskurinn 21.10 Tilraunaglasið 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.25 Sker 23.20 Sagnaslóð 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

07.00 Rapport  07.05 Go‘kväll lördag  
07.50 Landgång Australien  08.30 
The Kennedys  09.55 Rapport  10.00 
Smartare än en femteklassare  11.00 
Damages  12.00 Handboll  13.50 
Rapport  13.55 Ishockey  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Landet runt  17.00 Sportspegeln  
17.30 Rapport  17.55 Regionala nyhe-
ter  18.00 Mästarnas mästare  19.00 
Brottet och straffet  20.30 Hung  20.55 
Landgång Australien  21.25 Robyn - live 
i Stockholm  22.25 Smartare än en 
femteklassare  23.25 Rapport

08.00 Morgunstundin okkar 
10.35 Alla leið (2:5) (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Návígi (e)
12.30 Silfur Egils
13.55 Kata og Villi - Konung-
leg ástarsaga (e)
14.45 Lífið - Skriðdýr og 
froskdýr (e)
15.35 Lífið á tökustað (2:10) 
15.50 Ný kvikmyndagerð í 
Skandinavíu (e)
16.50 Ljósmæðurnar (1:8) (e)
17.20 Leitin að norræna 
bragðinu - Hafbragð (1:2) (e)
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum (33:52) 
18.40 Skúli Skelfir (24:52) 
18.51 Ungur nemur - gamall 
temur (11:30) 
19.00 Fréttir 
19.35 Veðurfréttir 
19.45 Landinn 
20.15 Tími nornarinnar (4:4) 
Spennuþáttaröð byggð á samnefndri 
sögu Árna Þórarinssonar sem var til-
nefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna árið 2005. 
21.10 Lífverðirnir Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi ungra barna.
22.10 Sunnudagsbíó - Einfar-
inn Bíómynd frá 2007.
00.00 Silfur Egils
01.20 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok 

06.45 Valero Texas Open (3:4) 
11.15 Golfing World (64:240)
16.35 Inside the PGA Tour 
17.00 Valero Texas Open 
Dagur 4 BEINT (4:4) Mótið sem 
haldið var fyrst árið 1922 hefur allt-
af laðað að marga af bestu kylfing-
um heims. 
22.00 Champions Tour - High-
lights (6:25) 
22.55 Golfing World (65:240) 
23.45 ESPN America 

13.10 Dr. Phil

115.20 Spjallið með Sölva (9:16) 

16.00 Matarklúbburinn (3:7) 

16.25 Innlit: útlit (6:10)

16.55 Dyngjan (9:12)

17.45 HA? (13:15) 

18.35 Girlfriends (6:22)

19.00 Rules of Engagement 
(11:13) 

19.25 30 Rock (19:22) Bandarísk 
gamanþáttaröð.

19.50 America‘s Funniest 
Home Videos Bráðskemmtilegur 
fjölskylduþáttur.

20.15 Top Gear (7:7) Skemmti-
legasti bílaþáttur í heimi.

21.15 The Defenders (14:18) 
Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja 
allt undir á skjólstæðinga sína í borg 
freistinganna Las Vegas.

22.05 Californication (4:12) 
Bandarísk þáttaröð með David 
Duchovny í hlutverki syndaselsins og 
rithöfundarins Hank Moody.

22.35 Blue Bloods (11:22) Ný 
og hörkuspennandi þáttaröð frá 
framleiðendum The Sopranos með 
Tom Selleck í hlutverki Franks Reag-
an, lögreglustjóra New York borgar.

23.20 Royal Pains (11:18) Hank 
er einkalæknir ríka og fræga fólksins 
í Hamptons.

00.10 Saturday Night Live 
(16:22

01.05 Heroes (5:19)

01.50 The Defenders (14:18) 

02.35 Pepsi MAX tónlist 

08.00 Dumb and Dumber
10.00 The Naked Gun
12.00 Sisterhood of the 
Traveling Pants 2 
14.00 Dumb and Dumber
16.00 The Naked Gun 
18.00 Sisterhood of the 
Traveling Pants 2
20.00 Old School
22.00 Shutter
00.00 Miller‘s Crossing
02.00 Lonely Hearts
04.00 Shutter
06.00 Little Children

17.05 Bold and the Beautiful
18.25 Bold and the Beautiful 
18.45 Sorry I‘ve Got No Head
19.15 Ísland í dag - helgarúrval 
19.45 Auddi og Sveppi
20.15 American Idol (26:39) 
Úrslitaslagurinn heldur áfram í Am-
erican Idol og aðeins átta bestu 
söngvar arnir eru eftir. Keppendur 
þurfa því að leggja enn harðar að sér 
til þess að vinna hylli og atkvæði al-
mennings.
21.20 American Idol (27:39) Nú 
kemur í ljós hvaða sjö keppendur 
halda áfram í American Idol og eiga 
áfram von um að verða næsta söng-
stjarna Bandaríkjanna.
22.10 Sex and the City (1:20) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina 
eftir minnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleypar 
og kunna vel að meta hið ljúfa líf.
22.40 Sorry I‘ve Got No Head 
Stórskemmtilegir þættir þar sem 
margir af þekktustu grínurum Breta 
fara á kostum í hlutverkum ýmissa 
kynlegra karaktera eins og Ross sem 
er eini nemandinn í skólanum sínum 
og vígalegu víkingarnir sem eru 
hræddir við nánast allt.
23.10 ET Weekend
23.55 Sjáðu
00.20 Fréttir Stöðvar 2 
01.05 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.30 Formúla 1 Bein útsend-
ing frá kappakstrinum í Kína. Þetta er 
þriðja keppni tímabilsins og heims-
meistarinn frá því í fyrra, Sebastian 
Vettel, hefur sigrað í fyrstu tveimur 
keppnunum.
09.00 F1: Við endamarkið
09.30 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - meistaramörk
10.00 Man. City - Man. Utd 
12.00 Formúla 1
14.15 F1: Við endamarkið 
Keppni helgarinnar í Formúlu 1 kapp-
akstrinum krufin til mergjar.
14.45 Bolton - Stoke Bein út-
sending frá leik Bolton og Stoke í 
undanúrslitum FA bikarkeppninnar. 
Leikurinn fer fram á Wembley.
16.55 The Short Game
17.15 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Barcelona
19.00 KR - Stjarnan Bein út-
sending frá þriðja leik KR og Stjörn-
unnar í úrslitarimmu Iceland Express 
deildarinnar í körfuknattleik karla.
21.00 Bolton - Stoke
22.45 F1: Við endamarkið
23.15 KR - Stjarnan

08.45 Blackpool - Wigan
10.30 Birmingham - Sunder-
land
12.15 Everton - Blackburn
14.00 Premier League World 
Áhugaverður þáttur þar sem enska 
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum 
ýmsu hliðum.
14.30 Arsenal - Liverpool Út-
sending frá leik Arsenal og Liverpool 
í ensku úrvalsdeildinni.
17.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg og 
fagleg umræða um enska boltann.
18.15 WBA - Chelsea Útsend-
ing frá leik West Brom og Chelsea í 
ensku úrvalsdeildinni.
20.00 Sunnudagsmessan
21.15 West Ham - Aston Villa
23.00 Sunnudagsmessan
00.15 Arsenal - Liverpool
02.00 Sunnudagsmessan

07.00 Lalli

07.10 Áfram Diego, áfram! 

07.35 Tommi og Jenni

08.00 Algjör Sveppi

09.05 Ofuröndin

09.30 Histeria! 

09.55 The Spiderwick Chronicles

11.30 Sorry I‘ve Got No Head

12.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar

13.40 Mad Men (1:13) 

14.30 Friends (3:24) 

14.55 The Ex List (1:13) 

15.45 Arnar og Ívar á ferð og 
flugi (4:5)

16.15 Hamingjan sanna (5:8) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.20 Frasier (11:24) 

19.45 Sjálfstætt fólk

20.30 Chase (16:18) Hörku-
spennandi þáttaröð frá Jerry Bruck-
heimer um lögreglukonuna Annie 
Frost sem leggur sig alla fram við að 
vera skrefinu á undan glæpamönn-
unum. 

21.15 Pressa (5:6) Magnaður ís-
lenskur spennuþáttur. Hrafn Jóseps-
son á sér marga óvini og þá er gott 
að hafa Láru sér við hlið. Nýtt dag-
blað hefur liðið dagsins ljós sem 
veitir Póstinum harða samkeppni og 
dauði Andreu ætlar að draga dilk á 
eftir sér.

22.05 Boardwalk Empire (9:12) 
Þættirnir gerast í Atlantic City í kring-
um 1920 við upphaf bannáranna 
í Bandaríkjunum. Wall Street var á 
mikilli uppleið en mörg glæpagengi 
spruttu fram og græðgin og hömlu-
leysið var allsráðandi. 

23.00 60 mínútur Glænýr þátt-
ur í virtustu og vinsælustu fréttaskýr-
ingaþáttaröð í heimi.
23.45 Daily Show. Global Edi-
tion
00.10 The Event (15:23)
00.55 Nikita (6:22)
01.40 Saving Grace (5:14) 
02.25 Five Days II
04.05 Five Days II
05.45 Fréttir

19.00 Er Icesave að baki ?
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Sjávarútvegur á ögur-
stundu
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Kolgeitin
23.30 Punkturinn
  Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

Næstsíðasti þátturinn af Pressu 
og spennan er meiri en nokkru 
sinni fyrr. Dauði Andreu ætlar 
að draga dilk á eftir sér. Forstjóri 
Olíufélagsins og eigandi síðdegis-
blaðsins Póstsins, Hrafn Jósepsson, 
á marga óvini og þá er gott að hafa 
blaðakonuna Láru sér við hlið. Nýtt 
dagblað lítur dagsins ljós og veitir 
Póstinum harða samkeppni. 

STÖÐ 2 KL. 21.05

Pressa

> Luke Wilson
„Að vera leikari er þannig bransi 
að maður á ekki að eldast.“
Luke Wilson leikur Mitch, sem er 
í alvarlegri tilvistarkreppu eins 
og vinir hans Frank og Beanie, en 
þeir þrír vilja ekkert frekar en að 
upplifa unglingsárin aftur í 
grínmyndinni Old School sem 
er á Stöð 2 Bíó kl. 20 í kvöld.
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Dublin 
um páskana

Verð frá 79.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
M.v. 2 í tvíbýli á Camden Court Hotel með morgunverði 21. apríl í 4 nætur. 
Innifalið: Flug fram og til baka, flugvallarskattar, gisting með morgunverði
og íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 89.900 kr.

Dublin á Írlandi er einstök borg sem hefur unnið hug og hjörtu
margra Íslendinga í gegnum árin,  enda er varla annað hægt en
að hrífast af umhverfinu, menningunni og lífsgleði innfæddra.

21. - 25. aprílDublin

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Spennandi 

golfferðir einnig

í boði
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

19.00 Kolgeitin
19.30 Punkturinn
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Svavar Gestsson
22.30 Er Icesave að baki ?
23.00 Er Icesave að baki ?
  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn 

08.00 The Darwin Awards
10.00 Wayne’s World 2
12.00 A Little Trip to Heaven
14.00 The Darwin Awards
16.00 Wayne’s World 2
18.00 A Little Trip to Heaven
20.00 Clerks 2
22.00 Walk Hard: The Dewey Cox Story
00.00 Conspiracy
02.00 One Missed Call 
04.00 Walk Hard: The Dewey Cox Story
06.00 Old School

09.10 Liverpool - Man. City

10.55 1001 Goals 

11.50 Premier League Review

12.45 Premier League World

13.15 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. 

13.45 WBA - Chelsea Bein útsending frá 
leik West Brom og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni.

16.15 West Ham - Aston Villa Útsend-
ing frá leik West Ham og Aston Villa í ensku 
úrvalsdeildinni.

18.00 Everton - Blackburn Útsending 
frá leik Everton og Blackburn Rovers í ensku 
úrvalsdeildinni.

19.45 Birmingham - Sunderland Út-
sending frá leik Birmingham City og Sunder-
land í ensku úrvalsdeildinni.

21.30 Blackpool - Wigan Útsending 
frá leik Blackpool og Wigan í ensku úrvals-
deildinni.

23.15 WBA - Chelsea

07.10 Golfing World (61:240) 
08.00 Valero Texas Open (2:4) 
11.00 Golfing World (62:240) 
11.50 Inside the PGA Tour (15:42) 
15.15 PGA Tour - Highlights (13:45) 
16.10 Golfing World (63:240) 
17.00 Valero Texas Open Dagur 3 
BEINT (3:4) Mótið sem haldið var fyrst árið 
1922 hefur alltaf laðað að marga af bestu 
kylfingum heims
22.00 LPGA Highlights (5:20) 
23.20 Inside the PGA Tour (15:42) 
23.45 ESPN America 
00.05 Valero Texas Open (3:4)
06.00 ESPN America 

08.00 Morgunstundin okkar 
10.35 Skólahreysti (4:6) (e)
11.10 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(10:12) (e)
11.35 Að duga eða drepast (23:31) (e)
12.20 Kastljós (e)
12.50 Kiljan (e)
13.45 Þýski boltinn (10:23) (e)
14.45 Lífið - Lífsbaráttan (1:10) (e)
15.35 Lífið á tökustað (1:10) 
15.50 Úrslitakeppnin í handbolta Bein 
útsending frá leik í úrslitakeppni karla.
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Friðþjófur forvitni (2:10) 
18.23 Eyjan (2:18) (e)
18.46 Frumskógarlíf (2:13) 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.30 Veðurfréttir 
19.40 Alla leið (2:5) Spekingar spá í  
lögin sem keppa í Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva í ár.
20.30 Þú, ég og Dupree Svaramaður í 
brúðkaupi dvelur hjá nýgiftu hjónunum þeim 
til mikillar skapraunar. Bandarísk gamanmynd 
frá 2006. (e)
22.20 Síðasta hersveitin Þegar Rómar-
veldi fellur flýr hinn ungi Rómúlus Ágústus 
borgina og heldur til Englands í leit að her-
sveit fylgismanna sinna. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna. 
00.00 Eldfimt efni
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

07.00 Brunabílarnir

07.20 Strumparnir

07.40 Tommi og Jenni 

08.00 Algjör Sveppi

10.00 Stuðboltastelpurnar 

10.25 Latibær

10.45 Fjörugi teiknimyndatíminn

11.10 Bardagauppgjörið

11.35 iCarly (9:45) 

12.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 American Idol (26:39) 

14.45 American Idol (27:39) 

15.35 The Middle (11:24) 

16.00 Sjálfstætt fólk

16.40 Auddi og Sveppi

17.10 ET Weekend 

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Veður 

19.10 Ísland í dag - helgarúrval

19.35 Shark Bait Skemmtileg teiknimynd 
um fiskinn Pi sem býr út af strönd Boston. 

20.55 Step Brothers Frábær gamanmynd 
með Will Ferrell og John C. Reilly í hlutverk-
um óborganlegra stjúpbræðra. Þeir búa með 
einstæðum foreldrum sínum en þegar for-
eldrarnir fella hugi saman og gifta sig neyðast 
drengirnir til að búa saman.

22.40 Stop-Loss Dramatísk og spennandi 
mynd um hermann sem snýr aftur eftir að 
hafa lokið verkefni sínu í Írak en líf hans um-
turnast þegar herinn skipar honum aftur á 
vígvöllinn. Ryan Phillippe, Abbie Cornish og 
Joseph Gordon-Levitt fara með aðalhlut-
verkin.

00.30 Taking Chance Dramatísk mynd 
með Kevin Bacon í aðahlutverki. Myndin er 
byggð á sönnum atburðum um undirforingj-
ann Michael Strobl sem býður sig fram til 
þess að fylgja föllnum hermanni aftur heim 
til Bandaríkjanna.

01.45 The Proposal

03.30 Rocky Balboa

05.10 ET Weekend

05.50 Fréttir

07.15 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - (E) 
09.00 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - meistaramörk
09.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu 
09.55 Marfin Popular Bank Europro 
Tour Championship - Aphrodite Hi
11.35 Golfskóli Birgis Leifs (3:12) 
12.05 Australian Grand Prix
13.40 Spartak - Porto 
15.30 FA bikarinn - upphitun
16.00 Man. City - Man. Utd Bein út-
sending frá leik Manchester City og 
Manchester United í undanúrslitum FA-bikar-
keppninnar. Leikurinn fer fram á Wembley.
18.15 Clasico - Movie 2011 
19.15 La Liga Report
19.45 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Barcelona Bein útsending frá stórleik 
Real Madrid og Barcelona í spænsku úrvals-
deildinni.
22.00 Box - Amir Khan - Paul McCloskey
01.00 Man. City - Man. Utd 

13.35 Dr. Phil 
15.00 America‘s Next Top Model (3:13) 
15.45 One Tree Hill (3:22)
16.30 The Defenders (13:18)
17.15 Top Gear (6:7) Skemmtilegasti bíla-
þáttur í heimi.
18.15 Game Tíví (12:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tölvuleikjaheiminum.
18.45 Girlfriends (5:22) Skemmtilegur 
gamanþáttur um samband nokkurra vin-
kvenna. Þær hittast og ræða allt milli him-
ins og jarðar, svo sem fjölskylduna, vinina, 
ástarsambönd og málefni kvenna á spaugi-
legan hátt. 
19.10 Got to Dance (15:15) Got to 
Dance er raunveruleikaþáttur sem hefur farið 
sigurför um heiminn. 
20.00 Saturday Night Live (16:22) Stór-
skemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hlát-
urtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi. 
20.55 Moonstruck Rómantísk Óskars-
verðlaunamynd frá árinu 1987. Cher leikur 
ekkju af ítölskum uppruna sem er nýbúin að 
jarða manninn sinn. Hún reynir í kjölfarið að 
finna þann eina rétta með sprenghlægileg-
um afleiðingum.
22.40 Crossing Over 
00.40 HA? (13:15)
01.30 Whose Line Is It Anyway? 
01.55 Girlfriends (4:22)
02.20 Jay Leno
03.50 Pepsi MAX tónlist 

16.05 Nágrannar 
17.25 Nágrannar
17.45 Lois and Clark (11:22) 
18.35 ER (22:22) 
19.30 Auddi og Sveppi Frábær skemmti-
þáttur með Audda og Sveppa.
20.05 Arnar og Ívar á ferð og flugi 
(4:5) Skemmtilegur ferðaþáttur með Arnari 
og Ívari sem heimsækja fimm borgir og 
skoða m.a. matarvenjur og heilsufar viðkom-
andi þjóðar, smakka og kryfja vinsælasta 
skyndibita staðarins og athuga hollustu hans. 
20.35 Pressa (4:6) Danskur Bandidos-
klíkumeðlimur er kominn til landsins og ætlar 
að tryggja þagmælsku og refsa þeim sem 
eiga það skilið. 
21.25 Lois and Clark (11:22) Sígildir 
þættir um blaðamanninn Clark Kent sem 
vinnur hjá Daily Planet þar sem hann tekur 
að sér mörg verkefni og leysir vel af hendi, 
bæði sem blaðamaður og Ofurmennið. 
22.15 ER (22:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.
23.00 Auddi og Sveppi
23.25 Arnar og Ívar á ferð og flugi (4:5)
23.50 Pressa (4:6)
00.40 Sjáðu
01.10 Fréttir Stöðvar 2 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Ryan Phillippe
„Ein kvikmynd fer í gegnum svo margar 
hendur, að þegar hún er tilbúin er hún 
kannski ekkert lík þeirri sem maður héls 
að maður væri að gera.“
Ryan Phillippe leikur hermann 
sem snýr aftur heim eftir að hafa 
lokið herskyldu sinni í Írak en 
líf hans umturnast þegar herinn 
skipar honum aftur á vígvöllinn í 
spennumyndinni Stop-Loss sem er 
á Stöð 2 kl. 22.40 í kvöld.

Í gamla daga var allt svo einfalt. Og gott. Þá fór 
maður bara í bíó, keypti sér popp og kók, settist 
og horfði á myndina. Svo fóru stjórnendur (eða 
rekstraraðilar) kvikmyndahúsa að sýna brot úr 
öðrum myndum á undan þeirri sem maður kom 
til að sjá. „Sýnishorn úr komandi myndum“ held 
ég að þeir hafi kallað þau. Sum sýnishornin 
voru leiðinleg, önnur áhugaverð. Sum voru svo 
áhugaverð að maður lokaði augum og eyrum til 
að eyðileggja ekki væntanlega upplifun næstu 
bíóferðar. Svo gengu mógúlarnir á lagið og 
lengdu sýnishornin, þangað til þau voru jafnvel 
í mörgum hlutum sem hver hafði upphaf, miðju 

og endi. Í dag má jafnvel spara stórfé með því að fylgjast vel með 
áður en aðalmyndin byrjar, því sýnishornin eru mörg hver orðin eins 
og stuttmyndir sem innihalda alla bestu bitana.

Svo fóru markaðsmeistarar kvikmyndahúsanna 
að bæta venjulegum auglýsingum framan við 
bíóauglýsingarnar en það er nú önnur saga.

Enn önnur saga er hvaða orð á að nota yfir 
sýnishornin, því orðið sýnishorn hef ég aldrei heyrt 
notað um sýnishornin í daglegu máli. Kannski var 
það notað í gamla daga, hvað veit ég. „Hafið þér séð 
sýnishornið af Á hverfanda hveli, sem væntanleg er 
í kvikmyndahús? Sannarlega hyggjum vér að Clark 
Gable muni fara þar á kostum!“ Jújú, það hljómar 
bara sannfærandi fyrir sinn hatt. En hvað með 
síðari tíma? Kynningar? Neeh. Brot? Æi, nei. Árum 
saman var orðskrípið treiler notað um fyrirbærið; 

ill meltanlegt orð úr ensku yfir tengivagn. En viti menn, allt í einu 
stekkur fram hið frábæra orð stikla. Já, auðvitað! Stiklur eru þær og 
stiklur skulu þær heita. Farsæl endalok.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON FAGNAR MÁLÞRÓUN KVIKMYNDA OG SJÓNVARPS

Sýnishorn, kynningar, brot, treilerar, stiklur

PRINCE OF PERSIA Myndin tengist 
efni greinarinnar ekki með beinum 
hætti.

„Meira að segja verðið er fallegt ! “

Sérfræðingar í bílum

www.benni.is
Bílabúð Benna - Chevrolet salur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Chevrolet Cruze 1800 LS beinsk. 
Hlaðinn staðalbúnaði - www.benni.is

Verð kr. 2.990 þús.

Ár slaufunnar

Gæði í 100 ár

Opið laugardaga frá kl. 12 - 16
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Í DAG, LAUGARDAG MILLI KLUKKAN 10:00 OG 16:00 Í NÍTRÓ BÍLDSHÖFÐA 9

* Afslátturinn gildir í dag, laugardag. Ekki er afsláttur af hjólum né öðrum tilboðum.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9, 
REYKJAVÍK. SÍMI 440 1220.

FRUMSÝNING
Á KAWASAKI ÁRGERÐ 2011 GÖTUHJÓLUM

OG SÍGILDUM KAWASAKI HJÓLUM

30%
AFSLÁTTURAF ÖLLUMHJÁLMUM*

20%
AFSLÁTTUR AFÖLLUM VÖRUMÍ NÍTRÓ*

LUKKULEIKUR
Viðskiptavinir sem versla fyrir 5.000 kr.
eða meira gefst kostur á að taka þátt í
lukkuleik í Nítró um land allt, þar sem
Znen Vespa að verðmæti 195.000 kr.
er í vinning. Dregið verður úr leiknum
12. maí.

ÍS OG PÁSKAEGG
FYRIR BÖRNIN**

** Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

STÖÐ 2 SÝNIR ALLAR STIEG LARSSON MYNDIRNAR UM PÁSKANA 

KARLAR SEM
HATA KONUR

STÚLKAN SEM LÉK 
SÉR AÐ ELDINUM

LOFTKASTALINN
SEM HRUNDI

Miðvikudaginn 20. apríl Skírdag 21. apríl Annan í páskum 24. apríl

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

10.10 Deal or No Deal  10.45 Deal or No Deal  
11.20 Deal or No Deal  11.55 Deal or No Deal  
12.30 Deal or No Deal  13.05 Deal or No Deal  
13.40 Vicar of Dibley  14.10 Vicar of Dibley  14.40 
Vicar of Dibley  15.10 Vicar of Dibley  15.40 Vicar 
of Dibley  16.10 Vicar of Dibley  16.40 Dalziel 
and Pascoe  17.30 Dalziel and Pascoe  18.20 The 
Inspector Lynley Mysteries  19.10 The Inspector 
Lynley Mysteries  19.55 Judge John Deed  20.45 
Jonathan Creek  21.35 Dalziel and Pascoe  22.20 
Dalziel and Pascoe  23.05 The Inspector Lynley 
Mysteries

08.30 Conrad og Bernhard  08.45 Ramasjang Mix  
09.10 Splint & Co  09.40 Troldspejlet  10.00 DR 
Update - nyheder og vejr  10.10 Tidens tegn - TV 
på tegnsprog  10.55 Sign up  11.10 Før søndagen  
11.20 OBS  11.25 I lære som stjerne  12.15 Merlin: 
Bag kameraet  12.30 Merlin  13.15 Det vilde Kina  
14.05 Mord på hjernen  15.55 Min Sport  16.20 
Held og Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  16.55 
SportNyt  17.05 Brunos Kloshow på DR1  18.00 
Olsen-Banden flugt over plankevaerket  19.30 
Sherlock Holmes  21.00 Nævningen

07.45 Debatten  08.45 Norge rundt  09.10 Ut i 
naturen. Oslofjordens hemmeligheter  09.40 Glimt 
av Norge  09.55 Shakespeares skjulte koder  10.50 
Nummer 1  11.30 Gategutter  12.50 Folk  13.20 
Den nordiske smaken  13.50 Kjærlighetshagen  
14.20 Popstokk  15.10 Mesternes mester  16.10 
Det fantastiske livet  17.00 Lørdagsrevyen  17.45 
Lotto-trekning  17.55 Mesternes mester  18.55 
Litt av et liv  19.55 Nye triks  20.45 KLM. I krigen  
21.00 Kveldsnytt  21.15 50 First Dates  22.50 
Standup med Michael McIntyre

10.00 Rapport  10.05 Grön glädje  10.30 
Mästarnas mästare  11.30 Eva & Adam - fyra 
födelsedagar och ett fiasko  13.00 Robyn - live 
i Stockholm  14.00 Rapport  14.05 Handboll  
15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.15 Go‘kväll lördag  17.00 Sverige!  
17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 Smartare 
än en femteklassare  19.00 The Kennedys  20.25 
The Big C  20.55 Rapport  21.00 The Event  21.45 
Larry Sanders show  22.10 Imagine Me & You  
23.40 Rapport  23.45 Två kockar i samma soppa

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr 
Samfélaginu 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 
14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 
15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Sögur af peningum 17.00 Matur er fyrir öllu 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Stjórnarskrá að eigin vali 21.00 Á tón-
sviðinu 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.20 Í sporum hinna 23.15 Stefnumót 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Will Ferrell og John C. Reilly fara 
á kostum í þessari bráðfyndnu 
gamanmynd. Þeir leika mis-
heppnaða náunga sem eru komnir 
á miðjan aldur en búa enn heima 
hjá einstæðum foreldrum sínum. 
Þegar foreldrarnir fella hugi saman 
neyðast drengirnir til að búa saman.

STÖÐ 2 KL. 20.55
Step Brothers
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PERSÓNAN

Úlfar Logason

Aldur: 19 ára. 
Starf: Nemi 
í FG.
Foreldrar: 
Sólveig Viðars-
dóttir hjá 
Vinnumála-
stofnun og Logi 
Már Einarsson 
verktaki.
Stjörnumerki: 
Bogmaður.
Heimilisfang: 
Hafnarfjörður.
Hjúskapar-
staða: Einhleypur.

Úlfar berst fyrir því að samkynhneigðir 
karlmenn fái að gefa blóð.

Bandaríski tónlistamaðurinn 
Elvis Costello heldur tónleika í 
Hörpunni hinn 21. nóvember næst-
komandi. Þetta er í annað sinn 
sem Costello kemur til Íslands en 
aftur á móti fyrstu tónleikarnir 
hans; hann kom hingað til lands og 
hlýddi á tónleika eiginkonu sinnar, 
Diönu Krall, árið 2003. Elvis Cos-
tello verður einn á sviði og hyggst 
flytja öll sín bestu lög auk þess 
sem áhugasamir geta farið inn á 
heimasíðu hans, elviscostello.com, 
og beðið um óskalög.

„Það hefur lengi verið draumur 
hjá mér að flytja hann inn, alveg 
síðan 2003 þegar hann kom hing-
að með Krall,“ segir Einar Bárðar-
son, sem snýr nú aftur í hlutverk 
tónleikahaldara eftir fjögurra ára 
fjarveru. „Ég fór og sótti hann út 
á flugvöll þegar hann kom hingað 
á sínum tíma og ég man eftir því 
að við spjölluðum heilmikið um 
Tony Bennett, sem var í miklu 
uppáhaldi hjá okkur báðum. Ég 
er mikill Costello-aðdáendi, hef 
fylgst með honum síðan ég var 
smápatti,“ segir Einar.

Þetta eru fjórðu tónleikarnir 
sem tilkynnt er um í Hörpunni 
með erlendum dægurtónlistar-
mönnum. Fyrstur reið á vaðið 
Jamie Cullum, svo kom Cindi Lau-
per, Afro Cubism og loks Elvis. 
„Ég fór og skoðaði Hörpuna í 
vikunni og get fullyrt að þetta 
er fyllilega á pari við það sem 
gengur og gerist úti í heimi, það 
er náttúrulega bara ótrúlegt að 
svona hús skuli vera komið til að 
vera. Menn geta rifist endalaust 
um kostnaðinn en Harpan, hvort 
sem mönnum líkar það betur eða 
verr, á eftir að standa þarna næstu 
hundrað árin.“

Síðustu tónleikarnir sem Einar 
kom að voru Bob Dylan og James 
Blunt en síðan hvarf hann af 
sjónar sviðinu og hóf rekstur 
útvarpsstöðvarinnar Kanans. 
Hann segist kannski ekki alveg 
vera kominn á fulla ferð á ný en 
landslagið sé vissulega breytt, fólk 
fari ekki lengur tvisvar til útlanda 
á ári og leiti því að afþreyingunni 

innanlands. „En maður þarf að 
fara varlega af stað og velja réttu 
listamennina. Á meðan fólk kaupir 
miða og gleðst saman er aldrei að 

vita,“ segir Einar og tekur fram að 
dýrustu miðarnir verði sennilega í 
kringum tíu þúsund krónur.

 freyrgigja@frettabladid.is 

EINAR BÁRÐARSON: LENGI VERIÐ DRAUMUR AÐ FLYTJA HANN INN

Elvis syngur í Hörpunni

„Þetta þýðir bara það að þættirnir fara í loftið,“ 
segir Ragnar Hansson, leikstjóri sjónvarpsþátt-
anna Mið-Ísland, sem verið er að skrifa um þessar 
mundir.

85 milljónum var úthlutað var úr menningar-
sjóði útvarpsstöðva í gær. Sjóðurinn var í kjölfarið 
lagður niður. Uppistandshópurinn Mið-Ísland fékk 
12 milljónir, en Ari Eldjárn og félagar í hópnum 
vinna nú að gamanþáttum ásamt leikstjóranum 
Ragnari Hanssyni. Þá fékk Heimsendir í leikstjórn 
Ragnars Bragasonar 18 milljónir, en með Ragnari 
í verkefninu eru Pétur Jóhann Sigfússon, Jörundur 
Ragnarsson og Jóhann Ævar Grímsson, þeir sömu 
og sendu frá sér Vaktaseríurnar vinsælu að unda-
skildum Jóni Gnarr, sem sinnir nú öðrum verkefn-
um.

Ragnar Hansson segir styrkinn vera nauðsyn-
legt fjármagn fyrir þættina. „Þetta er frábært,“ 
segir hann. Hann segir handritsskrifin ganga mjög 
vel og að tökur hefjist í lok sumars.

Á meðal verkefna sem hlutu einnig styrk var 
sjónvarpsmyndin Ó, blessuð vertu sumarsól í leik-

stjórn Lars Emils Árnasonar. Myndin fékk 12 
milljónir og verður í tveimur hlutum. Þá fékk 
Ávaxtakarfan þriggja milljóna styrk og fram-
leiðslufyrirtækið Reykjavík Films fékk fjórar 
milljónir til að gera myndina 18. öldin.  - afb 

Tugir milljóna í íslenskt grín

GÓÐUR STYRKUR Mið-Íslands-hópurinn er á meðal þeirra sem 
fengu styrk úr menningarsjóði útvarpsstöðva í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EINAR, COSTELLO OG KRALL Einar Bárðarson ásamt Elvis Costello og Díönu Krall 
á góðri stundu árið 2003 þegar Krall hélt tónleika í Laugardalshöll. Einar hefur nú 
innreið sína aftur á tónleikamarkaðinn með enska listamanninum í Hörpunni 21. 
nóvember.

„Ég er ekki búinn að fara úr náttfötunum 
í svona 72 tíma,“ segir Árni Hjörvar 
Árnason, bassaleikari bresku hljóm-
sveitarinnar The Vaccines. 

Árni býr í London en safnar nú 
kröftum á heimaslóðum, enda gríðar-
lega viðburðaríkt sumar fram undan. 
The Vaccines er bókuð á 45 tónleika-
hátíðir um allan heim í sumar og í maí 
heldur hljómsveitin í tónleikaferðalag 
til Bandaríkjanna með hinum bresku 
Arctic Monkeys. „Lifrin mín verður 
örugglega uppgefin eftir sumarið,“ 
segir Árni léttur.

Til hefur staðið að hljómsveitirnar 
ferðist saman í nokkra mánuði, en 
strákarnir í Arctic Monkeys sáu The 
Vaccines á tónleikum í Los Angeles í 

janúar. „Þeir kíktu á okkur, en umræðan 
byrjaði þegar við spiluðum á fyrstu tón-
leikunum okkar í New York – það var 
einmitt sama dag og við vorum beðnir 
um að spila með Arcade Fire í Hyde 
Park,“ segir Árni ánægður með hvern-
ig spilast hefur úr hlutunum. Arctic 
Monkeys er gríðarlega vinsæl hljóm-
sveit í Bretlandi og Evrópu. Tónleika-
ferðalagið verður því talsvert stærra 
en strákarnir í The Vaccines þekkja, en 
þeir munu koma fram í 5-6.000 manna 
sölum – sem eru þó talsvert minni en 
tugþúsund manna hallirnar sem Arctic 
Monkeys fyllir í Bretlandi. „Þeir eru í 
guðatölu í Bretlandi og það væri óeðli-
legt ef þeir væru líka í guðatölu í Banda-
ríkjunum,“ segir Árni Hjörvar.  - afb

Safnar kröftum fyrir risasumar

NÓG AÐ GERA Árni Hjörvar og hljómsveit hans, The Vaccines, koma 
fram á 45 tónlistarhátíðum í sumar og eru á leið í tónleikaferðalag 
um Bandaríkin með Arctic Monkeys. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elvis Costello hefur verið að síðan 
1977 en þá kom út fyrsta smáskífan 
hans, Less than Zero. Það sama ár 
kom út fyrsta platan hans, My Aim 
Is True. Hann þykir mjög afkasta-
mikill og eftir hann liggja í það 
minnsta 29 hljóðversplötur. Hann 
hefur hlotið Grammy-verðlaun og 
komið fram í fjölda kvikmynda og 
sjónvarpsþáttum. Hann er feykilega 
virtur textahöfundur, á sér dyggan 
aðdáendahóp sem hlustar alltaf þótt 
Costello leggi lag sitt við djass, rokk, 
pönk og allt þar á milli. 

VIRTUR TÓNLISTARMAÐURe s t a b l i s h e d  1 9 3 4

Andersen &  Lauth Herraverslun
Laugavegi 7

Lagersala
70%-

Sun 17.4. Kl. 15:00 Sun 1.5. Kl. 15:00 

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Lau 16.4. Kl. 20:00 
Sun 17.4. Kl. 20:00 

Lau 30.4. Kl. 20:00  
Sun 1.5. Kl. 20:00

Hedda Gabler (Kassinn) 

Ö Ö 

Allir synir mínir (Stóra sviðið) 
Mið 27.4. Kl. 20:00  
Lau 30.4. Kl. 20:00 
Mið 4.5. Kl. 20:00 

Fim 5.5. Kl. 20:00
Mið 11.5. Kl. 20:00  
Fim 12.5. Kl. 20:00 

Mið 18.5. Kl. 20:00Ö 

Sun 17.4. Kl. 14:00  
Sun 17.4. Kl. 17:00
Sun 1.5. Kl. 14:00 

Sun 1.5. Kl. 17:00
Sun 8.5. Kl. 14:00  
Sun 8.5. Kl. 17:00 

Sun 15.5. Kl. 14:00  
Sun 22.5. Kl. 14:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Lau 16.4. Kl. 20:00 4. sýn

Fim 28.4. Kl. 20:00 5. sýn

Fös 29.4. Kl. 20:00 6. sýn

Fös 6.5. Kl. 20:00 7. sýn

Lau 7.5. Kl. 20:00 8. sýn

Fös 13.5. Kl. 20:00   
Lau 14.5. Kl. 16:00 br.sýn

Fim 19.5. Kl. 20:00 

Fös 3.6. Kl. 20:00
Lau 4.6. Kl. 20:00 
Fim 9.6. Kl. 20:00
Fös 10.6. Kl. 20:00

U 

Ö 
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Ö 
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.
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Opið laugardag kl.10–17 og sunnudag kl. 13–17 Sími 564 4400

VIÐ FLYTJUM Í KAUPTÚN
ÞESS VEGNA SELJUM VIÐ

ALLAR VÖRUR
MEÐ 30-70% AFSLÆTTI 

Í HOLTAGÖRÐUM
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VIÐ FLYTJUM Í KAUPTÚN
OG BJÓÐUM ÞESS VEGNA 

FLUTNINGSSÚPERAFSLÁTT,
20-70% AF ÖLLUM VÖRUM,

Í HOLTAGÖRÐUM
TIL OG MEÐ MIÐVIKUDAGSINS 

20. APRÍL NÆSTKOMANDI.
KOMDU OG GERÐU KOSTAKAUP! 

Holtagörðum  |  S. 566 7070  |  www.habitat.net

Opið:
MÁN. – FÖS. KL. 10-18
LAU. KL. 10-17
SUN. KL. 13-17
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Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Ólafur samdi við CAA
Tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds 
hefur gert samning við bandarísku 
umboðsskrifstofuna Creative Arts 
Agency. Samningurinn var undirrit-
aður eftir að Ólafur samdi tónlistina 
við Hollywood-myndina Another 
Happy Day með Ellen Barkin, Kate 

Bosworth og Demi Moore 
í aðalhlutverkum. Skrif-
stofan mun aðstoða 
Ólaf við að finna verk-
efni í kvikmyndaiðnað-
inum og skipuleggja 

fyrir hann tónleika 
í Bandaríkjunum. 
Creative Arts 
Agency er ein 
stærsta umboðs-
skrifstofa heims 
og er með á 
sínum snærum 
stjörnur á 
borð við Brad 
Pitt, George 
Clooney, 

Oprah Winfrey, 
Juliu Roberts, 

Steven Spielberg og 
Christiano Ronaldo.

Ekki lengur hataður
Lars Christensen, forstöðumaður 
Danske Bank, hafði í nógu að 
snúast eftir kynningu á greiningu 
bankans á efnahagshorfum hér í 
vikunni. Greiningin var með jákvæð-
asta móti, að minnsta kosti þvert á 
þá svartsýni sem deildin sá í spil-
unum árið 2006. Christen sen var 
úthrópaður eftir fyrri greininguna 
fyrir fimm árum. Öðru máli gegnir 
eftir þá nýju. Forstöðumaðurinn var 
nokkuð ánægður með dvöl sína 
hér og segir á fésbókarsíðu sinni að 
hann sé ekki lengur sá sem þjóðin 
hati mest. Þingmaðurinn Tryggvi 
Þór Herbertsson leiðrétti bróður 
sinn í athugasemd 
við færsluna. 
Íslendingar 
hefðu aldrei 
hatað hann. Þvert 
á móti. „Svona 
tökum við áliti 
annarra,“ skrifar 
Tryggvi.  
 - jab, fb

1 Nýir eigendur fundu kókaín í 
þakklæðningu Benz-bifreiðar

2 Upp úr sauð milli Ólínu og 
Ástu Ragnheiðar

3 Hvað ertu eiginlega 
menntaður, Sigmundur?

4 Kjarasamningar til þriggja ára 
blásnir af

5 Leitað á sex ára telpu á 
flugvelli
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