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Helgarblað

Borðar vel fyrir æfingar
Hreimur og 
félagar í Vinum 
Sjonna fljúga 
til Þýskalands á 
morgun.

30. apríl 2011
99. tölublað 11. árgangur

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Heimili&hönnun l Allt l Allt atvinna

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

Sýning á verkum fyrsta árs nema  í fatahönnun var opnuð í 

Útgerðinni Grandagarði 16 í gær og stendur opin um helgina frá 

13-17. Unnið er út frá hugtakinu „díva” og hefur hver nemandi 

útbúið sína útgáfu í innsetningarverki. Kennari námskeiðsins er 

Hildur Yeoman og er meðfylgjandi mynd eftir hana.

Mjúka

Mikið úrval af fallegum skóm og töskum

Gæði & Glæsileiki

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

Sérverslun með

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

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

Stuttkápur 
verð frá 
19.900 

37.900 kr.

Y  rhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Stutt kápa 
með hettu
23.900 kr.

É g held að mér hefði ekki verið treyst fyrir embætt-inu ef menn teldu mig ein-hvern yfirstéttarhroka-gikk, enda hef ég djúpan skilning á aðstæðum verkafólks þar sem ég er sjálfur úr stórum hópi verka- og sjómanna langt aftur í ættir. Hins vegar hef ég ágætis kjör, þótt það séu engin ofurkjör, sem hafa engin áhrif á baráttuþrek mitt fyrir þyngri pyngju launafólks,“ segir Gylfi, sem ólst upp við þátttöku í 

kröfugöngum 1. maí og flytur ávarp á hátíðahöldum verkalýðsins í höf-uðstað Norðurlands á morgun.„Deilan sem nú er uppi við atvinnurekendur er rammari en nokkru sinni og hvet ég sem flesta til að sýna samhug og samstöðu í kröfugöngum dagsins,“ segir Gylfi, sem flýr á vit náttúrunnar þá sjald-an að frí gefst frá erilsömu starfi forseta Alþýðusambandsins.„Ég er mikill útivistarmaður og virkur í jeppadeild Útivistar, þar 

sem ég hef unun af samvistum við fólk með sömu áhugamál. Ég nota því helgarnar til að hlaða batteríin, skipta um gír og snattast á fjöll eða jökla, en er líka veiðimaður á allt sem syndir og flýgur og nú þegar farinn að hnýta flugur og gera klárt fyrir sumarið,“ segir Gylfi. sem veiðir gjarnan með tveimur sonum sínum. Hann á einnig tvær dætur og barnabarn sem einnig er nafni hans og varð ársgamall í kóngsins Kaup-mannahöfn gær.

Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ stundar útivist og veiðimennsku hvenær sem færi gefst um helgar:

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Enginn yfirstéttar- hrokagikkur
2
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Sumarvinna
Óskum eftir starfsfólki í pökkun frá 1. júní til 20. ágúst. 
Upplýsingar veitir Kári í síma: 896 2836 eða kari@bur.is 

Búr ehf. 

Hrannar Helgason hrannar@365.ishrannar@365.is 512 5441
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Búr ehf. 

Allt samkvæmt bókinni 

Sigríður Heimisdóttir fjallar um útskriftarsýningu 

Listaháskóla Íslands í Hafnarhúsi. SÍÐA 2

heimili& 
hönnun

 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

apríl 2011

Samið í eik 
Vífill Magnússon 

arkitekt sýnir hús-

gögn úr eigin 

smiðju í anddyri 

Salarins í Kópavogi. 

Hann smíðar úr eik 

sem er rist niður í 

sprota og sveigð á 

náttúrulegan hátt.
SÍÐA 6

OFURBÝLI 
Í MÍLANÓ
Hafsteinn Júlíusson setti upp inn  setn ingu 

á hönnunarsýningu í Mílanó í tilefni af  

50 ára afmæli hennar. BLS.  4

spottið 16

Tímalausar sögur
Þýddar teikni mynda sögur 
frá Siglufjarðar prenti lifa 
enn með þjóðinni.
teiknimyndasögur 34

KONUNGLEGUR KOSS Vilhjálmur Bretaprins og Kate Middleton gengu í hjónaband að viðstöddu fjölmenni í Westminster Abbey í gær og 
verða nú þekkt sem hertoginn og hertogaynjan af Cambridge. „Þú ert gullfalleg,“ hvíslaði Vilhjálmur að brúði sinni þegar hann leit hana augum. Sjá síður 30 til 32

 NORDICPHOTOS/AFP

SVONA ER HARPA
tónlistarhús 48

krakkasíðan 56

Beint lýðræði
stjórnmál 26

VINNAN

Árdags í ljóma
Við vorum rétt lagðir af stað – beint 

fyrir aftan lúðrasveitina – þegar 

við hittum Þórberg Þórðarson 

og Margréti konu hans. Það urðu 

fagnaðarfundir með skáldunum.

Forseti ASÍEf við komum hagsmunum 

okkar fólks betur fyrir með því 

að leyfa stjórnmálamönnunum 

að eigna sér heiður af breytingunni 

– þá gerum við það.

Málefnin mikilvægari 

en forystufólkið
Félagsleg réttindi hafa flest 

komið í gegnum stéttarfélögin. 

Oftast eftir ómælda baráttu.

4

6

16
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Tímarit Alþýðusambands Íslands

VINNAN
FYLGIR 
FRÉTTABLAÐINU 
Í DAG

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl.

MEISTARANÁM 
Í LÖGFRÆÐI
Nemendur með háskólapróf 
úr öðrum greinum en lögfræði geta 
lokið meistaraprófi frá lagadeild HR.

Margt smátt ...
fylgir Fréttablaðinu í dag!

KJARAMÁL Ekki kemur lengur til 
greina að gera kjarasamning til 
þriggja ára, segir Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ. Hann segir verka-
lýðshreyfinguna nú undirbúa alls-
herjarverkfall í maí. 

Samtök atvinnulífsins (SA) lýstu 
í gær vilja sínum til að semja til 
þriggja ára. ASÍ og SA voru mjög 
nærri því að ná þriggja ára samn-
ingi um miðjan mánuðinn. Þá slitn-
aði upp úr viðræðum þar sem SA 
töldu stjórnvöld ekki hafa mótað 
nægilega skýra framtíðarstefnu um 
fiskveiðistjórnunarkerfið og fyrir-
hugaðar stórframkvæmdir.

Gylfi segir ekki koma til greina 
að taka aftur upp viðræður frá 
því sem frá var horfið. Nú vilji 
verkalýðshreyfingin semja til 
eins árs og fá kjarabætur strax.

„Verkalýðshreyfingin er farin 
að hefja undirbúning að því að 
fara í allsherjaraðgerðir seinni 
hlutann í maí. Við látum ekki 
bjóða okkur þá kyrrstöðu sem 
hefur verið í þessu máli,“ segir 
Gylfi.

Tilboð SA um að semja til 
þriggja ára er háð því að breyt-
ingar á lögum um stjórnun fisk-
veiða tryggi sjávarútvegsfyrir-

tækjum góð rekstrarskilyrði. 
Þess vegna vilja SA semja þannig 
að samningurinn taki ekki gildi 
fyrr en 15. júní, þegar Alþingi fer 
í frí.

Ríkisstjórnin sendi SA og ASÍ 
drög að yfirlýsingu á miðviku-
dagskvöld. Þar eru tíundaðar þær 

aðgerðir sem stjórnvöld ætla að 
fara í til að liðka fyrir kjarasamn-
ingum til þriggja ára.

Þar segir meðal annars að 
niður staða um vegaframkvæmdir 
á Suðvesturlandi eigi að líta dags-
ins ljós um mánaðamótin maí-
júní. Sömuleiðis eigi að leita leiða 
til að ná sátt um útfærslu stjórn-
valda á breytingum á fiskveiði-
stjórnunarkerfinu innan sama 
tímafrests.

Í drögunum kemur skýrt 
fram að náist ekki samningar til 
þriggja ára séu stjórnvöld óbund-
in af yfirlýsingunni. - bj / sjá síðu 6

Undirbúa verkfall seint í maí
Forseti ASÍ segir ekki koma til greina að semja til þriggja ára þrátt fyrir útspil SA. Yfirlýsing um aðgerðir 
stjórnvalda er háð því að semjist til þriggja ára. Lofa sjávarútvegsfyrirtækjum góðum rekstrarskilyrðum.

Við látum ekki bjóða 
okkur þá kyrrstöðu 

sem hefur verið í þessu máli.

GYLFI ARNBJÖRNSSON

FORSETI ASÍ

Alltaf gaman í vinnunni
Jón Stefánsson var sautján 
ára þegar hann hóf störf í 
Langholtskirkju.
fólk 24
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VESTMANNAEYJAR Landeyjahöfn 
hefur nú verið lokuð síðan 14. 
janúar, í um fimmtán vikur. Á 
fundi bæjarstjórnar Vestmanna-
eyja í fyrradag var lýst yfir þung-
um áhyggjum af stöðu mála. Í 
fundargerð segir að lokun hafn-
arinnar í vetur hafi valdið sam-
félaginu í Vestmannaeyjum og 
víðar á Suðurlandi gríðarlegum 
búsifjum og fjárhagslegt tjón sam-
félagsins nemi hundruðum millj-

óna og jafnvel 
milljörðum.

„Öllum má 
ljóst vera að 
jafnvel þótt 
höfnin verði 
opnuð á næstu 
dögum þá hefur 
þar með ein-
göngu verið sett 
undir lekann.  
Verði ekki grip-
ið til ráðstaf-
ana mun höfn-
in lokast á ný 
næsta haust,“ 
segir í fundar-
gerð. Stjórnin 
krefur sam-
gönguyfirvöld 
um aðgerðir. 

Elliði Vignis-
son, bæjarstjóri 

Vestmannaeyja, segir margs 
konar útreikninga liggja að baki 
því fjárhagslega tjóni sem samfé-
lagið hefur orðið fyrir sökum lok-
unar hafnarinnar.

„Við létum sérfræðinga til að 
mynda reikna út hvað þúsund 
manna íþróttamót muni skila 
bænum og þar er um að ræða 45 til 
50 milljónir,“ segir Elliði. „Ferða-
þjónusta í Eyjum stendur og fell-

ur með þessum samgöngum og þá 
eigum við allt annað eftir ótalið, til 
að mynda þann óbeina skaða sem 
hlýst af þeirri vantrú sem komin 
er gagnvart Landeyjahöfn.“ 

Páll Scheving Ingvarsson, for-
maður þjóðhátíðarnefndar í Vest-
mannaeyjum og bæjarfulltrúi 
Vinstri grænna í bæjarstjórn, 
segir ástandið óásættanlegt. 

„Þenna vetur hefur verið aftur-
för í samgöngum til Vestmanna-
eyja,“ segir Páll. „Þær aðgerðir 
sem farið hefur verið af stað með 
hafa hreinlega brugðist.“ Páll 

segir að þegar aðgerðin hafi fyrst 
verið kynnt af hálfu Siglingastofn-
unar áttu frávikin að vera á milli 
3 til 7 prósent, líkt og verið hefur 
í Þorlákshöfn.  

„Spurningin er hvort hönnunin 
á mannvirkinu sé einfaldlega rétt. 
Hún var harðlega gagnrýnd upp-
haflega en Siglingastofnun sló á 
þá gagnrýni. En nú er þetta stað-
reynd og þetta er niðurstaðan,“ 
segir hann.  

Samkvæmt upplýsingum frá 
Siglingastofnun er kostnaður við 
dýpkunarframkvæmdir við Land-
eyjahöfn að nálgast 300 milljón-
ir. Heildarkostnaður við fram-
kvæmdirnar er kominn upp í 3,9 
milljarða, en upphafleg kostnaðar-
áætlun gerði ráð fyrir um 4,7 millj-
örðum króna. Það mun liggja fyrir 
á mánudag hvenær Landeyjahöfn 
opnar að nýju.  sunna@frettabladid.is

Þessi vetur hefur 
verið afturför í sam-

göngum til Vestmannaeyja

PÁLL SCHEVING INGVARSSON 
BÆJARFULLTRÚI Í VESTMANNAEYJUM

Höfnin kostar Eyjar 
hundruð milljóna
Landeyjahöfn hefur nú verið lokuð í 15 vikur. Bæjarstjórn Vestmannaeyja segir 
samfélagið hafa tapað hundruð milljóna, jafnvel milljörðum vegna hafnarinn-
ar. Bæjarfulltrúi segir afturför hafa orðið í samgöngum síðastliðinn vetur. 

HERJÓLFUR VIÐ LANDEYJAHÖFN Landeyjahöfn hefur nú verið lokuð í fimmtán vikur, 
en dýpkun hófst á ný þar í gær. ELLIÐI VIGNISSON

PÁLL SCHEVING 
INGVARSSON

Dofri, er ekki tóm skítalykt af 
þessu máli?

„Nei, þetta eru góðar málalyktir fyrir 
umhverfi og neytendur í svínslega 
háu bensínverði.“

Dofri Hermannsson er framkvæmdastjóri 
Metanorku sem hyggst selja lands-
mönnum eldsneyti sem unnið er úr 
svínaúrgangi frá Stjörnubúi. 

FJÁRMÁL Samkeppniseftirlitið 
hefur komist að þeirri niður-
stöðu að Seðlabanka Íslands beri 
að greiða eftirlitinu dagsektir. 
Ástæðan er sú að bankinn hefur 
hafnað því að gefa upplýsing-
ar um útlán einstakra banka og 
sparisjóða. Með neituninni hefur 
Seðlabankinn brotið samkeppnis-
lög að mati eftirlitsins, eins og 
kemur fram á heimasíðu þess.

Seðlabankinn hafnaði beiðn-
inni með þeim rökum að þagnar-
skylda bankans væri afar rík. 
Samkeppniseftirlitið telur hins 
vegar að bankinn hafi vanrækt 
ótvíræða lagaskyldu um afhend-
ingu gagna og upplýsinga.  - shá

Samkeppniseftirlitið:

Dagsektir lagðar 
á Seðlabankann

SEÐLABANKI ÍSLANDS Þegar nema 
dagsektirnar um fjórtán milljónum 
króna. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MANNRÉTTINDI Auðmennirnir tíu 
sem sóttu um ríkisborgararétt 
frá Alþingi fá hann ekki á yfir-
standandi þingi. Bandarískur 
milligöngumaður telur málinu 
lokið. RÚV greindi frá þessu í 
gær. Fólkið hefur sóst eftir ríkis-
borgararétti og lýst áhuga á fjár-
festingum hérlendis.

Mál fólksins kom til kasta alls-
herjarnefndar Alþingis. 

David Lesperance, bandarískur 
milligöngumaður auðmannanna 
tíu, segist lítil svör hafa fengið 
frá íslenskum yfirvöldum, þar til 
fyrir skemmstu. Þá hafi honum 
verið sagt að innan skamms væri 
væntanlegt bréf frá allsherjar-
nefnd um að ekki yrði orðið við 
beiðni fólksins.  - shá

Umsókn auðmannanna tíu:

Fá ekki ríkis-
borgarréttinn

SAMGÖNGUR Ný tegund þjónustuskilta hefur skot-
ið upp kollinum skammt utan Bolungarvíkur og 
Súðavíkur, þar sem umferð fer hjá til Ísafjarðar. 
Skiltið er ætlað gangandi vegfarendum sem óska 
sér ferðar með bílum sem eiga leið fram hjá. Með 
því að standa við skiltið gefur fólk til kynna að það 
óski eftir fari. 

Það eru samtökin Leið ehf. sem standa fyrir 
verkefninu. Jónas Guðmundsson formaður segist 
vonast til þess að Vegagerðin fái skiltið löggilt sem 
þjónustumerki svo hægt sé að koma þeim fyrir 
víðar um landið þar sem þörf er á. 

„Hér eru engar almenningssamgöngur um 
helgar og eru menn þá algjörlega upp á eigin bíl 
komnir,“  segir Jónas. „Skilti sem þessi eru hrein-
lega öryggisatriði. Menn eiga þá frekar möguleika 
á því að komast leiðar sinnar án þess að þurfa að 
treysta á aðra.“ 

Tilraunin er gerð meðal annars vegna þess 
að kostnaður við rekstur bifreiða færist sífellt í 
aukana og talsverður fjárhagslegur ávinningur sé 
að því að samnýta ferðir. Þá sé einnig mikilvægt 
að huga að umhverfissjónarmiðum. 

Gert er ráð fyrir því að sá sem þiggur far taki 
þátt í bensínkostnaði við aksturinn og miðað við er 
að farþegi sé orðinn 16 ára.  - sv

Nýr samgöngumáti í Bolungarvík og Súðavík með samnýtingu ökutækja: 

Koma upp skilti fyrir puttalinga

BÍLFAR Með því að standa við skiltið er gefið til kynna að við-
komandi vanti bílfar. Hversu mikið skal borga í bensínkostnað 
er gefið upp á skiltinu.   MYND/LEIÐ EHF.

BANDARÍKIN Bandaríkjaforseti 
sagði eftir heimsókn á hamfara-
svæðin í Suðausturríkjunum að 
hann hafi aldrei séð aðra eins 
eyðileggingu. 

Barack Obama hélt ræðu í 
Tuscaloosa í Alabama, sem hefur 
orðið afar illa úti, þar sem hann 
hét stuðningi við uppbygginguna 
sem fram undan er. Neyðar-
ástandi hefur verið lýst yfir í sjö 
ríkjum þar sem fjöldi skýstróka 
skilja eftir sig slóð eyðilegging-
ar. Á fjórða hundrað manns hafi 
látið lífið, þar af yfir 200 í Ala-
bama.  - shá

Hamfarir í Bandaríkjunum:

Barack Obama 
heitir stuðningi

FORSETI Á HAMFARASVÆÐI Obama 
heitir aðstoð til uppbyggingar.

NORDICPHOTOS/AFP

LANDHELGISGÆSLAN Við eftirlits-
flug Sifjar, flugvélar Landhelg-
isgæslunnar, í gær var komið 
að sex rússneskum og einum 
spænskum togara að úthafs-
karfaveiðum á Reykjaneshrygg. 
Veiðarnar mega ekki hefjast 
fyrr en 10. maí.

Með greiningarbúnaði Sifjar 
sást greinilega að togararnir 
voru allir með veiðarfæri í sjó. 

Fjölþjóðlegt samkomulag um 
veiðar úthafskarfa á Reykjanes-
hrygg gildir út árið 2014.  
  - shá

Sjö skip að veiða úthafskarfa:

Veiðiþjófar 
staðnir að verki

SPÁNN Atvinnuleysi á Spáni, sem 
er það mesta í öllu Evrópusam-
bandinu, er nú meira en það hefur 
verið í fjórtán ár. Um 4,9 milljón-
ir Spánverja eru án atvinnu.

Hlutfall atvinnulausra af 
vinnufæru fólki er nú 21,3 pró-
sent og hefur hækkað úr 20,3 pró-
sentum frá síðasta ársfjórðungi.

Efnahagur landsins er afar 
laskaður og landið eitt það skuld-
settasta í Evrópu. Ríkisstjórn 
Spánverja segist ekki búast við að 
ný störf verði til í landinu fyrr en 
í fyrsta lagi undir lok ársins.  - sh

Vandi Spánverja eykst enn:

Atvinnuleysið í 
nýjum hæðum

ATVINNUMÁL Reykjavíkurborg mun í 
sumar bjóða upp á 1.900 störf fyrir 
fólk á aldrinum 17 til 25 ára og 
námsfólk sem annars á rétt á fjár-
hagsaðstoð. Borgarráð hefur sam-
þykkt að leggja 78 milljón króna 
aukafjármagn í verkefnið. 

Árið 2010 voru 1.524 störf í boði 
og voru þau meðal annars fjár-
mögnuð með aukafjárveitingu 
borgarráðs upp á ríflega 55 milljón-
ir króna. Nú á að fjölga sumarstörf-
um um 376 miðað við síðastliðið ár 
en þá voru 360 nemar atvinnulausir 
og fengu fjárhagsaðstoð frá borg-
inni. Reykjavíkurborg vill með 

þessu móti nýta starfskrafta ungs 
fólks og koma í veg fyrir aðgerða-
leysi, segir í tilkynningu. 

Áhersla verður lögð á að ráða 

atvinnulausa námsmenn  til starfa 
sem og ungt fólk sem var án 
atvinnu síðastliðið sumar. 

Borgarráð hefur ennfremur sam-
þykkt að verja 150 milljónum króna 
til átaksverkefna í atvinnumálum 
2011.  Sérstaklega verður horft til 
þess hóps einstaklinga sem hefur 
verið án atvinnu lengi og fólks 
sem þegið hefur fjárhagsaðstoð. 
Sérstakt átak verður gert í því að 
virkja fólk á aldrinum 25-35 ára en 
fjölmennasti hópur atvinnulausra 
er á þeim aldri. Einnig verða í boði 
verkefni fyrir fólk með takmarkaða 
starfsgetu.   - shá

Borgin setur 150 milljónir í átaksverkefni fyrir atvinnulausa:

Tvö þúsund störf fyrir ungt fólk

Í ATVINNULEIT Borgin ætlar í stórátak til 
að létta á vanda atvinnulausra í sumar. 
Myndin tengist fréttinni ekki beint.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS

Kauptún 3    -    Garðabær    -    s: 533 22 00    -    www.art2b.is

Gallery Art 2b

Rýmingarsala 
á málverkum 
 



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

TAX FREE!
AF GRILLUM!

FÁÐU TILBOÐ 

Í PALLINN HJÁ OKKUR!

Gildir líka 1. maíG
í Skútuvogi og

Grafarholti!
Afnemum

virðisaukaskatt 
AF GRILLUM 

aðeins um helgina

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

GILDIR EKKI AF VÖRUM 

MERKTUM LÆGSTA LÁGA 

VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR!

Opið sunnudaginn 1. maí:
Skútuvogi 10:00-19:00
Garfarholti 11:00-18:00

Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
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BANDARÍKIN, AP Phillip Garrido og 
Nancy kona hans hafa játað að 
hafa rænt Jaycee Dugard þegar 
hún var 11 ára og haldið henni 
fanginni í 18 ár.

Dugard slapp úr prísundinni 
árið 2009, en þá hafði Garrido 
getið henni tvær dætur sem nú 
eru 13 og 16 ára. Garrido-hjónin 
bíða nú dóms en verða að öllum 
líkindum í fangelsi til æviloka. 
Þau játuðu, að eigin sögn, til að 
hlífa Dugard og dætrum hennar 
fyrir því að þurfa að bera vitni 
fyrir dómi.  - þj

Gangast við brotum:

Níðingahjónin 
játuðu sekt sína

IÐNAÐUR Samtök ferðaþjónust-
unnar (SAF) taka undir áskor-
un FÍB, Samtaka atvinnulífsins 
og Alþýðusambands Íslands til 
stjórnvalda um að lækka álögur 
hins opinbera á eldsneyti.   

Í tilkynningu SAF kemur fram 
að Vegagerðin spái verulegum 
samdrætti í umferð fram undan 
og sagt ljóst að það muni koma 
fram í fækkun ferðamanna úti á 
landsbyggðinni. 

„Ferðaþjónustan er ein af 
mikilvægustu atvinnugreinum 
landsins í bæði gjaldeyris- og 
atvinnusköpun og getur það því 
haft alvarlegar afleiðingar ef 
samdráttur í ferðum um landið 
verður mikill,“ segir á vef SAF.  
 - óká

Óttast samdrátt úti á landi:

Taka undir 
kröfur um 
lægri álögur

LANDBÚNAÐUR Sjúkdómurinn 
smitandi fótasár (pododermatit-
is) virðist hafa stungið sér niður í 
sex minkabúum hér á landi. Ekki 
er um mörg sjúk dýr að ræða en 
gripið hefur verið til nauðsyn-
legra aðgerða vegna þessa.

Matvælastofnun segir í frétt 
á heimasíðu að sjúkdómurinn 
sé þekktur erlendis en lítið sé 
vitað um orsakir hans. Sjúkdóms-
einkenni eru bólgnar og sárar 
loppur dýranna en lóga verður 
öllum dýrum verði sjúkdómsins 
vart eða meðhöndla dýrin sér-
staklega.

Dýralæknir loðdýrasjúkdóma 
hjá Matvælastofnun hefur sent 
öllum minkabændum og starf-
andi dýralæknum upplýsingar 
og tillögur að sérstakri aðgerða-
áætlun vegna sjúkdómsins.   - shá

Smit þrátt fyrir sóttkví:

Nýr sjúkdómur 
á minkabúum

LÖGREGLUMÁL Chigozie Óskar 
Anoruo, íslenskur ríkisborgari 
sem var eftirlýstur af Inter-
pol, hefur gefið sig fram og hóf 
afplánun í fyrradag. Óskar er 
vistaður í Hegningarhúsinu, eins 
og venjan er um karlkyns fanga í 
upphafi afplánunar.

Ástæða þess að hann var eftir-
lýstur er sú að fangelsismálayf-
irvöld höfðu upplýsingar um að 
Óskar væri erlendis. Hann var 
hins vegar kominn aftur til lands-
ins og gaf sig fram eftir að lýst 
var eftir honum. - eh

Eftirlýstur af Interpol:

Óskar hefur 
gefið sig fram

BANDARÍKIN Bandaríska geim-
vísindastofnunin ákvað í gær að 
fresta fyrirhuguðu geimskoti 
geimferjunnar Endeavour vegna 
tæknilegra örðugleika. Stefnt er 
að því að reyna að nýju á morgun.

Geimferðin verður lokakaflinn 
í sögu Endeavour en til stendur 
að leggja geimferjum NASA eftir 
ferð ferjunnar Atlantis í sumar. 
Lögregluyfirvöld í Flórída áttu 
von á að 750 þúsund manns 
kæmu til að fylgjast með geim-
skotinu, og var Barack Obama 
Bandaríkjaforseti meðal þeirra.  

 - shá

Geimskutlan Endeavour:

Geimskoti var 
frestað í gær

ENDEAVOUR BÍÐUR Á SKOTPALLINUM
Tæknilegir örðugleikar fresta geim-
skotinu. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á Akur-
eyri hefur ákært tvo menn fyrir 
fíkniefnakaup og -sölu.

Mennirnir eru báðir rúmlega 
tvítugir. Öðrum þeirra er gefið að 
sök að hafa í lok ágúst eða byrj-
un september 2010 keypt um 25 
grömm af maríjúana í Reykjavík 
og flutt það til Akureyrar, þar sem 
hann seldi hluta þess til einstakl-
inga.

Þá eru mennirnir ákærðir fyrir 
að hafa í sameiningu í nóvember-
mánuði 2010 keypt um 150 grömm 
af maríjúana af óþekktum einstak-
lingum á Akureyri og selt um 120 

grömm af þeim efnum til fólks í 
bænum, sem ekki er vitað um deili 
á.

Loks eru báðir mennirnir 
ákærðir fyrir að hafa í samein-
ingu 1. desember 2010, keypt og 
fengið afhent rúmlega 100 grömm 
af marijúana og verið búnir að 
selja um 20 til 30 grömm af efn-
inu, þegar lögreglan gerði hús-
leit hjá þeim á dvalarstað þeirra 
á Akureyri, þann sama dag. Lög-
reglan lagði hald á afganginn, 
90,39 grömm af maríjúana og 1,71 
grömm af tóbaksblönduðu kanna-
bisefni. - jss

Tveir ungir menn keyptu ítrekað marijúana og seldu Akureyringum:

Ákærðir fyrir fíkniefnasölu

AKUREYRI Aðalathafnasvæði fíkniefna-
salanna var á Akureyri.

GENGIÐ 29.04.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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STJÓRNSÝSLA Sveitarstjórnarfólk á 
Suðurnesjum vill að lagst verði í 
frekari úttekt á hagkvæmni þess 
að starfsemi Landhelgisgæslunn-
ar verði flutt til Reykjanesbæjar. 
Þingmaður Suðurkjördæmis tekur 
undir það. Þau telja ýmsa ann-
marka á hagkvæmnismatinu sem  
innanríkisráðuneytið lét vinna.

Í ályktun Sambands sveitarfé-
laga á Suðurnesjum segir að mats-
skýrslan taki ekki á „þeim fram-
tíðarkostnaði er Landhelgisgæslan 
mun verða fyrir ef hún er áfram 
á þeim stað sem hún er í dag“ og 
er vísað í skýrsluna sem segir að 
núverandi aðstöðu Gæslunnar 
þurfi að bæta til lengri tíma litið.

Hefur sambandið því óskað eftir 
því að myndaður verði „samstarfs-
hópur stjórnvalda og sveitarfélaga 
á Suðurnesjum til að halda áfram 
þessari hagkvæmnisgreiningu 
svo allar hliðar málsins liggi ljós-

ar fyrir áður en ákvörðun verður 
tekin“. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
þingmaður Suðurkjördæmis, tekur 
undir þessa ályktun og segir í sam-
tali við Fréttablaðið að matsskýrsl-
an beri saman ólíka hluti.

„Það sem slær mig í þessu mati 
er að þar er verið að bera saman 
hvernig Gæslan er rekin núna, 
með útkalls- og bakvaktarfyrir-
komulagi, og hins vegar hvernig 
hún yrði rekin í Keflavík með auk-
inni og stórefldri starfsemi.“

Ragnheiður bætir því við að 
óvissuþættirnir sem skýrslan til-
tekur séu miklir og ekki sé hægt 
að taka framtíðarákvörðun byggða 
á henni. Þá átelur hún að ekkert sé 
minnst á hugsanlega yfirfærslu 
verkefna Varnarmálastofnunar til 
Landhelgisgæslunnar, en það gæti 
breytt niðurstöðu hagkvæmnis-
mats. Hún þvertekur fyrir að kjör-

dæmapot ráði för í afstöðu þing-
manna kjördæmisins.

„Auðvitað horfum við á málið 
með hagsmuni skattborgara að 
sjónarmiði en við viljum skoða 
hlutina ítarlega frá öllum hliðum 
því að við teljum að flutningur 
Gæslunnar sé til hagsbóta fyrir 
skattborgarana til frambúðar.“

Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra segir í samtali við Frétta-
blaðið að hann sé tilbúinn til að 
skoða málið áfram.

„Það er sjálfsagt að halda þess-
ari vinnu áfram og horfa þá til 
langs tíma. Við munum taka það 
til skoðunar.“ Í matinu kemur fram 
að til lengri tíma litið sé núverandi 
aðstaða ófullnægjandi og úrbóta sé 
þörf. Talsmaður Landhelgisgæsl-
unnar segir hins vegar við Frétta-
blaðið að ekki sé hægt að segja til 
um hvenær nauðsyn muni krefjast 
þess. thorgils@frettabladid.is

Vilja frekari úttekt á 
flutningi Gæslunnar
Sveitarstjórnarfólk og þingmaður segja hagkvæmnimat á flutningi Landhelgis-
gæslunnar ekki nógu heildstætt. Vilja að málið verði skoðað frá öllum hliðum.

VILJA FREKARI ÚTTEKT Sveitarstjórnarfólk á Suðurnesjum og þingmenn Suðurkjördæmis vilja frekari úttekt á hagkvæmni 
hugsanlegs flutnings Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SUMARIÐ Á 
LEIÐINNI?  Vor í 
lofti víðast hvar um 
helgina og jafnvel 
sumarveður  norð-
austanlands. Hitinn 
gæti náð allt að 17 
stigum norðaustan 
til í björtu veðri 
í dag. Vætusamt 
vestanlands en þar 
léttir til um tíma á 
morgun.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður
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Við berum þér kveðjur á baráttudegi,
bjartsýn við göngum framtíðarvegi.
Því hvert sem okkar leiðir liggja
að lífsins gæðum þarf að hyggja.
– Okkar hlutverk er að tryggja.
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gestum og gangandi réttu sporin vi  su ræna tónlist.

Barinn opinn. Enginn a gangseyrir.

Stjórn Samfylkingarfélagsins í Reykjavík

www.xs.isAllir velkomnir

Trúbadorinn og baráttusöngvarinn 
Hörður Torfason flytur nokkur lög.

Oddný Sturludóttir, borgarfulltrúi, stjórnar 
fjöldasöng.

1. maí 
fundur Samfylkingarfélagsins

Samfylkingarfélagið í Reykjavík býður 
borgarbúum til baráttufundar í Iðnó 
við Tjörnina sunnudaginn 1. maí.

Ræður flytja
Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins
Hrafnhildur Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
Ungra jafnaðarmanna

Stjórn Samfylkingarfélagsins í Reykjavík

Eftir útifund verkalýðsfélaganna 
liggur leiðin í Iðnó þar sem 
reykvískir jafnaðarmenn bjóða 
upp á kaffi og kleinur.

KJARAMÁL Samtök atvinnulífs-
ins (SA) segjast tilbúin að gera 
kjarasamning til þriggja ára eftir 
að ríkisstjórnin lýsti því yfir á 
fimmtudagskvöld að sjávarút-
vegsfyrirtækjum yrðu tryggð góð 
rekstrarskilyrði. 

Ekki er þó útséð með að samið 
verði til þriggja ára. SA vilja gera 
svokallaðan aðfarasamning til 15. 
júní. Þann sama dag hefst sumar-
leyfi Alþingis, en stefnt er að því 
að samþykkja lög um stjórn fisk-
veiða og komast að niðurstöðu um 
uppbyggingu samgöngumann-
virkja fyrir sumarleyfi. 

„Í raun erum við að tala um að 
þau fyrirheit sem gefin eru í yfir-
lýsingunni verði efnd,“ sagði Vil-
mundur Jósefsson, formaður SA, 
á fundi með fjölmiðlafólki í gær.

Það lokatilboð sem ríkisstjórn-
in gerði SA á fimmtudagskvöld er 
langt frá því að vera nægjanlegt, 
sagði Vilmundur. Þá sagði hann 
samtökin hafa slæma reynslu af 
loforðum ríkisstjórnarinnar, og 
vísaði þar til stöðugleikasáttmál-
ans. Þrátt fyrir þetta ákvað fram-
kvæmdastjórn SA að freista þess 
að ljúka gerð þriggja ára kjara-
samnings. 

„Við höfum ekki mikið í hendi 
annað en þau loforð að sjávarút-
vegsfyrirtækjum verði sköpuð 
góð rekstrarskilyrði. Það hlýtur 
að fylla mann mikilli bjartsýni,“ 
sagði Vilmundur. 

„Vonir okkar standa til þess að 
við náum samningum við verka-
lýðshreyfinguna. Það er allra 
hagur að auka hagvöxt í landinu og 
vinna okkur út úr þessum vanda. 
Við vinnum okkur ekki út úr nein-
um vanda með verkföllum,“ sagði 
Helgi Magnússon, formaður Sam-
taka iðnaðarins, sem sæti á í fram-
kvæmdastjórn SA.

 brjann@frettabladid.is

SA rétta fram sátta-
hönd til stjórnvalda
Samtök atvinnulífsins eru tilbúin til að semja til þriggja ára eftir nýtt útspil 
stjórnvalda. Stjórnvöld ætla að tryggja sjávarútvegsfyrirtækjum góð rekstrar-
skilyrði. Ákvörðun um samningstíma frestað þar til lög um fiskveiðar verða 

ÚTSPIL Hluti framkvæmdastjórnar Samtaka atvinnulífsins kynnti tillögu sína um 
samning til þriggja ára á fundi með fjölmiðlafólki í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ríkisstjórnin sendi Samtökum atvinnulífsins drög að ýtarlegri yfirlýsingu á 
miðvikudagskvöld þar sem farið er yfir þær aðgerðir stjórnvalda sem liðkað 
gætu fyrir gerð kjarasamninga til þriggja ára.

Í drögunum, sem Fréttablaðið hefur undir höndum, er farið yfir þær 
opinberu framkvæmdir sem til stendur að ríkið fari í, til dæmis byggingu nýs 
Landspítala, hjúkrunarheimila og framkvæmdir á vegum ofanflóðasjóðs. 

Til viðbótar er talað um að skilgreina verði hvaða aðrar framkvæmdir ríkis-
sjóður geti greitt fyrir. Þar er meðal annars vísað til samgönguframkvæmda 
á Suðvesturlandi sem fjármagnaðar verði með „sérstökum hætti“. Niður-
staða um þær framkvæmdir á að koma fyrir lok maí.

Í sérstakri bókun við drög að yfirlýsingu stjórnvalda er fjallað um sjávar-
útvegsmálin, sem hafa verið ásteytingarsteinn í viðræðum SA og ríkisins. 
Þar kemur fram að hagsmunaaðilum verði kynnt frumvarp um breytingar á 
lögum um stjórn fiskveiða. 

Eftir hagfræðilega greiningu á frumvarpinu tilnefni SA og ASÍ hvort sinn 
fulltrúann í nefnd stjórnvalda sem fara á yfir niðurstöður greiningarinnar. 
Þetta ætla stjórnvöld að gera til að „leita leiða til að ná frekari sátt um 
útfærslur sem tryggi sjávarútveginum góð rekstrarskilyrði“, segir í drögunum. 
Niðurstöður þeirrar yfirferðar eiga að liggja fyrir um mánaðamótin maí og 
júní.

Í drögunum er kveðið skýrt á um að þau miðist við að samningar til 
þriggja ára náist. Verði samið til skemmri tíma falli yfirlýsingin úr gildi.

Niðurstaða um deilumál fljótlega

ASÍ hafnaði í gær tilboði Samtaka atvinnulífsins um að semja til 
þriggja ára. Verkalýðshreyfingin vill gera kjarasamning sem gildir 
frá síðustu áramótum fram í febrúar á næsta ári, með launa-
hækkunum fyrir launamenn.

„Verkalýðshreyfingin er farin að hefja undirbúning að því að 
fara í allsherjaraðgerðir seinni hlutann í maí. Við látum ekki bjóða 
okkur þá kyrrstöðu sem hefur verið í þessu máli,“ segir Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ.

„Ef þeir vilja koma aftur að borðinu geta menn ekki látið eins 
og ekkert hafi gerst. Verkalýðshreyfingin er ekki jójó í höndum 
atvinnurekenda sem þeir geta hent til og frá eftir því sem þeim 
hentar hverju sinni,“ segir Gylfi. 

Kjarasamningur til þriggja ára var svo gott sem tilbúinn 15. apríl 
síðastliðinn, þegar slitnaði upp úr viðræðum. Gylfi segir ekki hægt 
að snúa klukkunni til baka, SA hafi misst af þeim strætisvagni.

Í millitíðinni hafi náðst samningar við Elkem um verulegar 
kjarabætur fyrir starfsmenn. Ýmis atriði í þeim samningi séu 
vissulega ekki fordæmisgefandi, enda Elkem að láta starfsmenn 
njóta góðs gengis fyrirtækisins. Önnur atriði gefi klárlega for-
dæmi, til dæmis almennar launahækkanir og afturvirkni.

„Ég held að SA hafi gengið þannig fram af nánast öllum lands-
mönnum að það er lítil stemming fyrir því að horfa til þess að 
gera þriggja ára samning,“ segir Gylfi.

Segir verkalýðshreyfinguna ekki jójó SA

UNDIRBÚA VERKFALL Gylfi Arnbjörnsson segir ekki 
hægt að snúa klukkunni aftur til miðs mánaðar. 
Vinnuveitendur hafi misst af þeim strætisvagni.

Spilar þú tölvuleiki?
JÁ  41,6%
NEI  58,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Horfðir þú á konunglega brúð-
kaupið í beinni útsendingu?

Segðu skoðun þína á visir.is

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst 

ÞJÓÐKIRKJAN Kosið verður að nýju 
til vígslubiskups í Skálholti í byrj-
un júlímánaðar þessa árs. Sú 
kosning sem fór fram fyrr í mán-
uðinum hefur verið ógilt eftir að 
séra Agnes M. Sigurðardóttir, 
sóknarprestur í Bolungarvík og 
prófastur Vestfjarðaprófastsdæm-
is, kærði úrslitin. 

Agnes lenti í þriðja sæti í fyrri 
umferð kosninganna, og munaði 
þar einu atkvæði á henni og séra 
Jóni Dalbú Hróbjartssyni. Ástæða 
kærunnar var sú að kjörnefnd tók 
gild tvö atkvæði sem póstlögð voru 
þremur dögum eftir að frestur 

rann út. Kjörstjórn þjóðkirkjunnar 
sagði af sér í kjölfarið. Skipa þarf 
nýja kjörstjórn til að hafa yfirum-
sjón með kosningunum í júlí. 

Séra Sigrún Óskarsdóttir, prest-

ur í Árbæjarkirkju, varð hlut-
skörpust í kosningunum.

Ákveðið hefur verið að leggja 
fram nýja kjörskrá sem tekur 
gildi 1. maí 2011. 149 prestar eru 
á kjörskrá, en tveir þeirra presta 
sem voru á kjörskrá 1. febrúar síð-
astliðinn hafa ekki lengur kosn-
ingarétt þar sem þeir hafa látið af 
störfum. 

Á Íslandi eru tveir vígslubiskup-
ar. Situr annar á Hólum í Hjaltadal 
og hinn í Skálholti í Biskupstung-
um. Vígslubiskupsembættið geng-
ur næst biskupsembættinu.  
 -  sv

Kjörstjórn þjóðkirkjunnar segir af sér eftir að kosningar til vígslubiskups voru kærðar: 

Kosið verður á ný í byrjun júlí

SKÁLHOLT Tveir vígslubiskupar starfa 
á Íslandi, annar í Skálholti og hinn á 
Hólum í Hjaltadal.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HEILBRIGÐISMÁL Næstum fimmta 
hverju fóstri á Íslandi er eytt, 
samkvæmt tölum sem birtust í 
Talnabrunni Landlæknis í gær. 
Samanborið við Norðurlönd eru 
fóstureyðingar þó tiltölulega fáar.

Tölurnar byggja á gögnum 
frá 2009. Það ár voru tæplega 81 
þúsund fóstureyðingar gerðar 
á Norðurlöndum. Hlutfallslega 
flestar í Svíþjóð, eða 335 á hverja 
1000 lifandi fædda, en fæstar í 
Finnlandi. Á Íslandi voru gerðar 
193 fóstureyðingar á móti hverj-
um 1000 sem fæddust lifandi. - jhh

Tölur Landlæknisembættisins:

Fimmta hverju 
fóstri er eytt 

KJÖRKASSINN



Gildir til 1. maí á meðan birgðir endast.

599kr/stk

PEKANBAKA

799kr/pk

NICKY ELITE
12 WC-RÚLLUR

279kr/pk

HELLO KITTY
FROSTPINNAR

899kr/stk

2 HÆÐA 
SÚKKULAÐIKAKA

259kr/stk

FJALLABRAUÐ

NÝTT

NÝTT

1.698kr/kg.

GOTT VERÐ

1.698kr/kg.

GOTT VERÐ

1.398kr/kg.

GOTT VERÐ3.598kr/kg.

GOTT VERÐ

Merkt verð 3.998.-

Úrval af vörum í cupcake baksturinn
-fæst í Kringlu, Skeifu, Smáralind, Akureyri, Garðabæ og Holtagörðum

GEL MATARLITIR
Gefa sterkan og 
góðan lit.

KÖKUSKRAUT

Hentar vel til að 

skreyta cupcakes 

og eftirrétti

Cupcake 
      vörur

TILBOÐ

GOTT VERÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa
        

20% AFSLÁTTUR AF 

FÆÐUBÓTAREFNUM

UM HELGINA

Nautalundir innfluttar
frosnar

Svínalundir innfluttar
frosnar

Nautagúllas
Nautaat

Nautasnitsel
Nautaat
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SÝRLAND, AP Þúsundir mótmælenda 
héldu út á götur helstu borga Sýr-
lands í gær og lýstu yfir stuðningi 
við íbúa borgarinnar Daraa, sem 
hefur síðan á mánudag verið undir 
umsátri hersins. Margir hrópuðu: 
„Við erum ekki hrædd!“

Öryggissveitir skutu á mótmæl-
endur í höfuðborginni Damaskus og 
Latakia, en í Daraa, sem hefur verið 
miðpunktur mótmælanna, þorir fólk 
varla lengur út á götur. Sumir þorðu 
ekki einu sinni að fara til föstudags-
bæna í moskum borgarinnar í gær.

Mótmælendurnir hafa nú í sex 
vikur krafist afsagnar Bashars 
Assad forseta og víðtækra umbóta 
á stjórnarháttum landsins. Assad lét 
að nokkru undan kröfum mótmæl-
enda og fékk stjórn sína til þess að 
afnema neyðarlög, sem hafa verið í 
gildi í landinu áratugum saman. 

Ekkert bólar þó á afnámi þeirra 
í reynd. Þvert á móti hefur Assad, 
sem er menntaður í Bretlandi, í 
auknum mæli gripið til þess ráðs 
að beita hersveitum sínum af fullri 
hörku gegn mótmælendum, jafnvel 
þótt mótmælin hafi verið friðsam-
leg.

Herliðið í Daraa hefur sér til 
stuðnings bæði leyniskyttur og 
skriðdreka. Aðgerðir hersins hafa 
kostað hundruð manna lífið og hafa 
þær orðið æ harkalegri.

Aðgerðir Assads vekja upp minn-
ingar Sýrlendinga um hörku föður 
hans, Hafez al Assad, sem barði 
niður uppreisn súnní-múslima árið 
1982 með því að siga hersveitum 
sínum á bæinn Hama. Þar voru að 
minnsta kosti tíu þúsund manns 
myrtir.

Assad hefur bannað starfsemi 

erlendra fjölmiðla í landinu nær 
algerlega og takmarkað mjög 
aðgang að þeim stöðum landsins 
þar sem óróa hefur gætt. Af þess-
um sökum er nánast ómögulegt að 
fá öruggar fréttir af því sem er að 
gerast.

Á myndbandi sem birt var á vef-
síðunni Youtube mátti þó sjá mót-
mælendur í Damaskus hrópa: „Ó, 
mikli her Sýrlands! Léttu umsátr-
inu af Daraa!“

Einnig mátti sjá þúsundir mót-
mælenda fyrir utan borgina Homs 
hrópa: „Bless, bless, Bashar! Við 
sjáumst í Haag!“ Mótmælend-
ur hafa sagt að draga eigi Bashar 
Assad forseta fyrir Alþjóðlega 
sakadómstólinn í Haag, þar sem 
stríðsglæpir og glæpir gegn mann-
kyni eru teknir til umfjöllunar.

 gudsteinn@frettabladid.is

Þúsundir mótmæla 
ógnarstjórn Assads
Stjórnarherinn í Sýrlandi gerist æ stórtækari í árásum sínum á mótmælendur, 
sem í sex vikur hafa krafist afsagnar Assads forseta. Þúsundir manna héldu 
samt út á götur helstu borga landsins í gær og hrópuðu: Við erum ekki hrædd.

MÓTMÆLI Í KAMISHLI Myndin er tekin af íbúa borgarinnar, enda fá erlendir fjölmiðlar ekki að koma nálægt neinum mótmælum.

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 
112 Reykjavík, sími 522 4500 www.ILVA.is 

mánudaga - föstudaga 11-18:30
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

einfaldlega betri  kostur

SUMMER. Kolagrill. H70, Ø45 cm. Verð 14.900,-

Borðum 
úti í sumar

Háaleitisbraut 66, 1O3 Reykjavík, Sími 528 44OO

hringja í söfnunar-
símann 9O7 2OO2, 
gefa framlag á
framlag.is,
gjofsemgefur.is eða 
á söfnunarreikning 
O334-26-886,
kt. 45O67O-O499. 

Ný nálgun við mataraðstoð
Hjálparstarf kirkjunnar ætlar að hverfa frá 
matargjöfum í poka og veita í staðinn barnafólki 
mataraðstoð með inneignarkortum í verslunum. 

Valgreiðsla hefur verið send í 
heimabanka þinn. Með því að
greiða hana styður þú innanlands-
aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar og
hjálpar til sjálfshjálpar.

www.help.is
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1 Hvaða skóli sigraði í úrslita-
keppni Skólahreysti í fyrrakvöld?

2 Hvaða sautján ára Íslendingur á 
tvo afa sem hafa farið í konunglegt 
brúðkaup í Bretlandi?

3 Hver semur Þjóðhátíðarlagið í 
ár?
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1. Holtaskóli í Reykjanesbæ 2. Óðinn Páll 
Ríkharðsson 3. Páll Óskar Hjálmtýsson

VÍSINDI Heiðursvísindamaður árs-
ins 2011 á Landspítala er Einar 

Stefánsson augn-
læknir. Tilkynnt 
var um þetta á 
Vísindum á vor-
dögum á Land-
spítala sem hóf-
ust í gær. 

Einar er mikil-
virkur vísinda-
maður og hefur 

beitt sér sérstaklega í nýsköpun 
og stofnun sprotafyrirtækja sem 
byggja á vísindalegum grunni. 
Vísindastörf Einars og samstarfs-
manna hafa leitt til fjölmargra 
merkra uppgötvana og nýsköp-
unar, segir í tilkynningu frá LSH. 
Ritrýndar greinar Einars eru 
yfir 200 talsins, auk fjölda bóka-
kafla, einkaleyfa og mörg hundruð 
ágripa á ráðstefnum.  Hann hefur 
verið heiðraður víða um heim 
fyrir vísindastörf. - shá

Heiðursvísindamaður 2011:

Einar Stefánsson 
heiðraður af LSH

EINAR STEFÁNSSON

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
dæmdur í Héraðsdómi Suður-
lands fyrir að ráðast á annan 
mann á veitingastaðnum Lundan-
um í Vestmannaeyjum.

Maðurinn hrinti fórnarlambinu 
harkalega sem við það féll í gólfið 
og fékk áverka. Árásarmaðurinn 
játaði sök fyrir dómi. Jafnframt 
viðurkenndi hann bótakröfu fórn-
arlambsins upp á tæplega hálfa 
milljón króna. Maðurinn á minni 
háttar sakaferil að baki en dóm-
urinn sagði árásina tilefnislausa 
og ruddalega. - jss  

Greiði hálfa milljón í bætur:

Tilefnislaus og 
ruddaleg árás

VIÐSKIPTI Eignabjarg, dótturfélag 
Arion banka, auglýsti í fyrrdag að 
verslanakeðjan 10-11 væri til sölu. 

Verslanakeðjan tilheyrði áður 
Högum en var skilin frá henni í 
kjölfar tilmæla Samkeppniseftir-
litsins haustið 2009 eftir að Arion 
banki tók rekstur Haga yfir. Sam-
kvæmt tilmælunum var mælst 
til þess að allir möguleikar yrðu 
skoðaðir til að selja Haga í fleiri 
en einum hluta í því skyni að örva 
samkeppni. Eignabjarg tók við 
Högum í fyrra.

Í samkomulagi Arion banka 
við Jóhannes Jónsson, stofnanda 

Bónuss, felst að honum og fjöl-
skyldu hans er meinuð samkeppni 
við Haga á matvörumarkaði næsta 
árið. Fréttablaðið greindi frá því í 
fyrra að af þeim sökum væri ólík-
legt að fjölskyldan keypti rekstur-
inn þótt engin klásúla í samning-
um beinlínis bannaði það. 

Verslanir 10-11 eru 23 talsins 
á höfuðborgarsvæðinu, í Reykja-
nesbæ og á Akureyri og nam velta 
þeirra sjö prósentum af heildar-
veltu Haga á sínum tíma. 

Í auglýsingu frá Eignabjargi 
kemur fram að til standi að selja 
verslunina í heilu lagi.  - jab

Dótturfélag Arion banka hefur ákveðið að selja 23 verslanir:

10-11 verslanirnar í opið söluferli

EIN VERSLANA 10-11 Til stendur að selja 
rekstur matvörukeðjunnar í einu lagi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?



Beint flug með Icelandair

Alicante 
í maí með VITA

Verð frá 159.900 kr. *
og 15.000 Vildarpunktar 

Orihuela Costa Resort
12. – 19. maí 

á mann m.v. 2 í tvíbýli
Innifalið: Flug til Alicante, flugvallaskattar, akstur til og frá flugvelli, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn.
* Verð án Vildarpunkta 169.900 kr.

Síðustu sætin í maí á tilboði
5., 12. og 19. maí 

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni 
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. 
Auk þess eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú
stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur

VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Skemmtileg vikuferð í sólina á Spáni með Heilsuborg og Sirrý þar sem fléttað er saman hreyfingu, gleði, 
dekri og fræðslu. Heilsukokkur matreiðir kræsingar fyrir hópinn. Hentar fyrir einstaklinga og hópa, konur 
og karla á öllum aldri. Gist er á litlu, fallegu hóteli sem er eingöngu fyrir Heilsuborgarhópinn.

Sirrý og Anna Borg sjúkra- og einkaþjálfari
sjá um fararstjórn og námskeið á Spáni.Einstakt verð!

Anna og Sirrý kynna 
ferðina á skrifstofu VITA 
mánudaginn 2. maí 
frá kl. 16 - 18. 

Komdu léttari heim

Verð frá 69.900 kr. 
Innifalið: Flug fram og tilbaka og skattar.
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PALESTÍNA, AP Leiðtogar tveggja 
helstu fylkinga Palestínumanna, 
Fatah og Hamas, stefna á að hittast 
í Kaíró á þriðjudaginn í næstu viku 
til að undirrita og staðfesta sögu-
legan samning þeirra, sem kynntur 
var á miðvikudaginn.

Samningurinn felur í sér sam-
starf Hamas og Fatah um bráða-
birgðastjórn á herteknu svæð-
unum, bæði Vesturbakkanum og 
Gaza. Þá er stefnt að kosningum 
innan árs.

Samkvæmt samkomulaginu 
verður Mahmoud Abbas, leiðtogi 
Fatah, áfram forseti Palestínu-
stjórnar fram að kosningum. 

Palestínumenn virðast ekki gera 
sér neinar vonir um friðarsam-
komulag við Ísrael á næstunni og 
stefna að því að óska næsta haust 
viðurkenningar öryggisráðs Sam-
einuðu þjóðanna á sjálfstæðu Pal-
estínuríki.

Abbas sagðist þó í gær koma 
strax til að ræða við Ísraela, bjóði 
þeir honum til viðræðna, en þó 
með því skilyrði að framkvæmdir 

tengdar ísraelskum landtökumönn-
um verði stöðvaðar.

Ísraelskum stjórnvöldum líst 
hins vegar ekkert á blikuna og 
segja að Abbas hafi nú gengið til 
liðs við hryðjuverkamenn, vegna 
þess að Hamas hafi það enn á 
stefnuskrá sinni að eyða Ísraels-
ríki.

Sveinn Rúnar Hauksson, for-
maður Félagsins Ísland-Palestína, 
segir að Hamas-samtökin hafi þó í 
reynd viðurkennt tilverurétt Ísra-
elsríkis.

„Palestínska þjóðin og öll stjórn-
málaöfl hennar, þar með talin 
Hamas, hafa lýst yfir vilja til að 
stofna sjálfstætt ríki innan landa-
mæranna frá 1967,“ segir Sveinn 
Rúnar. „Í því felst söguleg eftir-
gjöf á 78 prósentum lands Palest-
ínu undir Ísraelsríki.“

Sveinn Rúnar segir að í þessu 
felist að sjálfsögðu viðurkenning á 
Ísraelsríki, „þótt áróðursmeistar-
ar þess virðist trúa á aðferðir Göb-
bels, að fólk trúi því á endanum 
sem er endurtekið nógu oft“. - gb

Hamas og Fatah undirrita samning í Kaíró eftir helgi:

Bráðabirgðastjórn á 
herteknu svæðunum 

ISMAIL HANIYA Leiðtogi Hamas-samtakanna á Gasasvæðinu hélt blaðamannafund 
að loknum föstudagsbænum múslima í gær, tveimur dögum eftir að samkomulag 
tókst við Fatah. NORDICPHTOS/AFP

ÖRN Í ÚTRÝMINGARHÆTTU Binay 
nefnist þessi örn á Filippseyjum. Hann 
er af filippseyskri arnartegund sem nú 
er í útrýmingarhættu. Einungis 500 
pör eru úti í náttúrunni. NORDICPHOTOS/AFP

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.

Verið velkomin.

SKEMMDARVERK Óprúttnir skemmdarvargar rifu 
upp fjölda pakkninga með Fréttablöðum, ætl-
uðum blaðberum, í Kópavogi í nótt. Blöðunum 
dreifðu þeir um götur bæjarins, síðu fyrir síðu, 
svo úr varð mikill óþrifnaður.

Lögregla lét Pósthúsið, sem sér um dreif-
inguna, vita um klukkan fimm í gær-
morgun og sendi Pósthúsið rakleiðis 
menn og bíla á staðinn til að þrífa 
upp blöðin. Þrifin tóku á fjórðu 
klukkustund.

Blöðin voru úr fimm hverfum, alls 
um fimm hundruð blöð.

Pósthúsið og 365, útgáfufélag 
Fréttablaðsins, líta málið alvarlegum 

augum og verður málið væntanlega kært til lög-
reglu.

Fréttablaðið óskar eftir ábendingum frá hverj-
um þeim sem kunna að hafa 

orðið varir við skemmdar-
verkin í nótt. Eru þeir 

sem telja sig hugsan-
lega geta varpað ein-
hverju ljósi á málið 

beðnir að hafa sam-
band við Pósthúsið, í síma 

585 8300.  - sh

Pósthúsið og 365 óska eftir upplýsingum um skemmdarvarga í Kópavogi:

Dreifðu Fréttablöðum um götur

FRÉTTABLAÐIÐ Fimm hundruð eintök af blaðinu 
lágu á víð og dreif um götur Kópavogs.

MENNING Forseti Íslands skip-
aði í gær nýja dómnefnd fyrir 
Íslensku menntaverðlaunin. 

Í dómnefnd sem fjallar um 
kennara koma ný Guðrún Geirs-
dóttir lektor, Gísli Jafetsson 
aðstoðarframkvæmdastjóri og 
Anita Sigurbergsdóttir leiðtoga-
fræðingur. Í dómnefnd sem 
fjallar um skóla og námsefni 
koma ný Lilja Jónsdóttir lektor, 
dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir 
framkvæmdastjóri og Kári Arn-
órsson fv. skólastjóri Fossvogs-
skóla. - óká

Íslensku menntaverðlaunin:

Forseti Íslands 
skipar í nefnd



vnr. 10220784
vnr. 10221525

vnr.10205053

 
Svona gerum við gegn mosa. 

Notum mosaeyði eða:

1. Tætum, rökum eða klórum 

 mosann í grasflötinni. 

2. Berum grasáburð á grasflötina. 

3. Berum kalkáburð á grasflötina.

4. Sáum grasfræi í sárin.

5. Gott að blanda grasfræi 

 saman við úrvals gróðurmold 

 áður en sáð er. 

6. Græn og falleg gras-

 flöt eftir 2-3 vikur.

Laufhrífur 

TILBOÐ

1.290

Illgresiseyðir
Casoron 1kg.

3.499

vnr

Frábært verð, 10 kg.

1.995kr

Garðablámi

Vinnan í
garðinum

vnr.11494000

999kr

tilboð
allt að 100sm

Sýpris

999kr

SUMARTILBOÐ

Frostþolnir
útipottar

11441587-88-89
11441593-94-95

Aðeins brot af úrvalinu

18 cm á hæð 1.490kr

24 cm á hæð 1.990kr

31 cm á hæð 2.990kr

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

alla föstudaga og laugardaga

Liljur og
blandaðir vendir

Vorlaukar

40%
afsláttur

Kryddplöntur: 
Thymian ,  Oregano, Melissa, 
Lavender og Rósmarin

Kryddplöntur

Mikið úrval

stórar og 

flottar plöntur

Tilboð

99kr

Tet a tet

Meðan 

birgðir endast

Turbokalk
12.5 kg

TILBOÐ

1.895
2.249,-,

1.699

Grasfræ 1kg 
garðablanda

Garðakalk
12.5 kg

Mosaeyðir
5 kg fata

TILBOÐ

3.395
3.995,-

TILBOÐ

1.795
  2.100,-  2.100,-

Alhliða garðáburður

OPIÐ
1. maí 

Grafarholti og 
Skútuvogi 

Hægt að planta
beint út í garð.

ís á101 kr.
Í Skútuvogi alla helgina

0k
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ATVINNUMÁL Kristján Freyr Krist-
jánsson var ráðinn nýr fram-
kvæmdastjóri Innovit, nýsköp-
unar- og 
frumkvöðlaset-
urs. Ákvörð-
unin var tekin 
á stjórnarfundi 
fyrirtækisins í 
vikunni. Krist-
ján tekur við 
stöðu Andra 
Heiðars Krist-
inssonar frá 
og með 1. júlí 
næstkomandi, en Andri hefur 
stýrt Innovit frá stofnun þess. 
Hann flyst nú til Bandaríkjanna í 
framhaldsnám. 

Á fundinum kynnti Kristján 
meðal annars tillögur sínar að 
enn frekari eflingu nýsköpunar-
umhverfisins á Íslandi í sam-
starfi við þær fjölmörgu stofnan-
ir sem starfað hafa með Innovit.
 - sv

Nýr framkvæmdastjóri: 

Kristján ráðinn 
til Innovit

Fundað um uppbyggingu
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
fundaði í gær með forstjóra álsviðs 
Rio Tinto og yfirmanni Evrópudeildar 
þess ásamt stjórnendum álversins í 
Straumsvík. Á vef embættisins kemur 
fram að rætt hafi verið um uppbygg-
ingu og endurnýjun í Straumsvík, en 
verja á um 60 milljörðum króna til 
framkvæmdanna. 

FORSETI ÍSLANDS

KRISTJÁN FREYR 
KRISTJÁNSSON

MENNING Hugtakið um sæmdarrétt listamanna þarf að 
skýra í lögum og jafnvel endurhugsa frá grunni. Það 
er mat tveggja ungra fræðimanna, sem voru frum-
mælendur á vel sóttu málþingi Reykjavíkurakademí-
unnar í gær, sem bar yfirskriftina: „Er sæmdarréttur 
tímaskekkja“.

Málefnið er ofarlega á baugi í menningarheiminum 
vegna deilu um notkun listamanna á bókinni Flora 
Islandica við gerð listaverksins „Fallegasta bók í 
heimi“, sem var hluti af sýningunni Koddu.

Útgefandi bókarinnar var ósáttur við meðferð lista-
mannanna á bókinni, sem var ötuð út í matarleifum, 
og töldu að brotið væri á sæmdarrétti höfunda hennar.

Egill Viðarsson, meistaranemi í þjóðfræði, sagði í 
fyrirlestri sínum að sæmdarréttur listamanna væri 
ekki órjúfanlegur hluti af höfundarrétti. Málið sé að 
hluta til af siðferðislegum og tilfinningalegum toga.

Hann bætti við í samtali við Fréttablaðið að í sæmd-
arrétti væri líka falinn tvískinnungur. „Þetta á stund-
um við og stundum ekki og er orðið eins konar  valda-
tæki til að skelfa listamenn og heftir tjáningarfrelsi.“

Egill sagðist álíta að nú til dags afsöluðu listamenn 
hluta af siðferðislegum rétti sínum strax við útgáfu 
og erfitt væri að framfylgja lögum um sæmdarrétt 
þegar stafræn tækni stendur öllum til boða.

Teitur Skúlason sérhæfir sig í hugverkarétti og 
fjallaði um málið frá lagalegu sjónarmiði. Hann sagði 
í samtali við Fréttablaðið að afar erfitt væri að skil-
greina brot á sæmdarrétti.

„Túlkun og beiting laganna um sæmdarrétt er 
óskýr og það þarf að bæta úr því. Skýring laganna 

og frekari lagasetning gæti hins vegar reynst erfið, 
vegna þess að fagurfræði og mat listamanna er afar 
óheppilegur grunnur að lagasetningu.“

Hannes Lárusson, einn sýningarstjóra Koddu, seg-
ist þeirrar skoðunar að sæmdarrétturinn í íslensku 
listaumhverfi sé í raun merkingarlaust hugtak.

„Menn vita ekki hvar mörkin liggja í þessu.“ 
 thorgils@frettabladid.is

Sæmdarrétt þarf að 
skýra í lögunum
Fræðimenn telja sæmdarrétt listamanna óskýran í lögum. Sýningarstjóri um-
deildrar listsýningar segir sæmdarrétt á Íslandi vera merkingarlaust hugtak. 

UMDEILD LISTSKÖPUN Verkið „Fallegasta bók í heimi“ hefur 
vakið upp líflega umræðu um rétt listamanna yfir verkum 
sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Styrkir til rannsókna og verkefna 
í verkfræði, jarðefnafræði, 

byggingariðnaði, arkitektúr, 
tækni fræði og til skipasmíða

Styrkir úr Menningar- og framfarasjóði Ludvigs Storrrrto

Stjórn Menningar- og framfarasjóðs Ludvigs Storr hefur 
ákveðið að veita styrki, samtals allt að 15 milljónum króna, í 
tilefni af 30 ára afmæli sjóðsins og 100 ára afmæli Háskóla
Íslands.

Tilgangur sjóðsins er samkvæmt skipulagsskrá að stuðla að framförum
á sviði jarðefnafræða, byggingariðnaðar og skipasmíða með því að 
styrkja vísindamenn á sviði jarðefnafræða, verkfræðinga, arkitekta, 
tæknifræðinga og iðnaðarmenn til framhaldsnáms, svo og að veita styrki
til rannsókna á hagnýtum úrlausnarefnum í þessum greinum.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2011.

Umsóknareyðublöð og frekari upplýsingar er hægt að nálgast á
heimasíðu Háskóla Íslands, www.hi.is, heimasíðu sjóðsins á sjóðavef
Háskóla Íslands, www.sjodir.hi.is og vefslóðinni www.ludvigstorr.is.

Umsóknir skulu sendar í ábyrgðarpósti til Menningar- og framfarasjóðs
Ludvigs Storr, Laugavegi 15, 101 Reykjavík.

Fyrirhugað er að úthlutun styrkja fari fram á haustmánuðum 2011.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður P. Gíslason í síma 861 3173, 
hagvis@centrum.is.

Eurovisionleikur Íslandsbanka
Vinir Sjonna taka lagið á Blómatorginu í Kringlunni í dag kl. 15.00. 
Á sama tíma verður þremur heppnum sigurvegurum í Eurovisionleik 
Íslandsbanka afhent risa gjafakort í verðlaun.

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4000

DANMÖRK Réttarhöld yfir dönskum hjónum sem 
misþyrmdu og vanræktu níu börn sín standa nú 
yfir. Hjónin bjuggu síðast með börn sín í niður-
níddu húsi í bænum Brønderslev á Norður-
Jótlandi. Þau eru sökuð um að hafa misþyrmt 
börnum sínum kynferðislega, þá helst elstu 
dótturinni sem er 21 árs gömul, og látið börnin 
búa við algjörlega óviðunandi aðstæður. Elsta 
dóttirin tilkynnti málið til yfirvalda á síðasta 
ári. Hjónin neita bæði sök. 

Málið er talið hið alvarlegasta sinnar tegund-
ar sem upp hefur komið í Danmörku, en mikið 
hefur verið fjallað um réttarhöldin í dönskum 
fjölmiðlum. 

Börnin níu höfðu verið látin ganga um ber-
fætt og þeim misþyrmt gróflega með bareflum. 

Lögreglumenn sem komu á vettvang hafa lýst 
þeim hræðilegu aðstæðum sem börnin voru 
látin búa við og sögðu að heimilið hefði angað 

af saur og hlandi. Hvergi hefði verið pláss fyrir 
börnin til að leika sér og eldhúsið hefði verið 
uppfullt af rusli og óhreinindum. Heimilishund-
ur hefði gert þarfir sínar innandyra og hvergi 
hefði verið að sjá fóður eða vatn handa honum. 

Fimm dauðir hestar fundust við húsið og 
höfðu hræin verið étin af rottum og músum. 
Tveir hestar til viðbótar fundust á lífi, en voru 
afar hætt komnir sökum vannæringar og van-
rækslu. Lögreglan fékk fyrstu tilkynningarn-
ar um fjölskylduna árið 2006. Hjónin höfðu þá 
flust á milli bæjarfélaga til að forðast inngrip 
frá yfirvöldum. Þau voru þó ekki handtekin 
fyrr en á síðasta ári. Búist er við því að aðal-
meðferð gegn hjónunum standi fram í næstu 
viku. - sv

Dönsk hjón handtekin fyrir hrottafengin níðingsverk og vanrækslu:

Óhugnanlegt níð gegn níu börnum

HROTTAFENGIÐ MÁL Danska lögreglan fékk fyrstu til-
kynninguna um fjölskylduna árið 2006. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

REYKINGABANN Í KÍNA Kínversk 
stjórnvöld hafa sett bann við 
reykingum á svæðum innandyra sem 
ætluð eru almenningi, en þessi maður 
er á ferli utandyra í Peking og því í 
fullum rétti.  NORDICPHOTOS/AFP



Munið árlegt 1. maí kaffi
Rafiðnaðarsambandsins og MATVÍS
að Stórhöfða 27, Grafarvogsmegin,
í nýju húsnæði Rafiðnaðarskólans,
að lokinni kröfugöngu og útifundi.

RAFIÐNAÐARSAMBANDS ÍSLANDS OG MATVÍSS

1. maíkaffi1. maíkaffi

MATVÆLA- OG VEITINGAFÉLAG
ÍSLANDS

RAFIÐANAÐARSAMBAND
ÍSLANDS

GÖNGUM TIL KJARASAMNINGA – AF FULLRI ALVÖRU!
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greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

í Kópavogi

Aðventukaffi með
eldri borgurum
Samfylkingin í Kópavogi býður eldri borgurum í 
aðventukaffi laugardaginn 28. nóvember frá 
klukkan 10.00 til 12.00 í húsnæði flokksins 
Hamraborg 11, 3. hæð.
Meðal góðra gesta: Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi
Rannveig Guðmundsdóttir, f.v. alþingiskona og
Magnús Orri Schram, þingmaður. Einnig les rithöfundurinn
Jón Karl Helgason nýútkominni ævisögu um Ragnar í Smára

Hlökkum til að sjá ykkur

1. maí kaffi 
Samfylkingin í Kópavogi býður í kaffi 1. maí í Hamraborg 
11, 3. Hæð kl:15:00

Ræðumenn:
Árni Páll Árnason, efnahags - og viðskiptaráðherra, 
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands og Guðríður Arnardóttir, oddviti Samfylkingar-
innar í Kópavogi.

Tónlist og fjöldasöngur

Stjórnin

A
ð virtri beiðni umbjóðanda yðar, þ.m.t. tilgangi hennar, 
þeirrar fjárhæðar sem um er að ræða, þeim hagsmun-
um sem eru í húfi, þeim gögnum sem beiðninni fylgdu 
og þeim sjónarmiðum sem lögð eru til grundvallar af 
hálfu bankans við mat á henni, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga 

um gjaldeyrismál, er það niðurstaða Seðlabankans að fallast 
á beiðnina og er félögunum saman veitt heimild til úttektar af 
gjaldeyrisreikningi að fjárhæð 7.270 evrur og 150 sterlingspund.

Ofangreint er hvorki frá þeim 
tíma þegar amma var ung né frá 
Norður-Kóreu. Þetta var skrifað 
í Seðlabanka Íslands í fyrradag 
og undirritað af aðstoðarseðla-
bankastjóranum og staðgengli 
forstöðumanns gjaldeyriseftir-
lits bankans. 

Samherji má sem sagt taka út 
sem svarar til rúmlega einnar milljónar króna svo starfsmenn 
fyrirtækisins geti sótt sjávarútvegssýninguna í Brussel í næstu 
viku.

Það er ekki síst út af svona rugli sem álit fólks á ríkisstjórninni 
er lítið. Ekki þarf forsögu Þorsteins Más forstjóra, um að þrettán 
manns hafi komið að málinu og eytt í það fimmtán klukkutímum, 
til að hneykslast. 

Í óskapnaðinum sem regluverkið um gjaldeyrishöftin er birtist – 
óvart líklega – afstaða stjórnvalda til atvinnulífsins. Fyrirtækjum 
eru settar skorður um hvernig þau mega ráðstafa eigin peningum 
og á þessu dæmi Samherja sést glögglega að þær skorður eru 
fáránlegar. 

Forkólfar atvinnurekenda hafa því nokkuð til síns máls þegar 
þeir segja ríkisstjórnina standa sig illa gagnvart atvinnulífinu, 
með tilheyrandi skaða fyrir fyrirtækin og um leið fólkið í landinu. 
Auk gjaldeyrishaftanna koma þar til skattastefnan, afstaðan til 
virkjana og stóriðju og fleira. 

Í gær birti hins vegar til í samskiptum ríkisstjórnarinnar og 
atvinnulífsins. Eftir mánaðabaráttu særðu Samtök atvinnulífs-
ins út yfirlýsingu úr Stjórnarráðinu um ýmsar verklegar fram-
kvæmdir sem ráðast á í. Þrátt fyrir að samtökin – og aðrir – hafi 
ömurlega reynslu af yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum  við 
stöðugleikasáttmálann 2009 ætla þau að treysta því að nú fylgi 
efndir orðum. 

Mikið er í húfi fyrir samfélagið. Störfum þarf að fjölga og 
almenn hagsæld að aukast. Þetta vita ráðherrarnir og hafa svosem 
vitað lengi en lítið aðhafst til að rétta stöðuna við. Ráðherrarnir 
vita líka að það er mikið í húfi fyrir ríkisstjórnina. Standi hún 
ekki við yfirlýsingar sínar nú eru dagar hennar einfaldlega taldir. 

En ekki er allt unnið með fleiri störfum og auknum umsvifum 
í atvinnulífinu. Það þarf að hætta svona bulli eins og Samherja-
menn þurftu að standa í til að komast til Brussel.

Nú skulu sköpuð störf en þurfir þú eina milljón 
í evrum áttu það undir vilja embættismanna.

Ríkisstjórnin ræð-
ur örlögum sínum 

Þegar síðasta vaxtaákvörð-
un var kynnt fylgdi alvar-
leg viðvörun frá hagfræð-
ingum Seðlabankans vegna 

þeirra kauphækkunartilboða sem 
þá höfðu verið kynnt. Sérfræðingar 
bankans töldu að launabreytingar 
gætu farið yfir þau mörk sem stöð-
ugleikinn þolir.

Í ljósi alls þess sem á undan er 
gengið í þjóðarbúskapnum vekja 
viðbrögðin við þessari aðvörun 
athygli. Ríkisstjórnin hefur ekki 
tekið afstöðu til hennar. Forystu-
menn ASÍ og SA hafa ekki veitt and-
svör. Enginn hefur tekið málið upp á 
Alþingi. Fjölmiðlar láta aðvörunina 
eins og vind um eyru þjóta. 

Gríðarleg 
framför hefur 
orðið við gerð 
kjarasamninga 
síðustu þrjá ára-
tugi. Samninga-
mönnum beggja 
megin borðsins 
er ljóst að lífs-
kjör verða því 
aðeins bætt að 
raunveruleg 

verðmætasköpun liggi að baki. Eigi 
að síður er það svo að fjölmiðlaum-
ræðan um kjarasamninga ræðst 
fremur af tilfinningum en köldum 
staðreyndum þjóðhagsreikninga. 
Ugglaust er það þessi gamli tilfinn-

ingagrundvöllur kjaraviðræðna sem 
ráðið hefur mestu um að menn hafa 
skellt skollaeyrum við þeim aðvör-
unarorðum sem komu úr Seðlabank-
anum á dögunum. 

Kjaraviðræður sem fóru af stað 
með það sameiginlega markmið 
launafólks og stjórnenda atvinnu-
fyrirtækjanna að bæta kjörin með 
aukinni verðmætasköpun snerust 
upp í deilu um hver eigi að stjórna 
landinu. Verkalýðsfélög hafa oft 
verið sökuð um að nota vald sitt 
til að stjórna þjóðfélaginu. Nú er 
það LÍÚ. Einu gildir hver á í hlut. 
Reynslan sýnir að hvorki launafólk 
né atvinnufyrirtæki hafa hag af 
átökum á þeim forsendum.

Skollaeyrum skellt við aðvörun

Forystumenn launafólks og 
atvinnufyrirtækja voru 
sammála um að fara svo-
kallaða atvinnuleið. Hún 

var um flest reist á skynsamlegum 
rökum. Gallinn var sá að hún byggði 
á óorðnum hagvexti sem ekki var 
unnt að reikna með að óbreyttri 
stjórnarstefnu. Meiri aðgæsla hefði 
falist í því að miða við þá verðmæta-
sköpun sem menn hafa í hendi. Þá 
hefði heldur ekki reynt á spurning-
una hverjir stjórnuðu landinu. 

Verkurinn er sá að forystumenn 
atvinnulífsins voru tilbúnir að 
teygja sig lengra til að mæta við-
semjendum sínum og efla fyrirtæk-
in. Þá reka menn sig á vegg. Það er 

ágreiningurinn um orkunýtingu og 
það hvort sjávarútvegsstefnan eigi 
að ráðast af félagslegum sjónarmið-
um eða kröfum um hagkvæmni. 
Þegar gera á kjarasamninga um 
sýndan hagvöxt en ekki gefinn 
skiptir þessi ágreiningur vitaskuld 
máli. Ef draga á úr hagkvæmni í 
rekstri höfuðatvinnugreinarinnar 
þrengir það eðlilega svigrúm til 
launahækkana.

Nú liggur fyrir að ríkisstjórnin 
er ófús til samninga um stefnu sína 
á þessum sviðum. Deila má um 
hversu skynsamlegt það er. Hitt er 
ótækt að snúa því upp í átök um hver 
eigi að stjórna landinu.  Oft hafa rík-
isstjórnir verið fúsar til samstarfs 

jafnvel við auðveldari aðstæður en 
nú eru. Sé sá vilji hins vegar ekki 
fyrir hendi er tómt mál að lemja 
höfðinu við steininn. Ríkisstjórnin 
hefur valdið.

Að því gefnu að ríkisstjórnin vilji 
ekki samstarf út fyrir veggi þing-
flokka sinna um orkunýtingu og 
sjávarútveg verða atvinnufyrir-
tækin að semja út frá samkeppn-
isstöðunni eins og ætla má að hún 
verði þegar sjávarútvegsstefnunni 
hefur verið kollvarpað. Þær þjóðir 
í Evrópu sem best standa um þess-
ar mundir hafa látið samkeppnis-
sjónarmið þjóðarbúsins ráða kjara-
ákvörðunum. Höfum við efni á 
öðru?

Samkeppnisstaðan

Hættan sem við stöndum 
andspænis er sú að til-
boðið um atvinnuleiðina 
hafi þegar vakið eftir-

væntingu um hagvöxt sem óvíst er 
að verði. Að því leyti er skiljanlegt 
að SA hafi ríghaldið í vonina. For-
ystumennirnir vita sem er að erf-
itt er að ná niðurstöðu í samning-
um um lægri tölur en gefnar hafa 
verið til kynna.

Verði hagvaxtarleiðin ekki farin 
er lítil von til þess að innistæða 
verði fyrir þeim launahækkunum 

sem nefndar hafa verið. Kjarni 
málsins er sá að frómar óskir um 
atvinnuleið og raunhæfar kjara-
bætur geta þannig endað í gamal-
dags verðbólguleið. Hagfræðing-
ar Seðlabankans töluðu einfaldlega 
ekki út í bláinn þó að þeir hafi enn 
sem komið er talað upp í vindinn. 

Stjórnskipulegum rétti ríkis-
stjórnarinnar til að stjórna land-
inu fylgir að sama skapi pólitísk 
ábyrgð. Nú reynir á þá ábyrgð. 
Hún felst fyrst og fremst í því 
að hafa forystu fyrir umræðu og 

ráðstöfunum sem komið geta í veg 
fyrir að kjarasamningar leiði til 
aukinnar verðbólgu. 

Ríkisstjórnin hefur hafnað því 
að ræða leið Samtaka atvinnu-
lífsins. Þá þarf hún að gera 
aðrar ráðstafanir sem tryggt 
geta sambærilega samkeppnis-
stöðu atvinnufyrirtækjanna eða 
draga ella niður þær væntingar 
um launahækkanir sem búið er 
að skapa. Skjóti ríkisstjórnin sér 
undan þessari ábyrgð blasir við 
opið hlið verðbólguleiðarinnar.

Verðbólguleiðin er nú opin
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Fyrsti maí – dagur samstöðu

Fyrsti maí – alþjóðlegur bar-
áttudagur verkalýðsins. Í 

raun þarf ekki að segja mikið 
meira um þennan dag en bara 
þetta; mikilvægi hans og hlut-
verk liggur í þessum orðum. Um 
þennan dag liggur órofa þráður 
allt frá frönsku byltingunni til 
launafólks nútímans. Það var á 
hundrað ára afmæli byltingar-
innar, árið 1889, þegar ákveðið 
var að þessi dagur skyldi helgað-
ur baráttu verkafólks um allan 
heim. Hingað barst hefðin árið 
1923 þegar fyrsta kröfugangan 
var farin. Og á morgun göngum 
við enn.

Við göngum til að minnast 
unninna sigra, til að minnast 
genginna kynslóða og áunn-
inna réttinda. Við göngum til að 
heiðra forgöngumenn og konur 
sem börðust fyrir réttindum sem 
við teljum í dag sjálfsögð. Sem 
börðust fyrir átta stunda vinnu-
degi, betri vinnuaðstöðu, bætt-
um kjörum, öflugu velferðar-
kerfi og mannsæmandi húsnæði. 
Börðust og höfðu sigur. Þeirra 
minnumst við nú.

En fyrsti maí er ekki bara 
minningarhátíð, öðru nær. Um 
leið og við lítum til fortíðar er 
nauðsynlegt að horfa einnig 
fram á veg. Horfa til þess sem er 
óunnið og þar er af nógu að taka.

Undanfarin ár hafa verið 
okkur erfið og endurreisn 

íslensks samfélags hefur kost-
að okkur miklar fórnir. Launa-
fólk hefur þurft að taka á sig 
kjaraskerðingu og ótal margir 
hafa misst vinnuna. Langtíma-
atvinnuleysi er orðið vandamál í 
íslensku samfélagi. Skorið hefur 
verið niður og nú er svo komið að 
sjálfu velferðarkerfinu, fjöreggi 
þjóðarinnar, er hætta búin. Þar 
verður einfaldlega ekki skorið 
meira niður eigi að viðhalda því 
öryggisneti sem velferðarkerfið 
er og forfeður okkar komu á fót, 
oftar en ekki við mjög erfiðar 
aðstæður.

Fyrsti maí á að brýna okkur 
til góðra verka. Hann á að efla 
samstöðu okkar, hvetja okkur 
til að taka höndum saman og 
byggja upp réttlátt þjóðfélag. Öll 
hljótum við að vilja réttlátt þjóð-
félag og ef viljinn er til staðar 
er annað einungis úrlausnarefni. 
Vissulega flókið, en með sam-
stöðu okkar allra tekst okkur 
ætlunarverkið.

BSRB hefur margoft lýst 
sig reiðubúið til viðræðna um 
breytta samfélagsgerð, um upp-
byggingu þjóðfélagsins. Slík-
ar viðræður eiga hins vegar að 

vera ótengdar kjarasamning-
um. Það er sorgleg staðreynd að 
fyrsti maí renni nú upp og enn sé 
ósamið eftir að kjarasamningar 
hafa verið lausir í hálft ár. Það 
er fráleit staða að ríkisvaldið og 
sveitarfélögin hafi ekki getu og 
kjark til að ganga frá samning-
um við sína starfsmenn, heldur 
láti lítinn hluta atvinnurekenda 
ráða för í kjarasamningum. Slíkt 
ber ekki vott um virðingu fyrir 
starfsmönnum. 

Stjórn BSRB hefur samþykkt 
ályktun þar sem fjármála-
ráðherra, Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Reykjavíkur-
borg eru hvött til að viðurkenna 
ábyrgð gagnvart starfsmönnum 
sínum og fjölskyldum þeirra. 
Það er þjóðfélagsleg nauðsyn 
að ljúka gera kjarasamninga án 
tafar.

Látum fyrsta maí blása okkur 
bjartsýnisanda í brjóst. Látum 
hann verða til að sameina okkur 
til að bæta samfélagið. Látum 
hann efla samkenndina með 
okkur sem er samfélaginu nauð-
synleg. Tökum saman höndum 
og tökum til starfa. Gleðilegan 
fyrsta maí.

Verkalýðsmál

Elín Björg 
Jónsdóttir
formaður BSRB

Það er fráleit staða að ríkisvaldið og 
sveitarfélögin hafi ekki getu og kjark 
til að ganga frá samningum við sína 

starfsmenn, heldur láti lítinn hluta atvinnurekenda 
ráða för í kjarasamningum. Slíkt ber ekki vott um 
virðingu fyrir starfsmönnum. 

Kvótamálið 
og launafólkið

Það er ólíðandi að Samtök 
atvinnulífsins skuli stilla 

almennu launa-
fólki upp við vegg 
og halda því í gísl-
ingu vegna fisk-
veiðikvótamáls sem 
er svo stórgallað að 
brýn þörf er á að 
breyta því.

Af þeim sökum 
v i l  é g  ko m a 
með innlegg í 
umræðuna og set 
það fram sem til-
lögu til lausnar á 
kvótakerfinu sem 
nánast ekkert gott 
hefur látið af sér 
leiða.

Tillagan byggir á 
eftirfarandi atrið-
um:

1 .  Auðl i nd i n 
er og verður alla 
tíð þjóðareign og 
skulu veiðiheimild-
ir aðeins leigðar út 
af íslenska ríkinu 
samk. ákv. reglum. 

2 .  Núverandi 
kvótahafar skulu þó halda 
kvótaveiðiheimildum sínum án 
veiðigjalds næstu fjögur árin 

en allur viðbótarkvóti skal 
leigður út af ríkinu.

3. Þeir sem sannanlega hafa 
keypt kvóta skulu halda honum, 
að frádregnum þeim kvóta sem 
þeir hafa selt, án veiðigjalds 
næstu 10-15 árin. 

4. Kvótaveiðiheimildin erfist 
ekki og skal hún hvorki vera 
framseljanleg né leigð öðrum. 

5. Sé kvótaveiði-
heimildin ekki nýtt að 
neinu marki í tvö ár 
samfellt fellur kvóta-
veiðiheimildin niður. 
Þó má sama útgerð 
flytja kvótaveiðiheim-
ild á milli skipa í eigin 
eigu.

6. Allan afla skal 
koma með að landi og 
verði handhafi kvóta-
veiðiheimildar upp-
vís að aflabrottkasti 
getur það orðið til 
þess að kvótaveiði-
heimild hans falli úr 
gildi. Sama getur átt 
við ef handhafi kvóta-
veiðiheimildar verður 
uppvís að stórfelldum 
skattsvikum.

Það er von mín að 
þessi ofangreindu 
atriði, ásam öðrum, 
geti orðið til að lausn 
finnist á þessu leið-
inda máli og að sátt 
verði í framtíðinni um 
sjávarútvegsmál, kaup 

og kjör vinnandi fólks og lífs-
kjör öryrkja og aldraðra í land-
inu.  

Fiskveiðistjórnun

Matthías 
Kristinsson
fyrrverandi skólastjóri

Sé kvótaveiði-
heimildin 
ekki nýtt að 
neinu marki í 
tvö ár sam-
fellt fellur 
kvótaveiði-
heimildin 
niður. Þó má 
sama útgerð 
flytja kvóta-
veiðiheimild 
á milli skipa í 
eigin eigu.

Carl A. Bergmann
Laugavegi 55

40 – 70% afsláttur af úrum, klukkum, skartgripum ofl.
Opið verður frá 10-22 alla daga til 8. maí 2011

Verslunin hættir, allt á að seljast!
Þökkum kærlega fyrir traust viðskipti í tæp 70 ár.

Vinsamlega sækið viðgerð úr og klukkur

Rýmingarsala



Sýnum samstöðu og fjölmennum  
á baráttufundi 1. maí

BSRB félagar

Tökum höndum saman og reisum íslenskt samfélag við á ný. 
Verjum velferðarkerfið og byggjum upp réttlátt þjóðfélag.

Munið 1. maí kaffi BSRB að Grettisgötu 89 
að loknum baráttufundi á Austurvelli.

Höldum sameinuð   

      fram á veg!
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Í síðustu viku á fundi borgar-
stjórnar var samþykkt að slíta í 

sundur starfsemi Íþrótta- og tóm-
stundasviðs Reykjavíkur, ÍTR. 
Ástæðan er fyrirhugaður flutn-
ingur á starfsemi tómstunda í nýtt 
sameinað ráð skóla- og frístunda-
mála. Ekki ætla ég að mæla gegn 
breytingum á stjórnkerfinu sem 
einfalda hugsanlega rekstur þess 
og stjórnsýslu, svo ég tali nú ekki 
um ef um skynsamlegar breytingar 
er að ræða. En þegar breytingarnar 
eru gerðar með þeim hætti sem hér 
um ræðir get ég ekki orða bundist. 
Hlutirnir keyrðir í gegn án nokk-
urrar faglegrar umræðu og á ein-
ungis fjórum sólarhringum eftir að 
tillagan um að kljúfa ÍTR í herðar 
niður hafði verið kynnt í fyrsta 
skipti var búið að samþykkja til-
löguna í borgarráði og daginn eftir 
í borgarstjórn.

Eftir sitja um 1.100 starfsmenn 
sviðsins sem vita í raun ekkert 
hvað til stendur og þurfa að bíða 
í óvissu þangað til meirihlutinn 
hefur áttað sig sjálfur á þeim breyt-
ingum sem fyrirhugaðar eru. Hvað 
fylgir hverju, hvað á að vera hvar 
og hverjir fara hvert.

Ekki ein einasta umræða eða 
fagleg vinna átti sér stað í ÍTR að 
frumkvæði meirihlutans um fyrir-
hugaðar breytingar og ekki minnsti 
vottur af einhverjum áhuga á að 
eiga eitthvert samráð, samræður 
eða yfir höfuð gefa minnihlutanum 
færi á að koma sínum sjónarmiðum 
á framfæri. Ekkert.

Minnihlutinn óskaði eftir auka-
fundi til að ræða þessar fyrir-
huguðu breytingar og fengum við 
fund einungis klukkustund áður en 
afgreiða átti tillöguna í borgarráði. 
Á þessum aukafundi var okkur tjáð 
að málið væri allt á umræðustigi 
og ekki stæði til að keyra breyting-
arnar í gegn í borgarráði. 

En viti menn, tæpum tveimur 
tímum síðar var búið að afgreiða 
málið í borgarráði. Meirihlutinn 
í ÍTR hafði ekki einu sinni haft 
kjark til að koma fram af hrein-
skilni gagnvart minnihlutanum í 
þessu máli og ræða stöðuna eins 
og hún var og hvað til stæði.

Besti flokkurinn og Samfylk-
ing keyrðu því þessar breytingar í 
gegn án allrar umræðu. Þetta fólk 
sem sagði okkur fyrir síðustu kosn-
ingar að það væri riddarar nýrra 
og bættra vinnubragða í stjórnmál-
um. Þetta hlýtur bara að hafa verið 
partur af öllu gríninu. Því ömur-
legri vinnubrögðum hef ég ekki 
kynnst á mínum ferli.

Ef einhver skemmdaverk hafa 
verið framin þá eru það þær breyt-
ingar sem meirihlutinn fyrirhug-
ar á ÍTR. Það er verið að kljúfa í 
herðar niður flaggskip Reykja-
víkurborgar, ÍTR, það svið sem í 
hugum almennings skorar hæst í 
öllum könnunum og er að skila frá-
bæru starfi og þjónustu til borga-
búa. Vörumerkið, ÍTR, sem er eitt 
sterkasta „brand“ borgarinnar, á 
að leggja niður og ástæðan er óljós.

Þetta er sorgleg málsmeðferð. 
En sorglegust er auðvitað frammi-
staða fulltrúa Besta flokks og 
Samfylkingar í ÍTR sem ekki 
einu sinni lyftu litla fingri til að 
verja hið góða starf sem starfsfólk 
ÍTR hefur verið að vinna og er nú 
komið í uppnám. ÍTR var einfald-
lega slátrað í skjóli nætur.

ÍTR slátrað!
Borgarmál

Geir 
Sveinsson
varaborgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins

AUKUM ATVINNU - BÆTUM KJÖRIN
Göngum saman 1. maí

Samtök launafólks
á almennum og
opinberum markaði

1. maí gangan í Reykjavík
Söfnumst saman á horni Snorrabrautar
og Laugavegar kl. 13.
Upphitun með vel völdum lögum
lúðrasveitanna. 
Lagt af stað niður Laugaveg kl. 13:30.
Örræður fluttar meðan á göngunni stendur.
Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin
Svanur leiða gönguna niður á Austurvöll.
Útifundur á Austurvelli kl. 14:10 - 15:00.

Dagskrá útifundar á Austurvelli

Ávarp fundarstjóra: Ingvar Vigur Halldórsson, stjórnarmaður í Eflingu

Ræða: Signý Jóhannesdóttir, varaforseti ASÍ

Hljómsveitin Dikta 

Ræða: Garðar Hilmarsson, 2. varaformaður BSRB

Hljómsveitin Dikta 

Ávarp: Heiða Karen Sæbergsdóttir, formaður Sambands íslenskra framhaldsskólanema

Í lok fundar syngjum við saman Internationalen við undirleik Lúðrasveitar

verkalýðsins og Lúðrasveitarinnar Svanur.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

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.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



Stjórn og starfsfólk Eflingar-stéttarfélags styður þá kröfu Félags 

heyrnarlausra sem hefur barist fyrir því í þrjá áratugi að táknmálið 

hljóti opinbera viðurkenningu. Þetta eru grundvallar mannréttindi 

sem heyrnarlausir hafa farið fram á. Við hvetjum Alþingi Íslendinga 

til að viðurkenna táknmálið sem er grunnur að öðrum réttindum 

þessa hóps svo sem til túlkunar, aukinna tækifæra í menntun og 

tryggara umhverfi fyrir nýfædd heyrnarlaus börn.

Stjórn Eflingar-stéttarfélags

Við styðjum Félag heyrnarlausra í baráttu
fyrir viðurkenningu táknmálsins

Stendur með þér!

Efling-stéttarfélag sendir félagsmönnum sínum og öllu launafólki baráttukveðjur 1. maí

Fjölmennum í 1. maí gönguna og kaffið í Valsheimilinu á eftir



Við opnu
nýja verslun 
í Smáralind

(Við hlið Debenhams) 

b
l
æ
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um í dag

Villidýr á verði  ·  tiger.is

Í tilefni dagsins 
bjóðum við öllum sem koma til okkar 

 í Smáralind upp á kaffi og Svala drykk, 
nýbakaðar kleinur og ilmandi kanilsnúða.

Börnin fá líka blöðrur.
Verið þið velkomin! 

(Opið í Smáralind 1. maí).
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J
ón Stefánsson organisti, 
kórstjóri og tónlistar-
frömuður er sannarlega 
á heimavelli í Langholts-
kirkju. Hann tekur á móti 
blaðamanni inni á hlý-
legri skrifstofu með mörg-
um skjalastöflum og býður 

upp á kaffi. Spurður hvenær hann 
hóf störf í kirkjunni svarar hann 
því til að hann þori varla að segja 
frá því: „Það var árið 1964, ég var 
sautján ára,“ hljóðar svo svarið. 
Mynd á vegg skrifstofunnar af 
fyrstu jólatónleikum Langholts-
kirkjukórsins undir stjórn Jóns 
sýnir glöggt hversu strákslegur 
Jón var þegar hann hóf að stjórna 
kórnum og starfa við tónlist. En 
byrjum á byrjuninni, hvernig 
kviknaði tónlistaráhuginn?

„Ég er alinn upp í Mývatnssveit, 
afi minn var organisti og það var 

alltaf mikil tónlist á heimilinu. Frá 
unga aldri var tónlist hluti af líf-
inu, það voru kóræfingar heima og 
ég stóð stundum við hlið pabba og 
þóttist vera að syngja bassann. Svo 
gerðist það man ég að ein frænka 
mín lærði að spila Gamla Nóa. Þá 
fékk ég svo mikla minnimáttar-
kennd, langaði líka til að kunna 
lagið og fór að fikra mig áfram. 
Svo var afi allt í einu farinn að 
kenna mér á orgel.“

Námið gekk vel og raunar var 
Jón aðeins þrettán ára þegar hann 
leysti afa sinn fyrst af yfir jól. 
„Svo var ég sendur suður í það sem 
þá hét Söngskóli þjóðkirkjunnar, í 
raun til að ég yrði betur fær um að 
taka við af afa,“ segir Jón og rifj-
ar upp hvernig örlögin leiddu hann 
annað en aftur norður í land.

Jafnaldri nemanna
„Fyrsta vorið mitt hér í Reykjavík 
gerist það að þáverandi organisti í 
Langholtskirkju fékk hjartaáfall. 
Þá var hringt í Dr. Róbert [A. Ott-
ósson þáverandi söngmálastjóra 
þjóðkirkjunnar] og hann beðinn um 
að benda á einhvern sem gæti leyst 
hann af. Hann benti á mig og ég 
hljóp í skarðið. Um haustið var mér 
boðin fastráðning og maður var 
nógu ungur og vitlaus til að taka 
því, en þá var ég orðinn átján ára.“

Jón hafði sannarlega í nógu að 
snúast á þessum tíma, námi í org-
elleik í Söngskóla þjóðkirkjunnar 
fylgdi nám í tónmenntakennslu 

auk þess sem Jón átti ólokið grunn-
skóla og sótti líka tíma í Haga-
skóla. „Ég er alinn upp í sveit, var 
í sveitaskóla sem stóð í nokkra 
mánuði á veturna þannig að ég var 
ekki búinn með grunnskóla. Það 
varð til þess að fyrsta veturinn 
minn í Reykjavík var ég 62 tíma 
í skóla á viku, fyrir utan að æfa 
mig nokkra tíma á dag á orgelið. 
Ætli það megi ekki segja að maður 
hafi lært að skipuleggja tímann 
sinn,“ segir hann. Starf organista 
var ekki fullt starf og fljótlega fór 
Jón að kenna, byrjaði í Vogaskóla 
en færði sig síðar yfir í Árbæjar-
skóla. „Ég var lítið eldri en elstu 
nemendurnir þegar ég byrjaði að 
kenna í Vogaskóla. Það gerðist til 
að mynda eitt sinn þegar ég sat á 
kennarastofunni og var að reykja 
pípu, að virðuleg eldri kennslu-
kona hreytti í mig að það væri ekki 

til siðs að nemendur sætu hér inni 
og reyktu,“ segir Jón og bætir við 
að það hafi verið alveg ómögu-
legt að vera nemandi dr. Róberts 
án þess að byrja að reykja pípu. 
„Eins og allir miklir leiðtogar þá 
hafði hann mikil áhrif,“ segir Jón 
og hlær. 

Í Vogaskóla kynntist Jón einnig 
konu sinni Ólöfu Kolbrúnu Harð-
ardóttur söngkonu. „Hún byrj-
aði í kórnum fjórum mánuðum á 
undan mér, svo kenndi ég henni í 
Vogaskóla, hún var þá sextán og 
ég átján.“

Kennslan skemmtileg
Jón segist strax hafa fundið sig 
mjög vel í kennslu og kórstjórn. 
„Ég byrjaði strax aðeins að tuska 
kórinn þegar ég tók við honum. 
Kórinn var eins og hann gerðist 
þá, mikið af eldra fólki. Þá tíðk-
aðist að fólk fékk greitt fyrir að 
vera í kirkjukór, eina upphæð á 
ári. Vegna þess að upphæðin var 
föst þá var andstaða við að stækka 
kórana. En svo fengum við fleira 
fólk inn og yngri stjórn og það 
var ákveðið að verja upphæðinni 
til þess að styrkja starf kórsins.“ 
Það tókst vel sem kunnugt er enda 
hefur Langholtskirkjukór um ára-
bil verið meðal fremstu tónleika-
kóra landsins. „Nú er það meira að 
segja orðin hálfgerð stefna kórsins 
að einsöngvarar komi úr kórnum. 
Sú verður til dæmis raunin á vor-
tónleikum kórsins í maí,“ segir Jón 

og bætir við að stór hluti kórfélaga 
hafi „alist upp“ í Langholtskirkju, 
vaxið og dafnað í barnakórum 
kirkjunnar. Þess má geta að eftir 
að hafa lokið einleikaraprófi í org-
elleik hefur Jón tvisvar nýtt tæki-
færi til frekari menntunar, eitt ár 
var hann í framhaldsnámi í kór-
stjórn og orgelleik í München og 
svo nam hann í  Vínarborg eftir tíu 
ára vinnu við kennslu. 

En eins og áður sagði starfaði 
Jón lengi sem kennari meðfram 
vinnu sinni í Langholtskirkju. 
Hann segir það hafa verið afar 
gefandi. „Ég fann mig alltaf mjög 
vel í að vinna með ungu fólki og 
það gekk vel. Tónmenntatímarnir 
eins og það hét voru með vinsæl-
ustu greinum í Árbæjarskóla þó ég 
segi sjálfur frá. Ég sá alltaf rosa-
lega eftir því að hætta í Árbæjar-
skóla sem ég gerði þegar ég fékk 

fullt starf hér í kirkjunni,“ segir 
Jón sem kenndi í Árbæjarskóla til 
ársins 1982.

Æfir fyrir Bjarkartónleika
Síðan þá hefur hann verið lífið 
og sálin í öflugu tónlistarstarfi í 
Langholtskirkju. Frá árinu 1990 
hafa barnakórar og kórskóli bæst 
við kirkjukórinn og var síðasta 
viðbótin Graduale nobili, kór fyrir 
stúlkur sem vaxnar eru upp úr 
Graduali futuri kórnum. Jón hand-
velur í kórinn sem sinnir metn-
aðarfullum verkefnum og ekki 
öllum jafn fyrirsjáanlegum. „Tón-
listin tekur oft óvæntan snúning. 
Ég fékk símtal frá Björk síðasta 
sumar þegar ég var nýkomin með 
þær heim úr kórakeppni í Wales. 
Björk hafði heyrt af því í útvarp-
inu og hringdi í mig og falaðist 
eftir samstarfi. Ég sagði bara já, 
og svo voru æfingar með Björk 
á haustmánuðum. Þetta hefur 
reyndar verið mikil vinna, tónlist 
Bjarkar er mjög krefjandi, þessar 
stelpur sem eru mjög vanar hafa 
alveg þurft að setja í lága drifið,“ 
segir Jón og bætir við að mánað-
arferð til Manchester með Björk 
sé fram undan. „Við komum fram 
á sex tónleikum með henni þar og 
einum í London, þetta er mikið 
ævintýri.“

Jón á sér ýmis önnur hugðarefni 
en tónlist. „Ég byrja alla morgna 
á því að moka skít, er með hest-
hús í Garðabæ. Og ég er svo mikill 

Ég byrja alla morgna á því að moka skít, er með hesthús í 
Garðabæ. Og ég er svo mikill sveitamaður í mér að ef ég 
kemst ekki út úr bænum í viku þá finnst mér ég vera að 
kafna.

Alltaf gaman að 
mæta í vinnuna
Eldhuginn Jón Stefánsson hefur verið lífið og sálin í öflugu tónlistarstarfi 
Langholtskirkju frá unga aldri.  Sigríður Björg Tómasdóttir hitti Jón á heima-
velli í Langholtskirkju og ræddi um tónlist og ástríðuna fyrir að miðla henni 
en Jón hlaut nýverið Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í flokknum frá kyn-
slóð til kynslóðar fyrir tónlistarstarf sitt með börnum og unglingum. 

Söngstarfið í Langholtskirkju hefst við ungan aldur. 
Söngelskir krakkar geta mætt í krúttakórinn svonefnda 
sem tekur við börnum frá fjögurra ára aldri. „Það má 
segja að kórastarf í skólum hafi hrunið í kjölfar mis-
heppnaðra samninga við tónmenntakennara um 1990. 
Kirkjan sá sér þá leik á borði að efla kórastarf og ég var 
spurður hvort ég væri til í að setja á laggirnar barnakór 
í Langholtskirkju. Ég sagðist vera til ef ég fengi að ráða 
ferðinni og frá upphafi ákváðum við að setja á fót kór-
skóla fyrir börn þar sem aldurstakmarkið væri sjö ár. 
Nokkrum árum síðar kom krúttakórinn til sögunnar.“ 
Barna- og unglingastarfið hefur svo haldið áfram að 
þróast og nú eru starfandi krúttakórinn, Gradualekór-
inn og Graduale futuri. Eftir átján ára aldur er mögu-
leiki fyrir 24 góðar söngkonur að komast inn í Graduale 
nobili sem Jón handvelur inn í. „Það er mjög gefandi 
að fylgjast með stelpunum frá unga aldri,“ segir Jón.

KÓRASTARF FYRIR BÖRN FRÁ FJÖGURRA ÁRA ALDRI

sveitamaður í mér að ef ég kemst 
ekki út úr bænum í viku þá finnst 
mér ég vera að kafna,“ segir Jón 
sem fer á rjúpu á veturna og veiðir 
í vötnum sumar sem vetur. „Ég á 
yfirleitt tugi kílóa af reyktum sil-
ungi eftir sumarið. Svo förum við 

mikið norður, fjölskyldan á enn 
Voga í Mývatnssveit, æskuheim-
ili mitt.“

Tónlistin skipar þó fyrsta sætið. 
„Einhvern veginn hef ég verið 
teymdur áfram hingað, af örlög-
um eða hverju sem það kallast. Og 

JÓN Í LANGHOLTSKIRKJU Tók 
við starfi organista árið 1964.
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ég hef verið heppinn. Hugsaðu þér 
fólkið sem bíður allan daginn eftir 
því að komast úr vinnunni? Ég bíð 
alla nóttina eftir því að komast í 
vinnunna, og fæ að vinna við það 
sem mér finnst skemmtilegast af 
öllu.“

Um leið og við óskum félagsmönnum til hamingju með daginn, 
hvetjum við félagsmenn til að sýna samstöðu og mæta í kröfu- 
gönguna. Safnast verður saman á Hlemmi kl. 13:00 og gengið 
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Virðing
Réttlæti

niður Laugaveg sem leið liggur á Austurvöll þar sem útifundur 
hefst kl. 14:00. Flutt verða ávörp og skemmtiatriði í tilefni dagsins. 
Einnig minnum við á 1. maí kaffið á Broadway kl. 15:00 þar sem 
boðið verður upp á veitingar. Hlökkum til að sjá ykkur!

Látum framtíðina 
ganga fyrir

Sýnum samstöðu og göngum saman sunnudaginn 1. maí!

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Í 
lok ársins 1996 birtist í tíma-
ritinu The Economist ítarleg 
úttekt á beinu lýðræði, þar sem 
hvatt var til róttækra breyt-
inga á framkvæmd lýðræðis í 
nútímaríkjum. 

Höfundar úttektarinnar og leiðara-
höfundar tímaritsins töldu augljóst 
að beint lýðræði myndi fá aukið vægi 
þegar kæmi fram á 21. öldina en vægi 
fulltrúalýðræðis myndi að sama skapi 
minnka. Þeir hvöttu til þess að fjölga 
mjög þjóðaratkvæðagreiðslum, svo 
almenningur í lýðræðisríkjum gæti í 
auknum mæli tekið ákvörðunarvaldið 
í sínar hendur. Völd og áhrif atvinnu-
stjórnmálamanna myndu jafnframt 
dvína.

Í síðustu viku birtist svo í sama 
tímariti önnur úttekt á beinu lýðræði, 
ekki síður ítarleg en sú fyrri, en í 
þetta sinn virðast höfundarnir komnir 
með bakþanka: Beina lýðræðið virkar 
ekki alltaf sem skyldi.

Leiðir af sér glundroða
Bakþankarnir stafa einkum af reynsl-
unni frá Kaliforníu, þar sem beint lýð-
ræði hefur verið stundað í ríkum mæli 
síðan 1978, en þá var svonefnd „Til-
laga 13“ borin undir íbúa ríkisins. 
Hún snerist um lækkun eignaskatts, 
og var samþykkt með 57 prósentum 
atkvæða þrátt fyrir andstöðu beggja 
stóru stjórnmálaflokkanna. Síðan þá 
hafa Kaliforníubúar verið einstak-
lega duglegir við að efna til þjóðarat-
kvæðagreiðslna um alls kyns málefni, 
stór sem smá.

Höfundar úttektarinnar í The Econ-
omist segja þessa tilraun með beint 
lýðræði í Kaliforníu augljóslega hafa 
mistekist. 

„Löggjöf almennings hefur leitt af 
sér glundroða. Margar tillögurnar 
hafa annaðhvort lækkað skatta eða 
aukið útgjöld, og þar með gert mönn-
um enn erfiðara að koma jafnvægi á 
ríkisfjármálin. Sumar eru svo van-
hugsaðar að afraksturinn er andstaða 
þess sem lagt var upp með.“

Ofvaxinn skuldavandi
Þrátt fyrir náttúrufegurð, fjölbreytt 
mannlíf og ólgandi frumkvöðlastarf, 
bæði í kvikmyndageiranum og tölvu-
geiranum, er Kalifornía að sligast 
undan skuldum. Atvinnuleysi er tólf 
prósent, sem er meira en í langflest-
um ríkjum Bandaríkjanna. 

Í Kaliforníu búa nærri 40 milljón-
ir manna. Þetta er fjölmennasta ríki 
Bandaríkjanna og framleiðslan þar 
er 13 prósent af þjóðarframleiðslu 
Bandaríkjanna. Fjárhagsvandræði 
Kaliforníu hafa því veruleg áhrif á 
efnahagslíf allra Bandaríkjanna. 

Ástæðu skuldavandans og þar 
með meginástæðu fjárhagsvanda 
Kaliforníu má, að sögn Economist, 
að miklu leyti rekja til mislukkaðra 
ákvarðana sem teknar hafa verið í 
þjóðaratkvæðagreiðslum.

Lamað þing
Tíðar þjóðaratkvæðagreiðslur eru 
sömuleiðis sagðar ástæða þess að 
framkvæmdarvaldið er veikburða og 
löggjafarvaldið nánast lamað. „Hver 
vill sitja á þingi þar sem 70-90 pró-
sentum fjárlaganna hefur fyrirfram 
verið úthlutað?“ spyr The Economist. 
„Þeir malbikuðu paradís og settu upp 
kjörklefa.“

Í tímaritinu er vitnað í James 
Madison, einn svonefndra „lands-
feðra Bandaríkjanna“ og helsta höf-
und bandarísku stjórnarskrárinnar, 
sem á sínum tíma skrifaði: „Almenn-

ingsstjórn án almennra upplýsinga 
eða möguleikanna til þess að verða 
sér úti um þær er ekkert annað en 
forleikur að skrípaleik eða harmleik, 
nema hvort tveggja sé.“

Samt við bjargandi
Þeir hjá Economist eru þó engan veg-
inn á því að gefa beint lýðræði upp á 
bátinn, þrátt fyrir vandkvæðin á fram-
kvæmd þess sem reynslan frá Kali-
forníu hefur dregið fram í dagsljósið.

Þvert á móti telja þeir vel mögulegt 
að standa þannig að verki, að beint lýð-
ræði verði til góðs frekar en ills. Ýmsa 
hnökra verði að sníða af útfærslunni, 
eins og hún hefur verið í Kaliforníu, og 
þá geti allt gengið eins og í sögu.

„Almennilegt lýðræði er miklu 
meira en stöðugt kosningaferli,“ skrif-
ar leiðarahöfundurinn hjá Economist. 
„Það verður að fela í sér ígrundun, 
þróaðar stofnanir og aðhaldskerfi á 
borð við það sem innbyggt er í banda-
rísku stjórnarskrána.“

Geðþóttavald þjóðar
Þótt meginhugmyndin með lýðræði 
sé sú að þjóðir eigi sjálfar að taka 
ákvarðanir í eigin málum, oftast með 
milligöngu kjörinna fulltrúa þjóðar-
innar, þá hefur lýðræðisfyrirkomulag 
nútímaþjóðfélaga einnig verið byggt á 
þeirri grundvallarhugmynd að skipta 
ríkisvaldinu í löggjafarvald, fram-
kvæmdarvald og dómsvald. Tilgang-
urinn með þeirri þrískiptingu er sá, að 
þessar þrjár greinar ríkisvaldsins hafi 
eftirlit og aðhald hver með annarri. 

Með þessu gagnkvæma aðhaldi er 
komið í veg fyrir það geðþóttavald, 
sem einvaldskonungar og aðalsstétt-
ir höfðu áður. Aðhaldslaust geðþótta-
vald þjóðarinnar getur varla verið 
það, sem talsmenn beins lýðræðis eru 
að biðja um, enda eru þjóðir ekki síður 
misvitrar en einvaldskonungar.

Hugsandi þjóðþing
Þessu virðast þeir, sem starfa hjá The 
Economist, hafa gert sér fulla grein 
fyrir strax árið 1996, þegar þeir hófu 
herferð sína í þágu beins lýðræðis. 
Þeir settu strax þá ýmsa fyrirvara 
og vísuðu meðal annars til langrar 
reynslu Svisslendinga af þjóðarat-
kvæðagreiðslum.

„Fyrsti lærdómurinn af reynslu 
Svisslendinga er sá, að beint lýðræði 
er erfiðisvinna,“ skrifuðu þeir árið 
1996. „Annar er sá, að þótt það dragi 
úr mikilvægi stjórnmálamanna þá 
hefur það ekki í för með sér að vel 
hugsandi þjóðþing verði óþarft.“

Vanda þarf til verka
Lykilatriðið, að mati Economist, er að 
beint lýðræði megi ekki vera ráðandi 
afl eða drifkraftur stjórnmálaþró-
unarinnar. Þess í stað þarf það að fá 
aftur það hlutverk að vera öryggis-
ventill þegar fulltrúalýðræðið fer út 
af sporinu, eins og hugmyndin var 
upphaflega þegar beinu lýðræði var 
komið á í Kaliforníu fyrir um hundr-
að árum. 

Gera þarf ýmsar breytingar á fyr-
irkomulagi þjóðaratkvæðagreiðslna, 
hvernig til þeirra er stofnað og hvern-
ig að þeim er staðið.

„Það þarf að verða miklu erfiðara 
að koma með tillögur. Þær þurfa að 
vera styttri og einfaldari, þannig að 
kjósendur geti raunverulega skilið 
þær. Í texta þeirra þarf að taka fram 
hver kostnaðurinn við þær verður, og 
hvaðan það fé á að koma. Og nái þær 
fram að ganga, þá þarf löggjafarþing-
ið að geta gert á þeim breytingar.“

Kaliforníutilraun með lýðræðið
Íbúar í Kaliforníu eru afar duglegir við að efna til þjóðaratkvæðagreiðslna. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér umfjöllun tímaritsins 
The Economist, sem fyrir fimmtán árum fór í herferð í þágu beins lýðræðis en telur nú að tilraunin í Kaliforníu hafi misheppnast.

HITAMÁL Andstæðingar þess að múslimar fengju að reisa bænaturna háðu harða baráttu þegar málið var borið undir 
kjósendur í Sviss árið 2009. NORDICPHOTOS/AFP

KOSIÐ Á BÍLASÖLU Þegar kosið er í í Kaliforníu eru kjörstaðir settir upp á ólíklegustu stöðum, þar á meðal á þessari 
bílasölu í Beverly Hills. NORDICPHOTOS/AFP

BEINT LÝÐRÆÐI Í SVISS BEINT LÝÐRÆÐI Í KALIFORNÍU

Beint lýðræði í formi þjóðaratkvæða-
greiðslna hefur tíðkast öldum saman í 

Sviss og ræður miklu um framvindu stjórn-
mála þar í landi. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru 
algengar og snúast ýmist um stærri mál eða 
smærri. Þátttaka í þeim er góð og umræður í 
samfélaginu oftast miklar.

Reglurnar eru þær að allar stjórnarskrár-
breytingar þarf að bera undir þjóðina en um 
önnur lög þarf að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 
ef 50 þúsund manns, nálægt 1,2 prósentum 
landsmanna, krefjast þess. 

Þá geta 100 þúsund manns, eða um 2,5 prósent 
þjóðarinnar, krafist breytingar á stjórnarskrá, 
og ber þjóðþinginu þá að taka afstöðu til þess. 

Niðurstöðuna, hvort sem þingið er fylgjandi 
breytingunni eða ekki, þarf að leggja í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. 

Ekki er mögulegt að bera neitt sem tengist 
fjárlögum ríkisins undir þjóðina, en mál sem 
varða fjárlög einstakra kantóna er þó hægt að 
bera undir atkvæði íbúa viðkomandi kantónu. 
Reglur um slíkt eru þó mismunandi eftir kant-
ónum.

Íbúar Kaliforníu hafa, samkvæmt stjórnar-
skrá ríkisins, víðtækan rétt til að taka ákvarð-
anir um stjórn ríkisins með því að kalla eftir 
íbúakosningu. 

Íbúarnir geta krafist kosninga um öll lög, 
sem ríkisþingið hefur samþykkt. Þingið getur 
einnig borið lög undir kjósendur. Kjósendur 
geta einnig lagt sjálfir fram tillögur að lögum, 
og greiða þá sjálfir atkvæði um þau án aðkomu 
þingsins. Þeir geta einnig lagt fram tillögur að 
stjórnarskrárbreytingum, og greiða þá sömu-
leiðis atkvæði um þær án aðkomu þingsins. 

Miðað er við að hverju sinni þurfi fimm 
prósent þess kjósendafjölda, sem tók þátt í síð-
ustu ríkisstjórakosningum, til að knýja fram 
kosningu um lagafrumvarp, en átta prósent 
til að knýja fram kosningu um stjórnarskrár-
breytingu. 

Loks geta íbúar Kaliforníu krafist kosninga 
um hvort víkja eigi kjörnum embættismanni 
úr starfi. 

Síðan 1912 hafa hundruð slíkra þjóðarat-
kvæðagreiðslna verið haldnar í Kaliforníu, 
flestar þó á síðustu áratugum.
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SETJUM 
HNEFANN 
Í BORÐIÐ!
Kæru verkalýðsleiðtogar, um leið og ég óska ykkur og íslenskum verkalýð 
til hamingju með daginn, vil ég vekja athygli á eftirfarandi:

Á sama tíma og ellilífeyrir er lækkaður, safna lífeyrissjóðirnir milljörðum á milljarða ofan. Tekjur þeirra af 

iðgjöldum og fjárfestingum voru allt að fimmfaldar á við útgreiðslu lífeyris, eins og dæmin hér til hliðar sýna. 

Hvaða þýðingu hefur það að safna í digra sjóði meðan eldri borgarar þessa lands svelta? Hér er á ferðinni 

alvarleg hugsanaskekkja. Ég hvet ykkur til að berjast fyrir leiðréttingu á þessu, íslenskum verkalýð til heilla.

Helgi Vilhjálmsson, íslenskur eldri borgari
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Greidd iðgjöld í Lífeyrissjóð verzlunarmanna, annan af tveimur stærstu lífeyrissjóðum 

landsins árið 2010, voru tæpir 16 milljarðar. Fjárfestingartekjurnar voru rúmir 18 

milljarðar. Alls voru tekjurnar því um 34 milljarðar en útgreiddur lífeyrir var hins 

vegar aðeins rúmir 6,8 milljarðar. Aðeins um einn fimmti af tekjunum var því greiddur 

út. Hrein eign Lífeyrissjóðs verzlunarmanna um áramót var um 310 milljarðar. Sú 

upphæð ein, og án vaxta, myndi duga til útgreiðslu lífeyris í 45 ár og 3 mánuði.

Greidd iðgjöld í Gildi, annan af tveimur stærstu lífeyrissjóðum landsins árið 2010, 

voru rúmir 11,2 milljarðar. Fjárfestingartekjurnar voru rúmir 9,7 milljarðar. Alls voru 

tekjurnar því um 21 milljarður en útgreiddur lífeyrir var hins vegar aðeins tæpir 7,8 

milljarðar. Tveir þriðju af tekjunum urðu því eftir í sjóðnum. Hrein eign Gildis um 

áramót var um 241 milljarður. Sú upphæð ein, og án vaxta, myndi duga til útgreiðslu 

lífeyris í 30 ár og 11 mánuði. 

LÍFEYRISSJÓÐUR VERZLUNARMANNA

LÍFEYRISSJÓÐURINN GILDI

IÐGJÖLD 15.946

FJÁRFESTINGARTEKJUR 18.124

SAMTALS TEKJUR 2010 34.070

ÚTGREIDDUR LÍFEYRIR -6.839

EFTIR AF TEKJUM ÁRSINS  27.231

HREIN EIGN TIL GREIÐSLU Í LOK 2010 309.932

HREIN EIGN Í LOK ÁRS ENDIST Í  45 ÁR OG 3 MÁN.

Upplýsingar teknar úr ársreikningi Lífeyrissjóðs verzlunarmanna.

2010 MILLJÓNIR

Væri því ekki nær að HÆKKA lífeyrinn frekar en lækka?

IÐGJÖLD 11.226

FJÁRFESTINGARTEKJUR 9.754

SAMTALS TEKJUR 2010 20.980

ÚTGREIDDUR LÍFEYRIR -7.785

EFTIR AF TEKJUM ÁRSINS  13.195

HREIN EIGN TIL GREIÐSLU Í LOK 2010 241.043

HREIN EIGN Í LOK ÁRS ENDIST Í  30 ÁR OG 11 MÁN.

Upplýsingar teknar úr ársreikningi Gildis.

2010 MILLJÓNIR
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Þ
ú ert gullfalleg,“ 
hvíslaði Vilhjálmur 
prins að tilvonandi 
brúði sinni um leið og 
hann leit hana augum 
í Westminster Abbey 

í Lundúnum í gær. Þetta staðfesti 
varalesari fréttastofunnar Reuters. 

Brúðhjónin ungu þóttu standa sig 
vel á þessum hátíðlega degi en það 
var einna helst fallegur brúðarkjóll 
og geislandi fegurð prinsessunnar 
sem vakti athygli.  

Kjóllinn er merktur yfirhönn-
uði Alexander McQueen tískuhúss-
ins, Söruh Burton, og í samráði við 

brúðina hannaði hún kjól sem sam-
einar hefðbundið breskt handbragð 
og nútímalega hönnun. Rómantískt 
efra stykkið, þakið blúndum, fór vel 
við sítt og fallandi pilsið. Látlaust 
slör með litlum saumuðum blómum 
neðst var punkturinn yfir i-ið. 

„Mér fannst kjóllinn æðislegur., 

látlaus og fór henni einstaklega vel, 
en það var líka gaman að sjá að hún 
ákvað að fara sína eigin leið og ekki 
herma eftir Díönu prinsessu,“ segir 
Karl Berndsen útlitssérfræðingur. 
„Mér fannst samt að hún hefði getað 
verið með meiri greiðslu í þessu 
mikla hári sínu. Bæði hárið og 

förðunin voru einum of hversdags-
leg fyrir minn smekk.“ bætir hann 
við. Þúsundir Breta flykktust svo að 
Buckinghamhöll til að fylgjast með 
brúðhjónunum kyssast á svölunum 
á þessum hátíðardegi.
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Katrín hin fagra af Cambridge
Heimsbyggðin fylgdist spennt með er Vilhjálmur Bretaprins gekk að eiga Kate Middleton, sem nú hefur fengið nafnið Katrín 
hertogaynja af Cambridge. Álfrún Pálsdóttir fylgdist af athygli með konunglega brúðkaupinu í Bretlandi.

KJÓLASVIPUR
Brúðarkjól Katrínar þykir svipa 
mjög til brúðarkjóls Grace Kelly, 
sem hún klæddist er hún gekk 
að eiga Rainier Mónakóprins árið 
1956. Í þá daga vakti brúðarkjóll 
Kelly mikla athygli og þótti nútíma-
legur enda varð leikkonan mikil 
tískufyrirmynd í kjölfarið. 

Báðir kjólarnir eru með blúndu í 
berustykkinu og ermunum. Einnig 
var slörið, með blúndubrydding-
unum neðst, í svipuðum stíl hjá 
prinsessunum. Kjóll Kelly var hann-
aður af verðlaunafatahönnuðinum 
Helen Rose og lögðu 30 sauma-
konur nótt við dag í sex vikur við 
saumaskapinn. 

BRÚÐARVÖNDURINN Vand-
lega samansettur úr liljum, 
sem tákna lukku, híasintum 
(eilíf ást) og bergfléttu – fyrir 
vináttuna og kærleikann. 

SLÖRIÐ Gert úr 
silkitjulli með 
ísaumuðum 
blómakanti. 

KÓRÓNAN - hún 
er gerð af Cartier 

árið 1936. Elísabet 
drottning fékk hana í 

18 ára afmælisgjöf. 

DEMANTAEYRNA-
LOKKAR Hannaðir 
af Robinson Pelham 
og í laginu eins og 
eikarlauf. 

LANGUR OG FAGUR Um leið og prinsessan tilvonandi steig út úr bílnum tóku áhorfendur andköf enda brúðurin stórglæsileg. Systir 
brúðarinnar og brúðarmeyjan, Pippa Middleton, stóð síðan í ströngu við að halda slóðanum í skefjum á meðan hertogaynjan veifaði 
fólkinu. NÝGIFT Brúðhjónin gengu út úr kirkjunni lukkuleg á svipinn en þau hafa nú fengið nöfnin Vilhjálmur hertogi og Katrín hertoga-
ynja af Cambrigde. Vilhjálmur var klæddur fagurrauðum heiðursbúningi breska flughersins. SÆTAR MEYJAR Litlu brúðarmeyjarnar og 
uppáklæddu drengirnir voru ógnarspennt er þau gengu inn í kirkjuna. NORDICPHOTOS/AFP

KJÓLLINN Hannaður af Söruh Burton 
og teymi hennar hjá Alexander 
McQueen-tískuhúsinu. Hefðbundið 
breskt handverk í saumaskapnum í 
bland við nútímalegt snið. 
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Dagskrá

1.  Flutt skýrsla stjórnar

2.  Ger› grein fyrir ársreikningi

3.  Tryggingafræ›ileg úttekt

4.  Fjárfestingarstefna sjó›sins kynnt

5.  Önnur mál

Ársfundur 2011

Allir sjó›félagar, jafnt grei›andi sem lífeyrisflegar,
 eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum.

Sjó›félagar eru hvattir til a› mæta á fundinn.

Stjórn Söfnunarsjó›s l ífeyrisréttinda

Ársfundur Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda verður
haldinn þriðjudaginn 17. maí 2011 kl. 16.00,

að Borgartúni 29, 4. hæð.

Reykjavík 19. 04. 2011

Þ
að var mikil eftirvænting 
í loftinu þegar prúðbúnir 
gestir tóku að streyma að 
Westminister Abbey í gær-

morgun. 1900 manns var boðið í 
brúðkaupið, bæði konungbornum og 

háttsettum breskum þegnum auk 
vina og vandamanna brúðhjónanna. 
Gestir á borð við Margréti Dana-
drottningu, Viktóríu Svíaprins-
essu og Beckham-hjónin vöktu 
athygli fjölmiðla sem einnig gerðu 

sér mat úr skrautlegum höttum og 
hárskrauti kvenpeningsins. Hefð er 
fyrir því í Bretlandi að konur beri 
hatta í brúðkaupum. Margar lögðu 
því mikinn metnað í vali sínu á höf-
uðbúnaði í tilefni dagsins.

Hattadýrð brúðkaupsgesta

BRESK ELÍTUDAMA Tara Palmer-Tomkinson er þekkt í Bretlandi, meðal annars fyrir að 
stjórna sjónvarpsþætti. Hún ákvað að klæðast hinum konunglega bláa lit frá toppi til 
táar og hatturinn var í frumlegri kantinum. 

HOLLYWOOD-BRAGUR David og Victoria 
Beckham voru meðal gesta en hún 
klæddist kjól úr eigin smiðju og litlum 
hatti sem sat á enninu. Einnig vakti 
skóbúnaður frú Beckham athygli, en 
hún var á sextán sentimetra hælum 
þrátt fyrir að vera komin langt á leið 
með fjórða barn þeirra hjóna. 

Gúrkusamlokur og Buck‘s fizz
Vinkonurnar Þóra Björk Ólafsdóttir, Hallveig Rúnars-
dóttir og Valdís Arnardóttir voru í hópi þeirra sem hittust 
í gærmorgun  til að fylgjast með útsendingu frá brúð-
kaupinu. „Við byrjuðum á því að baka skonsur og hella 
upp á te,“ segir Þóra Björk enda fátt breskara en skonsur. 
Nema ef vera skyldi gúrkusamlokur en Valdís mætti einmitt 
með þær í boðið. „Við skáluðum svo á viðeigandi stöðum í 
appelsínusafa og freyðivíni, en þann drykk ákváðum við að 
kalla Buck‘s fizz í tilefni dagsins.“ Þóra Björk segir þær hafa 
verið afar ánægðar með athöfnina, kjólinn og svalastund 
hjónanna Vilhjálms og Katrínar. „Við klæddum okkur í 
blómakjóla í tilefni dagsins og settum upp hárskraut.“ Þóra 
Björk segir þetta allt í gamni gert, en viðurkennir þó að 
hafa laumulegan áhuga á konungsfjölskyldum. „Ég spái 
hjónabandinu langlífi,” segir hún að lokum.

SUMARLEG Viktoría prinsessa var smekk-
leg í ferskjulituðum kjól með kvenlegu 
sniði og vitaskuld með hatt í stíl. 

Yngri systirin sem stal senunni
Systir brúðarinnar og elsta brúðarmærin, Pippa Middleton, vakti mikla 
athygli er hún sinnti hlutverki sínu af alúð. Hún var, líkt og brúðurinn, 
klædd í kjól úr smiðju Söruh Burton. 

Pippa er 27 ára gömul og yngri systir Katrínar hertogaynju af Cambridge. 
Hún tilheyrir hinni svokölluðu ungu elítu í Bretlandi. Hún hefur af breskum 
slúðurblöðum verið útnefnd einn eftirsóttasti kvenkostur landsins og er 
víst ólík systur sinni að því leyti að hún er mikið partíljón og hefur ein-
staklega gaman af sviðsljósinu. Í breskum fjölmiðlum hefur sú skoðun 
verið viðruð að Pippa sé í raun betur sett en systir hennar. Hún fái öll 
fríðindin sem fylgi því að vera í konungsfjölskyldunni án þess þó að þurfa 
að sinna skyldunum. 

BLÓMASKRAUT Miriam Gonzalez, kona 
Nicks Glegg, varaforsætisráðherra Bret-
lands, vakti athygli með stórt blóm í hári.  

HÁSTÉTTARDAMA Sophie Winkelman, 
lafði Friðrik Windsor, var með klassískan 
breskan brúðkaupshatt á höfði. 

BRESKU PRINS-
ESSURNAR Eugenie 
og Beatrice, prins-

essurnar af York, 
klæddust sumarleg-

um kjólum og skraut-
legum höfuðbúnaði í 

anda breskrar tísku. 
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FJÖLBREYTT FLÓRA MYNDASÖGUBLAÐA

M
yndasögur og 
hasarblöð hafa 
fyrirfundist hér 
á landi allt frá 
því að banda-
rískir hermenn 

dvöldu hér á árunum um og eftir 
seinni heimsstyrjöld og hetjur 
myndasagnanna hafa verið stór 
hluti af menningarlegu uppeldi 
íslenskra barna.

Sól þeirra fór hins vegar að rísa 
verulega þegar Siglufjarðarprent-
smiðja hóf útgáfu á blöðum um 
Tarzan árið 1979, en í rúman áratug 
þar á eftir sá Sigurjón Sæmundsson 
prentsmiðjustjóri landanum fyrir 
íslenskuðum útgáfum af uppátækj-
um Tomma og Jenna og ævintýr-
um Tarzans auk helstu ofurhetja 
heims, svo sem og Superman og 
Spiderman.

Blöðin nutu mikilla vinsælda 
og má segja að þetta framtak hafi 
verið einstakt, því Sigurjón og fjöl-
skylda hans sáu um rekstur útgáf-
unnar. Þau dreifðu þúsundum 
eintaka um allt land og skemmtu 
yngstu kynslóðinni og kynntu 
fyrir þessum blöðum sem erfitt 
hefði verið að nálgast eftir öðrum 
leiðum.

Myndasöguútgáfa Siglufjarðar-
prents leið undir lok árið 1992 
þegar Sigurjón stóð á áttræðu, en 
hann hafði rekið Siglufjarðarprent-

smiðju alt frá árinu 1935. Sigurjón 
lést árið 2005.

Tarzan markaði upphafið
Sonur Sigurjóns, Jón Sæmundur, 
vann lengi vel með föður sínum og 
aðstoðaði meðal annars við dreif-
ingu. Hann segir í samtali við 
blaðamann að upphafið að mynda-
söguútgáfunni megi rekja til þess 
að ládeyða hafi verið í atvinnu-
lífi á Siglufirði og faðir hans, sem 
var einnig bæjarstjóri um árabil, 
hafi verið að velta fyrir sér góðum 
viðskiptahugmyndum.

„Við sáum að Andrésar Andar 
blöðin höfðu gengið vel og þar gætu 
verið tækifæri. Svo hafði Siglu-
fjarðarprentsmiðja gefið út Tarzan-
bækur allt frá því fyrir 1940 og við 
vorum í góðu sambandi við Edgar 
Rice Burroughs útgáfuna vestan-
hafs, þannig að það lá beinast við að 
athuga hvort einhver myndrit væru 
til um Tarzan og hans ævintýri. 
Svo reyndist vera, þannig að við 
byrjuðum á blöðunum um Tarzan 
og Kórak, son Tarzans.“

Jón Sæmundur segir að sögurn-
ar um Tarzan hafi strax gengið 
vel og innan tíðar hafi útgáfa haf-
ist á blöðum um Tomma og Jenna 
sem slógu strax í gegn. Í kjölfarið 
hafi fleiri titlar bæst við, til dæmis 
Superman, Batman, Spiderman og 
Gög&Gokke.

Minnisstæðar þýðingar
Sigurjón sá sjálfur um allar þýð-
ingar á blöðunum og sat langtím-
um saman við tölvu þar sem hann 
prentaði textann á strimla sem 
hann límdi inn á síðurnar og sendi 
út til fjölprentunar í Finnlandi eða 
Ungverjalandi.

Þýðingarnar vöktu stundum 
athygli þar sem frasar sem þar 
birtust þóttu oft sérkennilegir og 
tekur Jón Sæmundur undir það.

„Það má sjá á blöðunum þegar 
faðir minn var orðinn þreyttur 
eftir að hafa setið lengi við tölvuna 
því að þá fóru þýðingarnar að verða 
æði skrautlegar. Þá var hann kom-
inn á áttræðisaldur en hélt sig við 
þetta því að hann vildi ekki hætta 
starfsemi. Hann var hins vegar 
mjög ern alveg fram undir það allra 
síðasta. Þegar hann var óþreyttur 
komu síðan alls konar hugdettur og 
húmor sem engan hafði órað fyrir. 
Í einhverri sögunni kom til dæmis 
við sögu tannlæknir sem hét Wil-
son, eða eitthvað í þá áttina, en það 
fannst föður mínum ekki koma til 
greina því að tannlæknirinn okkar 

Tímalausar teiknimyndasögur
Siglufjarðarprentsmiðja gaf út þýddar myndasögur í meira en tíu ár. Þorgils Jónsson kynnti sér söguna á bak við útgáfuna á 
þessum merkilegu blöðum sem glöddu börn og ungmenni um allt land og lifa enn með þjóðinni, tuttugu árum síðar.

ENN ÁHUGI Á BLÖÐUNUM Jón 
Sæmundur Sigurjónsson segir að enn 

í dag sé áhugi á myndasögublöðunum 
sem Siglufjarðarprentsmiðja gaf út á 

sínum tíma.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Siglufjarðarprentsmiðja gaf út fjölmörg myndasögublöð á árabilinu 1979 til 
1992. Þær gengu mislengi, en vinsælastar voru sögurnar um Tarzan, konung apanna, 
og æringjana Tomma og Jenna. Íslenskar þýðingar á teiknimyndablöðum mörkuðu tímamót 
og urðu til þess að kynna íslensk ungmenni fyrir ofurhetjum og myndasögumenningunni. 

Þó að nær 20 ár séu frá því að blöðin hættu að koma út er enn hægt að finna blöð á 
bókamörkuðum.



Margir hafa spurt hvort aðstoð við illa stadda geti ekki 

falið í sér eitthvað meira en að afhenda mat í poka? Ný 

nálgun í mataraðstoð er svar okkar hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar. Með því að velja kortaleiðina sem við köllum 

svo, viljum við mæta kröfum samtímans um að fólk, sem 

býr við þröngan kost og þarf aðstoð, fái að velja sjálft 

hvað það kaupir í matinn og umfram allt, að það þurfi 

ekki að líða frekara skipbrot með því að bíða í röð eftir 

hjálpinni. Með breytingunum erum líka að læra af 

öðrum þjóðum hvernig best er að veita aðstoð. Aðeins  

í Osló er mat úthlutað eins og tíðkast hefur hér á landi, 

hvergi annarsstaðar í þeim löndum sem við viljum bera 

okkur saman við. Með breytingunum á mataraðstoðinni 

nú viljum við líka efla ráðgjöf og bjóða upp á nýjungar 

með fjármála- og fjölskylduráðgjöf. Það er auðveld-ara 

að koma með óopnuð reikninga- og innheimtuumslögin 

til okkar en til bankanna. Sérfræðingur í fjölskyldu-

ráðgjöf mun geta farið dýpra í málin en félagsráð-

gjafar okkar geta gert í stuttum viðtölum. Af reynslu 

undanfarinna ára vitum við mjög vel hvar skórinn 

kreppir hjá fólki. Við teljum að með þessari nýju nálgun 

getum við hjálpað fólki skrefi lengra í lífinu. Ég vil 

hvetja alla til að taka þátt í söfnun Hjálparstarfsins 

sem nú stendur yfir og greiða valgreiðslu sem bíður  

í heimabankanum eða greiða greiðsluseðil sem eldri en 

65 ára fengu. Allt sem kemur inn rennur til innanland-

saðstoðar.  Góður stuðningur ykkar mun gera okkur 

kleift að gera enn betur. 

Vilborg Oddsdóttir, 

félagráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar

Meira en matur í poka

Ný nálgun við 
mataraðstoð

Margt smátt ...

Mynd: Þorkell Þorkelsson

Hjálparstarf kirkjunnar ætlar að hverfa frá  

matargjöfum í poka og veita í staðinn barnafólki 

mataraðstoð með inneignarkortum í verslunum.  

Það er svar við kalli samfélagsins og þeirra sem 

þiggja mataraðstoð. Áfram fá allir viðtal við 

félagsráðgjafa til að leita heildstæðari og 

varanlegri lausna á einstaklingsbundnum vanda. 

Hjálparstarf kirkjunnar býður fjölbreyttan  

stuðning meðal annars til tómstunda og skóla-

göngu barna og unglinga, til lyfjakaupa og 

félagslega ráðgjöf.

Með því að styðja innanlandsaðstoð Hjálparstarfs 

kirkjunnar hjálpar þú til sjálfshjálpar.
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Í nýrri skýrslu Alþjóðabankans er fullyrt að hátt 

matvælaverð ógni hag fátækra um allan heim.  

Matvælaverð hefur hækkað um 36% frá því fyrir ári og 

fólki fyrir neðan fátæktarmörk fjölgað um 44 milljónir. 

Nú er talið að um einn milljarður jarðarbúa þjáist af 

vannæringu. Það er ekki hægt að líkja ástandinu á 

Íslandi við stöðu þeirra allra verst settu í heiminum. 

Hins vegar hefur síhækkandi matvælaverð, lágar 

bætur og atvinnuleysi í kjölfar efnahagshrunsins gert 

það að verkum að þúsundir fjölskyldna á Íslandi berjast 

nú í bökkum. Áhyggjur af framfærslu og velferð barnanna 

er mörgum þung byrði. Að leita til hjálparstofnana 

eftir brýnustu nauðsynjum eru þung spor fyrir flesta 

en hvað leggur fólk ekki á sig fyrir börnin sín.

Hlustum á fólk

Til að geta metið og mætt þörf hvers og eins sem til 

Hjálparstarfsins leitar, þurfum við að hlusta á fólk  

og bregðast við. Þess vegna er innanlandshjálp 

Hjálparstarfs kirkjunnar undir faglegri stjórn félags-

ráðgjafa. Allir sem til okkar leita byrja á að fara í viðtal 

til þeirra. Auk mataraðstoðar hefur margvísleg aðstoð 

verið veitt, eftir aðstæðum hvers og eins. Má nefna 

stuðning vegna skólagöngu og tómstunda barna, vegna 

náms framhaldsskólanema, vegna óvænts lyfja- og 

lækniskostnaðar, vegna starfsþjálfunar og menntunar 

ungra mæðra. Einnig er fötum úthlutað einu sinni í 

viku. Þannig hefur aðstoðin verið einstaklingsmiðuð og 

veitt til að auka möguleika fólks á að hjálpa sér sjálft. 

Bregðumst við; inneignarkort og meiri ráðgjöf 

Síðasta haust varð nokkur umræða um tilhögun 

matarúthlutunar og biðraðir í því samhengi.  

Þær skoðanir urðu háværar að rétt væri að þeir sem 

þyrftu á mataraðstoð að halda ættu sjálfir að geta 

valið sinn mat. Þær falla að faglegum sjónarmiðum 

Hjálparstarfsins en bremsan hefur verið hversu miklu 

meiri kostnaður fylgdi þeim. Eftir nákvæmt mat á 

stöðunni, ákvað Hjálparstarf kirkjunnar að gera 

róttækar breytingar á starfsaðferðum sínum.  

Frá 1. maí verða tekin upp inneignarkort í stað  

matargjafa í poka. Hópurinn sem fær kortin verður  

þó takmarkaður við barnafjölskyldur enda sýna 

rannsóknir að fátækt kemur verst niður á þeim.  

Með þessari takmörkun reisum við okkur ekki heldur 

hurðarás um öxl áður en við sjáum hversu mikið nýja 

kerfið mun kosta og hvernig það samræmist tekjum 

stofnunarinnar. En enginn mun fara bónleiður til 

búðar. Þeim sem ekki hafa börn á framfæri verður um 

mataraðstoð vísað á önnur samtök sem úthluta mat. 

Þar sem engin slík eru mun Hjálparstarfið einnig veita 

barnlausu fólki mataraðstoð. Og ekki má gleyma að öll 

önnur aðstoð verður veitt sem hingað til.  

Auk þess munum við bjóða upp á þá nýjung að veita 

fjárhagsráðgjöf og viðtöl við fjölskylduráðgjafa. Það 

mun svara brýnni þörf sem við höfum ekki getað sinnt 

sjálf. Fjármálaráðgjafi og fjölskylduráðgjafi munu  

hafa aðsetur í húsnæði okkar.

Viltu styðja innanlandssöfnunina okkar?

Sérstakri innanlandssöfnun hefur verið hleypt af 

stokkunum til að mæta auknum útgjöldum sem þessar 

breytingar kalla á. Geta landsmenn lagt henni lið með 

því að greiða valgreiðsluna frá okkur í heimbanka 

sínum. Það er von okkar að bæði fólk og fyrirtæki 

bregðist vel við. Með þinni hjálp munum við geta létt 

undir með mörgum.

Fyrir hönd Hjálparstarfs kirkjunnar vil ég svo þakka 

þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem hafa lagt matarbúri 

okkar lið í gegnum tíðina.

Viljum ekki staðna

(mynd: Þorkell Þorkelsson)

Jónas Þ. Þórisson, 

framkvæmdastjóri

2  –  Margt smátt ...



Ein af þeim sem leitar til Hjálparstarfs kirkjunnar eftir 

aðstoð er Kolbrún Birgisdóttir. Hún á fjögur börn, þrjú 

eru uppkomin en fjórða býr hjá pabba sínum. Kolbrún 

er öryrki eftir slys 1991.

Hver er staðan hjá þér í dag?

Ég bjó áður fyrr á götunni með óreglu og öllu því sem 

því fylgir, það var ekki gott líf. Í dag er ég komin á betri 

braut, er edrú og líður þannig lagað vel. En fjárhagslega 

er staðan mjög slæm. Ég er að borga mikið á mánuði, 

leigu á íbúðinni, yfirdrátt og lán. Svo er ég að glíma við 

lungna- og hjartasjúkdóm. Kostnaður vegna veikindanna 

er mikill og Hjálparstarfið hefur veitt mér stuðning til 

að geta ráðið við þetta. Ég er á mörgum lyfjum og það 

kostar heilmikið á hverjum mánuði.

Geturðu lýst því hvernig það er að vera í þeirri 

stöðu að þurfa að leita sér aðstoðar?  

Hvað er erfiðast?

Í morgun þegar ég vaknaði þurfti heilmikið til, til að 

koma sér á fætur og fara svo til að fá aðstoð, þetta er 

hálfpartinn eins og að betla. Þetta hefur verið svona 

hjá mér í u.þ.b. 10 ár. Stundum fer ég ekki og er frekar 

matarlaus. Það fylgir þessu skömm. Þetta á alls ekki að 

vera svona en það er eitthvað með hvernig maður 

upplifir þetta. Maður nær bara ekki endum saman. Það 

er 20. apríl í dag og ég fer síðar í mánuðinum til læknis 

og á ekki fyrir því. Svona er þetta bara. 

Hvaða stuðning hefur þú fengið hjá Hjálparstarfinu 

og hvernig hefur aðstoðin nýst þér?

Ég hef fengið stuðning vegna lyfja og mataraðstoð. 

Vilborg félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfinu hefur hjálpað 

mér mest í gegnum þetta, ég tala við hana um allt. 

Hvað finnst þér um stöðuna á Íslandi í dag? Hvaða 

breytingar vildir þú sjá í þjóðfélaginu?

Mér finnst hræðilegt að sjá að gamla fólkið þarf líka að 

leita sér aðstoðar, það er eitthvað óeðlilegt við það.  

Ég vildi að Ísland væri eins og það var fyrir kreppu og 

að bætur og stuðningur væri meiri frá yfirvöldum. 

Örorkubætur eru allt of lágar, 159.000 krónur á 

mánuði. Það dugar engan veginn, það sjá það allir. 

Maður grætur oft af áhyggjum og þunglyndi fylgir  

í kjölfarið á því. Það er virkilega erfitt að geta ekki 

leyft sér að styðja börnin sín og sjálfan sig, til dæmis 

að fara út í búð og geta keypt sér nærföt. Samt er ég 

þakklát fyrir aðstoðina sem ég fæ, þó að það sé erfitt 

skref að taka.

„Kostnaður vegna 
veikindanna er mikill“
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Eldey Huld Jónsdóttir félagsráðgjafi kom til starfa hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar síðastliðið vor. Hún hafði áður 

starfað hjá Reykjavíkurborg sem teymisstjóri heima- og 

stuðningsþjónustu í Hátúni 10 og nágrenni. Eldey er 

annar tveggja félagsráðgjafa sem sinna innanlands-

starfi Hjálparstarfsins.

Segðu okkur svolítið frá sjálfri þér.

Ég er fædd og uppalin í Reykjavík og hef alla tíð búið 

hér ef frá er talið eitt ár, 2002. Þá dvaldi ég í Ástralíu 

meðan ég tók masterspróf í félagsráðgjöf. Félags-

ráðgjöf er þó ekki mín fyrsta starfsgrein því ég starfaði 

í 10 ár sem grunnskólakennari. Það að vinna með fólk, 

bæði börn og fullorðna, og láta eitthvað gott af mér leiða 

hefur alltaf höfðað til mín svo það lá vel við að velja 

félagsráðgjöf þegar ég ákvað að hætta kennslunni og 

hefja störf á öðrum vettvangi. 

Við höfum frétt að þú sért með geitur, hvernig kom 

það til?

Alveg frá barnsaldri hefur sveitin togað í mig en það var 

ekki fyrr en á fullorðinsárum að ég flutti með börnum 

mínum, Tómasi Huldar og Karítas, að Lykkju á Kjalarnesi. 

Þó svo Kjalarnes sé að mestu leyti sveit þá tilheyrir 

það Reykjavík svo við upplifum báða kostina hér. 

Höfum náttúruna með fjallið og hafið allt um kring og 

borgina innan seilingar. Þar sem ég hef bæði beitarland 

og húsa  kost hef ég smátt og smátt verið að koma mér 

upp gæludýrabúskap. Við erum með hund, kött, hænur 

og nýjustu meðlimirnir eru tvær geitur. Ótrúlega 

skemmtileg dýr, fjörugar, forvitnar og útsjónarsamar. 

Ég vonast til að bæta við hafri næsta haust svo þær 

geti fjölgað sér að ári liðnu. Þá gefst tækifæri til að 

nýta mjólkina og búa til dýrindis osta og fleira. Dýrin, 

náttúran og fjaran sem er rétt við lóðarmörkin er það 

sem heillar börnin. Ég hef gaman af að fá þau í 

heimsókn og hef starfað sem stuðningsforeldri síðan 

ég flutti hingað. 

Nú er Hjálparstarfið að taka upp nýja nálgun við 

mataraðstoð, hver er hún?

Hjálparstarf kirkjunnar er með aðstoð um allt land  

í gegnum net presta og djákna. Í mörg ár höfum við 

sent kort út á land en verið með mataraðstoð hér  

í Reykjavík þar sem þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu 

fá afgreiddan mat í poka eftir fjölskyldustærð. Nú 

höfum við ákveðið að frá 1. maí, hættum við að gefa 

mat í poka. Í staðinn ætlum við að veita barnafólki 

matar aðstoð með inneignarkortum. Þar sem korta-

leiðin er dýrari verðum við að takmarka hópinn og 

vísum barnlausum einstaklingum á að fara til annarra 

hjálparsamtaka sem hafa hefðbundna matarúthlutun. 

Á þeim stöðum sem öðrum hjálparsamtökum er ekki til 

að dreifa fá allir inneignarkort. Við munum svo meta 

reynsluna eftir sjö mánuði.

Hvað með aðra aðstoð en mataraðstoð?

Eftir sem áður geta allir, barnafólk og aðrir, notið 

faglegrar ráðgjafar og ýmissa annarra úrlausna 

stofnunarinnar en mataraðstoðar. Við hjálpum vegna 

skólagöngu og tómstunda barna, gefum föt, styrkjum 

fólk til að greiða lyf og annað. Þetta allt verður 

óbreytt og áfram ætlað öllum.

Hvað fær fólk mikið inn á kortin? Hvernig metið þið 

þetta?

Upphæðin miðast við fjölskyldustærð. Allir þurfa að koma 

í viðtal þar sem við förum yfir stöðu hvers og eins með 

tilliti til tekna og útgjalda. Við notum sömu viðmið og 

umboðsmaður skuldara. Ef staðan er metin þannig að 

viðkomandi þurfi aðstoð gerum við samning til nokkurra 

mánaða. Eftir það er þörfin endurmetin. Við trúum því 

að þessi nýja nálgun við mataraðstoð sé framfaraskref.

Ný nálgun við mataraðstoð 
er framfaraskref

(mynd: Þorkell Þorkelsson)
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„Það er 
erfiðast að  
finnast allt 
mislukkað“
Hún er öryrki og einstæð móðir á fimmtugsaldri, við 

skulum kalla hana Öldu. Hún á tvo stráka, sá eldri sem 

er 23 ára er atvinnulaus og sá yngri er í framhaldsskóla. 

Hver er staðan hjá þér í dag?

Þegar búið er að borga alla reikninga er lítið eftir. Ég 

reyni alltaf að fara mjög vel með peningana, vil standa 

í skilum, en það er erfitt. Það hjálpar náttúrulega að koma 

hingað og fá aðstoð. Þegar líður á mánuðinn eru ekki 

margar krónur eftir, ég á núna 329 krónur inni á reikningi. 

Ég afþakka líka ýmislegt, til dæmis að fara í afmæli eða 

fermingarboð vegna þess að ég á ekki fyrir gjöfum.

Geturðu lýst því hvernig það er að vera í þeirri 

stöðu að þurfa að leita sér aðstoðar? Hvað er 

erfiðast?

Þetta var mjög erfitt til að byrja með að leita sér 

aðstoðar, mjög þung spor. Það er erfiðast að finna að 

einhvern veginn er allt mislukkað, sjá ekki fram úr vanda - 

málunum. Ég segi að það sé hluti af sjálfshjálpinni að 

leita sér aðstoðar. Það eru margir þarna úti sem geta 

þetta ekki, eru bara í þykjustuleik, en það gengur ekki 

til lengdar. Ég hef reynt að hjálpa öðrum sem eru 

einmitt að glíma við þetta – að koma í fyrsta sinn. 

Hvaða stuðning hefur þú fengið og hvernig hefur 

aðstoðin nýst þér?

Ég hef fengið stuðning fyrir yngri strákinn í sambandi 

við skólagöngu í framhaldsskóla, sem er algjörlega 

ómetanlegt. Ég hefði ekki getað stutt hann með bækur 

og skólagjöld. Maður þarf að borga leigu, rafmagn og 

annan fastan kostnað og þá er ekkert eftir. Ég missti 

húsnæði sem ég hafði keypt en er samt að borga af 

lánum sem ég tók. Síðan er það mataraðstoðin sem 

hefur komið sér vel.

Nú á að hætta að úthluta mat í poka og nota 

inneignarkort fyrir barnafjölskyldur, hvernig líst 

þér á það?

Í sjálfu sér er það gott, maður velur sjálfur matinn sem 

maður borðar eftir sínum smekk og þarf ekki að koma 

eins oft. Ég vona að þar sem þetta er dýrari leið að 

aðstoðin minnki samt ekki. Ég vil að lokum þakka 

Hjálparstarfinu innilega fyrir.

Um hugmyndir og 
siðfræði hjálparinnar 
Í þessum stutta pistli er leitast við að reifa nokkur 

grunnatriði í störfum hjálparstétta og hjálparsamtaka. 

Höfundi er ljóst að viðfangsefnið er stórt og hefur  

í gegnum aldir verið viðfangsefni marga bóka á sviði 

siðfræði. Í greininni er meðal annars komið inn á 

hugmyndir um okkur sjálf, álit annarra, leiðina til að 

leita aðstoðar og grunngildi siðareglna hjálparstétta.

Hugmyndir okkar um okkur sjálf og aðra, eru mikilvægur 

grundvöllur ákvarðana og athafna. Áskorun hvers 

manns liggur í að átta sig á og skilja hvað ræður för, 

sérstaklega þeim forsendum sem eru ómeðvitaðar eða 

þarfnast frekari ígrundunar. Á lífsleiðinni lendir hver 

einstaklingur í ýmsum vanda eða áföllum. Um það er ekki 

sjálfval, heldur einungis hitt, hvernig brugðist er við. 

Þegar einstaklingur af einhverjum ástæðum, fjárhags-

vanda, heilsubresti, atvinnuleysi eða öðrum ástæðum, 

leitar aðstoðar velferðarþjónustunnar eða hjálpar-

stofnana, skiptir máli hvernig honum eða henni er 

mætt. Óhætt er að fullyrða að allir sem leita slíkrar 

aðstoðar hafi metið aðstæður sínar svo að hann eða 

hún þurfi eitthvert form aðstoðar til að takast á við 

mikilvæg viðfangsefni sín og sinna nánustu.

Ekki það sama að vera notandi, skjólstæðingur eða 

viðskiptavinur

Það er því grundvallaratriði í öllu starfi sem lýtur að 

aðstoð og hjálp við aðra að vera sér meðvitaður um 

forsendurnar sem eru lagðar fyrir samskiptum, 

framkomu og samvinnu við hinn leitandi einstakling. 

Eitt atriði sem nefna má sem dæmi um forsendur 

samskiptanna, er hvort sá sem leitar aðstoðar er 

kallaður „notandi, skjólstæðingur eða viðskiptavinur“. 

Ungt fólk og eldra fólk „notar“ eða nýtir sér 

félagsmiðstöðvar. Sá sem er í vanda eða krísu leitar 

aðstoðar og ráðgjafar vegna þess að hann hefur ekki 

getu (tímabundið eða varanlega) til að takast á við 

vanda sinn og úrlausnarefni. Dæmi um slíkt er skjól-

stæðingur félagsráðgjafans eða skjólstæðingur 

lögmanns. Þegar talað er um viðskiptavin er annað 

samband milli aðila og í raun verið að lýsa því jafnræði 

og frelsi sem ætlað er þeirra á milli.

Önnur grunnforsenda fyrir samskiptunum milli þess 

sem leitar aðstoðar og þess sem veitir aðstoð, er að 

skilja að hve miklu leyti einstaklingurinn sem leitar 

aðstoðar, býr við „frelsi og vald yfir eigin lífi“ þegar 

hann tekur ákvörðun um að leita aðstoðar. Hér er 

stigsmunur á eftir því hver aðstoðin eða þjónustan er 

sem leitað er eftir hverju sinni og einnig mismunur 

eftir því hver vandi einstaklingsins er. Nægir í því efni 

að nefna þann sem leitar ráðgjafar í kjölfar makamissis, 

eða þann sem finnur sig þvingaðan eða í þörf (með 

réttu eða röngu) á einhvern hátt að leita eftir 

fjárhagslegri aðstoð, eða sá sem jafnvel er neyddur  

í meðferð eða vistun.

Trúin á getu hvers og eins

Grundvallaratriði um framkomu og samskipti við 

notendur og skjólstæðinga eru mörkuð í siðareglum 

starfsstétta eins og t.d. félagsráðgjafa. Tilgangi þeirra 

er þannig lýst;

Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi 

og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til 

að nýta hæfileika sína til fullnustu. Markmið félags-

ráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu 

ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn mannréttinda-

brotum hvar svo sem þau eiga sér stað. (Siðareglur 

íslenskra félagsráðgjafa)(Feitletrun er breyting 

höfundar).

Nauðsyn að hvetja 

Leiðin frá því að vera sjálfstæður og fullráða einstak-

lingur yfir eigin lífi, yfir í þá stöðu að vera skjól-

stæðingur, er undantekningalítið erfið fyrir þann sem 

á í hlut. Hvert sem tilefnið er mun einstaklingurinn 

upplifa skerðingu á sjálfstæði sínu og jafnvel lífs-

gæðum, samhliða því að verða viðkvæmari fyrir áliti 

annarra og fordæmingu, ráðsmennsku og yfirgangi.  

Sú staða að vera í vanda, er ný aðstaða og tímabundið 

ástand sem viðkomandi einstaklingur ætlar sér að 

koma sér úr eða binda enda á sem allra fyrst. Þann 

hvata er mikilvægt að virkja. Því er afar mikilvægt að 

mæta einstaklingnum með virðingu og búa svo um 

hnútana að hver sú aðstaða eða þjónusta sem veitt er, 

sé veitt út frá því leiðarljósi að einstaklingurinn sé 

hvattur til að nýta eigin styrkleika og getu til sjálf-

stjórnar í eigin lífi að því marki sem kostur er.

Hjálparstarf í hvaða formi sem er, ber því að rækja á 

forsendum mannúðar og virðingar fyrir þeim sem 

móttekur en ekki þess sem veitir.

Halldór S. Guðmundsson,  

lektor við félags-

ráðgjafardeild 

Háskóla Íslands.
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Skólinn er að byrja. Hestanámskeið er að baki, 

hjólatúrar, leikjanámskeið og sumarbúðirnar. Nú eru það 

nýjar stílabækur, möppur, fallegir blýantar og penna-

veski. Líka nýju skólafötin. Allt er slitið frá í fyrra eða 

orðið of lítið. Sumir fá að velja þetta úti í búð. Aðrir 

koma til Hjálparstarfs kirkjunnar. 

Notað og nýtt alltaf hagsýn

Efnalitlir foreldrar skila til Hjálparstarfsins gögnum 

um tekjur sínar og gjöld. Ef afgangurinn er ekki meiri 

en viðmið umboðsmanns skuldara segir til um, þá 

hlaupum við undir bagga. Börn eiga ekki að gjalda þess 

að eiga efnalitla foreldra. Ekki varðandi skólagöngu og 

lágmarks, þroskandi tómstundir. Hjálparstarf kirkjunnar 

setur barnafólk 

í forgang og hefur opnað fjölda leiða til að styðja það. 

Útgjöld vegna skóla byrjunar, samkvæmt innkaupa-

listum skólanna, greiðum við með inneignarkortum. 

Stundum eigum við gjafir frá fyrirtækjum svo sem 

stílabækur og skólatöskur og nýtum það. Stundum  

vantar börn gleraugu, lesgreiningu og fleira sem 

foreldrum getur reynst ógerningur að öngla saman 

fyrir. Það er skrítið til þess að hugsa að barn sem þarf 

gleraugu, fái þau ekki. Hjálparstarfið hjálpar við 

þessar aðstæður. Það sem við ekki eigum á fatalager 

okkar fyrir börn í skóla, hjálpum við foreldrum að 

kaupa með inneignarkorti frá okkur. Á lagernum eru 

notuð föt sem almenningur og stundum verslanir, hafa 

gefið. 13–20 manns koma í viku hverri að fá föt á sig og 

fjölskyldur sínar. 

Verndum börnin

Til þess að börn finni sem minnst fyrir kreppunni 

fórum við út í að styrkja tómstundir þeirra yfir  

veturinn. Við höfðum þá í nokkur ár kostað börn á 

námskeið og í sumarbúðir eða keypt hjól, bretti og 

annað sem tengist sumrinu. Börnin fá að velja. Það er 

mikilvægt. Það eru ekki allir „í boltanum“. Það er ekki 

alveg ókeypis að vera í barnaskóla á Íslandi og það 

sem þarf að greiða er bara of mikið fyrir suma. 

Skólinn og tómstundirnar ekki gefins

Hjálparstarf kirkjunnar styður skólagöngu 

barna efnalitilla foreldra. Vetur og sumur 

greiðir Hjálparstarfið fyrir tómstundir, 

sumargjafir og sumarnámskeið. 

(mynd: Þorkell Þorkelsson)
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Malaría, ormasýkingar, berklar, kvefpestir og jafnvel 

alnæmi. Nóg er af sjúkdómum í veröldinni en fáir vekja 

ugg í brjósti okkar Vesturlandabúa. Það eru til lyf við 

öllu – eða svo til. Ef ekki, þá dugar oft hvíld við gott 

atlæti í nokkra daga. Við erum löngu komin út úr 

raunveruleika fátækari þjóða sem þekkja það að 

komast ekki til læknis, eiga ekki fyrir lyfjum og geta 

ómögulega tekið sér hvíld frá verki, því þá verður 

enginn matur á borðum. EÐA HVAÐ? 

„Taktu eitthvað við því“

Já, eða hvað? Getum við verið óttalaus gagnvart 

sjúkdómum? Ekki allir. Unnvörpum leitar fólk aðstoðar 

Hjálparstarfsins til að kaupa lyf. Fólk sem fær ekki þá 

læknisþjónustu sem það þarf, fær ekki lyfin sem lækna 

og lina þjáningar, fær ekki þau lífsgæði sem það ætti 

að njóta af því það á ekki fyrir þeim. Þessa stöðu hafa 

félagsráðgjafar okkar sannreynt með því að fara yfir 

gögn um tekjur og útgjöld allra sem fá aðstoð hjá 

Hjálparstarfinu. Þau ólíkindi gerast að jafnvel er hringt 

til Hjálparstarfsins frá sjúkrahúsum og stofnunin beðin 

um að greiða lyf svo hægt sé að útskrifa sjúkling. 

Myndi „HALLÓ!!“ eiga við hér? 

Neyðaraðstoð með lyf

Hjálparstarfið reynir að bæta úr mestu neyðinni.  

Á síðasta ári fengu 240 einstaklingar lyfjaaðstoð fyrir 

830.000 kr. Fleiri hefðu þurft aðstoð en við verðum að 

takmarka útgjöldin. Við greiðum til dæmis ekki lyf sem 

hægt er að selja á götunni. Við getum ekki borgað lyf 

sem fólk notar að staðaldri, jafnvel hjartalyf eða önnur 

lífsnauðsynleg lyf. Hjálparstarf kirkjunnar getur, fjár -

hagsins vegna, aðeins greitt lyf sem fólk þarf óvænt á 

að halda vegna skyndilegrar uppákomu. Annað verðum 

við að telja til fyrirsjáanlegra útgjalda og við veitum 

neyðaraðstoð. Hvað segja þessar nöturlegu reglur um 

kjör svo margra? Þær segja þann einfalda sannleika að 

á meðal okkar er fólk sem þarf verulega að óttast um 

heilsu sína af því það hefur ekki aðgang að læknisþjónustu.

Gætir þú sagt nei?

Þetta er harðneskjulegt, ekki síst þegar börn eiga  

í hlut. Stöku sinnum förum við út fyrir rammann. 

Stundum er bara ekki hægt að segja nei. En eiga 

hlutirnir að vera svona? Hvernig samfélag viljum við 

byggja? Þú getur hjálpað okkur, þar til kerfið breytist 

og samfélagið axlar þessa ábyrgð að fullu. Smelltu á 

valkröfuna frá okkur í heimabankanum þínum.  

Andvirðið rennur allt til innanlandsaðstoðar. 

Erum við ónæm?

(mynd: Þorkell Þorkelsson)
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Hafnarhúsið er óneitanlega eitt 
skemmtilegasta safn höfuðborg-
arinnar og arkitektúr safnsins 
frábær. Í raun svo góður að hann 
næstum stelur athyglinni frá 
verkum sem til sýnis eru.

Útskriftarsýningar LHÍ hafa 
verið haldnar þarna undanfarin 
ár og sýningin í ár var einmitt ná-
kvæmlega eins og ég hafði ímynd-
að mér að hún yrði, enda uppsetn-
ing mjög keimlík fyrri sýningum. 

Þá einblíndi ég aðallega á vöru-
hönnunarhluta sýningarinnar enda 
er það sá hluti sem ég fór sérstak-
lega að skoða. 

Hlutirnir eru sléttir og felldir 
og verkefnin unnin samkvæmt 
bókinni en það sem vakti athygli 
mína var sérstaklega tvennt.

Annað var að hugmyndirnar 
voru ekki sérstaklega þróaðar, 
um hugmyndir eða „konsept“ var 
að ræða en lítið fór fyrir vöruþró-
un eða úrvinnslu hugmyndanna. 

Slík verkefni passa frekar 
fyrsta eða annars árs nemum en 
ekki lokaverkefnum af þriðja ári 
vöruhönnunar.

Hitt sem vakti athygli mína 
var að ekki var unnið sérstak-
lega með íslensk áhrif eða ein-
kenni. Undantekning var þó úti-

kollar Helgu R. Jósepsdóttur, þar 
sem heita vatnið okkar er notað á 
skemmtilegan hátt. Ekki var held-
ur unnið sérstaklega með um-
hverfisáherslur eða önnur brýn 
efnistök sem eru meðal helstu 
verkefna vöruhönnuða í dag.

En þessi niðurstaða kemur ekki 
sérstaklega á óvart og ekki er við 
nemendur að sakast. Einkenni 
Listaháskólans að mínu mati er að 
þar er einblínt mun meira á list-
rænt hugmyndaferli og tímanum 
síður eytt í vöruþróunarferlið.

Áhugi fyrir hönnun er gífur-
lega mikill í dag og fjöldinn allur 

af ungu fólki með hönnunarmennt-
un útskrifast árlega. Í Evrópu er 
sá fjöldi 50.000 manns og í ljósi 
þess er mjög mikilvægt að íslensk-
ir hönnuðir finni sér sína sérstöðu 
til að mynda sér vettvang. Íslensk-
ir fatahönnuðir eru komnir vel á 
veg og er óskandi að vöruhönnuðir 
nái sömu sterku einkennum. 

Til þess þarf heilbrigðan 
skammt af sjálfstrausti og 
eilítið meiri kröfur hvað varðar 
vöruþróun og frágang.

Það kemur vonandi með kom-
andi kynslóðum vöruhönnuða 
Listaháskólans. 

Ákaflega slétt og fellt
● Í Hafnarhúsinu stendur nú yfir útskriftarsýning nema frá Listaháskóla Íslands úr 
myndlistardeild og hönnunar- og arkitektúrdeild.

Upphleypt munstur í ljósum Unnar Val-
dísar Kristjánsdóttur myndar nostalgíu 
og fallega stemningu. 

Bubblumublur kallast þessir volgu kollar fyrir kaldar aðstæður.

Sögulegt samband silfurs og matar-
venja hefðarfólks er krufið í útskriftar-
verkefni Ingu Dóru Jóhannsdóttur.

GÓÐ KAUP FYRIR... vegginn

Klukka, til að mynda á eld-
húsvegginn, á sérstaklega 

góðu verði. Verð: 495 
krónur. ILVA, Korputorgi.   

Bryndís Bolladóttir á heiðurinn af 
þessum dásamlegu snögum sem 
Normann Copenhagen hefur tekið í 
framleiðslu. Verð: 4.900 krónur. Epal, 
Skeifunni 6. 

Rauðir Umbra-rammar sem hægt 
er að dreifa úr á vegginn. Verð: 3.980 

krónur. Tekk-Company, Holtagörðum.

Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.is

LÚR - BETRI HVÍLD

Eigum til á lager Slide Back rúm
tilbúin til afgreiðslu strax

www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

EMOTION sturtuhaus 
kringlóttur 10 cm verð kr. 3.990.-

SPRING sturtuhaus 
kringlóttur 20 cm verð kr. 9.450.-

ESPRITE CARRÉ 
ferkantaður 20 cm verð kr. 12.400.-

STURTUHAUSAR Í ÚRVALI

Gæði,þjónusta og ábyrgð- það er TENGI

SKINNY handsturtuhaus
verð kr. 1.990.-



FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

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,-
CLIO leðurstóll
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
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      Við byrjuðum fyrir tíu árum í smákompu við 

Ingólfsstræti. Markmiðið var að bjóða Íslendingum 

það besta í eldhúsið og auðvitað ekki síður að fá  

að vinna við eigið áhugamál. Hvort tveggja tókst  

og við þökkum kærlega fyrir 10 frábær ár.
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Í dag er síðasti dagur 

afmælishátíðar Kokku. 

Við höldum upp á 10

skemmtileg ár með 

10% afslætti af öllum 

vörum og sértilboði  

á vinsælustu vörunum 

frá upphafi.

„Sýningarstjóri Salone Satell-
ite, Marva Griffin, bað mig og 
tvo aðra hönnuði, Rui Pereira og 
Joana Pais, um að hanna sérstaka 
innsetningu í tilefni af afmælinu 
en við vorum öll mastersnemar 
við Scuola Politecnica di Design. 
Viðfangsefnið var hlutverk hönn-
unar eftir 50 ár og við fengum 
algerlega frjálsar hendur. Í stað 
þess að sýna húsgögn ákváðum 
við að einbeita okkur að félags-
legri hegðun og hvernig hönnun 
getur haft áhrif á framtíðarsam-
félag,“ segir Hafsteinn en inn-
setningin fékk heitið Superfarm, 
eða Ofurbýlið. 

Hafsteinn segir innsetninguna 
hafa vakið athygli, sérstaklega 
fyrir nýstárlega nálgun á þess-
ari rótgrónu húsgangasýningu en 
hugmyndin var að færa bænda-
býlið inn í borgina þar sem það 

myndi þjóna framtíðarsamfélag-
inu sem matvöruverslun. „Við 
lögðum mikla áherslu á að virkja 
viðskiptavini til að leggja sitt af 
mörkum til „ofurbýlisins“, til 
dæmis veiða fiskinn, tína græn-
metið, mylja kornið o.s.frv. Þetta 
var gert til að tengja manninn 
aftur nær upprunanum og koma 
honum í skilning um mikilvægi 
endurvinnslu, orkusköpunar og 
staðbundinnar framleiðslu.“

Hátt í 400.000 gestir sækja sýn-
inguna í Mílanó árlega, allstaðar 
að úr heiminum. Superfarm opn-
aði umræðu um hvert nútímasam-
félag stefnir og hvað megi gera 
til þess að upplýsa framtíðarsam-
félagið betur um mikilvægi um-
hverfisverndar, hollustu og heið-
arleika. Þegar hefur verið fjallað 
um Superfarm í virtum hönn-
unartímaritum, svo sem Frame 

magazine, Domus Magazine og á 
víðlesnu hönnunarbloggi, moco-
loco.com.

Hafsteinn, sem er búsettur í 
Mílanó, er að vonum ánægður 
með hvernig til tókst og hefur 
þegar fengið spennandi tilboð 
um verkefni í framhaldinu. Hann 
vill þó ekki gefa upp hver þau 
eru, enda hefur hann í nógu öðru 
að snúast. 

„Núna er ég að vinna að nýrri 
vöru fyrir tískuframleiðandann 
Giuliano Fujiwara og verður hún 
vonandi kynnt á tískuvikunni í 
Mílanó næsta haust.  Ásamt því 
er ég að vinna að nokkrum nýjum 
hugmyndum eða vörum fyrir 
vörumerkið mitt HAF og þær 
ættu að vera klárar á næstunni.“

Nánar má forvitnast um hönn-
un Hafsteins á síðunni www.haf-
steinnjuliusson.com

Hannaði ofurbýli í Mílanó
● Íslenskur hönnuður, Hafsteinn Júlíusson, setti upp sérstaka innsetningu á einni stærstu 
hönnunarsýningu heims, Salone Del Mobile, í Mílanó, í apríl. Sýningin fagnaði 50 ára afmæli.

Portúgölsku hönnuðirnir Rui Pereira og Joana Pais settu upp Superfarm ásamt Hafsteini.

Hugmyndin var að færa bóndabýlið inn í borgina þar sem það myndi þjóna fram-
tíðarsamfélaginu sem matvöruverslun. MYND/HAFSTEINN JÚLÍUSSON

GOTNESK NÝJUNG  Belgíska hönnunarfyrirtækið Studio Job hannaði 
nýlega þennan stól fyrir hollenska merkið Moooi. Hugmyndin að stólnum 
er fengin út frá þungum gotneskum tréstólum í rómantískum stíl. Nýju 
stólarnir eru hins vegar úr plasti og í skærum litum. Studio Job hannaði 
stólinn upphaflega fyrir nýlega endurnýjað Groniger-safnið í Hollandi. 

Hafsteinn Júlíusson var fenginn til að 
hanna afmælisinnsetningu  í Mílanó.



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

Sýning á verkum fyrsta árs nema  í fatahönnun var opnuð í 
Útgerðinni Grandagarði 16 í gær og stendur opin um helgina frá 
13-17. Unnið er út frá hugtakinu „díva” og hefur hver nemandi 
útbúið sína útgáfu í innsetningarverki. Kennari námskeiðsins er 
Hildur Yeoman og er meðfylgjandi mynd eftir hana.

 fermingargjöfin Mjúka  
Frábær fermingartilboð

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

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

Sérverslun með

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

Opið 
mán - fös 10-18, 

laugardaga 10-16

Stuttkápur 
verð frá 
19.900 

37.900 kr.

Yfi rhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Stutt kápa 
með hettu
23.900 kr.

É
g held að mér hefði ekki 
verið treyst fyrir embætt-
inu ef menn teldu mig ein-
hvern yfirstéttarhroka-

gikk, enda hef ég djúpan skilning 
á aðstæðum verkafólks þar sem ég 
er sjálfur úr stórum hópi verka- og 
sjómanna langt aftur í ættir. Hins 
vegar hef ég ágætis kjör, þótt það 
séu engin ofurkjör, sem hafa engin 
áhrif á baráttuþrek mitt fyrir 
þyngri pyngju launafólks,“ segir 
Gylfi, sem ólst upp við þátttöku í 

kröfugöngum 1. maí og flytur ávarp 
á hátíðahöldum verkalýðsins í höf-
uðstað Norðurlands á morgun.

„Deilan sem nú er uppi við 
atvinnurekendur er rammari en 
nokkru sinni og hvet ég sem flesta 
til að sýna samhug og samstöðu í 
kröfugöngum dagsins,“ segir Gylfi, 
sem flýr á vit náttúrunnar þá sjald-
an að frí gefst frá erilsömu starfi 
forseta Alþýðusambandsins.

„Ég er mikill útivistarmaður og 
virkur í jeppadeild Útivistar, þar 

sem ég hef unun af samvistum við 
fólk með sömu áhugamál. Ég nota 
því helgarnar til að hlaða batteríin, 
skipta um gír og snattast á fjöll eða 
jökla, en er líka veiðimaður á allt 
sem syndir og flýgur og nú þegar 
farinn að hnýta flugur og gera klárt 
fyrir sumarið,“ segir Gylfi. sem 
veiðir gjarnan með tveimur sonum 
sínum. Hann á einnig tvær dætur og 
barnabarn sem einnig er nafni hans 
og varð ársgamall í kóngsins Kaup-
mannahöfn gær.

Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ stundar útivist og veiðimennsku hvenær sem færi gefst um helgar:

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Enginn yfirstéttar- 
hrokagikkur

2



Gylfi hvetur alla launamenn til að fjölmenna í kröfugöngu á morgun, 1. maí.

„Þarna verður flottasta BMX-
hjóla- og hjólabrettafólk landsins 
mætt til að keppa um bestu ferð-
ina, besta trikkið og besta stökkið 
niður átta tröppur á Ingólfstorg-
inu,“ segir Leon S. Kemp, umboðs-
aðili DC á Íslandi, einn þeirra sem 
sjá um framkvæmd keppninnar 
Jaðarför X-ins sem útvarpsstöð-
in X-977 stendur fyrir á morgun á 
Ingólfstorgi ásamt Talsímafjelagi 
Valda&Freys, Mountain Dew, og 
Lex Games Events.

Leon hefur ásamt fleirum unnið 
hörðum höndum að því að smíða 
rampa og box og segist fast-
lega gera ráð fyrir flottri 
keppni. „Þarna verða tíu 
til fimmtán keppendur á 
hjólabretti eldri en fimm-
tán ára og átta til tíu fimm-
tán ára og yngri,“ segir 
Leon. „Og tíu til fimm-
tán strákar á „freestyle“ 
BMX-hjólum. Þetta eru 
okkar langbestu hjólamenn 
og þeir hafa vakið mikla 
athygli erlendis, svo það 
verður spennandi að fylgj-
ast með þeim. Auk þess 
mun Johnny Hazard sýna 
listir sínar á klifurhjóli og 
hljómsveitin Endless Dark 

sér um tónlistina auk Intro-
beat.“

Upphaflega stóð til að 
keppnin færi fram hinn 
16. apríl og síðan 30. apríl 
en í bæði skiptin var henni 
frestað vegna veðurs. 

Hvað gerist ef veðrið 
verður vont á morgun? 
„Við erum að vona að við 
fáum gott veður á milli 

þrjú og sex á morgun,“ 
segir Leon. „En ef veðr-

ið verður alveg ómögulegt 

verðum við að fresta þessu aftur, 
býst ég við. Svona er þetta bara á 
Íslandi.“

Auk keppninnar og sýningarinn-
ar verða á svæðinu sýningartjöld 
þar sem sýnt verður ýmislegt sem 
tengist þessum íþróttum. Byrjað 
verður að keppa klukkan þrjú og 
haldið áfram án hlés til klukkan 
sex. Leon segir þetta tilvalið tæki-
færi fyrir alla fjölskylduna að koma 
í miðbæjarferð og virða fyrir sér 
það besta sem erað gerast í jaðar-
íþróttum í dag.  fridrikab@frettabladid.is

Jaðarför á Ingólfstorgi
Útvarpsstöðin X-ið blæs til keppni á hjólabrettum og BMX-hjólum á Ingólfstorgi á morgun. Þar verður 
ýmislegt til skemmtunar auk keppninnar sjálfrar, meðal annars mun Johnny Hazard leika listir sínar.

Leon S. Kemp lofar góðri skemmtun á Ingólfstorgi í dag milli klukkan þrjú og 
sex á Jaðargör X-ins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Keppt verður í tveimur flokkum 
á hjólabrettum; eldri en fimmtán 

ára og fimmtán ára og yngri.

Landssamtök hjólreiðamanna  standa fyrir hjólaferð frá Hlemmi í dag. Lagt 
verður af stað klukkan 10.15 og hjólað í einn til tvo klukkutíma um borgina. 
Þátttaka er ókeypis og eru allir velkomnir. Sjá nánar á www.lhm.is

10%
25%

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

NÝ SENDING 
- Vattjakkar

- flottir báðum megin 
einlitir/köflóttir 25.900,-

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
ÍÞRÓTTIR

„Þegar fæðing stráksins nálgaðist 
var æsispennandi hvort hann fædd-
ist á verkalýðsdaginn, en móðir 
hans var gengin sextán daga fram 
yfir og ekki hægt að fara fram á 
meir. Mér fannst fyrsti afmælis-
dagur hans mun merkilegri en kon-
unglega brúðkaupið og á tímabili 
stóð til að ég færi í gegnum Kaup-
mannahöfn í gær. Þá hefði verið 
gaman að skjótast í afmæliskaffi til 
nafna míns, en skyldan kallar og ég 
vil fyrir enga muni missa af 1. maí,“ 
segir Gylfi, sem nýtur sín sem for-
seti ASÍ þótt umdeildur sé á köflum.

„Sem hægri hönd þriggja síðustu 
forseta vissi ég að starfið yrði seint 
fallið til vinsælda, en ekki þýðir að 
taka því aumlega. Alltaf styttir upp 

á milli og maður fær líka að heyra 
þegar eitthvað gott hefur áunnist,“ 
segir Gylfi, sem milli ræðuskrifa í 
dag ætlar að ganga á Esjuna.

„Það er svo góður friður á fjöll-
um en því miður eru símafyrirtæk-
in búin að troða símasambandi um 
allar koppagrundir og fokið í flest 
skjól þegar maður fær símtöl upp 
á Tungnafellsjökul,“ segir Gylfi og 
skellir upp úr en bætir við að sér 
finnist í raun og veru gaman að 
vera truflaður því það sé gefandi 
að vinna að málum sem snúist um 
betri lífskjör alþýðunnar.

„Fjallamennskan er því engir 
flóttatilburðir hjá mér og hvort 
sem fólk vill spjalla við mig í búð-
inni, heita pottinum eða náttúrunni 
finnst mér það alltaf jafn gefandi og 
barasta gott mál.“ thordis@frettabladid.is

Framhald af forsíðu



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Sumarvinna
Óskum eftir starfsfólki í pökkun frá 1. júní til 20. ágúst. 

Upplýsingar veitir Kári í síma: 896 2836 
eða kari@bur.is 

Búr ehf. 

Umsóknarfrestur er til 8. apríl 2011
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma 
fram lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður 
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. 
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
6

4
3

6

Samskiptasnillingar
Hjá Símanum starfar stórskemmtilegur hópur sem veitir öfluga 
söluráðgjöf og leysir málin. Við leitum nú að hressu fólki, 20 ára  
eða eldra, sem er tilbúið til að slást í hópinn.

Umsóknarfrestur er til 8. a
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14
fram lýsing á náms- og starfsferli, sem
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsók
Umsóknir skulu berast á rafrænu form

Hjá Símanum starfar stórskem
söluráðgjöf og leysir málin. V
eða eldra, sem er tilbúið til a

Umsækjendur þurfa að búa yfir eftirfarandi eiginleikum:

· Hafa metnað og frumkvæði til að skara framúr
· Hafa mikinn áhuga á mannlegum samskiptum
· Vera fljótir að læra og tilbúnir að láta til sín taka
 
Ef þessi lýsing á við þig erum við að leita að þér!
 
· Í boði er vaktavinna í fullu starfi eða hlutastarf á kvöldin
· Einungis er um framtíðarstarf að ræða



30. apríl 2011  LAUGARDAGUR2

Gæðastjóri hjá ÁTVR

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

vinbudin.is

Helstu verkefni:
· Viðhald og þróun gæðakerfis
· Regluleg rýni ferla og verklagsreglna
· Skipulag og framkvæmd gæðaúttekta
· Útgáfa handbóka úr gæðakerfi
· Þjónusta, fræðsla og aðstoð við notendur
· Þátttaka í verkefna- og umbótahópum eftir  
  því sem við á

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði 
  gæðamála kostur
· Starfsreynsla á sviði gæðamála
· Þekking og reynsla af breytingastjórnun og 
  verkefnastjórnun
· Skipulögð og öguð vinnubrögð
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
· Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
· Hæfni til að miðla upplýsingum

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

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

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 15. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Hlutverk gæðastjóra er að vinna að þróun gæðakerfis hjá ÁTVR. Hann veitir stjórnendum 
ráðgjöf og aðstoð til að vinna að umbótum og sér um fræðslu til notenda gæðakerfisins.

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Samskipti og sala

Viðskiptagreind (BI)

Hugbúnaðarsérfræðingar

Verkefnastjóri

Reikningagerð

Yfirmaður reikningshalds

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

HugurAx óskar eftir að ráða forritara til starfa
 

Starfssvið
Forritun í sérsmíðuðum lausnum fyrir metnaðarfulla viðskiptavini.

Vinna með öflugri heild forritara og verkefnastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Brennandi áhugi á að kynna sér nýjungar og takast á við krefjandi verkefni.

Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Reynsla af JAVA eða .NET forritun æskileg. Þekking af gagnagrunnsforritun æskileg.

Hvað þarf til að ná árangri í starfinu?
Fagleg vinnubrögð, frumkvæði og samviskusemi. 

Dugnað og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi. Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja SL-svið. 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

HugurAx | Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík | Sími 545 1000 | www.hugurax.is
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Sölumaður með lagerumsjón óskast!
Við leitum af frískum, duglegum og reglusömum einstakling 
í sölu- og lagerumsjón, með þekkingu og áhuga á 
Dieselvélum. 

Um er að ræða fullt starf í sölu- og lagerstörfum á þjón-
ustuverkstæði í Reykjavík. Starfið er krefjandi og þarf við-
komandi að temja sér sjálfstæð vinnubrögð. Almenn tölvu-
kunnátta er nauð-synleg. Þekking og reynsla af birgðakerf-
um er æskileg - s.s TOK.  

Starfsmaðurinn þarf að geta séð almennt um birgðahald 
fyrirtækisins og unnið í Microsoft Word og Outlook. 
Góð íslensku og enskukunnátta er nauðsynleg. 

Skilafrestur umsókna er til 6. júní. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið: 
box@frett.is mekt: „Sölumaður á lager”

 

Yfirmaður þjónustuvers
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra til að 
veita þjónustuveri fyrirtækisins forstöðu. Þjónustuver 
er ný þjónustueining sem sinnir almennri viðskipta-
þjónustu og tæknilegri ráðgjöf.

Starfið felur í sér:
• skipulag þjónustunnar
• vinnuskipulag starfsmanna þjónustuvers
• sölu og kynningarmál í samráði við stjórnendur
• ábyrgð á reikningagerð og innheimtum
• samskipti við viðskiptavini, verktaka og hönnuði

Menntunar og hæfniskröfur:
• rekstarfræði eða sambærilega framhaldsmenntun  
 sem nýtist í starfi
• gerð er krafa um leiðtogahæfni og ríka þjónustulund
• skipulögð og öguð vinnubrögð
• stjórnunarreynsla æskileg

Starfið heyrir undir sviðsstjóra fjármálasviðs.

Umsóknir skulu sendar til starfsmannastjóra, 
Guðrúnar Harðardóttur gbh@no.is sem veitir einnig 
nánari upplýsingar um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.

Norðurorka hf.  - www.no.is  - Sími 460-1300

Yfirmatreiðslumaður  
Yfirmatreiðslumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri, innkaupum og vaktaskipulagi. Hann þarf að búa 
yfir óþrjótandi metnaði, drifkrafti og brennandi áhuga á matargerð. Þekking á japanskri matargerð er 
kostur en ekki skilyrði. Umfram allt leitum við að reynslubolta til að stýra eldhúsinu og leiðbeina öðru 
starfsfólki og sjá til þess að aldrei sé hvikað frá ströngum gæðakröfum.
 
Matreiðslumenn/ aðstoðarfólk í eldhúsi
Okkur vantar fleira hæfileikafólk í eldhúsið. Leitum að fólki með brennandi áhuga á matargerð sem er 
reiðubúið að læra nýja og spennandi hluti. Unnið er á 11 tíma vöktum, tvo daga aðra vikuna og fimm 
daga þá næstu. Matreiðslumenntun er kostur en ekki skilyrði.

Vaktstjóri
Við leitum að manneskju með góða skipulagshæfileika og hæfni til að vinna með öðru fólki. Vaktstjóri 
þarf að vera fremstur meðal jafningja, hann ber ábyrgð á því að vaktin gangi vel og þarf að vera 
sívakandi yfir velferð og ánægju gesta. Aðeins röggsamt og jákvætt fólk kemur til greina. 

Starfsfólk í sal og eldhúsi
Við leitum að brosmildu og duglegu fólki með ríka þjónustulund sem er jafnframt ábyrgðarfullt og 
reiðubúið að leggja sitt af mörkum til þess að upplifun matargesta verði jafn góð af þjónustu og mat. 
Vertu með í að skapa frábært andrúmsloft á nýjum og spennandi stað. 

Sendu okkur umsókn á atvinna@tokyo.is fyrir 10. maí og segðu okkur frá þér, styrkleikum þínum og 
veikleikum og láttu ferilskrá og mynd fylgja. Allar nánari upplýsingar á www.tokyo.is.

Tokyo er nýr veitingastaður í Reykjavík sem mun sérhæfa sig í sushi og ferskum heilsu- 
réttum. Við leitum að metnaðargjörnu og drífandi fólki með mikla þjónustulund, til þess 
að byggja upp einstakan veitingastað með okkur. Unnið verður á tveimur vöktum og allir 
starfsmenn fá góða þjálfun í sushigerð og fræðslu um matarhefðina. Frítt fæði og góð 
laun í boði fyrir eldhuga sem vilja vera hluti af góðri liðsheild. Tokyo er reyklaus vinnustaður.

OPNAR Í GLÆSIBÆ
Í JÚNÍ
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Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk. 

Umsóknir skal senda á umsoknir@mila.is.  Í umsókn 
skulu koma fram upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar 
umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
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Míla er lífæð samskipta á Íslandi og er í forystu á 
fjarskiptamarkaði. Míla sér um rekstur og uppbyggingu
 á fullkomnasta fjarskiptaneti á landinu.

Óskað er eftir öflugum deildarstjóra sem ber ábyrgð á 
vöktun og upplýsingagjöf um ástand kerfa sem Míla er 
með í rekstri hverju sinni.

Menntun og reynsla:
· Háskólapróf er æskilegt
· Reynsla af fjarskiptakerfum er kostur
· Reynsla af skýrslugerð og kynningum er æskileg
· Reynsla af stjórnun er skilyrði

Hæfniskröfur:
· Frumkvæði og framsýni
· Drifkraftur
· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
· Aðlögunarhæfni
· Heilindi
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
· Jákvæðni
· Góð enskukunnátta

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000   www.mila.is 
Lífæð samskipta

Viltu komast í fremstu 
röð í fjarskiptum?

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Hæfniskröfur

Sölumaður
Helstu verkefni

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina
· Heimsóknir í fyrirtæki
· Áætlanagerð
· Undirbúningur og eftirfylgni

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Lindsay hf. heildverslun óskar eftir að ráða öflugan sölumann á fyrirtækjasvið. Um fullt starf er að ræða.

Lindsay hf. sérhæfir sig í inn-

flutningi, sölu og dreifingu á 

vörum til matvöruverslana, 

lyfjabúða, veitingahúsa og 

mötuneyta.

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

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Sölumaður
Hæfniskröfur

Upplýsingar 

kph@sindri.is.

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

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 8. maí nk.

Innheimtufulltrúi
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra 
lyfjafyrirtækja sem selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu.
Starfið tilheyrir deildinni Finance and Administration sem sér um bókhald, innheimtur og almenna skrifstofuþjónustu fyrir 
Medis.

Helstu verkefni:
Úthringingar og eftirfylgni vegna útistandandi viðskiptakrafna
Upplýsingagjöf til viðskiptavina og annarra deilda innan Medis
Ýmis fjármálatengd skýrslugerð

Við leitum að einstaklingi:
með stúdentspróf eða sambærilega menntun 
með reynslu af skrifstofustörfum og/eða af bókhaldsvinnu 
og góð kunnátta í Excel er nauðsynleg
sem vinnur skipulega og á skilvirkan og árangursríkan hátt 
með góða samskiptahæfni 
með mjög góða enskukunnáttu 

Sérfræðingur í hráefnateymi 
Starfið tilheyrir gæðarannsóknardeild sem er á gæðasviði. Deildin sér um gæðaeftirlitsmælingar á hráefnum og framleiðsluvörum fyrirtækisins. Sérfræðingar og 
aðstoðarmenn starfa ýmist í hráefna- eða framleiðsluteymi og sinna ýmsum verkefnum, svo sem eftirliti með tækjabúnaði og frágangi á niðurstöðum. Um er að 
ræða tímabundið starf.

Helstu verkefni:
Mælingar á hráefnum
Eftirlit með tækjabúnaði
Viðhald og þróun á gæðakerfi rannsóknarstofunnar

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun á sviði raunvísinda
sem tileinkar sér nákvæmni og öguð vinnubrögð
með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika
með góða tölvukunnáttu

Starfsmaður í undirbúningsteymi
Starfið tilheyrir töfludeild sem er á framleiðslusviði. Í deildinni fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um 
framleiðslu á töflum og hylkjum. Unnið er á 12 tíma vöktum.

Helstu verkefni:
Þrif á tækjum og framleiðslusvæðum
Þátttaka í störfum tengdum blöndun, töfluslætti og pökkun
Skjalfærsla og frágangur

Við leitum að einstaklingi:
sem er hress og jákvæður
sem er verklaginn og getur tileinkað sér nákvæm vinnubrögð
sem er góður í að vinna í hópi

Verkefnastjóri breytingaumsókna
Starfið tilheyrir deildinni breytingar og tæknisamningar sem er á skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar er tvíþætt, annars vegar sér deildin um tæknisamningagerð 
við alla viðskiptavini Actavis og hins vegar sér deildin um að taka saman breytingapakka og tilkynna viðskiptavinum um fyrirhugaðar breytingar á lyfjum. 
Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis.

Helstu verkefni:
Skipulagning breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar 
sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir
Uppfærsla skráningagagna í samræmi við breytingaumsóknir
Upplýsinga- og ráðgjöf er varða breytingaumsóknir

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í lyfjafræði
sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum
með mjög góða enskukunnáttu
með góða almenna tölvukunnáttu
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Grensásvegi 9 •108 Reykjavík •Sími 528 1500 •isor@isor.is www.isor.is

Starfið felst í umsjón með rekstri á rafeinda- og
tölvubúnaði, viðhaldi, þróun og endurbótum
á mælitækjum sem notuð eru til jarðhitaleitar

og borholu- og eftirlitsmælinga.

Rafmagnsverkfræðingur
eða tæknifræðingur

á sviði borholumælinga- og mælitækni.

•

ÍSOR leggur áherslu á að auka hlutfall kvenna
og yngra fólks í starfsliði sínu.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil þurfa
að berast Guðnýju Þórsdóttur, starfsmannastjóra ÍSOR,

gudny@isor.is, eigi síðar en 19. maí 2011.
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið, menntunar- og
hæfniskröfur má sjá á vef ÍSOR: www.isor.is

ÍSOR er eitt stærsta og öflugasta fyrirtæki heims í rannsóknum
og jarðvísindaþjónustu við jarðhitaiðnaðinn.

Sjúkraliðar - Hópstjórar

Okkur á Grund langar að bæta við þann góða hóp 
sjúkraliða sem þegar er starfandi við heimilið.  

Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.

Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  Hjúkrunar-
fræðingur er alltaf í húsinu til ráðgjafar og stuðnings.

Einnig vantar okkur sjúkraliða á morgun, kvöld-og 
helgarvaktir í sumarafleysingar.  

Hjúkrunarfræðingur sumarafleysing 

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing til sumarafleysinga
á húsvakt kvöld-og næturvaktir.

Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og launakjör 
veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga 

frá klukkan 9.00 - 16.00 í síma 530 6116.

Á Grund búa 200 heimilismenn þar sem trúnaður, traust og 
umhyggja eru höfð að leiðarljósi í samskiptum og lögð áhersla á 
góðan vinnuanda, sjálfstæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Okkur vantar þjón, 
uppvaskara og 
garðyrkjumann!
DILL restaurant í Reykjavík leitar að: 

þjóni til framtíðarstarfa.Viðkomandi þarf að 
hafa mikinn áhuga á mat og víni, vera 
reglusamur/söm, snyrtileg/ur og umfram 
allt skemmtileg/ur. Sveinspróf í framreiðslu 
er kostur en ekki skilyrði.

fólki í hlutastarf við uppþvott á kvöldin og 
um helgar

fjölhæfri manneskju sem getur sinnt garðyrkju 
og léttri matreiðslu í sumar

Áhugasamir eru beðnir um að senda ferilskrá á 
oli@dillrestaurant.is

DILL restaurant er veitingahús í hæsta gæðaflokki, staðsett í Vatnsmýrinni í Reykjavík,
með áherslu á staðbundið hráefni og nýnorræna matreiðslu. DILL restaurant hefur 
fengið margar viðurkenningar á þeim tveimur árum sem það hefur verið opið, meðal 
annars verið tilnefnt tvisvar sinnum sem besta veitingahús á Norðurlöndunum. Á DILL 
restaurant er settur saman nýr matseðill í hverri viku eftir því hvað náttúran hefur upp 
á að bjóða og mikil áhersla lögð á að finna rétt vín með hverjum rétti.

Vantar þig vinnu 
í Noregi? 

Verto as leitar nú að smiðum til vinnu í Noregi. 
Viðkomandi þarf að vera með sveins- eða meistara-
bréf og geta hafið störf sem fyrst. Einnig er nauðsyn-
legt að viðkomandi geti tjáð sig á ensku og/eða 
einhverju Norðurlandamáli. 

Áhugasamir sendi tölvupóst, með starfsferilskrá 
og tveimur meðmælendum, á netfangið 
sigurdur@verto.no eða hafi samband við Sigurð í 
síma 897 9012. 

Einnig er hægt að fylgjast með lausum stöðum á 
www.verto.no og á facebook síðunni okkar 
www.facebook.com/Verto.Is

Grunnskólakennarar
LAUSAR KENNARASTÖÐUR VIÐ
GRUNNSKÓLA ÞÓRSHAFNAR

Okkur vantar fl eiri metnaðarfulla, hugmyndaríka og kraftmikla 
kennara til að taka þátt í jákvæðu og uppbyggilegu skólastarfi  á 
Þórshöfn.

Í Grunnskóla Þórshafnar eru um 80 nemendur í hæfi lega stórum bekkjardeild-
um. Á Þórshöfn búa um 400 manns í fjölskylduvænu umhverfi . Gott og ódýrt 
íbúðarhúsnæði er til staðar og öll almenn þjónusta. Á staðnum er góður leikskóli 
og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug. Samgöngur eru góðar, m.a. fl ug 
fi mm daga vikunnar til Reykjavíkur um Akureyri. 

Lausar eru til umsóknar stöður umsjónarkennara 
og tónmenntakennara.

Nánari upplýsingar veitir Arnfríður Aðalsteinsdóttir, skólastjóri
í símum 468 1164 og 899 3480, skolastjori@thorshafnarskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að tveimur öflugum starfsmönnum til að sinna 
kennslu og rannsóknum annars vegar á sviði fjármunaréttar og hins vegar á sviði auðlinda- 
og umhverfisréttar. 
 
HÆFNISKRÖFUR

Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.
Reynsla af kennslu og rannsóknum. 
Reynsla úr atvinnulífinu. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 

Ráðið verður í stöður sérfræðings, lektors, dósents eða prófessors út frá hæfismati.

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðmundur Sigurðsson, deildarforseti lagadeildar, s. 825 6407, 
gudmundur@hr.is og Jóna K. Kristinsdóttir, skrifstofustjóri lagadeildar, s. 599 6407, jonak@hr.is.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá, yfirliti yfir rannsóknir og reynslu af kennslu og upplýsingum frá umsagnaraðila, 
skal senda á netfangið jonak@hr.is fyrir 20. maí 2011. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík útskrifar árlega yfir 100 nemendur úr grunnnámi og meistaranámi í lögum. 
Þá býður deildin upp á doktorsnám í lögfræði. Markmið lagadeildar er að bjóða nemendum upp á krefjandi 
nám í skapandi umhverfi. Lögð er mikil áhersla á gæði náms, rannsóknir, þjónustu og tengsl við atvinnulífið.

VILT ÞÚ GANGA TIL LIÐS VIÐ 
LAGADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK?

www.hr.is
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Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfi ð á vef Bændasamtakanna, 
www.bondi.is. Umsóknarfrestur er til 15. maí. Nánari upplýsingar gefur Jón Baldur Lorange, 
sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs BÍ, í síma 563-0300 eða tölvupósti: jbl@bondi.is.

Landbúnaðarforritari
Ert þú forritari sem hefur áhuga á íslenskum landbúnaði?

Bændasamtök Íslands óska eftir að ráða forritara til að vinna að hönnun og smíði næstu 
kynslóðar vefkerfa. Hjá upplýsingatæknisviði BÍ er unnið að þróun vefkerfa fyrir íslenskan 
landbúnað.

Hæfniskröfur
• Góð almenn forritunarkunnátta
• Reynsla af forritun í einhverju af eftirtöldu: Java, PHP, Python, Django, Javascript,   
   jQuery og CSS
• Reynsla af Oracle-gagnagrunni, Agile/Scrum aðferðafræði og grafískri hönnun er kostur

Í boði er spennandi starf þar sem reynir á hópvinnu, sjálfstæð vinnubrögð og getu til að 
takast á við ögrandi verkefni.

Bændasamtök Íslands - Bændahöllinni við Hagatorg - 107 Reykjavík - www.bondi.is

Laust starf organista við 
Breiðholtskirkju

Breiðholtskirkja auglýsir lausa stöðu organista. 
Um er að ræða 90% starf. Í Breiðholtskirkju er barnakór og 
kirkjukór sem organistinn sér um og æfir. Starfsemi  kóranna 
er hluti af  innra starfi kirkjunnar og því hefur organistinn þar 
mikilvægu hlutverki að gegna. 

Menntunarkröfur eru próf úr Tónskóla Þjóðkirkjunnar eða 
sambærileg menntun. 

Nánari upplýsingar gefur sóknarprestur sr. Gísli Jónasson í síma 
587 1500. 
Umsóknir sendist til sóknarnefndar Breiðholtskirkju fyrir 15. maí nk.

BREIÐHOLTSKIRKJA
Þangbakka 5,  
109 Reykjavík

Staða söngstjóra
Söngsveitin Fílharmónía auglýsir lausa stöðu kór-
stjóra frá næsta hausti. Umsóknarfrestur er til 8. maí.

Söngsveitin Fílharmónía er blandaður kór í fremstu 
röð. Kórinn hefur frá stofnun árið 1959 haft mörg af 
stærstu kórverkum tónlistarsögunnar á efnisskrá sinni 
og flutt mörg þeirra í fyrsta sinn á Íslandi. 

Um verkefni kórsins og starf má fræðast á heimasíðu 
hans www.filharmonia.is. Áhugasamir vinsamlegast 
sendið umsóknir með ferilskrá á netfang hjá formanni 
kórsins einar.fridriksson@gmail.com, sem jafnframt 
veitir allar nánari upplýsingar í síma 892 2613. Einnig 
má leita upplýsinga hjá fráfarandi kórstjóra, Magnúsi 
Ragnarssyni, netfang magnus.ragnarsson@gmail.com, 
í síma 698 9926.

Reykjavíkurborg

Hlutverk og ábyrgðarsvið:

Skrifstofustjóri borgarstjórnar er einn af æðstu embættismönnum 

Reykjavíkurborgar. Hann ber ábyrgð á þjónustu skrifstofunnar við 

borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir og ráð. 

Í því felst m.a. móttaka og meðferð gagna, undirbúningur og 

framkvæmd funda, þ.m.t. ábyrgð á fundargerðum borgarstjórnar og 

ráðgjöf til borgarfulltrúa, tilkynningar um afgreiðslu mála og 

upplýsingagjöf til almennings. Skrifstofustjóri veitir nefndum og ráðum, 

sem og starfsmönnum þeirra, ýmsa ráðgjöf s.s. lögfræðilega ráðgjöf um 

fundarsköp og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Miðlæg umsjón styrkjamála 

hjá Reykjavíkurborg er á hendi skrifstofu borgarstjórnar, sem og 

umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða.

   Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík er á verksviði 

skrifstofu borgarstjórnar. 

Borgarstjóri er yfirmaður skrifstofustjóra borgarstjórnar. Um laun og 

starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og 

skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 

Reykjavíkurborgar.

Umsóknum skal skila til skrifstofu borgarstjóra, merkt „Umsókn um 

starf skrifstofustjóra“, eigi síðar en 1. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 

störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega 

samfélag sem borgin er.

Upplýsingar um starfið veita Gunnar Eydal, fráfarandi skrifstofustjóri 

borgarstjórnar, og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri 

Reykjavíkurborgar.

Borgarstjórinn í Reykjavík

Dagur B. Eggertsson

Skrifstofustjóri borgarstjórnar

Símaver Reykjavíkurborgar  411 11 11, atvinnuauglýsingar má einnig 

skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Hæfniskröfur:

•  Embættispróf lögfræði. 

•  Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga.

•  Þekking á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar æskileg. 

•  Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og mannaforráðum. 

•  Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði. 

•  Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 

•  Hæfni til að koma fram og tjá sig í tali og rituðu máli á íslensku, ensku 

    og einu norrænu tungumáli.

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjórnar lausa til umsóknar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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Lagermenn og Deildarstjórar

   

   

 
 
 

Snælandsskóli er 
heildstæður 450 – 500 
nemenda grunnskóli 
staðsettur í Fossvogsdal. 
Skólinn byggir á langri 
hefð fyrir framsæknu og 
árangursríku skólastarfi 
þar sem áhersla hefur 
verið  lögð á þátttöku í 
margs konar þróunar- og 
nýbreytniverkefnum.  
Skólinn hefur lagt mikla 
áherslu á umhverfismál 
og fengið Grænfánann 
fjórum sinnum auk þess 
að vera fyrsti grunnskóli á 
Íslandi með heilsustefnu. 
Einkunnarorð skólans eru: 
Viska – virðing – víðsýni – 
vinsemd. 

 www.kopavogur.is 

Snælandsskóli í Kópavogi 

Staða skólastjóra við Snælandsskóla er laus til umsóknar.  

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til að 
skipuleggja krefjandi skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld. 
Framtakssemi, samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar eru því nauðsynlegir. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnun og rekstri grunnskóla
• Æskilegt er að viðkomandi hafi framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða, 

stjórnunar eða öðrum greinum sem nýtast í skólastjórnun
• Forystuhæfileikar og samskiptahæfni

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ. 
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Hermannsdóttir, deildarstjóri grunnskóladeildar, í ragnheidur@kopavogur.is 
og Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri menntasviðs, í annabs@kopavogur.is eða í síma 570 1500.

Umsóknum skal skila með ferilskrá á umsóknavef á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 11. maí. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2011.

KÓPAVOGSBÆR

Langanesbyggð auglýsir eftir 
leikskólastjóra við leikskólann 

Barnaból á Þórshöfn 
 
Skólinn er tveggja deilda og er fyrir börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára. 
Veturinn 2010-11 eru 37 nemendur í leikskólanum. Leikskólinn starfar sam-
kvæmt lögum um leikskóla síðan 1. júlí 2008 og Aðalnámskrá leikskóla sem 
Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1999. 
Verið er að innleiða Uppbyggingastefnuna í starfi ð og þurfum við einstakling 
með mikinn áhuga og metnað til að takast á við fjölbreytt og gefandi starf.
 
Aðrar hæfniskröfur:
• Kennaramenntun 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Rekstrarþekking
• Góðir skipulagshæfi leikar
 
Upplýsingar gefur Steinunn Guðnadóttir, leikskólastjóri í 
síma 468 – 1303/845 – 1191 barnabol@langanesbyggd.is  
og Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri í síma 468 – 1220/
821 – 1646 sveitarstjori@langanesbyggd.is
 
Mikilvægt er að viðkomandi geti hafi ð störf 1. ágúst 2011 
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Langanesbyggðar að 
Fjarðarvegi 3 eða rafrænt á heimasíðu skólans 
www.leikskolinn.is/thorshofn undir fl ipanum 
„Um leikskólann“

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2011

Áhugavert starf fyrir einstakling með 
leiðtogahæfileika,  ríka þjónustulund, getu 
til að hrinda verkefnum í framkæmd, hrífa 

fólk með sér og þörf fyrir að ná árangri.

Starfið er stjórnunarstarf  og felur í sér 
yfirumsjón með Blue lagoon spa og mannaforráð.  
Rekstarstjóri er hluti af stjórnunarteymi 
Hreyfingar og tekur virkan þátt í markaðstarfi 
og stefnumótun fyrirtækisins.   Tekur auk þess 
beinan þátt í  kynningu og sölu á þeirri þjónustu 
sem er í boði með móttöku viðskiptavina og 
símsvörun.  
Hæfniskröfur: Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og 
frumkvæði, skipulagshæfileikar, framúrskarandi 
þjónustulund og þörf fyrir að ná markmiðum. 
Reykleysi skilyrði.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 6. maí.

REKSTARSTJÓRI
BLUE LAGOON SPA

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til framtíðarstarfa 
í hlaðdeild félagsins á Reykjavíkurflugvelli. Fullt starf, vaktavinna 
samkvæmt gildandi vaktakerfi hverju sinni (nú 12 tíma vaktir).

Hlaðmaður óskast 

Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðs  drifið þjónustufyrirtæki, 
leiðandi í farþega- og frakt flutningum, 
og þjónar flug  rekendum og aðilum  
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að 
hafa ætíð á að skipa hæfum og liprum 
liðsmönnum sem sýna frumkvæði og 
hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 240 
manns sem allir gegna lykil hlutverki  
í starfsemi þess.

STARFIÐ:

Þjónusta við flugvélar í kringum 
komur og brottfarir, hleðsla og 
afhleðsla vörusendinga og 
farangurs, dráttur flugvéla, 
áfylling vista, flokkun og 
frágangur sendinga í vöruhúsi 
auk annarra starfa sem undir 
deildina heyra.

HÆFNISKRÖFUR:

Jákvætt hugarfar og rík þjón-
ustulund, bílpróf er skilyrði og 
æskilegt að hafa vinnuvéla-
réttindi, góð íslenskukunnátta,  
árvekni og sjálfstæði í vinnu-
brögum, góð samskiptahæfni 
og reglusemi.

Umsóknarfrestur er til 5. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á heimsíðu 
Flugfélags Íslands, www.flugfelag.is
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Dohop er eitt þekktasta hugbúnaðar-
fyrirtæki landsins. Sívaxandi fjöldi fólks um 
allan heim notar Dohop til að leita að flugi, 
hóteli eða bílaleigubíl og eigum viðskipti við 
flugfélög og ferðaskrifstofur á degi hverjum.

Nú leitum við að reynslubolta í 
hugbúnaðarþróun til að leiða þróun
vefsins áfram. Við viljum einstakling með:

        hugbúnaðar 

        Javascript, HTML og CSS

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2011. 
Fyrirspurnir og umsóknir berist til 
starf@dohop.com.

Allt um okkur: http://about.dohop.com/

Eitt laust sæti

 

Yfirmaður þjónustuvers
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra til að 
veita þjónustuveri fyrirtækisins forstöðu. Þjónustuver 
er ný þjónustueining sem sinnir almennri viðskipta-
þjónustu og tæknilegri ráðgjöf.

Starfið felur í sér:
• skipulag þjónustunnar
• vinnuskipulag starfsmanna þjónustuvers
• sölu og kynningarmál í samráði við stjórnendur
• ábyrgð á reikningagerð og innheimtum
• samskipti við viðskiptavini, verktaka og hönnuði

Menntunar og hæfniskröfur:
• rekstarfræði eða sambærilega framhaldsmenntun  
 sem nýtist í starfi
• gerð er krafa um leiðtogahæfni og ríka þjónustulund
• skipulögð og öguð vinnubrögð
• stjórnunarreynsla æskileg

Starfið heyrir undir sviðsstjóra fjármálasviðs.

Umsóknir skulu sendar til starfsmannastjóra, 
Guðrúnar Harðardóttur gbh@no.is sem veitir einnig 
nánari upplýsingar um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.

Norðurorka hf.  - www.no.is  - Sími 460-1300
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Útboð

Til sölu

Umsóknir um byggðakvóta
Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á fiskveiði-
árinu 2010/2011 sbr. reglugerð um úthlutun byggða-
kvóta til fiskiskipa nr. 999, 17. desember 2010

Samkvæmt ákvörðun Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytisins, endurauglýsir Fiskistofa eftir umsóknum 
um byggðakvóta fyrir neðanskráð byggðarlag. 
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í byggðalaginu sbr. auglýsingu nr. 414/2011 í 
Stjórnartíðindum.

Vesturbyggð (Bíldudalur)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að 
finna á heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru 
ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2011. 

Áður innsendar umsóknir um byggðakvóta fyrir framan-
greind byggðarlög vegna fiskveiðiársins 2010/2011 eru 
gildar.

Fiskistofa, 29. apríl 2011.

Frá Orlofsnefnd 
húsmæðra í Reykjavík

Laus sæti í 
orlofsferðir 2011

Suður England 10.-14. júní örfá sæti laus
Austfirðir 8.-11. Júlí

Dagsferð um Suðurland 23. júní
Dagsferð um Snæfellsnes 14. júlí

Akureyri 14.-16. okt.
Aðventuferð Brussel/Brügge 2.-6. des.

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu  

án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á að sækja um orlof”.

Stjórnin
Netfang: orlofh@simnet.is
Heimasíða: orlofrvk.123.is

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar 
er flutt í Höfðatorg, Borgartúni 12-14.
Frá og með 29. apríl 2011 verða útboðsgögn seld / afhent 
í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík.
Framvegis verða tilboð opnuð í Borgartúni 12-14.

INNKAUPASKRIFSTOFA 

ER FLUTT

Aðalfundur
Félags áhugafólks um Downs heilkenni

Aðalfundur félagsins verður haldinn fimmtudaginn  

5. maí n.k. kl. 20:00 í húsnæði Sjónarhóls,  

Háaleitisbraut 13, 4h.

Dagskrá fundar:   Venjuleg aðalfundar störf 

Önnur mál

Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum fara fram umræður/

hugmyndasmíð um hvernig félagið megi þroskast og þróast.

Við hvetjum félagsmenn til að fjölmenna, kynna sér starfsemi 

félagsins og taka sameiginlegar ákvarðanir um þau málefni sem 

eru framundan hjá félaginu. 

Við þurfum sífellt að vera vakandi fyrir réttarstöðu einstaklinga 

með Downs-heilkenni í samfélaginu. Hver þróunin verður ræðst 

af viðhorfi, vinnu okkar foreldra og hagsmunasamtaka, því er 
áríðandi að sem flestir taki þátt í félagsstarfinu.

Vonumst til að sjá sem flesta,

Stjórnin
 

Útboð nr. 20045

Laxá II – Endurnýjun 
aðrennslispípu

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í endurnýjun á 

aðrennslispípu Laxár II samkvæmt útboðsgögnum 

nr. 20045.

Verki er skipt í tvo áfanga: Annars vegar felst verkið 

í að endurnýja núverandi aðrennslispípu við Laxá 

II milli inntaksstíflu og jöfnunargeymis, á um 342 

m kafla. Núverandi pípa er ø4,0 m víð trépípa frá 

árinu 1952 og skal verktaki fjarlægja hana og leggja 

nýja trefjaplastpípu, sem verkkaupi leggur til, í 

sömu legu og ganga frá henni að fullu.

Hinsvegar felst verk í endurbótum á núverandi 

jöfnunargeymi stöðvar, sandblæstri og málun, 

ásamt einangrun og klæðningu á ytra byrði og 

smíði og uppsetningu þaks á geyminn.

Áætlaður verktími er júní til og með september 2011.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, gegn óafturkræfu 

gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak, frá og 

með þriðjudeginum 3. maí 2011.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 

11:00 fimmtudaginn 19. maí 2011 þar sem þau 

verða opnuð og lesin upp að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Malbiksviðgerðir  2011.

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000.- frá kl. 10:00 þriðju-
daginn 3. maí 2011, í þjónustuveri Reykjavíkurborgar       
Borgartúni 12-14. Opnun tilboða fimmtudaginn 12. maí 2011 
kl. 11:00, í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. Tilboðum skal 
skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar. 

12609

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Útboð-15033 

– Notuð hjólaskófl a 
   fyrir Vegagerðina 
Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, óska eftir 
tilboðum í eina notaða, vökvaskipta hjólaskófl u, u.þ.b. 
12 tonn að stærð og með a.m.k. 120 hestafl a vél. 
Hámarksaldur er árgerð 2007 og notkun 3000 klst. 
Hjólaskófl an er aðallega ætluð til notkunar með 
vegsóp, snjóblásara og til moksturs. 

Afhending skal vera fyrir 15. ágúst 2011. Nánari up-
plýsingar má fi nna í útboðsgögnum sem eru rafræn og 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is.  

Opnunartími tilboða er 24. maí kl.11:00 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Auglýsing um framlagningu 
kjörskrár vegna vígslubiskups-
kosningar í Skálholtsumdæmi 

2011

Kjörstjórn við vígslubiskupskosningu hefur, í sam-
ræmi við starfsreglur um kosningu biskups Íslands og 
vígslubiskupa nr. 818/2000, með síðari breytingum, 
samið kjörskrá vegna vígslubiskupskjörs í Skálholts-
umdæmi. Á kjörskrá eru 149.

Kjörskráin, sem miðast við 1. maí 2011, liggur 
frammi til sýnis á Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
Reykjavík, og hjá próföstum í Skálholtsumdæmi til 
20. maí. Hún er enn fremur birt á vef þjóðkirkjunnar 
(www.kirkjan.is/vigslubiskupskjor).

Kærur til breytinga á kjörskránni þurfa að hafa borist 
kjörstjórn á Biskupsstofu fyrir kl. 16:00, 20. maí 
2011, eða hafa verið póstlagðar í síðasta lagi þann 
dag.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. ofangreindra starfsreglna 
er þeim sem hafa kosningarétt, heimilt að tilnefna 
kjörgengan mann sem vígslubiskupsefni. Kjörgengur 
er hver guðfræðikandídat sem fullnægir skilyrðum til 
þess að vera skipaður prestur í þjóðkirkjunni. Til að 
tilnefning sé gild þurfa 10 af hundraði kosningabærra 
manna að lágmarki að standa að henni. Óheimilt er 
þó fleirum en 25 af hundraði kosningabærra manna 
að standa að tilnefningu vígslubiskupsefnis. Enginn 
má tilnefna nema einn mann. 

Tilnefningar ásamt skriflegu samþykki hlutaðeigandi 
skulu hafa borist kjörstjórn með sannanlegum hætti á 
Biskupsstofu fyrir kl. 16:00, 20. júní 2011, eða hafa 
verið póstlagðar í síðasta lagi þann dag.

Reykjavík, 28. apríl 2011

Gísli Baldur Garðarsson, 
formaður kjörstjórnar
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BÍLAR &
FARATÆKI

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls 
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a 
13.9 mill. Uppl síma 517-1111 eða 696-
1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Porsche Cayenne 11/2007 Ek.33 þkm. 
Sportsæti, loftpúðafjöðrun, Bi-Xenon, 
leður. Umboðsbíll, einn eigandi. Verð 
nú aðeins 7.950.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

VW Golf Comfortline (NEW) 04/2005 
ek aðeins 61 þ.km SJÁLFSKIPTUR, 
álfelgur ofl verð 1380 lán 860, 30 á 
mán.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Audi A4 2.0FSI Árgerð 11/2005, 
sjálfskiptur. Ekinn aðeins 34þ.km. 
Toppeintak sem er á staðnum til sýnis! 
Verð 2.990.000kr. Raðnúmer 151642. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

HYMER/FIAT T575gt. Árgerð 2007, 
ekinn 49 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Hlaðinn 
búnaði sjón er sögu ríkari er á staðnum. 
Verð 8.990.000. Rnr.101423.

SELJAST SAMAN Í DÝRARI 
BÍL EÐA GOTT STGR VERÐ

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2007, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. skipti á dýrari eða gott 
stgrverð. MAZDA 3 sport. Árgerð 2004, 
ekinn 135 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. skipti á dýrari eða gott 
stgrverð, 3 skjáir, MTX keilur, tvöfalt 
púst, lækkunarkitt

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

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
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

KAWASAKI KXF 450. Árgerð 2006, notað 
60 tíma, bensín, 5 gírar, gullfallegt hjól. 
Tilboðsverð 480þús er í sal Höfðabílum 
Rnr. 152514.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Trumatic C 6002/Miðstöð og 
vatnshitariónotuð ,kostar ný rúmlega 
400þ ,,verð 250þ Góð gasmiðstöð og 
vatnshitari (12 lítra) sem hentar vel í 
ferðavagna, bíla, báta og sumarhús. 

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

VW Golf trendline sport pakki . Árgerð 
2007, ekinn 88 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.111294.

HONDA Civic sport 1,8 5d. Árgerð 
2008, ekinn 25 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.110922.

INFINITI Fx35 4wd. Árgerð 2007, ekinn 
45 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.leður.
bakkmyndav,sóllúga Verð 5.690.000. 
ákv .3.900 Rnr.118375.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

SUZUKI Xl7 luxury awd. Árgerð 2007, 
ekinn 34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.333248.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Jeep GRAND CHEROKEE OVERLAND 
HEMI, árg. 3/2006, ek62þús.km, 
sjálfsk, 326hö, Flottasta týpa með öllu, 
Fluttur inn nýr og einn eigandi, Ásett 
verð aðeins 3590þús.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

Nissan Patrol árgerð 1998 2,8 diesel, 
ekinn 340þús. þar af vél 140þús., 
33”dekk, dráttarkúla, sk.’12, verð kr. 
1.080.000,- 100% lánað 821-6292

MM Pajero árgerð 1998 diesel 2,5 
beinsk., ekinn 330 þús., nýleg tímareim, 
ný kúppling, ný 33” dekk, dráttarkúla, 
sk.’12, verð 750.000,- 100% lánað 821-
6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Man dráttarbíll á lofti, vagn. V. 4.5 getur 
fengist á 2.9 saman. S. 840 6940.

Til sölu Ford Country bigfood. Fæst á 
950 þús. S. 840 6940.

VW Passat árg. ‘00 Beinsk. Ekinn 174þ. 
Verð 600þ. Engin skipti. S. 698 5820.

Honda Jazz 1400 árg’04, ek. 89 þús, 
bsk. V. 1.050 þús. Eba 5,7l. Aukahlutir, 
t.d þjófavörn. Uppl. í s. 897 8662

Landcruser KC90 til sölu. 38” 
upphækkaður, heil hásing að framan, 
4,88 drif hlutföll, vél + kassi hækkað 
um 7 cm. Keyrður 130 þús, 5 gíra, 3 lítra 
disel vél. Verð 2,4 milljónir. Uppl í síma 
8941412 eða 8671282

VW Passat Highline árg’05, ek. 72 þús. 
V. 2.3 milljón. Áhvíl. bílalán 866 þús. 
Uppl. í s. 617 6453

ATH ÖLL SKIPTI, 
SENDIBÍLL/HÚSBÍLL 

Til sölu RENAULT MASTER DÍSEL 
nýskráður 19.11.2004 ekinn 137 
þúsund, nýskoðaður 2012, ný tímareim, 
áhvílandi 950 þúsund, ATH ÖLL SKIPTI, 
t.d Hjól, sleða eða bíl, Verð 1870 
þúsund upplýsingar í síma 693 5053

TILBOÐ 699 þúsund, LÍTIL 
ÚTBORGUN...

Til sölu VW Bora HIGHLINE nýskráð 
19.07.2002, álfelgur, topplúga, spoler, 
ekinn 173 þúsund (langkeyrsla) 
beinskiptur, Nýskoðaður 2012, Ný 
tímareim, flottur bíll. Verð 790 þúsund 
en TILBOÐ 699 þúsund, áhvílandi 564 
þúsund hjá Lýsingu. Upplýsingar í síma 
693 5053.

VW Jetta árg’12/05, ek 65 þús. Álfelgur, 
bensín. V. 1.750 þús. Kristof s. 845 5514

CHEVROLET LACETTI STATION ‘05, 
1800 ek. 113 þús, filmur, álfelgur, 4 
sumardekk, 4 vetrar, sjónvarp, dvd 
ásett. V. 1.300.000 Tilboð óskast. S. 
867 7604

1.700.000 í afslátt.
Avensis EXE 08 leður kúla upphækkaður 
vindhlífar selst á 2.500.000 fyrstur 
kemur fyrstur fær, bíll í toppstandi . 
S:867 7604

Nissan Almera árg’02, ek. 167 þús. V. 
480 þús. Uppl. í s. 899 0994

Toyota Yaris árg’05. Ek. 57 þús. 
Sjálfskiptur(Alvöru ssk) Sumar & 
vetrardekk á felgum. Toppbíll í frábæru 
standi (Eins og nýr!!!) Verð 1290þús. 
S. 696 4248

MITSUBISHI PAJERO 2,8 turbo Dísel 
árg’99, ek 189 þús. Sjálfskiptur 7 
manna bíll í topp standi. Verð 890 þús. 
Uppl. í s. 699 3988

Nissan dc, árg’ 02, 35’’,ný vél, kúpling. 
Pallhús, 2 gangar á felgum V. 1,5m. S. 
863 1059

Shetland til sölu með 170 hp Volvo 
penta bensínvél. Mikið endurnýjaður 
og nýlegur undirvagn. Báturinn er ekki 
skráningar skyldur, undir 6 metrum. 
Verð 2.2 millj. kr. Uppl. í s. 861 6714

Range Rover Vogue árg’03 Dísel. Ek. 
217 þ. km. Ný skoðaður. Sjálfskiptur, 
leður, loftpúðafjöðrun, topplúga, hiti 
í aftursætum, hiti í stýri, 20’’felgur. 
Verð 3.290.000. Tilboð 2.290.000 stgr. 
Skoða skipti. S. 898 6668

Til sölu Daewoo Musso árg.’01 ekinn 
132 þ.,ssk, ath skipti. S. 694 2171

Til sölu Toyota Double Cap árgerð 
2000, diesel, mikið breyttur. Ekinn 
rúmlega 200.000.- km. Einn eigandi 
frá 2001. 38” breyttur, loftpúðar að 
aftan, vinnuljós, fiskaugu og kastarar, 
aukatankur með dælu, CB og VHF 
talstöðvar, GPS tengi og loftnet. 
Lækkuð drif, raflæsingar, miðstöð i 
í afturhúsi. Engin uppítaka. Frábær 
fjallabíll, mjög vel með farinn, skoðun 
2012 án athugasemda. Upplýsingar í 
síma 893-2468

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

Til sölu Hyundai Coupe árg.’97 ekinn 
136 þ.,ssk, ath skipti. S. 694 2171

Toyota Kópavogi
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Vertu skynsamur í sumar. Breyttu 
fjölskyldubílnum í ferðabíl með því 
að setja tjald á toppinn. Roof Tent frá 
Happy Campers er einföld og góð 
lausn fyrir sumarfríið. Auðvelt að geyma 
og auðvelt að nota. Tveir geta sofið í 
tjaldinu. Stærð 160cm x 200cm. Tvær 
gerðir fáanlegar. Verð frá kr. 230.000,- 
Tilboð núna: Tjald á mynd kr. 199.000,- 
Sýningartjald í húsnæði okkar í Rofabæ 
9.Happy Campers s: 5787860

Toyota Tacoma 09/2006. Ekinn 76 þús. 
Nýskoðaður. Toppbíll - einn eigandi. 
Verð 3.200 þús. Uppl. í síma 893 7389.

Toyota Yaris ‘99. Ekinn 118 þús. 
Skoðaður til ágúst 2012. Sumar og 
Nagladekk. Verð 550 Þús. Uppl. í síma 
893 7389.

Toyota Corolla ‘96 ek. 177.800 
skoðaður ‘11. Sumar-og nagladekk, ný 
smurður. Verð 270 þús. Engin skipti. 
S. 868 1874.

Renault Megane árg’99, ek. 74 þús. 
Sjálfskiptur, sk’12. V. 350 þús. Uppl. í 
s. 893 5517

Nissan Primera Station árg. ‘00. Ek. 160 
þús. Ný kúpling. Nýlegar bremsur, sk. 
Toppbíll. S. 868 7626.

Volvo XC-90 T6 - 7 manna. Algjör 
gullmoli! 11/04 svartur ekinn 63 
þús km sjálfsk. ljóst leður. Hlaðinn 
aukabúnaði. sumar/vetrardekk Verð 
3.890 - Ekkert áhvílandi. uppl. í 772 
4515

Peugeot 206 árg. 05/2005, ek. 85 
þús. km. Bensin. V. 750 þús. Kristof, 
s. 845 5514

Toyota Corolla ‘98 3ja dyra - ekinn 187 
þús, sjálfsk. sk. 12. Sumar/vetrardekk - 
álfelgur - nýsmurður - Er búið að dekra 
ÞVÍLÍKT við hann. Allt nýtt í honum verð 
410 þús uppl. í s: 772-4515

SUBARU WAGON GX ÁRG. 2005 
EKINN 158 Þ.KM., SJÁLFSKIPTUR, NÝ 
DEKK , SKOÐAÐUR, KRÓKUR. GOTT 
ÁSTAND. ÁSETTT VERÐ 1190 Þ. SKIPTI 
Á ÓDÝRARI HUGSANLEG. S. 895 8956

Toyota RAV 4 árg. 2001, sjálfskiptur, 
ekinn 148.000km, tímakeðja. Skoðaður 
2012. Verð 950 þúsund. Nánari 
upplýsingar í s. 898 8130.

Skoda Oct 1.6 Bensín. Árg. ‘06 ek. 80þ.
km. V. 1.650þ. Uppl. í s 662 4381.

Til sölu Gulleintak
Subaru Legacy árg. 2000. Ek. AÐEINS 
68Þ. Sjálfskiptur, rafmagn í öllu, sumar 
og vetrardekk á felgum. Lakkið eins og 
nýtt. Ný tímareim og skoðaður 2011. 
Uppl. í síma 862 8896.

MMC L200. Árg. 1998. Ekinn 275 en 
mótor 190. Ný tímareim. Nýleg 31” 
nagla dekk. langur pallur. Hús fylgir. 
Grétar 695 9727.

Ford Focus Trend 1.290.000- stgr. ásett 
1.560.000. Nýjar álfelgur og dekk / 
stálf.og v.dekk. Skrd. 10/2006. Skoðun 
2012. S. 897 7758.

Audi A4 Avant 1,9 TDI árg’04, ek. 
115 þús. V. 1700 þús. Þarfnast smá 
lagfæringar. Uppl. í s. 896 4850

Opel Astra Familia árg.’94. Verð 80 þús. 
Sk’11/’11. S. 823 7151.

Subaru Legacy ‘98 ek, 209þ. ný 
tímareim. Nýleg dekk. Verð 280 þús. 
Uppl. Gunnar 820 2004.

Til sölu sparneytin Nissan Micra. árg. 
‘98 beinskipt og skoðuð. Ek. 121 þús. 
Mjög gott eintak. Verð 320 þús. Uppl. 
í s. 868 8565.

Ford Mondeo 1997 til sölu. V. 50 þús. Er 
með bilaða sjálfskiptingu og skemmdan 
afturstuðara. Nýir Bremsudiskar, nýtt 
púst. Mikið yfirfarinn bíll. Uppl. Einar í 
s. 695 4929.

Toytota RAV 4 1800, framhjóladrifinn 
árg’04, ek.37 þús. Góður standi, 
silfurgrár að lit, vel með farinn. V. 1,2 m. 
Uppl. í s. 849 0139

Gullmoli
Toyota Avensis árg’99, ek. 188 þús. 
Ný tímareim, ný sk, ný smurður og flr. 
V. 590 þús staðgr. Uppl. í s. 773 6620

Vinnubíll nýskoðaður Citroen berlingo, 
árg ‘01, ek. 150þús. Verð 290þús. Uppl 
í s. 898 3590

 0-250 þús.

Til sölu Misthubitshi MMCarisma, ssk, 
sk. ‘11 árg. ‘98 tjónuð að framan, v. 
85þ. 844 0478.

Pajero árg. ‘03. Ekinn 135þús km. 32” 
breyting. Mjög vel með farinn að utan 
sem innan. Gullmoli. Ásett verð 2490 
en fer á góðu stgr verði. Kristinn 893 
4318.

Til sölu Hyundai accent árg. ‘98 ek. 140 
þús, verð 190þús. Uppl. í s. 777 2333.

 250-499 þús.

Toyota Corolla station 4x4 árg 98. 2012 
skoðun. Fæst á 390 þús stgr. - engin 
skipti! Upplýsingar í síma 699 7933.

Zafira ‘01. 7manna,sjsk,topplúga. Verð 
aðeins 430þús. nr.100972. Ragnar:695 
5204.

LÍTIÐ EKINN 
SJÁLFSKIPTUR!

 TOYOTA COROLLA árg’98 ek.125 
þús,sjálfskiptur,3ja dyra,cd,NÝ 
TIMAREIM OG NÝ SKOÐAÐUR!, ásett 
verð 480 TILBOÐ 380 ÞÚS! s.841 8955

TILBOÐ 350 ÞÚS!
HYUNDAI ACCENT árg’2001 ek.170 
þús,5 dyra,beinskiptur,bíll sem eyðir 
litlu og klikkar ekki ásett verð 490 þús 
TILBOÐ 350 þús! s.841 8955

M. Lancer. Árg 98, ek: 176þús. Nýtt 
púst, dekk á felgum fylgja V: 290 þús. 
Uppl. í s: 846 5453. Ath skipti á sleða 
eða m.hjóli

 500-999 þús.

international vélaflutningabill 89 dísel í 
góðu lagi simi 8981114

VW Polo 05, NÝ VÉL, 5 dyra/gíra, smá 
lakkskemmdir, bíll ekinn 102000. 850 
þús Sími 698 2700

 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.

Mazda 6 Station 2004 ekinn 118 
þkm. Í mjög góðu ástandi. Sumar og 
vetrardekk. Verð 1280 þús.

Til sölu 2006 árgerð af A-liner fellihýsi 
með loftpúðafjörðun, vel með farið 
og vel útbúið. Verð 1.899.000kr Birgir 
8950268

 2 milljónir +

Til sölu FENDT DIAMANT 590 hjólhýsi, 
árg 2007, Verð 4,5 millj. Einn eigandi, 
GULLMOLI, hlaðinn AUKABÚNAÐI, 
Uppl:4338905-8928905

 Bílar óskast

Til sölu 4ra metra Avon slöngubátur + 
Johnson 15 hö. V. 275 þús. S. 844 0478

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

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.

!!! 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.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

Toyota Hilux 2007, 35” dekk Diesel, 
sjálfsk. Ek.73þ. álhús, heitklæddur pall, 
Áhvíl. 2.000þ. Tilb 4.490þ. Uppl.894-
8272

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

TIL SÖLU MAN H72 6X6 dráttarbíll árg 
04. ek. 170 þ km Uppl. í s. 821 1125 
Ásgeir

 Húsbílar

Til sölu húsbíll. Sharky L7 Fiat Ducato 
lágþekja árg. 2007. Ekinn 22 þús. km 
Glæsilegur bíll hlaðinn aukabúnaði. 
Uppl. í s. 865 2200

 Mótorhjól

Til Sölu Suzuki Intruder 1500 árg. 2003 
ekið 11þ. mílur fullt af aukahlutum. 
Uppl. í síma 894 1003.

Til sölu Kawasaki KX 450 árg. ‘07 
hjól í toppstandi. Verð 650.000. Tilboð 
520.000. Uppl. í s. 899 8459.

Suzuki DRZ 400 árg. ‘04. Lýtur mjög 
vel út og er í topp standi. Þetta er 
léttasta / off road týpan af DRZ línunni 
sem er með plast tank. Verð 350þ. S. 
848 9993.

Óska eftir nýlegum hippa ( t.d intruder ) 
í skiptum fyrir Mercedez ML 350 árg’03 
lítið ekinn. S. 897 2000

Leita að góðum og ódýrum hippa, 
stærð 500-900ca. uppl í sendist: siggi@
vortex.is

Til sölu Honda Repsol 1000. Árg. 2007 
EK. 700km. Sjá myndir á bilverkba.is 
Sími 899 5424.

 Vespur

Til sölu Rafmagnsvespur 904z. 
Gullmolinn fyrir 101. V. 185 þús. 
Uppl. í s. 693 3730.

 Fjórhjól

Polaris sportsman 800x2. Árg ‘07. Ek. 
1800km, 14’’ álfelgur radialdekk, spil, 
dráttarkrókur ofl. Lítur út sem nýtt. 
Uppl. í s. 847 4849.

Til sölu Canam 800 Limited. Árg. 
‘08. Tveggja manna. Götuskráð, ek. 
1500 km. Með spili, GPS tæki, hiti í 
handföngum, rúða, geymsluk., dráttark. 
Nýsk. ‘13. Vel með farið. V. 2.590þ. 
Engin skipti. S. 894 3755.

 Vélsleðar

Skidoo 800 MXZ Renegade. Árgerð 
2005. Ekinn 3500 km. Mjög vel með 
farinn. Staðgreiðsluverð 650. þús. kr. 
Upplýsingar í síma 692-3144.

 Kerrur

Farangurskerrur. Eigum Humbaur 
farangurskerrur til á lager. Mikið úrval af 
kerrur á staðnum. www.topplausnir.is/ 
www.topplausnir.is www.kerrusalan.
is/ www.kerrusalan.is Lyngás 8, 
Garðabæ s: 517 7718

 Hjólhýsi

Hjólhýsi til sölu
Til sölu LMC Lord Ambasdor 560 
RBD árg. ‘07. Alde hitakerfi, markisa, 
2 geymar, sjónvarpsloftnet, sólasella, 
convector, Cd, bakaraofn, stór ísskápur 
og fl. Verð 3.590 þús. Virkilega vel með 
farið hús. Uppl. Hjá Seglagerðinni Ægir 
S. 511 2200 & 660 1303

Travel King Tec 565 árg’08 til sölu. 
Ýmisir aukahlutir. V. 3.550 þús. Uppl. 
í s. 822 5998, myndir: http://hilmar.
blog.is

Hjólhýsi til sölu í Efra-hverfinu á 
Laugarvatni. Uppl. í s. 868 6321 & 
566 7378

Adria hjólhýsi til sölu. M. stóru fortjaldi 
og auka fortjaldi. Þarfnast smá 
viðgerðar á hjólabúnaði. Uppl. í s. 899 
2276.

Til sölu hjólhýsi Hobby delux 540UL, 
árg. 2007, markhýsa, með renndum 
hliðum. 2 rúm. Verð 3.100.000 Uppl. 
s. 895 7496

Til sölu hjólhýsi staðsett þjórsárdal uppl 
í S: 848 4004.

 Fellihýsi

Palamino Colt 9ft árg. 2004 Verð 
1290þús. Uppl. s. 893 6337

 Tjaldvagnar

Ónotaður Combi Camp m/eldhúsi til 
sölu. Uppl. johannes@sts.is. Á sama 
stað Combi Camp án eldhúss Módel 
2004.

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar
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Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Allt til 
handfæraveiða Sjóvélar ehf. 5533311 
www.sjo.is

Til sölu 8m Viking, 3 rúllur, 9-10 mílur, 
strandveiðibátur, nýleg janmar-vél. 
Uppl. í s:893-5699

Grásleppuveiðimenn
Nálfeld grásleppunet, 12 mm flot- 10 
mm blý og margt fl. Vorum að fá 
sendingu af grásleppunetum, vönduð 
vara. Heimavík, S. 892 8655. www.
heimavik.is

Vökvamótorar f. netaspil, niðurl., afdr. 
og fl. Allt fyrir vökvakerfin. Vokvataeki.
is 5612209

Er einhver sem vill selja mér eða skipta 
við mig á Can-am, Suzuki eða Yamaha 
Grizzly. Ég er með skel af amerískum 
hraðbát sem er á vagni og 500þ. í 
peningum í milligjöf. Uppl. gefur 
Halldór í s. 660 6920.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Óska eftir notuðum jeppadekkjum 
38-40” fyrir 15” felgur. Uppl. 616 6368.

Til sölu Michelin sumar dekk 235-
70 R16 á original álfelgum undan 
Cherokee jeppa v. 65þ. S: 557 4293.

 Varahlutir

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.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Japanskar vélar 
 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

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.

 Viðgerðir

Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315 & 699 
6069.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér þrif í heimahúsum á 
sanngjörnu verði. Helst má það vera 
í breiðholti. Uppl í s. 557 9293 / 690 
1503

 Garðyrkja

Keðjusagir Vorum að fá sendingu af 
tækjum fyrir fagfólk í garðvinnuna. 
Keðjusagir og sláttuorf. Einnig mikið 
úrval af kerrum á staðnum. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ s: 
517 7718.

Safnkassar! Safnkassarnir komnir,390 
ltr. og 800 ltr. einnig gott úrval af kerrur 
fyrir garðvinnuna. www.topplausnir.is 
Lyngás 8, Garðabæ s: 517 7718

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.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir á 
fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 0661.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 695 1918.

Garðaúðun, allir garðar, eitt verð. 
6000kr. S. 777 2722

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

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

 Ráðgjöf

Ráðgjöf
Ráðgjöf fyrir einstaklinga og fjölskyldur. 
Fíknvandamál, meðvirkni, fullorðin 
börn og uppeldisvandamál. Áhersla 
á lýðandi stund og heildræna sýn. 
Grúppur fyrir karla. Uppl í s. 775 3979

 Málarar

Hagstæð verð í boði
Fagleg vinnubrögð. Margra ára 
reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að 
kostnaðarlausu. Haukur, S. 669 0044.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 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

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.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir 
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Nudd

Líkamsnudd! Frábær þjónusta! Dúndur 
tilboð aðeins í dag!! S. 661 8272 eða 
693 0348.

Whole body massage. S. 849 5247.

New,New,New! TOP LUX MASSAGE IN 
DOWN TOWN ONLY FOR 1 WEEK,ANY 
TIME.s 899 5836 ALISIA

 Spádómar

Andlegur Leiðbeinandi
Miðill og heilari-Michalina-er Angel 
Therapy Practitioner (Charles Virtue 
Skóli) og hún lauk meistaraprófi í 
Sálfræði. Uppl. í s. 697 7802

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað 
viltu vita á nýju ári. Opið frá 12-23 S. 
894 9228 Steinunn visa/euro.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Lög.g Rafvirki getur tekið að sér 
verkefni. Gott verð í boði. Uppl S: 
698 1524.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Önnur þjónusta

Skraddarinn á horninu er 
fluttur á Skúlagötu 26, 3. 

Hæð. (Lyfta)

Opið mán-fös frá 10-17. S. 552 
5540 og 861 4380.

Green-house
Fallegur danskur fatnaður á góðu verði. 
Verið velkomin og fáið bækling. Opið í 
dag 11-16. Green-house Rauðagerði 26

KEYPT
& SELT

 Til sölu

VANTAR ÞIG MEIRA 
PLÁSS?

 IÐNAÐARTJALD
82. FERMETRAR. 15.M á Lengd. 5.3.M 
á Hæð. 5.5M á Breidd Til sölu síðasta 
skemman á frábæru verði 749.000 m/
vsk.Áður 799.000. uppl.í síma 845 5252

NÝR kerruvagn ROAN ROCCO 
CLASSIC vagnstykki-Þykkbólstruð 
svunta,vagnstykki 84x37 cm kerrustykki 
-svunta skiptitaska regnplast stillanlegt 
handfang 5 punkta belti skermur með 
glugga-net loftdekk stór innkaupagrind. 
VERÐ 119 þús. uppl.8494192
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Ertu að opna búð eigum til notaðar 
hillur selst á góð verði uppl. Síma 
896 6551.

Lítið notuð árs gömul queen size dýna 
úr Betra Bak til sölu. (ekki Tempur). 
Verð 80 þús. Frekari uppl í 895 2489.

Kæliklefi 2,79x2,63m auðveldur í 
uppsetningu, hljóðlátur, 3 ára. Verð 
600þús (nýr 1,3m.) Uppl. í s. 892 3102.

2 stk eldvarnarhurðar úr járni 74X208. 
Uppl. s. 895 7496

ÞVOTTAVÉLAR, 
VARAHLUTIR

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.

Silfur, fine 999,9, til sölu á 
heimsmarkaðsverði án vsk. Áhugasamir 
sendið á smaar@frett.is

Til sölu Rolex gullúr 1976, sjálfvinda. 
Nýyfirfarið í fullkomnu ástandi. 
Áhugasamir sendið á smaar@frett.is 
merkt Rolex.

 Óskast keypt

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

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

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.

 Heimilistæki

Notaðir ísskápar!
Ísskápur 145cm hár. Verð 24þús. 
Ísskápur með frysti, 165cm hár Verð 20 
þús. Sími 894 7183

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:846 5278.

 Verslun

 Fyrirtæki

Til sölu er Gistihús Keflavíkur ehf. 
Leigusamningur á 2059 fm. gistihúsi 
/ hóteli á gamla varnarsvæðinu, 
Keflavíkurflugvelli. 53 herbergi öll með 
sér baðherbergi Góðar bókanir fyrir 
sumarið. Öflug markaðssetning Sími: 
691 2361.

HEILSA

 Heilsuvörur

Það er lauf létt að léttast með LR. LR 
Bæjarlind 1 http://lrisland.is/einar

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 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, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280 

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

ÚTSKURÐUR-SKART-
HNÍFAR

Hnífabrýnsla 28.4. Útskurður 29.-30.4. 
Hnífasmíði 3.-5.5. Silfurleir skart 7.-8.5. 
Tálgun fuglar 9.-10.5. SKRÁNING & 
UPPL. S:555-1212 HANDVERKSHUSID.IS

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Tveggja ára gamalt 90cm Tempur rúm 
með 20 cm þykkri tempur dýnu. Rúmið 
er stillanlegt. Verð kr. 80,000. S. 892 
2874.

 Dýrahald

Gullfallegir Íslenskir fjárhundshvolpar 
til sölu. Frábærir fjölskylduhundar 
og félagar. Örmerktir, bólusettir með 
ættbók frá HRFÍ. Uppl. í 894 1871. 
Tilbúnir til afhendingar. www.iseyjar.
is - isey@hive.is

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

www.hundaskoli.net

Aðeins einn hvolpur eftir úr goti 
Laufeyjarræktunnar. Gullfallegur 
og einstaklega geðgóður rakki. 
Ættbókarfærður frá HRFÍ og 
heilsufarsskoðaður. Tilbúinn til 
afhendingar. Upplýsingar í síma 899 9854 
- lindalb@simnet.is www.laufeyjar.is

Labrador hvolpar - 
LÆKKAÐ VERÐ

Ættbókafærðir hjá HRFÍ. Tilbúnir til 
afhendingar. Uppl. í síma 843 3916 
og á http://skaftargarbo.blogcentral.is/

Labrador hvolpar með HRFÍ ættbók. 
8 vikna og tilbúnir til afhendingar. 
Upplýsingar á www.hunderups.com og 
í síma 6590000.

Yndislegir heimilishundar
Hreinræktaðir American Cocker spaniel 
hvolpar, black and tan/svartir, fæddir 
31. mars til sölu og afhendingar í 
lok maí/byrjun jún. 4 rakkar. Báðir 
foreldrar hreinræktaðir og skráðir hjá 
HRFÍ og afhentast hvolparnir örmerktir, 
bólusettir og með ættbók. Nánari uppl. 
í síma 617 6666 eða 587 2828. Einnig 
er hægt að senda fyrirspurn á kaj@
simnet.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Félag hesthúsaeiganda 
í Víðidal

Aðalfundur félagsins verður haldinn 
í C-tröð 4 reiðhöllinni hjá Sigurbirni, 
miðvikudaginn 11 maí n.k. kl. 19,00. 
Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf. 
Stjórnin.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu, Faxafen 10. 300fm 
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð.flottar 
innréttingar. upplýsingar i sima 773 
7333.

Til leigu Tryggvagata 4-6 200fm til 
lengri og skemmri tima.tilvalið undir 
fatamarkaði td. upplýsingar i sima 773 
7333.

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

Æfingarhúsnæði!
 Vortilboð!

Afnotagjöld 21þús. á mánuði 
Upplýsingar í síma 8243001 og 
contact@tonaslod.is www.tonaslod.is

Íbúð í 101, 90 m2. Reglusemi, 3 herb 
og trygging. Uppl í s. 860 0360

Til leigu 150fm raðhús í Reykjanesbæ. 
upp.l walter@shipsol.net

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.

Small studio flat in 101. Prise 45.000 kr. 
Telephone: 898 9574

Lækjargata 32, HFJ. 3 herb. 85fm. 
Leiga 120þ. trygging 3 mán. Laus 1 
maí. áhugasamir hafa samband við 
bjorgvin@igl.is eða 892 4578

Til leigu lítil 2.herb.(studioíbúð) íbúð á 
fyrstu hæð við Bergstaðastræti, íbúðin 
er laus nú þegar. Uppl. í s. 894 3540.

3 herb. íbúð til leigu, í nágrenni Rvk. 
20 mín. keyrsla til Rvk. Ásamt hesthúsi. 
S. 869 5212.

Herbergi til leigu í Álftamýri fyrir 
reglusaman einstakling. Uppl. í s. 865 
9637.

Herbergi til leigu við Lund / Kastrup 
í Svíþjóð. Og í Rvk v/ Kringluna. S. 
499 2072

Til leigu lítil falleg 3 herb í Hafnarfirði. 
Ca 65 fm. í tvíbýli, Langtímaleiga. 
Aðeins leigð út gegn bankaábyrgð eða 
sambærilegri tryggingu. Uppl í síma 
899-6699

 Húsnæði óskast

Bílskúr eða lítið húsnæði 
óskast til leigu.

Óskum eftir að leigja bílskúr eða lítið 
húsnæði í nágrenni við Smáratorg. 
Uppl. s. 824 5050 Pétur

Vantar ad leiga ibud fra 4 Juli til 8 
Agust. Ma vera i Kopavogi, Reykjavik, 
Mosfellsbae. E-mail: afranklin12@cox.
net

 Gisting

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM RVK

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

 Sumarbústaðir

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 2 sumarbústaðalóðir, 3,2ha 
og 3,6 ha í Borgarfirði. Skipti á Hobby 
hjólhýsi kemur til greina á annari 
lóðinni uppl. í síma 8956681

Til sölu eignarlóð 1 hektari í landi 
Klausturhóla í Grímsnesi, innst í 
botnlanga. Vatn og rafmagn við lóðina. 
Læst svæðið með símaopnun á nýju 
hliði. Uppl. í s. 866 3987, Helgi.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu stórt iðnaðarhúsnæði í 
Garðabæ. Stórar dyr og hátt til lofts. 
Skammtímaleiga kemur til greina. Uppl. 
897 2000 & 661 3131

Til leigu CA 10fm skrifstofuherb/
vinnuherb. í Skútuvogi, annarri hæð. 
22þ. á mán. Hiti, rafmagn og ADSL 
innifalið. Uppl. í S. 864 1219

 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

 Atvinna í boði

Sagafilm
Auglýsum eftir aukaleikurum 

á öllum aldri í nýja 
sjónvarpsþáttaröð. Tökutímabil 
júní-júlí. Leikreynsla æskileg.

Áhugasamir sendi upplýsingar 
um nafn, aldur, símanúmer, 

reynslu ásamt mynd á 
aukaleikarar@sagafilm.is

Starfsfólk óskast í hlutastarf um helgar. 
Æskilegur aldur 20 ára eða eldri. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Upplýsingar 
veittar á staðnum.

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir vélvirkja, 

járniðnaðarmanni, nema og 
aðstoðamanni.

Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is Merkt: 

Járniðnaðarmenn

Vélstjóri
Björgun ehf óskar eftir vélstjóra 
með 1000 hestafla réttindi, reynsla í 
vélaviðgerðum og suðu nauðsynleg. 
Umsóknir sendist á johann@bjorgun.is

Óska eftir starfsmanni í þrif á íb. hótel 
í miðbæ Rvk þarf að vera eldri en 20 
ára tala ensku/íslensku og hafa bíl 
vinsamlegast sendið uppl/fyrirspurnir á 
city22a@gmail.com

Lítið hönnunarfyrirtæki óskar eftir 
handverksfólki sem kann að hekla í 
smá verkefni. Upplýsingar í s.6964296 
/ 6183233.

Vantar fólk í almenna garðvinnu og 
hellulagnir. Þarf að vera á bíl og reynsla 
æskileg. Uppl. s. 669 0011

Vantar HANDFLAKARA
3xFiskur ehf á Breiðdalsvík auglýsir eftir 
handflökurum sem gætu hafið störf 
sem fyrst. Áhugasamir sendið tölvupóst 
á fiskur3x@simnet.is Eða hringið í síma 
8974914 Gunnar.

Talar þú norsku? Vegamálun ehf 
óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa 
í Noregi. Gott vald á norsku skilyrði. 
Meirapróf æskilegt. Umsóknir sendist 
á vegamalun@vegamalun.is Frekari 
upplýsingar veitir Georg í s. 864-3000

Vanur meiraprófsbílstjóri óskast 
í fulla vinnu.Verður að geta byrjað 
sem fyrst,vinnutími c.a. 8-17.Nánari 
upplýsingar í s.820-3880 eða mail 
keyrsla@keyrsla.is

Vantar hraustan og reyklausan strák 
í sumarvinnu. Verður að tala 100% 
íslensku og hafa bílpróf. Möguleiki á 
vinnu næstu sumur. Upplýsingar í síma 
517 3003

 Atvinna óskast

2 kennarar (kvk) getum bætt við okkur 
heimanámsaðstoð og sérkennslu (6-12 
ára). Viðtöl koma til greina. Sjálfsmynd. 
Löng reynsla. Sími Garðabæ 693 7395 
og sími Bústaðarhverfi 845 7840.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Dömurnar á Rauða Torginu Dömuvaktin 
er í kvöld frá kl. 20-24. S. 908-6000 og 
535-9999.

Djörf spenna. Konur sem leita ævintýra 
nota Rauða Torgið Stefnumót til að 
kynnast karlmanni við hæfi. Konur 
auglýsa frítt í s. 555-4321. Karlmenn 
heyra og svara auglýsingum kvenna í s. 
905-2000 og 535-9920.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.



790.- stk.
melamínstell frá: 

SETT
MED 6 STÓLUM

pú sparar 9000!
  99.300.- 

13.900.-polirattan stóll 24.900.-polirattan bord

GLEDILEGT SUMAR!

kíktu á okkur á fac
ebook

15.900.-polirattan stóll

29.900.-

19.900.-

polirattan sófi

polirattan stóll

17.900.-polirattan bord

6990.-lukt

1190.- ilmir

39.900.-stóll

490.- stk.stell frá:

frostpolid!

39.900.-stóll

glerdiskarnir  

komnir aftur!

390.-verd frá:

129.- stk.kerti 

29.900.-polirattan bord

nýjar luktir
- mikid úrval

vanilluilmir  
komnir aftur!
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„Ég datt niður á þetta form, fjöðrina, fyrir 
nokkru,“ segir Vífill Magnússon arkitekt 
þegar hann lýsir nýjum húsgögnum úr eigin 
smiðju. „Ég byrjaði á að smíða blómastanda 
og svo færðist stefið yfir á borð og fleiri 
hluti. Efnið er eik sem er rist niður í sprota 
og sveigð á náttúrulegan hátt eftir eigin 
lögmálum.“ 

Vífill segir það lengi hafa tengst starfi sínu 
að hanna innréttingar og stundum húsgögn 
líka. Þegar kreppan kom og minna varð um 
verkefni á teikniborðinu kveðst hann hafa 
snúið sér að húsgögnunum í auknum mæli. 
„Ég hef frá unga aldri haft gaman af að 
smíða hluti til að hafa í kringum mig en að 
öðru leyti er þetta ný grein hjá mér. Það má 
segja að ég semji hlutina í eikina. Ég smíða 
fyrst og svo fer ég að teikna.“ 

Spurður hvort hann sé undir 
áhrifum frá einhverjum sérstök-
um heimshluta í húsgagnahönnuninni 
svarar Vífill. „Nei, nei. Þetta er eigin 
skáldskapur að öllu leyti.“

Sýningin er opin alla virka daga 
frá klukkan 13 til 18 og einnig 
þegar tónleikar eru í Salnum. Svo 
má skoða hana utan frá, gegnum 
glugga anddyrisins!  - gun 

H önnunarvikan í Mílanó fór fram 12. 
til 17. apríl nýverið og var einkar 

glæsileg í tilefni af fimmtíu ára afmæli 
hennar. Þegar hún var haldin fyrst árið 1961 
voru gestir tólf þúsund og sýnendur 328. Nú 

voru gestir tæp 300 þúsund og sýnendur um 
2.500. Fjölbreytileikinn er mikill og hér má sjá 

örlítið brot af því sem fyrir augu bar.

Hönnun eftir Studio 
Schneemann.

Hönnun eftir hinn ítalska Simone Micheli.

Veggþilið Quadror 
hannað af Studio 
Dror.

Sniðugur sófi úr 
Lapo Elkann-
línunni.

Nýjungar í 
Mílanó

Stólar úr 
Versace-
línunni.

Hönnun 
eftir Kazuo 

Sejima.

Fjaðurmagnað 
skilrúm.

Ákveðin 
tign er yfir 
þessum 
stól.

Fatastandur með 
stafastampi.

Arkitekt semur í eik
Vífill á verkstæðinu sem hann bjó til í kjallara teiknistofunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

● Allt frá unglingsárunum hefur Vífill Magnússon arkitekt unað sér við smíðar í frístundum. 
Undanfarið hefur hann þróað það áhugamál enn frekar. Afraksturinn er á sýningunni 
Fjaðrir í anddyri Salarins í Kópavogi. 

● MAÐUR EINFALDLEIKANS  Finnski glerhönnuðurinn Kaj Franck 
hefði orðið hundrað ára nú í ár en hann er meðal helstu frumkvöðla í 
finnskri glerhönnun og er sá sem kynnti hana fyrir Bandaríkjamönnum 
og umheiminum. Kaj Franck var í reynd maður einfaldleikans og lagði 
áherslu á hefðina. Meðal hans þekktustu hluta eru vasar, borðbúnaður 
sem hann hannaði árið 1952 fyrir Arabia og skálar eins og þessar, með 
mynstrum; blómum og sveppum.

Brúnás–innréttingar eru íslensk hönnun og íslensk 

framleiðsla, framleiddar af trésmíðaverkstæði Miðás hf. 

á Egilsstöðum. Þær eru hannaðar af Guðrúnu Margréti 

Ólafsdóttur og Oddgeiri Þórðarsyni innanhússhönnuðum 

sem reka saman Go Form design studio í Reykjavík.

Í sýningarsal og verslun Brúnás-innréttinga, Ármúla 17a í 

Reykjavík, býðst viðskiptavinum fagleg þjónusta og ráðgjöf 

innanhússhönnuða við val á Brúnás–innréttingum. Sýn-

ingarsalur er svo einnig á Egilsstöðum að Miðási 9, í sömu 

byggingu og framleiðslan fer fram í. Þar er einnig að finna 

aðalskrifstofu fyrirtækisins.

Miðás 9, 700 Egilsstaðir, sími: 470 1600, fax: 471 1074

Ármúli 17a, 108 Reykjavík, sími: 588 9933, fax: 588 9940

Sama verð um allt land
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Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11–18 og laugardaga 11–16.
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HEIMA VIÐ

heimili& 
hönnun

Síðasti hlutur sem ég keypti mér 
var viðarskúlptúr af dreka, sem 
er einnig púsluspil. Ég keypti 
hann á sólríkum vetrardegi í 
Mauer Park í Berlín.

Eftirlætishúsgagnið mitt er 
antík-gína á dökkum viðarfæti 
sem ég fékk í jólagjöf í fyrra frá 
fjölskyldunni.

Í augnablikinu langar mig í sól, 
sumar og ferðalög. Einnig lang-
ar mig í fataherbergi með skó-
hirslum fyrir út-
skriftarverkefnið 
mitt.

Stofan heima 
væri allt önnur 
ef ekki væru 
þar fallegir lampar og ljós-
gjafar í bland við innrömmuð 
gamaldags tísku- og tónlistar-
plaköt og fjölskyldumyndir.

Næsta framkvæmd verður að 
gera upp litlu vinnustofuna 
mína á Stokkseyri.

Uppi á vegg hangir kork-
tafla sem er hlaðin 
skemmtilegum myndum og 
framtíðarhugmyndum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÍGJA ÍSIS GUÐJÓNSDÓTTIR 
FATAHÖNNUÐUR

BM Vallá ehf

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

bmvalla.is

Sumarið nálgast
Má bjóða þér landslagsráðgjöf?

Komdu og fáðu hugmyndir!

Hjá BM Vallá finnurðu úrval af
hellum og hleðslusteinum til 
að fegra garðinn og umhverfið. 
Einnig ýmiskonar garðeiningar 
eins og bekki, blómaker, brýr, 
sorptunnuskýli og fleira. 

Komdu í heimsókn til okkar á
Breiðhöfðann. Þar geturðu gengið
um garðinn okkar í Fornalundi 
og fundið margar spennandi
hugmyndir, lausnir og útfærslur 
sem þú getur lagað að garðinum
þínum á auðveldan hátt.

Við bjóðum fría ráðgjöf  

landslagsarkit

Hafðu samband við söludeild BM Vallá og við aðstoðum 
þig við útfærslu hugmynda og efnisval.

Skoðaðu nýja og glæsilega heimasíðu okkar – bmvalla.is

ía ráðgjöf  

tekts.
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Tempra

Egilsstöðum · Þverklettum 1 · Sími: 471 2002
Akureyri · Draupnisgötu 5 · Sími: 462 3002

Reykjavík · Skeifunni 5 · Sími: 581 3002

Það er sorgleg staðreynd að hér á landi skuli vera fólk 

sem á ekki fyrir brýnustu nauðþurftum og þarf að leita 

til hjálparsamtaka til að framfleyta sér og sínum. Þessi 

vandi er ekki nýr í íslensku samfélagi. Ábyrgð stjórnvalda, 

bæði sveitarfélaga og ríkis, er rík. Okkar skylda er að 

horfast í augu við vandann, segja fátæktinni stríð á 

hendur og útrýma henni.

Það leitar enginn til annarra eftir mat og öðrum 

nauðþurftum sem ekki þarf á aðstoð að halda, hver 

sem ástæða vandans kann að vera hverju sinni. Nokkur 

skipulögð hjálparsamtök aðstoða fólk sem býr við þessa 

neyð og hafa sum hver sinnt því starfi lengi. Fjöldi fólks 

gefur vinnu sína til hjálparstarfsins, aðrir gefa fjármuni 

eða leggja eitthvað annað af mörkum sem gagnast getur 

þeim sem þurfa aðstoðar við. Störf hjálpar samtakanna 

eru ómetanleg svo lengi sem fólk þarf á aðstoð þeirra 

að halda. Mestu skiptir þó að hjálpa fólki til sjálfshjálpar 

svo enginn þurfi að standa í þessum sporum. 

Síðustu misseri hefur verið deilt um fyrirkomulag 

aðstoðarinnar sem hjálparsamtökin veita. Gagnrýnt er 

að fólk þurfi að standa í biðröðum eftir mat, það sé 

niðurlægjandi fyrir þá sem sækja sér aðstoðina og eins 

sé hætt við að einhverjir sem þurfa á aðstoð að halda 

geti hvorki né vilji nýta sér slíka aðstoð. Ég deili þessari 

skoðun og tel löngu tímabært að breyta þessu fyrirkomulagi.

Hjálparstarf kirkjunnar hefur nú ákveðið að breyta 

tilhögun aðstoðar á sínum vegum. Úthlutun matargjafa 

verður hætt og frá 1. maí fá þeir sem uppfylla skilyrði 

fyrir aðstoð inneignarkort sem þeir geta nýtt til að kaupa 

nauðsynjar. Hjálparstarf kirkjunnar hefur jafnframt 

ákveðið að horfa sérstaklega til barnafjölskyldna í sínum 

stuðningi sem er vel. Önnur starfsemi verður óbreytt 

og áfram lögð áhersla á hvers kyns ráðgjöf og leiðsögn.

Það er eindregin ósk mín að önnur hjálparsamtök fylgi 

fordæmi Hjálparstarfs kirkjunnar og eins væri samstarf 

þeirra á milli og einhvers konar verkaskipting æskileg 

að mínu mati. 

Hver sá sem ekki getur fætt og klætt fjölskyldu sína er 

í miklum vanda og sporin eftir aðstoð hljóta að vera 

óbærilega þung. Undir þessum kringumstæðum er 

sérstaklega mikilvægt að fólki sé mætt af virðingu í 

orði og raun. Við sem erum aflögufær skulum hafa það 

hugfast að sælla er að gefa en þiggja. Eftir sem áður 

er þó eina viðvarandi lausnin að bæta stöðu þeirra 

sem búa við lökust kjörin hér í samfélaginu, hjálpa fólki 

til sjálfshjálpar. Bæta þarf kjör þeirra sem þurfa að lifa 

af ýmiss konar bótum en ekki hvað síst að auka atvinnu 

til að gefa vinnufærum og fúsum höndum tækifæri á 

að framfleyta sér og sínum.

Guðbjartur Hannesson, 

velferðarráðherra.

Það er sælla að gefa en þiggja

Margt smátt ...  –  7



ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2  Fossvogi  Sími 551 1266  www.utfor.is

REYNSLA  UMHYGGJA  TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Stundum er sagt að tækifærin leynist í kreppunni.  

Það er rétt upp að vissu marki. Ef við berum gæfu til 

þess að læra af erfiðleikunum geta jafnvel dimmustu 

öngstræti breyst í hringtorg með nýjum leiðum. 

Kreppur geta þó hæglega dýpkað. Mörg dæmi eru um 

það í sögunni að efnahagssamdráttur hafi leitt af sér 

vistkreppu, landflótta og aðrar ógöngur. Kreppur eru 

því prófsteinn á einstaklinga og samfélög. Þar sem 

innviðir eru sterkir geta þær virkað eins og leiðrétting 

frá rangri stefnu. Að öðrum kosti er hætta á ferðum, 

það sýna dæmin.

Enn alvarlegri myndir

Nú er ástandið suður með sjó með þeim hætti, að fjórði 

hver maður er án atvinnu, þá eru þeir teknir saman 

sem búa við örorku, eru á framfæri sveitarfélaga eða 

eru atvinnulausir. Stór hópur fólks hefur verið án 

atvinnu frá því skömmu eftir hrun svo við því má búast 

að ástand þetta fari að taka á sig enn alvarlegri 

myndir fyrir sálarlíf fólks og andlega líðan. Þetta er 

ekki lítil prófraun og ef marka má ofansagt getur þessi 

samdráttur, ef illa tekst til versnað enn og haft 

varanleg áhrif á þetta svæði. Allir þurfa því að leggjast 

á eitt við að breyta stöðunni til batnaðar. 

Sameinaðir kraftar til góðra verka

Velferðarsjóður á Suðurnesjum er eitt dæmið af 

mörgum um það hvernig samfélagið á þessu svæði 

hefur spyrnt við fótum gegn þessari þróun.  

Sjálfboðaliðar í Keflavíkurkirkju lögðu grunninn að 

sjóðnum í október 2008. Hugmyndin var sú að veita 

skapandi kröftum á svæðinu í ákveðinn farveg þar sem 

hópar og einstaklingar gætu sameinað krafta sína til 

góðra verka.  

Fljótlega kom í ljós að þessi sjóður átti eftir að reynast 

tækifæri fyrir fólk til að hafa áhrif og láta til sín taka  

í aðstæðum sem að öðru leyti höfðu sett okkur í spor 

þolenda. Á aðventunni söfnuðust 12 milljónir í sjóðinn 

og þegar þessi orð eru rituð hafa yfir 37 milljónir 

safnast, allt með frjálsum framlögum einstaklinga og 

hópa. Markmið sjóðsins hefur frá upphafi verið að létta 

byrðum af fólki sem á undir högg að sækja á þessu 

svæði og hefur yfir 28 milljónum verið veitt úr sjóðnum. 

Náið samstarf við Hjálparstarf kirkjunnar tryggir 

fagmennsku við úthlutanir.  

Rík áhersla er lögð á að halda fyllsta trúnað við 

skjólstæðinga en jafnframt er leitast við að meta 

vandlega fjárþörf og aðstæður fólks.

Hringtorgið að verða til

Velferðarsjóðurinn er dæmi um verkefni sem gefið 

hefur fólki kost á að sýna kærleika sinn í verki. Hann á 

rætur að rekja til sjálfboðaliðastarfs og sá þáttur 

hefur verið áberandi við fjáröflunina sem er að mestu 

leyti unnin af sjálfboðaliðum, bæði félagasamtökum og 

hópum sem starfa í tengslum við Keflavíkurkirkju. 

Framtak þeirra hefur aukið okkur bjartsýni og nú 

stendur til að halda áfram með þetta uppbygging-

arstarf. Næstu skref í starfsemi sjóðsins verða fólgin  

í auknum félagslegum stuðningi við atvinnuleitendur 

á svæðinu með það að marki að efla þeim styrk og dáð 

til þess að takast á við ný verkefni á komandi tímum.  

Með því móti aukum við líkurnar á því að okkur takist 

að finna nýjar leiðir til farsældar á þessu svæði.

Sr. Skúli S. Ólafsson, sóknarprestur í Keflavíkurkirkju

Gerendur og þolendur
Velferðarsjóður á Suðurnesjum

Gerðu garðverkin skemmtilegri

Þýsk gæðatæki  
sem auðvelda þér 

garðvinnuna

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · Fax 568-0215 · www.rafver.is

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

Keðjusagir
Rafmagns- eða
bensíndrifnar 

Hekkklippur
Rafmagns- eða
bensíndrifnar 

Úðabrúsar
1-20 ltr.
Með og án
þrýstijafnara 

Sláttuorf
Rafmagns- eða
bensíndrifin 

Garðsláttuvélar
Rafmagns- eða
bensíndrifnar 

Sláttutraktorar
Ýmsar útfærslur

Einnig 

mosatætarar,

jarðvegstætarar,

laufblásarar,

kantskerar

Frá vinstir: Hjördís Kristinsdóttir umsjónarmaður  

og prestar í Keflavíkurkirkju: Erla Guðmundsdóttir, 

Skúli S. Ólafsson og Sigfús Baldvin Ingvason.

(mynd: Þorkell Þorkelsson)
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
Aðalvík ehf.
Afltækni ehf.
AH Lögmenn ehf.
Allrahanda ehf.
Alsmíði hf.
Antiksalan
Arctic trucks ehf.
Arkitektastofan OG ehf
ATOZ Alhliða Viðskiptaráðgjöf sf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Korter
Austur Indíafélagið
ÁK Sjúkraþjálfun
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Ásfell ehf.
B. Ingvarsson ehf.
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Bakkavör Group hf.
Bananar ehf
Bandalag háskólamanna
Bandalag Íslenskra Farfugla
Bandalag kvenna í Reykjavík
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barnatannlæknastofan ehf.
Betra grip ehf.
Betri bílar ehf.
Bianco Kringlunni
Bifreiðasmiðja G & Ó sf.
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf.
Birtingahúsið ehf. v/Allians
Bílalíf, bílasala
Bílamálun Halldórs Þ. 
Nikulássonar sf
Bílasalan .is
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði Jóns T. 
Harðarssonar
Björnsbakarí ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðurinn hf.
Blómabúðin Hlíðablóm
Blómaverkstæði Binna ehf.
Bonito ehf. Friendtex - Praxis
Booztbar/Ísbar
Bókhaldsþjónusta Arnar 
Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bón-Fús
Bónstöð - Hjá Jobba ehf.
Brauðhúsið ehf.
Brim hf.
Brynja ehf. verslun
BSRB
Cafe konditori
Celtic Cross ehf.
Comfort Snyrtistofa ehf.
Congress Reykjavík, 
ráðstefnuþjónusta
Danica sjávarafurðir ehf.
Dansrækt J.S.B.
Devitos Pizza við Hlemm
Dómkirkjan
Dvalar og hjúkrunarheimilið 
Grund
Dynjandi ehf
Dýraland ehf.
Dýraspítalinn í Víðidal ehf
E. Wang Tannlækningar ehf.
E.F. Ben ehf.
Ecco á Íslandi
Efling stéttarfélag
Efnissala Guðjóns E. 
Jóhannssonar ehf.
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.
Egill Árnason ehf
Eiðfaxi ehf.
Endurskoðun og reikningshald ehf.
Endurskoðun og reikningsskil hf.
Erluís
Ernst & Young
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
F&F Kort ehf.
Fakta ehf.
Farmanna- og fiskimannasam-
band Íslands
eignamarkaðurinn ehf.
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Kjöreign ehf.
Fastus ehf.
Faxaflóahafnir
Fást hf. Heildverslun ehf.
Felgur-smiðja ehf.
Fella- og Hólakirkja
Ferð og saga
Ferðaskrifstofan Vita ehf.
Ferskar kjötvörur hf.
Félag einstæðra foreldra
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag Skipstjórnarmanna
Félag tanntækna og 
aðstoðarfólks tannlækna
Félagsbústaðir hf.
Fjallamenn ehf.
Fossberg ehf.
Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur ehf.
Fótoval ehf.
Fraktflutningar ehf.
Framvegis-miðstöð um símenntun
Fröken Júlía ehf
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Garðheimar ehf
Garðmenn ehf.
Garðsapótek
Garri ehf.
Gastec ehf.
Gátun ehf.
Geiri ehf.
Gissur og Pálmi ehf.
Gistihúsið Ísafold
Gítarskóli Ólafs Gauks
Gjögur hf.
GLÁMA / KÍM Arkitektar ehf.
Gleraugnaverslunin Sjón ehf.
GLF ehf. Lögfræðistofa
Gluggasmiðjan ehf.
Grafarvogskirkja
Grand hótel Reykjavík
Grandakaffi ehf.
Grensásvideo ehf.
Guðmundur Arason ehf. 

Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.
Gull & silfur hf.
Gullkistan
Gullsmiðurinn í Mjódd
H 10 ehf.
H:N - Markaðssamsskipti ehf.
Hafgæði sf.
Hafnarsmiðjan ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Halli Gullsmiður
Hamborgarabúllan
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Helenu og 
Stubbalubbar
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Hármiðstöðin
Hársnyrtistofa Dóra
Heilsubrunnurinn ehf.
HGK ehf.
Hið íslenska biblíufélag
Hjá Dóra ehf. - Matsala í 
Mjóddinni
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hljóðfærahúsið ehf
Hlöllabátar
HM Bókhald ehf
Hollt og Gott ehf.
Hótel Cabin ehf.
Hótel Flóki
Hótel Frón
Hótel Óðinsvé
Hreinsibílar ehf.
Hreyfimyndasmiðjan ehf.
Hringrás hf.
Hundahótelið að Leirum
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðurinn ehf.
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Höfðakaffi ehf.
Iceland Seafood ehf
Icelandair Cargo ehf.
Iðjuþjálfafélag Íslands
Iðntré ehf.
Intellecta ehf.
Inter ehf.
Isoft á Íslandi ehf.
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Íslenska gámafélagið
Íslenskir fjárfestar ehf.
Ísold ehf, hillukerfi
J.S. Gunnarsson hf.
Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf.
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Jón Egilsson lögmannsstofa
Jónar Transport hf.
JP Lögmenn ehf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kemi ehf.
Kemis ehf.
Kjörgarður Laugavegi 59
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Klébergsskóli
Knattborðsstofan Klöpp
KOM Almannatengsl
Kórall sf.
Kranaafgreiðslan hf.
Kristján Þ. Haraldsson
Krydd og Kavíar ehf.
Kúlan söluturn, vidoleiga og ísbúð
Kvika ehf.
Kvikk þjónustan ehf.
Lagnagæði ehf.
Landar ehf.
Landssamband eldri borgara
Langholtskirkja
Láshúsið ehf.
Leiðir ehf.
LETURPRENT
Litir og föndur - Handlist ehf.
Lífland
Lífstykkjabúðin ehf.
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Loftstokkahreinsun ehf
Lyfjaver apótek
Lýsing hf.
Lögfræðiþjónusta Sigurðar 
Sigurjónssonar hrl.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G. Briem hrl.
Lögmenn Árbæ
Lögmenn Lögsýn ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögskil ehf.
Mannréttindaskrifstofa Íslands
Margt smátt ehf.
Markaðsráð kindakjöts
Málarameistarafélagið
Málningarvörur ehf.
MD Vélar ehf.
Moinichen ehf.
Móðir Náttúra ehf.
Múli ehf.
Múrþjónusta Braga
Myndhraði
Mýta ehf.
N & M ehf.
NASDAQ OMX Kauphöllin á 
Íslandi
Nautica ehf.
Neskirkja
Neyðarþjónustan ehf
Obladí ehf.
Oddgeir Gylfason Tannlæknastofa
Opus lögmenn ehf.
Orkuvirki ehf
Ottó B. Arnar ehf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Óm snyrtivörur
ÓÖS Lögmannsstofa ehf.
P & S Vatnsvirkjar ehf.
Parlogis hf.
Pelsinn verslun
Pétursbúð - Ránargötu 15 ehf
PG Þjónusta ehf.
Pipar og salt
Pixlar ehf.
Plastco hf.
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b ehf.

Prentlausnir ehf.
Protak ehf.
Rafás ehf.
Rafeindastofan Sónn ehf.
Rafha ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Raftækjaþjónustan sf.
Rakarastofan sf.
Ráðgjafar ehf.
Rekstrarfélagið Kringlan
Réttingaverk ehf.
Réttur ehf. - Adalsteinsson & 
Partners
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro veitingastaður
S.Í.B.S.
Sagtækni ehf.
Samhjálp félagasamtök
Samiðn ehf.
Samskipti ehf.
Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Seljakirkja
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu
Shalimar
Signatures of nature ehf.
Sigurborg ehf..
Sigurjónsson & Thor ehf.
Sindrafiskur ehf.
SIÞ - SLF
Símabær ehf.
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjómannadagsráð
Sjóvélar ehf
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Skarthúsið
Skorri ehf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
SM Kvótaþing ehf.
Smith & Norland hf.
Snæland Grímsson ehf. 
Hópferðabílar
Sorpa
Sportbarinn ehf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
Stilling hf.
Stjörnuspekistöðin
Stólpi ehf.
Studio Hallgerður
Stúdíó eitt ehf.
Styrktarfélag lamaðra og 
fatlaðra
Suzuki bílar hf.
Svipmyndir
SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu
Söluturninn Drekinn
T. ARK teiknistofan ehf
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Björns 
Þorvaldssonar
Tannlæknastofa Geirs A. Zoega
Tannlæknastofa Ingunnar M. 
Friðleifsdóttur
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf.
Tannlæknastofa Sigurjóns 
Arnlaugsson ehf.
Tannlæknastofa Tómasar 
Einarssonar
Tannlæknastofan Glæsibæ
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa Kristins 
Sigmarssonar
Tannsteini ehf.
TGM Ráðgjöf
Thorvaldsen
Tímaritið Lifandi Vísindi - Elísa 
Guðrún ehf.
Tjónamat og skoðun ehf.
Tónastöðin ehf.
Tónskóli Þjóðkirkjunnar
Trésmiðja GKS ehf.
Trésmiðja Magnúsar F. 
Jónssonar sf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Tækni ehf.
Tæknigarður hf.
Tölvar ehf.
Tölvu- og verkfræðiþjónustan
Tölvu-og tækniþjónustan hf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ullarkistan ehf.
Umslag ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útkall ehf
Varahlutaverslunin Kistufell ehf.
VDO - verkstæði ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verkfræðistofan Ice Consult ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkfærasalan ehf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp
Verslun Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Rangá sf.
Verzlunarskóli Íslands v/bókasafns
Vesturröst ehf.
Vélar og verkfæri ehf.
Vélfang ehf.
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Vikivaki
Vilhjálmsson sf.
Vinnufatabúðin
Virka ehf.
Vífilfell hf.
Víking-hús ehf.
Vínberið
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
VT Þjónustan ehf.
Wilsons Pizza ehf.
XCO hf.
Þín verslun ehf. - Melabúðin
Þórsútgáfan ehf.
Þrep ehf. - Endurskoðun

Þrír frakkar - Hjá Úlfari
Þverfell ehf.
Þvottahús A. Smith ehf.
Ögurvík hf.
Örninn Hjól ehf.
Seltjarnarnes
Auglýsingastofa Þórhildar 
Jónsdóttur
Bílaverkstæði Ella
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Innrömmun Guðmundar
Lög og réttur ehf.
Lögmannsstofa Jóns 
Halldórssonar hrl.
Nýjaland ehf.
Prentsmiðjan Nes ehf v.Nesfrétta
Seltjarnarneskirkja
Þráinn Ingólfsson
Vogar
Café Blue - Blátt ehf
Kvenfélagið Fjóla
V.P. Vélaverkstæðið ehf.
Kópavogur
A P Varahlutir - Verslun ehf.
Allt mögulegt ehf.
Arinsmíði A-Ö - Jón Eldon Logason
Arnarljós
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf.
Bakkabros ehf. - Tannsmíðaverkstæði
Bergnes ehf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur
Bílaklæðningar ehf.
Bílhúsið ehf.
Bjarni Runólfsson
BJ-verktakar ehf.
Blikkform ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Bókun sf. Endurskoðun
Bragi Þór - Ljósmyndun ehf.
Brostu sf. Tannlæknastofa
Byggðaþjónustan, bókhald og 
ráðgjöf
Digraneskirkja
DK Hugbúnaður ehf.
Eignarhaldsfélag Bruna-
bótafélags Íslands
Einar Beinteins ehf. - Dúkalagnir- 
og Veggfóðrun
Ferðafélagar ehf.
Fiskbúðin okkar
Fjárstoð ehf
Fríkirkjan Kefas
Glófi ehf.
Goddi ehf.
Gróðrastöðin Storð
Hannes Wöhler & co
Hárgreiðslu og rakarastofan 
Hera
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hjallakirkja
Hugbúnaður hf.
Húsver hf.
Iðnvélar ehf.
Ísfix ehf.
Íslandsspil sf.
Íslenskt marfang ehf.
Ísnes ehf.
Klukkan verslun
Kraftvélar ehf.
Kríunes ehf.
Lakkskemman ehf.
Lax-á ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lyfjaval - Bílaapótek
Lögmannsstofa SS ehf.
Lögmenn Bæjarhrauni 8
Marás vélar ehf.
Nesstál ehf.
Pottagaldrar Mannrækt í 
matargerð
Purgo ehf.
Rafbreidd ehf.
Rafholt ehf.
Rafmiðlun ehf.
Reynir bakari ehf.
Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Réttingaþjónustan ehf.
Réttir bílar ehf.
Sláttuvélamarkaðurinn 
Verklaginn ehf.
Smáréttingar ehf. - éttingaþjónusta
Smurstöðin ehf. 
Snælandsskóli
Sportsól ehf.
Suðurverk hf.
Tannlækningastofa Þóris 
Gíslasonar
Tinna ehf.
Vaki - Fiskeldiskerfi hf.
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar 
Loftssonar sf.
Verktakar Magni ehf.
Vetrarsól ehf.
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf.
Þorvar Hafsteinsson
Öryggismiðstöð Íslands hf.
Garðabær
Andromeda
Efnalaug og fataleiga 
Garðabæjar
Garðabær
Geislatækni ehf. - Laser-þjónustan
Gluggar og garðhús ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Hársnyrtistofa Þórunnar 
Ingólfsdóttur
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Íslandsfundir ehf.
Íslenskt einkaframtak ehf.
Loftorka ehf.
Matvælatækni ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Rafboði ehf.
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Rafvirkinn hf.
Skíðaskálinn í Hveradölum
Sportís - Cintamani
Tannlæknastofa Engilberts 
Snorrasonar
Vefur ehf.

Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Bergplast ehf.
Blikksmíði ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.
Dalakofinn sf. - Firði
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín
Endurskoðun/reikningsskil ehf.
Fagfólk ehf. - Hársnyrtistofa
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Flúrlampar hf.
Gamla Vínhúsið - A. Hansen
H. Jacobsen ehf.
Hagtak hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hótel Hafnarfjörður ehf.
Hvalur hf.
Hyggir hf.
Höfn öldrunarmiðstöð
Hönnunarhúsið ehf.
Ís-rör ehf.
Klettur Skipaafgreiðsla
Krossborg ehf.
Lagnameistarinn ehf.
Mjöll - Frygg
Mynstrun ehf.
Netorka hf.
Pappír hf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafhitun ehf.
Rakarastofa Halla
Rótor ehf.
Saltkaup hf.
Skerpa - renniverkstæði
Spírall, prentþjónusta ehf.
Stálorka
Stjörnusól
Stoðtæki ehf.
Söluferðir sf.
Tannlæknastofa Jóns M. 
Björgvinssonar
Tannlækningastofa Harðar V. 
Sigmarssonar sf.
Tækni - Stál ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útfararþjónusta Hafnarfjarðar
Varma og Vélaverk ehf.
Veislulist ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðja Guðmundar ehf.
Viðhald og nýsmíði hf.
Vín tríó ehf
VSB verkfræðistofa
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf.
Vörumerking ehf.
Zinkstöðin - Stekkur ehf.
Keflavík
Bílasprautun Suðurnesja hf.
DMM Lausnir ehf.
Efnalaugin Vík
Grímsnes ehf.
Hársnyrtistofan Hár-Inn
Húsanes ehf.
Ísfoss ehf.
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Keflavíkurkirkja
Langbest ehf.
Nes Raf ehf.
Pelsar hjá Jakobi
Pylsuvagninn Tjarnargötu
Rafbrú sf.
Reykjanesbær
Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum
Samkaup hf
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa Einars 
Magnússonar ehf.
Terra Nova Sól 
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag 
Suðurnesja
Vísir félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum
Keflavíkurflugvöllur
Fagræsting ehf.
Menu Veitingar ehf.
Miðnesheiði ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 787
Grindavík
Flutningaþjónusta Sigga ehf.
Grindavíkurbær
H.H. Rafverktakar
Hafsteinn Sæmundsson
Haustak ehf.
Marver ehf.
Silfell ehf.
Söluturninn Víkurbraut
Veiðafæragerð Krosshús ehf
Veiðafæraþjónustan ehf.
Verslunin Palóma
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Marta Eiríksdóttir
Sjávarmál ehf.
Skinnfiskur ehf.
Garður
Fiskverkunin Háteigur
Gunnar Hámundarson ehf.
Útskálakirkja
Njarðvík
Ásmundur Sigurðsson, vélsmiðja ehf.
Bílaþjónusta GG ehf. 
Bókhaldsþjónustan
Fitjavík ehf.
Nesvellir Þjónustumiðstöð
R.H. innréttingar ehf.
Rafverkstæði I.B. ehf
Renniverkstæði Jens 
Tómassonar ehf.
Sigurður Haraldsson ehf.
ÆCO Bílar ehf.
Mosfellsbær
Garðplöntustöðin Gróandi
Hótel Laxnes - Áslákur
Ísfugl ehf.
Líkami og sál - Snyrti nudd og 
fótaaðgerðastofa

Matfugl ehf.
Saumastofa Íslands,
Skálatúnsheimilið
Sögumiðlunin ehf.
Akranes
A. Haraldsson ehf.
GT tækni ehf.
Hreingerningaþjónusta Vals ehf.
Norðanfiskur ehf
Nuddmennt ehf.
Pípulagninga- þjónustan ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Skagaverk ehf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Sýslumaðurinn á Akranesi
Verslunin Einar Ólafsson ehf.
Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Borgarverk ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Ensku húsin, gistiheimili við Langá
Eyja- og Miklaholtshreppur
Gæðakokkar ehf.
Gösli ehf.
Hársnyrtistofa Margrétar
Jörvi ehf. vinnuvélar
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landnámssetur Íslands
Langholt ehf. - Baulan
Nes-Ferðaþjónusta
Skorradalshreppur
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Vélabær
Vélaverkstæðið Vogalæk
Víngerðin ehf
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.
Stykkishólmur
Ferðaþjónustan Krákuvör
Heimahornið ehf.
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Narfeyri ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Sæfell ehf.
Grundarfjörður
Farsæll ehf.
Hjálmar hf.
Hrannarbúðin sf.
Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.
Fiskmarkaður Íslands hf.
Steinprent hf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf.
Hellissandur
Breiðavík ehf.
Skarðsvík hf.
Búðardalur
Sýslumaðurinn í Búðardal
Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær
Tréver sf.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Fiskmarkaður Bolungarv.og 
Suðureyrar ehf.
Glaður ehf.
Sérleyfisferðir
Verkalýðs- og sjómannafélag 
Bolungarvíkur
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Víkurbúðin ehf.
Patreksfjörður
Eyfaraf ehf.
Fjölval Verslun
Flakkarinn
Gistiheimilið Bjarkarholt
Ingvi Óskar Bjarnason
Nanna ehf.
Oddi hf.
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
Særöst ehf.
Þórsberg ehf.
Þingeyri
Brautin sf.
Hólmavík
Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Norðurfjörður
Hótel Djúpavík ehf.
Hvammstangi
Aðaltak sf.
Brauð- og kökugerðin hf.
Húnaþing vestra
Kidka ehf.
Selasetur Íslands ehf.
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og 
Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði
Vertinn ehf.
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og 
Stranda
Grettir sf, Fjölritunarstofa
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða
Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd
Vélaverkstæði Skagastrandar
Sauðárkrókur
Aldan stéttarfélag
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Hlíðarkaup ehf.
Ingimundur Guðjónsson ehf.
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak hf
Sjávarleður hf.
Sjúkraþjálfun Sigurveigar
Skinnastöðin ehf.
Starfsmannafélag Skagafjarðar
Steinull hf.
Stoð ehf. - verkfræðistofa
Útgerðarfélagið Sæfari ehf.
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.
Vörumiðlun ehf.

Ökuskóli Norðurlands vestra sf.
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf.
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hótel Varmahlíð
Langamýri fræðslusetur
Hofsós
Bifreiðaverkstæðið Pardus ehf.
Grafarós ehf.
Siglufjörður
HM Pípulagnir ehf.
Akureyri
Almenna lögþjónustan ehf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bláa Kannan ehf
Bókaútgáfan Tindur
Bónusskór - Skóhúsið
BR Tannlæknar Slf.
Bæjarverk hf.
Eining Iðja
Ekill ehf 
Ferðaskrifstofa Akureyrar
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Fjöl-Umboð ehf.
Fóðurverksmiðjan Laxá hf.
Fótaaðgerða- og snyrtistofa 
Eddu
Hlíð ehf.
Hnjúkar ehf. (Haukur og Bessi)
Hnýfill ehf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
India Karry kofi ehf.
Ísgát ehf.
J.M.J. herrafataverslun
Kjarnafæði hf.
Kvenfélagið Baldursbrá
Kælismiðjan Frost ehf
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Lögmannsstofan Lögmannshlíð
Malbikun KM
Medulla ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.
Norðurorka
Rafmenn ehf.
Raftákn ehf.
Samherji hf.
Slippurinn Akureyri ehf.
Sólskógar ehf.
Tannlæknastofa Ragnheiðar 
Hansdóttur
Trétak hf.
Verkstjórafélag Akureyrar og 
nágrennis
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Þekking hf.
Ösp, trésmiðja sf.
Grenivík
Grýtubakkahreppur
Jói ehf.
Dalvík
Ektafiskur
Gistihúsið Skeið
Hýbýlamálun
Kussungur ehf.
Niels Jónsson ehf.
Salka Fiskmiðlun hf.
Vélvirki ehf.
Þernan Fatahreinsun ehf.
Ólafsfjörður
Freymundur ehf.
Kristbjörg ehf.
Raftækjavinnustofan sf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Vélfag ehf.
Hrísey
Hvatastaðir ehf. Eingrunarstöð 
Gæludýra Hrísey
Húsavík
Gistiheimilið Árból
Heiðarbær veitingar sf.
Höfðavélar ehf.
Lindi ehf.
Safnahúsið Húsavík
Vermir sf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkursmíði ehf.
Öryggi ehf.
Laugar
Norðurpóll ehf.
Þingeyjarsveit
Reykjahlíð
Eldá ehf.
Ferðaþjónusta bænda, 
Skútustöðum II
Hlíð ferðaþjónusta
Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Ferðaþjónusta bænda Hóli
Rifós hf.
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf.
Raufarhöfn
Erlingur Thoroddsen
Önundur ehf.
Þórshöfn
Geir ehf.
Svalbarðskirkja
Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Vopnafjarðarhreppur
Egilsstaðir
Barri hf.
Birkitré sf.
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bílaverkstæði Austurlands ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Egilsstaðakirkja
Fljótsdalshérað
G. Ármannsson ehf.
Gistiheimilið Eyvindará ehf.
Gistihúsið Egilsstöðum
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Hrossaræktarbúið Eiðum
Miðás hf.
PV-pípulagnir ehf.
Rafey ehf.
Skógrækt ríkisins
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Verslunin Skógar ehf.
Ökuskóli Austurlands
Seyðisfjörður
Gullberg ehf.
Seyðisfjarðarkaupstaður

Seyðisfjarðarkirkja
Reyðarfjörður
Fjarðabyggð
Launafl ehf.
Skiltaval ehf.
Tærgesen ehf.
Eskifjörður
Bókabúðin Eskja
Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.
Fjarðaþrif ehf.
Héraðssjóður Austfjarðapró-
fastsdæmis
Tanni ferðaþjónusta ehf - www.
tannitravel.is
Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Laufskálinn ehf.
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Tónspil ehf.
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf.
Vöggur ehf.
Breiðdalsvík
Hákon Hansson
Hótel Bláfell ehf.
Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
Hótel Framtíð ehf.
RKÍ Djúpavogsdeild
Höfn
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Hafnarkirkja
Ís og ævintýri ehf.
Jökulsárlón ehf.
Króm og hvítt ehf.
Mikael ehf.
Rósaberg ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Sveitarfélagið Hornafjörður
Þrastarhóll ehf.
Selfoss
Árborg
Búhnykkur sf.
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Dýralæknaþjónusta Suðurlands ehf.
Efnalaug Suðurlands ehf.
Esekiel ehf.
Félag opinberra starfsmanna  
á Suðurlandi
Flóahreppur
Fræðslunet Suðurlands
Gistiheimilið Gilbrún
Guðnabakarí ehf. Café konditori
Jötunn vélar ehf.
Kvenfélag Grímsneshrepps
Lögmenn Árborg ehf.
Lögmenn Árborg ehf.
Nýja tæknihreinsunin ehf.
Pylsuvagninn ehf.
S.G. hús hf.
SBD Fley Case ehf.
Set ehf.
Skálholtsstaður
Stokkar og steinar
Tískuverslunin Lindin
Verslunin Íris, Kjarnanum
Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar ehf.
Hamrar hf. - Plastiðnaður
Hofland-setrið ehf.
Hótel Örk - Örkin veitingar
Hveragerðiskirkja
Kjörís ehf.
Sport-Tæki ehf
Ökukennsla Eyvindar
Þorlákshöfn
Bæjarbókasafn Ölfus
Fiskmark ehf.
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarkirkja
Stokkseyri
Durinn ehf.
Flóð og fjara ehf.
Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Flúðir
Flúðasveppir ehf.
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur
Hella
Ás - Hestaferðir
Ásahreppur
Fannberg ehf
Hestvit ehf.
Hótel Rangá
Kvenfélag Oddakirkju
Sólfugl ehf.
Varahlutaverslun Björns 
Jóhannssonar
Verkalýðsfélag Suðurlands
Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.
Ferðaþjónusta bænda Ásólfsskála
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
Vík
Klakkur ehf.
Reynir Ragnarsson
Þórisholt ehf. - Þórisholtsgulrófur
Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki
Icelandair Hotel Klaustur
RKÍ Klausturdeild
Vestmannaeyjar
Axel Ó
Frár ehf.
Hárstofa Viktors
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kaffi María ehf. - Brandur ehf.
Karl Kristmanns - umboðs- og 
heildverslun
Miðstöðin ehf.
Pétursey ehf.
Stígandi ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.
Tollvarðafélag íslands
Vinnslustöðin hf.
Volare
Vöruval ehf.
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Stuðningur við börn í grunnskólum sem eiga við 

vanda að stríða.

Þú ert að byrja á nýjum vinnustað og ert eftir-

væntingar  full(ur). Spennan í loftinu er áþreifanleg og 

þú hlakkar til að takast á við þau verkefni sem bíða. 

Stuttu eftir að þú hefur hafið störf finnst þér að meiri 

áhersla sé lögð á þá hluti sem þú átt í erfiðleikum með 

heldur en þá sem þú ert góð(ur) í. Styrkleikar þínir eru 

ekki metnir að þínu mati og þú finnur til vanmáttar  

þar sem þér tekst illa að leysa þau verkefni sem eru 

lögð fyrir þig. Þú finnur þig illa með vinnufélögum, 

sérstaklega þeim sem eru stöðugt að minna þig á 

veikleika þína. Yfirmennirnir úthluta þér fleiri verkefnum 

sem falla að veikleikum þínum. Tímarnir þar sem þú 

færð að nota styrkleika þína eru fáir og standa stutt 

yfir. Hvað gerir þú? Skiptir þú um vinnustað? 

Settu þig í spor

Settu þig nú í spor þess sem er sex ára, taktu  

fyrrgreindan veruleika og heimfærðu á barn sem  

byrjar í skóla, sínum vinnustað. Átt þú þá möguleika  

á að skipta um vinnustað? Nei, líkast til ekki. Þú ert 

ráðinn til starfsins í 10 ár án uppsagnarákvæðis.

Á síðasta ári fékk ég styrk frá Nýsköpunarsjóði 

námsmanna og Hjálparstarfi kirkjunnar til að gera 

eigindlega rannsókn í samvinnu við kennara minn, 

Hervöru Ölmu Árnadóttur. Í rannsókninni var rætt við 

átta ungmenni sem voru utan skóla og án atvinnu. 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu 

á þeim leiðum sem farnar hafa verið í Reykjavík til þess 

að styðja ungt fólk til náms á aldrinum 16–20 ára. Það 

er, ungt fólk sem bjó við félagslega erfiðar aðstæður 

vegna fjölskylduaðstæðna eða vegna eigin félagslegra 

vandamála. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til 

kynna að stuðningur væri til staðar fyrir ungmenni 

sem búa við félagslegan vanda en svo virtist sem 

aðgangur unga fólksins að þeim stuðnings-úrræðum 

mætti vera markvissari og betur sniðinn að þeirra 

þörfum. Flest höfðu þau lítinn eða engan stuðning frá 

fjölskyldu sinni en þrátt fyrir það skýr markmið um 

framtíð sína og áætlanir. Stuðningsúrræðin sem þeim 

stóðu til boða nýttu þau illa og var helsta ástæðan sú 

að þau vissu ekki um úrræðin en einnig að stuðnin-

gurinn sem þau töldu sig þurfa á að halda var ekki í boði.

Töldu sig illa undirbúin

Það vakti athygli að öll þau ungmenni sem var talað við 

í rannsókninni töldu grunnskólagöngu sína ekki hafa 

undirbúið þau vel fyrir framhaldsnám. Niðurstöðurnar 

leiða líkur að því að auka þurfi stuðning til ungmenna 

sem glíma við félagslega erfiðleika svo að réttur þeirra 

til framhaldsnáms verði ekki fyrir borð borinn.  

Ennfremur svo að félagslegir erfiðleikar ungmennanna 

skerði ekki tækifæri þeirra til að stunda nám.

Áhugavert var að staldra aðeins við sjónarhorn 

ungmennanna á grunnskólagöngu sína og velta fyrir 

mér hvað þau eiga við með að grunnskólinn undirbúi 

þau illa fyrir framhaldsnám og lífið. Þau höfðu misjafnar 

sögur að segja sem áttu þó sameiginlegt lýsingar  

á afskiptaleysi starfsmanna skólanna af þeim. Einelti, 

lélegar einkunnir, félagsleg einangrun, ólæsi og fleiri 

erfiðleikar var veruleiki barnanna. Samkvæmt frásögn 

þeirra var ekki tekið á málunum innan skólans né 

heima hjá þeim. Upplifun þeirra var að þeim börnum 

sem gekk vel og höfðu áhuga á námsefninu sem var 

lagt fyrir í grunnskólanum hafi verið sinnt vel en þau 

sem áttu í erfiðleikum voru sett til hliðar. Viðmælendur 

mínir töldu sig hafa verið sett til hliðar og ekki sinnt 

sem skyldi. Öll ungmennin koma frá brotnum heimilum 

þar sem vanræksla, fátækt, vímuefnaneysla foreldra 

og barnanna sjálfra var algeng. Samt virðist ekki hafa 

verið gripið inn með markvissar aðgerðir fyrir þessi 

börn til að styðja þau.

Erum við á villigötum?

Ég hef hugsað aðeins um hvernig skólakerfi okkar er 

uppbyggt. Sumar rannsóknir gefa vísbendingar um 

hátt hlutfall brottfallsnema úr framhaldsnámi og lágt 

menntunarstig. Getur það verið að við séum á villigötum 

og einblínum um of á að halda í gamalt úrelt kerfi  

í grunnskólum þar sem áherslan er lögð á að allir læri 

það sama í grunninn? Væri nær að skoða strax við 

upphaf skólagöngunnar hvar áhugasvið barnanna 

liggur og láta þau stjórna svolítið ferðinni sjálf við val 

sitt á námi? Ef barni er gefið val og það ákveður sjálft 

það sem það vill er líklegra að það verði ánægt með 

sinn hlut. Ég er ekki að leggja til að þau ákveði full-

komlega sjálf það sem þau vilja, heldur að áhugasvið 

þeirra sé greint og þau velji síðan það sem þeim finnst 

skemmtilegt og áhugavert að fást við. Ætla má að sá 

sem er minntur á það daglega hversu ómögulegur 

hann er í vinnu sinni verði með frekar brotna sjálfs-

mynd og skili af sér lélegu verki til lengri tíma. Á sama 

hátt má ætla að sá sem fær hrós og hvatningu fyrir hvað 

hann gerir hlutina vel verði með sjálfstraust og sterka 

sjálfsmynd. Er þá ekki betra að vinna með það sem 

börnin eru sterkust í þannig að þau noti sína styrkleika 

sem best og verði fyrir vikið ánægðari í skólanum?

Börn sem koma úr félagslega erfiðum aðstæðum þurfa 

að fá aukna athygli í grunnskóla og aukna aðstoð heim. 

Rannsóknir benda til þess að við þurfum að skoða 

kerfið og reyna að mæta betur þeim nemendum sem 

þurfa sérstakan stuðning. Það þarf að bregðast fyrr 

við og finna þá nemendur sem ekki fá stuðning heima 

og styðja þá sérstaklega. Það er göfugt starf sem þeir 

sinna sem vilja halda ungmennum í námi, frá vímuef na-

n eyslu og hjálpa þeim til að hafa áhrif á sitt líf til hins 

betra. En, við þurfum að staldra við, skoða rannsóknir 

og þá þekkingu sem við höfum nú þegar á skólakerfinu 

með það í huga að breyta og bæta. Við þurfum að hafa 

ungmennin með í ráðum, tala við þau og hlusta á þarfir 

þeirra. Jafnvel mætti skoða hvort ekki sé tími til að 

færa skólaskyldu til 18 ára. Þá má kenna börnum 

óhefðbundið nám eða að vinna í vinnuskóla hafi þau 

ekki áhuga á bóknámi frá 16 ára aldri, hafa fjölbreyt-

nina meiri þannig að fleiri finni eitthvað við sitt hæfni. 

Það er mikilvægt að öll ungmenni hafi eitthvað fyrir 

stafni og séu virk í samfélaginu.

Vakandi auga

Það þarf að hafa vakandi auga fyrir því hvort barn  

sé með einkenni þess sem á við vanda að stríða og 

aðstoða þá barnið í náminu út frá þeim forsendum að 

færa það nær mögulegu framhaldsnámi, hvert svo sem 

það verður. Allir sem rætt var við í rannsókninni okkar 

voru sammála um að menntun væri lykillinn að 

framtíðinni. Allir höfðu seiglu og dug til að takast á við 

sínar aðstæður án þess leiða hugann að uppgjöf.  

Þeir sem vinna í kerfinu verða að vera eins þenkjandi 

og stöðugt í leit að bættum úrræðum fyrir þá sem á 

þurfa að halda. Einu sinni var framfaraskref tekið með 

því að leyfa öllum að læra. Kannski er framfaraskrefið 

nú fólgið í því að leyfa öllum að taka þátt í að velja sér 

sjálf það sem þau vilja læra út frá eigin getu og áhuga. 

Ægir Örn Sigurgeirsson.

Höfundur er meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands.

Fjölbreyttara námsval

Ægir Örn Sigurðsson 
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Hver sagði 
að það væri
sjálfsagt?
Við höldum að allir sem það vilja geti klárað framhalds-

skóla. En krakkarnir sem koma til Hjálparstarfs kirkjunnar 

vita að það er ekki sjálfsagt. Unglingar sem búa við þröngan 

fjárhag foreldra þekkja því miður annan raunveruleika. 

Þau sjá fram á, að ef ekkert breytist, þá geti þau 

gleymt öllu námi. Þau sjá hvað getur verið stutt í sömu 

stöðu og foreldrar þeirra eru í, oft í láglaunastarfi 

vegna lítillar menntunar eða óvinnufærir vegna 

sjúkdóma, slysa eða óreglu. Hjálparstarf kirkjunnar 

komst að þessu í gegnum viðtöl við þessa sömu 

foreldra. Í kjölfarið var Framtíðarsjóðurinn stofnaður.

Enginn í alveg sömu sporum

Hún vissi um Framtíðarsjóðinn, stúlkan sem kláraði 

menntaskólann sinn á skemmri tíma til að komast sem 

fyrst að heiman úr erfiðum aðstæðum. Hún fékk 

stuðning fyrir sumarönn við Fjölbraut í Breiðholti. 

Duglega sveitastelpan sem þurfti að sækja skólann 

sinn langt að, hafði líka frétt af sjóðnum. Hún gat 

látið drauminn um menntun rætast þegar hún fékk  

greiddan heimavistarkostnað frá Hjálparstarfinu og 

inneignarkort í matvöruverslun til að brúa bilið fram 

að sumarvinnunni. Strákurinn sem horfði á einstæða 

móður sína vinna myrkra á milli fyrir þremur börnum, 

ætlaði að hætta í skóla og fara að vinna. Góður 

kennari kom honum til okkar og saman fundum við 

lausn sem dugði. Við gátum bent á félagslegar bætur 

sem móðir hans vissi ekki um og breyttu öllu. Hann 

fékk stuðning til bókakaupa og fyrir skólagjöldum. 

Hann hélt áfram í átt til betri framtíðar. Annar var með 

stöðugan höfuðverk og þreyttist fljótt á lestri. Hann 

fékk gleraugun sem hann hafði ekki haft efni á. 

Lausnirnar eru oft ekki flóknar, en samt utan seilingar. 

Virkjum hæfileikana og viljann

Aðstæðurnar eru ólíkar og lausnir Hjálparstarfsins  

því mjög einstaklingsbundnar. En allar miða þær að 

því að hjálpa ungu fólki að ljúka námi sem gefur því 

starfsréttindi eða aðgang að lánshæfu námi. Þannig 

virkjum við hæfileika og vilja ungs fólks til að vera 

fullnýtir samfélagsþegnar sem skapa sér eigin framtíð. 

Þú getur styrkt þennan þátt í starfi okkar til dæmis með 

gjafabréfi í Framtíðarsjóðinn á www.gjofsemgefur.is. 

Þú getur stutt innanlandsaðstoð okkar með því að 

greiða valkröfuna í heimabankanum þínum. Hún bíður 

þín fagnandi!

Hjálparstarf kirkjunnar veitir ungmennum um 

allt land stuðning til að ljúka framhaldsnámi til 

starfsréttinda eða lánshæfs náms. Það er ein 

leið til að rjúfa vítahring lítillar menntunar, 

lágra launa og fátæktar.

(Mynd: Þorkell Þorkelsson)
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Háaleitisbraut 66, 1O3 Reykjavík, Sími 528 44OO

Ný nálgun við mataraðstoð
Hjálparstarf kirkjunnar ætlar að hverfa frá matargjöfum í poka 
og veita í staðinn barnafólki mataraðstoð með inneignarkortum 
í verslunum. 

Valgreiðsla hefur verið send 
í heimabanka þinn. Með því að 
greiða hana styður þú innan- 
landsaðstoð Hjálparstarfs 
kirkjunnar og hjálpar til sjálfs- 
hjálpar.

Einnig er hægt að hringja í söfnunarsímann 

9O7 2OO2, gefa framlag á framlag.is, 

gjofsemgefur.is eða á söfnunarreikning 

O334-26-886, kt. 45O67O-O499. 

www.help.is
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Þó að myndasögublöðin frá Siglufjarðarprenti 
hafi gengið vel í íslensk ungmenni voru ekki 

allir jafn hrifnir á sínum tíma. Þeirra á meðal er 
Gísli Einarsson, eigandi verslunarinnar Nexus, 
sem hefur séð íslensku áhugafólki fyrir mynda-
sögum frá árinu 1990.

„Þegar þessi útgáfa var að byrja var ég orð-
inn áskrifandi að blöðum frá Bandaríkjunum og 
fannst þýðingarnar á ofurhetjublöðunum alveg 
einstaklega slæmar og leit ekki við þeim. Ég 
keypti þó önnur blöð frá Siglufjarðarprenti, eins 
og Tarzan og fleira.“

Gísli segir þýddu blöðin alls ekki hafa fallið í 
kramið hjá hörðustu myndasöguáhugamönnum 
og þýðingarnar hafi farið illa í menn, sérstaklega 
þegar verið var að snúa nöfnum á persónum.

„En seinna, þegar ég komst til vits og ára, áttaði 
ég mig á því að þetta var gríðarlega mikilvægt 
innlegg í myndasögumenninguna á Íslandi, því að 
fjölmargir sem voru yngri en ég lásu þessi blöð og 
þetta voru þeirra fyrstu kynni af ofurhetjumenn-
ingunni. Svo þegar við fórum að selja blöðin á 

ensku í einhverju magni, upp úr 1992, voru margir 
búnir að lesa blöðin lengi á íslensku og voru því 
tilbúnir að taka næsta skref og lesa sögurnar á 
frummálinu.“

Gísli segist ekki fá fyrirspurnir um 
Siglufjarðar blöðin í búðinni, en þau komi oft til 
tals þegar rætt er um myndasögur og það sýni 
hversu margir hafi lesið þau á sínum tíma. 

„Eftir á að hyggja var þetta stórmerkilegt fram-
tak þó að það hafi ekki fallið í kramið hjá mér 
persónulega, og á allan heiður skilinn.“

En telur Gísli að markaður sé fyrir þýddar 
myndasögur á Íslandi í dag?

„Það er erfitt að segja. Í gamla daga var hægt 
að gefa út Lukku-Láka bók og vera viss um að 
helmingur allra stráka myndi kaupa hana, en 
ekki í dag. Það er miklu meiri afþreying í boði, til 
dæmis tölvur, sjónvarp, tónlist og þess háttar, en 
það er alltaf einhver möguleiki. Við í Nexus höfum 
ekki treyst okkur til þess, síst af öllu nú í krepp-
unni, en kannski getur einhver tekið þetta að sér í 
framtíðinni.“

FYRSTU KYNNI MARGRA AF OFURHETJUM

VAR EKKI HRIFINN Gísli Einarsson, myndasöguáhugamaður og eigandi verslunarinnar Nexus, segist ekki hafa þótt mikið til 
þýddu ofurhetjublaðanna koma á sínum tíma. Síðar sá hann að margir Íslendingar kynntust ofurhetjum fyrst í gegnum þau 
blöð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONá Siglufirði hét Jóhann, kallaður 

Jonni, þannig að tannlæknirinn í 
sögunni var umsvifalaust skírður 
Jonni tannlæknir!“

Þrekið þvarr
Útgáfan gekk mjög vel og blöðin 
nutu lengi mikilla vinsælda, en upp 
úr 1990 fór að draga úr, og segir 
Jón Sæmundur að vinnuþrek föður 
hans hafi farið þverrandi.

„Það sem skipti sköpum var 
að útgáfurétturinn að blöðunum 
um Tomma og Jenna færðist frá 
Bandaríkjunum til Svíþjóðar, þann-
ig að okkar beina samband vestur 
um haf var rofið og við ákváðum þá 
að móðgast og hættum. Þeir sendu 
mann hingað til að ræða við okkur 
en þetta fór saman við það að pabbi 
var orðinn þreyttur og búinn að fá 
nóg, og þá var mamma, sem hafði 
séð um alla fasta áskrifendur, orðin 
lasin líka.“

Gömlu blöðin seljast enn
Þrátt fyrir að nær tuttugu ár séu 
liðin frá því að blöðin hættu að 
koma út er enn til þó nokkuð af 
blöðum í geymslum og segir Jón 
Sæmundur að hann fái oft fyrir-
spurnir frá áhugafólki.

„Upplagið var fyrst um fjögur 
þúsund eintök en þó að faðir minn 
hafi fengið það niður í þrjú þúsund 
eigum við mikið til og ég er að fara 
með þetta á bókamarkaði víða. Það 
er helst að eintök vanti in í suma 
árganga af Tomma og Jenna, en 
það er af því að þau blöð seldust 
alltaf vel.“

Jón Sæmundur segir að blöðin 
seljist enn nokkuð vel. „Kaupend-
urnir eru sumir harðir safnarar 
að leita að blöðum til að fylla eða 
endurnýja söfn sín, en það er líka 
nostalgía hjá fólki sem las blöð-
in í gamla daga og er kannski að 
kynna þau fyrir sínum börnum.“  

Skráðu þig inn
drífðu þig út
Ferðafélag

Íslands

Við fyrsta hanagal
- morgungöngur Ferðafélags Íslands 2011

Komdu með í frískandi fjallgöngu í morgunsárið og vaknaðu með fugl-
unum í eina viku. Einstök náttúruupplifun, gleði og göngustemmning.

Ókeypis þátttaka. Brottför á eigin bílum úr Mörkinni 6 kl. 06.00 eða 
mæting á upphafsstað göngu.
Nánari upplýsingar á www.fi.is
Fararstjórar: Páll Ásgeir Ásgeirsson og Rósa Sigrún Jónsdóttir

Fjöll vorsins:
Mánudagur 2. maí. Helgafell við Hafnarfjörð.
Þriðjudagur 3. maí. Mosfell í Mosfellsdal.
Miðvikudagur 4. maí. Helgafell í Mosfellssveit.
Fimmtudagur 5. maí. Vífilsfell.
Föstudagur. 6. maí. Úlfarsfell morgunmatur í boði FÍ.
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SVONA ER HARPA AÐ INNANARPA AÐ INNAN

F
yrstu viðburðirnir í nýja tón-
listarhúsinu Hörpu fara fram 
í næstu viku, nánar tiltekið 
dagana 4., 5. og 6. maí þegar 
Sinfóníuhljómsveit Íslands 
heldur þrenna tónleika með 

fulltingi Víkings Heiðars Ólafssonar 
og Vladimírs Ashkenazy. Opnunarhátíð 
hússins verður þó ekki haldin fyrr en 
að kvöldi föstudagsins 13. maí og verð-
ur hún sýnd í beinni útsendingu á RÚV. 
Alls koma rúmlega fjögur hundruð tón-
listarmenn fram á opnunarhátíðinni og 

meðal þeirra eru téð Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, Íslenska óperan, Gus Gus, Dikta, 
Páll Óskar og Víkingur Heiðar Ólafsson, 
sem vígir nýjan konsertflygil.

Daginn eftir, laugardaginn 14. maí, 
verður opið hús í Hörpu með tólf tíma 
samfelldri tónleikadagskrá frá hádegi til 
miðnættis. Um daginn koma fram lista-
menn á borð við Ólaf Arnalds, Caput-
hópinn og Björn Thoroddsen. Um kvöld-
ið geta gestir svo barið augum margar af 
þekktustu popp- og rokksveitum lands-
ins eins og Agent Fresco, Hjaltalín, Jónas 

Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinnar, 
Apparat Organ Quartet, HAM og margar 
fleiri. 

Sunnudaginn 15. maí verður svo hald-
inn sérstakur barnadagur í Hörpu, þar 
sem meðal annars verða á dagskrá sam-
eiginlegir tónleikar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands og Maxímúsar Músíkúsar. Miða-
verð á þá tónleika verður 100 krónur, til 
tákns um að aldarlöng bið eftir tónlist-
arhúsi sé nú á enda. Allir aðrir tónleikar 
sem haldnir verða 14. og 15. maí eru 
öllum opnir að kostnaðarlausu.

Styttist óðum í opnun Hörpu

FJÓRÐA HÆÐ

Fundaherbergi

Kolabrautin(veitingastaður) 

Silfurberg (750 sæti)

Sýningasvæði

Norðurljós (450 sæti)

Fundarherbergi

Kaldalón (200 sæti)

Fundarsalir

Verslunin Epal

Munnharpan (veitingastaður)

Eldborg (1.800 sæti)

ÖNNUR HÆÐ

FYRSTA HÆÐ

Verslun 12 tóna

Fatahengi

Miðasala

Rúllustigi úr bílakjallara

Aðalinngangur

Opnunarhátíð Hörpu, nýja tón-
listarhússins, verður haldin föstu-
daginn 13. maí næstkomandi og 
í kjölfarið fylgja opinn dagur og 
sérstakur barnadagur. Fréttablaðið 
forvitnaðist um dagskrána og inn-
viði hússins sem margir hafa beðið 
lengi eftir.

■ Á 6. hæð eru skrifstofur Ago 
(rekstrarfyrirtækis Hörpu)

■ Á 5. hæð eru skrifstofur 
Óperunnar.

■ Á 4. hæð eru skrifstofur, 
æfingarrými og búningaðstaða 
Sinfóníunnar og Óperunnar.

■ Á 3. hæð eru æfingaherbergi 
fyrir stjórnendur og flytjendur.

■ Á jarðhæð eru meðal annars 
skrifstofur tónlistarstjóra kynn-
ingarmála og verkefnastjóra.

■ Nú þegar hafa verið bókaðir 
230 tónlistarviðburðir og 120 
ráðstefnu- og viðburðadagar 
í Hörpu. Stefnan er að eitt-
hvað verði að gerast á hverjum 
einasta degi í húsinu.

■ Í Hörpu eru tvær verslanir, tveir 
veitingastaðir og veisluþjón-
ustan Hörpudiskur.

■ Á veitingastöðum í Hörpu eru 
sæti fyrir samtals um 300 gesti.

■ Fjöldi starfsmanna hússins 
er um 200, ef öll fyrirtækin í 
Hörpu eru meðtalin.

■ Húsið er hannað af Teiknistofu 
Henning Larsens í Kaupmanna-
höfn í samvinnu við Batteríið 
arkitekta í Hafnarfirði. Ólafur 
Elíasson hannaði glerhjúpinn 
sem umlykur húsið í samvinnu 
við arkitekta teiknistofunnar.

■ Byggingarlóð Hörpu er alls 6 
hektarar (60.000 fermetrar).

■ Harpa er 43 metrar á hæð frá 
götu.

■ Í sumar verður mögulegt að 
bóka sérstakar skoðunarferðir 
um húsið þar sem gestir eru 
leiddir í gegnum hina ýmsu 
sali og rými í Hörpu. Tónlistar-
dagskrá fyrir ferðamenn og 
kvikmyndir verða í salnum 
Kaldalóni í allt sumar. Bókanir á 
vefnum harpa.is.

EINNIG BER AÐ NEFNA

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HARPA Opnunarhátíðin 
verður haldin föstu-
dagskvöldið 13. maí 
næstkomandi.
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FLOTT HÚSGÖGN FYRIR ÞIG OG ÞÍNA!
Vortilboð

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

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

79.990
FULLT  VERÐ: 119.990

109.990
FULLT  VERÐ: 159.980

30%
AFSLÁTTUR

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

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

MANDI stóll með snúningsfæti. 

Dökk- og ljósgrátt áklæði.

NNE 315 25 mm svampur, millistíf dýna. Frotte ákklistíf dýna. Frotte áklæklæði  með þykkri yfirdýnu, 25 mm svamp
að þvo við 60 gráður. Tvöfalt gormakerfi. Efra kerfi inniheldur 114 Bononiheldur 114 Bonellonellað þvo við 60 gráður. Tvöfalt gormakerfi. 

ma á mNeðra kerfi inniheldur 150 Bonell gorma 2. Verð er án fóta.a.

NOCCTTURNERN  315

NOCTURNE 315

NOOCCTURNE 32320

NOCTURNE 320

NE 320 með þykkri yfirdýnu, 25 mm svampur, millistíf dýna. Frotte áklæði dýnmeð þykkri yfirdýnu, 25 mm
við 60 gráður. Tvöfalt gormakerfi. Efra kerfi inniheldur 232 LFK gormaormað þvo við 60 gráður. Tvöfalt gorm

eldur 150 Bonell gorma á m2. Verð er án fóta.kerfi inniheldur 150 Bonell g

74.99074 9974.9904.9907

69.99069.990

ÁÐUR: 109 980ÁÐUR: 109.98009 9

ÐUR: 99.980ÁÐUR: 99.980

440 X 2014140 X 200 mcm
ampm/25 mm svampm svamp yfirdýnumm svamp yfirdýn

120 X 200 X 2 cm
mm svamp yfirdýnum/25 mm svamp yfird

99059.99059 9

.9904.9

ÁÐUR: 89.980ÁÐUR: 89.980

ÁÐUR: 79.9800ÁÐUR: 7

140 X 200 X 2001 cm
mm svamp yfirdýnumm svamp yfirdýn5 mm sm/25 mm s

120 X 200 cm
m svamp yfirdýnum/25 m

20%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

149.990
FULLT  VERÐ: 199.990

279.990
FULLT  VERÐ: 349.990

eða raut

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

169.990
FULLT  VERÐ: 249.990

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

FULL BÚÐ 

AF FRÁBÆRUM

TILBOÐUM!

Líttu við og láttu

fara vel um þig.
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B
örnin ætla með 
föður sinn og frú 
í óvissuferð út á 
land. Ég veit ekkert 
hvert för er heitið. 
Mér finnst það líka 

eiga vel við. Ég réði því ekkert 
sjálfur hvert ég fór þegar var 
verið að skipta um stað fyrir mig 
sem sendiherra. Að því leyti má 
segja að líf mitt hafi verið ein 
óvissuferð.“ Þannig farast Ein-
ari Benediktssyni, fyrrverandi 
sendiherra, orð þegar hann er 
spurður hvort hann ætli að halda 
upp á áttræðisafmæli sitt sem er 
í dag.

Einar rifjar upp mild bernsku-
vor. „Við strákarnir vorum alltaf 
komnir í stuttbuxur á afmælinu 
mínu, það var svo hlýtt í veðri,“ 
segir hann. Einn dagur er honum 
minnisstæðari en aðrir, 10. maí 
1940. „Ég vaknaði við gífurleg-
an dyn. Flugvél flaug yfir bæinn 
frá breskum tundurspilli sem lá í 
höfninni og þennan dag breyttist 
Reykjavík úr kyrrlátum bæ í allt 
annan heim því Bretarnir stigu á 
land með vopn sín og hafurtask.“ 

Æskuheimili Einars stóð á 
horni Hringbrautar og Hofsvalla-
götu. „Ég er sem sagt Vesturbæ-
ingur og við strákarnir vorum í 
skátunum og KFUM og reynd-
um að sýnast prúðir og þægir 
en hin hliðin var sú að við stóð-
um í stríði við Austurbæinga 
og lögregluna. Uppáhaldsiðja 
okkar var að hanga aftan í bílum 
þegar hálka var og lögreglan var 

að reyna að passa upp á að við 
færum okkur ekki að voða en við 
litum á hana sem okkar ægileg-
asta óvin. Ég átti samt gott heim-
ili og er þakklátur fyrir það. Þar 
var allt í föstum skorðum.“  

Þótt Einar heiti eftir þjóð-
skáldinu afa sínum kveðst hann 
engin kynni hafa haft af því. 
„En við amma mín Valgerður 
vorum miklir perluvinir,“ segir 
hann. Hann ber af sér skáld-
gáfu en gengst við mikilli bók-
hneigð. „Það nýjasta sem heldur 
mér föngnum er rafrænar bækur 
sem ég panta í gegnum Amazon á 
nokkrum sekúndum,“ segir hann 
og toppar algerlega tækniþekk-
ingu blaðamanns.

Eftir stúdentspróf frá MR og 
MA-gráðu í hagfræði frá Boston 
réðist Einar til OECD árið 1956. 
„Við Elsa [Pétursdóttir] giftum 
okkur þá og settumst að í París, 
þar sem fyrstu börnin fæddust,“ 
rifjar hann upp og kveðst hafa 
verið með hléum í París til 1970 
er fjölskyldan flutti til Genfar. 
„Við komum ekkert heim næstu 
27 árin heldur bjuggum í Genf, 
París, London, Brussel, Ósló og 
enduðum í Washington,“ rifjar 
hann upp og kveðst hafa haft 
mikla ánægju af ævistarfinu. Sú 
ánægja sé einnig fólgin í því að 
það hafi komið vel út fyrir aðra 
en hann. „Konan mín bjó fjöl-
skyldunni yndislegt heimili,“ 
segir hann. „Börnin okkar fimm 
menntuðust erlendis og þetta var 
góður tími fyrir okkur öll.“

Líf mitt 
hefur líkst 
óvissuferð
Genf, París, London, Brussel, Ósló, Washington. 
Allt eru þetta borgir sem Einar Benediktsson 
fyrrverandi sendiherra hefur búið í. Hann rifjaði 
upp brot úr viðburðaríkri ævi fyrir Gunnþóru 
Gunnarsdóttur, í tilefni áttræðisafmælis síns. 

AFMÆLISBARNIÐ „Við strákarnir vorum alltaf komnir í stuttbuxur á afmælinu mínu, það var svo hlýtt í veðri,“ segir Einar Bene-
diktsson er hann rifjar upp vorin fyrir stríð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Flesta þátttökudagasta

  Flesta kílómetraFlesta kílómetraa 

Vinnustaðakeppni

Skráning og nánari upplýsingar 
á vefsíðunni: hjoladivinnuna.is 

Nú látum við hjólin snúast
um allt land!
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Samstarfsaðilar

Vertu með!

Ólympíufjölskyldan

4.-24. maí4.-24. maí

Þennan dag fyrir réttum 36 árum, 30. apríl árið 1975, hertóku hersveitir 
kommúnistastjórnarinnar í Norður-Víetnam höfuðborg suðurhlutans, 
Saigon. Með því féll síðasta vígi sunnanmanna sem höfðu notið stuðn-
ing Bandaríkjanna um árabil og Víetnamstríðinu lauk í raun og veru.

Ófriðurinn hófst árið 1955 þegar Ngo Dinh Diem, sem hafði nýlega 
sest í forsetastólinn eftir vafasamar kosningar, hóf átak gegn kommún-
istum í landinu.

Bandaríkjamenn, sem vildu 
sporna við áhrifum Sovét-
ríkjanna og Kína í Suðaust-
ur-Asíu, studdu stjórnvöld í 
suðri og hófu beina þátttöku 
í hernaði árið 1964.

Ekki þarf að fjölyrða 
um gang stríðsins, en brölt 
Bandaríkjamanna féll sífellt 
í grýttari jarðveg heima fyrir 
allt fram til ársins 1973 þegar 
Bandaríkjamenn hættu form-
legum hernaðarafskiptum en 
lofuðu að koma Suður-Víet-
nömum til hjálpar ef norðan-
menn létu til skarar skríða.

Þeir stóðu ekki við stóru orðin þegar á reyndi og í mars 1975 hófst 
lokasóknin. 

Hver borgin á fætur annarri féll í hendur norðursins og Gerald Ford 
Bandaríkjaforseti greip ekki til aðgerða.

Suður-Víetnamar máttu sín lítils upp á eigin spýtur og þegar ljóst var 
í hvað stefndi sagði Nguyen Van Thieu af sér forsetaembættinu og flúði 
Saigon. Borgin var umkringd 27. apríl og þremur dögum síðar létu her-
sveitir undir forystu Bui Tin ofursta til skarar skríða.

Þeir mættu lítilli andspyrnu og ruddust inn um hlið forsetahallarinnar 
á skriðdrekum.

Víetnam var því komið undir stjórn kommúnista eftir um 20 ára stríð 
þar sem á fjórðu milljón víetnamskra hermanna og almennra borgara 
létu lífið og nær 60 þúsund bandarískir hermenn. - þj

 Heimild: History.com og Wikipedia.

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1947

Víetnamstríði lýkur 
Her Norður-Víetnams hertekur höfuðborg suðurhlutans og bindur enda á 
áralangt stríð sem kostaði meira en 3 milljónir manna lífið.
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HÖFUM OPNAÐ GLÆSILEGA VERSLUN Í BORGARNESI – VERIÐ VELKOMIN!
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Tilboðin gilda  28. apríl - 1. maí  
eða meðan birgðir endast

GLEÐILEGT SUMAR!

1.259kr/kg

áður 1.798 kr/kg 

1.049kr/kg

áður 1.498 kr/kg 

399kr/pk.

áður 499 kr/pk. 

395kr/pk.

áður 598 kr/pk. 

299kr/pk.

áður 498 kr/pk. 

1.499kr/kg

áður 2.498 kr/kg 

1.499kr/kg

áður 2.192 kr/kg 

299kr/pk.

áður 359 kr/pk. 

399kr/pk.

áður 429 kr/pk. 

GRÍSAHNAKKASNEIÐAR
FERSKAR – KRYDDAÐAR 

GRÍSAKÓTELETTUR
FERSKAR – KRYDDAÐAR

VÍNARPYLSUR
10 STK 513 G

NAUTAHAMBORGARAR
FERSKIR 90 G, 4 STK

ALÍFUGLAHAKK
FROSIÐ 600 G

LAMBALÆRISSNEIÐAR
FERSKAR 1. FL 

NAUTAGÚLLAS
FERSKT 

VÖFFLUMIX
450 G

KAFFI
MALAÐ 400  G 

 30%
afsláttur  30%

afsláttur

 20%
afsláttur

 40%
afsláttur  40%

afsláttur

 32%
afsláttur

BBBÖÖKUNARKKUNANARARR-
KARTKAKAARTRTTÖFÖÖFLURLLUR

Kræsingar & kostakjör

 34%
afsláttur

93kr/kg

áður 185 kr/kg

 50%
afsláttur



FYRIR
FJÖLSKYLDUNAFYRIR 

NÁMSMENN
Námskynningar í Keili
- Flugakademían
- Háskólabrúin
- Heilsuskólinn
- Orku- og tækniskólinn
-  Tromp: Nýsköpun, verkefna- og 

viðburðastjórnun

NÝTT

BS-nám í tæknifræði 
ásamt íbúð frá 63.000 kr.  

á mánuði. Komdu 
 og kynntu þér 

málið.

Fyrirtæki 
á Ásbrú kynna 

starfsemi  
sína.

Kynning á fjölskylduíbúðum, 
leikskólum, grunnskólum 
og þjónustu Reykjanesbæjar. 

Opinn
dagur á Ásbrú

30. apríl
12.00–16.00

Frábær 
skemmtun og 
áhugaverðir 

viðburðir 
fyrir alla

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er umbreytt í samfélag frumkvöðla, fræða og 

atvinnulífs. Á Ásbrú er stór háskólakampus, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmyndaver, heilsuþorp  

í fararbroddi heilsuferðamennsku, tækniþorp þar sem alþjóðlegt gagnaver er að rísa og fjöldi  

áhugaverðra sprotafyrirtækja. 

Mikil uppbygging er á svæðinu og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, verslun  

og veitingastað.
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FYRIR 
FJÖRKÁLFA

FYRIR 
FRÓÐLEIKSFÚSA

Fyrir heilsuna
Ókeypis einkaþjálfun, mælingar og  
örfyrir lestrar um næringu, heilsu, æfinga- 
kerfi og heilbrigðan líkama.

Fyrir eldhuga
- Skoðunarferð um frumkvöðlasetrið
-  Örfyrirlestrar í boði Trompsins um  

verkefna stjórnun, markaðssetningu,  
markmiðasetningu, sköpunargleði,  
tjáningu og samskipti.

OG 

MARGT

MARGT
FLEIRA

Nánari dagskrá 
á asbru.is

- Vélmenni keppa
- Metangrillaðir sykurpúðar
- Keiliskastarinn
- Áskorendakeppnir
- Risaróbótar teikna
- Andlitsmálun og blöðrur
-  Slökkviliðs- og lögreglubílar til sýnis
- Bjarni töframaður
-  Reipitog við sterkasta manninn á Íslandi
-  Súkkulaðimolar og töggukast  

frá Nóa Siríus
- Hreystibraut fyrir börnin
-  Innileikjagarðurinn opinn
- Leiktæki frá Sprell
- Þyrluflug
- Pollapönk

Keilir
Keilir er alhliða menntafyrirtæki sem leggur 
áherslu á nýsköpun og hefur verið frumkvöðull 
nokkurra námsgreina á Íslandi. Má þar nefna 
Háskólabrú, Heilsuskólann og Orku- og  
tækniskólann. Auk þess hefur Flugakademían 
verið leiðandi í flugnámi á Íslandi.

Kadeco
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. leiðir 
þróun og umbreytingu á fyrrum varnarsvæðinu  
á Keflavíkurflugvelli til borgaralegra nota. 
Félagið annast rekstur, umsjón og umsýslu  
eigna íslenska ríkisins á svæðinu.

40 MÍN



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.

timamot@frettabladid.is

Nemar í ritlist og myndlist 
við  Háskóla Íslands verða 
gestir í stofunni á Gljúfra-
steini á morgun, 1. maí. Þar 
kynna þeir samstarf sitt og 
lesa upp úr myndskreyttum 
sögum klukkan 16. 

Birna Dís Eiðsdóttir, 
Freyja Eilíf Logadóttir og 
Sigmundur Breiðfjörð Þor-
geirsson kynna verk um 
vélmennið M.C. Tungla 
sem flakkar um fortíðina. 
Esther Ýr Þorvaldsdótt-
ir, Bergrún Íris Sævars-
dóttir og Orri Snær Karls-
son lesa og sýna verk um 
froskastrákinn Davíð sem 
leitar að fjársjóði ættföður 
síns. Hanna Aniela Frelek 
og Kristján Már Gunnars-
son sýna myndskreytta bók 

með svarthvítum teikning-
um við stutt nútímaævintýri 
og Hlín Ólafsdóttir og Ívar 
Marrow leika sér með sam-
spil texta og mynda.

Heimur í myndum

TJÁNING Mynd úr verki eftir Hlín 
Ólafsdóttur og Ívar Marrow. 

Tvær sýningar verða opn-
aðar í Listasafni Reykjavík-
ur – Ásmundarsafni í dag 
klukkan 16. Önnur varpar 
ljósi á lítt þekkt en ríkulegt 
safn teikninga eftir Ásmund 
Sveinsson en hin er innsetn-
ing í kúlunni þar sem hulunni 
er svipt af tilraunum Louis 
Pasteur um sjálfskviknun 
lífs.

Önnur sýningin nefnist 
Frá hugmynd að höggmynd 
– Teikningar Ásmundar 
Sveinssonar. Þar verður veitt 
innsýn í ríkulegt safn teikn-
inga sem myndhöggvarinn 
Ásmundur Sveinsson lét eftir 
sig. Sýningarstjóri er Eiríkur 
Þorláksson listfræðingur. 

Hin sýningin nefnist 
Magnús Árnason – Homage 
og er innsetning Magnúsar 
Árnasonar í kúlu Ásmund-
arsafns þar sem er að 
finna endurgerð af tilraun 
Pasteurs, en þróunin verð-
ur áhorfendum sýnileg yfir 
sýningartímann. Með verk-
inu reynir listamaðurinn að 
enduruppgötva „sannleika“ 
og fagurfræðileg gildi vís-
indanna, sem hafa jafnvel 
fallið í gleymsku. 

Á morgun klukkan 14 
munu Magnús Árnason og 
dr. Guðmundur Eggertsson 
líffræðingur ræða um inn-
setninguna í kúlu Ásmundar-
safns.

Teikningar 
og innsetning

Benedikt Benediktsson
kennari, 
Þórðarsveig 6, Reykjavík,

er látinn. Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
þriðjudaginn 10. maí kl. 13.00.

Systkini hins látna.

Maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Gunnar Hafsteinn 
Bjarnason
verkfræðingur, 
Látraströnd 3, Seltjarnarnesi,

lést á Sólvangi í Hafnarfirði þriðjudaginn 19. apríl. 
Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 
3. maí kl. 13.00.

Magnea Rósa Tómasdóttir 
Sigríður Erla Gunnarsdóttir   Áslaug María Gunnarsdóttir 
Darri Gunnarsson    Inga Gottskálksdóttir 
Ívar Karl, Ægir Sindri, Óðinn Dagur, Iða Brá, Harpa Lind, 
Birta Hrund, Gunnar Dagur, Rósa Líf, Hilda Sól 
og Gottskálk Darri.

Ástkær móðir okkar,

Vilborg Björnsdóttir
áður til heimilis að Hjallavegi 1c,
Njarðvík,

andaðist á Dvalarheimilinu Hulduhlíð á Eskifirði, 
laugardaginn 23. apríl. Jarðarförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju, mánudaginn 2. maí kl. 11.00.

Ragnar Zophaníasson
Birna Zophaníasdóttir
Örn Kristinsson
Helgi Grétar Kristinsson
Unnar Kristinsson
Ragnhildur Kristinsdóttir
Steinunn Kristinsdóttir
Eygló Kristinsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Jónsson 
til heimilis að Hólavegi 32, 
Sauðárkróki,

lést á heilbrigðisstofnun Sauðárkróks þriðjudaginn 
26. apríl. Útför mun fara fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Guðrún Andrésdóttir
Unnur Guðný Björnsdóttir    Stefán Valdimarsson
Jóhanna S. Björnsdóttir     Finnur Þór Friðriksson
Jón Björnsson                      Svanhildur Ólafsdóttir
Rúnar Páll Björnsson          Eyrún Þorvaldsdóttir
Birna Guðbjörg Björnsdóttir   Björgvin Hauksson
afabörn og langafabörn

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma 

Þóra Guðmundsdóttir 
frá Bíldsfelli í Grafningi, 

til heimilis að Bogahlíð 26, Reykjavík, andaðist á 
Droplaugarstöðum föstudaginn 8. apríl síðastliðinn. 
Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu. Alúðarþakkir færum við starfsfólki á 
Droplaugarstöðum fyrir góða umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda,  
Ottó Tómas Ólafsson og Arnheiður Björnsdóttir.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
andláts og útfarar elsku pabba míns, 
sonar okkar og bróður

Boga Eymundssonar
Vallarási 2, Reykjavík,

sem lést miðvikudaginn 30. mars síðastliðinn.

Eymundur Þór Bogason
Eymundur Lúthersson          Margrét Á. Halldórsdóttir
Sigurjón Kristinn Bergsson
Katrín Eymundsdóttir         Hannes Trausti Skírnisson
Eymundur L. Eymundsson      
Lára Eymundsdóttir           Hörður Theódórsson
Eydís Elva Eymundsdóttir,
frændsystkini og aðrir ástvinir.   

Innilegar þakkir til allra þeirra er 
sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför okkar ástkæru,

Guðrúnar K. Karlsdóttur
Unufelli 48,

sem lést sunnudaginn 3. apríl sl. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks á 3. hæð norður á Hjúkrunarheimilinu Eir.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför eiginmanns, föður, 
tengdaföður og afa 

Péturs Guðmundssonar
Suðurlandsbraut 58, 

sem lést 5. apríl. Þökkum einnig öllum þeim sem 
önnuðust hann í veikindum hans.

Steinunn H. Ólafsdóttir
Margrét Pétursdóttir Ómar Þór Árnason
Sverrir Pétursson Friðgerður Baldvinsdóttir
Guðmundur Þór Pétursson Harpa Guðmundsdóttir
og barnabörn

 Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Fallegir legsteinar 
   á einstöku verði

Frí áletru
n

Innilegustu þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu, 

Ruth Agnete Tryggvason 
Aðalstræti 24, Ísafirði.

Sérstakar þakkir fær Ísafjarðarbær, starfsfólk 
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði, vinir hennar og 
nágrannar fyrir hlýtt og gott viðmót og umönnun. 
Karlakórnum Erni og öðru frábæru tónlistarfólki eru 
færðar þakkir fyrir fallegan söng og tónlistarflutning 
við útförina.

Tryggvi, Árni, María og fjölskyldur.

Sonur minn og bróðir okkar

Hallgrímur Halldórsson
frá Melum í Svarfaðardal,

er látinn. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju 
mánudaginn 2. maí kl. 13.30.

Birna Friðriksdóttir
og systkini hins látna.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur vináttu, stuðning og 
hlýhug við andlát og útför eiginmanns 
míns, föður, fósturföður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Jónasar Guðbergs 
Ragnarssonar
hafnsögumanns, Aratúni 16, Garðabæ.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka umönnun 
og hlýju.

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.



569 5100
skyrr@skyrr.is Velkomin

Nördar stjórna heiminum
Fjögur spennandi störf hjá stærsta (og langskemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Skýrr: Stórt og næs 

landsins í upplýsingatækni. Skýrr er jafnframt
níunda stærsta UT-fyrirtæki Norðurlanda með
tæplega 1.100 starfsmenn, þar af 600 á Íslandi.

Viðskiptavinir skipta tugþúsundum. Skýrr er 
vottað samkvæmt alþjóðlegu gæða- og öryggis-
stöðlunum ISO 9001 og 27001.

Fyrirtækið býður atvinnulífinu og einstaklingum
heildarlausnir á sviði hugbúnaðar, vélbúnaðar og
rekstrarþjónustu.

Skýrr er jafnréttissinnað, fjölskylduvænt og
hlúir vel að starfsfólki. Sveigjanlegur vinnutími,
góð laun og frábær vinnuaðstaða í boði. Kaffið er
magnað og maturinn fyrsta flokks. Félagslífið er
kraftmikið og uppákomur tíðar. Gildi Skýrr eru 
ástríða, snerpa og hæfni. Það er töff að vera
nörd.

Söluráðgjafi: Viðskiptaumsjón

Skýrr leitar að öflugum söluráðgjafa með haldgóða 
tækniþekkingu, góða framkomu, mikla samskiptahæfileika 
og metnað fyrir hönd fyrirtækisins. Söluráðgjafinn ber 
ábyrgð á að selja lausnir félagsins til ákveðinna viðskipta-
vina ásamt öflun nýrra viðskiptatækifæra. Hann þarf að 
hafa menntun sem nýtist í starfi og reynslu af beinni sölu 
á sviði upplýsingatækni eða tengdri starfsemi.

Hæfniskröfur 
· Háskólamenntun og/eða önnur menntun sem nýtist í starfi
· Þekking og reynsla af sölustörfum
· Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund

Sérfræðingur í Microsoft rekstri

Skýrr leitar að Microsoft-sérfræðingi til að hafa umsjón með 
rekstri netþjóna í hýsingarumhverfi EJS, sem er hluti af Skýrr. 
Viðkomandi þarf að geta unnið jafnt sjálfstætt sem í liðsheild. 
Í starfinu felast mikil samskipti og samvinna við aðrar deildir 
Skýrr, sem og við viðskiptavini.

Hæfniskröfur
· Mjög góð þekking á Microsoft-stýrikerfum
· 3-5 ára reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu tölvukerfa
· Microsoft-vottanir, t.d. MCSE eða MCITP Server

Administrator, MCITP Enterprise Administrator
· Þekking á MS Exchange, Windows 2008 R2, Terminal Server,

MS Lync, MS SharePoint 2010, Powershell, MS SQL, IIS og
Citrix Xenapp er kostur

Sölusérfræðingur: Miðlægar lausnir

Skýrr leitar að öflugum sölusérfræðingi til að sinna sölu á 
miðlægum lausnum frá heimsþekktum framleiðendum eins 
og EMC, DELL, APC og Cisco. Starfið felst í söluráðgjöf, 
samningagerð og  samskiptum við viðskiptavini og birgja. 
Viðkomandi er hluti af teymi sem hefur það hlutverk að nálgast 
nýja viðskiptavini og styðja við aðra sölustarfsemi í félaginu.  
Yfirgripsmikillar  þekkingar  og  reynslu er krafist, ásamt 
brennandi áhuga á upplýsingatækni. 

Hæfniskröfur 
· Háskólamenntun og/eða önnur menntun sem nýtist í starfi
· Þekking og reynsla af sölu og/eða þjónustu

á miðlægum lausnum
· Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund

Sérfræðingur í Microsoft Dynamics NAV

Skýrr leitar að reyndum hugbúnaðarsérfræðingi með 
þekkingu á viðskiptalausninni Microsoft Dynamics NAV. 
Viðkomandi mun starfa við forritun, innleiðingar, 
uppfærslur, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini. Einnig 
mun viðkomandi taka virkan þátt í þróun sérlausna.
 
Hæfniskröfur
· Reynsla í Microsoft Dynamics NAV (tengdar prófgráður kostur)
· Háskólagráða í tölvunar- eða verkfræði nauðsynleg
· Mikill áhugi á upplýsingatækni og viðskiptalausnum
· Fagmennska og frumkvæði í vinnubrögðum
· Mikil þjónustulund og samskiptafærni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um þessi fjögur störf veitir María Ammendrup í 
569 5100 eða maria.ammendrup@skyrr.is. Umsóknarfrestur er til og með 
9. maí næstkomandi. Sendið umsóknir gegnum skyrr.is. Fullum trúnaði 
heitið. Öllum umsóknum er svarað.
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Hlakkarðu til að fara út? Ætlið 
þið að sitja saman í flugvél-
inni? „Já, ég hlakka mikið til að 
fara út. Þetta verður heljarinn-
ar ævintýri fyrir okkur. Og það 
er algert skilyrði að við sitjum 
saman í flugvélinni. Við erum 
svo samrýndir og miklir prakk-
arar að við verðum að geta setið 
saman og hlegið saman.“

Hvernig ætlið þið að fara að því 
að vera hressir alla ferðina? 
„Til að halda orku allan tímann 
verðum við til dæmis að passa 
upp á mataræðið. Við þurfum 
að borða vel á morgnana, borða 
hollan morgunmat og nóg af 
honum því líklegt er að við 
munum ekki geta borðað reglu-
lega út af æfingum yfir daginn. 
Svo þurfum við að passa okkur 
á að borða ekki þunga máltíð á 
kvöldin svo við séum ferskir. 
Einnig er mikilvægt að sofa 
vel þannig að ef við finnum 
tíma yfir daginn reynum 
við að leggja okkur.“

Hver er fyndnastur í 
Vinum Sjonna? „Það 
er rosalega erf-
itt að gera upp á 
milli Pálma (Sig-
urhjartarson-
ar) og Matta 
(Matthíasar 
Matthías-
sonar). Þeir 
eru svo rugl-
aðir að það 
er hægt að 
hlæja enda-
laust.“ 

Hver á flott-
ustu fötin 
í  V i n u m 
Sjonna? 
„Benni 
(Benedikt 
Brynleifs-
son) er mód-
elið. Við hinir 
getum ekk i 
keppt við hann.“

Með hverjum verðurðu í her-
bergi á hótelinu? „Ef ég verð 
ekki einn í herbergi verð ég 
líklegast með Vigni. Við höfum 
þekkst mjög lengi og erum mikl-

ir félagar.“

Áttu eftirlætis Euro-
vision-lag? „Já, eitt 

lag kveikir alltaf í 
mér. Wild Dances 
með Ruslönu.“

Hvað heldurðu að 
sé vinsælasta lagið 

sem þú hefur sungið? 
„Lífið er yndislegt.“

Hvenær byrjaðirðu 
að spila á gítar og 
syngja?  „Sumarið 

1994, þegar ég var sext-
án ára.“

Þú ert golfari – ætlarðu 
að spila golf í 

Þýskalandi? 
„Já, við 
fáum 
frídag á 
þriðju-
daginn 
og það 
er golf-
völlur í 
Düssel-
dorf sem 
verður 
opinn 
sérstak-
lega fyrir 

okkur 
snemma 

um morgun-
inn.“ 

Hvert er besta 
Eurovision-
snakk í heimi? 

„Popp og kók. 
Og maður verður 
að leyfa sér smá 
á þessu kvöldi. 
Jafnvel setja 
nýja poppsaltið 
yfir það.“

ERUM SAMRÝNDIR OG 
MIKLIR PRAKKARAR
Hreimur Örn Heimisson flýgur ásamt félögum í Vinum Sjonna til Þýskalands á 
morgun, en forkeppnin í Eurovison fer fram 10. maí. Hreimur segir þá félaga þurfa 
að borða mikið í morgunmat fyrir æfingar á Eurovision-lagi Íslendinga í ár, Aftur 
heim, eftir Sigurjón Brink heitinn. 

1. Hvað eru margir leikmenn í hvoru liði í 
Quidditch?

2. Hvað hétu foreldrar Harrys?
3. Hvað heita húsin fjögur í Hogwarts-

skólanum?
4. Hver er guðfaðir Harrys?
5. Hvað er Harry gamall í fyrstu 

bókinni?
6. Hvaða kennari í Hogwarts 

getur breytt sér í kött?
7. Hver var gælurottan hans 

Rons í raun og veru?
8. Hvað er Azkaban?
9. Hvað heitir uglan hans 

Harrys?
10. Hvað heitir húsdraugurinn í 

Ravenclaw? 

Það er rosalega 
erfitt að gera 

upp á milli Pálma 
og Matta. Þeir 
eru svo rugl-
aðir að það 
er hægt að 
hlæja enda-
laust.

Svör:
1. Það eru sjö leikmenn í liði í 

Quidditch. 
2. Foreldrar Harrys hétu Lily og 

James Potter.
3. Húsin í Hogwarts heita Slytherin, 

Hufflepuff, Ravenclaw og 
Gryffindor.

4. Sirius Black er guðfaðir Harrys.
5. Hann var ellefu ára. 
6. Prófessor McGonagall getur breytt 

sér í kött.
7. Rottan hans Rons, Scabbers, er í 

rauninni Peter Pettigrew í dulargervi.
8. Azkaban er fangelsi fyrir galdramenn.
9. Uglan hans Harrys heitir Hedwig.
10. Húsdraugurinn í Ravenclaw er Gráa 

frúin. 

WWW.PBSKIDS.ORG Á heimasíðunni er fjöldi skemmtilegra 
tölvuleikja og þar er líka hægt að lita myndir eða teikna sínar eigin 
myndir og lita með vatnslitum, úðabrúsum, penslum eða tússlitum.

Jói og Sigga voru að rífast við 
matarborðið.
„Þú ert svo vitlaus,“ sagði 
Sigga við Jóa.
„Nú er nóg komið,“ sagði 
pabbi þeirra við Siggu. 
„Segðu Jóa að þér þyki þetta 
leitt.“
„Mér þykir leitt hvað þú ert 
vitlaus,“ sagði Sigga.

Hver er munurinn á því að 
borða hnetusmjör og fíl?
Fíll festist ekki við góminn.

Nemandi: Kennari, myndirðu 
skamma einhvern fyrir eitt-
hvað sem hann hefur ekki 
gert?
Kennarinn: Nei auðvitað 
ekki.
Nemandinn: Úff, eins gott, 
því ég gerði ekki heimaverk-
efnið mitt.

Af hverju lakkaði fíllinn 
táneglurnar á sér rauðar?
Til að geta falið sig í jarðar-
berjarunna.



 

HÁGÆÐA HJÓL
Á FRÁBÆRU VERÐI

Frábær viðgerða- og varahlutaþjónusta hjá viðurkenndum fagaðila, VDO verkstæði Borgartúni 36.  
Einnig fylgir frí yfirferð og ástandsskoðun á reiðhjólum einu sinni innan árs frá kaupum.

GÆÐA MERKI Í HJÓLUM!

250.000.000 REIÐHJÓL SELD!

 20” ROCKY
// Gírar:  6 gíra Shimano // Bremsur: Promax V-TX115C //  

// Aukahlutir: Innbrenndur litur, giltaugu að framan og aftan, Kenda dekk //

 24” ROCKY/ALISSA
// Gírar: 18 gíra Shimano // Bremsur: Promax V-TX115C // Aukahlutir:

Innbrenndur litur, giltaugu að framan og aftan, Kenda dekk // 

 26” SAHARA
// Gírar:  21 gíra Shimano gripshift // Bremsur: Promax V-Brake TX115C 

// Gaffall: HL-CH 327 gaffall með dempara // Aukahlutir: Stell með 
dempara, gular X-POSE gjarðir, svartir teinar, Kenda dekk, glitaugu að

framan, aftan, í pedölum og gjörðum, standari //

 26” PARADOX
// Gírar: 21 gíra Shimano TX51/RS35-7 // Bremsur: Promax 

diskabremsur að framan, V-brake að aftan // Gafall: HL CH580AMS 
gaffall með 60mm dempara // Aukahlutir: Álstell, Twinwall léttmálms-

felgur, standari, svartir teinar með brass festingum // 

 26” T-REX
// Gírar: 21 gíra Shimano // Bremsur: PROMAX diskabremsur að aftan og
framan // Stell: 6061 álstell með dempara // Gaffall: Downhill gaffall með
dempara // Aukahlutir: 36 teina twinwall léttmálmsfelgur, Kenda dekk //

 26” TONUS
// Gírar: 18 gíra Shimano // Bremsur: Promax V-TX115C // Gaffall: Stál  

// Aukahlutir: Stál stell, glitaugu að framan og aftan og í gjörðum, standari //

 28” ARROW
// Gírar: 21 gíra Shimano TX31 Gripshift // Bremsur: Promax Alloy  

V-TX115C // Gaffall: HL CL-T130 með dempara // Aukahlutir: Ál stell, 
böglaberi, bretti að aftan og framan, keðjuhlíf, rafdrifin lukt að aftan og 

framan, standari, dempari í sætisstöng, stillanlegt stýri, bjalla //

 28” ARRINA
// Gírar: 21 gíra Shimano TX31 Gripshift // Bremsur: Promax Alloy 

V-TX115C HL CL-T130 með dempara // Aukahlutir: Ál stell, 
böglaberi, bretti að aftan og framan, keðjuhlíf, rafdrifin lukt að aftan 
og framan, standari, dempari í sætisstöng, stillanlegt stýri, bjalla //

 26” AVENUE
// Gírar:  7 gíra Shimano TX30/RS31-7 // Bremsur: Promax Alloy  

V-TX115C // Aukahlutir: Stál stell, keðjuhlíf, böglaberi, bretti að aftan
og að framan, rafdrifið ljós að framan, 36 teina 

X-PERT double wall gjarðir, Kenda dekk, bjalla //

 34.999kr99

 79.999kr99

 44.999kr99  59.999kr99 49.999kr99

 59.999kr99 59.999kr99

39.999kr99 29.999kr99

dempari í
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    sætisstöng

     stillanlegt
    stýri

    stillanlegt
        stýri

rafdrifin lukt
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  lukt

líka til
   í svörtu 

RALEIGH hjólin hafa verið framleidd frá 1887  
og í dag er Raleigh stærsta reiðhjólafyrirtæki  
í heimi.
• Tvöfaldar álgjarðir
• Kenda gæðadekk
• Bremsur með vatnsraufum

CROSS hjólin eru nútímaleg hönnun og  
framleidd í Evrópu undir ströngu gæðaeftirliti
• Tvöfaldar álgjarðir
• Kenda gæðadekk
• Bremsur með vatnsraufum
• Álstell með innbrenndum lit
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 
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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

LÁRÉTT
2. strit, 6. tveir eins, 8. ílát, 9. starfs-
grein, 11. fíngerð líkamshár, 12. 
frárennsli, 14. fyrirmynd, 16. skóli, 
17. eyrir, 18. hætta, 20. eldsneyti, 21. 
faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. hljóta arf, 3. frá, 4. málmur, 5. 
arinn, 7. rafstraumur, 10. æxlunar-
korn, 13. svif, 15. fullnægja, 16. dá, 
19. nudd.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. baks, 6. rr, 8. fat, 9. fag, 
11. ló, 12. afrás, 14. mótíf, 16. ma, 17. 
aur, 18. ógn, 20. mó, 21. knús. 
LÓÐRÉTT: 1. erfa, 3. af, 4. kalsíum, 5. 
stó, 7. rafmagn, 10. gró, 13. áta, 15. 
fróa, 16. mók, 19. nú. 

PONDUS 
KYNNIR: 

Húðflúr úr 
2. deildinni 
í Englandi

... sem menn 
kannski sjá 
eftir í dag!

NÆST: 

Tannlausir 
leikmenn í 

utandeildinni 
rekja ættir 

sínar!

Þú ert ekki 
Matthías 
læknir.

Einmitt. Ég 
er Sigrún, 

samstarfskona 
hans.

Og þú ert 
kona.

Sjónin er í 
góðu lagi...

NÝJAR VÖRUR
Þetta misserið snýst 

allt um fágun. Og þessi 
flík er eitthvað sem 

þú verður að eignast! 
Fágaðri flík finnurðu 

ekki en samt finnst þér 
þú ekki vera of upp-

áklædd!

Ekki halla 
þér á 

stólnum 
Solla, 

þú gætir 
dottið.

Ekki halla 
þér á 

stólnum 
Solla, 

þú gætir 
dottið.

Ekki halla 
þér á 

stólnum 
Solla, 

þú gætir 
dottið.

S
K
E
L
L
U
R

Hversu oft 
þarf ég að 
segja þér 

þetta?

Einu sinni 
enn hefði 
verið fínt.

FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA 
Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík   -   575 9800   -   www.vm.is

ÞING UM 
MÁLEFNI 
LÍFEYRISSJÓÐA 
Á  G ra nd  H óte l  
l au g a rd a g i n n  7 .  m a í  2 0 1 1

Framtíð lífeyrissjóða – Standast loforðin?
 
Flutt verða fjögur erindi frá kl. 10:00 til 12:00: um kosti og galla  
kerfisins og hvort blikur séu á lofti um að kerfið muni ekki ganga upp. 

Eftir erindin verður boðið upp á léttan hádegisverð.

Pallborðsumræður hefjast eftir hádegisverð og standa í einn til tvo tíma.

Fundarstjóri:  
Sigurjón M. Egilsson

Fyrirlesarar: 

1. Einar Beinteinn Árnason 
  Sjálfbærni lífeyriskerfisins og uppgjörsaðferðir. 

2. Ólafur Ísleifsson
  Fjallar um stöðu sjóðanna í gegnum áföll og uppsveiflur. 

3. Lilja Mósesdóttir
  Fjallar um sína sýn á velferðar og lífeyriskerfi.

4. Marinó Örn Tryggvason
  Þarf að breyta réttindakerfi lífeyrissjóðanna?

Milli 17:00 og 19:00 verður boðið upp á léttar veitingar  
í húsakynnum VM að Stórhöfða 25. (4. hæð.)

Skráning á vm@vm.is og í síma 575 9800

Einhver misskildasta frásögn Gamla 
testamentisins er sagan af því þegar 

Guð platar Abraham til að halda að hann 
eigi að fórna Ísak syni sínum. Enda engin 
furða. Við fyrstu sýn virðist sagan draga 
upp mynd af andstyggilegum Guði sem 
pínir fólk og lætur það halda að hann geri 
ómanneskjulegar kröfur til þess. En slíkur 
skilningur byggir á algerri vanþekkingu á 
sögulegum bakgrunni frásagnarinnar og 
því samfélagi sem hún gerist í.

TRÚ Abrahams var ekki eingyðistrú í 
nútímamerkingu heldur sk. „mónólatría“. 
Þá er átt við að tilvist annarra guða var 

ekki hafnað sem slíkri, heldur beind-
ist átrúnaðurinn og tilbeiðslan alfar-
ið að einum tilteknum guði. Í tilfelli 
Abrahams var það sennilega kanverski 
háguðinn El. Hann var meðal annars til-
beðinn með frumburðafórnum. Þær voru 
alsiða í trúarbrögðum frjósama hálfmán-

ans á öðru árþúsundinu fyrir okkar 
tímatal og héldust víða við lýði 

langt fram á það fyrsta. Í 
Spádómsbók Jeremía 7.30-
31 gagnrýnir spámaður-
inn villutrú konungsins og 

segir hann hafa reist Tófet-
fórnarhæðir í Hinnómsson-
adal, sem í Nýja testament-
inu er kallaður Gehenna. 
Tófet var fórnarstaður þar 
sem börnum var fórnað í 

eldi eins meðal annars tíðkaðist í Fönikíu. 
Kröfu Guðs um að Abraham fórnaði Ísak 
er því óþarfi að skilja öðruvísi en sem frá-
sagnarhátt fornaldar af því að viðtekin trú-
ariðkun Abrahams hafi krafist frumburðar-
fórnar af honum.

EN það er þá sem undrið gerist. Guð ætt-
feðranna afþakkar fórnina. Fram kemur 
guðsmynd sem hafnar mannfórnum. Sagan 
er allegoría af þeim merku tímamótum í 
þróun trúarbragða gyðinga þegar frum-
burðafórnirnar voru aflagðar, sennilega 
um 1800 f.Kr. eða um 500 árum fyrir brott-
förina úr Egyptalandi og um 800 árum 
fyrir stofnun konungdæmisins í Jerúsal-
em. Þetta skref stigu flestar grannþjóðir 
Ísraelsmanna ekki fyrr en mörgum öldum 
síðar, sumar ekki fyrr en árþúsundum 
síðar. 

FRÁSÖGNIN er því í raun skáldleg 
útfærsla á afar blessunarríkum atburði í 
mannkynssögunni. Hún er á ákveðinn hátt 
fæðingarfrásögn hins miskunnsama Guðs. 
Hún segir söguna af því, skv. bókmennta-
legum frásagnarreglum ritunartíma síns, 
þegar menn vakna til skilnings á Guði 
sem hefur þóknun á miskunnsemi en ekki 
sláturfórnum og á guðsþekkingu fremur 
en brennifórnum (sbr. Hós 6.6), Guði sem 
setur siðferðið ofar ritúalinu, hve erfitt sem 
menn hafa síðan átt með að skilja það  
sl. 4.000 ár.

Hið misskilda miskunnarverk
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HugurAx óskar eftir að ráða forritara til starfa
 

Starfssvið
Forritun í sérsmíðuðum lausnum fyrir metnaðarfulla viðskiptavini.

Vinna með öflugri heild forritara og verkefnastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Brennandi áhugi á að kynna sér nýjungar og takast á við krefjandi verkefni.

Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Reynsla af JAVA eða .NET forritun æskileg. Þekking af gagnagrunnsforritun æskileg.

Hvað þarf til að ná árangri í starfinu?
Fagleg vinnubrögð, frumkvæði og samviskusemi. 

Dugnað og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi. Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja SL-svið. 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

HugurAx | Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík | Sími 545 1000 | www.hugurax.is

LEITUM AÐ 
EINBÝLISHÚSI, 
PARHÚSI EÐA 

RAÐHÚSI
Erum með ákveðinn kaupanda að 

einbýlishúsi, parhúsi eða raðhúsi í póst-
númerum 201, 203 eða 210.
Æskileg stærð 180-220 fm. 

Góðar greiðslur í boði.

www.landmark.is - sími: 512 4900  - Bolholti 4

Upplýsingar veita 
Magnús Einarsson lgf. 
gsm: 897-8266 / 
magnus@landmark.is og 
Sveinn Eyland sölufulltrúi 
gsm: 6900-820

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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menning@frettabladid.is

komið af stað kemur sýningin sjálf 
þrælskemmtilega á óvart. Gott 
framtak og áhugavert að skoða nú 
þennan tíma aftur, kannski er loks 
komin svolítil fjarlægð á þessi ár, 
nóg til þess að hugsa um þau án 
þess að fyllast reiði. Einstaka verk 
standa upp úr, til dæmis táknrænt 
myndband Þorvaldar Þorsteins-
sonar af aftöku fjölskyldu. 

Verk Snorra Ásmundssonar, 
Hnakkar og skinkur, var því miður 
ekki í gangi af tæknilegum ástæð-
um þegar ég skoðaði sýninguna 
en brot úr því hefur verið sýnt í 
sjónvarpi. Þetta er eitt besta verk 
Snorra hingað til og eitt áhuga-
verðasta verkið á sýningunni. 
Þessi listaverk, sem nálgast efni-
viðinn á ögrandi og skapandi hátt, 
eru aðall sýningarinnar. Nokkur 
verk notfæra sér myndmál ann-
arra til að koma einföldum skila-
boðum áleiðis en standa varla sjálf 
sem listaverk, en auk þeirra eru 
hér mörg áhugaverð listaverk sem 
vert er að skoða. 

Og hvað er svo málið með Fal-
legustu bók í heimi? 

Spurningarnar eru tvær: Er 
verk Eggerts, Flora Islandica, 
upprunalegt listaverk, fjölfaldað í 
fimm hundruð eintökum, eða bók? 
Ef um upprunalegt listaverk er að 
ræða er það verndað með lögum 
sem kallast sæmdarréttur og þá 
er ólöglegt að fara með það eins og 
hér er gert. Að mínu mati er þetta 
listaverk en ekki eru allir þeirrar 
skoðunar.

Næsta spurning er þá hvort 
sæmdarrétturinn á að vera í 

lögum. Hann er listamönnum aug-
ljóslega mikið hagsmunamál og 
undarlegt að vilja hann afnuminn, 
vilji einhver það, sem ég efast um. 
Væri ekki fyrir sæmdarréttinn 
gæti fjársterkur aðili til dæmis 
keypt upp allt höfundarverk ein-
hvers listamanns og eyðilagt það. 
Slíkan möguleika vill enginn. Bar-
átta gegn sæmdarrétti beinist því 
fyrst og fremst gegn hagsmunum 
listamanna og skýtur skökku við 
ef listamenn sjálfir beina spjótum 
að eigin réttindum.

Fallegasta bók í heimi dregur úr 
slagkrafti sýningarinnar sjálfrar, 
beinir umræðunni í annan farveg 
en lagt var upp með, skýtur auk 
þess á vitlaust skotmark. Hins 

vegar er öll umræða um hags-
munamál listamanna afar þörf og 
vonandi verður þetta mál til þess 
að skerpa á réttindum listamanna 
og skilgreiningunni á því hvað 
telst listaverk og hvað ekki. 

Á meðan bíður umræðan um 
ímynd íslenskrar menningar betri 
tíma.  Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Fjölbreytileg og inni á 
milli ögrandi sýning sem birtir frjóar 
hugmyndir listamanna um viðhorf til 
íslenskrar menningar fyrir hrun. Ein-
staka verk stendur upp úr og nær að 
hreyfa við áhorfandanum í víðu sam-
hengi. Umræðan um Fallegustu bók í 
heimi beinir sjónum frá viðfangsefni 
sýningar en er þörf sem slík. 

Myndlist  ★★★★

Koddu, samsýning
Nýlistasafnið, Hugmyndahús há-
skólanna

Stendur til 15. maí. Nýlistasafnið 
er opið þri.- sun. frá kl. 12-17. 

Koddu er sýning á verkum rúm-
lega fjörutíu listamanna. Sýn-
ingarstjórar eru þau Ásmundur 
Ásmundsson myndlistarmaður, 
Hannes Lárusson myndlistarmað-
ur og Tinna Grétarsdóttir mann-
fræðingur. Ágæt bók með upplýs-
andi og skemmtilegum texta fylgir 
sýningunni og treystir bakland 
hennar. 

Markmiðið er að skoða og rann-
saka hvaða áhrif nýfrjálshyggja 
og hugsunarháttur góðæris höfðu 
á viðhorf til íslenskrar menningar 
og birtist þessi rannsókn á marg-
víslegan hátt í verkunum sem 
hér má sjá. Listamenn velta fyrir 
sér þjóðernisímyndinni og sér-
stöðu hennar, hvaða orð eru notuð 
til þess að lýsa einhverju sérís-
lensku, hvernig myndmálið birt-
ist o.fl. Sérstaklega er gagnrýnd 
sú afstaða að kynna íslenska lista-
menn sem náttúrubörn og sköpun 
þeirra sem hreinan frumkraft líkt 
og um heitt vatn úr iðrum jarðar 
sé að ræða eins og oft er gert. Slíkt 
viðhorf veitir listamönnum lítið 
rými til listiðkunar sem felur í sér 
aðra möguleika.

Eftir allt argaþrasið sem eitt 
verkanna á sýningunni hefur 

Listin og heita vatnið

AÐSTANDENDUR KODDU Í NÝLISTASAFNINU Mörg listaverk á sýningunni eru ögrandi 
og skapandi segir gagnrýnandi Fréttablaðsins. 

HIN ÍSLENSKU ÞÝÐINGAVERÐLAUN  verða veitt á Gljúfrasteini í dag klukkan 14. Tilnefnd eru þau Atli Magnússon fyrir Silas 
Marner eftir George Eliot, Erlingur E. Halldórsson fyrir Gleðileikinn guðdómlega eftir Dante Alighieri, Njörður P. Njarðvík fyrir Vetrarbraut eftir 
Kjell Espmark, Óskar Árni Óskarsson fyrir Kaffihús tregans eftir Carson McCullers og Þórarinn Eldljárn fyrir Lé konung eftir William Shakespeare.

Rannsóknarstyrkur úr Minningarsjóði Bergþóru 
Magnúsdóttur og Jakobs J. Bjarnasonar.

Ákveðið hefur verið að auglýsa til umsóknar styrki úr ofangreindum sjóði.

Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins er tilgangur hans:

1.  Að styrkja kaup á lækninga- og rannsóknatækjum til sjúkrastofnana.

2.   Að veita vísindamönnum í læknisfræði styrki til framhaldsnáms eða 
sjálfstæðra vísindaiðkana.

Rannsóknir á krabbameinssjúkdómum sitja að jafnaði fyrir um styrkveitingar.

Umsóknum, ásamt greinargerð, skal skilað  til Þórarins Gunnarssonar, 
skrifstofustjóra, Landlæknisembættinu, Austurströnd 5, 
170 Seltjarnarnesi, eigi síðar en 20. maí 2011.

Umsóknir er einnig hægt að senda á netfangið thorainn@landlaeknir.is.

Gert er ráð fyrir að úthlutun verði lokið um miðjan júní 2011.

Sjóðsstjórn

Jazz

Hera

Edge

Gyro
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m j ú k i r ,  s t í fi r
lang i r,  s tu t t i r
s t ó r i r ,  l i t l i r
djúpir, grunnir

við sérhæfum okkur 
í  sófum og stó lum

BJÓÐUM VAXTALAUS 
VISA / MASTERCARD
K O R TA L Á N  Í  3 ,  6
E Ð A  1 2  M Á N U Ð I

Tenórar hefja upp raust sína í 
kvöld í Íslensku óperunni og verða 
tónleikarnir síðustu óperutónleik-
arnir í Gamla bíói, sem hýst hefur 
íslenskar óperur til margra ára. 
Tenórarnir hafa gjarnan kallað 
sig tenórana þrjá, en í kvöld verða 
þeir reyndar fjórir; Garðar Thor 
Cortes, Gissur Páll Gissurarson, 
Jóhann Friðgeir Valdimarsson og 
Snorri Wium. Þeir stíga svo á svið 
ásamt góðum gestum, þeim Diddú, 
Óskari Péturssyni og Óperukórn-
um í Reykjavík, sem Garðar Cort-
es stjórnar. Jónas Þórir og Ant-

onía Hevesi sjá um píanóleik. Á 
efnisskrá eru vinsælustu tenór-
aríur óperubókmenntanna og fleiri 
söngperlur.

Örfáir miðar voru eftir á tón-
leikana í gær að sögn Jóhanns 
Friðgeirs, sem sagði hópinn hafa 
ákveðið að halda aðra tónleika 
fyrir aðdáendur. „Við ætlum að 
halda aukatónleika í sjálfri Hörp-
unni,“ sagði Jóhann Friðgeir, sem 
sagði dagsetningu þó ekki komna 
á hreint. „Þeir verða í maí en 
dagsetning verður nánar auglýst 
síðar.“

Tenórarnir í Hörpu

ÞRÍR HRESSIR Snorri Wium, Jóhann Friðgeir og Garðar Thor koma fram í Íslensku 
óperunni í kvöld ásamt Gissuri Páli tenóri. Auk þeirra fjögurra stíga fjölmargir gestir á 
svið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Verkið General Factors, eftir 
Darra Lorenzen opnar í Lista-
safni Íslands í dag klukkan 15. 
Það er unnið sérstaklega fyrir 
sýninguna Hljóðheima sem nú 
stendur yfir í safninu. Innsetn-
ingin varð til með gjörningi sem 
haldinn var í gær þar sem fim-
leikastjörnur, ljósmyndarar og 
gestir sköpuðu andrúmsloft sem 
listamaðurinn fangaði. 

Innsetning 
úr gjörningi



abella, Annes, Annika, Annilíus, Anníta, Antonetta, Aralíus, Arelius, Arelíus, Arinbjörn, Arís, Arnald, Arnaldur,

Artúr, Arvið, Arviður, Askur, Astrónómía, Atena, Athena, Atlanta, Aubert, Auðbert, Aurora, Axel, Aþena, Ágústus, 

ndís, Árnibjörn, Áróra, Árþóra, Ás, Ásberg, Ásbergur, Ásgautur, Áss, Ástfastur, Ásthildur, Ástmundur, Ástveig, Ás

ga, Beinteinn, Benedikt, Benidikt, Benny, Benta, Benteinn, Bjarnþrúður, Björg, Björgvin, Björnónía, Bodil, Borghi

itta, Broteva, Bryndís, Brynjólfur, Börkur, Camillus, Charlotta, Clara, Clausinus, Dadda, Daði, Dagbjartur, Dagbj

s, Danival, Daníelía, Daníval, Davið, Davíð, Denný, Dísa, Dofri, Donald, Dorothea, Doróthea, Dónald, Dónaldur, Dó

rysíana, Dúna, Dögg, Dögun, Ebba, Ebbertsína, Ebeneser, Eberhard, Edilon, Edílon, Edvin, Edwin, Eðvaldína, Eðvars

inara, Einfríður, Eirdís, Ektor, Elenora, Elenóra, Eleónóra, Elimar, Elina, Elinbjört, Eliníora, Elisabet, Elisab

a, Elínóra, Elís, Elísabet, Elísabeth, Elívarð, Ellert, Elliðagrímur, Ellý, Elsabjörg, Elvíra, Embla, Emelía, Emi

ós, Erla, Erling, Erlingur, Ernest, Espólín, Etilríður, Evelyn, Eyhlíð, Eyjólfsína, Eylín, Eyþrúður, Falur, Fanng

Finnbogi, Finnvarður, Fjölvar, Flóra, Flórentína, Folmar, Folmer, Frances, Francis, Franzis, Freymundur, Friðberg

gjarn, Friðlaug, Friðlín, Friðmundur, Friðrika, Friðrikka, Friðvin, Fríða, Frosti, Frugit, Frúgit, Fönn, Gabriel, 

Gamli, Garibaldi, Garíbaldi, Gauthildur, Gefjun, Geirbjörg, Geirfinnur, Geiri, Geirmar, Geirmundur, Geirvaldur, G

fríður, Gideon, Gilbert, Gilsfjörð, Gídeon, Gísella, Gíslheiður, Gneisti, Gottfred, Gottfreð, Gottfrið, Grani, Gr

erta, Guðbrandína, Guðjón, Guðlaug, Guðmey, Guðníus, Guðrún, Guðvarður, Gunilla, Gunnbjört, Gunnfríður, Gunnþór, 

a, Hafrún, Hagar, Hallageir, Hallargeir, Hallbjörn, Hallfreð, Hallfreður, Hallmann, Hallvarður, Hanna, Hans, Hara

eiðmundur, Heilmóður, Hektor, Helgeir, Hemingur, Hemming, Henry, Henrý, Herborg, Herleifur, Herta, Hertha, Hierón

Zindía, Indíus, Indriðína, Ingberg, Ingebrekt, Ingibjartur, Ingibjörg, Ingigunnur, Ingimaría, Ingiríður, Ingiveig

, Isabella, Ivan, Íren, Írena, Ísak, Ísar, Ísarr, Ísey, Ísfeld, Ísgerður, Ísidór, Ísleif, Ísmael, Ísold, Ísrún, Í

, Jarðþrúður, Jarþrúður, Jörmundur, Jörvar, Kaffónas, Kaktus, Kalman, Kalmann, Kamillus, Karel, Karitas, Karítas, 

atarína, Katrín, Katrína, Kár, Kári, Ketilbjörn, Kirsten, Kirstín, Kjartanía, Kládía, Klemus, Koðran, Koðrán, Kol

ndur, Krister, Kristian, Kristin, Kristine, Kristín, Kristína, Lísabet, Lousie, Lússía, Lydia, Lydía, Lýdía, Lýti

gey, Magnalín, Magnhildur, Magnúsína, Malen, Malena, Malene, Malin, Malín, Malína, Malla, Manilíus, Mára, Melinda

iríður, Mildríður, Minný, Mía, Míranda, Mjöll, Moritz, Mosi, Mórits, Móritz, Muni, Mýrdalína, Mæva, Mörk, Nadja, 

Nikanor, Nikolai, Nikolaj, Nikolas, Nikulás, Nils, Níels, Níls, Njáll, Nonni, Normann, Nói, Nývarð, Nönn, Oda, Od

 Ola, Olaf, Olav, Olga, Ormarr, Ottavía, Otur, Óda, Óla, Ólaf, Ólafía, Ólafur, Ólavía, Ólifer, Ólífer, Óræki, Óræ

lín, Páll, Pálmfríður, Pálný, Perla, Petra, Petría, Petrós, Pétur, Péturína, Pía, Plútó, Pontisíana, Rafael, Ragn

berta, Rós, Rósamunda, Rósbjörn, Rósfríð, Runólfur, Rún, Rúrí, Rögnvar, Röskva, Sabrína, Safír, Salína, Salrós, S

gdís, Sigfinnur, Sigfríð, Sighvatur, Siglaugur, Signa, Sigríður, Sigrún, Sigurmundur, Símon, Sjöundi, Skjöldur, S

Uxi, Úa, Úlfa, Úlfkell, Úndína, Úranus, Úrsúla, Vagna, Vagnborg, Vaka, Valberg, Valbjörn, Valbrandur, Valdi, Val

alrós, Valtýr, Valva, Valþór, Vatnar, Vápni, Veigur, Vermundur, Veronika, Veturliði, Vébjörg, Vékell, Vémundur, V

ktoría, Vilbergur, Vilbjörn, Vilbrandur, Vilgerður, Vilhjálmur, Víðar, Vígborg, Víghva Víking  Vísa, Vopnfjörð, V

íta, Zóphonías, Þangbrandur, Þeba, Þengill, Ögmundur, Ölveig, Ölvína, Örbrún, Örn, Örvar, Össur, Össurlína, Öxdal 

r, Aðalpétur, Aðalsteinunn, Agnar, Aksel, Alan, Aldína, Aletta, Alexandra, Alexía, Alfinnur, Alla, Alleif, Alleifa

Annabella, Annes, Annika, Annilíus, Anníta, Antonetta, Aralíus, Arelius, Arelíus, Arinbjörn, Arís, Arnald, Arnaldu

r, Artúr, Arvið, Arviður, Askur, Astrónómía, Atena, Athena, Atlanta, Aubert, Auðbert, Aurora, Axel, Aþena, Ágústus

Árndís, Árnibjörn, Áróra, Árþóra, Ás, Ásberg, Ásbergur, Ásgautur, Áss, Ástfastur, Ásthildur, Ástmundur, Ástveig, 

egga, Beinteinn, Benedikt, Benidikt, Benny, Benta, Benteinn, Bjarnþrúður, Björg, Björgvin, Björnónía, Bodil, Borg

igitta, Broteva, Bryndís, Brynjólfur, Börkur, Camillus, Charlotta, Clara, Clausinus, Dadda, Daði, Dagbjartur, Dag

íus, Danival, Daníelía, Daníval, Davið, Davíð, Denný, Dísa, Dofri, Donald, Dorothea, Doróthea, Dónald, Dónaldur, 

Drysíana, Dúna, Dögg, Dögun, Ebba, Ebbertsína, Ebeneser, Eberhard, Edilon, Edílon, Edvin, Edwin, Eðvaldína, Eðva

 Einara, Einfríður, Eirdís, Ektor, Elenora, Elenóra, Eleónóra, Elimar, Elina, Elinbjört, Eliníora, Elisabet, Elis

ora, Elínóra, Elís, Elísabet, Elísabeth, Elívarð, Ellert, Elliðagrímur, Ellý, Elsabjörg, Elvíra, Embla, Emelía, E

lrós, Erla, Erling, Erlingur, Ernest, Espólín, Etilríður, Evelyn, Eyhlíð, Eyjólfsína, Eylín, Eyþrúður, Falur, Fan

, Finnbogi, Finnvarður, Fjölvar, Flóra, Flórentína, Folmar, Folmer, Frances, Francis, Franzis, Freymundur, Friðbe

iðgjarn, Friðlaug, Friðlín, Friðmundur, Friðrika, Friðrikka, Friðvin, Fríða, Frosti, Frugit, Frúgit, Fönn, Gabrie

, Gamli, Garibaldi, Garíbaldi, Gauthildur, Gefjun, Geirbjörg, Geirfinnur, Geiri, Geirmar, Geirmundur, Geirvaldur, 

stfríður, Gideon, Gilbert, Gilsfjörð, Gídeon, Gísella, Gíslheiður, Gneisti, Gottfred, Gottfreð, Gottfrið, Grani, 

ðberta, Guðbrandína, Guðjón, Guðlaug, Guðmey, Guðníus, Guðrún, Guðvarður, Gunilla, Gunnbjört, Gunnfríður, Gunnþór

lína, Hafrún, Hagar, Hallageir, Hallargeir, Hallbjörn, Hallfreð, Hallfreður, Hallmann, Hallvarður, Hanna, Hans, Ha

 Heiðmundur, Heilmóður, Hektor, Helgeir, Hemingur, Hemming, Henry, Henrý, Herborg, Herleifur, Herta, Hertha, Hier

a, Zindía, Indíus, Indriðína, Ingberg, Ingebrekt, Ingibjartur, Ingibjörg, Ingigunnur, Ingimaría, Ingiríður, Ingive

Uppfletti- og fræðirit  
um nöfn Íslendinga  
í aldanna rás 

 sex þúsund nöfn

 uppruni og merking

 tíðni, beyging og  
  mismunandi ritháttur

Dr.  Guðrún Kvaran,  höfundur  
bókar innar,  er  e inn helst i  
sér f ræðingur  landsins  á  
sv ið i  mannanafna

Hvað á barnið að heita?
Veistu hvað nafnið merkir?
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fyrst og fremst ódýr

OPIÐ 1. MAÍ
Í ÖLLUM VERSLUNUM

KRÓNUNNAR

50%555505500000000
afsláttur 400%4444000000000

afsláttur

Verð áður 1698 kr. kg
G ííGGGrrísísasaahhnanaakkkki,i, úrúrrb.b.

kr.
kg849

Verð áður 1498 kr. kg
ggnpakkniGrísakótileettur, magnparísarG íGrísar sGrísaksGrGrísakóís etaísakótíG ttti

gg
Grrísísasaakókót pur, magil pt agnpakknur magnpakkettur magnpakknt tt ri ingkknilóttiileletettttutuur,r, mamagaggnnpapaakkkkningniningng

kr.
kg899G hííGGGrrísísasaahhnanaakkkki memeeð bebeeininni

698kr.
kg

ÍÍÍÍ rrrrkkkkúúúúújjjkjúúkkkkmatvæli. matvæli ksl iilltvætvttttaammmmmmllss kvæs væ kj kks kklingabringurm úi kjússl.. mamatatvtvævæælili kjjújúkúk rrbbaaggggnnnniill bbi abrkliliningngagabbr uuuuggggnnnniiiriningngugurrurÍÍÍÍ

1998kr.
kg

í pk.
4

SSStjörnurúnstykki, gróf, 4 í pk.ttjtjöjörörrnnuurúrúnúnsnststtyykki, gróf, 4 í pkkki,i, ggrórófóf,f, 4 í pk.pk.k.

199kr.

pk.

KKKringlur, grófar, 3 í pk.rriningnggluluur,r, ggróróffar 3 íófafaar,r, 3 í pk.ppk..k.

199kr.

pk.

í pk.
3

SSSúkkulaðibitakökur, 3 í pk.úúkúkkkukuulalaðaðiðiibbititataakökökökukuur,r, 3 í pkppk.k.

199kr.

pk.

í pk.
3

PPPPanini, 3 í pk.3 í pkninn nnaniniaaannininni,i, 3 pk.kpí ppk.k.

199kr.

pk.

ÍÍÍ gabringurjúúkling. matvæli kjsl kj kkmat i ú. ll m úúka ks æli kjmatvæssl.l. mmatttvvæælli kjkjjúúkllingabrklliingngagaabbringuriingngugururÍÍ

Nýbakað og ódýrt!

í pk.
3

pk.garar m/rar mGrillborgarar m/rar mGrillborgGrillborggGG llborga aG íí pkkk í4 stk44ði 4uurra//m/brauði 4 sttrrrrrr sttrrrr 44GGrillborgarar m/brauði 4 sm ðmmrrb bg aG rrrillbor rGrillborgarar m/brauði 4 stk íii brauði 4 stkG llb /b ð 4 k í/brauði, 4 stk. í Grriilllblbboorgrgagaararaar m/m/b/bbraraauðuðði,i, 4 ststtk.k. í ppppkpkppk..k.

698 kr.
pk.

KKKKKKKK k.ppnu sushi, 8 bitar íón , 8 b í ppkbitabrró hi,u su 8nu sushi, 8 bitanu ur nu sushi 8 bitarsusn h b8 rr t8ó s s i iró h 8rórónónnu susususshi,i, 8 bbititataar ppkpí pkí ppk..k.

798 kr.
pk.

Gj f k tGjafakort KK ó f trónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT



40000%444444400000000
afsláttur

Verð áður 3998 kr. kg
e, erlentyee,yegnautta Ribb EyUng RUngnaut Rngn aauta RUngn ta Rngnaut RUUnUngnggnanaaututata R ,Ei Ey rrb y ri EERiib EyEyeye,e, eerlentt

g
lentrleleentnt

2399kr.
kg

3444%3333433444444444
afsláttur

Verð áður 1498 kr. kg
óti New York eðajó Yorkpá sspjahnakki áGrís p rr n YYhnakki á spjóti NG i Newí i p tahnakki á spjóti New York eðaG rr kkk kkkG pspjóti New York eðís hnakki á spjóti New York eðawG tr riGrí óó ois s óóti New York eðaóahnaísaG kkki á pjótí hG ti N Y k ðYj N

gg
GGrrísísasaahhnanaakkkki á sspjpjójótótti NeNeew YoYoorrk eeðaða

y ðyddaað/rósmarin kryr/rósmarin krymarvíta hvítl./eða h //hh .títla // mrósmð sa mmhv óeð ítl /rósmarimarhvítð lí l / ó
pjppj

eeðaða hvhvvítíttl.l../r/rórósóssma innna ddrr n kryrin kryddaaðkryddkrydmaarrinin kkryrydyddadd ðd ðddadaað

998kr.
kg

s gggggggggggEEEEEEEEEEEEE lssE ssEEEEgggi ssi sEEE lsEgEggiilsls KKKKKKKKKKKKKKKKKK ,ri talist ,,llllllllarrrrrr sttasrrrr tr tissttaaaai llllrrisiststataalll,l, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ceex nnnnnnaaaeeexxxeexxx ccaannnnnnnncccccaannnneeexxieexexxiciccaan-LLL , 2 l2me 2222222me, 2mei 2imimeme,e, 2 ll

189 kr.

stk.

krkkr

ÓFROSIÐ

., 350 ml50 Úrvals grillsósur, 2 tes grillsósur 2 teg 350 ml50 mgÚ llla sóss rÚr ss sv grr illsóss ólllÚÚrÚrvrvavaalsls ggrriilllslsósósósu g ,g, 2 teg.,u 2 teg.22 teg., 3ur 2 teg 3tteg 3r 32 teg 3suur,r, 2 tetegeg.g., 350055555535 m00 mmmm50 mlll

279 kr.

stk.

KKKK g sloogg´sgellooogggll sgg sel oo slleelllologogggg´sKKKK SSS cialpepppppep cecipe iapepececciaalliaal KKKKKKKKKKKK g, 500 g0 g0 g, 500555555, 5000005500555555500, 5500 gggg

465 kr.

pk.

KKK 1 33ðarefur 1rónuís Brarrróónuírórórón g 11nuís Bu uBrag rr rs efðan ðgg r rís BrBragðgB ð 1ónnuuísís BrBraragagðgðaðaarereefufuur 1 33 l3333 l
589 kr.

stk.

MMMars, Twix, aaarsrs,s, TwTwwixix,x, SSSS ers,nickeini erskeknicicckekeersrs,s,
Bounty og BoBoouuntntyty ogog MMMMM yyky WWayilky Wky WWWiillkyky WaWayay

99kr.

stk.

2
lítrar

LLL ddaðydddaðambalæri yda i, kryambalæri yk, rr aambalæri ddk aaa æri, kryddmbalæa b kba ær rya aæ kr rkm kiaambabalælææriri,i, kkryrydyddddadaðaðLLL

1299kr.
kg

500%555500000
afsláttur500%555500000

afsláttur

Verð áður 239 kr.
plipGul epGuGGul epul eepliplili

119kr.
kg

Verð áður 198 kr.
MMM frá Uaísstönglar ferskir faaaísísssststötönöngngglalaar fefeersrsskkirir rárá Ur Ufrfrárá UUSASASSSASA

99kr.
stk.

Ferskt og gott

, 333, 33 gðarefur, 1ónuís Braó g , 1unuís B aau uónnuuísís BBrragagðgððaarrefffuurr, 1,, 33 l, 333 l

First FiFirirsrstst PPP átar, 1 kgbártöflubrice kkarriceeeeeeeeeeee rrrrrrrrrtttttttttkkkkkkkkkkk k,rrrrrrrrr t átaaaaaaaaaa 1fi uc lub kkk aáartöö b takkkkkkkkkkaaaaaaaa kc bc kkkkkkkk kc rrrrr c tö báflub t kgtökkkkkkkkkkkkkaaaaarttttttttttöfi kk örricicce kakaartrtötöföflfluluubábátátataar,r, 1 kggkg

379 kr.

pk.

1 
kg

gg

kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

SSjá tí ljá opnunartíma verslana SSS KK órónunnar 
á www.kronan.is
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folk@frettabladid.is

Þegar 
maður túrar 
með svona 
strákum getur 
ekkert gengið 
fram af manni 
eftir það.

STORME 
WHITBY-GRUBB

SÝNINGARTÆKI, SKILAVARA OG ÚTLITSGÖLLUÐ 

TÆKI Á MIKIÐ LÆKKUÐU VERÐI.

KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP

LAGERHREINSUN
Í SKEIFUNNI

LAUGARDAG OG SUNNUDAG

Storme Withy-Grubb 
frá Englandi tekur þátt 
í fræðslukvöldi Útóns á 
þriðjudaginn. Hún hefur 
skipulagt tónleikaferðir 
með frægum hljómsveit-
um á borð við Bloc Party, 
Kaiser Chiefs, CSS og hina 
íslensku Mínus. 

Hin þrítuga Storme Whitby-Grubb 
frá Englandi tekur þátt í fræðslu-
kvöldi Útóns, útflutningsskrif-
stofu íslenskrar tónlistar, á þriðju-
dagskvöld þar sem hún 
ræðir um reynslu sína 
af skipulagningu tón-
leikaferðalaga með 
hljómsveitum á borð við 
Kaiser Chiefs, CSS, The 
Datsuns, We Are Scient-
ists og Mínus. Auk þess 
var hún framkvæmda-
stjóri Bloc Party á tón-
leikaferð hennar um 
heiminn 2007.

Storme hóf feril sinn 
árið 1999 hjá þáverandi 
útgáfufyrirtæki Sigur 
Rósar, hinu enska Fat 
Cat Records. Árið eftir 
flutti hún til Íslands og gerð-
ist aðstoðarkona Sigur Rósar og 
starfaði hjá Smekkleysu. „Ég var 
nítján ára og vildi ekki lengur búa 
hjá mömmu. Ég bað um að fá að 
fara til Íslands og þeir samþykktu 
það,“ segir Storme um stjórn-

endur Fat Cat Records. „Ég var í 
hlutastarfi hjá Smekkleysu í lítilli 
skrifstofu við Klapparstíg og þar 
var alveg frábært. Á meðan vinir 
mínir voru á fullu í háskólanámi 
bjó ég í Reykjavík, hékk á Kaffi-
tári og drakk kaffi flesta daga,“ 
segir hún og hlær.

Storme stjórnaði einnig kynn-
ingarmálum fyrir Airwaves-
hátíðina í tvö ár. Árið 2002 flutti 
hún aftur heim til London. Fyrsta 
tónleikaferðalag hennar var með 
múm þar sem hún seldi ýmsan 
varning fyrir hljómsveitina. Að 
því loknu fór hún á tónleikaferð-
ir með Yeah Yeah Yeahs, Inter-

pol og The Rapture og 
seldi fyrir þær varning. 
Árið 2002 skipulagði 
hún sína fyrstu tónleika-
ferð, þar sem rokkar-
arnir í Mínus voru skjól-
stæðingar hennar, en 
hún hafði áður starfað 
fyrir þá hjá Smekkleysu. 
„Ég lifði það af og er 
því enn hér til að segja 
sögu mína,“ segir hún 
hlæjandi en Mínus-liðar 
skemmtu sér vel í ferð-
inni. „Ég lærði mikið á 
þessari ferð. Þeir höfðu 
ekki farið í tónleikaferð 

um Bretland áður og ég hafði ekki 
stjórnað tónleikaferð áður. Ég var 
21 árs og varð að standa á eigin 
fótum á hverjum einasta degi. 
Þegar maður túrar með svona 
strákum getur ekkert gengið fram 
af manni eftir það.“ 

Fyrir tveimur árum fékk Storme 
leið á tónleikaferðalögum eftir sjö 
ára keyrslu og vildi prófa eitt-
hvað nýtt. „Ég vildi ekki vera sex-
tug kona á túr með engin börn og 
engan mann. Það hljómar sem 
andfeminískt viðhorf en jafnvel 
stjórnsöm viðskiptakona eins og 
ég þarf stundum ást í líf sitt.“ Hún 
stofnaði fyrirtækið Little Touring, 
sem hefur vaxið hratt að undan-
förnu. „Ég vildi stjórna tónleika-
ferðum með smærri hljómsveit-
um heiman frá mér og eitt fyrsta 
bandið var For a Minor Reflection. 

Kúnnunum fjölgaði mjög fljótt og 
fyrirtækið stækkaði. Núna vinna 
þar fjórir til fimm starfsmenn og 
25 manna hópur er einnig á víð og 
dreif á tónleikaferðum.“ Á meðal 
hljómsveita sem eru á mála hjá 
Little Touring eru CSS, Noah and 
the Whale og The Horrors. Storme 
hlakkar til að koma til Íslands og 
taka þátt í Fræðslukvöldi Útóns í 
Norræna húsinu á þriðjudagskvöld. 
„Vonandi verða þarna kunnugleg 
andlit og ef einhver vill fá góð ráð 
eða einhverja hjálp verð ég til stað-
ar.“  freyr@frettabladid.is

Lifði af tímann með Mínus

SKIPULEGGUR TÓNLEIKAFERÐIR Storme Whitby-Grubb hefur skipulagt tónleikaferðir 
fyrir margar frægar hljómsveitir.

24 STUNDA  samfélagsþjónusta þykir næg refsing fyrir Gossip Girl stjörnuna Chase Crawford. 
Hann var handtekinn í júní í fyrra með marijúana og þykir sleppa vel. 

Meryl Streep losnar ekki svo 
auðveldlega við hlutverk sitt í 
söng-og dansmyndinni Mamma 
Mia sem varð algjört fyrirbæri í 
kvikmyndahúsum víða um heim. 
Þetta segir mótleikari hennar, 
Richard E. Grant, en þau leika 
saman í kvikmyndinni Iron Lady 
sem fjallar um breska forsætis-
ráðherrann Margréti Thatcher.

Grant segir í samtali við Daily 
Mail að þegar hann og Streep 
voru að leika í alvarlegum senum 
hafi Streep nýtt tækifærið þegar 
stundarfriður gafst og raul-
að fyrir hann lög Abba-flokks-
ins. „Það var eitthvað verulega 
skondið við að sjá hana í hlut-
verki Thatcher að syngja Abba-
lög,“ segir Grant í samtali við 
Daily Mail.

Syngur Abba 
á tökustað

SÖNGKONA Meryl Streep á það til að 
bresta í söng á tökustað og bregður þá 
yfirleitt fyrir sig Abba-lögum.



RISA
MARKAÐUR

HINN EINI SANNI

NÚ AÐ MIÐHRAUNI 2, GARÐABÆ
við hliðina á Dýraríkinu

Útsöluvörur frá

ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKUÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKUÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

NÝJAR VÖRURNÝJAR VÖRURNÝJAR VÖRURNÝJAR VÖRUR
laugardag   milli kl. 12:00 og 18:00

sunnudag, 1. maí   milli kl. 12:00 og 18:00
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Leikkonan January Jones, sem 
sló í gegn í sjónvarpsþáttunum 
Mad Men, á von á sínu fyrsta 
barni. Leikkonan vill þó ekki 
gefa upp faðerni barnsins.

„January á von á sínu fyrsta 
barni nú í haust. Hún hlakkar 
mikið til þessa nýja kafla í lífi 
sínu og að takast á við móðurhlut-
verkið,“ stóð í tilkynningu frá 
talsmanni hennar. 

Jones átti í stuttu sambandi 
við giftan kokk um mitt síðasta 
ár auk þess að hafa átt í sam-
bandi við gamanleikarann Jason 
Sudeikis, sem er hvað þekkt-
astur fyrir leik sinn í þáttunum 
Saturday Night Live. Sambandi 
Jones og Sudeikis lauk í desemb-
er í fyrra.   

Ólétt stjarna

ÓLÉTT January Jones á von á sínu fyrsta 
barni í haust.   NORDICPHOTOS/GETTY

Isaac Brock og félagar í hljóm-
sveitinni Modest Mouse vinna nú að 
fimmtu breiðskífu sinni. Á meðal 
þeirra sem hafa unnið með hljóm-
sveitinni í hljóðverinu er rapparinn 
Big Boi úr OutKast-dúettinum, en 
ekki liggur fyrir hvað hann hefur 
fram að færa.

Big Boi greindi frá þessu á Twitter-
síðu sinni og bætti við að meðlimir 
Modest Mouse væru svölustu kettir 
allra tíma (e. coolest cats ever).

Útkoman verður eflaust forvitni-
leg, en Modest Mouse gaf síðast út 
plötu árið 2007, en það var hin ágæta 
We Were Dead Before the Ship Even 
Sank. Óvíst er hvenær nýja platan 
kemur út.

Big Boi með Modest Mouse

ÓLÍKIR LISTAMENN Big Boi og drengirnir í Modest Mouse eiga fátt sameiginlegt.

Breski leikarinn Ray Winstone 
segist ekki sjá eftir því að hafa 
hafnað hlutverki í bandarísku 
sjónvarpsþáttaröðinni The Wire. 
Því hefur verið haldið fram að 
þættirnir séu meðal þeirra bestu 
sem framleiddir hafa verið í 
bandarísku sjónvarpi og jafn-
vel borgarstjórinn í Reykjavík, 
Jón Gnarr, setti það sem skilyrði 
fyrir meirihlutaviðræðum að við-
komandi oddviti hefði horft á 
allar þáttaraðirnar.

Winstone, sem yfirleitt leikur 
mikla harðhausa, sagðist ekki 
geta hugsað sér að vera fjar-
verandi frá fjölskyldu sinni í 
svona langan tíma. „Ef ég hefði 
verið ungur hefði ég velt þessu 
fyrir mér, að flytja til Ameríku. 
Mér bauðst hlutverk í The Wire 
og það var sennilega best fyrir 
alla að ég hafnaði því. Stelpurn-
ar mínar voru bara á viðkvæm-
um aldri og ég hefði aldrei getað 

hugsað mér að vera frá 
þeim í sjö mánuði eins 
og tökuplanið gerði 
ráð fyrir.“

Sér ekki eftir 
The Wire

FJÖLSKYLDU-
MAÐUR Ray 
Winstone 
hafnaði 
hlutverki í 
The Wire 
til að geta 
verið með 
fjölskyldu 
sinni.

Glamúrfyrirsætan Katie Price 
er stödd í Argentínu þar sem hún 
nýtur lífsins með nýjum kærasta. 
Price er þó dugleg að fylgjast 
með gangi mála heima á Englandi 
og gagnrýndi fyrrverandi eigin-
mann sinn, Peter Andre, fyrir að 
leyfa börnum þeirra að koma fram 
í sjónvarpsþætti hans. Price tjáði 
óánægju sína á Twitter-síðu sinni. 
„Ég heyrði að einhver væri aftur 
að nota börnin mín í sjónvarps-
þættinum sínum. Ætli þessi þátt-
ur væri jafn vinsæll ef ekki væri 
fyrir börnin? Ég velti því einn-
ig fyrir mér hvort þau fái borgað 
fyrir þátttöku sína í sjónvarpsþætt-
inum?“ skrifaði Price á síðu sína.

Reið út í Andre

ÓSÁTT Katie Price er enn og aftur ósátt 
við fyrrverandi eiginmann sinn, Peter 
Andre. NORDICPHOTOS/GETTY
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Leikkonan Jessica Alba segist 
vera sjúk í mat eftir að hún varð 
ófrísk að sínu öðru barni. Fyrir 
á hún hina tveggja ára Honor 
Marie með eiginmanni sínum 
Cash Warren. „Stundum get ég 
ekki hætt að hugsa um mat. Ég 
get alltaf borðað melónur og 
þegar ég gekk með Honor var ég 
líka sólgin í ávexti,“ sagði Alba, 
sem hámar einnig í sig ostborg-
ara og súrsaðar gúrkur. „Ég 
held ekki aftur af mér og borða 
bara hvað sem er.“ Alba reynir 
að halda aukakílóunum í skefj-
um með því að hreyfa sig fimm 
sinnum í viku í hálftíma til eina 
klukkustund í senn.

Sjúk í mat á 
meðgöngu

SJÚK Í MAT Jessica Alba hefur hámað í 
sig mat síðan hún varð ófrísk.

Leikstjórinn Gaukur Úlfarsson 
er ánægður með viðtökurnar sem 
heimildarmynd hans Gnarr fékk á 
kvikmyndahátíðinni Tribeca í New 
York. 

Nóg var að gera hjá honum og 
borgarstjóranum Jóni Gnarr, sem 
myndin snýst um, við að svara 
spurningum fréttamanna. „Við 
vorum eiginlega að allan tímann. Ef 
við vorum ekki á sýningum á mynd-
inni vorum við í viðtölum,“ segir 
Gaukur, sem ræddi við stóra fjöl-
miðla á borð við Wall Street Journ-
al, Variety og NBC. „Við sögðum 
nei við Biography Channel og alls 
konar stór blöð því þetta var svo 

mikið. Þú getur rétt ímyndað þér 
landkynninguna og kynninguna á 
Reykjavík.“

Myndin var sýnd þrívegis á hátíð-
inni og var uppselt í öll skiptin. 
Gagnrýnendur voru einnig jákvæðir 
að mestu leyti. „Sumum finnst skrít-
ið að þarna var ekki verið að kafa 
ofan í hlutina fram og til baka. Mitt 
sjónarhorn var ekki þannig. Ég tók 
bara upp það sem gerðist og límdi 
saman úr því mynd,“ segir Gaukur. 

Gnarr verður næst sýnd á 
stærstu heimildarmyndahátíð Norð-
ur-Ameríku, Hot Docs, í Toronto í 
Kanada sem hófst á fimmtudag og 
lýkur 8. maí. 

Vinsælir á Tribeca

ÁNÆGÐUR Gaukur 
Úlfarsson er 
ánægður með við-
tökurnar sem Gnarr 
fékk á Tribeca-
hátíðinni.

Fyrirsætan Miranda Kerr eignaðist son-
inn Flynn í byrjun janúar á þessu ári. 
Kerr er komin aftur til vinnu og segist 
þakka grannan vöxt sinn heilsusamlegu 
líferni. 

„Ég passa mig á að sofa nóg og drekka 
nóg af vatni, þannig viðheld ég heilsu 
minni. Auk þess borða ég mjög hollan 
mat því þá verð ég orkumeiri. Ég elska 
spínat, lárperur og brokkólí,“ sagði 
fyrirsætan í nýlegu viðtali. Ásamt því 
að borða hollt og sofa nóg stundar Kerr 
reglulega jóga og hugleiðslu, en hún 
aðhyllist búddatrú. Fyrirsætan gift-
ist leikaranum Orlando Bloom í ágúst í 
fyrra og eiga þau saman soninn Flynn, 
eins og áður hefur komið fram.

Elskar spínat

HEILSUSAMLEG Miranda Kerr lifir heilsusamlegu lífi 
sem auðveldar henni að viðhalda fallegu vaxtarlagi 
sínu. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Emma Watson úr 
Harry Potter-myndunum hefur 
vísað á bug fregnum um að hún 
hafi hætt í Brown-háskólanum 
á Rhode Island í Bandaríkjun-
um vegna þess að hún hafi verið 
lögð í einelti. Watson ákvað fyrir 
skömmu að taka sér frí frá námi 
í eina önn. Í yfirlýsingunni sagð-
ist hún aldrei hafa lent í einelti, 
hvorki í Brown né annars staðar. 
Hún er ekki viss um hvað tekur 
við í haust þegar þriðja náms-
árið hefst. Hugsanlega fer hún í 
nám í öðru landi.

Ekki lögð í 
einelti í skóla

EKKERT EINELTI Leikkonan Emma 
Watson var ekki lögð í einelti.

Ársfundur 2011
Ársfundur sjóðsins verður haldinn  þriðjudaginn 17. maí,

 kl. 16.00. Verður hann auglýstur nánar síðar.

Yfirlit um afkomu 2010

Borgartún 29 · 105 Reykjavík · Sími 510 7400 · Fax 510 7401 · s l@sl . is  ·  www.sl . is

Efnahagsreikningur (í flús. kr.)

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til grei›slu lífeyris

Lífeyrisskuldbindingar skv. ni›urstö›u tryggingafræ›ings

Kennitölur

Ávöxtun séreignardeildar 2010

Sjó›félagar

21.485.918
52.179.769
2.477.177
1.663.285
1.192.623

52.412
79.051.184

-524.842
2.260.627

80.786.969

2.415.384
-1.651.229
5.077.762

-88.218
-118.593

5.635.106
7.431.574

67.720.289
80.786.969

-1.709.000
-2,0%

-3.290.000
-2,7%

6,1%
3,4%
0,8%
3,8%
6.992
7.198

0,13%
81,5%
18,5%

19.112.061
43.821.329

2.473.021
419.237

1.524.097
18.189

67.367.934
-138.771
491.126

67.720.289

3.004.245
-1.039.016
7.674.332

-61.904
-80.583

9.497.074
0

58.223.215
67.720.289

-1.784.000
-2,5%

-5.146.000
-4,4%

12,7%
3,8%
2,8%
3,3%
7.425
6.181

0,13%
73,8%
26,2%

Ver›bréf me› breytilegum tekjum
Ver›bréf me› föstum tekjum
Ve›lán
Innlán og bankainnistæður
Kröfur
A›rar eignir og rekstrarfjármunir

Skuldir
Séreignarsjóður, Söfnunarleið I og II
         Samtals

I›gjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostna›ur 
Hækkun á hreinni eign á tímabilinu
Sjóðir sameinaðir sjóðnum 2010
Hrein eign frá fyrra ári
         Samtals

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar
Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum
Eignir umfram heildarskuldbindingar
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum  

Sjóðurinn hefur ekki þurft að skerða réttindi vegna falls bankanna haustið 2008 né nokkru sinni áður.

Nafnávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal
Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal
Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi lífeyrisþega
Rekstrarkostnaður í % af eignum
Eignir í íslenskum krónum
Eignir í erlendum gjaldmiðlum

Nafnávöxtun Söfnunarleiðar I sem er innlánsreikningur var 8,1% eða 5,3% raunávöxtun. Nafnávöxtun 
Söfnunarleiðar II sem inniheldur ýmiss verðbréf nam 9,8% eða 7,0% raunávöxtun. Er þetta sú ávöxtun 
sem rétthafar njóta. Heildareignir séreignardeildarinnar eru 2.260,6 milljónir króna í árslok 2010 og vaxa 
um 360,3% vegna samruna við sjóðinn.
  

Sjóðurinn er ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi mönnum sem eiga ekki kjarasamnings- 
bundna aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að 
velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign.     

31.12.2010 31.12.2009

Í  stjórn sjó›sins eru
Guðmundur Árnason formaður, Hrafn Magnússon varaformaður, Arnar Sigurmundsson, 

Friðbert Traustason, Gunnar Gunnarsson, Þorbjörn Guðmundsson, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir.
    

Framkvæmdastjóri er
Sigurbjörn Sigurbjörnsson

Traustur sjóður, 

trygg framtíð
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS
NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

-M.D.M., BIOFILMAN

GLERAUGU SELD SÉR

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3-D

THOR 3D KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30  12
THOR 3D Í LÚXUS  KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30  12
SCREAM 4 KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
HANNA KL. 8 - 10.25  16
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (1050 KR) - 3.20 - 5.45 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 1 (750 kr) - 3.20 - 5.45 L
RIO 3D ENSKT TAL ÓTEXTUÐ KL. 1 (1050 KR) L
YOUR HIGHNESS KL. 8  16
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 1 (750 kr) - 3.20 L
LIMITLESS  KL. 10.20  14

THOR 3D KL. 5.50 - 8 - 10.15* KRAFTS.  16
SEASON OF THE WITCH  KL. 8 16 
HANNA KL. 10 16 
RIO 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 6 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL KL. 2 (600 kr) L
HOPP ÍSLENSKT TAL  KL. 2 (600 kr) - 4 - 6 L

HÆVNEN KL. 5.25 - 8 - 10.35  12
THOR 3D  KL. 6 - 9  12
HANNA KL. 8 - 10.20  16
KURTEIST FÓLK KL. 3.30 - 5.45 L
RIO 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.50 (1050 KR) - 5.50 L
HOPP ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 (750 kr) - L
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 8 - 10.10 L

THOR 5, 7.30 og 10 POWER

RIO - ISL TAL 3D 2(950kr), 4 og 6

RIO - ISL TAL 2D 2(700kr)

YOUR HIGHNESS 8 og 10

HOPP - ISL TAL 2(700kr), 4 og 6

KURTEIST FÓLK 8

NO STRINGS ATTACHED 10

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

POWERSÝNING

KL. 10
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

BOXOFFICE MAGAZINE

�����

HÖRKUSPENNANDI ÞRILLER MEÐ MATTHEW MCCONAUGHEY, 
WILLIAM H. MACY, MARISA TOMEI OG RYAN PHILLIPE

POWERSÝNING
10.30 Í ÁLFABAKKA
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THOR kl. 2 - 4 - 5:30 - 8 - 10:30
ARTHUR kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
ARTHUR Luxus VIP kl. 8 - 10:30
DREKA BANAR M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
CHALET GIRL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
SOURCE CODE kl. 8 - 10:30
SOURCE CODE Luxus VIP kl. 5:50
UNKNOWN kl. 8 - 10:30
MÖMMUR VANTAR Á MARS 3D M/ ísl. Tali kl. 2
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1:30

7
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 IL TROVATORE Ópera í Beini útsendingu kl. 5
LINCOLN LAWYER 5:30 - 8:50 - 11:20R (sunud. kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30)

ARTHUR kl. 8 - 10:20 (Sýnd sunud.kl. 5:50 - 8 - 10:20)( )( ý )
RED RIDING HOOD kl. 8 - 10:20
DREKA BANAR M/ ísl. Tali kl. 1:50 - 3:40 (Sýnd sund. kl. 2 - 4)

BARNEY´S VERSION kl. 5:30
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:30
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 3:40

NÚMERUÐ SÆTI

L

7

12
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12

10

L

L

L

THOR kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
DREKA BANAR M/ ísl. Tali kl. 2
HOP M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 8
SOURCE CODE kl. 10:30

CHALET GIRL kl. 4 - 6 
THE LINCOLN LAWYER kl.  8 - 10:20
DREKABANARNIR ísl tal kl. 4 - 6 
ARTHUR kl.  8 - 10:20

THOR 3D kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
LINCOLN LAWYER kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
ARTHUR kl. 8 - 10.30
RIO 3D M/ ísl. Tali kl. 3.00 - 5.30
RIO 2D M/ ísl. Tali kl. 3.00
SOURCE CODE kl. 5.40
CHALET GIRL kl. 8
RED RIDING HOOD kl. 10.20

POWERSÝNING

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOÐÐÐSSÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝNNIINNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTILBOOÐSSÝSÝNINGAR
RR MEÐMEÐMEÐEÐM GGRÆGG U OGU OGOGU APP Í Í  ÍÓ Ý GUM SAMBÍÓA KR 950950 Á GRÁ ÆNT OGOG KR 7R 7777700 Á00 Á0 ÁÁÁÁÁÁ APPAPAPAP ÍÍÍMMEERRKKTATAAR MMEÐEÐ GGRÆRÆNÆNNU OOG AAPPPPEELLSSÍNÍNNUGUGGUULLU Í BBÍÓÍÓAÓAAUUGGLÝLÝSÝSSININGNGGUUM SASAAMBMBBÍÓÍÓAÓA KKR.R. 995050 Á GGRÆRÆNÆNNT OOG KKR.R. 707000 Á AAPPPPEELLSSÍNÍNNUGUGGUULLT

Sálarsérfræðingurinn Tobi-
as Fünke er ein af eftir-
minnilegri persónunum úr 
sjónvarpsþáttunum Arrest-
ed Development. Í þáttun-
um klæddist hann gjarn-
an gallastuttbuxum, eða 
„cutoffs“. Þær verða það 
heitasta í strákatískunni í 
sumar.

Gallastuttbuxur hafa verið vinsælar 
meðal karlpeningsins bæði í Svíþjóð 
og Danmörku undanfarin sumur. Nú 
hefur þessi tíska náð hingað til lands 
og að sögn Sindra Snæs Jenssonar, 
verslunarstjóra í Gallerí Sautján, 
hafa stuttbuxurnar rokið út.

„Stuttbuxurnar hafa verið vin-
sælar í Skandinavíu undanfarin ár, 
en við virðumst hafa verið aðeins 
lengur að taka við okkur. Buxurnar 
hafa þó verið til hjá okkur í svolítinn 
tíma en þá alltaf í litlu magni því það 
voru fáir sem lögðu í þetta,“ útskýr-
ir Sindri Snær. Hann segir starfs-
menn verslunarinnar þó hafa koll-
fallið fyrir þessari tísku og sjálfur 
á hann þónokkrar útgáfur af stutt-
buxunum og frá ólíkum tískumerkj-
um. Tíðin virðist eitthvað vera að 
breytast því undanfarið hafa bux-
urnar rokið út. „Menn eru að „fíla“ 
þetta og taka betur við ráðlegging-
um okkar sem vinnum hér. Þónokkr-
ir fótboltastrákar og aðrir töffarar 
hafa fest kaup á svona stuttbuxum. 
Við eigum því örugglega eftir að sjá 
marga smekkmenn klæðast þessu í 
sumar,“ segir hann.

Inntur eftir því hverju menn eigi 
að klæðast við slíkar stuttbuxur 
segir Sindri Snær að lágir strigaskór 
og flottur bolur eða skyrta verði það 
heitasta í sumar.   sara@frettabladid.is

Gallastuttbuxur slá í gegn

STUTTAR SLÁ Í GEGN
Samkvæmt Sindra Snæ Jens-
syni eiga smekkmenn að klæðast 
gallastuttbuxum í sumar vilji 
þeir tolla í tískunni. Gossip Girl-
stjarnan Penn Badgley er augljós-
lega hrifinn af gallastuttbuxunum. 
Upphaf tískunnar má rekja til 
sálarsérfræðingsins Tobias Fünke 
úr Arrested Development.
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www.bioparadis.is

BOY

A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP

BLUE VALENTINE

FOUR LIONS

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 20:00, 22:10

18:00, 20:00, 22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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&
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BARA GÓÐAR MYNDIR

LAUGARDAGUR / SUNNUDAGUR

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ

 KL.2 BORGARBÍÓ

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3D OG 2DMEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3D OG 2DMEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3D OG 2D
 KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.2 BORGARBÍÓ

3D 2D&  KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ 3D
3D
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Breska tónlistartímaritið NME 
kannar um þessar mundir hvaða 
listamaður er magnaðasti popp-
tónlistarmaður allra tíma. Hvorki 
meira né minna.

Lesendur NME sjá um valið og 
þessa stundina er engin önnur 
en Katy Perry á toppnum. Hún 
er sem sagt magnaðasti popp-
tónlistarmaður allra tíma að mati 
lesenda NME. Á hæla hennar 
koma svo Madonna og Lady Gaga 
í öðru og þriðja sæti.

Á meðal annarra tónlistar-
manna á topp tíu eru Britney 
Spears, Cyndi Lauper, sem 
kemur einmitt fram á tónleikum 
í Hörpu í sumar, Cher og popp-
kóngurinn Michael Jackson heit-
inn.

Katy Perry 
leiðir listann

BEST? Katy Perry er magnaðasti poppari 
allra tíma að mati lesenda NME.

Rapparinn Ja Rule hefur tjáð sig 
í fyrsta sinn um yfirvofandi fang-
elsisvist sína. Hann byrjar í júní 
afplánun á tveggja ára dómi sem 
hann fékk fyrir vopnaburð árið 
2007. Ja Rule, sem heitir réttu 
nafni Jeffrey Atkins, er reiðu-
búinn að fara í steininn en finnur 
til með eiginkonu sinni og þrem-
ur börnum þeirra. „Ég er brjál-
aður út í sjálfan mig. Dóttir mín 
er fimmtán ára og er á leiðinni í 
menntaskóla. Hún þarf á föður 
sínum að halda. Strákarnir mínir 
þurfa líka á mér að halda, rétt 
eins og konan mín. Pabbi klúðraði 
sínum málum,“ sagði hann.

Brjálaður út 
í sjálfan sig

Í STEININN Rapparinn Ja Rule er á 
leiðinni í steininn í júní.

Ítalinn Giorgio Gosetti hefur verið ráðinn dag-
skrárstjóri Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í 
Reykjavík, RIFF. „Ég get fullyrt það að hann 
er tvímælalaust einn af bestu dagskrárstjór-
um í Evrópu og þótt víðar væri leitað,“ segir 
Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF. 

Gosetti hefur stjórnað dagskránni Venice 
Day á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum þar sem 
athyglinni er beint að óháðum myndum. Áður 
stjórnaði hann kvikmyndahátíðinni í Róm. 
„Það er mikilvægt fyrir okkur að vera með 
gott fólk í dagskrárdeildinni sem hefur sam-
böndin og þekkinguna til að geta náð í bestu 
myndirnar. Það er frábært að maður af þessu 
kaliberi hafi áhuga á hátíðinni og vilji vinna 
með okkur,“ segir Hrönn sem vonast til að 
hann starfi næstu þrjú árin fyrir RIFF. Gosetti 

verður dagskrárstjóri Vitrana sem er keppnis-
flokkur hátíðarinnar og verður sérlegur ráð-
gjafi um aðra dagskrárhluta. Hann tekur við 
starfinu af Grikkjanum Dimitri Eipides sem 
hefur unnið fyrir hátíðina frá árinu 2005. 

Töluverð óvissa var um framtíð RIFF fyrr á 
árinu en núna eru hlutirnir komnir í betri far-
veg. Þar hjálpar til Media-styrkur sem hátíðin 
fékk hjá Evrópusambandinu upp á tæpar sex 
milljónir króna. Síðast fékk RIFF þennan 
styrk árið 2009. „Það eru ekki margar hátíðir 
sem fá þennan styrk. Hann skiptir sköpum 
fyrir okkur,“ segir Hrönn. 

Höfuðstöðvar hátíðarinnar, sem verður 
haldin í áttunda sinn í haust, hafa einnig verið 
færðar yfir á Tjarnargötu 12 við hliðina á 
Tjarnarbíói.  - fb

Ítalskur dagskrárstjóri ráðinn til RIFF

NÝR DAGSKRÁRSTJÓRI Ítalinn Giorgio Gosetti hefur 
verið ráðinn dagskrárstjóri Alþjóðlegrar kvikmyndahá-
tíðar í Reykjavík.

Í FULLUM GANGI Í PERLUNNI

FRÁ 21. APRÍL TIL 15. MAÍ
GÍFURLEGT ÚRVAL AF ÖLLUM TEGUNDUM 
TÓNLISTAR, HLJÓÐBÓKA OG DVD MYNDA 

Í FULLUM GANGI Í PERLUNNI
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SIGURÐUR INGIMUNDARSON  skrifaði í gær undir tveggja ára samning um að þjálfa karlalið Keflavíkur. Þetta 
verður í þriðja sinn sem Sigurður tekur við karlaliði Keflavíkur en þjálfaði liðið einnig frá 1997 til 2003 og frá 2004 til 2008. 

Sigurður hefur gert Keflvíkinga fimm sinnum að Íslandsmeisturum, síðast árið 2008, en liðið varð Íslandsmeistari á hans 
fyrsta tímabili með liðið bæði 1996-97 og 2004-2005.

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins

Grand Hóteli 12. og 13. maí 2011

Vorráðstefna
XXVI

  Fimmtudagur 12. maí
 Fundarstjóri: Ingólfur Einarsson, barnalæknir.

 8:30-9:00 Skráning og afhending gagna.

 9:00-9:10 Setning.  

 9:10-9:45 Meðferð persónuupplýsinga – hvað ber að varast?
  Vigdís Eva Líndal, lögfræðingur hjá Persónuvernd. 

 9:45-10:20 Trúnaður við skjólstæðinga og barnavernd - hvað ræður för?
  Hrefna Friðriksdóttir, dósent við lagadeild Háskóla Íslands. 

 10:50-11:25 Mannauður í þjónustu við fatlað fólk – þekking, þjálfun, 
líðan.

  Sólveig Steinsson, þroskaþjálfi hjá fjölskyldusviði Garðabæjar og 
Kristrún Sigurjónsdóttir, þroskaþjálfi hjá Borgarbyggð.

 11:25-12:00 Samskipti á vinnustað – hlutverk handleiðslu.
  Þórkatla Aðalsteinsdóttir, sálfræðingur hjá Líf og sál.

 13:00-15:00 Málstofur: Frá greiningu til íhlutunar.
  Málstofa A: Sjá nánar á www.greining.is
  Snemmtæk íhlutun – notkun færnimiðaðra matstækja
  Kynntar verða leiðir til að þróa einstaklingsmiðaðar námskrár út frá 

færnimiðuðum matstækjum fyrir börn á leikskólaaldri.

  Málstofa B: Sjá nánar á www.greining.is
  Að lesa úr niðurstöðum og nýta til gagns.
  Kynntar verða leiðir til að vinna með niðurstöður greininga til 

hagsbóta fyrir börn með þroskaraskanir á grunnskólaaldri.

 15:20-16:00 Þroska- og hegðunarvandamál barna á skólaaldri – næstum 
því „normal“.

  Laufey Ýr Sigurðardóttir, barnalæknir hjá Greiningar- og 
ráðgjafarstöð.

  Föstudagur 13. maí
 Fundarstjóri: Guðrún Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi.

 9:00- 9:35 Fjölskyldur innflytjenda – samskipti í ljósi ólíkrar 
menningar.

  Hrefna Magnúsdóttir, þroskaþjálfi hjá Fjölmenningarsetri.

 9:35-10:10 Hver er í fjölskyldunni – börnin mín, börnin þín og 
hvað með fyrrverandi?

  Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi hjá Stjúptengsl.

 10:40-11:20 Flækjustig í þjónustu við fatlað fólk og leiðsögn um 
kerfið.

  Halldór Gunnarsson, félagsráðgjafi hjá Borgarbyggð.

 11:20-12:00 Valdefling foreldra – að berjast fyrir barnið sitt.
  Ásta Kristrún Ólafsdóttir, sálfræðingur og foreldri.

 13:00-15:00 Málstofur: Kynningar á rannsóknar- og þróunar-
verkefnum ásamt nýjungum í starfi á sviði fatlana 
barna.

  Málstofa A: Sjá nánar á www.greining.is
  Málstofa B: Sjá nánar á www.greining.is

  Kynningar á veggspjöldum í anddyri. Höfundar 
verða á staðnum

 15:30-15:45 Ráðstefnulok – horft til framtíðar.
  Stefán J. Hreiðarsson, forstöðumaður Greiningar– og 

ráðgjafarstöðvar.

Siðfræði og samstarf

25ára
Skráning á www.greining.is eða í síma 510 8400.

Þátttökugjald: 15.000 kr. fyrir fagfólk og 9.000 kr. 
fyrir aðstandendur og háskólanema á þessu fræðasviði.

   Skráningu lýkur 5. maí.

Stærsti faglegi vettvangur 
þeirra sem tengjast börnum með 

þroskafrávik
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N1 deild karla
FH - Akureyri  28 - 26 (15 - 14)
Mörk FH (skot): Ásbjörn Friðriksson 8/2 
(10/2), Baldvin Þorsteinsson 6 (8), Ólafur 
A. Guðmundsson 6 (11), Ólafur Gústafsson 
3 (5), Halldór Guðjónsson 2 (2), Atli Rúnar 
Steinþórsson 2 (2), Örn Ingi Bjarkason 1 (5), Ari 
M. Þorgeirsson (2).
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 21/1 (47/3, 
45%).
Hraðaupphlaup: 5 (Baldvin 5).
Fiskuð víti: 2 (Örn Ingi 1, Ari M. 1).
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Oddur Gretarsson 12/2 
(14/2), Guðmundur Hólmar Helgason 4 (9), 
Bjarni Fritzson 4 (10/1), Guðlaugur Arnarsson 
2 (2), Heimir Örn Árnason 2 (9), Hreinn Þór 
Hauksson 1 (2), Daníel Einarsson 1 (2), Jón 
Heiðar Sigurðsson (1), Hörður Fannar Sigþ.(1).
Varin skot: Sveinbjörn Péturss. 14 (42/2, 33%).
Hraðaupphlaup: 8 (Bjarni 2, Oddur 2, Hreinn 
Þór 1, Guðmundur Hólmar 1, Guðlaugur 1, 
Heimir Örn 1).
Fiskuð víti: 3 (Hörður Fannar 2, Heimir 
Örn 1). Utan vallar: 10 mínútur.

Lengjubikar kvenna í fótb.
Þór/KA-Stjarnan 1-3 (1-0)
Arna Sif Ásgrímsdóttir kom Þór/KA í 1-0 í 
leiknum en Soffía Arnþrúður Gunnarsdóttir 
jafnaði metin. Ashley Bares og Inga Birna 
Friðjónsdóttir bættu síðan við mörkum og 
tryggðu Stjörnunni sæti í úrslitaleiknum í annað 
skiptið á þremur árum. 

Sænski kvennafótboltinn
Djurgården-Dalsjöfors 4-1(1-0)
Dóra María Lárusdóttir skoraði fyrsta markið 
og lagði upp það síðasta. Dóra María var tekin 
út af á 80. mínútu eða strax eftir fjórða markið. 
Guðbjörg Gunnarsdóttir og Katrín Jónsdóttir 
léku hins vegar báðar allan leikinn en þær hafa 
allar þrjár verið í byrjunarliði Djurgården í fyrstu 
fjórum umferðunum.

Þýski handboltinn
Ahlen-Hamm-TuS N-Lübbecke  27-28 (10-15)
Þórir Ólafsson skoraði tíu mörk fyrir TuS 
N-Lübbecke. Þórir skoraði sex af tíu mörkum 
sínum á vítalínunni en þetta var mjög 
mikilvægur sigur í fallbaráttunni. Einar 
Hólmgeirsson skoraði ekki í leiknum.

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI FH hefur 2-0 forystu í 
úrslitaeinvíginu gegn Akureyri um 
Íslandsmeistaratitilinn í handbolta 
eftir sigur í kaflaskiptum og 
dramatískum leik í Kaplakrika í 
gær, 28-26. Óhætt er að segja að 
leikurinn hafi verið sérkennilegur 
þar sem að liðin skiptust á að 
stjórna leiknum og raða inn 
mörkunum. Hvorugu liðinu 
tókst þó að stinga af og reyndust 
lokamínúturnar því æsispennandi.

Akureyringurinn Heimir Örn 
Árnason fékk tækifæri til að 
jafna leikinn þegar 20 sekúndur 
voru eftir en hann brenndi af í 
dauðafæri á línunni. Daníel Freyr 
Andrésson, markvörður FH, 
hafði átt frábæran leik sem hafði 
sjálfsagt sitt að segja. FH skoraði 
síðasta markið á lokasekúndunni 
og tryggði sér þar með tveggja 
marka sigur.

Atli Hilmarsson var þjálfari 
KA þegar að liðið lenti 2-0 undir 
í úrslitaeinvíginu gegn Val árið 
2002 en vann á endanum titilinn 
eftir fræga rimmu. Hann þarf 
nú að framreiða aðra eins töfra 
og Oddur Gretarsson, langbesti 
leikmaður Akureyrar í gær, hefur 
trú á að það sé hægt.

„Af hverju ekki? Við ætlum að 
mæta á æfingu á morgun, enn með 
hugann við það að við getum orðið 
Íslandsmeistarar. Við ætlum að 
byrja á því að vinna á sunnudag-
inn,“ sagði Oddur sem skoraði tólf 
mörk úr fjórtán skotum í gær.

FH-ingar byrjuðu vel í gær og 
komust yfir en þá tóku Akureyr-
ingar við sér og jöfnuðu metin. 

Þetta var í raun saga leiksins og 
þannig gekk þetta allt til leiksloka. 
Varnarleikurinn var ekki til fyrir-
myndar en markvarslan var ágæt, 
sérstaklega hjá heimamönnum þar 
sem Daníel Freyr Andrésson fór á 
kostum. Þjálfari hans, Einar Andri 
Einarsson, hrósaði honum eftir 
leikinn.

„Hann hefur komið mjög sterk-

ur inn eftir áramót og hann á hrós 
skilið. Hann hefur lagt mikið á sig 
og er að uppskera eftir það. Ég er 
virkilega stoltur af honum,“ sagði 
Einar Andri.

FH-ingar byrjuðu einnig betur 
í seinni hálfleik en Akureyring-
ar geta þakkað Oddi Gretarssyni 
fyrir að hafa hangið inn í leiknum 
því hann skoraði fimm af fyrstu 

sjö mörkum Norðlendinga í síð-
ari hálfleik. En einn maður getur 
ekki axlað alla ábyrgðina og FH-
ingar færðu sér það í nyt.

Svo virtist sem þeir væru end-
anlega að klára leikinn er FH 
var fjórum mörkum yfir þegar 
tíu mínútur voru eftir. En, enn 
og aftur, snerist leikurinn við og 
Akureyri jafnaði metin. Loka-
mínúturnar voru því æsispenn-
andi og á endanum var það ein-
skær óheppni sem fór langt með 
að ráða úrslitunum. 

„Þetta var svo sem ekki falleg-
ur handbolti enda lokaúrslit og 
mikil harka í báðum þessum leikj-
um,“ sagði Ólafur Guðmundsson 
sem skoraði tvö mikilvæg mörk 
fyrir FH á lokakaflanum í gær. 
„Við spiluðum vel á breiddina og 
ég held að það hafi fleytt okkur 
langt í dag. Við fengum sterka 
leikmenn inn af bekknum og það 
var afar dýrmætt fyrir okkur.“

Hann viðurkennir að FH-ing-
ar áttu svo sem ekki von á því að 
komast strax 2-0 yfir í rimmunni. 
„Við fórum samt í báða leikina til 
að vinna. Við þurfum að byggja 
ofan á þetta og nú þurfum við að 
byrja upp á nýtt í næsta leik. Sá 
leikur byrjar líka í stöðunni 0-0.“

Ólafur veit einnig á hverju 
hann á von á Akureyri á morgun. 
„Akureyringar eru þekktir fyrir 
að gefast aldrei upp og það munu 
þeir ekki gera. Við munum þurfa 
að hafa mikið fyrir sigrinum en 
við ætlum okkur að klára þetta og 
ná titlinum.“   
 eirikur@frettabladid.is

Atli þarf aftur að vinna þrjá sigra
FH er komið í 2-0 í úrslitaeinvíginu um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta gegn Akureyri. Deildarmeistar-
arnir eru komnir út í horn og þurfa að vinna næstu þrjá leiki til að koma titlinum til Akureyrar. 

ÚTLITIÐ ER EKKI BJART Oddur Gretarsson skoraði tólf mörk fyrir Akureyrarliðið í gær 
en það dugði þó ekki til og Örn Ingi Bjarkason og félagar í FH eru komnir í 2-0 og 
vantar aðeins einn sigur til viðbótar til þess að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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 1. FH  119 stig
 2. KR  110 stig
 3. Breiðablik 95 stig
 4. Valur 86 stig

 5. ÍBV 78 stig
 6. Fram 73 stig
 7. Keflavík 60 stig
 8. Fylkir 46 stig

 9. Grindavík 35 stig
 10. Víkingur 34 stig
 11. Stjarnan 33 stig
 12. Þór Akureyri 12 stig

Spá Frétta blaðsins 
fyrir sumarið 2011 í 
Pepsi-deild karla

Lykilmenn liðanna
Matthías Vilhjálmsson, FH  verður áfram 
lykilmaðurinn á miðju FH-inga, nú reynslunni 
ríkari eftir dvöl hjá Colchester í vetur. 
Matthías verður örugglega áfram einn 
marksæknasti miðjumaður deildarinnar.

Bjarni Guðjónsson, KR  hefur fyrir 
löngu tekið að sér leiðtogahlutverkið í 
KR-liðinu og er nú í flottu formi sem boðar gott 
enda fer leikur liðsins eins og áður í gegnum 
hann. Hann hefur beðið lengi eftir þeim 
stóra og er ólmur í að enda þá bið í 
sumar.

Guðmundur Kristjánsson, Breiðabliki  fær 
mikilvægt hlutverk í sumar við að halda Blika-

liðinu saman og það er þungl ábyrgð á hans 
herðum. Til viðbótar því að vera kletturinn 

á miðjunni er hann einn af þeim sem 
þurfa að skapa meira fyrir liðið fram á 
við fyrst Alfreð er farinn.

Haukur Páll Sigurðsson, Val  er 
orkuboltinn í Valsliðinu og er í mjög 

stóru hlutverki á miðju liðsins. Verði 
hann án meiðsla og rólegri í spjöld-
unum gæti hann komist í hóp bestu 

leikmanna deildarinnar.

X-faktorinn
Varnarlína FH  Það eru ekki margir veikleikar í 
FH-liðinu en spurningarmerkin eru aðallega 
í kringum varnarmenn liðsins. Hjörtur Logi 
er farinn, Tommy Nielsen verður 39 ára í 
sumar, Freyr Bjarnason er líka farinn að eld-
ast og þá hefur Alen Sutej verið meiddur.

Slök byrjun hjá KR-ingum   undanfarin 
tímabil hefur komið í bakið á þeim. KR vann 
þannig ekki leik í maí í fyrra (3 stig í fyrstu 
5 leikjunum) og það dugði liðinu ekki 
að vinna 9 af síðustu 10 leikjum sínum 
2009. 

Eftirmaður Alfreðs hjá Breiðabliki  er ekki 
enn fundinn en hann kom að 29 af 47 
mörkum Blika í fyrra. Blikar misstu heilann 
úr sóknarleiknum og hafa líka saknað hans 
í vor. Hvernig Ólafur Kristjánsson leysir 
þennan missi mun ráða miklu um gengi 
liðsins í sumar.

Færeyingarnir í Val  eru þrír og það 
hefur sýnt sig í vor að þetta eru sprækir 
og fjölhæfir leikmenn sem lofa góðu. 

Það á eftir að koma í ljós hvort 
þeir standa undir því að spila 
með toppliði á Íslandi.

Eftirréttir
Amaretto súkkulaði Brownie  
Með vanillu gelato.  

Lakkríssprengja 
Blandaður gelato með fullt af  lakkrís og svo 
meiri lakkrís – fyrir þá sem elska lakkrís.

Kókossprengja
Blandaður gelato með kókósbollu, ferskum 
jarðarberjum, rjóma og súkkulaðisósu.

Forréttir
Ravioli Fritti   
Stökkt ravioli með fjögurra osta fyllingu og 
bragðmikilli arrabbiata sósu. 

Hvítlauksbakaðir humarhalar
Humarhalar bakaðir í hvítlauk, ítalskri 
steinselju og parmesan. 

Prosciutto með truffluolíu 
Ekta ítölsk Prosciutto með karamelluðum furu-
hnetum, baby mozzarella, hægelduðum tómat 
og truffluolíu. 

Bruschetta Mozzarella
Ótrúlega fersk – tómatar, fersk basilíka og 
Mozzarella.

Carpaccio classico
Nautacarpaccio með karamelluðum furuhnetum, 
klettasalati, parmesanosti og klettasalatspestó. Aðalréttir 

Humar og risarækju Linguini 
Linguini pasta með risarækjum, humri, 
klettasalati og kirsuberjatómötum í 
kraftmikilli sósu. 

Túnfisk Rigatoni
Rigatoni pasta með tonno all’olio d’oliva, 
tómötum, chili og ferskri basilíku 
í arabbiattasósu. Bragðbætt með sítrónu 
og ólífuolíu.  

Kjúklinga Tagliolini
Tagliolini pasta með steiktum kjúklinga-
bitum, sveppum, spínati og pancetta 
í hvítvínsrjómasósu.

Svakalegt kjúklingasalat 
Stökkur kjúklingur, fersk basilíka, tómatar, 
mangó, cous-cous, karamellaðar furu-
hnetur og UNO dressing.

3ja rétta matseðill
aðeins 2.990 kr.

UNO  |  Hafnarstræti 1-3  |  101 Reykjavík  |  Sími 561 1313  |  uno.is

Þú velur 1 rétt úr hverjum flokki.
Gildir sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga út maí.

FÓTBOLTI Það er margt sem bend-
ir til þess að Pepsi-deildin í sumar 
geti snúist upp í einvígi FH og 
KR og merki um þetta má vissu-
lega sjá í spá íþróttablaðamanna 
Fréttablaðsins þar sem þessi tvö 
lið eru langefst. 

Bæði lið hafa styrkt sig í „veiku“ 
stöðunum en kjarni beggja liðanna 
hefur hins vegar verið lengi saman 
og þar þekkja menn hver annan 
orðið mjög vel. Það á síðan eftir 
að koma í ljós hvort æskufélag-
arnir úr KR, Heimir Guðjónsson 
og Rúnar Kristinsson, stingi af 
með liðin sín eða hvort lið eins og 
Íslandsmeistarar Breiðabliks og 
Valsmenn blandi sér í baráttuna, 
Blikar hafa titil að verja og  Hlíð-
arendapiltar unnu bæði undirbún-
ingsmótin fyrir tímabilið. 

FH-ingar töpuðu titlinum á 
markatölu í fyrra eftir að Heim-
ir Guðjónsson hafði gert þá að 
meisturum á tveimur fyrstu árum 
sínum sem aðalþjálfari. Liðið lenti 
illa í meiðslum og útlendingavand-
ræðum í upphafi móts og náði ekki 
dampi fyrr en í seinni umferð sem 
var of seint. KR-ingar voru líka 
ósannfærandi framan af móti og  
það var ekki fyrr en Rúnar Krist-
insson tók við liðinu að það fór á 

flug. Rúnar gerði frábæra hluti 
með liðið en menn bíða nú spennt-
ir eftir því hvernig hann vinnur 
út úr pressunni að stýra KR-lið-
inu frá fyrsta leik. Heimir hefur 
hins vegar besta mannskapinn og 
allt til alls til að gera FH að meist-
urum í þriðja sinn á fjórum árum.

Blikar hafa í raun aðeins 
misst einn leikmann frá því á 
draumatímabilinu í fyrra en það 
er enginn smáleikmaður eða 
Alfreð Finnbogason, leikmaður 
ársins í fyrra. Blikar hafa stigið 
stór skref í sögu félagsins með 
fyrstu titlunum undanfarin tvö 
tímabil en það á eftir að koma í 
ljós hvernig Ólafur Kristjánsson 
og ungu strákarnir ráða við það 
að mæta til leiks sem meistararnir 
sem allir vilja vinna.

Kristján Guðmundsson hefur 
tekið vel til á Hlíðarenda og Vals-
menn mæta enn á ný með ger-
breytt lið frá árinu áður. Frábært 
undirbúningstímabil gefur ástæðu 
til bjartsýni og svo fagnar félagið 
náttúrulega hundrað ára afmæli 
í ár. KR-ingar urðu meistarar á 
sínu hundrað ára afmæli (1999) og 
Valsmenn dreymir um sams konar 
afmælisgjöf í ár.

 ooj@frettabladid.is

Einvígi KR og FH?
Íþróttablaðamenn Fréttablaðsins eru á því að FH-
ingar verði Íslandsmeistarar og að KR, Breiðablik og 
Valur komi síðan í næstu þremur sætum.

HEIMIR OG RÚNAR Æskufélagarnir munu berjast um titilinn í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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RESISTONE™ BÖNDIN SKAPA 
MÓTSTÖÐU VIÐ HREYFINGU. 
HANNAÐ TIL AÐ STYRKJA EFRI 
HLUTA LÍKAMANS.

AÐEINS EASYTONE ER MEÐ TÆKNI 
SEM BYGGIR Á JAFNVÆGISBOLTUM 
SEM SKAPA ÖRLÍTIÐ ÓJAFNVÆGI. 
ALLT HANNAÐ TIL AÐ MÓTA 
LYKILVÖÐVA VIÐ RASS OG LÆRI. 

OG ÞEGAR ÞÚ GENGUR ERU 
RESISTONE™ BÖNDIN HÖNNUÐ 
TIL AÐ MÓTA RASS OG LÆRI. 
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SKÓRNIR ERU TÆR SNILLD
Ég er búin að ganga í Easy Tone skónum í 
nokkurn tíma. Það sem kom mér mest á óvart var 
að ég fékk harðsperrur fyrst þegar ég fór í þeim í 
klukkustundar langa Stafgöngu og tel ég mig vera 
í mjög góðri þjálfun.
Ég þurfti ekki frekari sannana við. Skórnir svín-
virka. Það sem kom mér mest á óvart er hvað 
ég er meðvituð um líkamsstöðu mína þegar ég 
er í skónum, jafnvægið eykst og stærstu vöðvar 
líkamans (læri og rass) styrkjast. Ég mæli hiklaust 
með EasyTone skónum hvort heldur sem í 
Stafgöngu eða venjulega göngu. 
Guðný Aradóttir 
Stafgönguleiðbeinandi og einkaþjálfari
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.15 School for Scoundrels
10.00 Blonde Ambition
12.00 Jonas Brothers: The 3D 
Concert Experience
14.00 School for Scoundrels
16.00 Blonde Ambition 
18.00 Jonas Brothers: The 3D 
Concert Experience 
20.00 Angels & Demons
22.15 Grey Gardens
00.00 Shutter
02.00 The Big Nothing
04.00 Grey Gardens
06.00 Meet the Spartans

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Einmitt þannig sögur
10.35 Alla leið (4:5) (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Návígi (e)
12.30 Silfur Egils
13.55 Konunglegt brúðkaup 
(e)
15.40 Úrslitakeppnin í hand-
bolta Bein útsending frá þriðja leik 
Akureyrar og FH í úrslitakeppninni.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar (e)
18.28 Með afa í vasanum (35:52)
18.40 Skúli Skelfir (26:52)
18.51 Ungur nemur - gamall 
temur (13:30)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.45 Landinn 
20.15 Íslensk alþýða Heim-
ildamynd eftir Þórunni Hafstað um 
verkamannabústaðina við Hring-
braut. 
20.50 Listahátíð 2011 Kynning-
arþáttur um hátíðina.
21.20 Downton Abbey (2:7) 
Breskur myndaflokkur.
22.10 Sunnudagsbíóið - Aska 
tímans (Dung che sai duk) Mynd-
in gerist í Kína til forna og segir frá 
harmi slegnum manni sem fer út í 
eyðimörk og finnur þar skylminga-
garpa til að fremja fyrir sig morð.
23.45 Silfur Egils (e)
01.05 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

07.00 Lalli

07.10 Histeria! 

07.35 Áfram Diego, áfram! 

08.00 Algjör Sveppi

09.30 Tommi og Jenni

09.55 Ofuröndin

10.15 Pétur og kötturinn 
Brandur

11.30 Sorry I‘ve Got No Head

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.25 Mad Men (2:13) 

14.15 Pretty Little Liars (22:22) 

15.00 The Ex List (2:13) 

15.45 Friends (7:24) 

16.10 Hamingjan sanna (7:8) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.15 Frasier (12:24) 

19.40 Sjálfstætt fólk

20.20 The Mentalist (17:24) 
Þriðja serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu. 

21.05 Chase (17:18) Hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer 
um lögreglukonuna Annie Frost sem 
leggur sig alla fram við að vera skref-
inu á undan glæpamönnunum. 

21.50 Boardwalk Empire 
(10:12) Þættirnir gerast í Atlantic City 
í kringum 1920 við upphaf bannár-
anna í Bandaríkjunum. Wall Street 
var á mikilli uppleið en mörg glæpa-
gengi spruttu fram og græðgin og 
hömluleysið var allsráðandi. 

22.50 60 mínútur

23.35 The Event (17:23) 

00.20 Undercovers (1:13)

01.10 Fool‘s Gold 

03.00 The Closer (1:15)

03.45 How She Move

05.15 Frasier (12:24)

05.40 Fréttir

09.20 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Zaragoza 

11.05 Spænski boltinn: Real 
Sociedad - Barcelona 

12.50 Evrópudeildarmörkin 

13.45 Players Club Bristol

15.25 Meistaradeild Evrópu: 
Real Madrid - Barcelona 

17.10 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - meistara-
mörk Sýnt frá öllum leikjunum í 
Meistaradeild Evrópu i knattspyrnu. 

17.30 Upphitun Hitað upp fyrir 
Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Hörð-
ur Magnússon, Hjörvar Hafliðason 
og Magnús Gylfason spá í spilin fyrir 
sumarið og liðin verða kynnt. 

19.00 Breiðablik - KR Bein út-
sending frá leik Breiðabliks og KR í 
1. umferð Pepsi deildar karla í knatt-
spyrnu.

21.15 NBA 2010/2011 - Playoff 
Games Útsending frá leik í úrslita-
keppni NBA í körfuknattleik.

00.15 Breiðablik - KR

07.20 Leeds - Burnley 

09.05 Blackburn - Bolton

10.50 Liverpool - Newcastle 

12.55 Arsenal - Man. Utd. 

15.00 Man. City - West Ham 

17.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörv-
ari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta fram hjá sér fara. Leik-
irnir krufðir til mergjar af fagmönn-
um og lífleg og fagleg umræða um 
enska boltann.

18.15 Birmingham - Wolves 

20.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörv-
ari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta fram hjá sér fara. Leik-
irnir krufðir til mergjar af fagmönn-
um og lífleg og fagleg umræða um 
enska boltann.

21.15 Liverpool - Newcastle 

23.00 Sunnudagsmessan

00.15 Arsenal - Man. Utd. 

02.00 Sunnudagsmessan

17.25 Bold and the Beautiful

17.45 Bold and the Beautiful 

18.05 Bold and the Beautiful

18.25 Bold and the Beautiful

18.45 Sorry I‘ve Got No Head

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval 

19.45 Auddi og Sveppi Frá-
bær skemmtiþáttur með Audda og 
Sveppa þar sem félagarnir eru með 
alls kyns skrautleg uppátæki og allt 
er leyfilegt.

20.15 American Idol (30:39) Úr-
slitaslagurinn heldur áfram í Americ-
an Idol og nú eru sex bestu söngv-
ararnir eru eftir. Keppendur þurfa 
því að leggja enn harðar að sér til 
þess að vinna hylli og atkvæði al-
mennings.

21.15 American Idol (31:39) Nú 
kemur í ljós hvaða fimm keppendur 
halda áfram í American Idol og eiga 
von um að verða næsta söngstjarna 
Bandaríkjanna.

22.00 Sex and the City (2:20) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
segir frá fjórum vinkonum sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleyp-
ar og kunna vel að meta hið ljúfa líf í 
hátískuborginni New York.

22.25 Sorry I‘ve Got No Head

22.55 ET Weekend

23.40 Sjáðu

00.05 Fréttir Stöðvar 2 

00.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

18.00 Eru þeir að fá´ann?

18.30 Eitt fjall á viku

19.00 Eitt fjall á viku

19.30 Bubbi og Lobbi

20.00 Hrafnaþing

21.00 Sjávarútvegur á ögur-
stundu

21.30 Kolgeitin

22.00 Hrafnaþing

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.00 Dr. Phil (e)
13.45 Dr. Phil (e)
14.25 Spjallið með Sölva (e)
15.05 Matarklúbburinn (5:7) (e)
15.30 Innlit/ útlit (8:10) (e)
16.00 Dyngjan (11:12) (e)
16.50 HA? (14:15) (e)
17.40 The Biggest Loser (1:26) 
18.30 Girlfriends (10:22)
18.55 Rules of Engagement 
(12:13) (e)
19.20 30 Rock (21:22) (e)
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (44:46) (e) 
20.10 An Idiot Abroad (3:9) 
Ricky Gervais og Stephen Merchant 
eru mennirnir á bak við þennan ein-
staka þátt sem fjallar um vin þeirra, 
Karl Pilkington og ferðir hans um sjö 
undur veraldar. 
21.00 The Defenders (15:18) 
Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja 
allt undir fyrir skjólstæðinga sína í 
borg freistinganna Las Vegas. 
21.50 Californication (5:12) 
Bandarísk þáttaröð með David Duc-
hovny í hlutverki syndaselsins og rit-
höfundarins Hank Moody. 
22.20 Blue Bloods (13:22) (e)
23.05 Royal Pains (13:18) (e)
23.55 Saturday Night Live (e)
00.50 Heroes (12:19) (e)
01.30 The Defenders (15:18) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-
lands er endurtekið allan sólar-
hringinn og um helgar.

20.00 The Long Firm  20.55 The Graham 
Norton Show  21.40 Programmes 
Celebrating Royal Wedding  02.20 The 
Long Firm  04.00 The Weakest Link  
04.50 Monarch of the Glen  05.40 Deal 
or No Deal   

10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Boxen  10.25 Mig og min mor  
11.00 Alene i vildmarken  11.30 Vores Liv  
12.00 Gudstjeneste i DR Kirken  12.45 
Af nød og lyst - om kongebryllupper 
gennem tiden  13.15 Bonderøven  13.50 
Cirkusrevyen  14.45 HåndboldSøndag  
16.30 TV Avisen med Sport  17.05 
Yellowstone Nationalpark  18.00 Herskab 
og tjenestefolk  19.00 21 Søndag  19.40 
Fodboldmagasinet  20.05 Kammerater i 
krig  21.15 Det Nye Talkshow med Anders 
Lund Madsen  22.15 TV!TV!TV!

06.15 Førkveld  06.55 Brennpunkt  
07.55 Krumt nebb og skarpe klør  08.25 
Magasin  08.55 Schrödingers katt  09.25 
Migrapolis  10.00 330 skvadronen  10.30 
Folk  11.00 Nummer 1  11.40 Herren 
og hans tjenere  13.00 Litt av et liv  
14.00 VM kunstløp  15.25 Åpen himmel  
15.55 The Norwegian Solution  16.30 
Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.30 
Dronningen, Slottet og Linstow  18.00 
Sommerfugler  18.50 Kriminalsjef Foyle  
20.30 4-4-2  21.00 Kveldsnytt  21.15 
Rally  21.45 Mesternes mester  22.45 
Holby Blue  

07.05 Speedway-VM 2011  08.05 En 
dag i Torsby  08.35 The Kennedys  
10.00 Rapport  10.05 Damages  10.50 
Ridsport. Världscupfinal  12.20 Musik 
special  13.20 Landgång Australien  
14.00 Rapport  14.05 Handboll: 
Elitserien  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Landet runt  17.00 Sportspegeln  17.30 
Rapport  17.55 Regionala nyheter  18.00 
Mästarnas mästare  19.00 Brottet och 
straffet  20.30 Hung  21.00 Familjen 
Kennedy  22.40 Rapport  22.45 The Big 
C  23.15 K Special 

06.00 ESPN America

08.00 Zürich Classic (3:4)

11.00 Golfing World

11.50 Zürich Classic (3:4)

14.50 The Open Championship 
Official Film 2009 

15.45 Zürich Classic (3:4)

18.35 Inside the PGA Tour 
(17:42)

19.00 Zürich Classic (4:4)

22.00 Champions Tour - Hig-
hlights (8:25)

22.55 Golfing World

23.45 ESPN America

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 Silas 
Marner: Saga um mannlegt samfélag 11.00 
Guðsþjónusta í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 12.00 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Roðinn í austri 14.10 Frá 
útihátíðarhöldum 1. maí nefndar verkalýðs-
félaganna í Reykjavík 15.00 Af hverju heitir 
Laugavegurinn Laugavegur? 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Frelsissveit Nýja Íslands 17.05 Smásaga: 
Aðfaranótt orrustunnar við Chancellorsville 
17.30 Þær höfðu áhrif 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Hermdu mér Þjóðunn Þjóðansdóttir 
20.00 Gullfiskurinn 21.05 Maísólin okkar, maí-
sólin hans 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.15 Þegar hermennirnir neituðu 
að skjóta 23.20 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

> Drew Barrymore
„Ég elska rómantík. Ég er algjörlega 
sjúk í hana. Ég elska hana svo 
mikið að það er vandræðalegt.“
Drew Barrymore leikur sérkenni-
lega frænku Jackie Kennedy í 
mynd sem byggð er á sann-
sögulegum atburðum um 
frænkur Jackie í myndinni 
Grey Gardens sem er á Stöð 
2 Bíó kl. 22.15 í kvöld.

Bein útsending frá einum af 
stórleikjum ársins í ensku úrvals-
deildinni. Tvö efstu liðin eigast við 
og úrslit leiksins gætu ráðið miklu 
um lokastöðuna í deildinni.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 12.55

Arsenal - Man. Utd.

Dúndurkrimmi! 
GSH / Morgunblaðið

„[Adler-Olsen] kann þetta allt . . .  mjög hugmyndaríkur.“
 Páll Baldvin Baldvinsson / Kiljan

„Fínn reyfari, einn af þeim sem maður á að taka  
með sér í fríið . . .  mjög vel gert.“

Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

ÞÝDDAR SKÁLDSÖGUR  
10.–23. APRÍL

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

1.  
sæti



YFIRDÝNA

90 X 200 SM.

7.995

AÐEINS ÓDÝRARI!
ALHLIÐA

HEILSUKODDI

1.995
HEILSUPÚÐI

BAK / SESSA

2.495

HEILSU-

KODDAR FRÁ:

2.995

HEILSU-

KODDI F. FÆTUR

1.995

HEILSU-

DÝNA FRÁ:

29.950

ALHLIÐA

HEILSUKODDI

1.495
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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

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.05 When Harry Met Sally
10.00 Land of the Lost 
12.00 Lína Langsokkur
14.00 When Harry Met Sally 
16.00 Land of the Lost 
18.00 Lína Langsokkur
20.00 Duplicity
22.05 Prince of Persia: The Sands of 
Time
00.00 The Black Dahlia
02.00 .45
04.00 Prince of Persia: The Sands of 
Time
06.00 Angels & Demons

06.00 ESPN America
07.10 Golfing World
08.00 Zürich Classic (2:4)
11.00 Golfing World
11.50 Inside the PGA Tour (17:42)
12.15 Zürich Classic (2:4)
15.00 PGA Tour - Highlights (15:45)
15.55 Golfing World
16.45 Ryder Cup Official Film 1997
19.00 Zürich Classic (3:4)
22.00 LPGA Highlights (4:20)
23.20 Inside the PGA Tour (17:42)
23.45 ESPN America

08.00 Blackburn - Man. City

09.45 Premier League World

10.15 Premier League Review Flott-
ur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem 
leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufð-
ir til mergjar.

11.10 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara og stuðn-
ingsmenn teknir tali.

11.40 Leeds - Burnley 

13.50 Sunderland - Fulham 

16.15 Chelsea - Tottenahm 

18.45 Blackburn - Bolton Útsending frá 
leik Blackburn Rovers og Bolton Wanderers í 
ensku úrvalsdeildinni.

20.30 Blackpool - Stoke Útsending frá 
leik Blackpool og Stoke City í ensku úrvals-
deildinni.

22.15 Wigan - Everton 

00.00 WBA - Aston Villa

19.30 Punkturinn
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Eru þeir að fá´ann?
22.30 Eitt fjall á viku
23.00 Eitt fjall á viku
  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn 

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Skólahreysti (6:6) (e)

12.49 Návígi (e)

13.10 Kastljós (e)

13.40 Kiljan (e)

14.35 Þýski boltinn (11:23) (e)

15.35 Vormenn Íslands (1:7) (e)

16.05 Ég og Tourettes-sjúkdómur-
inn (e)

17.05 Lincolnshæðir

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Friðþjófur forvitni (4:10)

18.23 Eyjan (4:18) (e)

18.46 Frumskógarlíf (4:13)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Alla leið (4:5) Fagfólk spáir í lögin 
sem keppa í Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva í ár. 

20.35 Sjóræningjar á Karíbahafi - Á 
heimsenda (Pirates of the Caribbean: At 
World‘s End) Hér verða Barbossa kafteinn, 
Will Turner og Elizabeth Swann að sigla út 
af kortinu, sjá við svikurum og berjast upp á 
líf og dauða. Leikstjóri er Gore Verbinski og 
meðal leikenda eru Johnny Depp, Geoffrey 
Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack 
Davenport, Bill Nighy, Stellan Skarsgård, Jo-
nathan Pryce og Keith Richards. Bandarísk 
ævintýramynd frá 2007. (e)

23.20 Órekjandi (Untraceable)    

01.00 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 (11:45) 

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.25 American Idol (30:39) 

14.25 American Idol (31:39) 

15.10 Iceland Food Centre

16.15 Friends (6:24) 

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 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 Full of It Gamanmynd um ungan 
strák sem lýgur öllu um líf sitt til að afla sér 
vinsælda í skólanum en neyðist síðan til að 
lifa því lífi sem hann hafði logið upp.

21.05 Picture This Rómantísk gaman-
mynd með Ashley Tisdale og Kevin Pollak í 
aðalhlutverkum. Vinsælasti strákurinn í skól-
anum býður Mandy (Ashley Tisdale) í partí 
en eini vandinn er að hún er í stofufangelsi.

22.40 Fur Dramatísk mynd byggð á sann-
sögulegum atburðum. Með aðalhlutverk 
í myndinni fara Nicole Kidman og Robert 
Downey Jr. Diane Arbus (Nicole Kidman) 
snýr baki við ríkri fjölskyldu sinni til að vera 
með Lionel Sweeney (Robert Downey Jr.) en 
hann hjálpar henni að verða einn virtasti ljós-
myndari tuttugustu aldarinnar.

00.40 Drillbit Taylor 

02.20 Notting Hill

04.20 Iceland Food Centre

05.25 Friends (6:24) 

05.50 Fréttir 

09.05 Spænsku mörkin

10.00 Upphitun

11.30 Golfskóli Birgis Leifs (5:12)

12.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

12.30 NBA 2010/2011 - Playoff 
Games 

14.15 The Short Game

14.40 Meistaradeild Evrópu: Schalke 
- Man. Utd. 

16.25 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin - meistaramörk 

16.45 Porto - Villarreal

18.30 Evrópudeildarmörkin

19.20 La Liga Report Leikir helgarinn-
ar í spænska boltanum krufðir til mergjar og 
hitað upp fyrir leikina á Spáni.

19.50 Spænski boltinn: Spænski bolt-
inn 10/11 

22.00 Box - Amir Khan - Paul McClo-
skey

23.30 Upphitun

01.00 Spænski boltinn: Spænski bolt-
inn 10/11 

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.30 Dr. Phil (e)

14.55 Dr. Phil (e)

15.35 America‘s Next Top Model 
(5:13) (e)

16.20 An Idiot Abroad (1:9) (e)

16.45 An Idiot Abroad (2:9) (e)

17.35 Game Tíví (14:14) (e)

18.05 The Bachelor (1:10) (e)

19.35 Girlfriends (9:22) Skemmtileg-
ur gamanþáttur um samband nokkurra vin-
kvenna. 

20.00 Saturday Night Live (18:22) Stór-
skemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hlát-
urtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi. Í 
þáttunum er gert grín að ólíkum einstakling-
um úr bandarískum samtíma. Breski sólgler-
augnasafnarinn Elton John er sérstakur gesta-
leikari að þessu sinni.

20.55 Mystic Pizza Sígild kvikmynd frá ní-
unda áratugnum með Juliu Roberts og Lili 
Taylor í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um 
Daisy og Jojo og líf þeirra og störf á pitsu-
staðnum Mystic Pizza. 

22.40 Out of Reach Hörkuspennandi 
bandarísk kvikmynd frá árinu 2004 með 
harðhausnum Steven Seagal í aðalhlutverki. 
Myndin fjallar um Billy Ray og baráttu hans 
við skipulagðan glæpahring sem meðal ann-
ars fæst við mansal. 

00.10 HA? (14:15) (e)

01.00 The Promotion (e)

02.30 Whose Line is it Anyway? 
(2:39) (e)

02.55 Girlfriends (8:22) (e)

03.20 Jay Leno (e)

04.50 Pepsi MAX tónlist

12.45 Inside the Royal Wedding

13.40 Konunglegt brúðkaup - Willi-
am og Kate

19.15 Nágrannar

20.15 Nágrannar

20.35 Lois and Clark (13:22) Sígild-
ir 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. 
Hann er ástanginn af samstarfskonu sinni, 
Lois Lane sem hefur ekki hugmynd um að 
hann leikur tveimur skjöldum.

21.30 Ally McBeal (2:22) Ally og Jenny 
takast á við dragdrottningu í máli dagsins, 
Ling er orðin dómari og Cage hressir upp á 
útlitið.

22.15 Auddi og Sveppi Frábær skemmti-
þáttur með Audda og Sveppa þar sem félag-
arnir eru með alls kyns skrautleg uppátæki 
og allt er leyfilegt.

22.50 Pressa (6:6) Íslensk spennuþátta-
röð um blaðakonuna Láru. Það er komið að 
æsispennandi lokaþætti og Lára er í mikilli 
lífshættu þar sem sótt er að henni úr öllum 
áttum.

23.40 Ally McBeal (2:22)

00.25 Lois and Clark (13:22) 

01.15 Auddi og Sveppi

01.40 Pressa (6:6)

02.30 Sjáðu

03.00 Fréttir Stöðvar 2 

03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Jake Gyllenhaal
„Allir karlmenn halda einhvern tímann 
á lífsleiðinni að þeir laðist að öðrum 
karlmanni.“
Jake Gyllenhaal leikur prins sem ákveður 
að vinna með prinsessu andstæðing-
anna til þess að stöðva fyrirætlanir 
ills einræðisherra um að koma af 
stað gífurlegum sandbyl með 
töfrum sínum í kvikmyndinni Prince 
of Persia: The Sands of Time sem er 
á Stöð 2 Bíó kl. 22.05

Mat ljósvakamiðla og áhorfenda á því hvað kallar á að atburðum séu gerð 
skil með ítarlegum og vönduðum hætti er oft skrítið. Bæði Stöð 2 og RÚV 
töldu til dæmis ástæðu til að sýna beint í marga klukkutíma frá brúðkaupi 
Vilhjálms Bretaprins og Kate Middleton í gær, eins og allar helstu sjónvarps-
stöðvar heims. Það þykir mér einkennilegt.

Þetta á ekki að vera hneykslunarpistill um að enginn eigi að 
fylgjast með svona uppákomum, enda væri það meiriháttar 
hræsni að afskrifa með því áhugamál milljóna manna um allan 
heim, en er þetta ekki fulllangt gengið?

Ég gef mér að þetta hafi verið mikil ánægjustund 
í lífi tveggja einstaklinga, vina þeirra og ættingja, og 
sennilega hefur hluta bresku þjóðarinnar hlýnað að 
innan við að sjá verðandi þjóðhöfðingja sinn ganga 
í það heilaga, en er heimurinn einhverju bættari eftir 
athöfnina? Var eitthvað þarna sem hefði glatast í nettu inn-
slagi í kvöldfréttum? 

Því mætti halda fram að annað eins umstang sé í kringum léttvæga 
atburði eins og íþróttakappleiki og innvígslu eða framsögur stjórnmála-
leiðtoga. Bak við það eru hins vegar tilefni önnur en ætterni fólks. Íþróttir 

byggjast á hæfileikum og skemmtanagildi og orð og gjörðir 
pólitíkusa hafa oft bein áhrif á líf og störf almennings.

Brúðhjónin ungu, eins ágæt og þau eru, hafa ekkert afrekað 
sem réttlætir að heimsbyggðin fylgist með brúðkaupi þeirra 

í beinni útsendingu. Þau eru ekkert merkilegri en ég eða 
þú og það lýsir einkennilegu mati að milljónir manna 
séu límdar við skjáinn þegar þau láta pússa sig saman, 
á meðan jafnan er litið framhjá raunverulegri neyð sem 

milljarðar manna, kvenna og barna búa við um allan heim.
Væri stemning fyrir því að fylgjast með í beinni útsend-

ingu þegar móðir frá einu af verst hrjáðu svæðum Afríku 
sækir sér og börnum sínum hreint drykkjarvatn um margra 
kílómetra leið?

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON FURÐAR SIG Á BRÚÐKAUPSUMSTANGI

Bretar bruðla í beinni útsendingu

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

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 Það 
er leikur að lesa 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 tónsviðinu 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.20 Hvert örstutt spor 23.15 Stefnumót 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.50 Royally Mad  09.40 Inside The Royal 
Wedding  10.25 Untold Stories Of A Royal 
Bridesmaid  11.15 Britain‘s Royal Weddings  12.05 
Britain‘s Royal Weddings  13.00 Royally Mad  
13.45 Royally Mad  14.40 Untold Stories Of A 
Royal Bridesmaid  15.15 Inside The Royal Wedding  
16.05 The British Royal Wedding - Highlights  
17.35 Britain‘s Royal Weddings  18.25 Britain‘s 
Royal Weddings  19.15 Royally Mad  20.00 Royally 
Mad  20.50 The British Royal Wedding - Highlights  
22.00 Programmes Celebrating Royal Wedding   

08.15 Kika og Bob  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 I lære som stjerne  11.40 Spise med 
Price  12.10 Merlin. Bag kameraet  12.20 Merlin  
13.05 Det vilde Kina  13.55 Mord på hjernen  
15.40 Før søndagen  15.55 Min Sport  16.20 
Held og Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  16.55 
SportNyt  17.05 Brunos Kloshow  18.00 Karla og 
Katrine  19.25 Sherlock: Farlig leg  20.55 Tootsie

06.05 Førkveld  06.45 Førkveld  07.25 
Shakespeares skjulte koder  08.20 Lassie  
09.55 Kongelig bryllup i London  11.30 Jakta 
på dei kongelege  12.15 Norge rundt  12.40 
Kjærlighetshagen  13.10 Litt av et liv  14.10 
Popstokk  15.00 Mesternes mester  16.00 VM 
kunstløp  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 nyhetene  21.00 
Kveldsnytt  21.15 VM kunstløp  22.15 Kvinnen i 
mitt liv  23.45 Dansefot jukeboks m/chat   

07.00 Rapport  07.05 Streaplers och evigheten  
08.05 Huset fullt av hundar  09.05 Himmelblå  
09.55 Rapport  10.00 Skavlan  11.00 Mästarnas 
mästare  12.00 Konståkning: VM  14.00 Rapport  
14.05 Handboll: Elitserien  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 Valborg  19.45 The Kennedys  21.10 
Rapport  21.15 The Big C  21.45 Speedway-VM 
2011  22.45 Rapport  22.50 The Event  

Nicole Kidman og Robert Downey 
Jr. leika aðalhlutverkin í þessari 
dramatísku mynd sem byggð er á 
sannsögulegum atburðum. Hún 
fjallar um ljósmyndarann Diane 
Arbus, sem er fræg fyrir undarlegar 
og oft hneykslanlegar myndir.

STÖÐ 2 KL. 22.40
Fur

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

PEPSI DEILDIN BYRJAR MEÐ
LÁTUM Á SUNNUDAGINN!
BREIÐABLIK – KR
Sunnudaginn 1. maí kl. 19

VALUR - FH
Mánudaginn 2. maí kl. 19

PEPSI MÖRKIN
Mánudaginn 2. maí kl. 22
Hörður Magnússon, Magnús Gylfason 
og Hjörvar Hafliðason láta allt flakka um 
mörkin, tilþrifin, dómarana, o.fl. o.fl.

Ný sending frá London
af fallegri sumarvöru
á hagstæðu verði.

FAXAFENI 10 - s. 578 7977

70%afsláttur af merkjavöru

Vorsprengja

OPIÐ ALLA HELGINA
LAUGARDAG 11 - 18
SUNNUDAG 12 - 18

Erum búin að fylla á tilboðshornið,
þar sem allt kostar 1000 kr. 
Fyrstur kemur fyrstur fær.

DIESEL,   ADIDAS,   SPARKZ,   SOLID,   BRUUNZ BAZAAR,   JUNK DE LUXE,   MALENE BIRGER,   NIKITA,   MISS SIXTY,   NÜMPH,   MAVI,   MATINIQUE,   PAUL SMITH,   MO MA,   
SENDRA,   BUNKER,   G-STAR,   MAO,   MOSS,   DKNY,   BJÖRKVIN,   TIGER OF SWEDEN,   SAMSOE & SAMSOE,   MIA,   KILLAH,   INWEAR,   SISTERS POINT,   JUST FEMALE,   

SOAKED IN LUXURY,   JOHN ZACK,   PART TWO,   RELIGION,   BULLBOXER,   AGAIN AND AGAIN,   BRONX,   IKKS OG FULLT AF FLEIRI FLOTTUM MERKJUM.

Opið hjá okkur sunnudaginn 1. maí frá 12 -18

allt að...
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list, enda er það mitt áhugasvið, 
en Björk hefur auðvitað gert 
mjög skemmtilega hluti í tónlist 
og maður sér enn betur hversu 
frábær listamaður hún er eftir 
að hafa fengið að kynnast henni 
persónulega. Hún er mikill pæl-
ari og er stanslaust að spá og 
spekúlera.“   sara@frettabladid.is

PERSÓNAN

Hún var mjög ánægð 
með útkomuna 

og gaf hljóðfærinu nafnið 
Elísabet.

BJÖRGVIN TÓMASSON 
ORGELSMIÐUR

Dagur Sigurðsson

Aldur: 20
Fjölskylda: Foreldrarnir heita 
Sigurður Eiríksson og Lára Þórarins-
dóttir. 
Búseta: Í Reykjavík.
Stjörnumerki: Ég er naut.

Dagur vann söngkeppni fram-
haldsskólanna á dögunum og er 
mikill aðdáandi hljómsveitarinnar 
Steelheart sem kemur fram á Nasa 
miðvikudaginn 8. júní.

Björgvin Tómasson orgelsmiður 
lauk nýverið við að smíða nýtt 
hljóðfæri handa tónlistarkon-
unni Björk. Hljóðfærið mun leika 
veigamikið hlutverk á næsta 
hljómdiski Bjarkar.

Björgvin hefur starfað sem org-
elsmiður í fjölda ára og á þeim 
tíma hefur hann smíðað yfir þrjá-
tíu pípuorgel frá grunni, þar á 
meðal eitt fyrir Björk. Hljóð-
færið sem hann smíðaði nú er þó 
alls ólíkt orgeli og að auki það 
eina sinnar tegundar í heiminum. 
Að sögn Björgvins er hljóðfærið 
blanda af celestu og asíska hljóð-
færinu gamelan og hefur hlotið 
nafnið „gamelest“ sem er sam-
suða úr nöfnum hljóðfæranna 
tveggja. „Björk var að leita eftir 
hljóði sem svipaði til þess sem 
kemur úr gamelan í hljóðfæri 
sem hún átti fyrir. Við sem sagt 
breyttum celestu í hljóðfæri sem 
er með píanó hljómborði en slær 
á málmplötur. Við rafvæddum 
einnig hljóðfærið þannig að hægt 
sé að spila á það í gegnum tölvu,“ 
útskýrir Björgvin.

Björgvin smíðaði hljóðfær-
ið ásamt enskum kollega sínum, 
Matt Nolan, og gekk samstarf 
þeirra vonum framar. Hann 
segir verkefnið bæði hafa verið 
skemmtilegt og mjög spenn-
andi enda hafi enginn vitað hver 
útkoman yrði þegar hafist var 
handa. „Við kláruðum hljóð-
færið fyrir páska og Björk kom 
á verkstæðið til mín á skírdag. 
Þá var strax farið í það að taka 
upp fyrir nýju plötuna. Hún var 
mjög ánægð með útkomuna og gaf 
hljóðfærinu nafnið Elísabet.“

Björgvin ber Björk vel söguna 
og segir hana frábæran lista-
mann sem pæli mikið í tónlist. 
„Ég er meira fyrir klassíska tón-

BJÖRGVIN TÓMASSON: BJÖRK GAF HLJÓÐFÆRINU NAFNIÐ ELÍSABET 

Smíðaði einstakt hljóðfæri 
fyrir Björk Guðmundsdóttur

EINSTAKT HLJÓÐFÆRI
Björgvin Tómasson orgelsmiður 
smíðaði nýtt hljóðfæri fyrir tón-
listarkonunar Björk. Hljóðfærið er 
einstakt og það eina sinnar teg-
undar í heiminum. Á myndinni 
eru frá vinstri Matt Nolan, Björgvin 
og kvikmyndagerðarmaðurinn Andy 
McCreeth.
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Útifundur á Austurvelli  
Félagsmenn fjölmennum og tökum þátt í kröfugöngu  

og útifundi á Austurvelli 1. maí. 

Boðið verður upp á kaffi að útifundinum loknum 
í Gullhömrum Grafarholti kl. 15-17.

Sun 1.5.  Kl. 15:00 Síð. sýn.

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Lau 30.4. Kl. 20:00 Sun 1.5. Kl. 20:00 Síð. sýn.

Hedda Gabler (Kassinn) 

Allir synir mínir (Stóra sviðið) 
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. 20:00

Ö 

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)
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 

Ö 

Ö 
Ö 

U 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

Brák (Kúlan)
Fös 13.5. Kl. 20:00 Aukasýn.  Sun 15.5. Kl. 20:00 Aukasýn. 

 Lau 7.5. Kl. 20:00 Frums. 
Sun 8.5. Kl. 20:00 

Sun 15.5. Kl. 20:00  
Fös 20.5. Kl. 20:00 

Lau 21.5. Kl. 20:00 

Verði þér að góðu (Kassinn)
Ö 

Ö 

Ö 

U 

Ö Ö 

U Ö 

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

Breski kvikmyndagerðarmaður-
inn Ridley Scott er staddur hér á 
landi til að skoða heppilega töku-
staði fyrir vísindaskáldverkið 
Prometheus, stórmynd sem inn-
blásin er af kvikmyndinni Alien frá 
1979. Tökur á myndinni eru þegar 
hafnar í Marokkó.

Scott lenti á Reykjavíkurflug-
velli í gærdag á einkaflugvél ásamt 
hópi framleiðenda. Á flugvellinum 
tók á móti þeim starfsfólk frá fram-
leiðslufyrirtækinu True North. 
Hópurinn steig beint upp í þyrlu 
sem flaug með hann yfir álitlega 
tökustaði í nágrenninu. Í dag held-
ur hersingin til Akureyrar, þar sem 
fleiri tökustaðir verða skoðaðir. 

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
Scott sýnir Íslandi áhuga því sam-
kvæmt vefsíðunni imdb.com hyggst 
hann gera kvikmynd um leiðtoga-
fundinn í Reykjavík. Samkvæmt 
skoskum fréttasíðum stendur til 
að hefja tökur á myndinni í skosku 
hálöndunum í ágúst og septem-

ber á þessu ári. Svo verður farið 
í aðrar tökur við önnur evrópsk 
fjallasvæði í október og nóvember 
og kemur Ísland þá væntanlega til 
greina í þær tökur.

Ridley Scott er einn af virtustu 
leikstjórum Hollywood og hefur 
gert kvikmyndir á borð við Black 
Hawk Down, American Gangst-
er og Gladiator. Ef Scott ákveður 
að taka hluta myndarinnar upp 

hér á landi gæti það þýtt 
að Noomi Rapace, sem 
lék Lisbeth Salander í 
Millennium-þríleikn-

um, endurnýi kynni sín 
við Ísland, því hún leik-
ur aðalhlutverkið í Prom-
etheusi. Rapace átti 
heima á bóndabæ á Flúð-
um í barnæsku og lék í 

sinni fyrstu kvikmynd 
hér á landi undir 
stjórn Hrafns Gunn-
laugssonar. 
 -  fgg

Scott skoðar Ísland fyrir geimverumynd

GEIMTRYLLIR Prometheus 
er geimtryllir og er Ridley 
Scott að skoða hvort Ísland 
henti sem tökustaður 
fyrir myndina. Myndin 
skartar Noomi Rapace 
í aðalhlutverki en hún 
hóf leikferil sinn í 
kvikmynd eftir Hrafn 
Gunnlaugsson.

„Ég held að þetta eigi eftir að 
verða besta partí sumarsins, jafn-
vel þótt það sé á miðvikudegi. 
Bestu partí sumarsins eru alltaf 
á virkum dögum,“ segir Steinþór 
Helgi Arnsteinsson tónleikahald-
ari.

Ástralska hljómsveitin Cut 
Copy heldur tónleika á Nasa hinn 
20. júlí í sumar. Steinþór og tón-
leikafyrirtækið Faxaflói sjá um 
skipulagningu. Hann segir að 
tónleikagestir verði ekki svikn-
ir af upplifuninni. „Þetta er búið 
að vera eitt af mínum uppáhalds-
böndum í svolítinn tíma og eitt það 
skemmtilegasta sem ég hef séð á 
tónleikum. Þeir eru alveg trylltir. 

Ég sendi Atla Bollason á tónleika 
með þeim í Montreal um dag-
inn til að tékka á hvernig þeir 
væru. Hann gaf þeim sín bestu 
meðmæli,“ segir Steinþór.

Cut Copy sló í gegn með plöt-
unni In Ghost Colours árið 
2008. Henni var fylgt 
eftir með Zonoscope, 
sem kom út snemma 
á þessu ári. „Tónlist 
þeirra hefur verið köll-
uð diskórokk og það 
á mjög vel við. Það er 
mikið af syntum í þessu, 
diskódansvænum töktum, 
en svo eru líka rafmagns-
gítarar og læti.“  - hdm

Cut Copy til Íslands í sumar

SPILAR Á NASA Í JÚLÍ Ástralska diskórokksveitin Cut Copy treður upp 
á Nasa í júlí. Steinþór Helgi lofar besta partíi sumarsins.
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VIÐ ERUM 
NÆSTUM ÞVÍ FLUTT

Í KAUPTÚN

Nýjar vörur daglega í 
Tekk-Company í Kauptúni 

og Kringlunni

Opið laugardag kl.10–17 og sunnudag kl. 13–17 Sími 564 4400
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DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
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.

Yfirburðir Fréttablaðsins 
á dagblaðamarkaði
staðfestir

Allt sem þú þarft

DV: 11% – Fréttatíminn: 49%éttatíminn: 49%
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DV: 10% – Fréttatíminn: 37%

ALLT LANDIÐ
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Fréttablaðið og Morgunblaðið 
kemur út sex daga vikunnar, á 
meðan DV kemur út þrisvar í viku 
og  Fréttatíminn einu sinni.

Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára.

Gullkálfurinn Palli
Það virðist vera orðið nokkuð 
öruggt að allt sem Páll Óskar 
Hjálmtýsson snertir breytist 
í gull. Hann er langvinsælasti 
tónlistarmaður landsins og er 
uppbókaður marga mánuði fram í 
tímann. Páll hefur jafnframt verið 
með Eurovision-upphitunarþætt-
ina Alla leið og það var aðeins 
tímaspursmál hvenær þeir færu á 

toppinn samkvæmt 
vikulegri áhorfs-
mælingu Capacent. 
Og það gerðist 
einmitt í vikunni því 

Páll og vinir eru 
með vinsælasta 
sjónvarpsþátt 

landsins, sem 
mælist með 
34 prósenta 
áhorf í ald-
urshópnum 

12-80 ára.

Kolb Ent. í stórbisness
Nú er komið í ljós hver er 
tilgangur fyrirtækisins Kolb 
Entertainment sem Ásgeir 
Kolbeins stofnaði fyrir skemmstu 
og Fréttablaðið greindi frá. Sam-
kvæmt vefsíðunni menn.is hefur 
athafnamaðurinn, sjónvarpsstjarn-
an og núna vertinn keypt félaga 
sína út úr skemmtistaðnum Austri 
við Austurstræti fyrir 150 
milljónir króna. 
Ásgeir sagði við 
Fréttablaðið að 
engar stórvægi-
legar breytingar 
yrðu á rekstr-
inum og að 
hann hefði 
sterkt bakland. 
 - fgg

1  Segir Kate já? - brúðkaupið í 
beinni á Vísi 

2  Óku til hallarinnar í opnum 
hestvagni 

3  Auðveld skotmörk í opnum 
hestvagni 

4  Katrín í hvítum kjól frá 
hönnuði Alexander McQueen 

5  Krakkarnir í skólanum kalla 
mig Royal 

6  Prinsessur og prinsar í 
leikskólanum Arnarsmára
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