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E urovision er hálfgerður vorboði. Kvöldið setur skemmtilegan svip á mannlífið þótt ég hafi reyndar sjálfur ekki fylgst vel með keppninni síðustu árin, enda lögin orðin svo mörg,“ segir tónlistar-maðurinn Stefán Hilmarsson. Eftir úrslit í kvöld treður Stefán upp á nokkrum stöðum ásamt félaga sínum Eyfa og endar á Eurovision-hátíð á Nasa. Að sjálfsögðu verður Nína með í för.„Jú, mér hefur litist vel á íslenska lagið. En reynslan hefur sýnt að það er engin leið að ráða í gengi laga af neinu viti,“ segir Stefán og bætir við að keppnin sé nokkuð breytt frá því sem var. „Vissulega koma annað slagið fram prýðileg lög, en maður saknar þó stóru lagasmiðanna. Tíðarandinn 

hefur breyst og menn horfa nú mikið í heildarútlit og dansatriði, einkum í aðalkeppninni. Einhver hafði á orði við mig að áður hefðu menn valið lagið fyrst og svo kjól-inn, en nú virðist það vera öfugt.“Stefán á sín eftirlætis Eurovision-lög. „Það eru alltaf einhver sem lifa áfram, þrátt fyrir að hafa ekki unnið. Ég get nefnt lögin Sóley og Til þín en hið síðarnefnda tók ég upp á síðustu sólóplötu minni. Ég var jafnan spenntur fyrir lögum sem höfðu yfir sér þjóðlegan blæ, eins og hið kýpverska „Ime Anthro-pos Ki Ego“ frá 1994. Ég held að þjóðleg áhrif séu að mestu horf-in núna. Ég hef lengi haldið upp á „Un jour, un enfant“ frá 1969, þeim tíma þegar lagasmíði og túlkun voru í fyrirrúmi, en prjál og sprikl aukaatriði. „L‘oiseau et l‘enfant“ 

frá 1977 er líka í uppáhaldi. Og ef maður vil stuð þá má keyra í gang „Ding-a-dong“ frá 1975.“Stefán og Eyfi héldu tónleika í Salnum á dögunum í tilefni 20 ára afmælis „Draums um Nínu“ og húsið fylltist. Á fimmtudaginn voru Nínu-tónleikar númer tvö og seldist einnig upp. Þeir hafa bætt við þriðju og síðustu tónleikun-um 25. maí. „Þar verður áhersla á Evróvisjónlög sem við höfum komið nálægt, ýmist sungið sjálfir eða tekið þátt í að semja en ekki flutt fram til þessa. Auk þess syngjum við nokkur uppáhaldslög úr keppn-um hér heima og úti. Þar á meðal eitt á ítölsku og annað á norsku. Maður vonar bara að það sitji eng-inn Ítali eða Norðmaður í salnum, því framburðurinn er ekki alveg uppá 12 stig.“ juliam@frettabladid.is

Stefán Hilmarsson tónlistarmaður upplifir Eurovision-keppnina sem vorboða: 

MYND/ÚR EINKASAFNI
Rúntar á milli með Eyfa

Eyfirskar kýr  sletta úr klaufunum á sunnudag en þá bjóða ábú-

endur á Ytri-Tjörnum í Eyjafjarðarsveit gestum og gangandi að fylgjast með 

þegar kúnum á bænum verður hleypt út eftir vetrarinnistöðu. Þær taka 

margar gleðistökk sem gaman er að fylgjast með. Kúnum, sem eru fimmtíu 

talsins, verður hleypt út klukkan 12. Nánar á www.naut.is.

Bættu um betur – Pípulagnir  er tilraunaverkefni sem mi›ar a› flví
a› meta færni sem vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá› flví
hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur í
verkefninu ljúki sveinsprófi

Hefur flú starfa› vi›pípulagnir og viltljúka námi í greininni?

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

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

Stuttkápur 
verð frá 
19.900 

Y  rhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Stutt kápa 
með hettu
23.900 kr.

Nýjar vörur

Sölu

mamaðaðaður upplifi
m

r Eurov

Eyfirskar kýr  firskar kýr  ý sletta úr klaufunum á sunnuda
endur á Ytri-Tjörnum í Eyjafjarðarsveit gestum og gangandi að fylgjast m ð 

þegar kúnum á bænumarga
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  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Ert þú næsti Jonni?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og 

ð l ining fyrirtækisins á Íslandi. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og 

f l iðslu og gæðasviðum. 

Fjármálastjóri lífeyrissjóðs

Síðumúla 5, 108 Reykjavík

Sími 511 1225  

www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur 

er til og með 23. mai nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál 

og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé í 

lagi.

Helstu verkefni

• Reikningshald, gerð ársreikninga og umsjón með bókhaldi

• Samantekt stjórnendaupplýsinga og skýrslugerð

• Skrifstofustjórn

• Umsjón með upplýsingatæknimálum

Einn af stærri lífeyrissjóðum landsins óskar að ráða fjármálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur

• Viðskiptafræðingur af endurskoðunar- eða fjármálasviði

• Góð þekking og reynsla í reikningshaldi, samantekt 

stjórnendaupplýsinga, skýrslugerð og gerð ársreikninga

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Gott vald á íslensku og ensku 

Sölufulltrúaulltr
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Tískan á sviðinu
Búningar keppenda í Eurovision 

eru oft æði skrautlegir 
BLS. 2
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Búning

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Sumar-
salat
 Ingibjörg Lilja 

maí 2011

Cheviche 
Hráir fiskréttir eiga vel 

við á heitum sumar-

dögum og eru 

oft fljótlegir 

í framkvæmd. 

Oddný Magnadóttir gefur 

uppskrift að sumarlegu 

cheviche.

SÍÐA 2

l i

Geðröskun í fjölmiðlum
Fjölmiðlar ýkja iðulega 
tengsl geðraskana, glæpa 
og ofbeldis.
fjölmiðlar 36

Astmi og ofnæmi hurfu
Lene Hansson losnaði við 
ýmsa kvilla þegar hún 
endurskoðaði mataræði sitt.
heilsa 34

Dylan  
sjötugur
tónlist 40

Reksturinn í járnum
Hilmar Oddsson, rektor 
Kvik myndaskóla Íslands, 
segir skólann hafa bætt 
myndmenningu Íslendinga.
menntun 24

EFNAHAGSMÁL Gert er ráð fyrir að rúmlega 
1.500 lítil og meðalstór fyrirtæki stefni í 
gjaldþrot.Rúmlega 500 fyrirtæki eru enn í 
skoðun vegna skuldaúrvinnslu.

Þetta kom fram í máli Árna Páls Árna-
sonar, efnahags- og viðskiptaráðherra, 
í umræðum á þingi um stöðu lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja. 

Samkvæmt nýlegu yfirliti frá fjórum 
stærstu bönkunum eru sex þúsund lítil og 
meðalstór fyrirtæki með skuldir á bilinu 10 til 
1.000 milljónir króna. Þetta eru viðmiðin sem 
verkefnið Beina brautin, sem er fjárhagsleg 
endurskipulagning fyrirtækja, nær til. Fari 
1.500 fyrirtæki í þrot er um fjórðung þessara 
fyrirtækja að ræða.

„Þetta eru skuggalegar tölur. Við skulum 
ekki gleyma því að verkefnið Beina brautin, 

sem verið var að setja á laggirnar, hafði það 
markmið að reyna að bjarga fjárhag minni 
og meðalstórra fyrirtækja með skuldir allt 
að einum milljarði króna. Þegar niðurstaðan 
er sú að fjórða hvert þeirra stefni þráðbeint 
í gjaldþrot eða jafnvel þriðja hvert, þar sem 
óvissa er um afdrif 500 til viðbótar, er um 
mikið fjárhagslegt tjón að ræða fyrir fjár-
málastofnanir og ýmsa aðra, auk þess sem 
það getur ekki haft í för með sér annað en 

aukið atvinnuleysi,“ segir Einar K. Guðfinns-
son, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sem hóf 
umræðuna um skuldaúrvinnsluna.

Tæplega tvö þúsund fyrirtækjanna eru 
ekki í greiðsluvanda, að því er efnahags- og 
viðskiptaráðherra greindi frá. „Fyrirtæki 
í skuldagreiðsluvanda eru talin um fjögur 
þúsund. Þar af er gert ráð fyrir að vandi um 
eitt þúsund fyrirtækja leysist með Beinu 
brautinni, um 670 til viðbótar fái úrlausn með 
lengingu í lánum og 280 þar til viðbótar fái 
úrlausn með 25 prósenta lækkun á höfuðstól.“

Einar K. Guðfinnsson segir menn sam-
mála um að atvinnusköpunin sé hlutfallslega 
mest hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum. 
„Þeim mun alvarlegra er það að 1.500 þeirra 
stefni í þrot. Ég held að menn verði að skoða 
þessa hluti alveg upp á nýtt.“ - ibs

1.500 fyrirtæki stefna í þrot
Sex þúsund lítil og meðalstór fyrirtæki skulda 10 til 1.000 milljónir króna. Fjórðungur þessara fyrirtækja 
stefnir í þrot. Fyrirtæki í skuldagreiðsluvanda eru um fjögur þúsund. Skuggalegar tölur, segir þingmaður.

Syngja og 
dansa saman

listir 30 

spottið 16

Bjartari tímar
Borðum úti í sumar

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500   

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

www.ILVA.is  

sendum um allt land
Bjóðum uppá 

vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

SKAGENLUND. Garðhúsgögn. 

Sjá verð á bls. 2

einfaldlega betri kostur

SUMARBÆKLINGUR
ILVA FYLGIR 
FRÉTTABLAÐINU 
Í DAG

www.ILVA.is

50%
AFSLÁT

TUR

GLEÐILEGT SUMAR!GLEÐILEGT SUMAR!
KROKKETSETT

FYRIR 4 
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995,-

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

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.

fyrirtæki eru 
ekki í greiðslu-
vanda sam-

kvæmt upplýsingum frá efnahags- og 
viðskiptaráðherra.

2.000

TÓNLISTARVEISLA Í HÖRPU Hundruð prúðbúinna gesta sóttu opnunarhátíð tónlistarhússins Hörpu í gær, og létu mótmæli hóps fólks 
við innganginn ekki á sig fá. Um 400 listamenn komu fram í gærkvöldi, en í dag er opið hús í Hörpu þar sem almenningur getur skoðað húsið og hlustað á 
tónlist frá klukkan 12 á hádegi til miðnættis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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„Sigurður, kraumar reiðin 
innra með ykkur?“

„Neinei, no boiled feelings.“

Sigurður Ásgeir Árnason er söngvari Ultra 
Mega Technobandsins Stefáns. Hljóm-
sveitin bað nýverið um að vera fjarlægð 
af lista yfir samstarfshljómsveitir styrktar-
sjóðsins Kraums.

LÖGREGLUMÁL Lögregla telur sig 
hafa fundið staðinn þar sem ungur 
maður banaði barnsmóður sinni á 
fimmtudag. Vettvangurinn er í 
Heiðmörk og var rannsakaður af 
lögreglu í gær.

Fullnaðarniðurstaða liggur ekki 
fyrir úr rannsókn á banameini 
konunnar, sem var fædd árið 
1990, en vísbendingar eru um að 
hún hafi verið kyrkt, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Tveggja ára sonur parsins var 
í bílnum þegar móðurinni var 
banað. Eftir verknaðinn kom mað-
urinn líkinu fyrir í skotti bílsins 
og ók því næst með drenginn heim 
til foreldra sinna áður en hann 
hélt á Landspítalann í Fossvogi og 
vísaði starfsfólki þar á líkið.

Lögregla kom umsvifalaust á 
spítalann, handtók manninn og 
færði hann til yfirheyrslu. Hann 
hefur játað verknaðinn.

Fram kom í gær að fólkið hefði 
verið í sambúð en að stúlkan hefði 
ætlað að slíta sambandinu og flytj-
ast út á land með son þeirra. Mað-
urinn hafi brugðist við með fyrr-
greindum afleðingum í ökuferð 
þeirra í Heiðmörk. Talið er að 
átökin hafi byrjað inni í bílnum en 
færst svo út úr honum. 

Maðurinn var leiddur fyrir dóm-
ara í Héraðsdómi Reykjaness eftir 
hádegi í gær þar sem farið var 
fram á tveggja vikna gæsluvarð-
hald yfir honum. Dómari féllst á 
kröfuna. 

Maðurinn mun jafnframt gang-
ast undir geðrannsókn. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins á hann 
við geðræn vandamál að stríða 
og hefur verið undir læknishendi. 
Fram kom í fréttum Stöðvar 2 í 

gær að vegna veikindanna er óvíst 
hvort maðurinn sé sakhæfur. 

Rannsókn lögreglu er vel á veg 
komin.  - jss, sh

SPURNING DAGSINS

pizza
með beikoni, klettasalati og rjómaosti

 Nýmalaður

pipar og ólífuolía 

fullkomna pizzuna

ATH!
ATH!

Farðu inn á  gottimatinn.is til að fá alla uppskriftina 
og hugmyndir að fleiri girnilegum réttum.

LEIDDUR FYRIR DÓMARA Héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði manninn í tveggja 
vikna gæsluvarðhald í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Talinn hafa kyrkt 
barnsmóður sína  
Ungur maður sem játað hefur að hafa banað kærustu sinni hefur verið úrskurð-
aður í varðhald. Hann er talinn hafa kyrkt stúlkuna. Maðurinn hefur átt við geð-
ræn veikindi að stríða og verið undir læknishendi. Óvíst hvort hann er sakhæfur.

Á VETTVANGI Lögreglan girti af svæðið á lóð Landspítalans með skilrúmum af spítal-
anum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÓMSMÁL Tveir piltar um tvítugt 
hafa verið ákærðir fyrir að fara 
saman inn í gistiheimili á Akra-
nesi og láta þar greipar sópa.

Piltarnir stálu tölvu, ásamt skjá 
og lyklaborði, smápeningum úr 
skál, sex þúsund krónum í skipti-
mynt úr umslagi og nokkrum 
aðildarkortum Farfugla. Áætlað 
verðmæti þýfisins nemur um 89 
þúsund krónum.

Þá er annar piltanna ákærður 
fyrir að hafa haft smáræði af 
kannabisblönduðu tóbaki heima  
hjá sér. Gerð er krafa af hálfu 
Farfuglaheimilis Akraness að 
piltarnir endurgreiði það sem 
þeir tóku ófrjálsri hendi. - jss 

Tveir piltar ákærðir:

Stálu aðildar-
kortum Farfugla

PAKISTAN, AP Tveir hryðjuverka-
menn sprengdu sjálfa sig í loft 
upp utan við herskóla í borginni 
Shabqadar í Pakistan í gær. Alls 
létust 80 manns í árásinni auk 
þess sem 120 slösuðust.

Pakistanskir talibanar hafa 
lýst yfir ábyrgð á ódæðinu 
en það var framið í hefndar-
skyni vegna morðsins á Osama 
bin Laden. Talibanarnir hafa 
varað við því að frekari árása 
sé að vænta á Bandaríkjamenn í 
Pakistan.

Um 900 hermenn voru á leið út 
úr skólanum þegar sprengingin 
varð. Þeir höfðu nýlokið sex 
mánaða þjálfunarbúðum og voru 
á leið til síns heima. - mþl

Vildu hefna bin Ladens:

80 létust í 
hryðjuverka-
árás í Pakistan

ÞÝSKALAND Þýska lögreglan gerði 
í gær húsleit í um 1.000 vændis-
húsum og á stöðum þar sem 
vændi er stundað. Um var að 
ræða herferð gegn glæpaklíkum 
sem selja konur frá Vestur-
Afríku mansali. Svipaðar 
aðgerðir voru gerðar í febrúar 
síðastliðnum.

Aðgerðirnar í gær, sem voru í 
samvinnu við lögreglusamtökin 
Europol, voru gerðar í þrettán af 
sambandsríkjunum sextán.

Vændi er löglegt í Þýskalandi 
en talið er að margar kvennanna 
hafi verið neyddar út í það. - ibs

Herferð gegn mansali:

Húsleit í 1.000 
vændishúsum

WASHINGTON, AP Bandaríski þing-
maðurinn umdeildi Ron Paul 
lýsti því yfir 
í gær að hann 
hygðist taka 
þátt í forvali 
Repúblikana-
flokksins á for-
setaefni fyrir 
kosningarnar 
2012. 

Hann bætist 
þar með í hóp 
Newt Ging-
rich, fyrrverandi forseta full-
trúadeildar Bandaríkjaþings, og 
Gary Johnson, fyrrverandi ríkis-
stjóra í Nýju Mexíkó, sem þegar 
hafa lýst yfir framboði.

Búist er við því að nokkur 
fjöldi frambjóðenda bætist í 
hópinn á næstu vikum en Mitt 
Romney, fyrrverandi ríkisstjóri 
í Massachusetts, þykir sigur-
stranglegastur fyrir fram. - mþl

Forsetakosningarnar 2012:

Frambjóðendur 
komnir á kreik

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest dóm Héraðsdóm Vesturlands 
yfir manni sem dæmdur var í 
tveggja ára fangelsi fyrir kyn-
ferðisbrot. Maðurinn var sakfelld-
ur fyrir að hafa haft samræði við 
sautján ára stúlku gegn vilja henn-
ar. Karlmaðurinn notfærði sér 
ástand stúlkunnar, sem gat ekki 
spornað við samræðinu sökum ölv-
unar. Brotið var til þess fallið að 
valda stúlkunni sálrænum erfið-
leikum til lengri tíma. Manninum 
var gert að greiða henni 800 þús-
und krónur í bætur. - jss 

Hæstiréttur staðfestir dóm:

Tvö ár fyrir 
kynferðisbrot

RON PAUL

SAMGÖNGUR Keflavíkurflugvelli 
var lokað klukkan átta í gærkvöldi 
vegna manneklu við flugumferð-
arstjórn. Flugumferðarstjórar 
hafa staðið í kjaradeilu við Isavia, 
rekstrarfélag flugvallarins, og 
hafa lagt á yfirvinnubann. Vegna 
veikinda í gær sáu flugumferðar-
stjórar sér því ekki fært að halda 
flugvellinum opnum. Hann átti að 
opna að nýju klukkan sjö í morgun.

Einungis neyðarflug var heim-
ilað á tímabilinu og urðu nokkrar 
raskanir á áætlunarflugi vegna 
þessa. Búist var við því í gær að 
eins til tveggja klukkustunda 
seinkun yrði á öllu flugi Icelandair 
snemma í dag.

„Vinnudeila Isavia og flugum-
ferðarstjóra er Icelandair óvið-
komandi, en hún veldur okkur og 
viðskiptavinum okkar óþægindum 
og fjárhagstjóni,“ segir Guðjón 

Arngrímsson, upplýsingafulltrúi 
Icelandair.

Samtök ferðaþjónustunnar lýstu 
í gær yfir miklum áhyggjum af 
þeirri röskun sem orðið hefur á 
flugstarfsemi vegna yfirvinnu-

bannsins. Í tilkynningu frá sam-
tökunum sagði að ferðaþjónusta 
væri mjög viðkvæm fyrir slík-
um truflunum, þær væru slæm-
ar fyrir ímynd og orðspor Íslands 
sem ferðamannalands. - mþl

Samtök ferðaþjónustunnar segja truflanir á flugi skaðlegar fyrir ímynd landsins:

Yfirvinnubann raskaði millilandaflugi

DÓMSMÁL Þorsteinn Hjaltested, 
landeigandi á Vatnsenda, ætlar 
að stefna Kópavogsbæ vegna van-
efnda á eignarnámssamningi. Þor-
steinn staðfestir að sú upphæð sem 
hann ætli að krefja bæinn um sé 
nærri 14 milljörðum króna.

Þorsteinn segir að stefnan verði 
þingfest bráðlega, en vill ekki upp-
lýsa nákvæmlega með hvaða hætti 
hann telji Kópavogsbæ hafa brot-
ið samninginn. „Þeir hafa ekki 
afhent það sem um var talað,“ 
segir Þorsteinn.

Eignarnámssamningurinn var 
gerður árið 2006, eftir að samn-

ingaviðræður um sölu á land-
inu höfðu engu skilað. Mats-
nefnd eignarnámsbóta fullyrðir í 
úrskurði sínum frá árinu 2007 að 
verðmæti sáttagerðar í málinu sé 
á bilinu 6,5 til 8 milljarðar króna.

Bærinn fékk samkvæmt sam-
komulaginu 863 hektara af Vatns-
endalandinu. Fyrir það átti Þor-
steinn að fá ríflega tvo milljarða 
króna, auk þess að fá 300 lóðir 
undir sérbýli á 35 hekturum sem 
ekki voru teknir eignarnámi. Þá 
átti Þorsteinn að fá ríflega tíunda 
hluta af íbúðum og atvinnuhúsnæði 
sem úthluta átti á svæðinu. - bj

Stefnir Kópavogsbæ vegna vanefnda á eignarnámssamningi vegna Vatnsenda:

Krefst á annan tug milljarða

UPPBYGGING Kópavogsbær hefur tekið 
nær allt land við Vatnsenda eignarnámi 
undir íbúðabyggð. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Jóhanna vill opna á bréfin
Forsætisráðherra segir forseta Íslands 
ekki hafa neitt val þegar komi að því 
að afhenda fjölmiðlum afrit af bréfum 
hans til forsætisráðherra vegna 
setningar siðareglna fyrir forseta-
embættið. Forsetinn hefur neitað 
að afhenda bréfin. Þetta kom fram í 
fréttum Stöðvar 2 í gær. 

STJÓRNSÝSLA

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LEIFSSTÖÐ Kvöldfluginu frá London í 
gærkvöldi var beint á Akureyrarflugvöll 
vegna yfirvinnubannsins. Voru farþegar 

fluttir í rútum til Reykjavíkur.



GARÐPLÖNTUR

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

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

fimmtudag, föstudag og laugardag

Liljur og
blandaðir vendir

Alhliða garðáburður

TU
TAX FREE

5 kg.

1.135kr

10 kg.

1.995kr

25 kg.

4.895kr

TAX 
FREE

ALLAR
GARÐPLÖNTUR

SUMARBLÓMIN, TRÉ OG RUNNAR,
FJÖLÆRAR PLÖNTUR,

KRYDDJURTIR, GARÐRÓSIR
OG MARGT FLEIRA

Stjúpusprengja

      STJÚPUR

          30stk

   2.499kr

           4.497

  STJÚPUR
      10stk

  999kr

  1499

      STJÚPUR          20stk  1.699kr        2.998

GARÐABLÁMI
tilboð

Að sjálfsögðu stendur Blómaval skil á virðisaukaskatti til Ríkissjóðs
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FYRIRTÆKI Íslenska gámafélagið 
og Vinnuföt eru fyrirtæki ársins, 
samkvæmt niðurstöðum könnun-
ar VR. Þetta er annað árið í röð 
sem Íslenska gámafélagið ber af 
í hópi stærri fyrirtækja. Bæði 
fyrirtækin fengu hæstu einkunn 
í flokknum Ánægja og stolt.

Niðurstöðurnar voru kynntar 
við hátíðlega athöfn í gær og tóku 
forsvarsmenn fyrirtækjanna við 
viðurkenningum í tilefni af þeim. 

Þetta er fimmtánda árið sem 
VR velur fyrirtæki ársins. Félags-
menn VR, sem eru ríflega tutt-
ugu þúsund talsins, velja þau auk 

tæplega þrjú þúsund annarra 
starfsmanna á almennum vinnu-
markaði. 

Í flokki stærri fyrirtækja er 
Nýherji hástökkvari ársins. Fyrir-
tækið er í 17. sæti í ár en var í því 
91. í fyrra. Dynjandi er hástökkv-
arinn í flokki minni fyrirtækja; 
það fer úr 192. sæti í fyrra í 56. 
Hæstu einkunn fengu bæði fyrir-
tækin fyrir sveigjanleika í vinnu. 

Í nýútkomnu tölublaði VR-blaðs-
ins kemur fram að einkunnir fyrir 
þá þætti sem spurt var um í könn-
un VR hafi ýmist staðið í stað eða 
lækkað á milli ára.  Mest var lækk-

unin þar sem spurt var um launa-
kjör. Þær einkunnir hafa ekki 
verið lægri síðan árið 2002. Ein-

kunn fyrir trúverðugleika stjórn-
enda lækkar sömuleiðis mikið, að 
því er segir í blaðinu.  - jab

Íslenska gámafélagið og Vinnuföt eru fyrirtæki ársins samkvæmt niðurstöðu árlegrar könnunar VR:

Launakjör ekki verið verri frá 2002
Tíu efstu fyrirtækin í ár

Stærri fyrirtæki  Minni fyrirtæki 
1. Íslenska gámafélagið  1. Vinnuföt   
2. Johan Rönning  2. Podium Imports
3. Securitas   3. Sigurborg
4. Betware á Íslandi  4. Miracle
5. Logos   5. Gróco
6. Maritech   6. Spölur
7. Prentsmiðjan Oddi  7. Kjarnavörur
8. VÍS   8. Beiersdorf
9. 1912 samstæðan  9. Danica sjávarafurðir
10. Parlogis   10. Sæmark

FRÁ Í FYRRA Margt skemmtilegt bar fyrir 
augu á fjölmenningardeginum í fyrra.

MENNING Fjölmenningardagur-
inn verður haldinn hátíðlegur í 
Reykjavík í dag. Er hugmyndin 
að fagna þeirri fjölbreyttu menn-
ingu sem borgarsamfélagið býður 
upp á.

Jón Gnarr borgarstjóri setur 
hátíðina við Hallgrímskirkju 
klukkan 13 og í kjölfarið fer fjöl-
þjóðleg skrúðganga af stað í átt 
að Ráðhúsinu. Þar verður boðið 
upp á fjölbreytta dagskrá fram 
eftir degi. Má þar nefna dans-
atriði frá Perú, Búlgaríu og 
Taílandi og barnakór frá Litháen.

Mannréttindaskrifstofa 
Reykjavíkurborgar hefur séð um 
skipulagningu hátíðarhaldanna 
í samstarfi við samtökin Sam-
hljómur menningarheima. - mþl

Fjölbreytt dagskrá í Reykjavík:

Fjölmenningu 
fagnað í dag

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra hefur 
skorað á ísraelsk yfirvöld að 
leysa þegar í stað skattfé Palest-

ínumanna til 
palestínskra 
stjórnvalda. Það 
kemur fram í 
frétt á vef ráðu-
neytisins.

Þar segir einn-
ig að Ísraelar 
hafi fryst sem 
nemur tíu millj-
örðum króna 
af sköttum og 

tollum sem þeir safna fyrir hönd 
Palestínumanna, í kjölfar sam-
komulags um sameiginlega bráða-
birgðastjórn Hamas og Fatah.

Utanríkisráðherra segir við-
brögð ísraelskra stjórnvalda „ein-
hliða og ólögleg“ og auka þjáning-
ar palestínsks almennings. -þj

Erfitt ástand í Palestínu:

Segir viðbrögð 
Ísraela ólögleg

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

TAÍLAND Skordýraeitur kann að 
hafa valdið dauða sjö manns á 
hóteli í Chiang Mai í Taílandi. 

Í febrúar síðastliðnum lést 
ferðamaður frá Nýja-Sjálandi á 
hótelinu en herbergisfélagar hans 
veiktust. Sérfræðingur Samein-
uðu þjóðanna sagði í sjónvarpsvið-
tali að sennilega hefði ferðamað-
urinn látist eftir að hafa andað að 
sér eitri gegn veggjalús og kakka-
lökkum sem úðað hefði verið í of 
stórum skammti.

Blaðamenn, dulbúnir sem ferða-
menn, fengu aðgang að herberg-
inu þremur mánuðum eftir andlát 
ferðamannsins og tóku sýni sem 
reyndust vera leifar af skordýra-
eitri. Alls hafa sjö látist á hótelinu.
 - ibs

Ferðamenn deyja á hóteli:

Skordýraeitur 
möguleg orsök

Gjafmildi MND félagsins
MND félagið hefur fært sjúkraþjálfun 
á Landspítalanum Fossvogi hljóð-
bylgjutæki að gjöf. Guðjón Sigurðs-
son, formaður félagsins, afhenti 
gjöfina í fyrradag.

SAMFÉLAGSMÁL

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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EURO-SKÚRIR  
Skúrir verða víða 
um land í kvöld 
og nótt, þó einna 
mest á Vestur-
landi. Vindur verður 
fremur hægur.
Léttir til er líður á 
morgundaginn. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

SJÁVARÚTVEGUR Allt að helmingur 
aflaheimilda þorsks á hverju fisk-
veiðiári, umfram 160.000 tonn, 
gæti runnið í svokallað pottakerfi 
sem ráðherra ráðstafar árlega ef 
nýtt frumvarp um stjórn fiskveiða 

verður afgreitt 
óbreytt. 

Í frumvarp-
inu, sem Frétta-
blaðið hefur 
u nd i r  hönd-
um, er úthlut-
uðum fiskafla 
skipt niður í tvo 
f lokka. Ann-
ars vegar er um 
að ræða samn-

ingsbundin nýtingarleyfi á afla-
heimildum og hins vegar afla sem 
er úthlutað án samninga úr fimm 
pottum. Undir því er strandveiði-
pottur, byggðapottur, leigupottur, 
línuívilnunarpottur og bótapottur.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því að 
ef leyfilegur heildarafli þorsks fari 
yfir 160.000 tonn verði 55 prósent 
sett í fyrri flokkinn og úthlutað með 
nýtingarsamningum, en 45 prósent 
fara í pottakerfið. Hlutfallið breytist 
í 50 prósent á hvorn flokk ef leyfi-
legur heildarafli fer yfir meðaltal 
fiskveiðiáranna 1990-91 til 2010-11, 
sem eru um 200.000 tonn.

Þá verður lengd nýtingarsamn-
inga að hámarki fimmtán ár en má 
framlengja um átta ár til viðbótar, 
og veiðigjald sem innheimt verður 
samkvæmt þeim samningum tvö-
faldast. Fer úr 9,5 prósentum af 
aflaverðmæti upp í 19.

Veðsetning aflaheimilda verður 
bönnuð og framsal verulega tak-

Allt að helmingur af 
umframkvóta í potta
Samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnar um stjórn fiskveiða verður drjúgum hluta 
af þorskaflaheimildum umfram 160.000 tonn úthlutað úr pottum af ráðherra. 
Í frumvarpinu er boðuð þjóðnýting og eignaupptaka, segir formaður LÍÚ.

„Þetta er ekkert annað en þjóðnýting og eignaupptaka,“ segir Adolf Guð-
mundsson, formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ), eftir 
kynningu á frumvarpinu í gær. „Það er verið að taka alla uppbyggingu og 
eyðileggja alla framlegð í greininni.“

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga segir að leita eigi leiða 
til að tryggja sjávarútveginum „góð rekstrarskilyrði“. Adolf segir ljóst að það 
sé ekki gert í þessu frumvarpi, þetta skilyrði kjarasamninga sé brostið.  - bj

Boða þjóðnýtingu og eignaupptöku

BREYTINGAR FRAM UNDAN Nýtt frumvarp um stjórn fiskveiða gerir meðal annars 
ráð fyrir að talsverðum hluta aflaheimilda í helstu tegundum verði úthlutað í 
gegnum pottakerfi. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

ADOLF 
GUÐMUNDSON

markað, verði frumvarpið að veru-
leika. Enn verður leyfilegt að færa 
heimildir milli skipa í eigu sama 
aðila, en milli tveggja ótengdra 
aðila er aðeins leyfilegt að skiptast 
á heimildum og sé þá um að ræða 
jöfn skipti ef talið er í þorskígildum.

Þá kveður ein grein frumvarps-

ins á um að ráðherra hafi 12.000 
tonn af botnfiski til ráðstöfunar á 
hverju fiskveiðiári. Það sé bæði til 
að mæta áföllum ef verulegar breyt-
ingar verða á aflamarki einstakra 
tegunda og hins vegar með tilliti til 
byggðasjónarmiða.

 thorgils@frettabladid.is

GENGIÐ 13.05.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

218,9328
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,48  115,02

186,08  186,98

163,5  164,42

21,926  22,054

20,876  20,998

18,196  18,302

1,4188  1,4270

182,47  183,55

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Stærri fyrirmyndarfyrirtæki

1. Íslenska gámafélagið  
2. Johan Rönning 
3. Securitas 
4. Betware á Íslandi 
5. Logos 
6. Maritech  
7. Prentsmiðjan Oddi 
8. VÍS 
9. 1912 samstæðan 
10. Parlogis  

11. Distica 
12. Nova 
13. Össur  
14. ISS Ísland  
15. Icepharma 
16. CCP 
17. Nýherji  
18. Tryggingamiðstöðin  
19. Öryggismiðstöð Íslands  
20. Alcan á Íslandi 

11. Microsoft Íslandi 
12. Birtingahúsið 
13. Bókhald og uppgjör 
14. Kemi  
15. Emmessís 
16. Basis  
17. Vörumerking 
18. Frjó  
19. Globus  
20. Krýsuvíkurskóli 

Minni fyrirmyndarfyrirtæki

1. Vinnuföt  
2. Podium Imports 
3. Sigurborg  
4. Miracle  
5. Gróco  
6. Spölur  
7. Kjarnavörur  
8. Beiersdorf  
9. Danica sjávarafurðir  
10. Sæmark 

Titill sem vegur 
þungt í viðskiptalífinu

Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2011
Við óskum starfsfólki og stjórnendum þeirra 40 fyrirtækja sem hljóta nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2011 innilega til hamingju. Þessi árangur 
er þeim og öðrum fyrirtækjum hvatning til að hlúa vel að starfsfólki sínu, því aukin starfsánægja skilar betri afköstum og bættri ímynd. 
Þú finnur niðurstöðurnar í heild sinni á www.vr.is.

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS
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SAMGÖNGUR Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur nú aug-
lýst aukið eftirlit vegna bif-
reiðastöðubrota við íþróttavelli. 
Í tilkynningu kemur fram að 
þegar ökumenn leggi á gras-
eyjum, gangstéttum eða göngu-
stígum geti slíkt skapað hættu 
fyrir gangandi vegfarendur og 
vandræði fyrir almenningssam-
göngur. Einnig geri þetta sjúkra- 
og slökkviliðsbílum erfitt fyrir að 
nálgast svæðið.

Lögreglan biðlar til ökumanna 
að leggja ökutækjum sínum lög-
lega. Brotlegir munu þurfa að 
greiða stöðubrotsgjald. - sv

Lögreglan eykur eftirlit: 

Bifreiðastöður 
við íþróttavið-
burði vandamál

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
dæmdur í fjögurra mánaða skil-
orðsbundið fangelsi fyrir að rækta 
143 kannabisplöntur og hafa í 
vörslu sinni maríjúana, kannabis-
lauf og hass. Maðurinn var hins 
vegar sýknaður af vörslu á 242 
grömmum af amfetamíni. 

Lögregla fann efnið við leit á 
fokheldri efri hæð húsnæðisins 
sem maðurinn bjó í en sjálfur 
leigði hann íbúð á neðri hæðinni. 
Fleiri en hann höfðu aðgang að efri 
hæðinni, þannig að ekki reyndist 
unnt að sanna að hann hefði átt eða 
vitað af efnunum sem þar fundust.
 - jss

Sýknaður af amfetamínákæru:

Dæmdur fyrir 
að rækta 143 
kannabisplöntur

HÚSNÆÐISMÁL Starfsmönnum hefur 
fjölgað töluvert hjá Íbúðalánasjóði 
(ÍLS) á síðustu mánuðum til að 
bregðast við auknum umsvifum 
sjóðsins. Búist er við um níu þús-
und umsóknum til hans um hina 
svokölluðu 110 prósenta leið auk 
þess sem fjöldi eigna í eigu hans 
hefur aukist mikið.

„Það er rétt að það hefur orðið 
nokkur aukning á fjölda starfs-
manna hjá okkur en hluti hennar 
er reyndar tímabundin stöðugildi,“ 
segir Sigurður Erlingsson, fram-
kvæmdastjóri ÍLS, og bætir við: 
„Ég kom til starfa hér í nóvember 

á síðasta ári og þá hafði starfs-
mönnum á eignasviði verið fjölg-
að. Voru áður tveir til þrír en eru 
nú átta. Eignasvið heldur utan um 
þær eignir sem sjóðurinn eignast 
en þær eru orðnar um 1.250 talsins 
og því nóg að gera.“

Sviðsstjórum hjá ÍLS hefur einn-
ig fjölgað um þrjá í tengslum við 
skipulagsbreytingar auk þess sem 
tveir aðrir nýir starfsmenn hafi 
verið ráðnir vegna aukins álags 
á fyrirtækjasvæði. Loks hafa sex 
starfsmenn verið ráðnir tímabund-
ið til að bregðast við miklum fjölda 
umsókna um 110 prósent leiðina.

Sigurður segir að þegar hafi 
borist um 1.500 umsóknir en í 
110 prósent leiðinni felst að eftir-
stöðvar láns umfram 110 prósent 
af markaðsvirði fasteignar verði 
felldar niður. Nokkurn tíma muni 
taka ÍLS að fara í gegnum allar 
umsóknirnar sem gætu orðið hátt 
í tíu þúsund talsins. - mþl

Búist við hátt í tíu þúsund umsóknum um 110 prósenta leiðina:

Umsvif aukast nokkuð hjá Íbúðalánasjóði

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Fjölmargir hús-
næðiseigendur hyggjast nýta sér 110 

prósenta leið stjórnvalda.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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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LÖGREGLUMÁL Forsprakki vél-
hjólagengisins Black Pistons, Rík-
harð Júlíus Ríkharðsson, situr nú 
í gæsluvarðhaldi og einangrun, 
ásamt öðrum meðlimi gengisins, 
Davíð Frey Rúnarssyni, eftir að 
þeir réðust á mann og héldu honum 
nauðugum í meira en hálfan sólar-
hring, að því er talið er. Þá hafa 
tveir meðlimir Black Pistons verið 
kærðir fyrir að reyna að hafa áhrif 
á rannsókn málsins.

Ríkharð og Davíð Freyr voru 
handteknir í Hafnarfirði á mið-
vikudag eftir að lögreglu barst til-
kynning um líkamsárás. Sá sem 
fyrir henni varð er karlmaður á 
þrítugsaldri. Hann var með áverka 
víða á líkamanum og er meðal ann-
ars nefbrotinn. Talið er að bar-
smíðarnar hafi jafnvel farið fram 
á fleiri en einum stað. Sá sem ráð-
ist var á er í tengslum við Black 
Pistons en er ekki fullgildur með-
limur. Á dvalarstað árásarmann-
anna, sem eru á þrítugs- og fertugs-
aldri, var lagt hald á bæði fíkniefni 
í neysluskömmmtum og ýmis bar-
efli. Við aðgerðina í fyrradag naut 
lögreglan aðstoðar sérsveitar 
ríkislögreglustjóra.

Árásarmennirnir hafa verið 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 
20. maí að kröfu lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu og er það 
gert á grundvelli rannsóknarhags-
muna. Þeir hafa kært úrskurðinn 
til Hæstaréttar.

Ríkharð hlaut tveggja ára fang-
elsisdóm haustið 2009 fyrir að hafa, 
í félagi við annan mann, kveikt í 
húsi við Kleppsveg þar sem maður 
var innandyra. Sá komst út við illan 
leik.  ritstjorn@frettabladid.is

Forsprakki vélhjóla-
gengis í einangrun
Tveir meðlimir vélhjólagengisins Black Pistons sæta nú gæsluvarðhaldi og ein-
angrun. Annar þeirra, Ríkharð Ríkharðsson, er forsprakki gengisins. Þeir réðust 
á mann sem er í tengslum við gengið, héldu honum nauðugum og börðu.

LITLA-HRAUN Mennirnir sitja í gæsluvarðhaldi og einangrun á Litla-Hrauni.

„Við munum ekki líða neina vitleysu,“ segir Páll E. 
Winkel forstjóri Fangelsismálastofnunar, spurður um 
viðbrögð fangelsismálayfirvalda við því að vista nú tvo 
menn úr íslenska vélhjólagenginu Black Pistons í gæslu-
varðhaldi á Litla-Hrauni.

„Við erum með öfluga sérsveit sem hefur verið efld, 
og eigum mjög gott samstarf við lögreglu,“ segir Páll 
enn fremur. „Það verða engin merki glæpasamtaka 
heimiluð í fangelsum ríkisins.“

Hann segir nú nýjan veruleika blasa við sem lögregla 
hafi bent á um nokkurn tíma og fangelsismálayfirvöld 
undirbúi sig eins vel og þau geti.

„Við verðum svo klár í allt þegar við flytjum í nýttt fangelsi þar sem mögu-
leiki verður á að skipta niður í margar litlar deildir. Þá verðum við vel í stakk 
búin til að taka við meðlimum í mótorhjólagengjum sem gerst hafa brotlegir 
við lög sem og öðrum brotamönnum.“

Við munum ekki líða neina vitleysu

PÁLL E. WINKEL

Black Pistons er stuðningsklúbbur Outlaws, 
sem eru ein stærstu vélhjólasamtök heims, 
og nær alls staðar skilgreind sem skipulögð 
glæpasamtök.

Black Pistons á sér ekki langa sögu á Íslandi. 
Hana má rekja til þess þegar Jón Trausti 
Lúthersson hrökklaðist úr formannsembætti 
Fáfnis, nú Hells Angels á Íslandi, og í kjölfarið 

til Noregs. Þar gekk hann til liðs við Outlaws, 
sem hafa löngum eldað grátt silfur við Hells 
Angels, og hafði síðan veg og vanda af stofnun 
Black Pistons hérlendis.

Lögregla telur að klúbburinn hafi verið stofn-
aður til höfuðs Hells Angels á Íslandi og hefur 
um nokkurt skeið óttast að slá kunni í brýnu á 
milli klúbbanna.

Óttast átök Black Pistons og Hells Angels

Ætlar þú að horfa á aðalkeppni 
Eurovision á laugardaginn?
JÁ 78,1%
NEI 21,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgdist þú með opnunarhátíð 
tónlistarhússins Hörpu?

Segðu þína skoðun á visir.is

ÖRYGGISMÁL Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra segist ekki vita til þess 
að öryggi Söruh, ömmu Baracks Obama 
Bandaríkjaforseta, hafi verið sérstaklega 
ógnað hér á landi, spurður hvort íslensk 
yfirvöld muni tryggja öryggi hennar í 
væntanlegri heimsókn á næstu dögum.

„Það verður eflaust passað upp á hana 
eins og allar aðrar ömmur. Ég vona það,“ 
segir hann.

Öryggisgæsla í kringum Söruh, sem er 
búsett í Keníu, hefur verið hert til muna 

eftir að hryðjuverkamaðurinn Osama bin 
Laden var drepinn af bandarískum her-
sveitum í byrjun mánaðarins.

Samkvæmt upplýsingum frá Paul Ram-
ses, sem bauð Söruh til landsins til að 
kynna góðgerðarstarfsemi, verða lífverð-
ir með henni í för. Spurður um innlenda 
gæslu segir hann:

„Ég fór og lét lögregluna vita en þar 
var mér vísað á Útlendingastofnun. Ég 
veit ekki af hverju.“ 
 - kóþ

Styttist í að Sarah Obama, amma Baracks Obama Bandaríkjaforseta, komi:

Pössuð eins og aðrar ömmur

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

KJÖRKASSINN



Gildir til 26. september eða á meðan birgðir endast.

Honey Nut snakk 
- Snakk frá Cheerios

Starbucks kaffi
– margar tegundir

Trix & Reese´s Puffs
– takmarkað magn

Marshmallow Madness
– Nýjung frá Swiss Miss

Súkkulaði brownie
– Brownie mix frá Betty Crocker

1.574kr/kg.

SVÍNAFILE
NEW ORLEANS STYLE

Merkt verð 2.098.-

1.819kr/kg.

SVÍNALUND
JURTAKRYDDUÐ

Merkt verð 2.598.-

Gildir til 22. maí á meðan birgðir endast.

698kr/pk.

RESTAURANT STYLE
2 HAMBORGARAR

Merkt verð 898.-

1.959kr/kg.

WESTERN
KJÚKLINGALUNDIR

Merkt verð 2.798.-

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
40%        

úrval sósu
  á ísinn
úrval s s

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup

Nýtt

Amerísk karmelluterta
– bara gott...

1.399kr/stk.

Kirsuberjagos
– Frá Pepsi og Coca Cola

Ribeye
úr framhrygg

Piparsteik
úr læri

2.039kr/kg.

Merkt verð 3.398.-

Smucker´s goober 
– hnetusmjör og sulta

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

AMERÍSKIR
          DAGAR

2.924kr/kg.

Merkt verð 3.898.-

1.275kr/kg.

Merkt verð 1.598.-

BBQ Svínarif
2 tegundir
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LÖGREGLUMÁL Íslensk kona á 
þrítugs aldri var tekin með fíkni-
efni innvortis í Leifsstöð fyrr í 
þessari viku. Hún var úrskurðuð í 
vikulangt gæsluvarðhald. Hæsti-
réttur staðfesti þann úrskurð.

Konan var að koma frá Hol-
landi þegar tollverðir stöðvuðu 
hana við hefðbundið eftirlit. Hún 
reyndist vera með hvítt fíkniefni 
innvortis. Um nokkurt magn af 
kókaíni var að ræða. Konan hefur 
ekki komið við sögu hjá lögreglu í 
fíkniefnamálum áður. - jss

Ung kona í gæsluvarðhald:

Var tekin með 
kókaín innvortis

VERSLUN Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirð-
inga (KS) hyggst afnema skilarétt verslana 
á kjötvöru frá fyrirtækinu. Er þetta gert til 
að bregðast við banni á forverðmerkingum á 
kjötvöru.

„Með þessum nýju reglum getur búðin alveg 
stýrt álagningu og þá getur komið fyrir að hún 
leggi tuttugu prósenta álag á eina vöru og fjöru-
tíu prósenta álag á aðra sambærilega vöru. Þá 
situr auðvitað varan með fjörutíu prósenta álag 
eftir og henni er skilað án þess að við höfum 
nokkuð um það að segja,“ segir Ágúst Andrés-
son, forstöðumaður kjötafurðastöðvar KS.

Samkeppniseftirlitið hefur sagt nýju 
reglurnar skapa grundvöll fyrir virkari 

verðsamkeppni milli verslana, sem ætti til 
lengri tíma að leiða til lægra verðs. Ágúst 
segir eina möguleikann á því að verð lækki 
vera þann að verslanir taki fulla ábyrgð á þeim 
vörum sem þær kaupi inn þannig að þær sjái 
sér meiri hag í því að lækka verð á vörunni 
þegar hún nálgist síðasta söludag.

Guðmundur Marteinsson, framkvæmda-
stjóri Bónus, og Bjarni Friðrik Jóhannesson, 
rekstrarstjóri Nóatúns, segja báðir að breyt-
ingin hafi lítil áhrif á sínar verslanir. Fæstar 
þeirra kjötvara sem þær selji hafi skilarétt.

Hjá Norðlenska og Sláturfélagi Suðurlands 
eru engar áætlanir uppi um afnám skilaréttar, 
samkvæmt frétt Bændablaðsins um málið. - mþl

Kaupfélag Skagfirðinga bregst við banni um forverðmerkingar á kjötvöru:

Afnema skilarétt verslana á kjötvöru

KJÖTVÖRUR Breytingar gætu orðið á verðlagningu 
kjötvara í verslunum með breyttum viðskiptaháttum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi hefur 
ákært fjóra karlmenn fyrir húsbrot. 
Þeim er gefið að sök að hafa í sam-
einingu ruðst heimildarlaust inn í 
íbúðarhúsið að Viðvík á Hellissandi.

DÓMSTÓLAR

Fjórir brutust inn í hús

ÖRYGGISMÁL „Íslendingar geta 
náttúrlega sagt sig úr Schengen,“ 
segir Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra.

Hann svarar þannig spurningu 
blaðsins um hvaða úrræði íslensk 
stjórnvöld hafi til að hafa áhrif á 
þær ákvarðanir sem innanríkis-
ráðherrar Evrópusambandsþjóð-
anna eru að taka þessa dagana 
um framtíð Schengen-samstarfs-
ins. Ögmundur sat ekki fund 
ráðherranna á fimmtudag.

Hann tekur fram að ekki sé víst 
að úrsögn úr Schengen sé eina 
leið Íslendinga til að hafa áhrif á 
gang mála, né leggur hann til að 
sú leið verði farin að óathuguðu 
máli. Hann minnir á andstöðu sína 
við þátttöku Íslands í Schengen-
samstarfinu á sínum tíma en er 
ánægður með hugmyndir innan-
ríkisráðherranna um að aðildar-
ríki Schengen fái rýmri heimildir 
til að sinna landamæraeftirliti.

„Það sem mér sýnist menn 
vera að gera núna er að opna á þá 
hugsun að nýta kostina sem fylgja 

Schengen, sem felast í samvinnu 
lögreglu- og dómsyfirvalda í bar-
áttu gegn glæpagengjum. Það eru 
ótvíræðir kostir. Hitt er ókostur 
að geta ekki fylgt eftir ákvörð-
unum sem teknar eru í einstökum 
ríkjum með virku eftirliti. Þessi 
mál virðast vera að komast í 
endurmat og það tel ég mjög gott,“ 
segir hann.

Almennt segir Ögmundur að 
aukinn þrýstingur hafi verið 
á endurskoðun Schengen-sam-
starfsins á Íslandi og þingmenn 
hafi meðal annars viljað gera 
úttekt á kostum og göllum þess. 
Þar hafi verið viðraðar áhyggj-
ur af því að innlend yfirvöld hafi 
ekki nægilegt svigrúm til að sinna 
gæslunni.

„Þessar áhyggjur eru ekki 
bundnar við Ísland og þessi 
ákvörðun innanríkisráðherra 
Evrópusambandsins endurspegl-
ar það. Ég tel hana vera mjög til 
góðs,“ segir Ögmundur. Hann 
telur að Ísland geti tekið undir 
með fundinum. klemens@frettabladid.is

Getum hætt 
í Schengen-
samstarfinu
Innanríkisráðherra er ánægður með hugmyndir 
ráðherra ESB um framtíð Schengen-samstarfsins. 
Gætum sagt okkur úr samstarfinu, segir ráðherra.

ÖGMUNDUR JÓNASSON Ráðherra segist ánægður með áform innanríkisráðherra ESB 
um framtíð Schengen-samstarfsins og vill að þjóðríkin geti haft frjálsari hendur til að 
sinna landamæraeftirliti gagnvart glæpagengjum og dæmdum mönnum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Innanríkisráðherrar Evrópusambandsins tóku á fimmtudag undir tillögur 
framkvæmdastjórnar sambandsins um að styrkja þyrfti ytri landamæri 
Schengen-svæðisins svo hægt yrði að stöðva straum flóttamanna sem vildu 
komast inn í hlýjuna. Tillögurnar koma til afgreiðslu á leiðtogafundi sam-
bandsins í júlí, en eru enn í vinnslu. 

Gert er ráð fyrir því að einstök aðildarríki fái auknar heimildir til að grípa til 
neyðarráðstafana á landamærum sínum, hefja þar reglubundið vegabréfa-
eftirlit og vísa fólki frá, jafnvel þótt það komi frá öðrum Schengen-ríkjum. 

Þetta eiga þó aðeins að vera tímabundnar ráðstafanir, sem grípa má til 
þangað til ytri landamæri svæðisins hafa verið styrkt með sameiginlegum 
aðgerðum. 

Hugmyndin er sú að efla mjög úrræði ESB til sameiginlegra aðgerða til 
að aðstoða ríki á ytri landamærum svæðisins við að stöðva skyndilegan 
straum fólks, og létta þannig áhyggjunum af öðrum ríkjum sem óttast að 
fólkið haldi áfram för sinni innan svæðisins.

Tillögur framkvæmdastjórnarinnar gera síðan einnig ráð fyrir því að allar 
löglegar fólks milli landamæra verði auðveldaðar, þrátt fyrir tímabundnar 
neyðarráðstafanir. 

Einnig er lögð áhersla á að ljúka á næsta ári við mótun sameiginlegrar 
stefnu í málefnum hælisleitenda, sem eiga að taka þrýstinginn af þeim 
ríkjum sem eru á jaðri svæðisins.

Með þessum ráðstöfunum á að koma í veg fyrir einhliða ákvarðanir 
aðildarríkja Schengen um að taka upp landamæraeftirlit.

Innanríkisráðherrarnir voru kallaðir á aukafund til að hraða þessum 
breytingum vegna ástandsins á Ítalíu og Frakklandi, þar sem tugir þúsunda 
flóttamanna frá Norður-Afríku hafa streymt inn í löndin á síðustu vikum.

Vilja styrkja ytri landamæri Schengen

1. Hvaða félag kærði kennara í 
guðfræði til siðanefndar Háskóla 
Íslands?

2. Hverjir munu stýra vikulegum 
þætti á Stöð 2 næsta vetur?

3. Hver var valinn leikmaður 3. 
umferðar Íslandsmótsins í knatt-
spyrnu af Fréttablaðinu?

SVÖR

1. Vantrú 2. Björn Bragi Arnarsson og 
Þórunn Antonía Magnúsdóttir.
3. Matthías Vilhjálmsson

VEISTU SVARIÐ?



Þjónustudagur Toyota
Laugardaginn 14. maí
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Við þrífum bílana að utan - grill, gos og Evróvisjónglaðningur fyrir börn og fullorðna.

Toyota með allt á hreinu 
 

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

Toyota Kópavogi* Nýbýlavegi 8 200 Kópavogi 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 603 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 800 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 17 260 Reykjanesbæ 420 6600
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur 112 Reykjavík 577 7080
Bifreiðaverkstæðið Ásinn 300 Akranesi 431 5050
Bílatangi 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 550 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 640 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 470 5070
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UMHVERFISMÁL Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra kynnti á  ríkis-
stjórnarfundi á dögunum tillögur að 
auknu samstarfi stofnana og ráðu-
neyta vegna vaxandi siglinga á Norð-
urslóðum. Þörf er talin á auknu eftir-
liti með skipaumferð og viðbúnaði við 
hugsanlegri mengun vegna aukinna 
umsvifa og siglinga. 

Meðal aðgerða sem umhverfisráðu-
neytið leggur til eru að gerður verði 
samstarfssamningur um aðkomu 
Umhverfisstofnunar, Siglingastofnunar 
og Landhelgisgæslunnar að óhöppum 
á sjó. Eins að reglugerð um viðbrögð 
við bráðamengun verði endurskoðuð og 

reglulegir samráðsfundir helstu ráðu-
neyta og stofnana um málefnið verði 
haldnir. Þá vill ráðuneytið að gerð 
verði viðbragðsáætlun vegna óhappa 
skipa sem flytja kjarnorkuúrgang; að 
gert verði átak til að staðfesta veiga-
mikla alþjóðlega samninga á þessu 
sviði og að kannaður verði fýsileiki 
þess að skilgreina fleiri siglingaleiðir 
hér við land til að beina umferð skipa 
með hættulegan farm fjær landi.

Þá hyggst ráðuneytið efla starf sitt 
innan Norðurskautsráðsins, sérstak-
lega hvað varðar vernd hafsins sem og 
innan Alþjóðasiglingastofnunarinnar 
(IMO).  - shá

Umhverfisráðherra vill aukið samstarf vegna mengunarhættu af siglingum:

Ráðherra vill gjörgæslu á skipaumferð

URAL STAR Þetta risaolíuskip var aðeins tuttugu mílur frá landi með yfir 
100 þúsund tonn af olíu í lok árs 2009. Þetta skip er þó mun minna en 
þau stærstu. MYND/LHG

VIÐSKIPTI Hlutfall kvenna í stjórnum 
fyrirtækja er enn langt frá því 
marki sem lögbundið verður í árs-
byrjun 2013. Þá má hlutfall hvors 
kyns ekki fara undir 40 prósent.

Á alþjóðaráðstefnu Félags kvenna 
í atvinnurekstri sem haldin var í 

gærmorgun í 
samstarfi við 
Viðskiptaráð 
Íslands og Sam-
tök atvinnulífs-
ins kom fram 
að í 300 stærstu 
fyrirtækjum 
landsins væri 
hlutfall kvenna 
meðal stjórnar-

manna einungis 19 prósent. 
Í nýjum tölum Creditinfo sem 

kynntar voru á ráðstefnunni kemur 
einnig fram að hér á landi séu 60 
prósent stjórna með bæði kyn í 
stjórn, ef varamenn eru taldir með, 
en aðeins 14,5 prósent ef þeir eru 
ekki taldir með. Hlutfallið er svipað 
og verið hefur síðustu ár, 70 prósent 
aðalstjórna eru eingöngu skipaðar 
körlum. 

Þá kemur fram í nýrri könnun 
sem Capacent gerði meðal stjórn-
enda rúmlega þúsund fyrirtækja 
að 47 prósent þeirra séu andvígir 
sérstökum lögum um kynjakvóta. 
32 prósent eru hlynntir lögunum og 
22 prósent eru hvorki með né á móti. 
Mest er andstaðan meðal karla, en 

54 prósent eru á móti lögunum, en 
einungis 28 prósent kvenna.

Fram kom í máli Mari Teigen, 
yfirmanns rannsóknarseturs Mið-
stöðvar rannsókna í félagsvísind-
um í Ósló, að þar hafi einnig verið 
andstaða við lögin. Kynjahlutföll í 
stjórnum fyrirtækja þar hafi hins 
vegar ekki orðið jafnari fyrr en með 
lögbindingu. Um aldamótin hafi 
hlutur kvenna ekki verið nema um 
fimm prósent. Þá hafi fyrstu lögin 
verið sett, en í þeim var kveðið á um 
að hlutfallið yrði lögbundið næðist 
ekki markverður árangur í að auka 
hlut kvenna. Hlutur þeirra hafði 
aukist í 17 prósent árið 2005 og voru 
þá sett kynjakvótalög, en brot gegn 

þeim varða sektum og upplausn 
fyrirtækja. Ekki hefur þó komið til 
þess að refsingum hafi verið beitt.

Núna er hlutfall kvenna í 
stjórnum í Noregi nálægt 40 pró-
sentum, en hefur ekki farið yfir það, 
að því er fram kom hjá Mari.

Þá segir hún ekki sigur unninn 
þótt kvóta sé náð. Staðan sé enn 
þannig að karlar séu fleiri í stóli 
stjórnarformanns, eða 95 á móti 
fimm prósentum. Konur í stjórnum 
séu aftur á móti alla jafna yngri 
og betur menntaðar en karlarnir. 
Sömuleiðis sé ekki að sjá að fjölgun 
kvenna hafi áhrif annars staðar, því 
konum hafi ekki fjölgað sjáanlega í 
stjórnunarstöðum. olikr@frettabladid.is

MARI TEIGEN

Stór hluti stjórnenda 
er á móti kynjakvóta
70 prósent stjórna fyrirtækja landsins eru bara skipaðar körlum. Lög um kynja-
kvóta taka gildi 2013. Norðmenn voru fyrstir til að lögbinda kynjahlutfallið. 
Reynslan mælist þar vel fyrir, en hefur ekki leitt til jafns hlutfalls stjórnenda.

RÁÐSTEFNA UM KONUR OG KARLA Húsfyllir var í stóra ráðstefnusalnum á Hilton 
Reykjavík Nordica í gærmorgun á alþjóðlegri ráðstefnu sem þar var haldin undir yfir-
skriftinni „Virkjum karla og konur til athafna“.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Íslenskt atvinnulíf þarf á kröftum okkar allra 
að halda á erfiðum tímum sem þessum,“ sagði 
Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskipta-
ráðherra í opnunarræðu  sinni á ráðstefnu FKA í 
gær um kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja.

Í ræðu sinni rifjaði Árni Páll upp að lögin um 
jafnt kynjahlutfall í stjórnum hafi verið sam-
þykkt í hans tíð sem félagsmálaráðherra. 

„Þetta ástand er ekki ásættanlegt, að helmingur 
þjóðarinnar skuli settur á varamannabekk,“ sagði 
hann og kvað einkenna fyrirtæki þar sem konur 
hafi komist til áhrifa að þau störfuðu oftar en ekki 
á sviðum þar sem samkeppni væri mikil og í nýsköpun. 

Hvort tveggja væri mikilvægt til að forða því að 
hér yrði horfið aftur til fákeppni líkt og í fyrri tíð 
gjaldeyrishafta fyrir um tveimur áratugum.

Þá sagði Árni Páll stöðuna enn varasamari 
vegna mikillar skuldsetningar fyrirtækja, hætt væri 
við að bankar stuðluðu að því að þau fengju velt 
kostnaði yfir á almenning. „Við þurfum nýja sýn, 
ekki rörsýn fortíðar,“ sagði hann, en raunværuleg 
hætta væri á að hér yrði afturför í viðskiptaháttum 
kæmi til þess að gjaldeyrishöft yrðu viðvarandi 
í lengri tíma. Hluti af því að varða leiðina út úr 
höftum væri ný sýn með aukinni aðkomu kvenna í 

stjórnum og framkvæmdastjórnum fyrirtækja.

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

Ástand sem ekki er ásættanlegt að mati ráðherra

ATKVÆÐAGREIÐSLA
Atkvæðagreiðsla um nýgerðan kjarasamning Landssambands íslenzkra  
verzlunarmanna og Samtaka atvinnulífsins er hafin hjá aðildarfélögum LÍV. 
Kjörgögn hafa verið send til félagsmanna.  

Nánari upplýsingar um framkvæmd kosninga eru á heimasíðum 
félaganna og heimasíðu LÍV, www.landssamband.is

Starfsemi LsRb 2010
   Allar fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12 2010 2009
 Samtals Samtals
Iðgjöld 1.619 1.605
Lífeyrir -2.377 -2.288
Fjárfestingartekjur 2.731 5.961
Fjárfestingargjöld -40 -32
Rekstrarkostnaður -51 -53
Hækkun á hreinni eign á árinu 1.882 5.193
Hrein eign frá fyrra ári 52.494 47.301
Hrein eign til greiðslu lífeyris 54.376 52.494
  
Efnahagsreikningur 2010 2009
Verðbréf með breytilegum tekjum 1.444 1.625
Verðbréf með föstum tekjum 51.501 49.361
Veðlán 1.207 1.268
Aðrar eignir 178 258
Kröfur 83 36
Skuldir -37 -55
Hrein eign til greiðslu lífeyris 54.376 52.494
  
Kennitölur 2010 2009
Nafn ávöxtun 5,1% 12,5%
Hrein raunávöxtun 2,4% 3,6%
Hrein raunávöxtun – 5ára meðaltal 4,1% 4,3%
Fjöldi sjóðfélaga 792 845
Fjöldi lífeyrisþega 2.719 2.613
Rekstrarkostnaður í % af eignum 0,1% 0,1%
Eignir í íslenskum krónum í % 99,8% 100%
Eignir í erlendum gjaldmiðlum í % 0,2% 0%
Eign umfram heildarskuldbindingar í % -20,3% -22,7%
Eign umfram áfallnar skuldbindingar í % -15,3% -17,3%

Ársfundur 2011
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 2011, verður haldinn þriðjud-
aginn 31. maí kl. 16.00 í húsakynnum BSRB að Grettisgötu 89, Reykjavík.
Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn sjóðsins eru Björk Vilhelmsdóttir stjórnarformaður, Ása Clausen, Jón Fjörnir 
Thoroddsen, Júlíus Vífill Ingvarsson og Þorgrímur Hallgrímsson.
Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson
Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105 Rey-
kjavík, Sími 5 700 400 www.lss.is

Birt með fyrirvara um prentvillur

Ársreikning LsRb 2010 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is 

Lífeyrissjóður starfsmanna 
Reykjavíkurborgar

Ársfundur 2011
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 2011, verður haldinn 
þriðjudaginn 31. maí kl. 16.00 í húsakynnum BSRB að Grettisgötu 89, 
Reykjavík.

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

Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stéttarfélög eiga rétt 
til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir til að mæta.

Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins.

Reykjavík, 3. maí 2011
Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 

Lífeyrissjóður starfsmanna Lífeyrissjóður starfsmanna 
ReykjavíkurborgarReykjavíkurborgar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
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.

BABELSTURN ÚR BÓKUM Í Búenos 
Aíres í Argentínu er þessi mikli 
Babelsturn risinn úr þúsundum bóka, 
sem listamaðurinn Marta Minujin 
hefur stillt upp. NORDICPHOTOS/AFP
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Opið hús 
 í Hörpu

LAUGARDAGUR
DAGSKRÁ HÁTÍÐARINNAR

Laugardagskvöld  Silfurberg kl. 19:30 
Apparat Organ Quartet
Mammút
Agent Fresco
Valdimar
Hjaltalín
Jónas Sigurðsson og ritvélar framtíðarinnar
Lights on the Highway
HAM

Sunnudagur 
Fram koma m.a.: 

Sinfóníuhljómsveit Íslands og Maxímús 
Músíkus (uppselt).
Herra Pottur og ungfrú Lok í Kaldalóni,
tvær sýningar kl. 17:00 og 17:45.
Tónlistarhátíð barna og unglinga í Silfurbergi,  
kl. 13:00. Um 500 flytjendur, þar af um 300 börn.

Fjölbreytt tónlistardagskrá í þremur sölum 
og í anddyri. Húsið verður opnað kl. 11:00. 
Dagskrá lýkur á miðnætti. Aðgangur ókeypis.
ATH!  Hægt verður að fylgjast með Evróvisjón á skjá í 
Norðurljósum á meðan rokkhátíð fer fram í Silfurbergi.

SUNNUDAGUR
Barnadagur í Hörpu. Fjölbreytt dagskrá  
fyrir börn í öllu húsinu. Húsið verður opnað  
kl. 11:00. Dagskrá lýkur kl. 19:00.  
Aðgangur ókeypis (nema á Maxímús – uppselt).

 

Nánari upplýsingar um dagskrána
Athugið að í Hörpu-bæklingnum sem dreift hefur verið,  
má finna nánari upplýsingar um dagskrá helgarinnar.  
Bæklinginn má einnig finna á www.harpa.is

Harpa – húsið þitt

Laugardagur  Kaldalón og Norðurljós kl. 12:00 
Fram koma m.a.:        Viðburðir á klukkustundar fresti.

Karlakórinn Fóstbræður
Gissur Páll Gissurarson/Caput-hópurinn 
Kammersveit Reykjavíkur
Ólafur Arnalds
Kór Íslensku óperunnar
Kristinn H. Árnason
Björn Thoroddsen og Kazumi Watanabe
Tríó Tómasar R. Einarssonar í anddyri

www.harpa.is



14. maí 2011  LAUGARDAGUR

VELKOMIN Á BIFRÖST

 – áhersla á nýsköpun og frumkvöðlastarf

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa nemendur undir ábyrgðar- og stjórnunarstörf 

í innlendu og alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Boðið er upp á allar helstu greinar 

viðskiptafræðinnar, fjármál, stjórnun og markaðsmál, auk almennra námsgreina.

Á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á skemmri tíma þar sem sumar-

nám er hluti reglulegs náms. Náminu má því ljúka á tveimur og hálfu ári.

Háskólinn á Bifröst býður einnig tvær námslínur í viðskiptafræði í fjarnámi.

Nánari upplýsingar á bifrost.is.

Upplifðu Bifröst
Komdu í heimsókn og kynntu þér námið í 

1 dag til að fullvissa þig um að það henti þér.

Í leiðinni geturðu skoðað líkamsræktina, 

kaffihúsið, leikskólann, golfvöllinn og fleira 

sem háskólasvæðið hefur upp á að bjóða.

Nánari upplýsingar á bifrost.is

Opinn
dagur

21. maí

Opið fyrir umsóknir á bifrost.is

Viðskiptafræði 
BS-BBA

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

Matreiðslunámskeið
Ef þig langar til að læra nýjar og auðveldar leiðir til að elda næringarríka og ljúffenga 
grænmetisrétti - þá er þetta rétta námskeiðið fyrir þig. Linda bendir m.a. á skemmtilegar og 
fjölbreyttar leiðir til að nota heilkorn, baunir og grænmeti í gourmet rétti sem kitla bragðlaukana. 
Hvort sem þú ert vanur kokkur eða ert að fikra þig áfram í eldhúsinu, þá er hér eitthvað fyrir 
alla sem hafa áhuga að læra meira um heilsusamlegt matarræði.

Ljúffengir gourmet heilsuréttir að hætti Lindu Pétursdóttur

Námskeiðið verður haldið í húsnæði Maður Lifandi Borgartúni 24, 
föstudaginn 20. maí kl. 18:30 til 21:00 |  Verð aðeins 5.900 kr.

Vinsamlegast skráið ykkur tímanlega á madurlifandi@madurlifandi.is
eða í síma 585 8701. Frekari upplýsingar á www.madurlifandi.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

UMHVERFISMÁL Hollustuvernd ríkis-
ins fór fram á það við umhverfis-
ráðuneytið árið 1997 að allsherj-
arúttekt yrði gerð á losun díoxíns 

frá íslenskum 
fyrirtækjum 
og hugsanlegri 
mengun. Ráðu-
neytið varð ekki 
við þeirri beiðni 
h e ld u r  h ó f 
vinnu við að fá 
undanþágu frá 
tilskipun ESB 
um takmarkan-
ir á mengun frá 
helsta mengun-

arvaldinum – sorpbrennslum.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar 

um sorpbrennslur, sem birt var í 
vikunni, kemur fram að á árunum 
fyrir 2000 hófst mikil umræða í 
samfélaginu um nauðsyn þess að 
meta mengun af völdum díoxíns í 
íslenskri náttúru. Sumarið 1997 
óskaði umhverfisráðuneytið eftir 
greinargerð frá Hollustuvernd, 
sem síðar rann inn í Umhverfis-
stofnun, um hugsanlega díoxín-
mengun frá málmbrennslum á 
Íslandi. Ástæðan var skýrsla um 
mælingar á mengun á norður-
heimsskautssvæðinu þar sem látið 
var að því liggja að díoxínmengun 
þar gæti átt uppruna sinn að rekja 
hingað til Íslands.

Hollustuvernd taldi ekki ástæðu 
til að ætla að svo væri en hins 
vegar væri full ástæða til víð-
tækrar úttektar á menguninni frá 
íslenskum fyrirtækjum. Voru þar 

sorpbrennslur tilgreindar sem 
helsti mengunarvaldurinn.

Ráðuneytið óskaði eftir tillög-
um frá Hollustuvernd um úttekt 
og kostnaðaráætlun. Hann var 
metinn fimmtán milljónir fyrir 
mælingar á landi, sjó og í lofti 
fyrir allt landið. 

Kristín Kalmansdóttir, sviðs-
stjóri stjórnsýslusviðs Ríkisendur-
skoðunar, segir ljóst að stjórnvöld-
um hafi verið í lófa lagið að ganga 
úr skugga um hversu mikil díoxín-
mengunin væri frá sorpbrennslun-
um. „Kostnaðurinn við það er ekki 
svo mikill að hann geti talist fyrir-
staða. Ef það hefði verið gert fyrir 
árið 2000, þegar slík rannsókn á 
landsvísu var mest til umræðu, 
hefði það getað breytt áherslum 
umhverfisyfirvalda. Það kemur 
hins vegar fyrst í ljós árið 2011 
hvort við sluppum fyrir horn eða 
hvort við þurfum að taka okkur 
verulega á og endurskoða þessa 
hluti frá grunni.“

Samkvæmt gögnum frá heil-
brigðisyfirvöldum lognaðist 
umræða um nauðsyn díoxínmæl-
inga út af á aldamótaárinu. Þess 
í stað lögðu umhverfisyfirvöld 
ofuráherslu á að sækja um undan-
þágu frá tilskipun ESB um sorp-
brennslu, en gögn sýna að ráðu-
neytið hóf þá vinnu árið 1997; á 
sama tíma og Hollustuvernd biðl-
aði til stofnunarinnar um rann-
sókn á díoxínmengun. 

Það er mat Ríkisendurskoðun-
ar að ráðuneytið hafi brugðist í 
málinu.  svavar@frettabladid.is

Díoxínrann-
sókn svæfð af 
ráðuneytinu
Árið 1997 óskaði Hollustuvernd ríkisins eftir alls-
herjarmati á losun díoxíns út í umhverfið frá ís-
lenskum fyrirtækjum. Umhverfisráðuneytið virti 
ráðgjöfina að vettugi. Sama ár hófst vinna við að 
komast undan sorpbrennslutilskipun ESB.

MENGUNARVALDUR Strax árið 1997 var rætt um að kanna díoxínmengun í umhverf-
inu. Sú könnun stendur nú yfir vegna Funamálsins.

KRISTÍN 
KALMANSDÓTTIR

SJÁVARÚTVEGUR Fjórir frystitogarar 
HB Granda eru nú á úthafskarfa-
veiðum rétt utan íslensku lögsög-
unnar á Reykjaneshryggnum. 

Að sögn Rúnars Þórs Stefáns-
sonar, útgerðarstjóra HB Granda, 
er kvóti HB Granda 3.500 tonn 
en það er um tuttugu prósentum 
minna en kvóti fyrra árs. Útgefn-
ir úthafskarfakvótar hafa dregist 
mikið saman undanfarin ár og til 
samanburðar má nefna að kvóti 
skipa HB Granda nú er aðeins 
rúmlega fimmtungur af kvóta árs-
ins 2004 þegar 16.748 tonn komu í 
hlut félagsins. 

Kvóti þeirra þjóða sem eiga 
veiðirétt úr stofninum er 38.000 
tonn á þessu ári. - shá

Skip HB Granda á hryggnum:

Kvótinn ekki svipur hjá sjón

ÞERNEY Í HÖFN Eitt fjögurra skipa sem 
stunda úthafskarfaveiðarnar í ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



BRJÁLUÐ
TILBOÐ

alla helgina

OPNUNARAA HÁTÁÁ ÍÐÍÍ
BREYTYY T OG BETRI VERSLUN

Í SKÚTUVOVV GI

Gasgrill
Sunset Tasman 200.
Grillflötur 500x358mm
Hlíf yfir brennara.
3000391

12.900
19.900

30% 
AFSLÁTTUR

af allri 

PALLAOLÍU

Ú SPARARþÚ SPARAR

7.000,-

PIZZUVEISLA kl. 12-14

allir fá pizzu og kók í dag. 

meðan birgðir endast

ÖRÍS ÍSPINNAR

ðan birgðir endast

OPNUNARHÁTÍÐ

Í SKÚTUVOGI
Pizza og kók fyrir alla
kl. 12-14 í dag.

4.900
7.949

Garðstóll
Kingsbury 
sambrjótanlegur
3899087

Ú SPAþÚ SPARAR

3.049,-



BREYTT OG
BETRI VERSLUN

Húsasmiðjan Skútuvogi

Þvottavél
EWF106410W 
1000 snúninga
Stærð:85x60x60 cm.
6kg.
1805650

þvottahæfni A

Orkunýting A

Mörg sérkerfi

559.900
69.900

Þvottatavéévévélllll

ALLAR 

ÞVOTTAVÉLAR

10.000 kr 
AFSLÁTTUR

Rafmagnssláttuvél GR3800
B&D, 1600W, 38 cm sláttubreidd.
5 hæðarstillingar, 45 ltr. safnari.
5085135

224.990
34.990

ÚþÚ SPARAR

10.000,-

Ú SPARARþÚ SPARAR

10.000,-

5 ára ábyrgð

Blöndunartæki
Damixa sturtusett.
Blöndunartæki og
sturtusett.
8000581

Rafmagnssláttuorf Ikra
250W, sláttubreidd 24 cm.
1 lína.
5086600

Eikarparket
3ja stafa Structure.
146395

2.990
3.990

30% 
AFSLÁTTUR

af Hipiont

greina- og

hekkklippum

19.900
26.900

Ú SPARARþÚ SPARAR

7.000,-
Ú SPARARþÚ SPARAR

1.000,-

ÚþÚ SPARAR

2.300kr/m2

33.9903 kr/m
2

6.290kr/m
220% 

AFSLÁTTUR
af allri 

viðarvörn og 

útimálningu

15% 
AFSLÁTTUR
af öllum öðrum

sláttuvélum

Austurískt 
hágæðaparket.

15% 
AFSLÁTTUR
af öllum rafmagns-

og bensín-

hekkklippum



BRJÁLUÐ
OPNUNARTILBOÐ

aðeins þessa helgi í Húsasmiðjunni Skútuvogi

Stjörnuskel
Blá 6-7 manna
Stærð 185 x 185 cm
1250 ltr.
Dýpt í miðju 84 cm
dýpt að setbekk 56 cm
8070606

129.900
129.900

149.900

ÚþÚ SPARAR

20.000,-
Gasgrill
Weber Spirit E210
2 ryðfríir brennarar
Postulín-
glerungshúðað lok.
Þykk álsteypa í botni
og hliðum í loki.
Grillflötur: 58 x 39 cm
Efri grind: 58 x 12 cm.
3000291

79.900
89.900

Ú SPARþÚ SPARAR

10.000,-

10% 
AFSLÁTTUR
af öllum gesta-

og garðhúsum

20% 
AFSLÁTTUR

af
búsáhöldum

Ú SPARARþÚ SPARAR

5.000,-

Garðborð Kingsbury
150X85 cm.
3899073

16.59016.5901 21.590

20% 
AFSLÁTTUR

af
útivistar-

fatnaði

Tilboð gilda aðeins um helgina í Skútuvogi.
Afsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða vörum merktum LÆGSTA LÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR.

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR
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greinar@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Lúðvík Jósepsson var ein-
hver vinsælasti sjávar-
útvegsráðherra sem um 
getur. Útgerðarmenn töldu 

sig eiga hauk í horni þar sem hann 
var. Fólk í sjávarbyggðum leit á 
hann sem sinn mann. Aðgangsorð-
in að þessari pólitísku velgengni 
voru tvö: Ofveiði og verðbólga.

Í beinu samhengi við útfærslu 
landhelginnar í byrjun áttunda 
áratugarins var Lúðvík Jósepsson 
forvígismaður þess að Íslending-
ar sjálfir héldu áfram þeirri rán-
yrkju sem Bretar höfðu stundað 
á Íslandsmiðum. Samhliða hratt 
hann af stað einhverri mestu póli-
tísku offjárfestingu í sjávarútvegi 
sem um getur. Almenningur, eig-
andi auðlindarinnar, borgaði fyrir 

eft ir  leiðum 
gengisfellinga 
og verðbólgu. 

Lengst af var 
þó almenn sátt 
um sjávarút-
vegsstefnuna. 
Undirstöðuat-
vinnugreinin 
va r  í  sér -
stöku hólfi og 
verðbólgan í 

öðru. Pólitíski vandinn var sá að 
menn afneituðu efnahagslegum 
tengslum milli hólfanna. Jóhann-
es Nordal hlaut ámæli fyrir geng-
isfellingar og verðbólgu en Lúðvík 
Jósepsson lof fyrir togaravæðingu.

Þessu efnahagsskipulagi var 
kollvarpað fyrir tuttugu árum með 

markaðskerfi í sjávarútvegi. Það 
var óvinsælt. Hólfin voru áfram 
tvö. Þegar hagræðingin kom fram 
var fiskveiðikerfið svarti Pétur. 
Stöðugra gengi og bætt lífskjör 
almennings voru hins vegar Seðla-
bankanum að þakka. 

Nú hefur ríkisstjórnin ákveð-
ið að kollvarpa markaðskerfinu 
í sjávarútvegi. Tekið verður upp 
pólitískt miðstýringar- og milli-
færslukerfi. Fjölga á fiskiskipum 
og störfum. Allar byggðir eiga að 
njóta velsældar með nýjum skip-
um og nýjum fiskvinnslustöðvum. 
Þetta mun styrkja ríkisstjórnina. 
Lögmálið er hins vegar óbreytt. 
Aðgangsorðin að vinsældum í 
sjávarútvegi eru sem fyrr: Ofveiði 
og verðbólga.  

Aðgangsorð pólitískra vinsælda

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Útvegsmenn hafa áhyggj-
ur. Þeir ættu þó  að hafa 
í huga að fjármálaráð-
herra sagði í viðtali á 

dögunum að engum dytti í hug að 
veikja rekstrarskilyrði sjávarút-
vegsins. Enginn þarf því að óttast 
að útgerðir lendi í rekstrarerfið-
leikum þó að eigið fé þeirra brenni 
upp. Fjármálaráðherrann hefur 
oft á tíðum lýst því að krónan sé 
nauðsynlegt tæki fyrir stjórnvöld 
til sveigjanlegra ákvarðana við 
hagstjórnina og hlotið lof margra 
fyrir.

Fyrirtæki sem missa veiðiheim-
ildir standa uppi með óbreytta fjár-
festingu og minni tekjur. Sá mikli 

fjöldi nýliða sem bætist við þarf að 
fjárfesta í skipum og fiskvinnslu-
húsum án þess að fá nægjanlegar 
tekjur. Bæði ný og gömul fyrirtæki 
þurfa síðan að standa undir hærra 
auðlindagjaldi. 

Þetta þýðir að smám saman 
verður vikið frá ábyrgri stefnu 
um sjálfbærar veiðar. Síðan verð-
ur fiskverð að hækka til að mæta 
auknum kostnaði við veiðarnar. 
Verkurinn er hins vegar sá að inn-
lendar verðhækkanir er ekki unnt 
að flytja út. Þá er aðeins eitt ráð 
eftir: Almenningur borgar brúsann 
með gengisfellingu á sveigjanleg-
um krónum fjármálaráðherrans.

Útgerðarmenn geta einnig reitt 

sig á að fjármálaráðherrann láti 
neytendur borga auðlindagjald-
ið í raun eftir sömu leiðum. Hann 
hefur lofað að tryggja afkomu 
útgerðanna með verðbólgu. Því 
loforði má treysta. Það er almenn-
ingur sem fyrst og fremst þarf 
að hafa áhyggjur. Honum hefur 
fjármálaráðherrann engu lofað.

Þá mun sjávarútvegurinn þurfa 
á pólitískri fjármögnun að halda 
eins og aðrar atvinnugreinar sem 
lúta pólitískri stýringu. Óhjá-
kvæmilegt er því að endurvekja 
gamla sjóðakerfið. Þeir peningar 
skattborgaranna sem notaðir verða 
í þeim tilgangi fara ekki í sjúkra-
hús og skóla.

Þessu loforði má treysta

Ríkisstjórnin telur nýja 
sjávarútvegskerfið vera 
mesta réttlæti allra tíma. 
Það má vel vera. En það 

réttlæti kaupir almenningur fullu 
verði. Efnahagsáhrifin munu 
koma fram á löngum tíma og ekki 
að marki fyrr en á nýju kjörtíma-
bili. Það breytir ekki hinu að þetta 
er stærsta skref sem stigið hefur 
verið aftur á bak í hagstjórn.

Með samstarfsáætluninni við 

AGS og umsókninni um aðild að 
ESB var stefnan sett á markaðsbú-
skap og stöðugleika í ríkisfjármál-
um og peningamálum. Markaðs-
kerfi í sjávarútvegi er forsenda 
fyrir stöðugum gjaldmiðli. Nú er 
stefnt í gagnstæða átt. 

Forystumenn Samfylkingar-
innar halda greinilega að sjávar-
útvegurinn sé eitt einangrað hólf 
og aðild að ESB annað. Ríkisstjórn 
undir forystu Samfylkingarinnar 

er að færa Ísland efnahagslega 
fjær því að geta tekið þátt í Evr-
ópusamstarfinu. Það ber vott um  
pólitískan tvískinnung.

Andstaða útgerðarmanna við 
Evrópusamvinnuna hefur jafnvel 
verið ríkari en varðstaða þeirra 
um markaðskerfið. Þegar mark-
aðskerfið fýkur minnka líkurnar 
á að Ísland komist í ESB. Að því 
leyti gæti þetta verið sigur í ósigri 
fyrir LÍÚ. 

Sigur í ósigri fyrir LÍÚ

Þ
að sem byrjaði nógu illa – sem mengunarhneyksli á Ísa-
firði þar sem bæjaryfirvöld, umhverfisráðuneytið og 
Umhverfisstofnun héldu niðurstöðum mælinga á mengun 
frá sorpbrennslustöðinni Funa leyndum fyrir íbúum – 
hefur heldur betur undið upp á sig. Ný úttekt Ríkisendur-

skoðunar, sem Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra fór fram 
á, er samfelldur áfellisdómur yfir stjórnsýslu umhverfismála á 
Íslandi að því er varðar mengun frá sorpbrennslum.

Segja má að í þessu máli komi fram ýmis séreinkenni 
íslenzkrar stjórnsýslu, sem meðal annars voru gagnrýnd í skýrslu 

rannsóknar nefndar Alþingis. 
Þar á meðal vanhæfni, skamm-
tímahugsunarháttur, heimóttar-
leg sérhagsmunagæzla og sá 
grímulausi tvískinnungur sem 
oft kemur fram í samskiptum 
Íslands við önnur ríki, þar 
sem við teljum okkur sjálf alls 
ekki eiga að standa undir sömu 

kröfum og við gerum til umheimsins vegna „sérstöðu“ okkar.
Ísland barðist um árabil fyrir því að settar yrðu alþjóðlegar regl-

ur sem hömluðu gegn því að þrávirk efni bærust í hafið frá land-
stöðvum – þar á meðal díoxín og þungmálmar frá sorpbrennslum. 
Hugsunin að baki málflutningnum var sú að mengun hafanna gæti 
spillt stórlega hagsmunum íslenzks sjávarútvegs, þar sem neyt-
endur vildu ekki mengaðan fisk. Það kann líka að hafa hvarflað 
að einhverjum að díoxín væri heldur ekki gott fyrir fólk og fénað 
í nágrenni stöðvanna en minna bar á þeirri röksemd.

Það var mikill sigur fyrir málstað Íslands þegar Evrópusam-
bandið stórherti reglur um sorpbrennslur. Þegar svo kom að því að 
Ísland átti sjálft að uppfylla þær vegna aðildar sinnar að Evrópska 
efnahagssvæðinu hófu sveitarstjórnarmenn upp mikinn grátkór og 
sögðust ekki hafa efni á að reka sorpbrennslur, sem uppfylltu skil-
yrði Evróputilskipunarinnar. Sumar þessara sorpbrennslna voru 
þó reknar í sveitarfélögum, sem eiga allt sitt undir sjávarútvegi.

Skýrsla Ríkisendurskoðunar sýnir að ekkert raunverulegt kostn-
aðarmat lá til grundvallar kröfu Íslands um undanþágu. Engar 
mælingar voru heldur til á mengun frá sorpbrennslustöðvunum 
og því gat enginn vitað hvort fullyrðingar um að hún væri lítil og 
meinlaus væru réttar eða ekki.

ESB féllst með semingi á undanþágu Íslands, en með ströngum 
skilyrðum um m.a. mengunarmælingar og endurskoðun undan-
þágunnar þegar betri mengunarvarnatækni væri komin til sögu. 
Ríkisendurskoðun telur umhverfisráðuneytið hafa vanrækt algjör-
lega að fylgja þessum skilyrðum eftir. Þá hafi Umhverfisstofnun 
látið það líðast árum saman að sorpbrennslurnar væru reknar í 
andstöðu við ákvæði í starfsleyfum þeirra, lögum og reglum.

Í Fréttablaðinu í dag kemur fram að Hollustuvernd, sem síðar 
rann inn í Umhverfisstofnun, lagði árið 1997 til rannsókn á díox-
ínmengun frá íslenzkum fyrirtækjum, sem hefði kostað um 15 
milljónir. Umhverfisráðuneytið svæfði málið og beindi þess í stað 
kröftunum að því að fá undanþágu frá hinum alþjóðlegu reglum.

Bæjarstjórn Ísafjarðar hefur beðizt afsökunar á sínum þætti í 
díoxínhneykslinu. Umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun hafa 
lýst því yfir að starfsháttum verði breytt og lofað bót og betrun, 
en væri ekki full ástæða til að yfirmenn þessara stofnana bæðust 
líka afsökunar á þessu yfirgengilega klúðri?

Díoxínhneykslið vindur upp á sig:

Íslenzka kerfið

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN



Aðeins 100 sæti í boði!

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni um 
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

100.000kr. afsláttur fyrir alla fjölskylduna!
25.000kr. afsláttur á mann

Tropicana Beach   

Lítið en fjörugt íbúðahótel á mjög góðum stað við 
ströndina í Gumbet sem hentar yngra fólki sérstaklega vel.

Verð frá 109.550 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-12) í íbúð í 11 nætur
31. maí. Verð á mann m.v. 2 í stúdíó 113.200 kr.** og 15.000
Vildarpunktar.
*  Verð án Vildarpunkta m.v. 2+2 119.550 kr.
** Verð án Vildarpunkta m.v. 2 123.200 kr.

ins 100 sæti í boði!

Bodrum

VITA er lífið

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

VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

Alicante 

Verð frá 25.900 kr.
Innifalið: flug aðra leiðina til Alicante 19. maí. 

Ipsos Beach hótel er snyrtilegt þriggja stjörnu hótel,
einungis 50 til 80 metra frá ströndinni í Ipsos. Við hótelið
er sundlaug, barnalaug, barnaleiksvæði og sólbekkir með
ágætri aðstöðu.

Verð frá 124.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-12) í í herbergi með
hálfu fæði í 11 nætur 7. júní. Verð á mann m.v. 2 í herbergi
133.950 kr.** og 15.000 Vildarpunktar. 
*  Verð án Vildarpunkta m.v. 2+1 134.900 kr.
** Verð án Vildarpunkta m.v. 2 143.950 kr.

31. maí   

11. júní 

21. júní  

2. júlí   

 10 sæti

 15 sæti

 20 sæti

 20 sæti

   7. júní  

 18. júní 

 20 sæti 

 15 sæti

Korfu Hálft fæði

7. júní

Korfu

Flugsæti
Korfu 7. júní  
Verð frá 85.400kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
Innifalið: Flug fram og til baka og skattar.
*  Verð án Vildarpunkta 95.400 kr.

  
Verð frá 95.750kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
Innifalið: Flug fram og til baka og skattar.
*  Verð án Vildarpunkta 105.750 kr.

VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

Opið laugardaginn 14. maí frá kl. 13 - 16 
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Þann 15. desember s.l. var 
undirritað samkomulag um 

úrvinnslu skuldamála lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja. Aðilar 
að samkomulaginu eru öll helstu 
hagsmunasamtök atvinnulífsins 
auk fjármálafyrirtækja, efna-
hags- og viðskiptaráðuneytis og 
fjármálaráðuneytisins f.h. ríkis-
sjóðs. Markmið samkomulags-
ins, sem byggir á „Sameiginleg-
um reglum fjármálafyrirtækja 
um fjárhagslega endurskipu-
lagningu fyrirtækja“, er að hraða 
úrvinnslumálum yfirskuldsettra 
fyrirtækja sem talin eru lífvæn-
leg og gengur það í daglegu tali 
undir heitinu „Beina brautin“. 
Í því felst að skuldir fyrirtækja 
verði lagaðar að greiðslugetu 
þeirra og eignum.   

Hvað tefur?
Upp á síðkastið hafa ýmsir lýst 
yfir óánægju í fjölmiðlum með 
það hve fá fyrirtæki hafa farið 
í gegnum Beinu brautina. Ekki 
er hægt að blása á þær óánægju-
raddir og óhætt er að segja að 
þeir sem að koma taki þær alvar-
lega. Flest þessara mála eru þó 
þess eðlis að vanda þarf til verka 
og tekur hvert og eitt mál mun 

lengri tíma en flestir höfðu gert 
ráð fyrir. Mikilvægt er að hafa í 
huga að fyrirtæki kemur sínum 
málum ekki á hreint án aðkomu 
banka og banki kemur málum 
fyrirtækja ekki í gegn nema 
í samvinnu við forsvarsmenn 
fyrirtækja. Það má alveg gagn-
rýna bankana fyrir að vinna of 
hægt og eflaust er oft hægt að 
vinna mál hraðar. Hins vegar 
má líka gagnrýna forsvarsmenn 
margra fyrirtækja fyrir að sækj-
ast ekki eftir þeim úrræðum sem 
bjóðast því staðreyndin er sú að 
alltof margir þeirra 
eru enn að bíða eftir 
„einhverju betra“.   

Fyrirtæki með reynslu
Hinn 22. mars s.l. var 
haldinn opinn fund-
ur um Beinu braut-
ina fyrir forsvars-
menn fyrirtækja á 
vegum Viðskiptaráðs 
Íslands. Á fundinum 
ræddu m.a. forsvars-
menn þriggja fyrir-
tækja málin og sátu 
svo fyrir svörum. 
Allir áttu þeir það 
sameiginlegt að hafa 
farið í gegnum Beinu 
brautina, hver í sínum 
banka. Athyglisvert 
var að heyra hvað 
þeir höfðu að segja 
þegar þeir lýstu sinni 
reynslu. Það sem stendur upp úr 
að okkar mati er annars vegar 
það að þeim fannst öllum mjög 
mikilvægt að vera í reglulegum 
samskiptum við sinn banka. Hitt 
atriðið sem var mjög athyglisvert 
er það að allir hvöttu þeir for-
svarsmenn fyrirtækja til að fara í 
sinn banka og ræða málin fyrir 1. 
júní n.k. meðal annars með þeim 

rökum að annars gætu þeir misst 
af úrlausn sem hugsanlega hent-
ar best af öllum þeim úrlausnum 
sem í boði eru.

Betri réttur er tryggður 
Með því að leita til síns aðal-
viðskiptabanka fyrir 1. júní og 
athuga hvort möguleiki sé á að 
komast inn í Beinu brautina 
tryggir fyrirtæki sér mögulega 
auka valkost, þ.e. Beinu brautina 
og allt það sem henni fylgir. Aug-
ljóslega þarf fyrirtæki að upp-
fylla öll hefðbundin skilyrði til 

að komast þar inn. Verði 
niðurstaða dómstóla 
vegna erlendra lána hag-
stæðari en Beina brautin 
þá gildir sú niðurstaða að 
sjálfsögðu einnig eftir  1. 
júní. Ef fyrirtæki lætur 
hins vegar hjá líða að 
leita til síns banka fyrir 
1. júní missir það að 
öllum líkindum af Beinu 
brautinni og því sem 
henni fylgir því alls ekki 
er víst að hún verði í boði 
eftir þann tíma. Mikil-
vægt er að hafa í huga 
að jafnvel þótt erlend 
lán fyrirtækja kunni að 
verða dæmd ólögleg geta 
einhver fyrirtæki átt 
von á óhagstæðari niður-
stöðu sinna mála verði 
slík lán endurreiknuð 
m.v. íslenska vexti. Það 

er því mjög mikilvægt fyrir þau 
fyrirtæki sem uppfylla skilyrðin 
að tryggja sér þau úrræði sem 
fylgja Beinu brautinni því þar 
getur hagstæðasta lausnin legið. 

Að okkar mati er ekki eftir 
neinu að bíða hjá forsvarsmönn-
um yfirskuldsettra fyrirtækja. 
Komið í bankann og ræðið málin. 
Það tapar enginn á því. 

Ekki missa af Beinu brautinni
Úrvinnsla 
skuldamála

Birgir 
Runólfsson
deildarstjóri í lánaeftirliti 
Íslandsbanka

Marteinn M. 
Guðgeirsson
sérfræðingur 
á útibúasviði 
Íslandsbanka

Upp á síð-
kastið hafa 
ýmsir lýst 
yfir óánægju 
í fjölmiðlum 
með það hve 
fá fyrirtæki 
hafa farið 
í gegnum 
Beinu 
brautina.

Samstarfsvettvang-
ur um norðurslóðir

Athygli íbúa og stjórnvalda á 
norðurskautssvæðinu beinist 

í síauknum mæli að þeim ógnum 
og tækifærum sem loftslags-
breytingar, auðlindanýting og 
norðursiglingar munu bera með 
sér í okkar heimshluta. Það er 
líklega hvergi eins og augljóst og 
hjá grönnum okkar hér í vestri 
þar sem jöklar og hafís hopa 
hraðar enn áður þekkist. Sam-
tímis eiga Grænlendingar sam-
starf við erlend stórfyrirtæki að 
hefja olíuleit við strendur lands-
ins í von um að renna tryggari 
stoðum undir sjálfstæði þjóðar-
innar. Það var því vel við hæfi að 
Danir, Grænlendingar og Færey-
ingar, sem hafa leitt formennsku 
Norðurskautsráðsins síðustu tvö 
árin, skyldu enda formennsku-
tíð sína með því að boða til ráð-
herrafundar í Nuuk á Grænlandi. 
Fundurinn og áhersla Íslands á 
starfsemi Norðurskautsráðs-
ins gefur kærkomið tilefni til 
að stinga niður penna og greina 
frá helstu atriðum fundarins og 
minna á mikilvægi ráðsins fyrir 
framtíðarþróun svæðisins. 

Norðurskautsráðið
Það er ekki fyrr en litið er í bak-
sýnisspegil sögunnar að við 
gerum okkur fyllilega grein 
fyrir því hversu fjarri við erum 

tortryggni Kalda stríðsins sem 
hélt norðrinu í pólitískum klaka-
böndum í áratugi. Þíðan sem 
leiddi af leiðtogafundinum í 
Reykjavík 1986 birtist meðal 
annars í svokallaðri Murmansk-
ræðu Míkaíl Gorbatsjov þar sem 
hann hvatti ríki norðursins til að 
sameinast um verndun umhverf-
is og samfélaga á norðurslóðum 
og bar að endingu ávöxt í stofn-
un Norðurskautsráðsins áratug 
síðar, árið 1996.

Ráðið er samstarfsvettangur 
norðurskautsríkja um mál-
efni norðurslóða með sérstakri 
áherslu á umhverfivernd og sjálf-
bæra þróun. Norðurskautsrík-
in átta;  Bandaríkin, Danmörk, 
Finnland, Ísland, Kanada, Nor-
egur, Rússland og Svíþjóð eiga 
ásamt fulltrúm sex helstu sam-
taka þeirra frumbyggja sem búa 
á norðurheimskautssvæðinu sæti 
í ráðinu. Ríki utan norðurslóða 
eru ásamt ýmsum alþjóðstofnun-
um og félagasamtökum áheyrn-
araðilar að ráðinu og taka þátt 
í vísindastarfi á vegum ráðsins. 
Norðurskautsríkin skipta með 
sér formennsku ráðsins á tveggja 
ára fresti og fór Ísland með for-
mennskuna frá 2002 til 2004. 
Sameiginleg formennska Dana, 
Grænlendinga og Færeyinga 
skilar nú formennskukeflinu til 
Svía. 

Veganestið frá Nuuk
Á fundinum í Nuuk 12. maí var 
m.a. rætt um helstu niðurstöð-
ur af vísindastarfi ráðsins á síð-
ustu tveim árum. Nýleg vísinda-
skýrsla Norðurskautsráðsins um 
breytingar á klakaböndum norð-
ursins; ís, snjó, sífrera og jöklum 
gefur til kynna að þær séu hrað-
ari en flestar spár gerðu ráð 
fyrir og að ísinn hopi hraðar á 
þessum áratug en áratugnum þar 

á undan. Stærsti áhrifavaldurinn 
er hækkandi hitastig en síðustu 
sex ár hafa verið þau heitustu 
á norðurslóðum frá því að mæl-
ingar hófust. Breytingarnar setja 
mark sitt á náttúru norðursins 
eins og ný úttekt ráðsins undir-
strikar.  Samkvæmt henni eru 
loftslagsbreytingar að verða víð-
tækustu og mikilvægustu álags-
valdar á líffræðilega fjölbreytni 
norðurheimskautsins. 

Þá voru kynntar fjölmargar 
aðrar skýrslur t.d. um hegðun 
olíu og spilliefna í köldum sjó, 
áhrif sóts á bráðnun íss, súrnun 
hafsins, úttekt á kvikasilfurs-
mengun á norðurslóðum og svo 
mætti lengi telja. Þrátt fyrir 
ólík viðfangsefni eru skilaboðin 
til stjórnvalda á norðurslóð-
um ein og hin sömu, að norður-
skautsríkin þurfi að efla sam-
vinnu sín á milli til að sporna 
við og aðlagast yfirstandandi 
breytingum. 

Þetta virðist hafa komist til 
skila og ríkin hafa nú einhent 
sér í að efla samstarf á vett-
vangi Norðurskautsráðsins. 
Nuuk fundurinn var vel sóttur 
en þetta mun vera í fyrsta skipti 
sem utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna sækir fund ráðsins og 
eru það skýr skilaboð um aukinn 
áhuga þeirra á málefnum norð-
urslóða. Þá markar það önnur og 
ekki síður mikilvæg tímamót að í 
tveim ráðherrastólum sátu frum-
byggjar, annars vegar Kuupik 
Kleist, formaður landsstjórnar 
Grænlands, og hinsvegar Leona 
Aglukkaq, heilbrigðisráðherra 
Kanada. 

Tímamótafundur
Á ráðherrafundinum var undir-
ritað fyrsta lagalega bindandi 
samkomulagið sem unnið hefur 
verið á vettvangi Norðurskauts-
ráðsins. Með samningnum skuld-
binda norðurskautsríkin sig til að 
vinna saman að leit og björgun 
á norðurheimskautssvæðinu. 
Þá var ákveðið að ráðast í gerð 
samskonar samkomulags um 
sameiginlegan viðbúnað og við-
brögð við bráðri olíumengun á 
norðurslóðum. Samningagerð af 
þessu tagi er mikið hagsmuna-
mál fyrir Ísland sem strandþjóð 
á norðurslóðum, sem stendur 
frammi fyrir stóraukinni ski-
paumferð og hugsanlegri olíu-
vinnslu í næsta nágrenni við 
strendur landsins.  

Við ræddum einnig um breyt-
ingar á innri starfsemi ráðsins. 
Þar bar hæst umræðuna um 
nýja áheyrnarfulltrúa og stofnun 
fastaskrifstofu. Það er ánægju-
legt að ríkin náðu samkomulagi 
um viðmiðunarreglur fyrir nýja 
áheyrnarfulltrúa en Kína, ESB, 
Japan, Suður Kórea og Ítalía hafa 
sótt um stöðu áheyrnarfulltrúa 
og standa vonir til þess að hægt 
verði að ná niðurstöðu um þær 
umsóknir fljótlega. Þá var ákveð-
ið að styrkja starfsemi ráðsins 
með stofnun fastaskrifstofu sem 
sett verður á laggirnar í Tromsö. 

Fundurinn í Nuuk var tíma-
mótafundur og eru öll ríkin ein-
huga um að Norðurskautsráðið 
verði aðalvettvangur stefnumót-
unar, samninga og beinharðra 
aðgerða í málefnum norður-
heimskautssvæðisins. Því ber 
að fagna. Það er staðföst skoðun 
mín, sem endurspeglast í nýsam-
þykktri norðurslóðastefnu, að 
Íslendingar eigi að efla þátttöku 
sína í starfsemi ráðsins með 
ráðum og dáð.

Öryggi á 
norðurslóðum

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

Ráðið er samstarfsvettangur norður-
skautsríkja um málefni norðurslóða 
með sérstakri áherslu á umhverfivernd 

og sjálfbæra þróun.

4. júní í 10 nætur og 14. júní í 11 nætur

Costa del Sol
Heimsferðir, í samstarfi við Valitor, bjóða VISA 
korthöfum frábært tilboð Costa del Sol. Um er að
ræða ferðir til Costa del Sol 4. og 14. júní. Um mjög 
takmarkaðan fjölda flugsæta er að ræða í hvora ferð 
og gisting er einnig takmörkuð. Flogið er í beinu 
morgunflugi með Icelandair.
Sértilboðið er til handhafa VISA korthafa og er bundið 
við að greitt sé með viðkomandi korti. Fjölbreytt
dagskrá í boði fylgd reyndra fararstjóra.

frá aðeins 99.840 kr.
Netverð á mann, m.v. tvo fullorðna og tvö börn í 10 nætur í 
íbúð á Aguamarina ***.
Netverð kr. 118.480 á mann, m.v. gistingu í tvíbýli í 10 nætur í 
studio íbúð á Aguamarina ***
Sértilboð 4. júní.

Takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði!

Hér gildir að fyrstur kemur, fyrstur fær!

Sértilboð til korthafa VISA!

Sumarævintýri á

Beint morgunflug 
með Icelandair

Sérstakur 

15.000 afsl.
á mann!
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Almenn verðtrygging inn- og 
útlána og launa var lögbund-

in árið 1979. Með lagasetningunni 
var ætlunin að ná betri tökum á 
efnahagsmálum og verðbólgu. 
Fátt hefur þó verið umdeildara 
í íslensku efnahagslífi en verð-
tryggingin.

Kostir og gallar verðtryggingar
Talið er að verðtrygging skapi 
hvata til útlána, ekki síst þegar 
eftirspurn eftir lánsfjármagni 
er mikil, þar sem lánveitandinn 
er varinn fyrir verðbólguskoti. 
Eftir efnahagsáfall skapar verð-
trygging misvægi launa og lána, 
því lán halda sjálfkrafa verðgildi 
sínu án tillits til þess hvort laun 
og eignaverð halda í við verðbólg-
una. Í hinu íslenska verðtryggða 
kerfi er verðbótaþáttur lengst af 
tekinn að láni og bætist sífellt við 
höfuðstól. Þetta fyrirkomulag 
dregur úr áhrifum peningamála-
stefnunnar hvað varðar aðgerð-
ir Seðlabankans til að draga úr 
verðbólgu.

Fyrirkomulag verðtryggðra 
jafngreiðslulána tryggir léttari 
greiðslubyrði í upphafi, miðað 
við óverðtryggð lán. Ástæðan 
er að verðbætur eru ekki stað-
greiddar með vaxtagreiðslunni 
heldur bætast við höfuðstól láns-
ins. Þær dreifast yfir allan láns-
tímann og greiðslubyrði verður 
jafnari, en jafnframt hækkandi 
lengst af. Léttari greiðslubyrði 
verðtryggðra lána fyrstu árin 
hvetur því til skuldsetningar og 
dregur úr eignamyndun.

Þrátt fyrir þessa „kosti“ eða 
eiginleika verðtryggðra lána er 
breytt fyrirkomulag verðtrygg-
ingar nauðsynlegt til að koma á 
meiri stöðugleika.  Koma verð-
ur á umbótum sem tryggja að 
allir hafi sameiginlega ábyrgð 
og hagsmuni af lágri verðbólgu, 
auka skilvirkni efnahagsstjórnar, 
og auka fræðslu um neytendalán. 
Á sama tíma getum við ekki litið 
fram hjá því að fjöldi heimila er 
í greiðsluerfiðleikum og afnám 
verðtryggingar getur fyrst um 
sinn leitt til þyngri greiðslubyrði.

Nýtt húsnæðislánakerfi
Tillaga okkar er að innleitt verði 
óverðtryggt húsnæðislánakerfi 
að danskri fyrirmynd og ný 
verðtryggð lán verði ekki leng-
ur í boði.  Í nýju kerfi verði boðin 
óverðtryggð húsnæðislán með 
endurskoðunarákvæðum vaxta á 
ákveðnum tímabilum (0, 3, 5 eða 
7 ára fresti), í stað verðtryggðra 
jafngreiðslulána. Íbúðalánasjóði 
verði strax veitt skýr lagaheim-
ild til þess að bjóða lán á þessum 
kjörum. Lánastofnunum verði 
sett almenn skilyrði um láns-

tíma og veð hverrar lánveiting-
ar takmarkað við veðandlag. 
Vanda þarf útlán og greiðslu-
mat. Ný íbúðabréf verði boðin út 
í samræmi við breytt fyrirkomu-
lag útlána og jafnvægi tryggt á 
milli einstaks húsnæðisláns og 
íbúðabréfs. Ríkissjóður styðji 
við virkan markað fyrir óverð-
tryggð skuldabréf til að skapa 
sem hagstæðastan vaxtagrunn 
fyrir lánveitendur, og þar með 
lántakendur. Flutningur í nýtt 
kerfi verði auðveldaður með því 
að fella niður gjaldtöku við skil-
málabreytingu og endurfjár-
mögnun. Jafnframt þarf að taka 

upp viðræður við lífeyrissjóði 
um endurfjármögnun útistand-
andi skuldabréfa Íbúðalánasjóðs 
til að flýta kerfisbreytingu.

Aðgerðir vegna eldri lána
Fræðin segja að raunvextir 
verðtryggðra lána eigi almennt 
að vera lægri en vextir óverð-
tryggðra lána, þar sem verð-
trygging eyðir óvissu lánveitand-
ans um verðbólgu á lánstímanum. 
Athyglisvert er að raunvaxta-
stig hefur þó verið hærra hér en 
í löndum þar sem verðtrygging 
hefur litla sem enga útbreiðslu 
og sparnaður í formi sjóðsmynd-

unarkerfis er mun minni að 
umfangi.

Lækkun á raunvöxtum niður 
í til dæmis 3% væri á við 20% 
lækkun höfuðstóls lána sam-
kvæmt útreikningum sérfræð-
ingahóps um skuldavanda heim-
ilanna. Því leggjum við til að allt 
verði gert til að ná fram raun-
vaxtalækkun, þar með talið að 
setja þak á álag á útlán og end-
urskoða ávöxtunarkröfu lífeyris-
sjóðanna.

Stór hluti verðbreytinga hefur 
orðið vegna gengisþróunar. 
Þrýstingur er á gengi krónunn-
ar til lækkunar. Verðbólguskot 

myndi þýða að þúsundir heimila 
myndu lenda í vanskilum með 
lán sín. Því leggjum við til að sett 
verði þak á verðtryggingu núver-
andi lána sem miðist á ársgrund-
velli við 4% hámark, sbr. tillögu 
Framsóknarflokksins haustið 
2009. Jafnframt verði samið við 
lánveitendur um að hækka ekki 
vegna þaksins annan lánakostn-
að lántakenda á meðan unnið er 
að afnámi verðtryggingar.

Við munum í annarri grein 
fjalla um tillögur okkar um 
almennar aðgerðir til að draga úr 
vægi verðtryggingar  og tryggja 
fjármálalegan stöðugleika.

Nýtt húsnæðislánakerfi – án verðtryggingar

118 ja.is Símaskráin

Stórskemmtileg 
útgáfuhátíð!
Útgáfuhátíð Símaskrárinnar er í dag í 

Smáralind kl. 14, fyrir framan Hagkaup. 

Gillz sýnir sig, Gerplustelpurnar verða 

að sjálfsögðu á svæðinu og árita fyrstu 

eintökin.

Kíktu við og nældu þér í eintak af 

Símaskránni sem er hrikalega mössuð 

og stútfull af alls konar upplýsingum.

-er svarið

Verðtrygging

Eygló 
Harðardóttir
formaður verð-
tryggingar nefndar

Arinbjörn 
Sigurgeirsson
fulltrúi þinghóps 
Hreyfingarinnar

Hrólfur Ölvisson
fulltrúi þingflokks 
Framsóknarflokks

Lilja Mósesdóttir
fulltrúi þingflokks VG

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
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Tryggvi Þór Herbertsson, pró-
fessor í hagfræði og alþing-

ismaður, hefur ritað greinar að 
undanförnu í Fréttablaðið um fisk-
veiðistjórnun. Málin eru viðvar-
andi í fréttum. Hann ritar grein 
10.5.: „Jú Jón, sjómenn njóta auð-
lindaarðs“. Hann er að svara Jóni 
Steinssyni hagfræðingi og segir: 
„Eitt af því sem ég sakna mest 
úr háskólaumræðunni er að tak-
ast málefnalega á við menn um 
grunnhugmyndir. Einn heldur einu 
fram og annar skorar þann á hólm 
í rökræðu o.s.frv“ – Þannig verður 
þekking til.

Og ennfremur segir Tryggvi: 
„Við greinaflokki mínum um 
íslenska fiskveiðistjórnunar-
kerfið hef ég ekki fengið mikla 
málefnalega gagnrýni enn sem 
komið er. En nú ber vel í veiði! Jón 
Steinsson, sem er Milton Fried-
man fræðimaður við Chicago 
háskóla, hefur mótmælt harðlega 
staðhæfingu, sem ég setti fram í 
greinaflokknum.“ – Í staðhæfingu 
Tryggva er m.a.: – „Auðlind sem 
allir þjóðfélagsþegnar hafa jafn-
an rétt til að nýta er dæmd til að 
vera ofnotuð ef afrakstur hennar 
er nægilega eftirsóknarverður – 
auðlindarentunni er sóað.“ Sóunin 
felst í að of margir sjómenn munu 
fjárfesta of mikið. Þetta hefur 
verið kallað sorgarsaga almenn-
inganna. Þannig verður sjálf-
stortíming. Hver útgerðarmaður 
hugsar aðeins um eigin hag. 

Tryggvi vitnaði í fræga ritgerð 
Hardins um „Tragedy of the Com-
mons“. – Ef allir hafa rétt til að 
fiska í sama polli, þá endar það 
með skelfingu. Ekki er skynsam-
legt að eyða of miklu bleki í þetta 
eins það sé eitthvað sérstakt. 
Ýmislegt í skrifum Tryggva gefur 
til kynna, að hann sé ekki mjög vel 
að sér um þessi mál og er margt 

yfirborðskennt. – Efni ritgerðar 
Hardins er flestum sjómönnum 
ljóst, en varla nokkur telur, að 
allir geti fengið að veiða. Til þess 
eru miðin ekki nægilega gjöful. En 
Tryggvi reiknar og reiknar.  

Honum virðist ókunnugt um, 
að ekki er sama hvernig fiskur er 
veiddur eða hvar og hvenær. Sjáv-
arvísindamenn vita flestir hverjir, 
að veiðarfæri fara mismunandi vel 
með umhverfið. Botnvörpuveið-
ar eru taldar skaðsamar af stöð-
ugt fleiri vísindamönnum og þær 
hafa leikið náttúruna illa. Enginn 
vafi er á því, að þær eru búnar 
að eyðileggja flest mið í Evrópu. 
Lífmassi hefur minnkað stöðugt í 
áratugi á bestu veiðisvæðum Evr-
ópu og Norður-Ameríku. Hver 
einasti smáblettur hefur feng-
ið botnvörpuna yfir sig mörgum 
sinnum og botn er víða orðinn að 

sléttum sand- eða leirbotni. Það er 
ekki augljóst hvernig þetta veldur 
minnkuðum veiðum, en Banda-
ríkjamenn hafa gert miklar rann-
sóknir og sérstaklega vísindamenn 
við University of Oregon. Þeir hafa 
sýnt fram á, að botnvörpuveiðar 
valda minnkun fiskstofna úti fyrir 
Oregonríki. Þeir vita, að næringin 
verður til í efstu lögum sjávar, en 
hún hríslar niður til botns. Smá-
seiði botnfiska lifa í vistkerfi við 
botn og eru háð æti og misfellum 
til að skýlast. –  Meira en þúsund 
þekktir vísindamenn hafa lagt til, 
að botnvarpa verði bönnuð. Það er 
ekki mikið rætt um þetta hér, en 
rætt er víða um sjálfbærni og nátt-
úruvernd. Botnvörpuveiðar eru 
ekki sjálfbærar og ekki á að leggja 

þær að jöfnu við aðrar veiðar. Þar 
með eru sum skrifin úrelt. Vís-
indamenn benda ekki oft á þetta 
hér, en margir sjómenn telja, að 
botnvarpa sé skaðræðistól. 

Ísland stöðvaði tillögu hjá SÞ 
2006 um bann við botnvörpuveið-
um á úthöfunum og fékk háðulegt 
tiltal. Vísindamenn standa ekki 
í blaðadeilum við sjómenn. Þeir 
stunda sínar sjórannsóknir á skut-
togurum og eiga í erfiðleikum með 
að viðhalda þorski, en hann er nú 
þriðjungur af því sem var.

Elinor Ostrom er kona, sem 
fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði 
2010 fyrir kenningar sínar og 
rannsóknir á fiskveiðimálum. 
Hún komst að þeirri niðurstöðu, 
að minni sveitarfélög hafi sýnt, 
að þau  geta stundað betri veiði-
skap en ríkisstjórnir, sem hafa 
misst fiskistofna niður í ördeyður. 
Margir Íslendingar hafa haldið 
svipuðu fram. Dreifa ætti veiðum 
sem mest um landið en ekki bara 
reikna með því, að kvótinn verði 
bara tekinn skv. vasatölvum og 
buddu stórkvótahafa. – Er Tryggva  
ókunnugt um Elinor Ostrom?

Varðandi úthlutun á veiðirétt-
indum er augljóst, að takmarka 
verður aðgang. Ég hef lagt til, 
að veiðum verði skipt upp eftir 
veiðarfærum og botnvörpuveiðar 
takmarkaðar við tiltekin svæði 
og skuttogurum fækkað. Veiði-
gjald verði tekið, sem væri miklu 
hærra en nú er. Þá yrði eftirspurn 
eftir heimildum ekkert mikil og í 
jafnvægi. 

Mest af aflanum á að veiða með 
línu og krókum. Veiðunum yrði 
skipt upp eftir veiðisvæðum eða 
landsvæðum, sem yrðu ákveðin í 
samráði við vísindamenn. Veiði-
gjald yrði frekar hátt svo eftir-
spurn væri í jafnvægi, en grípa 
má til hækkunar á veiðigjaldi eða 
auka staðartakmarkanir. Hið sama 
gæti átt við um netaveiðar, sem 
þar að auki yrðu að lúta ákvæðum 
um möskva.

Tryggvi ætti að reyna að taka 
tillit til umræddra sjónarmiða. 
Þetta eru grunnhugmyndir í 
samræmi við óskir hans.

Ábendingar til Tryggva Þórs

Veiðunum yrði 
skipt upp eftir 

veiðisvæðum eða land-
svæðum, sem yrðu 
ákveðin í samráði við 
vísindamenn.

Ógeðið heitir Nakba á arab-
ísku og þýðir því sem næst 

katastrófan, stóra áfallið eða 
hörmungarnar. Árið var 1948 
og það ár var Ísraelsríki stofn-
að þann 14. maí. Vel vopnuðum 
hópum innfluttra gyðinga tókst 
með hryðjuverkum að hrekja 
stóran hluta palestínsku íbúanna 
burt frá sínu heimalandi, ekki 
færri en 700 þúsund manns.

Nakba táknar líka hernámið 
sem staðið hefur í 63 ár, og það 
felur í sér margt ógeðið. Ekkert 
hernám einnar þjóðar á annarri 
í samtímasögunni hefur staðið 
eins lengi. Samt bendir ekkert til 
að leiðtogar Ísraels láti sér detta 
í hug af alvöru að skila herteknu 
landi, hvað þá hleypa fimm millj-
ónum flóttamanna aftur heim. 

Síðastliðin 20 ár hefur viss 
friðarviðleitni verið í gangi, að 
minnsta kosti í orði, og er það 
Bandaríkjastjórn sem hefur haft 
frumkvæðið. Þessi viðleitni hefur 
þó ekki fært Ísrael og Palestínu 
nær réttlátri lausn. Þvert á móti 

hefur hernámið látlaust sótt á 
með aukinni landtöku frá Palest-
ínumönnum, byggingu aðskiln-
aðarmúrs, skipulagðra morða 
á forystumönnum og stórfelld-
um stríðsaðgerðum gegn íbúum 
á Gaza. Ísrael hefur tekist með 
aðstoð Bandaríkjanna að snúa 
öðrum ríkjum gegn palestínsku 
þjóðinni og sjálfsákvörðunarrétti 
hennar. Þannig var þjóðinni sem 
heild og sérstaklega íbúum Gaza-
svæðisins refsað fyrir að kjósa 
yfir sig Hamas-samtökin. Hjá 
leiðtogum Evrópuríkja jafnt og 
í Bandaríkjunum hefur ísraelski 

áróðurinn um Hamas enduróm-
að. Þar er þráfaldlega staglast 
á því að Hamas vilji ekki viður-
kenna Ísrael, enda þótt stefna 
Hamas allt frá árinu 2003 hafi 
verið friðsamleg sambúð við 
Ísrael innan landamæranna frá 
1967. Ísland þarf af rífa sig út úr 
þessu samkvæmi og virða í verki 
sjálfsákvörðunarrétt palestínsku 
þjóðarinnar. Síðustu ár höfum 
við tekið mikilvæg skref í þá átt 
en betur má ef duga skal. Ísland 
getur enn orðið fyrst vestrænna 

ríkja til að viðurkenna sjálf-
stæða, frjálsa og fullvalda Pal-
estínu. Utanríkisráðherra okkar 
á enn eftir að fara í mikilvæga 
ferð til Gaza og hitta stjórnvöld 
þar að máli, leiðtoga Hamas, 
Fatah og annarra stjórnmála-
samtaka. Þetta er í samræmi við 
stefnu Alþingis og með slíkri ferð 
leggur utanríkisráðherrann af 
mörkum til þess lífsnauðsynlega 
sáttaferlis sem nýlega er hafið 
hjá Palestínumönnum. Án sátta 
og sameinaðrar forystu útávið 
geta Palestínumenn ekki mætt til 
raunverulegra friðarviðræðna.

Allt frá fyrstu dögum Nakba 
hefur hernámið og landránið 
vaxið stöðugt og ekkert bent til 
að Ísraelsríki ætlaði að beygja af 
þeirri braut. Engu að síður hefur 
friðarviljinn lifað af meðal Palest-
ínumanna og stjórnmálasamtaka 
þeirra. Öll eru þau reiðubúin til 
að sætta sig við þá sögulegu eftir-
gjöf að Ísrael haldi nærri fjórum 
fimmtu af upphaflegri Palestínu 
og ríki þeirra verði á þeim 22% 
sem eru Gaza, Vesturbakkinn og 
Austur-Jerúsalem. 

Árið sem ógeðið byrjaði

Allt frá fyrstu dögum Nakba hefur her-
námið og landránið vaxið stöðugt og ekk-
ert bent til að Ísraelsríki ætlaði að beygja 
af þeirri braut.

Palestína

Sveinn Rúnar 
Hauksson

Anna Pála 
Sverrisdóttir
höfundar eru 
stjórnarmenn í Félaginu 
Ísland-Palestína

Sjávarútvegur

Jónas 
Bjarnason
efnaverkfræðingur
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MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu kynnir niðurstöður úr könnuninni um Stofnun 
ársins 2011. Könnunin sem er ein stærsta sinnar tegundar er nú gerð í sjötta sinn en 
hún tekur til tæplega 19 þúsund  starfsmanna.  Valdar eru fyrirmyndarstofnanir úr flokki 
stærri og minni stofnana auk hástökkvara, en þann titil hlýtur sú stofnun sem hækkar 
sig um flest sæti á milli ára.

 

Stærri stofnanir
1. Sérstakur saksóknari
2. Ríkisskattstjóri
3. Landgræðsla ríkisins
4. Ás styrktarfélag
5. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ

Minni stofnanir
1. Sýslumaðurinn í Vík
2. Norðurlandsskógar
3. Blindrabókasafn Íslands
4. Skattrannsóknarstjóri ríkisins
5. Sýslumaðurinn á Sauðárkróki

Hástökkvari ársins
Fjölbrautaskóli Snæfellinga

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu þakkar 
öllum þeim sem tóku þátt í könnuninni að 
þessu sinni. Ítarlegri upplýsingar er hægt að fá 
á vef SFR www.sfr.is.

STOFNUN ÁRSINS 2011
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H
ilmar Oddsson, skóla-
stjóri Kvikmynda-
skóla Íslands, var í 
hópi kvikmyndagerð-
armanna sem árið 
1992 voru fengnir til 

að kenna á námskeiði í hinum nýstofn-
aða Kvikmyndaskóla Íslands. Skólinn 
var stofnaður af Böðvari Bjarka Pét-
urssyni sem allar götur síðan hefur 
verið einn helsti drifkraftur skól-
ans að sögn Hilmars. „Það sem var 
fallegt við þetta fyrsta námskeið var 
að þarna á fremsta bekk í hópi nem-
enda sat vinnuveitandi minn, Böðv-
ar Bjarki, sem jafnframt var orðinn 
nemandi minn. Því hvað gerir maður 
á Íslandi sem á þess ekki kost að fara í 
kvikmyndanám erlendis, hann stofnar 
bara skóla,“ segir Hilmar og brosir að 
minningunni. 

„Þetta var mjög flott framtak, hann 
fékk einvalalið með sér til að kenna 
og sú hefur verið stefnan hér síðan, 
að fá fagmenn í fremstu röð til liðs við 
okkur,“ segir Hilmar og bætir við að 
skólinn hafi vissulega stækkað og eflst 
mikið síðan á þessum fyrstu dögum. 
„Saga skólans var slitrótt til að byrja 
með en hún hefur verið óslitin á þess-
ari öld. Árið 2003 gerðist það svo að 
skólinn fékk viðurkenningu mennta-
málaráðuneytisins sem skóli á fram-
haldsskólastigi. Árið 2007 fengum við 
svo viðurkenningu á fjórum brautum 
skólans, áður fyrr var bara ein braut í 
skólanum,“ segir Hilmar og bætir við 
að stórhugur stofnandans hafi stundum 
fengið kvikmyndagerðarmenn lands-
ins til að brosa í kampinn. „Við höfðum 
ekki svo mikla trú á því að hægt væri 
að reka svona umfangsmikinn skóla 
hér á Íslandi með þennan litla stuðning 
sem hann nýtur.“

Framleiða mikið
Kvikmyndaskóli Íslands býður nú upp 
á nám á fjórum brautum, leikstjóra- og 
framleiðslubraut, skapandi tækni, leik-
stjóra- og handritsbraut og loks leik-
listarbraut. Sameiginlegur kjarni er 
með brautunum fjórum og sameigin-
leg krafa á nemendum er að þeir geri 
myndir þar sem unnið er eftir þeirra 
hugmynd. Hilmar segir framleiðsluna 
í skólanum vera eitt hans helsta sér-
kenni. „Menn eru hér að framleiða og 
leikstýra fleiri myndum en þeir gera 
í sambærilegum skólum erlendis eða 
einni til fjórum á námsferlinum. Við 
teljum að það sé hverjum kvikmynda-
gerðarmanni nauðsynlegt að hafa 
gert sína mynd, sama hvernig ferill 
hans svo þróast að námi loknu,“ segir 
Hilmar.

Um 150 nemendur leggja nú stund á 
nám í skólanum en tekið er inn í hann 
tvisvar á ári. „Við getum tekið við 12 
nemendum á hverja braut við hverja 
inntöku. Meðalfjöldi nemenda hefur 
verið í kringum 160 undanfarin tvö ár. 
Það verður auðvitað eitthvert brottfall 
hér sem annars staðar og svo gerum 
við auðvitað okkar hæfnikröfur sem 
umsækjendur verða að standast.“

Nemendur víða að
Hilmar segir nemendur skólans koma 
víða að, sumir komi beint úr fram-
haldsskóla, aðrir hafi lokið háskóla-
námi, enn aðrir iðnnámi. „Svo hafa 
sumir nemendur komið hingað eftir 
að hafa verið hornreka í menntakerf-
inu og uppgötvað að þeir eru skapandi 
listamenn, þannig höfum við reynst 
margri óvissri sál óvænt heimili og 
athvarf.“ Hilmar segir útskrifaða 
nemendur skólans svo aldeilis hafa 
breytt landslagi í myndmiðlageiran-
um á Íslandi. „Það er ekki framleidd 
íslensk bíómynd án þess að nemendur 
okkur eigi þar hlut að máli, við eigum 
nemendur á öllum sjónvarpsstöðvum 
og í öllum stærstu fyrirtækjum þar 
sem myndmiðlar koma við sögu. Þessi 
menntun og þekking sem hér hefur 
orðið til hefur þannig fært íslenska 
myndmiðla upp á hærra plan, það er 
alveg ljóst,“ segir Hilmar.

Fyrsta alvörustarfið
Eins og áður sagði kenndi Hilmar á 
fyrsta námskeiðinu sem haldið var á 
vegum Kvikmyndaskólans. Síðan þá 

hefur hann kennt stöku námskeið í 
skólanum en það varð breyting á hans 
högum á síðasta ári þegar honum var 
boðið starf skólastjóra skólans.

„Ég grínast stundum með það að 
þetta sé fyrsta alvöru starf mitt í líf-
inu, og það er reyndar ekkert grín 
að það varð til þess að ég handlék í 
fyrsta sinn skattkort. Ég hef þraukað 
allan minn starfsferil í lausamennsku 
og sem einyrki. Og það hefur yfir-
leitt hafst, en maður hefur stundum 
þurft að minna sig á að það er gaman í 
vinnunni því ekki fékk maður borgað,“ 
segir Hilmar og hlær.

Hann var ráðinn skólastjóri eftir 
að bent var á í úttekt sem Capacent 
gerði á skólanum að ekki væri hent-
ugt að fulltrúi eigenda væri jafnframt 
skólastjóri, en forveri Hilmars í sæt-
inu var áðurnefndur Böðvar Bjarki 
sem nú er starfandi stjórnarformað-
ur. Hilmar býr að talsverðri kennslu-
reynslu. „Ég sá í mörg ár um kennslu 
leiklistarnema í Leiklistarskólan-
um sem þá var og síðar Listaháskóla 
Íslands í því að leika fyrir framan 
myndavél. Þetta var mjög skemmti-
legt og gefandi starf,“ segir Hilmar 
sem þrátt fyrir að vera önnum kafinn 
við stjórnunarskyldur kennir útskrift-
arnemum áfanga sem ber heitið Staða 
og framtíðarsýn.

Reksturinn í járnum
Nafnið gefur tilefni til að ræða stöðu 
og framtíðarsýn Kvikmyndaskól-
ans. „Það er ekkert launungamál að 
við stefnum á að færa skólann upp 
á háskólastig. Hér viljum við geta 
útskrifað nemendur með BA-gráðu og 
helst meistarapróf er fram líða stund-
ir. Við vitum jafnvel að hér verða ekki 
stofnaðir fleiri háskólar þannig að við 
þurfum að vera í samstarfi við þá skóla 
sem fyrir eru. Við leituðum eftir sam-
starfi við Listaháskólann sem hafði 
ekki áhuga í stuttu máli sagt sem er 
miður því það hefði legið beinast við. 
En við hófum í framhaldinu viðræð-
ur við Háskóla Íslands, hugvísinda-
deildina, þar sem meðal annars er 
kennd kvikmyndafræði, og þar var 
okkur vel tekið og vonandi skila þær 
því að mögulegt verður að ljúka námi 
héðan með BA-próf innan ekki of langs 
tíma,“ segir Hilmar og bætir við að 
ýmis vandamál blasi þó við skólanum. 

Það er ekki 
framleidd 
íslensk 
bíómynd 
án þess að 
nemendur 
okkar eigi 
þar hlut 
að máli, 
við eigum 
nemendur 
á öllum 
sjónvarps-
stöðvum 
og í öllum 
stærstu fyr-
irtækjum 
þar sem 
myndmiðl-
ar koma 
við sögu

FYRSTA LAUNAVINNAN Eftir áratugi í lausamennnsku settist Hilmar Oddsson í stól rektors Kvikmyndaskóla Íslands fyrir tæpu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

V ið lok hverrar annar er efnt til sýninga á kvikmyndum sem nemendur 
hafa gert yfir önnina. Þessi önn er engin undantekning en nemendur 

Kvikmyndaskóla Íslands sýna lokaverkefni vorannar í næstu viku, nánar til-
tekið dagana 17.-21. maí. Myndirnar verða sýndar í Bíói Paradís og er þarna 
kjörið tækifæri til að skoða „græðlingana í íslenskri kvikmyndagerð,“ eins 
og Hilmar orðar þar. Útskriftarhátíð með tilheyrandi viðurkenningum er 
laugardaginn 21. maí kl. 13. Sýningarnar eru ókeypis og öllum opnar. 

17. maí
13.00 – Leikstjórn/Framleiðsla (1., 2. og 3. önn)
20.00 - Leikstjórn/Framleiðsla (4. önn – útskriftarmyndir)

18. maí
12.00 – Skapandi tækni (1., 2. og 3. önn)
20.00 - Skapandi tækni (4. önn – útskriftarmyndir)

19. maí
13.00 - Handrit/Leikstjórn (1., 2. og 3. önn)
20.00 – Handrit/Leikstjórn (4. önn – útskriftarmyndir)

20. maí
13.00 - Leiklist (1., 2. og 3. önn)
20.00 – Leiklist (4. önn – útskriftarmyndir)

■ GRÆÐLINGAR Í ÍSLENSKRI KVIKMYNDAGERÐ

Efast ekki um velvilja ráðherra
Hilmar Oddsson kvikmyndagerðarmaður hefur gegnt starfi rektors Kvikmyndaskóla Íslands í tæpt ár og segir reksturinn í 
járnum. Stefnan sé sú að skólinn færist á háskólastig og hann voni því að ráðamenn sjái hag sinn í að styðja við skólann sem 
hafi bætt myndmenningu Íslendinga. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Hilmar í nýju húsnæði skólans við Ofanleiti.

„Reksturinn er í járnum, það verður 
að segjast. Við erum einkaskóli og inn-
heimtum skólagjöld upp á 600 þúsund, 
þau getum við ekki hækkað. Ríkið 
hefur svo lagt til rúm 200 þúsund á 
hvern nemanda á hverjum vetri. Þessi 
fjárhæð stendur ekki undir rekstrin-
um enda kvikmyndanám almennt með 
því dýrara sem hægt er að kenna, ekki 
síst út af tækjabúnaði sem stöðugt þarf 
að uppfæra,“ segir Hilmar sem vonast 
til að stöðugar viðræður við mennta-
málaráðuneytið skili árangri. „Ég 
efast reyndar ekki um áhuga og vel-
vilja Katrínar Jakobsdóttur mennta-
málaráðherra, en hún er ekki einráð en 
auðvitað vonum við hið besta.“ Hilmar 
bendir á að öllum starfsmönnum hafi 
verið sagt upp fyrir tveimur mánuð-
um svo virkilega ríði á að ljúka þess-
um málum með farsælum hætti, enda 
hljóti menn að vilja nýta alla þá þekk-
ingu sem hafi safnast upp í skólanum 
á undanförnum árum.

Húsnæðisdeila leyst
Húsnæðismál skólans hafa verið til 
umfjöllunar fjölmiðla en skólinn flutt-
ist úr Víkurhvarfi í núverandi hús-
næði við Ofanleiti, þar sem Háskólinn 

í Reykjavík var áður, um síðustu ára-
mót. Fyrrum leigusalar skólans sögðu 
Kvikmyndaskólann skulda þeim fé en 
skólinn leit svo á að þeir hefðu ekki 
staðið við sinn hlut af samkomulagi 
um húsnæðið. „Þessi mál leystust sem 
betur fer farsællega með samningum 
nú í vikunni og það er þungu fargi af 
mér létt,“ segir Hilmar sem er ánægð-
ur á nýja staðnum í Ofanleiti. „Húsið 
hér er að mörgu leyti afar hentugt og 
í sumar munum við koma okkur betur 
fyrir. Svo má þess geta að í gamla 
húsnæði prentsmiðju Morgunblaðs-
ins erum við að koma upp stúdíói sem 
verður eitt hið besta á landinu. Þann-
ig að það er margt gott og jákvætt að 
gerast.“

Hilmar segir ennfremur ánægju-
legt hve orðspor Kvikmyndaskólans 
hefur styrkst á undanförnum árum. 
„Hér kenna okkar fremstu kvikmynda-
gerðarmenn og þeir þekkja því orðið 
vel okkar starf. Svo má þess geta að 
nú höfum við fengið reynsluaðild 
að CILECT, alþjóðasamtökum kvik-
myndaskóla, sem er mikil viðurkenn-
ing fyrir starf okkar og opnar gáttir 
að ýmis konar alþjóðlegu samstarfi,“ 
segir Hilmar að lokum. 
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Þ
etta er snúið verkefni,“ segir 
Constanze Stelzenmüller um 
þjóðaratkvæðagreiðslur og 
framkvæmd þeirra. 

„Þverstæðan er sú að til 
þess að framkvæma beint 

lýðræði svo vel fari er nauðsynlegt að 
stofnanir ríkisvaldsins séu sterkar. Það 
er ekkert annað en söguleg mýta að borg-
ararnir geti gert þetta allt saman upp á 
eigin spýtur. Og kannski er engin til-
viljun að slíkar sögur verði vinsælast-
ar þegar vandamálin eru stærst. Þegar 
myrkrið er hvað svartast grípur fólk til 
þess ráðs að flauta í myrkrinu, eins og 
við segjum í Þýskalandi. En það dugar 
ekki alltaf.“

Stelzenmüller er stjórnlagafræðingur 
og skrifaði doktorsritgerð sína um beint 
lýðræði í Bandaríkjunum. Hún hófst 
handa við þær rannsóknir seint á níunda 
áratug síðustu aldar, en á þeim árum 
fóru fram miklar umræður um þjóðar-
atkvæðagreiðslur í Þýskalandi. Margir 
vildu auka mjög veg þeirra  í þýskum 
stjórnmálum.

Reynsla Þjóðverja
„Margir hafa sagt, sagnfræðingar meðal 
annars, að Þjóðverjar hafi mjög slæma 
reynslu af þjóðaratkvæðagreiðslum frá 
því á tímum Weimar-lýðveldisins. Þeim 
var kennt um það sem á eftir kom, Hitler 
og helförina, sem var fáránlegt því það 
var ekki þjóðaratkvæðagreiðslan sem 
skapaði Hitler. Þjóðaratkvæðagreiðslur 
skapa hins vegar ákveðið andrúmsloft 
og öfgamenn notfærðu sér þetta óspart 
til þess að kynda upp í stjórnmálaum-
ræðunni. Við vitum það núna hve þjóð-
aratkvæðagreiðslur eru viðkvæmar og 
hve auðvelt að hafa áhrif á þær. Ég hafði 
áhuga á að skoða þetta í tengslum við 
umræðu Þýskalands um sjálft sig, um 
það hve frjáls við getum verið til að taka 
sameiginlegar ákvarðanir um grundvall-
armál. En svo kom auðvitað 1989. Það 
var í fyrsta skipti í sögunni sem við upp-
lifðum lýðræðislega byltingu án blóðsút-
hellinga, og út úr því kom svo sameining 
Þýskalands.“

Varð æ svartsýnni
Hún hélt því ótrauð áfram rannsóknum 
sínum, lauk doktorsritgerðinni árið 1992 
og tveimur árum síðar var hún gefin út 
á bók. 

„Ég verð að segja að meðan ég var að 
rannsaka þetta og þangað til ég lauk við 
að skrifa þetta þá snerist ég frá bjart-
sýni yfir í svartsýni á þjóðaratkvæða-
greiðslur. Það þýðir ekki að ég sé á móti 
þeim, en ég held að við höfum tilhneig-
ingu til að vanmeta fulltrúalýðræði og 
jafnvægið sem þarf að vera milli hinna 
þriggja greina ríkisvaldsins. Því reynd-
ari og eldri sem ég verð því betur átta ég 
mig á því hve dýrmætt þetta er.“

Henni þykir forvitnilegt að heyra 
að hér á landi standi nú yfir vinna við 
endurskoðun stjórnarskrárinnar. Ekki 
síður vekur athygli hennar, að í tengslum 
við þessa endurskoðun sér rætt um að 
gera þjóðaratkvæðagreiðslum hærra 
undir höfði.

„Ég held að það hljóti að koma upp þær 
aðstæður að við viljum bera mál undir 
þjóðina, og þá þarf að vera farvegur til 
þess. Hér á landi ætti ekki að vera neitt 
því til fyrirstöðu. Fólk er vel menntað 
með góða þekkingu á stjórnmálum.“

Rætur í bæjarfundum
Rannsóknir hennar á beinu lýðræði í 
Bandaríkjunum sýna hins vegar, að þar 
hafi einkum tvennt farið úrskeiðis sem 
ber að varast. Svo byrjar hún á að rekja 
forsöguna.

„Í Bandaríkjunum var mjög snemma 
byrjað á að efna til bæjarfunda sem 
voru sjálfstjórnarfundir bæjarfélagsins 
með svipuðum hætti og tíðkast í Sviss. 
Þetta var gert í ensku nýlendunum 

Ef gagn-
kvæmt að-
hald hinna 
þriggja 
greina 
ríkisvaldsins, 
eftirlit og 
jafnvægi 
eins og það 
er nefnt í 
Bandaríkj-
unum, er 
lykilatriði í 
lýðræðisfyr-
irkomulagi, 
hvar er þá 
þetta gagn-
kvæma að-
hald í beinu 
lýðræði?

Orðin svartsýn 
á beint lýðræði
Þýski stjórnlagafræðingurinn Constanze Stelzenmüller 
segir Ísland vel til þess fallið að styrkja möguleikana á 
þjóðaratkvæðagreiðslum. Hins vegar þurfi að vanda til verka 
og ekki megi vanmeta kosti fulltrúalýðræðisins. Hún var hér 
á landi fyrir skömmu og ræddi þá við Guðstein Bjarnason.

CONSTANZE STELZENMÜLLER Hún starfar í Berlín sem framkvæmdastjóri bandarískrar stofnunar, The German Marshall Fund, sem var stofnuð fyrir þýskt gjafafé árið 1972 
til minningar um Marshall-aðstoðina og hefur það hlutverk að styrkja samstarf milli Evrópu og Bandaríkjanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í nútímalýðræði hafa stjórn-
málamenn ýmsar leiðir 

til þess að koma sér undan 
ábyrgð á þeim verkum, sem 
þeim er þó falið að sinna,“ 
segir Stelzenmüller. 

Ein þessara leiða er að 
láta almenning taka ákvarð-
anir um óvinsæl mál, sem 
gætu kostað þingsæti eða 
ráðherrastól. Önnur er sú að 
vísa málum til hæstaréttar.

„Í Þýskalandi gerum við 
mikið af því. Þýskir stjórn-
málamenn vilja gjarnan láta 
stjórnlagadómstól lands-
ins taka ákvarðanir í erf-
iðum málum. Ég tel þetta 

hafa ýmis vandamál í för 
með sér, sérstaklega þegar 
dómstólarnir eru farnir að 
taka ákvarðanir í málum 
sem eru pólitísk í eðli sínu. 
Hæstiréttur Bandaríkj-
anna fer öðru vísi að, því 
hann hefur sett sér strangar 
reglur um sjálfstaumhald 
og neitar að taka að sér mál 
sem gætu raskað jafnvægi 
hinna þriggja greina ríkis-
valdsins með því að færa út 
valdmörk dómsvaldsins. Ég 
vildi gjarnan að þýski stjórn-
lagadómstóllinn gerði meira 
af þessu.“

Hún nefnir einnig tregðu 

þýskra stjórnmálamanna 
til þess að taka ábyrgð á 
aðgerðum þýska hersins, 
til dæmis í Afganistan. 
„Hvorki kanslarinn né þing-
ið hafa viljað beina kast-
ljósinu að sér við að taka 
hættulegar ákvarðanir, 
svo þau reyna að ramma 
hlutina þannig inn að þeir 
verði tæknileg afgreiðsluat-
riði fyrir herinn frekar en 
þær grundvallar pólitísku 
ákvarðanir sem þær eru í 
raun. Þýski herinn gerir sér 
grein fyrir þessu og notfær-
ir sér það, en þetta er líka 
gömul hefð.“

KOMA SÉR UNDAN ÁBYRGÐ

löngu áður en Bandaríkin urðu til. Upp 
úr þessum bæjarfundum spratt svo 
rík hefð fyrir því að stjórnarskrár ein-
stakra ríkja Bandaríkjanna væru bornar 
undir íbúana. Eftir því sem Bandaríkin 
þöndust út til vesturs á nítjándu öldinni 
styrktist þessi hefð í sessi og undir þessa 
þróun ýttu róttækar lýðræðishreyfing-
ar, sem oft byrjuðu sem pólitísk uppreisn 
gegn rótgrónum valdaklíkum.“

Grundvallarmunur
„Næstum öll nýju ríkin, sem bættust í 
hópinn, létu halda allsherjaratkvæða-
greiðslur um stjórnarskrána. Mjög 
sjaldan var hins vegar efnt til íbúakosn-
inga um önnur lög, en það stafar af því 
að gerður var greinarmunur á grund-
vallaratriðum, sem eiga heima í stjórn-
arskrá, og minniháttar atriðum, sem 
eiga ekki að vera í stjórnarskrá heldur 
nægir að hafa þau í almennum lögum. 
Mannréttindi til dæmis eru grundvall-
armál sem eiga að vera í stjórnarskrá 
en umferðarreglur eiga bara að vera í 
almennum lögum. Hugmyndin á bak við 
þennan greinarmun er sú, að þjóðin er 
fullvalda og í grundvallarmálum þarf 
því að spyrja hana. En það eiga að vera 
undantekningartilvik.“

Mörkin hverfa
„Mistökin voru hins vegar þau, að þegar 
leið á 19. öldina urðu mörkin þarna á 
milli æ óljósari. Ný öfl, sem vildu komast 
til áhrifa, tóku upp á því að láta kjósa um 
þessi minniháttar mál í kosningum um 
stjórnskipunarlög, og afleiðingin varð sú 
að stjórnarskrár sumra ríkja Bandaríkj-
anna eru álíka þykkar og símaskrár. Í 
þeim er að finna ákvæði sem verða úrelt 
nánast um leið og þau taka gildi.“ 

Hún nefnir kostulegt dæmi úr stjórn-
arskránni í Kentucky, þar sem tilgreint 
var hvaða laun konurnar í fatageymslu 
þingsins áttu að hafa.

„Þetta er auðvitað fáránlegt dæmi, 
en sýnir hve farið var langt með þetta. 
Afleiðingin er hins vegar sú að enn í 
dag mæta bandarískir kjósendur á kjör-
stað á tveggja ára fresti og fá þá víða í 

hendurnar geysiflókinn kjörseðil með 
löngum lista yfir margvísleg efni, sem 
þeir eiga að taka ákvörðun um. Mörgum 
fallast þá hendur og margir taka einfald-
lega ekki þátt í svona kosningum.“

Fór úr böndunum
„Eftir því sem fólki er gert erfiðara 
fyrir að kjósa því auðveldara verður 
hins vegar fyrir sérhagsmunaöfl að 
hafa áhrif á kosningarnar. Í sjálfu sér er 
ekkert óeðlilegt við það að fólk reyni að 
hafa áhrif á útkomu kosninga í málum 
sem það lætur sig miklu varða, en það 
má segja að í Bandríkjunum hafi menn 
misst algerlega stjórnina á þessu.  

Hér máttu samt ekki misskilja mig, 
því ég tel engan veginn að sérhagsmun-
ir séu í sjálfu sér slæmir. Hver einasti 
einstaklingur hefur sérhagsmuna að 
gæta, nema hvað sumir eru valdameiri 
en aðrir. 

Það þarf bara að tryggja að skilyrði 
séu gerð um að ákvarðanabær meirihluti 
sé nægilega stór. Það á ekki að duga, til 
dæmis, að eitt fyrirtæki taki upp á því 
að segja starfsfólki sínu að greiða ein-
hverju atkvæði og það nægi til þess að 
málið verði sett á dagskrá til löggjafar. 
Einnig þarf að hafa skynsamlegar reglur 
um lágmarksmeirihluta. Að mínu viti er 
í lagi að hafa einfaldan meirihluta þegar 
ekki er verið að kjósa um grundvallar-
mál, en þegar efnt er til kosninga um 
grundvallarmál ættu menn að vilja hafa 
aukinn meirihluta, sem yfirleitt hefur 
verið hafður tveir þriðju eða jafnvel þrír 
fjórðu atkvæða.“ 

Grafið undan vægi stofnana
Það sem fór úrskeiðis í Bandaríkjunum 
er því, að mati Stelzenmüller, annars 
vegar þegar menn fóru að blanda saman 
kosningum um grundvallaratriði stjórn-
skipunar og kosningum um almenn lög 
sem snúast um ýmis úrlausnarefni í sam-
félaginu. Það gerir hlutina of flókna sem 
gerir það að verkum að sérhagsmuna-
öfl eiga auðveldara með að hafa áhrif á 
niðurstöðurnar.

Hitt atriðið, sem óvarlega hefur verið 

farið með í Bandaríkjunum, er heimild 
helstu stofnana ríkisvaldsins, svo sem 
þingsins, til þess að skjóta málum til 
íbúanna með því að efna til kosningar.

„Þarna er það stofnun fulltrúalýð-
ræðis sem setur ferlið af stað og þar 
með er þetta ferli orðið einn liöurinn í 
valdajafnvægi og gagnkvæmu aðhaldi 
hinna ólíku greina ríkisvaldsins. Þetta 
getur í sjálfu sér verið réttlætanlegt, 
en í framkvæmd verður það oft mjög 
umdeilanlegt. Ástæðan er sú að í eðli 
sínu snýst þetta um að stofnun, sem ber 
ábyrgð á verkefnum sem hún var annað 
hvort kosin til eða falið að sinna, tekur 
ákvörðun um að ákveðið mál sé of við-
kvæmt og vill koma sér undan ábyrgð-
inni. Fá öðrum ákvörðunarvaldið. Nefni-
lega þjóðinni. Þetta grefur undan þeirri 
stofnun, veikir hana.“

Gagnkvæmt aðhald
„Spurningin sem þarf að spyrja er 
þessi,“ segir Stelzenmüller og tekur fram 
að nú sé hún að komast að kjarna máls-
ins: „Ef gagnkvæmt aðhald hinna þriggja 
greina ríkisvaldsins, eftirlit og jafnvægi 
eins og það er nefnt í Bandaríkjunum, er 
lykilatriði í lýðræðisfyrirkomulagi, hvar 
er þá þetta gagnkvæma aðhald í beinu 
lýðræði?“

Í þjóðaratkvæðagreiðslu er það þjóð-
in ein sem tekur ákvörðun. Ef engin 
önnur stofnun ríkisvaldsins getur veitt 
þessu beina valdi þjóðarinnar neina mót-
spyrnu, þá er eins gott að vanda til verka 
þegar þjóðin tekur ákvörðun.

„Svarið við spurningunni er náttúrlega 
þetta: Aðhaldið þarf að vera í umgjörð-
inni, reglunum sem settar eru um þjóðar-
atkvæðagreiðslur, kröfum um lágmarks-
þátttöku og lágmarksmeirihluta og svo 
framvegis. En hvað ef ferlið virkar full-
komlega en niðurstaðan verður samt 
þvert á þau gildi, sem lögð eru til grund-
vallar í íslensku stjórnarskránni?“ spyr 
hún, og svarar sér aftur sjálf: „Ef svo 
fer, þá þarf að minnsta kosti að gera ráð 
fyrir því að hæstiréttur eða stjórnlaga-
dómstóll geti haft eitthvað um málið að 
segja.“
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E
ruð þið frá Frétta-
blaðinu,“ segja stelpur 
sem taka blaðamanni 
og ljósmyndara fagn-
andi. Stúlkurnar eru 
allar þátttakendur í 

Listasmiðjunni Litrófi sem hefur 
verið starfrækt í Fella- og Hóla-
kirkju frá árinu 2007. Smiðjan er 
hugarfóstur Ragnhildar Ásgeirs-
dóttur djákna sem segir hana 
hafa orðið til eftir vangaveltur um 
hvernig væri hægt að sameina íbúa 
af erlendum uppruna og Íslendinga 
í hverfinu. „Markmiðið var að vera 
með skapandi starf. Mest höfum 
við sinnt tónlist og söng en við 
dönsum líka og æfum leikrit,“ segir 
Ragnhildur sem er afar ánægð með 
hvernig til hefur tekist. Og fleiri 
hafa veitt starfinu athygli en lista-
smiðjan hlaut Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins í flokknum til atlögu 
gegn fordómum.

Listasmiðjan er starfrækt í 
tveimur aldurshópum, annars 
vegar eru saman krakkar í 4. til 
6. bekk og hins vegar í 7. til 10. 
bekk. Engir strákar eru í hópnum 
og þegar blaðamaður spyr hóp-
inn hvort þeirra sé saknað eru 
stelpurnar ekkert á því. Ragnhildur 

segist ekki kunna á því skýringu 
nema að tónlist og dans höfði 
hugsanlega meira til stúlkna.

Óhætt er að segja að tónlistin 
hljómi vel hjá stelpunum. Öll hers-
ingin stillir sér upp í kirkjukórn-
um og syngur lagið Gospelgleði 
sem hljómar afar vel enda sungið 
af þrótti og krafti. 

Að loknum samsöng er haldið 
í safnaðarheimilið. Yngri hópur-
inn syngur lag úr Litlu ljót. „Við 
ætlum að setja það upp í haust,“ 
segja stelpurnar. Eldri stúlkurn-
ar sýna dans og syngja svo lagið 
„Drottinn blessi þig,“ sem hljómar 
afar vel. En það sem vekur mesta 

athygli utanaðkomandi gests er gott 
andrúmsloft og vinarþel sem ríkir 
í hópunum. Þegar sest er niður 
með eldri hópnum er það einmitt 
það sem stelpurnar vilja segja mér 
frá. „Við erum allar svo glaðar 
alltaf og geðveikt skemmtilegar,“ 
segir Hjördís Bára Hjartardóttir 
Jacobsen og hlær. „Litrófið er það 
besta sem hefur komið fyrir okkur, 
þetta er svo frábært starf, frábær-
ir krakkar og leiðbeinendur,“ segir 
Bryndís Ósk Einarsdóttir. Og ein 
af annarri og allar í hóp segja þær 
mér að þær spjalli mikið saman, 
hittist fyrir utan æfingar og kynn-
ist æ betur, ekki síst í ferðalög-
um. Stelpurnar fóru til Svíþjóðar 
í fyrra, og Akureyrar á dögunum. 
Flestar eru stelpurnar úr Breiðholti 
en líka eru nokkrar úr Kópavogi. 
Nokkrar úr hópnum eru af erlendu 
bergi brotnar.

„Við létum listasmiðjuna heita 
Litróf enda á hún að endurspegla 
allt mannlífið, hér í hverfinu er 
mikið af innflytjendum og mark-
miðið var að laða börnin í upp-
byggilegt starf, það hefur tekist vel, 
hingað mættu 10 stelpur á fyrstu 
æfinguna en nú eru 70 skráðar í Lit-
rófið,“ segir Ragnhildur að lokum.

Það besta sem hefur 
komið fyrir okkur
Listasmiðjan Litróf hefur verið starfrækt um nokkurra ára skeið. Sigríður 
Björg Tómasdóttir og Stefán Karlsson fóru í heimsókn í Fella- og Hólakirkju 
og hittu hressar stelpur sem hittast vikulega til að syngja og dansa.

GOSPELGLEÐI Sameinaður kór eldri og yngri Litrófsstúlkna flytur Gospelgleði af einlægni og krafti svo undir tekur í Fella- og Hólakirkju.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VANAR AÐ KOMA FRAM Lilja Rós Kristbjörnsdóttir, Hjördís Bára Hjartardóttir 
Jacobsen, Katrín Ingunn Björnsdóttir og Helga Lilja Pálsdóttir eru orðnar alvanar því 
að koma fram á tónleikum eftir þátttökuna í Litrófi.

Í LÉTTUM DANSI Lilja Rós Kristbjörnsdóttir, Kolbrún Gränz, Katrín Ingunn Björnsdóttir 
og Bryndís Ósk Einarsdóttir taka sporið. Dansarnir sem stelpurnar sýna eru samdir af 
Írisi Andrésdóttur sem einnig er félagi í Listasmiðjunni Litrófi. 

DROTTINN BLESSI ÞIG Marta Andrésdóttir leiðir stallsystur sínar í söng.

„Við erum að æfa okkur að syngja 
og svo förum við í ferðalög,“ segir 
Karitas Guðrún Pálsdóttir. Hún og 
Kristín Andrea Arnarsdóttir eru í yngri 
hóp listasmiðjunnar Litrófs. Þær eru 
báðar í 5. bekk Hólabrekkuskóla. 
„Ég hef verið í Litrófi í tvö ár, kom 
hingað fyrst með vinkonu minni,“ 
segir Kristín. „Ég hef verið þrjú eða 
fjögur ár,“ segir Karitas. Báðum finnst 
mjög gaman að taka þátt í Litrófinu. 
„Við erum að fara að æfa Litlu ljót, 
við sungum í Abba-sýningu og svo 
höfum við gefið út disk.“ Spurðar um 
áhugamál stendur ekki á svari. „Það 
er skemmtilegast að syngja.“ 

SYNGJUM OG FÖRUM Í FERÐALÖG

KARITAS OG KRISTÍN Góðar vinkonur 
sem hafa gaman af því að syngja.

RAGNHILDUR ÁSGEIRSDÓTTIR Litrófið á 
að endurspegla mannlíf í Breiðholtinu.





14. maí 2011  LAUGARDAGUR32

Í 
mínu tilfelli hefur skákin 
alltaf snúist um að verða 
betri skákmaður, að þróa 
mína hugsun og hæfileika 
áfram. Ég hef lagt mun 
meiri áherslu á það og 

það hefur skipt mig meira máli 
en margt annað,“ segir Héðinn 
Steingrímsson stórmeistari, sem 
varð Íslandsmeistari í skák í 
annað sinn í lok síðasta mánaðar. 

Þetta er í annað sinn sem 
Héðinn stendur uppi sem sigur-
vegari á Íslandsmótinu í skák. 
Fyrri titillinn kom fyrir heilu 
21 ári, árið 1990, þegar Héð-
inn var fimmtán ára undrabarn 
í íþróttinni og sá yngsti til að 
verða Íslandsmeistari. Það met 
stendur enn. Alls hefur hann 
einungis keppt þrisvar sinnum 
á Íslandsmeistaramótinu, tvi-
sar unnið og einu sinni orðið 
í öðru sæti og árangurinn því 
eftirtektarverður.

Teflir fyrir þýskt lið
Héðinn hóf skákferil sinn ungur 
að árum í Ísaksskóla og keppti 
fyrst á Norðurlandamóti fyrir 
Íslands hönd sjö ára gamall. Í 
kjölfarið tefldi hann á hverju ári í 
sínum aldurflokki á Norðurlanda-
mótum og sigraði undantekninga-
laust. Þá er ótalinn fjöldi titla, 
sem Héðinn vann til heimafyrir. 
Héðinn varð síðan heimsmeistari 
í skák í flokki tólf ára og yngri í 
Puerto Rico árið 1987. 

Héðinn, sem tryggði sér stór-
meistaratitil í skák árið 2007, er 
í dag stigahæsti virki skákmað-
ur landsins og sá næststigahæsti 
ef allir eru taldir með, en hann 
vantar enn fjórtán ELO-stig til 
að skáka Jóhanni Hjartarsyni í 
þeim efnum. 

Sigur á Íslandsmótinu í lok 
apríl tryggði Héðni keppnisrétt 
á Evrópumóti einstaklinga, en 
einnig sæti í landsliði Íslands 
sem etur kappi við aðrar Evrópu-
þjóðir í borginni Heraklion á eyj-
unni Krít í Grikklandi í nóvem-
ber. Þá teflir Héðinn fyrir þýska 
liðið Hansa Dortmund í þýsku 
Bundesligunni, sem er sterkasta 
deildakeppni heims ásamt þeirri 
rússnesku, en næsta verkefni 
liðsins er einmitt fjögurra liða 

úrslit þýsku deildakeppninnar í 
borginni Baden-Baden um næstu 
helgi. 

„Þessa dagana undirbý ég mig 
af kappi undir þessar viðureign-
ir, enda geri ég ráð fyrir að tefla 
þar við menn sem eru meðal 
stigahæstu skákmanna heims,“ 
segir Héðinn, en meðal þeirra 
sem keppa í þýsku Bundeslig-
unni, fyrir lið frá Baden-Baden, 
er Indverjinn Viswanathan 
Anand, en hann er heimsmeistari 
í skák og stigahæsti skákmaður 
heims. Spurður hvort ekki fylgi 
því mikil ferðalög að tefla fyrir 
lið í öðru landi segir Héðinn svo 
vissulega vera. „En svona er bara 
líf skákmannsins. Ég er alltaf á 
ferð og flugi.“

Tölvunarfræðin gagnast vel
Héðinn er tölvunarfræðingur að 
mennt og starfaði í tölvugeiran-
um við að þróa íslenska flugum-
ferðarstjórnunarkerfið, áður en 
hann sneri sér alfarið að skák-
inni. Í dag grípur hann í skák-

kennslu hér á landi milli þess 
sem hann ferðast um heiminn og 
teflir. Mestur tími Héðins fer þó 
í undirbúning. Hann fylgist vel 
með nýjustu skákunum og les 
mikið af bókum um efnið, auk 
þess sem hann reynir að nýta sér 
tölvutækni til hins ítrasta.

„Sú þekking sem ég hef viðað 
að mér í gegnum tölvunarfræð-
ina gagnast mér vel í skákinni, 
því að skákin hefur með tíman-
um færst mjög mikið í átt að tölv-
unarfræðinni. Þegar ég byrjaði 
að tefla notaði ég tölvu ekki neitt. 
Í raun kunni ég ekkert á tölvur 
áður en ég menntaði mig á því 
sviði. Í dag vinna fremstu skák-
mennirnir mjög mikið með tölvur 
og þurfa nánast að vera tölvunar-

fræðingar. Íþróttin er líka mjög 
áhugaverð út frá sjónarhóli tölv-
unarfræðinnar,“ segir Héðinn og 
bætir við að skákin hafi svokall-
að veldisvísisflækjustig, sem sé 
í raun hæsta mögulega flækju-
stigið. Skákhugbúnaður sé mjög 
áhugaverður og háþróaður frá 
sjónarhóli tölvunarfræðinnar og 
spennandi að kljást við nálgun 
á bestu lausn í óvissu umhverfi, 
rétt eins og í daglega lífinu.

„Bæði eru til gagnagrunnsfor-

rit yfir skákir sem tefldar hafa 
verið og viðlíka forrit sem tefla 
skák, en þau síðarnefndu nýtast 
til dæmis afar vel við að undir-
búa skákbyrjanir. Ákveðnar 
leiðir í skákbyrjunum eru viður-
kenndar sem þær bestu í fræð-
unum og líklegt er að mótherji 
þinn velji einhverja af þessum 
viðurkenndu leiðum eða jafnvel 
einhverjar leiðir sem eru í tísku 
þá stundina. Í þeim tilfellum 
getur maður farið yfir þá mögu-
leika sem í boði eru í svona for-
ritum, bæði til að kanna hvaða 
leiðir ætti að velja og forðast, en 
líka til að fá upplýsingar um það 
hvernig skákirnar þróast ef þess-
ar ákveðnu leiðir eru valdar,“ 
segir Héðinn.

Vantar öflugri vélbúnað
Hann segir slík forrit búa yfir allt 
annarri nálgun á skák en manns-
hugurinn. Því gagnist honum vel 
að vera tölvunarfræðingur því 
hann þekki styrk- og veikleika for-
ritanna og hvernig best sé að nýta 
þau til að ná fram sem vænlegastri 
niðurstöðu og túlka niðurstöðurn-
ar á skynsamlegan hátt. Einnig 
sé kostur að hafa þekkingu á því 
hvernig mannshugurinn vinnur, 
en Héðinn hefur kynnt sér þau mál 

talsvert. „Það reynir á samvinnu 
mannshugans og tölvunnar og því 
komast tveir skákmenn, sem not-
ast við nákvæmlega sama forrit-
ið, yfirleitt að mjög ólíkri niður-
stöðu. Skákforritin eru sum hver 
orðin svo flókin að það er varla á 
færi annarra en tölvunarfræðinga 
að vinna með þau. Skákforrit, sem 
notuð eru til kennslu og undir-
búnings, henta mjög vel fyrir það 
sem í tölvunarfræðinni er kallað 
samhliða vinnsla, því hægt er að 
skoða áhrif mismunandi leikja 
samhliða.“

Í síðasta heimsmeistaraeinvígi 
í skák hafði annar keppendanna 
aðgang að BlueGene/P ofurtölvu 
frá IBM, einni stærstu og öflug-
ustu tölvunni í heiminum í dag með 
500 TFLOPS, en slík tölva kostar 
gríðarlegar fjárhæðir. Nýlega kom 
fram á sjónarsviðið önnur leið til 
að nýta sér slíka tækni, sem bygg-
ist á dreifðri vinnslu. Þar heldur 
ein móðurtölva utan um gögnin og 
hægt er að tengja margar tölvur, 
sem  eru vinnuhestar, við hana í 
gegnum internetið. Vinnuhestarn-
ir geta verið hvaða nettengda tölva 
sem er. Allt sem þarf er að hafa 
lítið skákforrit hlaðið inn á vinnu-
hestinn. Hægt er að koma þessu 
þannig fyrir að skákforritið keyri 
bara þegar ekki er verið að nota 
vinnuheststölvuna í annað. Einnig 
að bara móðurtölvan megi tengjast 
við port- og IP tölu vinnuhesttölv-
unnar, og fyllsta öryggis sé þannig 
gætt. 

„Leiðin sem byggir á dreifðri 
vinnslu er sveigjanlegri og ódýr-
ari en ofurtölva, þó að ofurtölva 
hafi líka ákveðna kosti,“ segir 
Héðinn. „Ég hef áhuga á að sam-
eina skákina og tölvunarfræð-
ina enn frekar með því að rann-
saka, í samstarfi við hérlendan 
háskóla, tölvunarfræðilegu nálg-
unina á skák, og áhrif mismunandi 
vélbúnaðarhögunar.“

Aðspurður segist Héðinn 

þessa dagana vera að vinna í því 
að tryggja sér aðgang að besta 
mögulega tæknibúnaði, enda 
mikil átök og erfiðir andstæðing-
ar sem bíða á komandi stórmót-
um. Það sé þó mjög fjárfrekur 
ferill og ástandið í þjóðfélaginu 
hjálpi ekki til í því sambandi. 
„Núna er ég að keyra þessi for-
rit á ferðatölvunni minni og PC 
tölvu dag og nótt. Í tilfelli Blue-
Gene/P ofurtölvunnar, þá var og 
er viðkomandi skákmaður styrkt-
ur af sínu landi, en ástandið hér 
á Íslandi er auðvitað þannig að 
fáir eru aflögufærir. Ég er þó 
aðeins að leita fyrir mér í þessum 
málum,“ segir Héðinn og bætir 
við að þeir sem vilji fræðast 
nánar um þessi mál megi gjarn-
an senda honum tölvupóst á net-
fangið islandsmeistari@visir.is.

Þroskandi íþrótt
Héðinn segir vitað að skákiðkun 
hafi fjölmarga kosti fyrir unga 
sem aldna. Hún hjálpi börnum 
og unglingum að temja sér ein-
beitingu og þolinmæði og ábyrgð-
artilfinningu og stuðli að margs 
konar reikni- og rökfræðiþroska, 
svo fátt eitt sé nefnt. 

„Það er mjög mikilvægt að 
opna dyr að skákinni fyrir 
okkar yngri kynslóðum og því 
styð ég fyrirhuguð áform um að 
gera skák að skyldunámsgrein 
í grunnskólum af heilum hug,“ 
segir Héðinn. „Því er einnig spáð 
að Alzheimers-sjúkdómurinn 
verði eitt stærsta viðfangsefni 
heilbrigðiskerfisins í framtíðinni. 
Það er aldurstengdur sjúkdóm-
ur og í vestrænum þjóðfélögum 
hækkar lífaldur fólks. Um dag-
inn las ég að fólki sem fær Alz-
heimer gæti fjölgað um helming 
hið minnsta á næstu áratugum. 
Það hefur verið sýnt fram á að 
besta leiðin til að fyrirbyggja og 
meðhöndla Alzheimer og viðlíka 
heilasjúkdóma er að vera and-
lega virkur, að örva heilabúið, 
og þar getur skákin spilað stórt 
hlutverk.“

Bindur vonir við Hörpu
Héðinn er sannfærður um að 
Harpa, nýja tónlistar- og ráð-
stefnuhúsið, geti nýst fyrir stærri 
skákviðburði og orðið lyftistöng 
fyrir skáklistina eins og tónlist-
ina. „Áhorfendur þurfa ekki bara 
að geta notið stemningarinnar 
og spennunnar í skáksal, heldur 
líka að njóta þess að hitta vini og 
kunningja. Horfa á skákirnar á 
sjónvarpsskjáum og skeggræða 
þær, sem og landsins gagn og 
nauðsynjar, gjarnan með léttar 
veitingar við hönd. Ég ber mikl-
ar vonir til þess að við munum 
sjá stærstu skákmótin haldin í 
Hörpunni, að þar verði skemmti-
leg og spennandi umgjörð sem 
við Íslendingar munum njóta,“ 
segir Héðinn.

Það er mjög mikilvægt að opna dyr að skákinni fyrir 
okkar yngri kynslóðum og því styð ég fyrirhuguð áform 
um að gera skák að skyldunámsgrein í grunnskólum af 
heilum hug

Bindur vonir 
við Hörpu
Stórmeistarinn Héðinn Steingrímsson er 
nýkrýndur Íslandsmeistari í skák, en mótið vann 
hann síðast sem fimmtán ára gamalt undrabarn 
árið 1990. Hann sagði Kjartani Guðmundssyni frá 
lífi atvinnumanns í skák og kostum þess að vera 
menntaður tölvunarfræðingur í íþróttinni. 

ÍSLANDSMEISTARI Héðinn Steingrímsson er atvinnumaður í skák og teflir meðal annars fyrir liðið Hansa Dortmund í þýsku 
Bundesligunni, einni sterkustu deild heims. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

VORTILBOÐ
Vorum að fá sendingu af 

sjónvörpum á frábæru verði
Nokkur verðdæmi:

 GÆÐI Á GÓÐU VERÐI – 

TAKMARKAÐ MAGN

Philips 3000 línan

Frábær myndgæði með Ambilight baklýsingu 
og nettengingu

Toppurinn frá Philips – EISA VERÐLAUN BESTA 
LCD SJÓNVARPIÐ 2010-2011

TILBOÐ

FULLT VERÐ 499.995

399.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 649.995

499.995

40” Philips 
40PFL9705H

46” Philips 
46PFL9705H

TILBOÐ

FULLT VERÐ 109.995

97.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 159.995

129.995

32” Philips 
32PFL3605H

42” Philips 
42PFL3605H

TILBOÐ

FULLT VERÐ 179.995

149.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 289.995

214.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 399.995

279.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 279.995

199.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995

229.995

32” Philips 
32PFL7695H

40” Philips 
40PFL7695H

46” Philips 32PFL7695H

37” Philips 
37PFL7695H

42” Philips 
42PFL7695H

Ótrúlega vel búin tæki með ómótstæðilegum 
myndgæðum – Perfect Pixel HD

TILBOÐ

FULLT VERÐ 199.995

169.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 359.995

299.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995

239.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 499.995

379.995

32” Philips 
32PFL8605H

40” Philips 
40PFL8605H

37” Philips 
37PFL8605H

46” Philips 
46PFL8605H

BEST EUROPEAN LCD-TV
Philips 40/46PFL9705H

2010-2011

200HX / 3D READY200HX / 3D READY200HZ / 3D READY200HZ / 3D READY

200HZ200HZ100HZ100HZ

Philips 7000 línan Philips 8000 línan Philips 9000 línan
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Þ
egar ég var ungling-
ur þá þjáðist ég mjög 
af ofnæmi og astma, 
exemi og heymæði. 
Hún varð til þess 
að ég varð að hætta 

hestamennsku. Í kjölfarið fitnaði 
ég mikið, reyndar um tuttugu kíló,“ 
segir Lene Hansson sem er dansk-
ur heilsuráðgjafi en nýverið kom út 
fyrsta bók hennar á íslensku, Létt-
ara og betra líf. Átta vikna heilsu-
áætlun Lene Hansson. 

„Ég fékk mikið af lyfjum til að 
stemma stigu við asmanum og 
ofnæminu en það hjálpaði mér 
ekki við að sigrast á kvillunum 
sem hrjáðu mig. Vegna aukakíló-
anna var ég alltaf að leita að megr-
unarkúr sem virkaði, en það gekk 
aldrei. Ég missti nokkur kíló en 
svo gafst ég alltaf upp á kúrun-
um. Þangað til bókina Fit for life 
rak á fjörur mínar. Það er banda-
rísk bók sem fjallar meðal annars 
um samsetningu á mat og gefur 
fólki þau ráð að borða bara ávexti 
fyrstu fjóra tíma dagsins. Það 
er skemmst frá því að segja að á 
þremur og hálfum mánuði missti 
ég 20 kíló og ofnæmið og exemið 
hvarf sömuleiðis,“ segir Lene sem 
í kjölfar þessarar reynslu ákvað 
að helga líf sitt heilsuráðgjöf en 
hún er meðal annars menntuð sem 
næringarráðgjafi. Hún starfaði 
lengi á vikuritinu Ude og hjemme 
og hefur skrifað fjölda bóka um 

mataræði og heilsu og gert sjón-
varpsþætti í Danmörku. Bókin 
nýútkomna er hins vegar sú fyrsta 
sem kemur út í þýðingu og Lene 
ætlar sér enn stærri hluti á Íslandi. 
„Ég stefni á að opna heilsumiðstöð 
hér á landi í haust,“ segir Lene sem 
hefur reyndar margoft komið til 
Íslands, en stjúpa hennar Jóhanna 
Pálsdóttir er íslensk. 

Lene sem einnig rekur heilsu-
miðstöð í Kaupmannahöfn hefur 
óbilandi trú á lækningarmætti 
matar og því að líkaminn geti 

læknað sig sjálfur hugi fólk að 
mataræðinu. „Mér tókst sjálfri að 
koma lagi á líkama minn með því 
að breyta um mataræði. Ég hef 
margoft hjálpað fólki til dæmis að 
lækka blóðþrýsting og losna við 
ofnæmi.“

Lene segir helsta vandamál í 
mataræði Vesturlandabúa vera 
að þeir bæði borði of mikið og svo 
borði þeir of mikið af rauðu kjöti, 
hvítu hveiti og sykri. Hún segir 
mennina geta lært ýmislegt af 
villtum dýrum. „Þau borða ekki of 

mikið og þau borða eina fæðuteg-
und í einu. Við viljum alltaf blanda 
öllu saman, höldum alltaf að við 
fáum ekki nóg en endum með því 
að borða of mikið. Svo drekkum við 
mjólk ein spendýra eftir að móður-
mjólkina þrýtur. Boðskapur mjólk-
urframleiðenda byggist að miklu 
leyti á aldargömlum upplýsingum 
og óttanum á kalkskorti ef við fáum 
ekki mjólkurafurðir, í dag þekkj-
um við fleiri leiðir til að ná í kalk,“ 
segir Lene sem segir sláandi hversu 
margir ofnæmissjúklingar sem hún 
hefur meðhöndlað lagist um leið og 
mjólkurvörur eru teknar út.

Lene ráðleggur fólki að borða 
ávexti á morgnana, nema þeim sem 
eru sykursjúkir, og blanda ekki 
saman kolvetnaríkum mat eins og 
pasta og próteinríkum mat eins og 
fiski og kjöti og segir það auðvelda 
meltingu og bæta líðan. 

„Ávextir á morgnana slá á löng-
unina í eitthvað óhollt er líður á 
daginn,“ segir Lene sem mælir 
með fjölbreyttri fæðu í hádegi og á 
kvöldin og ávöxtum og grænmeti á 
milli mála. „Það er óþarfi að vera 
öfgafullur en við verðum þó að taka 
ábyrgð á heilsu okkar,“ segir Lene 
sem segir eðlilegt að fólk leyfi 
sér meira um helgar en á virkum 
dögum. „Ég hef stundum sagt að 
það sem gerist um helgar ráði ekki 
úrslitum um heilsu okkar og líðan, 
heldur það hvernig mat við borðum 
hina fimm daga vikunnar.“

Mataræðið bætti heilsuna
Lene Hansson þjáðist af ofnæmi, exemi og astma þegar hún var unglingur. Þegar hún breytti 
mataræði sínu þá hurfu allir kvillar og öll aukakíló fuku í leiðinni. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi 
við danska heilsuráðgjafann sem stefnir á að opna heilsumiðstöð á Íslandi í haust.

LENE HANSSON Er í íslenskri útrás, nýverið kom út bók eftir hana á íslensku og í 
haust stefnir hún á að opna heilsumiðstöð á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Svaraðu eftirfarandi spurningum 
með jái eða nei:

➜ Reykir þú?

➜ Drekkurðu innan við tvo lítra af 
vatni á dag?

➜ Borðarðu kjöt í kvöldmatinn 
oftar en þrisvar í viku?

➜ Ertu meira en 15% yfir kjör-
þyngd þinni?

➜ Stundarðu hreyfingu í innan 
við 30 mínútur á dag eða 
sjaldnar en þrisvar til fjórum 
sinnun í viku?

➜ Borðar þú færri en sex 
skammta af grænmeti og 
ávöxtum á dag?

➜ Lene Hansson segir í bók sinni 
að ef svarið er já oftar en einu 
sinni þá sé hætta á að nær-
ingarþörfum líkamans sé ekki 
fullnægt. 

Nánari upplýsingar um Lene og 
starf hennar er að finna á heimasíð-
unum www.lenehansson.dk og www.
lenehansson.com

HEILSUPRÓF

1 2 3

4

1. Kalkúnabollur
300 g kalkúnakjöt (eða kjúklingur), 
2 msk. söxuð kóríanderlauf, 3 msk. 
kóríanderfræ grófmöluð, 1 skalott-
laukur saxaður smátt, 1/2 hvítlauks-
geiri saxaður smátt, 1 msk. dijon-sinn-
ep, 1 tsk. rifin engiferrót, kryddsalt og 
pipar, ólífuolía til steikingar.
Skerðu kalkún eða kjúkling smátt og 
hakkaðu í hakkavél eða matvinnsluvél. 
Blandaðu öllu saman við. Bollur mót-
aðar úr farsinu og steiktar á pönnu í 
ólífuolíu þar til þær eru orðnar gullin-
brúnar, eða í 7-10 mínútur samtals.

Uppskriftir fyrir heilbrigðara líf*
2. Kræklingapottur
30 kræklingar (um 500 g), 2 hvítlauksgeirar, 
4 skalottlaukar, 2 blaðlaukar, 3 gulrætur, 
lófafylli af skellujurt, ólífuolía, 1 tsk. nýrifin 
engiferrót, 1 msk. dijon-sinnep, 2 msk. 
sítrónusafi, 1/2 l vatn.
Hreinsaðu og burstaðu kræklinginn. Skerðu 
grænmetið smátt. Settu hvítlauk og lak í 
stóran pott ásamt olíunni, láttu krauma í 1 
mínútu og bættu öllu hinu í pottinn. Láttu allt 
sjóða við háan hita í nokkrar mínútur þar til 
skeljarnar hafa opnað sig. Hentu þeim sem 
ekki opnast. Stráðu ef vill söxuðum graslauk 
yfir kræklinginn áður en hann er borinn fram.

3. Rótargrænmetissalat með bökuðum kartöflum
200 g rauðrófur, 150 g sellerírót, safi úr 1/2 sítrónu, 1 msk. 
ólífuolía, 1 tsk. kryddsalt, nýmalaður pipar á hnífsoddi, 1 msk. 
dijon-sinnep, 2 hvítlauksgeirar, lófafylli af ítalskri steinselju, 2 
bökunarkartöflur, 1 msk. ólífuolía, 1. tsk. kryddsalt.
Sjóddu rauðrófurnar, kældu þær og skerðu í ræmur. Skerðu líka 
hráa sellerírót í ræmur og blandaðu saman við rauðrófuræmurnar 
í skál, ásamt sítrónusafa, ólífuolíu, kryddsalti, pipar, sinnepi, 
söxuðum hvítlauk og saxaðri steinselju. 
Penslaðu kartöflunrnar með ólífuolíu og stráðu kryddsalti á þær. 
Skerðu svo kross ofan í þær og bakaðu við 180 gráður í 35-40 
mínútur.

4. Orkuríkt ávaxtasalat
2 kíví, 10 jarðarber, 1/2 papaja, 1 
rautt epli, 1 msk. sesamfræ, 2 msk. 
brasilíuhnetur, 2 msk. kasjúhnetur
Flysjaðu kívíin og skerðu í þunna báta. 
Skerðu jarðarberin í fjórðunga. Flysjaðu 
papajað, skafðu fræin úr því og skerðu 
það í teninga. Skerðu eplið í fjórðunga, 
kjarnhreinsaðu það og skerðu svo í litla 
bita. Blandaðu öllum ávöxtum saman 
í skál og stráðu léttristuðum sesam-
fræjum og grófsöxuðum hnetum yfir.

*úr bókinni Léttara og betra líf 
eftir Lene Hansson.
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NÝ SENDING AF LITRÍKUM SMÁVÖRUM FYRIR HEIMILIÐ!
Sumartilboð

SPIZY PÚÐAR 

Í ÖLLUM REGN-

BOGANS LITUM TIL 

AÐ LÍFGA UPP Á 

HEIMILIÐ!

KENYA hægindastóll. Rio antrazit áklæði. 

B:70 D:66 H:82 cm.

39.990
FULLT  VERÐ: 49.990

20%
AFSLÁTTUR

SPIZY púði. margar gerðir og litir.

GRAND PINNACLE La z boy stóll. Svart 

eða natur áklæði. B:84 D:98 H:48/109 cm.

90
4.990

28%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

164.990
FULLT  VERÐ: 219.990

25%
AFSLÁTTUR

SPIZY sumarvasi. H: 60 cm. 2 litir.

89.990
FULLT  VERÐ: 119.990

25%
AFSLÁTTUR

VINSÆLU

CHESS 

SKÓSKÁPARNIR 

KOMNIR 

AFTUR

1.990
FULLT VERÐ: 2.990

NÝJAR 
VÖRUR 

FRÁ SPIZY Á

FRÁBÆRU 

VERÐI!

3.990
FULLT VERÐ: 5.990

SPIZY sumarteppi. 3 litir.

25%
AFSLÁTTUR

U

GOTT 
VERÐ!

SPIZY kollur. margir litir.

2.490
FULLT VERÐ: 2.990
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voru 500 nothæf. Í 14 prósentum 
tilvika var fólk með geðraskanir 
gerendur og af þeim höfðu 10 pró-
sent einkenni þunglyndis. Aðeins 
fleiri, 11 prósent, höfðu verið með 
einhverja geðröskun á ævinni. 86 
prósent gerenda voru því ekki með 
neina geðröskun.

Meiri líkur eru á að fólk sem 
misnotar áfengi og vímuefni beiti 
ofbeldi en fólk með geðraskanir 
en það fyrrnefnda á að minnsta 
kosti þátt í fjórðungi allra ofbeldis-
verka. Það ber þó ekki að gera lítið 
úr þeim tengslum sem eru á milli 
geðraskana og ofbeldis en hlut-
fallslega er hættan mjög lítil. Það 
er mjög erfitt að meta, út frá geð-
röskuninni einni, hvort viðkomandi 
beiti ofbeldi. Það koma svo miklu 
fleiri félagslegir þættir inn í, sem 
og persónuleiki viðkomandi. Það 
er því frekar einstaklingsbundið, 
hvort fólk með geðröskun beitir 
ofbeldi. Þar koma einnig inn í þætt-
ir eins og aðgengi að heilbrigðis-
þjónustu, félagslegur bakgrunnur, 
atvinnuleysi og fleira. 

Hin litlu tengsl þykja fréttnæm 
Þeim hagmunasamtökum og hópum 
sem berjast gegn neikvæðum birt-
ingarmyndum geðraskana og fólks 
með geðraskanir, hefur verið legið 
á hálsi fyrir að segja að það séu 
lítil sem engin tengsl á milli geð-
raskana og ofbeldis þótt rannsókn-
ir sýni annað. Þau svara þessu 
hins vegar með þeim rökum að 

umfjöllun fjölmiðla sé svo skökk að 
alhæfingar séu leyfilegar þar sem 
tengslin séu svo lítil.

Það er ef til vill eðlilegt að fjöl-
miðlum þyki þessi tengsl fréttnæm 
en það lýsir kannski fremur kunn-
áttuleysi þeirra á málaflokknum en 
siðleysi að gera jafnmikið úr þeim 
og raun ber vitni. Það er auðveld-
ara að halda á lofti gömlum, sögu-
legum  staðalímyndum en að taka 
afstöðu út frá fræðilegum gögn-
um. Þetta er áskorun sem blaða- og 
fréttamenn um allan heim þurfa að 
takast á við.  

Í rannsókn sem gerð var á Nýja-
Sjálandi um aldamótin síðustu var 
lagt mat á alla leiðara, fréttir, við-
töl, aðsendar greinar og skrípa-
myndir sem birtust á einum mán-
uði í öllum dagblöðum þar í landi 
út frá geðheilbrigði. Alls voru þetta 
600 fjölmiðlaeiningar sem vörðuðu 
geðmál, flest leiðarar og fréttir 
(94 prósent). Meira en helmingur 
þeirra dró upp þá mynd að fólk með 
geðraskanir væri hættulegt og að 
almenningi stafaði hætta af því (61 
prósent). Fólk með geðröskun var 
í 47 prósent tilvika tengt glæpa-
hneigð, talið óútreiknanlegt í 24 
prósent tilvika og sjálfu sér hættu-
legt í 20 prósent tilvika. 

Flestar fréttirnar innihéldu 
hugtök eins og „geðsjúklingur“ og 
„geðveikur.“ Rannsakendur komust 
að þeirri niðurstöðu að umfjöllun 
prentmiðla væri neikvæð og ýkt 
og gæfi ekki rétta mynd af meiri-

➜ Áhrif umfjöllunar Bæði bresk og þýsk 
rannsókn leiddu í ljós að eftir mikla umfjöllun 
um fjöldamorðingja sem var með geðklofa 
taldi almenningur mikil tengsl á milli geðrask-
ana og ofbeldis. Í bresku rannsókninni höfðu 
þessi tengsl minnkað í huga almennings 
með tímanum en þau hurfu aldrei alveg. 
Mikil umfjöllun í fjölmiðlum virðist því styrkja 
fólk í trúnni á að fólk með geðsjúkdóma sé 
hættulegt samfélaginu. 

F
jölmiðlar móta að 
mörgu leyti heimsmynd 
okkar og trúverðugleiki 
þeirra meðal almenn-
ings er almennt mik-
ill. Bæði fréttamiðlar 

og afþreying hafa áhrif á þekkingu 
almennings, skoðanir og gildismat. 
Hvers konar áhrif og hversu mikil 
fer oft eftir lífsreynslu fólks, félags-
mótun og bakgrunni. Þegar kemur 
að þekkingu á geðsjúkdómum hefur 
mikilvægi fjölmiðla verið staðfest. 
Þeir eru ein helsta uppspretta þekk-
ingar fólks á geðröskunum, fyrir 
utan eigin upplifun á sjúkdómnum. 
Gallinn er sá að sú mynd sem fjöl-
miðlar draga upp af fólki með geð-
sjúkdóma er oft yfirborðskennd. 
Algengustu staðalímyndirnar sem 
fjölmiðlar draga upp af fólki með 
geðraskanir eru hinn hættulegi, 
snillingurinn, hetjan, fórnar lambið 
og byrðin. Fólk með geðraskanir 
mátti sæta fordómum og félags-
legri skömm löngu fyrir tíma fjöl-
miðla en nútímafjölmiðlar hafa hins 
vegar gert birtingarmyndir þeirra 
sýnilegri en nokkru sinni fyrr. 

Glæpir tengdir við sjúkdóma 
Meirihluti fjölmiðlaefnis, sem 
hefur verið rannsakað með tilliti 
til birtingarmynda geð raskana og 
fólks með geðraskanir, er enskur 
og bandarískur að uppruna. Við 
Íslendingar sjáum ekki mikið af 
erlendum dagblöðum en 60-70 pró-
sent þeirra kvikmynda og þess 
sjónvarpsefnis sem við berjum 
augum er á ensku og þar birtast 
okkur ákveðnar staðalímyndir af 
geðröskunum og fólki með geð-
raskanir. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að 
allar tegundir fjölmiðla sýna eða 
gefa í skyn að fólk með geðrask-
anir sé ofbeldisfyllra en almennt 
gerist. Hér verður einungis rætt 
um kvikmyndir, sjónvarp og prent-
miðla en netið er nýr vettvangur 
sem ekki er undanþeginn staðal-
ímyndum. Margir fræðimenn segja 
að umfjöllun fjölmiðla sem hampa 
tengslum fólks með geðraskanir og 
ofbeldis sé ekki í takt við raunveru-

leikann og þeir kalla á rétt látari 
umfjöllun.

Erlendis hafa verið gerðar fjöl-
margar rannsóknir á tengslum 
umfjöllunar um geðraskanir í 
fjölmiðlum og áhrifa á þeirra á 
almenning. Rannsóknir á dagblaða-
greinum hafa leitt í ljós að í morð-
málum sé oft og iðulega tekið fram 
ef meintur morðingi sé með geð-
röskun eða hafi dvalið á geðdeild og 
þá oftast í fyrirsögn. Slíkar fyrir-
sagnir ýti undir hugmyndir um að 
fólk með geðsjúkdóma fremji frek-
ar morð en aðrir og oftar en fólk 
með aðra sjúkdóma eins og hjarta-
sjúkdóma eða flogaveiki. 

Fjölmiðlar ýkja hættuna 
Því verður ekki neitað að fólk með 
geðraskanir beitir ofbeldi rétt eins 
og fólk sem er ekki haldið geð-
röskunum. Rannsóknir höfðu lengi 
bent til þess að það væru engin 
tengsl á milli geðraskana og ofbeld-
is en nýjustu rannsóknir sýna að 
um einhver tengsl er að ræða þó 
þau séu ekki mikil. 

Rannsóknir í nokkrum löndum á 
einstaklingum með geðklofa hafa 
sýnt að þeir eru örlítið líklegri til 
þess að beita ofbeldi en almenning-
ur en hlutfallið hækkaði ef einstak-
lingarnir áttu við áfengisvanda að 
etja. Tengsl annarra tegunda geð-
raskana og ofbeldis hafa ekki verið 
jafnmikið rannsökuð og tengslin 
við geðklofa en komið hefur í ljós 
fólk með geðhvarfasýki og þung-
lyndi beitir líka örlítið oftar ofbeldi 
en þeir sem ekki eru haldnir þess-
um geðröskunum. Oftast beinist 
ofbeldið að fjölskyldumeðlimum og 
tengist sjaldan morðmálum.

86% gerenda ekki með geðröskun
Það er athyglisvert, sé tekið tillit 
til þess að fólk með geðklofa virðist 
af tölum vera líklegast til að beita 
alvarlegu ofbeldi, að þá er frekar 
lítil hætta á að það fremji morð. Í 
Bretlandi var gerð rannsókn á því 
hversu algengt væri að fólk með 
geðraskanir fremdu morð. Skoð-
uð voru 718 morðtilfelli sem náðu 
yfir 18 mánaða tímabil en af þeim 

Geðraskanir, glæpir og fjölmiðlar
Ótrúlega oft tengja fjölmiðlar saman geðraskanir og glæpi eða ofbeldi. Þeir ýkja orsakatengslin, fara rangt með einkenni 
sjúkdóma og blanda saman og búa jafnvel til nýjar raskanir. Fjölmiðlar eiga þátt í því að ýta undir fordóma og félagslega 
skömm fólks með geðraskanir, sem aftur dregur úr lífsgæðum þeirra. Þetta er niðurstaða greinar Unnar H. Jóhannsdóttur.

VILJA EKKI NÁGRANNA MEÐ GEÐSJÚKDÓMA
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landsmanna telur að fólk með þunglyndiseinkenni 
eigi ekki að gegna opinberum stöðum

landsmanna telur að fólk með geðklofa eigi ekki 
að gegna opinberum stöðum

landsmanna vilja helst ekki vera nágrannar fólks 
með geðklofa

landsmanna vilja ekki eiga þunglynda nágranna

hluta þeirra sem væru með geð-
raskanir. Aðrar nýlegar rannsókn-
ir víða um heim hafa sýnt svipaðar 
niður stöður. 

Forvarnir gegn fordómum 
Það er til mikils að vinna fyrir 
fólk með geðraskanir að fjöl-
miðlar dragi upp raunsanna mynd 
af lífi þeirra og sýni nákvæmni og 
vönduð vinnubrögð líkt og lögð er 
áhersla á í þriðju grein siðareglna 
íslenskra blaðamanna. Þeir gætu 
verið í fremstu víglínu til þess að 
vinna gegn fordómum og félagslegri 
skömm í garð fólks með geð raskanir. 
Hér á landi eru miklir fordóm-
ar gagnvart fólki með geðraskan-
ir sem og félagsleg skömm. Fjöl-
miðlar eiga sinn þátt í því, erlendir 
ekkert síður en íslenskir. Hver þarf 
að líta í eigin barm. Í niðurstöðum 
alþjóðlegrar rannsóknar: Fordóm-
ar í alþjóðlegu samhengi. Viðhorf 
Íslendinga til geðrænna vandamála, 
sem út kom árið 2009 kom í ljós að 
þriðjungur landsmanna telur að fólk 
með þunglyndis einkenni eigi ekki að 
gegna opinberum stöðum og tæplega 
helmingur telur það sama um fólk 
með geðklofa.

Þá eru um 20 prósent landsmanna 
ófúsir að vera nágrannar fólks með 
geðklofa, 10 prósent þunglyndra en 
aðeins 3,7 prósent þeirra sem væru 
með astma. Þetta endur speglar 
það sem kemur fram í nýlegri 
skýrslu Öryrkjabandalagsins: Lífs-
kjör og hagir öryrkja, af upplifun 
fólks með geðraskanir en 56 pró-
sent þeirra fundu fyrir fordómum 
vegna geðröskunarinnar á meðan 
29 prósent fundu fyrir fordómum 
vegna hjarta- eða lungnasjúkdóma. 
Á hverjum tíma er talið að 22-24 pró-
sent íslensku þjóðarinnar glími við 
geðröskun. Fordómar og félagsleg 
skömm gera þeim erfiðara fyrir að 
takast á við sjúkdóminn. Það er því 
mikilvægt að fjölmiðlafólk fræðist 
um geðraskanir, sé gagnrýnið á 
staðalímyndir og síðast en ekki síst 
sanngjarnt í umfjöllun sinni um geð-
raskanir og fólk með geð raskanir. 

Geðsjúkir morðingjar sem búa yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum

Full lítil mynd. Getur mynd-
vinnslan tékkað á henni og 
athugað hvort hún sleppur?

FRAMHALD Á SÍÐU 36

➜ Ranghugmyndir Líkt og 
prentmiðlar eru kvikmyndir og 
sjónvarpsefni líka uppfull af rang-
hugmyndum um geðraskanir og 
fólk með geðraskanir. Rannsóknir 
sýna að um 6-20 sinnum fleiri 
persónur með geðröskun sýna 
ofbeldisfulla hegðun á besta tíma 
í sjónvarpi í Bandaríkjunum en 
fólk með geðraskanir gerir. 

➜ Engilsaxnesk 
áhrif Milli sextíu 
og sjötíu prósent 
af því sjónvarps- 
og kvikmyndaefni 
sem við Íslend-
ingar sjáum eru 
engilsaxneskt og 
við verðum fyrir 
áhrifum af því.

➜ Skipulagðir og greindir 
Hinir geðsjúku morðingjar sjón-
varps- og kvikmyndaefnis eiga 
það flestir sameiginlegt að búa 
yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum, 
greind, skipulagi og hefndar-
þorsta, svo eitthvað sé nefnt, auk 
þess að vera samviskulausir og 
gjörsamlega vonlausir þjóðfélags-
þegnar. 

➜ Ónákvæm lýsing Geðlæknirinn Otto F. Wahl 
hefur rannsakað birtingarmyndir í kvikmyndum og 
hefur þetta um þær að segja: „… birtingarmyndirnar 
eru mjög ónákvæmar og í kvikmyndum er dregin 
upp sú mynd að fólk með geðraskanir sé öðruvísi, 
hættulegt eða hlægilegt. Þeir misnota eða nota 
hugtök innan geðlæknisfræðinnar á yfirborðslegan 
hátt.  … þetta hefur margvísleg áhrif á líf fólks með 
geðraskanir, meðal annars vegna þess hvernig aðrir 
koma fram við það.“
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att best að segja hafði ég 
ekki hugleitt þessi mál 
þar að ráði áður en ég 
var beðinn um að líta á 
aðstæður að Sogni. Það 

sárvantaði lækni á staðinn og ég 
hafði nóg annað að gera og fannst 
ekki árennilegt að bæta þessu 
á mig. Þegar ég hins vegar sá 
aðstæður þessara sjúklinga, sem 
margir hverjir höfðu átt ömurlega 
ævi þá rann mér það svo til rifja að 
ég átti erfitt með að biðjast undan 
starfinu. Sumir höfðu dvalist ára-
tugum saman í fangelsum jafnvel 
fjarri ættingjum og fósturjörð í 
einangrunarklefum geðsjúkra-
húsa í Noregi og Svíþjóð, en þang-
að höfðu geðsjúkir afbrotamenn 
verið sendir áður en Sogn kom til,“ 
segir Grétar Sigurbergsson geð-
læknir sem var fyrsti yfirlæknir 
á réttargeðdeildinni á Sogni sem 
var opnuð árið 1992.

Grétar bendir á að í hegningar-
lögum standi að geðsjúkir afbrota-
menn eigi að vistast á „á viðeig-
andi stofnun.“ Svo hafi ekki verið.
„Geðsjúkir glæpamenn höfðu 
fengið ákaflega einkennilega með-
ferð. Það var langt frá því auðvelt 
að fá stjórnvöld til þess að skilja að 
það yrði að meðhöndla þá öðruvísi 
en venjulega glæpamenn. Sumir 
höfðu verið sendir í fangelsi, jafn-
vel þótt þeir hefðu verið sýknað-
ir af refsikröfu. Aðrir höfðu verið 
innilokaðir miklu lengur en þau 
sextán ár sem er hámarksrefsins 
fyrir morð hér á landi, jafnvel þótt 
þeir hefðu engan drepið. Það tók 
langan tíma að koma þessu í þolan-
legt horf og enn tel ég að við eigum 
langt í land í þessum efnum.“

Óðir ekki dæmdir til útlegðar
Grétar segir að þegar fólk sé dæmt 
ósakhæft þá feli það í sér að fólkið 
sé geðsjúkt og geðsjúka einstak-
linga megi ekki setja í fangelsi 
eins og annað fólk fyrir sín afbrot. 
„Um þetta vitna mjög gömul lög í 
Vestrænum löndum og finnast hjá 
okkur til dæmis í Jónsbók. Geð-
veikt fólk, þeir sem þá voru nefndir 
óðir, sem braut af sér var til dæmis 
ekki dæmt til útlegðar eða skógar-
göngu. Samkvæmt fornum lögum 
átti að færa það frændum, það er 
að segja fjölskyldu sinni, til vörslu. 

Menn gerðu sér því þegar til 
forna grein fyrir því, að við viss-
ar kringumstæður væri geðtruflað 
fólk ekki ábyrgt gerða sinna og að 
refsing væri þá hvorki mannúðleg, 
viðeigandi né rökrétt,“ segir Grét-

ar sem hefur oft þurft að úrskurða 
hvort glæpamenn eru haldnir geð-
röskun eður ei. 

„Mad“ eða „bad“
„Það má segja að það sem við rétt-
argeðlæknar gerum, ef við slettum 
á ensku, sé að úrskurða hvort fólk 
sé „mad“ eða „bad“ en þar er stór 
munur á. Í flóknari tilfellum kann 
hvort tveggja að eiga við. Spurn-
ingin er hvort fólk fremji glæpi, 
jafnvel alvarlega og síendurtekna, 
vegna þess að það er slæmt eða 
geri það vegna þess að það er veikt 
á geði. Heyri, svo dæmi sé tekið, 
raddir sem skipa því að fram-
kvæma ákveðnar athafnir eins og 
getur átt sér stað í geðrofi. Sem 
betur fer gerist það afar sjaldan,“ 
segir Grétar.

Geturðu lýst nánar einkennum  
geðrofs? „Geðrof er íslenska orðið 
yfir gríska hugtakið psychosis og 
þýðir í stuttu máli að fólk missir 

tengslin við raunveruleikann eða 
mistúlkar hann og getur þá til 
dæmis fundist að sótt sé að sér og 
því þurfi það að bregðast til varn-
ar. Það skynjar kringumstæðurn-
ar öðruvísi en þær eru og þessu 
ástandi fylgja gjarnan ofheyrnir. 
Fólk með geðrof heyrir oft raddir 
sem geta til dæmis sagt eitthvað 
sem upphefur viðkomandi eða 
niður lægir. Þessu fylgir að sjúk-
lingurinn mistúlkar orsakasam-
bönd og getur í kjölfarið farið að 
væna blásaklausa aðila um að vilja 
sér illt.“  

Grétar segir að stundum telji 
fólk, sem þjáist af geðrofi, að 
einhverjar verur tali til sín og 
þá gjarnan í skipandi tón. Hann 
nefnir nokkurra áratuga gamalt 
dæmi um hinn fræga Son of Sam, 
sem taldi hundinn sinn tala til sín 
og skipa sé að drepa ung pör, þar 
sem þau voru í keleríi í bílum. „Í 
kjölfarið greip skiljanlega um sig 
mikil skelfing í New York þar sem 
morðin áttu sér stað. Svona tilfelli 
magna auðvitað upp neikvæðar 
staðalímyndir og fordóma í garð 
geðsjúkra en þau heyra til algerra 
undantekninga.“

Grétar segir að almenningur 
þurfi yfirleitt ekki að óttast fólk 
með geðraskanir. „Almennt er 
fólk með geðraskanir ekki hættu-
legra en annað fólk og það er 
heldur ekkert samasemmerki á 
milli ranghugmynda og ofbeldis, 
nema síður sé. Það geta hins vegar 
skapast kringumstæður þar sem 
fólk með ranghugmyndir fær ekki 
meðhöndlun við sínum sjúkdómi 
og það getur brugðist illa við sé 
því þröngvað til einhvers, eins og 
að leggjast inn á geðdeild, eða það 
telji sig vera í hættu.

Glæpamenn illa innrættir
Grétar segir að það sé í flestum til-
fellum auðvelt fyrir geðlækna að 
átta sig á hvort glæpur er fram-
inn vegna geðveiki eða ekki. Þó 
sé sú ekki ætíð raunin. „Þegar 
vafi leikur á því í dómsmálum 
eru geðlæknar kallaðir til og við 
höfum mjög ákveðin viðmið sem 

við vinnum eftir. Við metum hvort 
viðkomandi hafi framið glæp eða 
beitt ofbeldi út af geðröskun eða 
ekki. Flestir sem fremja alvarlega 
glæpi gera það af því að þeir eru 
einfaldlega illa innrættir og/eða 
samviskulausir, gjarnan sjálfmið-
aðir og sjálfsdýrkandi. Þeir hafa 
þá ákveðna þörf á að stjórna og 
ráða, með góðu eða illu. 

Þetta mynstur sér maður oft 
í ofbeldi karla gegn konum, til 
dæmis þar sem heimilisofbeldi er 
til staðar. Þeir sem eru gerendur í 
slíkum málum hafa gjarnan mikið 
óþol gagnvart allri höfnun og sjálf-
stæðri hugsun makans. Með ofbeldi 
er viðkomandi að sýna vald sitt,“ 
segir Grétar og bendir á að tengsl 
glæpa og geðraskana séu mun 
minni en til dæmis tengsl glæpa 
og kyns, en karlar eru miklu lík-
legri til að fremja alvarlegan glæp 
en konur. Sömuleiðis sé líklegra að 
glæpir fylgi áfengis- og vímuefna-
notkun en geðsjúkdómum. „Það er 
afskaplega sjaldan um ævina sem 
ég hef orðið hræddur við geðsjúkt 
fólk. Mér hefur mun  frekar staðið 
stuggur af fíklum sem eru á ein-
hverjum vímuefnum.“

Aðstæður geðsjúkra 
voru hrikalegar
Yfirleitt er óþarfi að óttast fólk með geðraskanir, segir Grétar Sigurbergs-
son, geðlæknir og réttargeðlæknir, en hann var fyrsti yfirlæknirinn á réttar-
geðdeildinni á Sogni þegar hún var stofnuð árið 1992.

GRÉTAR SIGURBERGSSON Aldagömul fordæmi eru fyrir því að geðsjúkir séu dæmdir ósakhæfir, bendir Grétar á. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sumir höfðu verið sendir í fangelsi, 
jafnvel þótt þeir hefðu verið 
sýknaðir af refsikröfu.

G rétar var yfirgeðlæknir á Sogni frá árinu 1992, fyrir hvers 
konar afbrot voru sjúklingar á Sogni á starfstíma hans þar? 

„Það voru sjö legurými fyrir sjö sjúklinga í einu en stundum voru 
þeir átta. Flestir voru á deildinni fyrir morð. Þegar ég var þar voru 
flestir greindir með geðklofasjúkdóm, einn með geðhvarfasýki og 
einn var þroskahamlaður.“

En hverjar eru líkurnar á meðferð á ósakhæfu fólki, sem beitt 
hefur aðra alvarlegu ofbeldi, skili árangri? „Ef þetta fólk fær 
mannúðlega og læknisfræðilega rétta meðferð eru batahorfur 
þess ekki síðri en þeirra geðsjúklinga sem ekki hafa framið alvar-
lega glæpi. Við þurfum samt að hafa hugfast, að þeir sem vistast á 
Sogni hafa lent í margfaldri ógæfu. Í fyrsta lagi þeirri að fá alvar-
legan geðsjúkdóm, oftast í blóma lífsins. Í öðru lagi að hafa til 
dæmis orðið mannsbani og í þriðja lagi að vera sviptir frelsi sínu í 
ótakmarkaðan tíma. Það er hlutverk lækna og annarra meðferðar-
aðila að bæta úr þeim skaða sem slík ógæfa hefur haft í för með 

sér og það er ekki létt verk. 
Það sýndi sig, þegar ég var 
við störf að Sogni, að sumt 
fólk sem dvalið hafði á Sogni 
náði bata tiltölulega fljótt, 
þannig að samfélaginu staf-
aði ekki hætta af því. Það 
er hins vegar flóknara mál 
en hægt er að segja frá í 
stuttu máli hvernig hægt 
er að útskrifa einstakling 
sem dæmdur hefur verið í 
öryggis gæslu. Það þarf að 
dæma viðkomandi úr henni 
aftur. Hverjum sjúklingi 
er skipaður svokallaður til-
sjónarmaður, sem er utanað-
komandi einstaklingur, og 
hann getur óskað eftir því 

árlega að málið verði endurskoðað eða tekið upp á ný fyrir dómi. 
Fólk útskrifast kannski ekki í fyrstu tilraun, en ef til vill í annarri 
eða þeirri þriðju. 

Við lögðum mikla áherslu á að hverjum þeim sem útskrifaðist 
yrði fylgt eftir með áframhaldandi meðferð eins og tíðkaðist á 
sambærilegum stofnunum erlendis. En það var mjög erfitt að fá 
fjármagn til þess að fylgja þessu fólki eftir þótt það væri margfalt 
ódýrara en að hafa það inni á Sogni. Ef eitthvað vit á að vera í með-
ferð geðsjúkra afbrotamanna, verða menn að horfast í augu við 
að slík meðferð er dýr og hlýtur ætíð að vera dýr í menningar-
samfélagi. 

■ MEÐFERÐ GEÐSJÚKRA ER OG VERÐUR DÝR

FRAMHALD AF SÍÐU 34

RÉTTAGEÐDEILDIN AÐ SOGNI Flestir voru þar 
fyrir morð þegar Grétar var þar læknir. 

Batahorfur ósakhæfra geta verið góðar

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA 
Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík   -   575 9800   -   www.vm.is

Nýgerður  
kjarasamningur

VM-Félag vélstjóra og málmtæknimanna heldur  
kynningarfundi vegna kjarasamnings VM og SA á  
almenna markaðnum. 

Önnur mál.
 
Þriðjudaginn 17. maí  
Selfoss, kl. 20 á Hótel Selfoss.
 
Miðvikudagur 18. maí
Akureyri, kl. 20 á Skipagötu 14, 4 hæð.
 
Fimmtudagur 19. maí
Reyðarfjörður, kl. 20 á  
Hótel Reyðarfirði.



matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ] Sumarsalat

 Ingibjörg Lilja Þórmundsdóttir heldur úti 
metnaðarfullu matarbloggi á netinu.  SÍÐA 6

maí 2011

Cheviche 
Hráir fiskréttir eiga vel 
við á heitum sumar-
dögum og eru 
oft fljótlegir 
í framkvæmd. 
Oddný Magnadóttir gefur 
uppskrift að sumarlegu 
cheviche.
SÍÐA 2

Sumarlegir 
sjávarréttir

Ferskur forréttur og 
tvær útfærslur af 
sjávarréttasalötum  

MAÍ
TILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 

Olíufylltir
rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir 
hitakútar
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500 g hvítur þéttur 
fiskur, til dæmis 
lúða eða brakandi 
fersk ýsa 
safi úr 6 límónum 
¼ bolli ólífuolía
1 skalotlaukur 
mjög fínt saxaður 
½ rauð paprika 
söxuð í fína teninga
2 rauð chilli fræ-
hreinsuð og söxuð 
mjög fínt 
2 vel þroskaðir 
tómatar kjarn-
hreinsaðir og sax-
aðir fínt 
1 lítil  krukka smár 
kapers, hellið vökv-
anum frá 

hrásykur 
salt og pipar 
ferskur koriander

Skerið fiskinn í frekar 
smáa bita og kreistið 
safa úr 6 límónum yfir.

Blandið restinni af 
hráefnunum, nema 
koriandernum, og 

veltið vel 
saman. 

Geymið í ísskáp í 
2-3 tíma.

Smakkið til með hrá-
sykri, salti og pipar. 
Setjið í skál eða litlar 
skálar og dreifið 
ferskum koriander 
yfir.

Frábært sem léttur 
forréttur eða sem 
réttur á hlaðborði.

ÚR GRÆNMETI Í HRÁAN FISK
Vera Einarsdóttir

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. 
Ritstjórn: Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson Pennar: Friðrika Benónýsdóttir, Júlía Margrét 
Alexandersdóttir, Marta María Friðriksdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir Ljósmyndir: 
Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is

FISKBÚÐIN VEGAMÓT

Ég tók upp á því að gerast grænmetisæta sem unglingur en hafði 
hvorki aldur né þroska til að útfæra það frekar. Ég borðaði hvorki 
kjöt né fisk í fjögur ár og hirti ekkert um að bæta mér það upp 

með baunum eða öðru próteinríku fæði. Fyrir vikið uppskar ég þennan 
líka myndarlega næringarskort sem háði mér um skeið. Þegar ég gekk 
með son minn, tvítug, fór ég þó samviskunnar vegna að kroppa í afurðir 
úr dýraríkinu þó mér byði við æðum og dýrablóði og lét nokkrum árum 
seinna alfarið af þessari vitleysu. Ég veit þó nákvæmlega upp á hár 
hvernig hún kom til:

Ég var fimm ára og fylgdist með móður minni veiða fisk. Hún stóð 
sigrihrósandi á bakkanum með fenginn en tók svo upp á því að berja 
greyinu án afláts við stein. Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. 
Mamma sem var alltaf svo góð. Allt í einu stóð hún þarna með tryllings-
legt augnaráð og blóðið spýttist í allar áttir. Eftir þetta borðaði ég aldrei 
„veiddan fisk“ og þurfti ávallt að sannfæra mig um að ýsan, sem í þá 
daga var á boðstólum að minnsta kosti þrisvar í viku, kæmi beint úr 
frystikistunni og hefði aldrei nokkurn tímann synt frjáls í söltum sjó. 
Upp frá þessu þróaði ég svo með mér skelfilega matvendni og þurfti 
oftar en ekki að draga mig undan borðum löngu eftir að annað heim-
ilisfólk var búið að borða og mata mig á köldum afgöngum. Man ég 
sérstaklega eftir stöppuðu ýsunni og býður við tilhugsuninni … Í dag 
hefur minningin loksins dofnað og ég er orðin hin mesta fiskæta. Ég er 
fastagestur á snilldarstaðnum Fylgifiskum þar sem er hægt að kippa 
með sér dýrindis skötusel, löngu, kola og bleikju í alls kyns kryddlegi 
og henda inn í ofn. (Viðurkenni reyndar að húsmæðraleti spilar þarna 
ansi stóra rullu en afsaka mig með því að á mínu heimili sé að minnsta 

kosti boðið upp á meinholla skyndirétti. Ég nenni ekki einu sinni 
að sjóða hrísgrón heldur kaupi forsoðið bygg eða kartöflur á 

staðnum). Þótt mótsagnakennt megi vera, í ljósi þess að ég 
vil sem minnst af því vita að dýraafurðir séu raunveru-

lega af dýrum, þá er ég allra hrifnust af hráum fiski 
og er sushi þar efst á blaði. Þá er sítruseldað 

fiskmeti að mínu mati lostæti.

Fiskbúðin Vegamót að Nesvegi 100 á Sel-
tjarnarnesi er í gamalgrónu verslunar-
húsi. „Hér hefur verið rekin verslun frá 
upphafi en húsið var byggt um 1930,“ 
segir Birgir Ásgeirsson, eigandi Vega-
móta, sem rekið hefur verslunina í tvö ár. 

Segja má að gamli og nýi tíminn mæt-
ist í fiskborði Vegamóta. „Við erum með 
eitthvað fyrir alla. Bjóðum upp á kinnar, 
gellur og soðinn fisk fyrir eldri kynslóð-
ina, glænýjan línufisk, ýsu, þorsk og lax 
fyrir alla og svo ýmsa rétti sem hægt er 
að smella beint inn í ofninn sem eru vin-
sælir meðal unga fólksins,“ telur Birgir 
upp. Hann segir þó eldri kynslóðina 
vera að vakna til meðvitundar um ágæti 
tilbúinna rétta og sé hún farin að kaupa 
slíka rétti í meiri mæli.

Birgir segir bæði fólk úr hverfinu koma að versla við sig en hins vegar komi einnig fólk lengra 
að. „Fólk sem búið hefur í hverfinu heldur oft tryggð við okkur,“ segir hann glaðlega.

Nýi og gamli tíminn mætast

Þennan rétt er frábært að borða á 
sumrin, bæði sem forrétt eða sem 
hluta af smáréttaborði. Ég bý hann 

gjarnan til þegar ég á von á vinkonum 
í heimsókn og býð þá upp á ískalt hvít-
vín með,“ segir Oddný Magnadóttir, 
veiðimaður og matgæðingur og eigandi 
verslunarinnar Veiðiflugna. „Í þessa 
uppskrift má nota hvaða hvíta fisk sem 
er, bara að hann sé þéttur og góður, lúða 
á vel við og einnig rækjur og skelfiskur. 
Sjálf nota ég gjarnan glænýja ýsu.“

Cheviche í sumar

 Oddný Magnadóttir matgæðingur.

SUMARLEGT CHEVICHE

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hráir fiskréttir eiga vel við á heitum sumardögum og eru fljótlegir í fram kvæmd. 
Oddný Magnadóttir gefur lesendum uppskrift að sumarlegu „cheviche“.

Sniðugt er að bera litla 
skammta af cheviche fram í 

fallegum glösum sem forrétt.

NORDICPHOTOS/GETTY

Fiskur Grænmeti

F Forréttur
Hvunndags/til 
hátíðabrigða

Til hátíða-
brigðaA Aðalréttur



BORÐSTOFUBORÐ
200X100

TILBOÐSVERÐ: 87.920,-

Glerskápur
Breidd 100cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð  160(248)X100

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

Verð:178.000,-

TV Skenkur 
Breidd: 200m

Verð: 98.000,-

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

Verð:328.000,-

TILBOÐSVERÐ: 219.600,- TILBOÐSVERÐ: 207.400,- Skrautpúðar fylgja

TILBOÐSVERÐ:169.200,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
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Uppistaðan er skötusels-
þynnur og grásleppuhrogn 
sem við fáum frá Borgar-

firði eystri, þannig að þetta er 
ekta vorréttur sem gefur fyrirheit 
um að sumarið sé alveg að koma,“ 
segir Ólafur og brosir út að eyrum. 
„Við notum bara íslenskar krydd-
jurtir sem við tínum sjálfir og 
hverabakað rúgbrauð setur punkt-
inn yfir i-ið.“

Sjávarkjallarinn fylgir ný-
norrænu stefnunni í matargerð, 
en hvað felst í þeirri stefnu? „Fyrir 
okkur snýst það bara um að nýta 
sem best það ferska og æðislega 
hráefni sem við eigum,“ segir Ólaf-
ur. „Byggja svo örlítið á íslenskum 
hefðum og það sem okkur vant-
ar upp á í hefðunum sækjum við 
til hinna Norðurlandaþjóðanna. 
Við gerum þetta samt í rauninni 
alveg eftir okkar höfði og ef okkur 
langar að nota hvítt súkkulaði, til 
dæmis, þá leyfum við okkur það án 
þess að fá samviskubit.“

Nýir eigendur tóku við Sjávar-
kjallaranum í Geysishúsinu við 
Aðalstræti um áramótin og Ólafur 
færði sig þangað af Vox, þar sem 
hann var áður annar yfirkokka. 
Hann segir aðalvertíðina fra.
mundan, bæði fjölgi ferðamönn-
um og Íslendingar virðist vera 
duglegri við að fara út að borða 
á sumrin. En fyrir þá sem langar 
að spreyta sig á háklassa veitinga-
húsaeldamennsku heima er vor-
rétturinn alveg kjörinn.    - fsb

Grásleppuhrogn 
BOÐA SUMARIÐ
Grásleppuhrogn eru besta merkið um að vorið sé komið að sögn Ólafs 
Ágústssonar, yfirkokks í Sjávarkjallaranum, sem reiðir fram gómsætan fiskrétt þar 
sem skötuselur og grásleppuhrogn eru uppistaðan.

Örþunnar skötuselssneiðarnar og gljáandi grásleppuhrognin harmónera vel við 
grænan selleríkrapísinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skötuselsþynnur með grásleppu-
hrognum frá Borgarfirði eystri, 
grænu selleríi og íslensku vori

SKÖTUSELSÞYNNUR

Fáið ferskan og flottan skötusel, 
snyrtið og frystið, og skerið í eins 
þunnar sneiðar og mögulegt er. 
Kryddið með salti.

GRÁSLEPPUHROGN

Best er að rúnta niður að 
höfn og sjá hvort þið fáið 
góðhjartaðan grásleppu sjómann 

til að gefa ykkur fersk hrogn. 
Þegar heim er komið eru þau 
tekin úr hrognasekknum, skoluð 
og söltuð með 20 g af salti á 
móti 1 kg af hrognum. Yndislegt 
alveg hreint!

SELLERÍKRAPÍS
1 kg skrælt og 
maukað sellerí
2 l vatn
200 g glúkósasíróp
200 g sykur
8 blöð matarlím

Leggið matarlím í bleyti. 

Sjóðið saman vatn, sykur og 
glúkósasíróp, bætið matar-
lími saman við og kælið niður. 
Blandið sellerímauki og sykur-
legi saman og smakkið til með 
örlitlum sítrónusafa og salti.

ANNAÐ

Tínið til jurtir og blóm sem 
finnast í garðinum og næsta 
nágrenni. Ég notaði skessujurt, 
hvönn, morgunfrú, skjaldfléttu 
og sólberjabrum. Gætið þess þó 
að skola jurtirnar vel áður en þær 
eru bornar fram.

FRYSTUR SKÖTUSELUR MEÐ GRÁSLEPPUHROGNUM

F

  

 

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

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

 Vita Mix svunta og 
 kanna fylgja með á  
 meðan birgðir endast
 

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 

Hvað er í matinn?HvaHva

HÓTEL OG 
MATVÆLA
SKÓLINN

WWW.MK.IS

eina- og matartæknanám fyrir þá sem starfa eða vilja starfa í tarfa í MatsveMatsvsvein
nnustaða og á fiski- og flutningaskipum, í eldhúsum ldhúsumelmötuneytum vinmöttuneyttum vin

heilbrigðisstofnana, leikskólum og skólum.heilbbrigððisstofn

INNINNRRITIITUUUNN STENSTENDUR TIL 31. MAÍ.

Upplýsingar á www.mk.is og á 
skrifstofu skólans í síma 594 4000

MATSVEINA- OG MATARTÆKNANÁM
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Tískan á sviðinu
Búningar keppenda í Eurovision 

eru oft æði skrautlegir 
BLS. 2

NORDICPHOTOS/GETTY



14. MAÍ 2011  LAUGARDAGURLÉTTIR OG ÞÆGILEGIR 
SUMARSKÓR Í ÚRVALI
LÉTTIR OG ÞÆGILEGIR
SUMARSKÓR Í ÚRVALI

KOMDU OG LÁTTU 
FÆTUR ÞÍNA NJÓTA

ÞESS BESTA.

vertu vinur á facebook

Erum fluttar í
Skeifuna 8

Alltaf
eitthvað 
nýtt og
spennandi  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!
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.

Eurovision snýst ekki bara um tónlistina. Búningar keppenda vekja ekki síður athygli og umtal, 
enda mikið lagt í að gera sjóið sem flottast. Eyrún Ellý Valsdóttir, annar aðstandenda bloggsíðunnar 
jurovision.blogspot.com þar sem Eurovision er rædd frá öllum hliðum, rýndi í klæðnað keppenda í 
ár með blaðamanni Fréttablaðsins.   - fsb

Sumir hitta í mark

Eldrine frá Georgíu skartaði 
þessari georgísku hönnun. 
„Þetta finnst mér ljótt,“ 
segir Eyrún. „Þetta 
minnir á gardínu.“

Katy Wolf kom Ungverjalandi í úrslitin. 
„Þessi kjóll er mjög flottur,“ segir Eyrún. 
„Hann er svona Jóhönnublár.“

Sjöundi áratugurinn er ríkjandi hjá Nínu frá Serbíu og aðstoðarkonum hennar. „Þetta er mjög eftirminnilegt og öðruvísi „look“, 
segir Eyrún. „Ég hef heyrt marga dást að þessum búningum.“

Búningar karlsöngvara eru yfirleitt hófstilltari en söngkvennanna en tvíburarnir 
John og Edward Grimes frá Írlandi skera sig úr hvað það varðar. „Þetta er dálítið 
„over the top“, segir Eyrún, „en kemur flott út á sviðinu“.

Daria frá Króatíu skartaði þremur 
kjólum í sínu atriði en komst þó ekki í 
úrslitin. Þetta er kjóll númer tvö.

Dana 
International 

er í kjól 
hönnuðum 

af Jean-Paul 
Gaultier. 

„Sennilega 
til að draga 

athyglina 
frá því 

hvað hún 
getur lítið 

sungið,“ 
segir 

Eyrún. „En 
kjóllinn er 

flottur.“

Gyllta dressið 
nægði ekki 
til að koma 
Stellu og Haba 
Haba upp úr 
undanúrslitun-
um og Noregur 
situr eftir með 
sárt ennið.



Ef þú ert hjá Símanum geturðu sent SMS til útlanda á 0 kr. í dag. 

Notaðu tækifærið og skutlaðu skilaboðum á vini og ættingja í Evrópu 

og hvettu þá til að kjósa Ísland í kvöld. 
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Fáðu þitt fólk í 
útlöndum til að kjósa 

Sendu 
þínu fólki í 
útlöndum 

SMS 

Í dag færðu aðgang að Bestu lögunum á 0 kr. Þar 

getur þú hlustað á 4 mismunandi tónlistarrásir með 

Eurovisionlögum ef þú ert með GSM eða Internetið 

hjá Símanum. Farðu inn á bestulogin.is og tónlistin 

er klár fyrir partýið.

SMS til útlanda og Bestu lögin á 0 kr. í dag

Notaðu Bestu lögin
í upphitun fyrir Eurovision

Greidd eru mánaðargjöld og önnur notkun skv. verðskrá. Nánar á siminn.is
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Við leitum að 
góðu fólki

Á vefnum getur þú með einföldum hætti 

flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu 

í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 
landsins og hún birtist frítt í heila viku á 

einum stærsta vefmiðli landsins –                          

             og Fréttablaðið kynna 
nýjan og öflugan atvinnu- 

og raðauglýsingavef

...ég sá það á visir.is

Albanía

Armenía

Austurríki

Aserbaídsjan

Belgía

Bosnía og Hersegóvína

Bretland

Búlgaría

Danmörk

Eistland

Finnland

Frakkland

Georgía

Grikkland

Holland

Hvíta-Rússland

Ungverjaland

Ísland

Írland

Ísrael 

Ítalía

Króatía

Kýpur 

Lettland

Litháen 

Makedónía

Malta

Moldóva 

Noregur

Pólland

Portúgal

Rúmenía

Rússland

San Marínó

Serbía

Slóvakía

Slóvenía

Spánn

Svíþjóð

Sviss 

Tyrkland

Úkraína

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

E
urovision er hálfgerður 
vorboði. Kvöldið setur 
skemmtilegan svip á 
mannlífið þótt ég hafi 

reyndar sjálfur ekki fylgst vel með 
keppninni síðustu árin, enda lögin 
orðin svo mörg,“ segir tónlistar-
maðurinn Stefán Hilmarsson. Eftir 
úrslit í kvöld treður Stefán upp á 
nokkrum stöðum ásamt félaga 
sínum Eyfa og endar á Eurovision-
hátíð á Nasa. Að sjálfsögðu verður 
Nína með í för.

„Jú, mér hefur litist vel á 
íslenska lagið. En reynslan hefur 
sýnt að það er engin leið að ráða 
í gengi laga af neinu viti,“ segir 
Stefán og bætir við að keppnin 
sé nokkuð breytt frá því sem var. 
„Vissulega koma annað slagið fram 
prýðileg lög, en maður saknar þó 
stóru lagasmiðanna. Tíðarandinn 

hefur breyst og menn horfa nú 
mikið í heildarútlit og dansatriði, 
einkum í aðalkeppninni. Einhver 
hafði á orði við mig að áður hefðu 
menn valið lagið fyrst og svo kjól-
inn, en nú virðist það vera öfugt.“

Stefán á sín eftirlætis Eurovision-
lög. „Það eru alltaf einhver sem 
lifa áfram, þrátt fyrir að hafa ekki 
unnið. Ég get nefnt lögin Sóley og 
Til þín en hið síðarnefnda tók ég 
upp á síðustu sólóplötu minni. Ég 
var jafnan spenntur fyrir lögum 
sem höfðu yfir sér þjóðlegan blæ, 
eins og hið kýpverska „Ime Anthro-
pos Ki Ego“ frá 1994. Ég held að 
þjóðleg áhrif séu að mestu horf-
in núna. Ég hef lengi haldið upp á 
„Un jour, un enfant“ frá 1969, þeim 
tíma þegar lagasmíði og túlkun 
voru í fyrirrúmi, en prjál og sprikl 
aukaatriði. „L‘oiseau et l‘enfant“ 

frá 1977 er líka í uppáhaldi. Og ef 
maður vil stuð þá má keyra í gang 
„Ding-a-dong“ frá 1975.“

Stefán og Eyfi héldu tónleika 
í Salnum á dögunum í tilefni 20 
ára afmælis „Draums um Nínu“ 
og húsið fylltist. Á fimmtudaginn 
voru Nínu-tónleikar númer tvö og 
seldist einnig upp. Þeir hafa bætt 
við þriðju og síðustu tónleikun-
um 25. maí. „Þar verður áhersla á 
Evróvisjónlög sem við höfum komið 
nálægt, ýmist sungið sjálfir eða 
tekið þátt í að semja en ekki flutt 
fram til þessa. Auk þess syngjum 
við nokkur uppáhaldslög úr keppn-
um hér heima og úti. Þar á meðal 
eitt á ítölsku og annað á norsku. 
Maður vonar bara að það sitji eng-
inn Ítali eða Norðmaður í salnum, 
því framburðurinn er ekki alveg 
uppá 12 stig.“ juliam@frettabladid.is

Stefán Hilmarsson tónlistarmaður upplifir Eurovision-keppnina sem vorboða: 

MYND/ÚR EINKASAFNI

Rúntar á milli með Eyfa

Eyfirskar kýr  sletta úr klaufunum á sunnudag en þá bjóða ábú-
endur á Ytri-Tjörnum í Eyjafjarðarsveit gestum og gangandi að fylgjast með 
þegar kúnum á bænum verður hleypt út eftir vetrarinnistöðu. Þær taka 

margar gleðistökk sem gaman er að fylgjast með. Kúnum, sem eru fimmtíu 
talsins, verður hleypt út klukkan 12. Nánar á www.naut.is.

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

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

Sérverslun með

Bættu um betur – Pípulagnir  er tilraunaverkefni sem mi›ar a› flví
a› meta færni sem vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá› flví
hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur í
verkefninu ljúki sveinsprófi.

Inntökuskilyr›i í verkefni› er:
- 25 ára aldur
- Hafa starfa› í greininni í a.m.k. 5 ár og geta sta›fest fla›

 me› opinberum gögnum.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA – fræ›slu-
setur í síma 590-6400 og fá frekari uppl‡singar um verkefni›.

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is. Einnig er hægt a›
senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Hefur flú starfa› vi›
pípulagnir og vilt

ljúka námi í greininni?
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Mörkinni 6 - Sími 588 5518

Opið 
mán - fös 10-18, 

laugardaga 10-16

Stuttkápur 
verð frá 
19.900 

Yfi rhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Stutt kápa 
með hettu
23.900 kr.

Nýjar vörur

ÍSLENSKTÍSLENSKT

HUNDANAMMIHUNDANAMMI

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired

Keflavíkurflugvelli

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik

VINSÆLVARA



„Þetta er fyrsta mótið í sumar sem 
gefur stig til Íslandsmeistara titils,“ 
segir Árni Gunnlaugsson, varafor-
maður Akstursfélags Suður nesja 
og einn skipuleggjenda Tjarnarg-
rillsrallísins. Rallíið hófst í gær, en 
þeir fjórtán bílar sem skráðir eru 
til leiks óku þá sérleiðir í grennd 
við Keflavík og enduðu út í Helgu-
vík. „Á laugardaginn [í dag] verð-
ur svo byrjað við Kleifarvatn og 
ekið í Reykjanesbæ, þar sem 
við verðum með nýja 
leið í Grindavík. 
Við keyrum 
þar bryggj-
una og út á 
Hópsnes,“ 
segir Árni, 
en einn-
ig verður 
svokölluð 
gestaleið 
þar sem velunnurum 
rallísins og kostendum er boðið að 
setjast upp í rallíbíl og taka eina 
bunu með ökumanni. Árni segir 
leiðina við bryggjuna í Grindavík 
henta vel fyrir áhorfendur og er 
áætlað að fyrsti bíll fari þar um 
klukkan 11.45. „Við keyrum svo hjá 
Bláa Lóninu, förum inn í Stapafell 
og keyrum svo Keflavíkurhöfn-
ina eins og við höfum gert marg-
oft,“ segir Árni, en sú leið er einn-
ig spennandi fyrir áhorfendur og 
margir sem fylgjast með þaðan. 

„Á Keflavíkurhöfninni fer fyrsti 
bíllinn inn kl. 15.30 og við ætlum 
að keyra þá með 30 sekúndna 
millibili, sem þýðir að um leið og 
fyrsti bíll fer framhjá og úr hvarfi, 
fer næsti af stað,“ segir Árni en 
venjan er að láta mínútu líða á 

milli bíla. Endamarkið verður svo 
við Tjarnargrillið í Innri-Njarð-
vík, þar sem verðlaunaafhending-
in fer fram og hlýtur sigurvegar-
inn fullt hús stiga í keppninni um 
Íslandsmeistara titilinn.   
 kristjana@frettabladid.is

Rallí í Reykjanesbæ
Tjarnargrillsrallí Akstursfélags Suðurnesja fer fram nú um helgina. Rallíið er liður í Íslandsmóti 
rallaksturs manna, en fjórtán bílar taka þátt í mótinu. Áhorfendur geta fylgst með víða um Reykjanesið.

Árni Gunnlaugsson, varaformaður Akstursfélags Suðurnesja, og einn skipuleggjenda 
Tjarnargrillsrallís, stendur hér við einn af flottari rallíbílum landsins en hann er af 
gerðinni Mitsubishi Lancer Evo 7. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sumarhátíð fyrir íbúa Grafarholts og Úlfarsárdals 
 verður haldin í Grafarholti í dag. Boðið verður upp á fjöl-

breytta dagskrá frá 10-15, þar á meðal Fram-hlaup, útileiki, 
leiktæki fyrir börn og veiðikeppni við Reynisvatn.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Slys og veikindi barna

Námskeiðsgjald: 6.500 kr. á mann en 5.000 krónur ef maki eða 
eldra systkini tekur líka þátt. 

Leiðbeinandi er Sigrún Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini. 

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur 

Skráning er til 14.mars

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið
Slys og veikindi barna 31. maí og 1. júní kl. 18-21 í 
Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og
orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri.
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu
tagi, endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna
á sjúkrahús o.fl.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 27. maí.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðið og 
félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið fá 10% afslátt.

10%
20%

NÝ SENDING 
- SKYRTUKJÓLAR



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekið 2.400 km, bensín, 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. 
Glæsilegt hjól Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 www.bilaborg.is

MAN Sr 362 h rúta. Árgerð 1987, 
ekinn 800 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.890.000.S 5171111 uppl. www.
bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Subaru Forester CS Árgerð 2007, ekinn 
52þ.km, ssk, krókur, vel þjónustaður 
bíll sem er á staðnum til sýnis! Verð 
2.590.000kr. Raðnúmer 151520. Sjá 
nánar á www.stora.is.

MM L200 DÍSEL Árgerð 11/2009, 
umboðsbíll! Ekinn 18þ.km, ssk, hús 
á pallinum o.m.fl.. Flottur bíll í veiði, 
ferðalagið eða bara í vinnu. Verð 
5.290.000kr. Raðnúmer 131223. Sjá 
nánar á www.stora.is

Porsche Boxster Árgerð 08/2005, ekinn 
16þ.km, umboðsbíll. Bíllinn er eins og 
NÝR úr kassanum! Verð 6.900.000kr. 
Raðnúmer 131383. Sjá nánar á www.
stora.is.

 VW Touareg V8 Árgerð 2004, ekinn 
91þ.km, leður, lúga o.m.fl. Mjög gott 
eintak sem er á staðnum! Frábært 
verð aðeins 2.590.000kr! Raðnúmer 
151648. Sjá nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

TOYOTA Auris sol. Árgerð 2007, ekinn 22 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.490.000-, 
Tilboð 2.250.000,- Rnr.995028. uppl. í 
síma 570-5220 Toyota Kletthálsi

SUBARU Forester. Árgerð 2004, ekinn 
111 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Lítur mjög vel út. uppl. 
í síma 570-5220 Toyota Kletthálsi 
Rnr.160011.

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 2005, 
ekinn 114 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.33” 
Krókur,vindskeið, Ný dekk, Verð 
5.190.000 Rnr.180139. uppl. í síma 
570-5220 Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

ROCKWOOD RANGER 1620 07/1999, 
með öllum aukahlutum, vantar bara 
nestið. Verð 870.000. #282900 - 
Fellihýsið er í salnum, kíktu og hafðu 
bara með þér nesti;)

FLEETWOOD AMERICANA SANTA FE 
11 FET 07/2007, markísa, alveg eins 
og nýtt. Mjög gott verð 1.790.000. 
#281746 - Fellihýsið er í salnum 
komdu og kíktu í bæinn!

SUNLITE SUN VALLEY APACHE CAMPER 
Árgerð 2005, Verð 1.690.000. #320786 
Pallhýsið er í salnum komdu og kíktu! 
Opið laugardag kl. 11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

LAND ROVER Range rover sport 
supercharged . Árgerð 2007, ekinn 
27 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
7.980.000. Rnr.203535.

NISSAN Patrol gr common rail le 
(44”). Árgerð 2009, ekinn 15 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.500.000. 
Rnr.204133.

DODGE Ram 2500 (46”). Árgerð 2007, 
ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
9.900.000. Rnr.101765.

HARLEY DAVIDSON ( afmælisútgáfa ). 
Árgerð 2003, ekinn 8 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.800.000. Rnr.101758.

YAMAHA Yfm700r se raptor. Árgerð 
2008, bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
Rnr.101531.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

FORD Escape limited 4x4 4dr. 
Árgerð 2005, ekinn 170 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur,leður,lúga ofl. 
Verð 1.890.000.TILBOÐ 1.290.000!!! 
Rnr.330465. nánari upplýsingar 597-
4000. www.heimsbilar.is

LEXUS Is350. Árgerð 2007, ekinn 60 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.leður ,lúga, 
18” álfelgur ofl. Verð 5.990.000. 
Rnr.142719. Bíllinn er á staðnum. nánari 
uppl. í s.567-4000 www.heimsbilar.is

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Til Sölu Palomino Bronco 800 Pallhýsi, 
árgerð 12/2006. Fortjald, Sólarsella og 
Fætur á hjólum. Gasskynjarakerfi. Lítur 
mjög vel út og alltaf geymt inni. Verð 
: 1.490 þús. Uppl. í síma 445-3367 - 
ferdavagnamarkadur.is

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

CHRYSLER Town - country lx. Árgerð 
2009, ekinn 62 Þ.KM Snilldar 7 
manna Fjölskyldubíll Verð 4.490.000. 
Rnr.133326.

HOBBY 495t Snilldar Hjólhýsi með 
Sólstofu og palli á Flottum stað á 
laugarvatni í Grónu hverfi ,rafmagn á 
staðnum SKOÐAR ÖLL SKIPTI. Verð 
2.400.000. Rnr.133004.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

COLEMAN Bayside 12 fet. Árgerð 2002, 
. Verð 1.490þ Rnr.102879.Flottur Vagn 
staðsettur í sal . Óskum eftir fleiri 
ferðavögnum á söluskrá okkar og á 
staðinn

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

M.BENZ S 600 SEL. Árg.92, Ek 102 
Þ.MÍLUR, V.1.890. Skipti á Dýrari Diesel 
jeppa, ML, Touareg o.fl Rnr.260776.

JEEP Grand Cherokee SRT-8. Árg.12/07, 
Ek.38 Þ.KM V. 4.900.Skipti Ódýrari 
Rnr.260872. www.br.is

Range Rover HSE Diesel Árg02, Ek.150 
Þ.KM, Gott eintak Verð 4.500. Lán kr.2,0 
Skipti ódýrari Rnr.260577.wwwbr.is

OFUR-FORD Mustang GT Premium. Árg 
05, Ek.22 Þ.KM, V. 4.990. Skipti Ódýrari 
Rnr.298991. www.br.is

M.BENZ C 230 kompressor Árg.04, Ek 
55 Þ.KM, Gott eintak V.2.790.- Lán 
kr1470,- Skipti ódýrari Rnr.600914. 
www.br.is

CHEVR. Suburban 1500 Flexfuel. 
Árg.07, Ek. 90Þ.KM 8 Manna V. 6.490.- 
Skipti ódýrari Rnr.274605. á wwwbr.is

DUCATI Monster 696. Árg.08, Ek 1 Þ.KM 
V. 1.390. Skipti Ódýrari Rnr.299053. 
www.br.is

MINI Cooper S. Árg.03, Ek. 90 Þ.KM 
6 gírar. V.1.890. Skipti á Ódýrari 
Rnr.299052. wwwbr.is

Range Rover Vogue V8 Disel. Árg11/ 
2007, Ek 57 Þ.KM, V.9.900.- Skipti á 
Ódýrari Rnr.299037. www.br.is

M.BENZ ML 63 AMG. Árg.07, Ekinn 80 
Þ.KM, Ný yfirfarin toppbíll V.11.900. 
Skipti á Ódýrari Rnr.260863. www.br.is

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

VW Touran basicline 7 manna. Árgerð 
2003, ekinn 79 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.390.000. Góður 7manna bíll! 
Rnr.284521.

FORD F350 crew 4x4 + camper. Árgerð 
2003, ekinn 142 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.333327.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

POLARIS SPORTSMAN X2 800 árg 
2/2008 ek 7 þ km hlaðið aukabúnaði 
Big horn og spil V. 1.990 Vantar bíla á 
skrá og á staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110 

Reykjavík
Sími: 567 2700

www.arnarbilar.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu hiace 2004 9 manna, ek. 
85.000 ssk. Sóllúga mikið breyttur 
dekurbíll verð 2,5. millj. Stgr. Uppl. í 
s. 861 2327.

Izuzu Trooper 99’ 5g sk 12’ ný dekk 7 
mann v. 650þ. uppl: 6630710
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Til sölu Golf bíll Club car, bensín, 
yfirfarinn af verksmiðju, 27/10/08. 
Sérsmíðuð kerra. Uppl. í s. 892 3429

Skoda Octavia Skd 07.05.04. 
Sjálfskiptur, vetradekk á sér felgum 
fylgja. Smurbók . Ekinn 96.000 km 
Dráttarkúla. Reyklaus, Vel með farinn 
og ný skoðaður . Verð 1.250.000 kr 
Möguleiki á skiptum. Uppl. í síma 860-
2632.

BMW 730, diesel.
BMW ‘06 til sölu, ek. 80 þús. Fallegur 
og góður bíll. Ath. skipti á ódýrari. Ásett 
v. 6.500 þús. Uppl. í s. 690 1074, Jón.

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar frá Ford, Jeep, Dodge, 
Toyota, Chevrolet og flestum öðrum 
bílaframleiðendum. Nýjir frá verksmiðju 
METAN & BENSÍN. Umhverfisvæn 
tollalækkun. Lægri bifreiðagjöld. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í eldsneyti. Fáðu kynningarbækling 
á islandus.com og reiknaðu dæmið 
til enda. Grænir leigubílstjórar spara 
yfir 100þús/kr á mánuði! Hundruð 
ánægðra viðskiptavina.www.islandus.
com - Sími 5522000

Audi árg’01, ek. 138 þús. V. 850 þús, 
tilboð 700 þús. Uppl. í s. 822 5899 
gummi60@hotmail.com

Subaru Legacy ‘99, ek. 165 þús. Bsk. 
Ný sumardekk, vetrard. 450 þús. S. 
847 7201.

Hyundai SantaFe CDRI árg’06, 2.0 
Disel. Ek. 120þ. Ný tímar. Tilboð: 2.2m. 
Bein sala. Uppl. í s. 867 1303.

Passat Highline 12/’06 (árg. ‘07) 2.0 
Dísel, ek. aðeins 65þ. Leður, sjsk., 
toppl., 17” dekk. Verð 3.190 þús. Uppl. 
í s. 660 7067.

Gullfallegur 7 manna Pajero Diesel 
3.2 til sölu. 2001 árg., leðursæti, 
nýsprautaður, 18” felgur, glænýir 
bremsudiskar, nýskoðaður, sjálfskiptur, 
vel hirtur, vel smurður og reyklaus, 
eyðslugrannur en kraftmikill. Þessi bíll 
er algjör dekurdós. Uppl: 650 5040

Gerðu felgurnar 
eins og nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Tilboð 599 þ.stgr
VW CARAVELLE nýskrá 1.3.1998 
Sjálfskiptur, bensín ek. 252 þús. Ný 
skoðaður 2012, 11 manna bíll Ásett 
790 þúsund, ath skipti. Tilboðsverð 599 
þús. Uppl. í s. 691 1001.

1.850.þ STGR.
Til sölu Toyota land cruiser vx Disel árg. 
1998 ek. 365.þ km ssk topp viðhald 
auka dekk á felgum og skíðabogar 
fylgja fæst á 1.850þ. stgr. engin skipti 
uppl. í síma 896-5290.

Tilboð Nissan Patrol GR árg.’05 Ek.149 
þús, 7 manna, sjsk, 6 diska cd spilari 
Fæst á 2.890 þús. staðgr. Lítur út sem 
nýr Uppl. í s. 865 6200.

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. 
Verðhugmynd kr. 1.050.000 eða tilboð. 
Uppl. í síma 862 8896.

Daewoo Nubira árg’99, ek. 180 þús 
í góðu standi, mikið endurnýjaður. 
Nýskoðaður athugasemdalaust. Uppl. 
í s. 699 2356

Ford Econoline árg. ‘04 4x4. Ek. 95 
þús. mílur. Tilbúinn í vinnu. V. 3.8. S. 
892 7079.

 !!!TILBOÐ!!!
Til sölu Honda HRV. Árg. ‘05. 1,6. 
beinsk. Ekinn 106 þús. Ný tímareim. 
Ásett 1290 þús. Tilboð 950 þús. S. 
868 3512

Ford Pickup með camper. Árg. ‘97, ek. 
65 þús. Tilboð óskast. S. 892 1024.

Frábær Toyota 
Landcruiser

100 VX - DÍSEL. Árg. 2000. Einn með 
öllu. Fallegur og í topp standi. Dökk 
grænn. Eins og nýr í akstri. Tilboð 2.290 
000. Uppl. í s. 895 7745 og 897 7660.

VW Jetta árg’12/05, ek 65 þús. Álfelgur, 
bensín, topplúga. V. 1.700 þús. Kristof 
s. 845 5514

Ssangyong Musso 2,3 diesel árg’00. 
Ek. 209 þús. Sk’11. V. 430 þús. Uppl. í 
s. 846 9278.

Til sölu Subaru Impreza WRX með 
topplúgu, svartur, fallegur bíll. Uppl. í 
s. 698 4777.

Til sölu Mercedes Benz AMG C 36 Bíll 
með öllu og selst gegn staðgreiðslu 
ca: 1 milljón eða í skiptum fyrir góðan 
sendi- eða kassabíl. Sími 843 9708

Til sölu Toyota Corola G6 árg 98’ 
ek. 215þ.km, m.sóllúgu og góð 
heilsársdekk uppl: 6964787

Til sölu Peugeot 306 árg. ‘98 v. 220þ. 
tilboð 120þ. uppl: 866 1083.

Corolla h-b árg. 95
Til sölu sjálfskipt Corolla, ek. 267 þ. Sk. 
11. 3 auka vetrardekk á felgum fylgja. V. 
175 þ. S. 897 7200.

Renault Cleo til sölu.
Renault Cleo til sölu. Ár 2004. Uppl. í 
síma 663-1550

Til sölu VW Transporter ‘01 ek. 172 þús. 
Nýsk., ný tímareim. Bensín. V. 550 þús. 
S. 659 4403.

 0-250 þús.

Skoðaður 4x4 190 þús!
KIA SPORTAGE 4x4 
árg’96,beinskiptur,skoaðaður 2012,verð 
350 þús TILBOÐ 190 þús stgr! s.841 
8955

ÓDÝR,EYÐIR LITLU!!
Til sölu RENAULT CLIO 5 dyra nýskráður 
24.05.1995 ekinn 165 þúsund, 
nýskoðaður 2012, ný tímareim og ný 
smurður, bílinn eyðir litlu og fæst á 
229 þúsund staðgreitt. Upplýsingar í 
síma 899-4009

Toyota Carina ‘95 2,0 ssk. nýsk. 2012 
eyðir litlu. Ek. 228þ., skipt var um 
tímareim í 185þ.km. Ásett v 270þ. 
fæst á 200þ. Huyndai Elantra 1,8 ssk. 
ek.241þ.nýsk. geislaspilari og fín dekk. 
sk. ágúst 2012 V. 180þ. s:7706654

NÝSKOÐAÐUR’12 SUZUKI SWIFT ‘98. 
Mikið yfirfarin.Ásett 250,TILBOÐ 195þ 
S.6903489

 250-499 þús.

Ford focus 1999 til sölu, beinsk., ekinn 
144 þúsund km, fallegur og góður 
bíll. Nýsk. 2012, dráttarb. Verð 470 
þúsund staðgreitt. Upplýsingar í síma 
820 4640.

GÓÐ TOYOTA Á 280 ÞÚS!
Toyota Carina E station, árg.’95. ek.200 
þús ný tímareim! og skoðaður 2012 
.heilsársdekk, Góður og vel með farinn 
bíll. Verð 280 þús. S. 841 8955.

Ford Focus station ‘99 ek. 172þ. Vel við 
haldið, nýl. álf., bremsur ofl. Verð 490þ. 
Engin skipti. S. 771 2345.

Til sölu Renult Kangoo árg. „00 ek. 
140þús. Nýleg tímareim, kúpling og 
púst og fl. Verð 290þús Uppl. s. 898 
4004

Peugeot 406 station 1760cl árg.2001. 
Ekinn 140þ. Góður bíll. TILBOÐ 370þ. 
stgr. Sumar og vetrardekk á felgum. 
Nýleg tímareim. S.8920301

 500-999 þús.

Honda Civic árg. ‘99. Ek. 83þ. km. Algjör 
dekurbíll, einn eigandi frá upphafi. 
Vetrar og sumardekk fylgja. Ásett verð 
550 þús., nánari uppl. í síma 774 8180.

Hiace 4x4 turbo disel int. Árg. ‘00 sk. 
‘12 ný búið að yfirfara allann bílinn. 
Fæst á 820 þús. áhv. 200 þús. Uppl. í 
s. 865 8288.

BMW 320i Touring árg. ‘00 ssk. ek 
156þkm. Mjög góður bíll 17” felgur, 
vetrard á 15”. verð 990þús. S: 895 7866

 1-2 milljónir

Subaru Legacy árg ‘03 ek. 148 þ. 
sjálfskiptur, einn eigandi. V. 1.100 þ. 
Uppl. í s. 8443165

MMC Outlander árg’05. Nýskr 12/04. 
Ek. 105 þús, ný tímareim og sjsk. 
Ásett 1550 þús, Tilboð 1250 þús. Bíll 
í toppstandi. Uppl. 867 5408 Þorleifur

 2 milljónir +

Mercedes Bens C200 Kompressor, 
Keyrður 46.000 km. árg. 2007. Verð kr. 
5.500.000. Áhvílandi 4.200.000. Uppl. í 
síma 694-6270.

Subaru Legacy sport 11/07. Ek. 40þ. ssk 
4x4 Verð 2.9 Áhv 1.4 Skoða ýmis skipti. 
uppl:6954078

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, helst ekki eldri en árg’98, 
gott eintak. Uppl. í s. 898 1685

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

Óska eftir ódýrum góðum bíl undir 250 
þús. Uppl. í síma 892 3458.

Óska eftir bíl á ca 100 þús. Helst 
Toyota, má þarfnast lagfæringar. Uppl. 
í s. 897 4111

 Jeppar

Pajero árg. 2000 ek. 182 þ., sjálfsk. 
toppl. leður, 32” dekk og fl. Glæsilegt 
eintak, nýsk. Verð 950 þús. S. 892 5257 
& 588 0115.

Pajero sport ‘99 árg. Nýskoðaður næsta 
skoðun juni 2012. Leður, topplúga, 
dráttark. Ný kúpling, nýtt í bremsum. 
v. 570þ. skipti á fólksbíl s. 868 8532.

Lexus IS200 árg2000. ek180þús. 
dökkblár.. 1250 þús kr. uppl. 847-8153

 Fornbílar

Jagúar XJ12 model1981 350 chevy 
vél. Flottur project bíll. Fæst á 400 þ. 
staðgreitt. Til í sparneytin bíl eða vespu 
uppí. Uppl. s. 898 1958.

 Pallbílar

Chervolet Silverado nýskráður 30.04.’99 
sjálfskiptur,leður, rafmagn, cruise 
control, litað gler.ekinn 125.000km. Ný 
dekk.verð 980.000. Til sölu á sama stað 
Skamper pallhýsi mjög vel með farið 
verð 470.000.Uppl í 824-4042.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

 Vörubílar

Gámargrind til sölu. 3. öxla á tvöföldu, 
skipti hugsanleg. Uppl í s. 894 5275

 Húsbílar

Þjónusta

Þjónusta

Lagersala



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

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

Ert þú næsti Jonni?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 
hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og 
er framleiðslueining fyrirtækisins á Íslandi. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og 
hjá okkur starfa um 380 starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is. 

Sviðsstjóri vörustjórnunarsviðs
Vörustjórnunarsvið sér um innkaup, birgðahald, þjónustu við viðskiptavini og framleiðslustýringu í verksmiðju félagsins í Hafnarfirði. 
Sviðsstjóri vörustjórnunarsviðs ber ábyrgð á rekstri og starfsmannahaldi sviðsins og á sæti í yfirstjórn Actavis hf.

Helstu verkefni sviðsins eru:
Framleiðsluáætlanir fyrir verksmiðju Actavis á Íslandi
Uppbygging og viðhald framleiðslustýringarkerfa
Úrbótaverkefni tengd verkferlum og stýringu virðiskeðju
Innkaup á hráefnum, pökkunarefnum og rekstrarvörum
Móttaka, birgðahald og afhending vöru úr vöruhúsum
Samningar við birgja og þjónusta við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskipta eða sambærileg menntun 
er skilyrði
Haldgóð stjórnunarreynsla og reynsla af sambærilegu starfi er skilyrði
Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
Þekking á innkaupum, samningatækni og ferlum
Góð samstarfshæfni, frumkvæði og úrlausnargeta
Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun og drifkraftur

Fjármálastjóri lífeyrissjóðs

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur 

er til og með 23. mai nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál 

og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé í 

lagi.

Helstu verkefni

• Reikningshald, gerð ársreikninga og umsjón með bókhaldi
• Samantekt stjórnendaupplýsinga og skýrslugerð
• Skrifstofustjórn

• Umsjón með upplýsingatæknimálum

Einn af stærri lífeyrissjóðum landsins óskar að ráða fjármálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur

• Viðskiptafræðingur af endurskoðunar- eða fjármálasviði
• Góð þekking og reynsla í reikningshaldi, samantekt 

stjórnendaupplýsinga, skýrslugerð og gerð ársreikninga
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku 
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Samskip - Viðhaldsdeild
Samskip óska eftir að ráða í tvö störf í viðhaldsdeild 

félagsins í Reykjavík. 
Vélaverkstæði:
Óskað er eftir bifvélavirkja, vélvirkja eða manni með 
reynslu í tækjaviðgerðum. Reynsla í viðgerðum á lyftum 
eða vinnuvélum mikill kostur.

Gámaverkstæði:
Óskað er eftir vélvirkja, suðumanni eða manni með 
reynslu í stálsmíði. Reynsla í smíði og suðu á ryðfríu 
stáli og áli mikill kostur.

Í báðum tilfellum er um framtíðarstörf að ræða og 
gerðar eru kröfur um mikla þjónustulund, frumkvæði 
og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt færni í mannlegum 
samskiptum.

Krafa er gerð um hreint sakavottorð. Öllum umsóknum 
verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Elmar P. Lárusson
(elmar.palmi.larusson@samskip.com) s. 858-8601

Vinsamlega sækið um starf á vef Samskipa 
www.samskip.is

Umsóknir berist í síðasta lagi 23.maí 2011.

Framkvæmdastjóri SVFR

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 23. mai nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

Stangaveiðifélag Reykjavíkur (SVFR)  er 
eitt öflugasta stangaveiðifélag landsins 
og hefur þann tilgang að útvega félags-
mönnum sínum veiðileyfi. Í því skyni 
tekur félagið veiðivötn á leigu eða kaupir 
veiðisvæði og annast umboðssölu á veiði-
leyfum. Félagið leggur áherslu á fræðslu 
og uppbyggingarstarf og vill auka hróður 
stangaveiði með fræðslu um íþróttina.  
Skrifstofa félagsins er í Reykjavík þar 
sem starfa samtals fjórir starfsmenn. Í 
stjórn félagsins sitja sex einstaklingar auk 
formanns. Nánari upplýsingar um félagið 
má finna á heimasíðu þess www.svfr.is

Helstu verkefni

• Ber ábyrgð á daglegum rekstri í umboði stjórnar
• Hefur umsjón með fjármálum félagsins og mótar 

tillögur í þeim efnum í samráði við stjórn
• Gerir rekstrar-, greiðslu- og fjárfestingaáætlanir
• Ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjöri félagsins
• Sér um samningagerð á vegum félagsins
• Undirbýr og situr stjórnarfundi 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Viðeigandi háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri fyrirtækja
• Reynsla af stjórnunarstarfi í félagasamtökum er 

kostur
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Metnaður og árangursdrifni
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Stjórn Stangaveiðifélags Reykjavíkur (SVFR) óskar eftir að ráða 
framkvæmdastjóra   
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Technical Director - Core Cluster

Core - Senior Server Programmer 

Researcher, Business Intelligence

System Administrator 

Web Designer

QA Testers

Web Developer - Internal Tools

Web Developer – Backend Systems

Japanese speaking Game Master

Associate Producer / Scrum Guru (EVE)CCP 
 IS HIRING

All positions demand good organizational capabilities, excellent 

people skills, profi ciency in reading and writing English, and the 

ability to thrive in a dynamic environment. 

More information on requirements, and what education/skills 

are preferable for each position, may be found on our webpage: 

www.ccpg
ames.com/jobs

Íslenski Barinn
Erum að leita eftir matreiðslumanni til að sjá um að elda fyrir okkar 

góðu viðskiptavini.
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á hefðum íslenskrar 

matargerðar og geta unnið undir álagi.
Umsóknir sendist á info@islenskibarinn.is en frekari upplýsingar 

um starfið veitir Hafþór í síma 697 5394

Veitingastaðurinn Silfur á Hótel Borg óskar eftir að ráða 
vana þjóna til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi sé íslenskumælandi, með góða 
þjónustulund og samviskusamur.

Umsóknir sendist á info@silfur.is en freakari upplýsingar um 
starfið veitir Veronika í síma 892 1735

Áhugavert skrifstofustarf                     
hjá félagasamtökum 

   Sjá nánar á www.intellecta.is

JOB REFERENCE : 10/11

Questions regarding general infor-
mation and/or the post may be
posed to Mr Ólafur Aðalsteinsson, 
Deputy Director of Administration, 
tel +32 (0)2 286 18 95.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mrs Sophie
Jeannon, HR Assistant, 
on +32 (0)2 286 18 93.  

EFTA Surveillance Authority 
webpage: www.eftasurv.int

The successful candidate will carry out
day-to-day operations and projects in the
areas of Information Management, monitor
working routines for the Authority’s depart-
ments, and user support.

Role description:
Administration is responsible for strategy,
planning, procurement, implementation
and maintenance of the complete Infor -
mation and Com mu nication technology
(ICT) infrastructure of the Authority. 
The main responsibility of the vacant posi-
tion is day-to-day operations of our
Information Management System (Hum -
ming bird), as well as other ICT systems
mainly based on Microsoft products, and
monitor associated working routines for
different departments. 
For example: 
Monitor compliance with manuals and
information management principles as well
as fulfilling needs for statistical reporting,
Plan and implement upgrades and/or
replacements of information manage-
ment/document management systems,
Draft official documents (project plans,
letters, decisions, contracts, tender docu-
ments etc) and manuals,

Depending on competences, back-up func-
tions for other IT or system operations.

Essential: 
l Relevant work experience with document

management systems, day-to-day opera-
tions and user support. Ex pe rience with
Hummingbird Docu   ment Management sys-
tem is an advantage.

l Relevant higher education in the field of
Information Management, computer sci-
ences, information sciences, or equiva-
lent.

l Advanced SQL knowledge/certification.
l Familiarity with the infrastructure used by

the Authority, based on standard Micro -
soft products including Windows Server,
Exchange Server, SQL Server, Windows 7
workstations and MS office 2007.

l Efficiency, service attitude and reliability
to match the multiple areas of function of
the position, including ability to relate
effectively with staff at all levels, will be
required. 

l Excellent command of written and spoken
English (the working language of the
Authority).

l Good organisational and communication
skills. 

l Flexibility and ability to work both inde-
pendently and in a team. 

Desirable:
l Knowledge of EFTA languages (Nor we gian

or Icelandic in particular).
l Interest and experience in international

affairs, especially European issues.
l Microsoft Office Specialist (MOS).
l Experience in .Net and Java environ-

ments.

Performance indicators:
The performance indicators for this position
include subject matter knowledge, analytical
skills and problem-solving, quality and result
orientation, oral and written communication
and presentation skills, compliance with in -
ternal rules, processes and instructions, as
well as sociability and teamwork, autonomy,
motivation to work, transfer of knowledge
and advanced ICT skills.

Conditions :
The position is placed at grade A4/1 
of the salary scale, starting at € 81.591,72
per year. Depending on, inter alia, the can-
didate’s family status, allowances and

benefits may apply. Favorable tax condi-
tions apply.
Overview of conditions at: http://www.
eftasurv.int/about-the-authority/
vacancies/recruitment-policy.

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other States
that are party to the EEA Agre ement. The
applicants must be entitled to full citizen
rights and be of good repute.

Start date: Early 2012
Type and duration of appointment: 
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer. 
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may be
offered.
Deadline for application: 
19 June 2011
Interviews: July/August 2011

Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

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

Information Management Officer
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Píanókennari og gítarkennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
píanókennara og undirleikara í 80 – 100 % starf 
og gítarkennara í 50 % starf.

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 482 1717 eða 
861 3884. Umsóknarfrestur er til 27. maí 2011. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til 
tonar@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum 
landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi 
nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Hefurðu áhuga á að leggja 
mannréttindum barna lið?

Barnaheill – Save the Children á Íslandi leita að ungu 
og hressu fólki til að safna heillavinum á höfuð-
borgarsvæðinu í sumar. Heillavinir styðja við starf 
samtakanna með föstum mánaðarlegum framlögum. 
Ef þú hefur áhuga á fjáröflun í þágu mannréttinda 
barna, átt auðvelt með samskipti og frumkvæði, þá 
sendu okkur umsókn á barnaheill@barnaheill.is, 
merkta „Mannréttindi barna“ fyrir 23. maí n.k.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2011
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.   
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. Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga.
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Stærsta talsímakerfi landsins 
leitar að deildarstjóra
Deildarstjóri talsímakerfa er ábyrgur fyrir rekstri og þróun stærsta talsíma-
kerfis landsins sem byggir á traustum grunni með AXE símstöðvum um allt 
land sem og uppbyggingu á nýju IP símkerfi með VoIP og ToIP lausnum.

Menntun og reynsla:
· Háskólapróf er skilyrði, verkfræðimenntun er 
  ótvíræður kostur
· Reynsla af stjórnun er æskileg
· Góð reynsla af rekstri og og uppbyggingu 
  talsímakerfa
· Góð dönsku- og enskukunnátta
 

Hæfniskröfur:
· Skapandi hugsun, frumkvæði og framsýni
· Kraftur
· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
· Aðlögunarhæfni
· Traust
· Vinnusemi
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
· Jákvæðni

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður.
Við höfum þau að leiðarljósi í störfum okkar.

Tónskóli A-Skaft. 
Höfn í Hornafirði

Auglýst er eftir kennurum á málm- og tréblásturs-
hljóðfæri, gítarkennara og slagverskennara. Gott væri ef 
viðkomandi gæti kennt tónfræði.

Við skólann eru rúmlega 90 nemendur í einkatímum. 
Ýmsar hljómsveitir eru starfandi við skólann, s.s. pop-, 
jass-, og lúðrasveitir. 

Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið 
tonskoli@hornafjordur.is eða hringi í síma 661 2879.

Jóhann Morávek
Skólastjóri Tónskóla A-Skaft.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og hefur með höndum margþætta 
starfsemi í þeim tilgangi. Meginmarkmiðið með stjórn peningamála er stöðugleiki í 
verðlagsmálum.  Seðlabankinn á enn fremur að sinna viðfangsefnum sem samrýmast 
hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að 
virku og öruggu fjármálakerfi , þ.m.t. greiðslukerfi  í landinu og við útlönd.   

Helstu verkefni:
• Yfirsýn með þýðingarmiklum greiðslukerfum og   
 innviðum þeirra
• Reglubundin greining á rekstri kerfanna og miðlun   
 upplýsinga til innri og ytri aðila
• Mótun langtímastefnu varðandi tæknilega þróun   
 kerfa, innleiðingu og framkvæmd breytinga
• Tengsl innlendrar greiðslumiðlunarkerfa við erlend   
 greiðslu- og uppgjörskerfi 
• Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslu-
 miðlunar
• Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti  
 til öryggis, skilvirkni og hagkvæmni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst á sviði 
 upplýsingatækni og/eða stærðfræði/tölfræði
• Víðtæk þekking og reynsla á vettvangi upp-  
 lýsingatæknimála og greiðslumiðlunar
• Áhersla er lögð á framúrskarandi ritfærni, bæði á   
 íslensku og ensku
• Kunnátta í  dönsku, sænsku og/eða norsku 
 er æskileg
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri  
 í starfi

Laust starf  hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á fjármálasvið bankans. Um er að ræða 100% starfs-
hlutfall með starfstöð í Reykjavík.  
Viðfangsefni fjármálasviðs lúta að öryggi og virkni fjármálastofnana og markaða, auk greiningar á grunnþáttum 
fjármálakerfisins. Þá annast fjármálasvið verkefni bankans á sviði greiðslumiðlunar ásamt því að hafa umsjón 
með fjárhirslum bankans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Kr. Tómasson, aðstoðarframkvæmdastjóri og forstöðumaður 
greiðslukerfa, í síma 569 9600. 
Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 29. maí 
næstkomandi. Umsóknir gilda í sex mánuði.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Sérfræðingur í greiðslukerfum á fjármálasviði
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Þrír sölunördar 
labba inn á bar...
Þrjú spennandi störf hjá stærsta (og langskemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Söluráðgjafi: Viðskiptaumsjón

Skýrr leitar að öflugum söluráðgjafa fyrir EJS 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

Sölusérfræðingur: Miðlægar lausnir

Skýrr leitar að öflugum sölusérfræðingi til að sinna sölu 
hjá EJS 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

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um þessi þrjú störf veitir María Ammendrup í 
569 5100 eða maria.ammendrup@skyrr.is. Umsóknarfrestur er til og með 
23. maí næstkomandi. Sendið umsóknir gegnum skyrr.is. Fullum trúnaði 
heitið. Öllum umsóknum er svarað.

Vörustjóri: Þjónustulausnir

Skýrr leitar að öflugum liðsmanni til að vinna með teymi 
vörustjóra að því að viðhalda og þróa lausnaframboð EJS sem 
er hluti af Skýrr.
 
Vörustjóri þjónustulausna ber ábyrgð á að vöruframboð 
endurspegli á hverjum tíma þarfir og væntingar markaðarins. 
Hann ber ábyrgð á samningagerð, býr til hjálpargögn og 
kynningar ásamt  því að taka virkan þátt í stærri 
söluaðgerðum (pre-sale). Yfirgripsmikillar  þekkingar  og  
reynslu er krafist.
 

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun og/eða önnur menntun sem nýtist í starfi
· Þekking og reynsla af sölu á þjónustulausnum í    
 upplýsingatækni
· Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæfileikar og sjálfstæði
· Fagleg vinnubrögð
· Frumkvæði í starfi og mikil þjónustulund

Skýrr: Stórt og næs 
Skýrr er stærsta og skemmtilegasta 
fyrirtæki 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 öryggisstöðlunum 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.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Upplýsingatækni – framkvæmdastjóri 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði tækni eða rekstrar
• Stjórnunarreynsla skilyrði
• Frumkvæði og leiðtogahæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Fyrirtæki í upplýsingatækni leitar eftir framkvæmdastjóra. Fyrirtækið starfar að innflutningi 
og þjónustu á sviði upplýsingatækni. Starfið felur í sér ábyrgð á umfangsmiklum rekstri 
og er velta fyrirtækisins nokkrir milljarðar. Hér er í boði krefjandi og skemmtilegt starf með 
miklum samskiptum við erlenda samstarfsaðila og viðskiptavini.

Ábyrgðarsvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og afkomu
• Stefnumótun og markmiðasetning 
• Verkefnaöflun, samningagerð og markaðssetning
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila og viðskiptavini
• Ábyrgð á starfsmannamálum og öðrum þáttum í rekstri
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

 til að taka sæti bankans í stjórn 
Íslenska lífeyrissjóðsins. Íslenski lífeyrissjóðurinn er almennur lífeyrissjóður sem 
starfar samkvæmt lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða. 

Landsbankinn auglýsir 
eftir stjórnarmanni

Stjórn Íslenska lífeyrissjóðsins er skipuð 

ögum og einum skipuðum af Landsbank
anum.

Leitað er að einstaklingi sem hefur þekk
ingu á starfsemi lífeyrissjóða og með 
reynslu af stjórnarstörfum. Viðkomandi 
skal vera með öllu óháður Landsbankanum. 

umsóknir og annast ráðninguna. 

Ríkar kröfur eru gerðar til stjórnarmanna 
lífeyrissjóða í lögum. Stjórnarmaður ber 
ábyrgð á að starfsemi sjóðsins sé í sam
ræmi við lög, reglugerðir, samþykktir og 
reglur. Stjórnarmaður ber einnig ábyrgð 
á að fullnægjandi eftirlit sé með rekstri, 
bókhaldi og ráðstöfun eigna sjóðsins. 

samning við Landsbankann um daglegan 
rekstur. 

ingar Landsbankans, í síma 410 6623 eða 

 „Íslenski lífeyrissjóðurinn“ fyllist út á vef bankans ásamt ítarlegri ferilsskrá. Umsóknarfrestur er til og með 25. maí nk.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Viltu taka þátt í að byggja upp nýtt fyrirtæki?

Við leggjum áherslu á frumkvæði og 
skipulögð vinnubrögð ásamt lipurð í 
mannlegum samskiptum og hæfni til 
að vinna í teymum.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til 
að sækja um. 

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

OK Hull ehf. hefur undanfarin ár unnið að nýrri hönnun á báts- og skipsskrokkum. 
Þessi nýja hönnun felur í sér umtalsverðan orkusparnað ásamt betri eiginleikum á 
sjó en almennt gengur og gerist. Stefnt er að framleiðslu seinni hluta ársins og hefur 
fjármögnun verið tryggð.

Ef þú vilt slást í hópinn og taka þátt í að byggja upp fyrirtækið með okkur, vinna 
áhugaverðri hönnun brautargengi og vera með í að þróa vörur fyrirtækisins þá leitum 
við að fólki í eftirfarandi störf: 

Vélstjóri, vél- eða bifvélavirki
Starfssvið:  
• Uppsetning véla og ísetning tækjabúnaðar í báta, aðstoð 
við smíði bátsskrokka úr plastefnum ásamt lokafrágangi á 
fullsteyptum bátsskrokkum og bátum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélstjóranám, vél- eða bifvélavirkjun
• Starfsreynsla á sviði báta- og skipaviðgerða ásamt  
   uppsetningu véla og tækjabúnaðar

Rennismiður
Starfssvið:  
• Almenn rennismíði og fræsivinna á CNC vélar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða starfsreynsla í rennismíði
• Þekking og reynsla af CNC vélum
• Þekking og reynsla af CAD/CAM forritum
• Almenn tölvukunnátta

Starfsmaður í framleiðslu

Starfssvið: 
• Smíði bátsskrokka úr plastefnum ásamt lokafrágangi á 
    fullsteyptum bátsskrokkum 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Iðnmenntun eða haldbær starfsreynsla úr iðnframleiðslu
• Reynsla af bátasmíði er kostur
• Þekking og reynsla af notkun plastefna og plastframleiðslu 
   er kostur

Starfsmaður á skrifstofu
Starfssvið:  
• Almenn skrifstofustörf og færsla bókhalds

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Viðskiptamenntun og/eða haldbær reynsla af 
   skrifstofustörfum
• Almenn tölvukunnátta, svo sem Word og Excel 
• Þekking og reynsla af DK viðskiptahugbúnaði

Helgarvinna
ILVA verslun
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu 
og þjónustustarfa í sumar. Viðkomandi þarf að 
hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem 
og framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla 
af sölu húsgagna og gjafavöru er kostur.
Vinnutími: laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18 

ILVA kaffi
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til 
afgreiðslustarfa á ILVA kaffi í sumar. Leggjum 
áherslu á snyrtimennsku, reglusemi og metnað 
fyrir að skila árangri í starfi.
Vinnutími: laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða 
starfsþjálfun. Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is 

eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

einfaldlega betri kostur

Framreiðslumenn og nemar
Óskum eftir faglærðum þjónum og þjónanemum.
Um er að ræða bæði 100% starf og unnið er á 
vöktum. 

Almennar hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 
  samskiptum
•  Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur, stundvís og reyklaus.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel sem 
leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

Starf verkefnastjóra (account manager) á auglýsingastofunni 
Jónsson & Le’macks er oft stressandi og flókið og einstaka sinnum 
beinlínis vanþakklátt – en það er samt skemmtilegasta starf  
á jörðinni. Starfið er ábyrgðarstarf og ágætlega launað.

Við leitum að hugmyndaríkum, úrræðagóðum, þjónustuliprum, 
vönum og skemmtilegum verkefnastjóra sem vill veita fyrsta flokks 
viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu á vinnustað sem er fullur  
af frábæru hæfileikafólki.

Helstu kröfur: Frumkvæði og útsjónarsemi, sjálfsagi, góð  
íslensku- og enskukunnátta, samskiptahæfni og peningavit.  
Reynsla af markaðsmálum og/eða verkefnastjórnun er mikill  
kostur og háskólamenntun afar æskileg.

Umsóknarfrestur er til 21. maí. Sendu ferilskrá ásamt þeim gögnum 
sem þér finnst skipta máli á umsoknir@jl.is. Fyrirspurnum er svarað  
á sama stað.

www.jl.is

Erfitt en skemmtilegt



VÍS hefur sett sér metnaðarfull markmið um að taka forystu í notkun upplýsingatækni til að efla þjónustu 
við viðskiptavini enn frekar. Með það að leiðarljósi höfum við ráðist í gagngerar breytingar á innviðum 
upplýsingatækniumhverfis okkar.

Við teljum að lykillinn að framúrskarandi þjónustu sé að tryggja að viðskiptavinir og starfsmenn njóti alls 
þess besta sem upplýsingatækni getur fært framsæknu þjónustufyrirtæki eins og VÍS.

Við viljum bæta öflugu fagfólki í framúrskarandi hóp starfsmanna sem vinnur að spennandi og 
metnaðarfullum verkefnum við kjöraðstæður. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.

Deildarstjóri tækniþjónustu
Við leitum að sérfræðingi í  rekstri tölvukerfa, sem leiðir hóp 
fagmanna við rekstur og uppbyggingu upplýsingatæknikerfa 
samkvæmt öryggisstaðlinum ISO 27001. Viðkomandi þarf að 
vera reiðubúinn til að vinna að vottun starfseminnar 
samkvæmt staðlinum og láta reksturinn standast rýni og 
úttektir vottunaraðila. Reynsla af rekstri upplýsingatæknikerfa 
samkvæmt formlegum verklagsreglum nauðsynleg.

Tækniþjónusta 
Við leitum að sérfræðingi í SharePoint og öðrum 
Microsoft Office skrifstofuhugbúnaði, sem þekkir einnig 
vel til opins skrifstofuhugbúnaðar og kann að hagnýta 
hann. Viðkomandi þarf að vera góður í að deila þekkingu 
sinni með notendum, fræða og þjálfa.

AS forritari viðskiptakerfa
Við leitum að sérfræðingi í RPG forritun í AS umhverfinu 
sem á auðvelt með að tileinka sér nýjungar í því.  
Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af 
gagnagrunnsforritun, sér í lagi DB2. 

Viðskiptagreind og vöruhús gagna
Við leitum að sérfræðingi í að byggja upp gagnavöruhús 
og sækja gögn í fjölbreyttar gagnalindir. Viðkomandi þarf 
að miðla upplýsingum til samstarfsmanna með verkfærum 
viðskiptagreindar og hafa framúrskarandi hæfileika í að 
tengja saman gögn til að svara lykilspurningum.

Upplýsingatækni
Áhugaverð og krefjandi störf hjá VÍS

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



Verkefnastjóri upplýsingatæknisviðs
Við leitum að sérfræðingi í verkefnastjórnun til að stýra 
rekstrar- og  þróunarverkefnum upplýsingatæknisviðs, 
leiðtoga sem elskar Agile og Scrum og getur haldið 
mörgum boltum á lofti í einu.

Fjárhagslausnir 
Við leitum að sérfræðingi í SAP með góða þekkingu á 
bókhaldi. Viðkomandi starfar í hópi sérfræðinga á 
upplýsingatæknisviði, þekkir fjárhagslausnir fyrirtækja og 
kann að þróa þær í samstarfi við notendur og verktaka.  

Deildarstjóri gæðamála
Við leitum að sérfræðingi í framsetningu og rekstri 
gæðakerfa til að vinna með starfsmönnum og verktökum 
að gæðamálum í tengslum við innleiðingu á Solvency II.  
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af því að beita skipulegri 
verkefnastjórn til að ná tökum á flóknum viðfangsefnum 
og hafa mikla hæfileika til að fá fólk til að sjá kosti þess að 
vinna eftir verklagsreglum gæðakerfis.

Vefforritari netlausna
Við leitum að sérfræðingi í viðmóts- og viðfangaforritun 
sem er vel að sér í Python, Java, C# og HTML5 og lítur á 
vafrann sem framtíð notendahugbúnaðar.

Fyrirspurnir um störfin sendist á Þóri Má Einarsson, framkvæmdastjóra 
Upplýsingatæknisviðs VÍS, (thorire@vis.is). Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta veita einnig upplýsingar 
um þessi störf í síma 578 1145. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.  
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Radisson Blu 1919 hótel leitar að starfsfólki í eftirfarandi störf.  
 

 Starfsmanni á næturvaktir í gestamóttöku  
(unnið í viku frá 20:00 – 08:00 og frí í viku). 

 Matreiðslumanni á vaktir 2-2-3 
 
Reynsla æskileg ásamt góðri tungumálakunnáttu.  
Æskilegur aldur er 25 ára og eldri.  
 
Umsóknir sendist á netfangið:   sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com  
eða Pósthússtræti 2, 101 Reykjavík. Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er 
sótt um. 

Býr í þér svolítill kokkur?
Þá getum við leigt þér eldhús, fullbúið 
nýjustu tækjum og tólum til eldunar, 
auk pökkunarvéla, kæli- og frystiklefa á 
mjög sanngjörnu verði.
Gott aðgengi að flutningum, markaði 
og sölukerfi. 
Eldhúsið er nýstandsett og staðsett í 
Dalvíkurbyggð. 
Nánari upplýsingar fást hjá Elvari Reykjalín 
í síma 466 1016 og í netfanginu 
elvar@ektafiskur.is

TÆKIFÆRI

Myndir og upplýsingar má finna á: www.ektafiskur.is/eldhus

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræð-
ings um Látrabjarg og friðlýst svæði á sunnanverðum 
Vestfjörðum. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir undir 
deild náttúruverndar. 

MEGIN VERKEFNI SÉRFRÆÐINGSINS ERU:
 » Dagleg umsjón með Látrastofu
 » Umsjón með Látrabjargi og nágrenni
 » Umsjón með friðlýstum svæðum á sunnan-

verðum Vestfjörðum
 » Umsagnir og álitsgerðir í náttúruverndar-

málum

Gerð er krafa um háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. í jarð-
fræði, náttúrulandfræði, líffræði eða umhverfis- og auð-
lindafræði. Framhaldsmenntun er kostur. 

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR
Auk þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til starfsins og 
tilgreindar eru að framan verða eftirfarandi þættir um 
þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val 
á starfsmanni:

 » Þekking á svæðinu.
 » Þekking á umhverfismálum og náttúruvernd
 » Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórn-

sýslu og almennum rekstri
 » Reynsla af miðlun upplýsinga og fræðslu til 

mismunandi hópa
 » Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu 

og töluðu máli
 » Hæfni í ensku og einu norðurlandamáli auk 

góðrar íslenskukunnáttu
 » Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum sam-

skiptum

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Ólafur A. Jónsson 
deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið 
ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 
591 2000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Óskað er eftir að starfmaðurinn hefji störf sem fyrst. Gert 
er ráð fyrir að skrifstofa hans verði á Patreksfirði. Stað-
setning Látrastofu hefur ekki verið ákveðin en starfs-
maður mun vinna að uppbyggingu hennar í samráði við 
næstu yfirmenn.  

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suður-
landsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is 
eigi síðar en 27. maí 2011.

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

LÁTRASTOFA
Starf sérfræðings hjá Umhverfisstofnun

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UMHVERFISSTOFNUN.IS

Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða í eftir-
farandi störf:

Prentsmiður í stafræna prentdeild
Starfið er aðallega fólgið í móttöku verka og prentun á 
stafrænar prentvélar. Um er að ræða 100% starf og vinnu-
tími er frá kl. 8:00-16:00.

Prentsmiður í plötudeild
Starfið er aðallega fólgið í útskoti og útkeyrslu á plötur og 
prentun prófarka. Um er að ræða 100% starf á vöktum, 
aðra vikuna kl. 8:00-16:00 og hina 12:00-19:00.

Í bæði störfin leitum við að aðilum sem eru sjálfstæðir  
í vinnubrögðum og hafa góða menntun og reynslu í því  
sem starfið krefst. Leitað er eftir duglegum, stundvísum, 
ábyrgðarfullum, heiðarlegum, traustum og samstarfsliprum 
einstaklingum sem sýna frumkvæði. Við mat á umsóknum 
verður tekið sérstakt tillit til reynslu og þekkingar um-
sækjenda.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, 
gæði og persónuleg þjónusta fara saman. 
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað. 

Atvinnuumsókn er á heimasíðunni www.prentmet.is. Um-
sóknarfrestur er til 27. maí 2011. Nánari upplýsingar um 
starfið eru hjá framkvæmdastjóra mannauðssviðs í síma 
8560 604.

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar að 
Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

PRENTSMIÐIR MEÐ 
REYNSLU ÓSKAST

VERKFRÆÐI, NÁTTÚRUVÍSINDI 
OG SJÁLFBÆR ORKA

www.hr.isLagadeild | Tækni- og verkfræðideild | Tölvunarfræðideild | Viðskiptadeild

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir starfsmanni 
til þess að leiða akademískt starf innan orkuskólans REYST. 

HÆFNISKRÖFUR

Þekking og áhugi á sjálfbærum orkukerfum 
Doktorspróf á sviði verkfræði eða náttúruvísinda 
Reynsla úr atvinnulífinu æskileg

Nánari upplýsingar um REYST er að finna á heimasíðunni www.reyst.is 

Senda skal umsóknir á netfangið appl@ru.is fyrir 1. júní  2011 og skulu þær innihalda starfsferilskrá, lista yfir 
birtar rannsóknir, lista yfir helstu verkefni, lýsingu á kennslureynslu og upplýsingar um umsagnaraðila. 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Guðni Tómasson, forseti tækni- og verkfræðideildar HR (gunnargt@ru.is).

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Orkuskólinn REYST er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík og Orkuveitu Reykjavíkur. Þar er boðið upp á framhaldsnám 
á sviði sjálfbærrar orku sem leiðir til MS-gráðu í orkuverkfræði, eða MS-gráðu í orkuvísindum. Námið í REYST byggir á 
breiðum grunni þar sem allir nemendur taka námskeið á sviði orkutækni, jarðvísinda og orkuhagfræði áður en þeir einbeita 
sér að sérsviði sínu. Lögð er rík áhersla á sterk tengsl við iðnaðinn og faglegan styrk námsins.

Tækni- og verkfræðideild HR er ein stærsta háskóladeild landsins með tæplega 1000 nemendur og um 50 akademíska 
starfsmenn á mörgum sviðum verkfræði, tæknifræði, íþróttafræði og iðnfræði. Skólinn útskrifar um 2/3 þeirra sem ljúka 
tækninámi á háskólastigi á Íslandi. Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni 
og lífsgæði. Nemendur skólans eru um 3000 í fjórum deildum og starfa yfir 250 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda 
stundakennara.
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Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Sérfræðingar í landbúnaðartölfræði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo metnaðarfulla og áhugasama starfsmenn til starfa við að byggja upp 

landbúnaðartölfræði. Starfið felst í vinnu við þróun og uppbyggingu á landbúnaðar tölfræði, m.a. um fram-

leiðslu á landbúnaðar afurðum, verðvísitölum og einingaverði í land búnaði. Forsenda ráðninga er tímabund-

inn styrkur til uppbyggingar á landbúnaðartölfræði fram til apríl 2013.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf í hagfræði eða skyldum greinum

 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

 Þekking á landbúnaðarhagfræði er kostur

 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur

 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur

 Samskipta- og skipulagsfærni til að vinna að umfangsmiklum samvinnuverkefnum

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru sam-

kvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknar frest ur er til og með 23. maí 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsum sókn, 

Borgar túni 21a, 150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður 

svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýs-

ingar veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri hagskýrslugerð og mikill 
metnaður einkennir starfið sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að 
veita tölfræðilegar upplýsingar um þjóðfélagsleg málefni og tryggja að áreið-
anleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt 
samstarf er öflugt og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi stofnunar-
innar. Nánari upplýsingar má finna á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.

JOB REFERENCE : 10/11

Questions regarding general infor-
mation and/or the post may be
posed to Mr Ólafur Aðalsteinsson, 
Deputy Director of Administration, 
tel +32 (0)2 286 18 95.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mrs Sophie
Jeannon, HR Assistant, 
on +32 (0)2 286 18 93.  

EFTA Surveillance Authority 
webpage: www.eftasurv.int

The successful candidate will carry out
day-to-day operations and projects in the
areas of Information Management, monitor
working routines for the Authority’s depart-
ments, and user support.

Role description:
Administration is responsible for strategy,
planning, procurement, implementation
and maintenance of the complete Infor -
mation and Com mu nication technology
(ICT) infrastructure of the Authority. 
The main responsibility of the vacant posi-
tion is day-to-day operations of our
Information Management System (Hum -
ming bird), as well as other ICT systems
mainly based on Microsoft products, and
monitor associated working routines for
different departments. 
For example: 
Monitor compliance with manuals and
information management principles as well
as fulfilling needs for statistical reporting,
Plan and implement upgrades and/or
replacements of information manage-
ment/document management systems,
Draft official documents (project plans,
letters, decisions, contracts, tender docu-
ments etc) and manuals,

Depending on competences, back-up func-
tions for other IT or system operations.

Essential:
l Relevant work experience with document

management systems, day-to-day opera-
tions and user support. Ex pe rience with
Hummingbird Docu   ment Management sys-
tem is an advantage.

l Relevant higher education in the field of
Information Management, computer sci-
ences, information sciences, or equiva-
lent.

l Advanced SQL knowledge/certification.
l Familiarity with the infrastructure used by

the Authority, based on standard Micro -
soft products including Windows Server,
Exchange Server, SQL Server, Windows 7
workstations and MS office 2007.

l Efficiency, service attitude and reliability
to match the multiple areas of function of
the position, including ability to relate
effectively with staff at all levels, will be
required.

l Excellent command of written and spoken
English (the working language of the
Authority).

l Good organisational and communication
skills.

l Flexibility and ability to work both inde-
pendently and in a team. 

Desirable:
l Knowledge of EFTA languages (Nor we gian

or Icelandic in particular).
l Interest and experience in international

affairs, especially European issues.
l Microsoft Office Specialist (MOS).
l Experience in .Net and Java environ-

ments.

Performance indicators:
The performance indicators for this position
include subject matter knowledge, analytical
skills and problem-solving, quality and result
orientation, oral and written communication
and presentation skills, compliance with in -
ternal rules, processes and instructions, as
well as sociability and teamwork, autonomy,
motivation to work, transfer of knowledge
and advanced ICT skills.

Conditions :
The position is placed at grade A4/1 
of the salary scale, starting at € 81.591,72
per year. Depending on, inter alia, the can-
didate’s family status, allowances and

benefits may apply. Favorable tax condi-
tions apply.
Overview of conditions at: http://www.
eftasurv.int/about-the-authority/
vacancies/recruitment-policy.

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other States
that are party to the EEA Agre ement. The
applicants must be entitled to full citizen
rights and be of good repute.

Start date: Early 2012
Type and duration of appointment: 
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer. 
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may be
offered.
Deadline for application: 
19 June 2011
Interviews: July/August 2011

Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

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

Information Management Officer

Sumarstarf - sölukona 30+
Óskum eftir duglegri sölukonu til starfa 

í júní, júlí og ágúst.

Áfyllingar í búðum, símsala og ýmis tilfallandi 
verkefni.

Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Uppl. sendast á box@frett.is, merkt „sala 30+”
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Íþróttakennari
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir 
íþróttakennara fyrir  næsta skólaár, 
2011-2012.

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 
470 3251 og 861 4256, 
netfang adalbjorn@vopnaskoli.is

Lögfræðingur

Í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er laust 
til umsóknar starf lögfræðings á  skrifstofu 
fjármálamarkaðar.

Undir skrifstofuna heyra m.a. málefni er varða 
fjármálafyrirtæki, vátryggingar, verðbréfaviðskipti, 
aðgerðir gegn peningaþvætti, neytendalán, 
tryggingasjóð innistæðueigenda og fjárfesta, 
tryggingarsjóð sparisjóðanna, opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi og Fjármálaeftirlitið.

Helstu verkefni
Þátttaka í stefnumörkun
Samning lagafrumvarpa og reglugerða, einkum á 
verðbréfa- og vátryggingasviði
Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði 
í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg
Þekking á EES-samningnum og verkefnasviði 
skrifstofu fjármálamarkaðar
A.m.k. þriggja ára reynsla í starfi á verkefnasviði 
skrifstofu fjármálamarkaðar
Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu 
Norðurlandamáli æskileg

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um laun og 
önnur starfskjör fer samkvæmt kjarasamningi FHSS 
og fjármálaráðherra.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið fer með mál 
er varða efnahagsmál, viðskiptamál og málefni 
fjármálamarkaðar.

Nánari upplýsingar veita Kjartan Gunnarsson, 
skrifstofustjóri, (kjartan.gunnarsson@evr.is) og 
Auður Ýr Steinarsdóttir, lögfræðingur, (audur.
yr.steinarsdottir@evr.is).

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní n.k.  Umsóknum 
skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 
3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem 
settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

MÓTTÖKURITARI
Ístak hf. óskar eftir móttökuritara til starfa á aðalskrifstofu fyrirtækisins. 

Um er að ræða fullt starf sem felst í móttöku og símavörslu auk ýmissa 

tilfallandi verkefna á skrifstofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli

• Rík þjónustulund

• Góð tölvukunnátta

• Kurteisi og snyrtileg framkoma

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 22. maí næstkomandi.

sími: 511 1144
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FFélagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga 

 
SSkrifstofustarf  

 

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga óskar eftir að ráða starfsmann á 
skrifstofu í hálft starf. 
 

Helstu verkefni        Hæfniskröfur: 
•Símavarsla  og móttaka      •Nám sem nýtist í  starfi 
•Skráningar og skýrslugerð      •Reynsla af skrifstofustörfum 
•Skjalavarsla        •Þekking á verkefnum félagsþjónustu 
•Gagnaöflun og undirbúningur afgreiðslu umsókna  •Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð 
•Almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni   •Lipurð í mannlegum samskiptum 
 

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2011.  Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá skal senda á 
netfangið kristin@sandgerdi.is 
 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Þ. Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 420-7555, 
netfang; kristin@sandgerdi.is 

   

   

 
 
 

www.kopavogur.is 

GRUNNSKÓLAR Í KÓPAVOGI ÓSKA EFTIR 
MATRÁÐUM Í MÖTUNEYTI NEMENDA

Leitað er að faglærðum matráðum til að sjá um rekstur mötuneyta í þremur grunnskólum 
Kópavogs, Álfhólsskóla, Hörðuvallaskóla og Vatnsendaskóla.
Um er að ræða 100% starf til framtíðar.  Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2011. 

Í starfi matráðar í mötuneytum grunnskóla felst m.a: 
• Semja matseðla með ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni að leiðarljósi
• Skipuleggja sérfæði fyrir þá nemendur sem á þurfa að halda
• Skipulagning innkaupa með hagkvæmni að leiðarljósi
• Móttaka og meðhöndlun hráefnis í samræmi við heilbrigðisreglugerð
• Umsjón með matseld og stjórnun starfsmanna í mötuneyti

Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa lokið námi sem matartæknir frá hótel- og matvælasviði Menntaskólans í Kópavogi eða 
hafa sambærilega menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af rekstri og stjórnun mötuneyta er nauðsynleg
Góð hæfni og ánægja af mannlegum samskiptum er nauðsynleg

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Einungis er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2011.

Upplýsingar gefa:
Skólastjóri Hörðuvallaskóla, Helgi Halldórsson í símum 570-4952, 868 4239 eða helgi@kopavogur.is
Skólastjóri Vatnsendaskóla Guðrún Soffía Jónasdóttir í símum 570 4330, 690 0168 eða gudrunj@vatnsendaskoli.is 
Skólastjórar Álfhólsskóla, Magnea Einarsdóttir í mein@kopavogur.is eða Sigrún Bjarnadóttir sigrunb@kopavogur.is í síma 570 4150

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

 

KÓPAVOGSBÆR

sími: 511 1144

  

Skrifstofustjóri
Starf skrifstofustjóra á bæjarskrifstofu Grundarfjarðar er 
laust til umsóknar.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Skrifstofustjóri 
hefur m.a. umsjón með skrifstofuhaldi, starfsmannahaldi 
bæjarins, bókhaldi, gerð fjárhagsáætlana og uppgjörsvinnu. 
Hann undirbýr fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og ritar 
fundargerðir.  Hann hefur mikil samskipti við íbúa og vinnur 
að stefnumarkandi verkefnum með bæjarstjóra. Skrifstofu-
stjóri er staðgengill bæjarstjóra.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu en góð reynsla 
 af sambærilegu starfi kemur einnig til greina.
• Góð þekking og færni í bókhaldi, uppgjörsvinnu 
 og tölvuvinnslu.
• Góð færi í að tjá sig í ræðu og riti.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Frumkvæði og hæfileikar til góðra mannlegra samskipta.

Starfið er laust frá 1. júlí 2011. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir bæjarstjóri í síma 430 8500. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á netfangið bjorn@grundarfjordur.is. Umsóknar-
frestur er til 30. maí 2011. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Bæjarstjórinn í Grundarfirði

Grundarfjarðarbær er á miðju norðanverðu Snæfellsnesi og eru íbúar um 
900. Grundarfjörður er í um 180 km akstursfjarlægð frá Reykjavík og eru 
samgöngur góðar. Í Grundarfirði er góður grunnskóli, tónlistarskóli og 
leikskóli þar sem öll börn frá eins árs aldri fá skólavist. Þar er Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga, heilsugæslustöð og almenn þjónusta er með ágætum. 
Grundfirðingar eru jákvæðir og bjartsýnir og taka vel á móti nýju fólki. 
Stutt er í næstu byggðarlög, Stykkishólm og Snæfellsbæ. Á Snæfellsnesi er 
náttúrufegurð einstök.

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
ísi 
U

Auglýsingasími
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Meiriháttar gód
sumarvinna!

Rauði kross Íslands leitar að góðu fólki á 
aldrinum 20-30 ára til starfa með félaginu í
sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins.

Viðkomandi þarf að hafa góða framkomu,
vera jákvæður, geta unnið sjálfstætt og hafa
áhuga á mannúðarmálum. Þekking og reynsla
af störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá
og meðmælum á otto.tynes@redcross.is.
Nánari upplýsingar í síma 5704000.

Heilsugæslan í Salahverfi óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðing til starfa.
Um er að ræða fjölbreytt  starf  að mestu við skóla-
heilsugæslu.

Staðan er laus frá 15. ágúst eða eftir nánara sam-
komulagi. Staðan er veitt í eitt ár með möguleika á 
áframhaldandi starfi.

Reynsla af heilsugæslu æskileg.
Starfskjör taka mið af kjarasamningi FÍH. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur
Netfang:hjordis@salus.is
Sími: 590-3900.

Umsóknarfrestur er til 31. maí nk.
Umsókn sendist á netfangið: hjordis@salus.is

Við leitum að 
Umsjónarmanni handverksdeildar 

 
Starfið felst í að vinna með og leiðbeina nemum deild-
arinnar og sjá um allan daglegan rekstur. Afla deildinni 
verkefna og koma afrakstrinum á framfæri, sjá um dagleg 
innkaup og annað er til fellur. 

Umsjónarmaður  starfar í nánu samstarfi við forstöðu-
mann og starfsmenn annarra deilda, en hefur að öðru 
leiti frelsi til að móta deildina að eigin hugmyndum.

Okkur vantar:
• Handlaginn einstakling með frjótt ímyndunarafl, sem er  
 tilbúin/inn til að vinna með ungu fólki.
• Einstakling með framhaldsmenntun,  sem er sjálfstæð/ 
 ur í vinnubrögðum, góð/ur í mannlegum samskiptum,  
 umburðarlynd/ur og með húmorinn í lagi.
• Reynsla af vinnu með ungu fólki er kostur.

En um fram allt, leitum við að einstaklingi - konu/karli  
- sem er tilbúin/nn til að taka þátt í daglegu starfi  Fjöl-
smiðjunnar og vinna með nemum og öðrum starfsmönn-
um við að efla það fjölbreytta starf sem þar fer fram.

Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Jensson forstöðumaður  
Fjölsmiðjunnar í síma 894 6070

Umsóknir sendist til Fjölsmiðjunnar,  Víkurhvarfi 2, 203 
Kópavogur eða á gk@fjolsmidjan.is fyrir 1. júní.
Öllum umsóknum verður svarað. 

Fjölsmiðjan er vinnusetur ungs fólks. 
Þar starfa 10 fastir starfsmenn, auk 90 
nema á 6 verkdeildum. 

Starfsfólk óskast
Ný matvöruverslun í  Reykjavík vantar 

starfsfólk í eftirfarandi störf

Vaktstjóra. Unnið er á vöktum. Öll almenn afgreiðsla 
og  verslunarstörf , vaktstjóri er  staðgengill verslunar-
stjóra  í fjarveru hans.
Almenn afgreiðsla: Unnið er á vöktum virka daga og 
um helgar.
Afgreiðsla og áfyllingar: virka daga. 
Vörumótaka:

Hæfniskröfur:
• 20 ára og eldri
• Reyklaus.
• Reynsla af verslunarstörfum er æskileg en 
 ekki skilyrði
• Hreint  sakavottorð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og heiðarleiki
• Vinna vel undir álagi
• Eingöngu er um framtíðarstörf að ræða

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendast á netfangið 
atvinna.matvara@gmail.com

Staða sérfræðings á auðlindasviði 
er laus til umsóknar

Veiðimálastofnun auglýsir eftir sérfræðingi með 
aðsetur á Sauðárkróki. Starfið felst í rannsóknum 
og ráðgjöf á sviði veiðinýtingar og fiskrækt í ám og 
vötnum. Ráðið verður til 1 árs í byrjun með mögulega 
framlengingu að þeim tíma liðnum. Umsækjendur 
þurfa að hafa lokið háskólaprófi á framhaldsstigi á 
fagsviðum Veiðimálastofnunar eða öðru námi sem 
nýtist í starfinu. Umsækjendur þurfa að búa yfir góðri 
færni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðum 
vinnubrögðum. Æskilegt er að umsækjendur 
hafi reynslu af rannsóknar og þróunarstarfi og 
verkefnastjórn. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Ekki eru notuð sérstök umsóknareyðublöð. 
Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá berist í síðasta lagi 31. 
maí til Veiðimálastofnunar, Keldnaholti, 112 Reykjavík. 
Laun samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttafélags.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson (sími 
5806310) forstjóri Veiðimálastofnunar sg@veidimal.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

Veiðimálastofnun er rannsókna- og ráðgjafarstofnun á 
sviði veiðinýtingar og vatnalíffræði. Stofnunin er með 
5 starfstöðvar og þar starfa um 20 manns. 

VEIÐIMÁLASTOFNUN
   Veiðinýting • Lífríki í ám og vötnum • Rannsóknir • Ráðgjöf

Auglýsingasími
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Reinertsen,  Engineering, Oslo, er verkfræðideild  með 110 
starfsmenn, og er hluti af verkfræðstofunni: ”Divisjon Engineering 
og Arkitekt Land” sem hefur deildir víðar. Verkfræðistofan tilheyrir  
Reinertsen samsteypunni. Á  verkfræðistofunni starfa arkitektar 
eða  ráðgefandi verkfræðingar   á sviðum  áætlunargerðar,  
burðarþols-, bruna-, hljóðvistar-, rafmagns-, lagna-, loftræsti-, 
orku-, umhverfis- og arkitektahönnunar.

Leitað er eftir 3 starfsmönnum til starfa í Osló:

Rafmagnsverkfræðingur/tæknifræðingur
Til starfa á deildinni: Orka og tækni (Orka, rafmagn, lagnir 
og loftæsting),  með  reynslu á einu eða fleiri af eftirfarandi 
rafmagnssviðum: raforku, smáspennu eða sjálfvirkni.

Vélaverkfræðingur/tæknifræðingur
Til starfa á deildinni: Orka og tækni (Orka, rafmagn, lagnir 
og loftæsting),  með  reynslu á einu eða fleiri af eftirfarandi 
loftræstisviðum: loftræstingar, hita og kælitækni, lagnir og 
sjálfvirkni.

Byggingaverkfræðingur/tæknifræðingur
Til starfa á deildinni : Byggingar og greining  (Hönnun bygginga), 
með reynslu á einu eða fleiri af eftirfarandi byggingasviðum: 
byggingartækni eða burðarþolstækni.

Sameiginlegar kröfur: 
 - Sjálfstæð vinnubrögð og a.m.k. 5 ára reynsla, sem nýtist í starfi.
-  Góð fræðileg þekking
 - Reynsla vid störf  í þverfaglegum verkefnum. 
 - Tala, skilja og skrifa vel norsku, sænsku eða dönsku.

Stafssvið:
 Frumhönnun, forhönnun og lokahönnun 
 Kostnaðaráætlanir, og greining verkefna
 Gerð útboðsgana og yfirferð tilboða

Vinnustaður : Osló
Gerð starfs  : Fastráðning
Umsóknarfrestur : Sem fyrst
Upplýsingar gefur : Øyvind Ellefskås (mobil: +47 900 62 871)
Frekari upplýsingar : www.reinertsen.no/karriere/ledige 
stillinger

Reinertsen AS, Lilleakervn. 8, 0283 Oslo, tlf +47 815 52 100

GÆÐI,ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ
- ÞAÐ ER TENGI

Um er að ræða sölu- og ráðgjafastarf hjá leiðandi fyrirtæki á sviði pípulagna og 
hreinlætistækja. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og mikinn áhuga á pípulögnum, sveinspróf í 
pípulögnum er kostur en ekki skilyrði. Einnig þarf viðkomandi að búa yfir góðri almennri 
tölvukunnáttu og hafa ríka þjónustulund. Æskilegt er að viðkomandi sé 25 ára eða eldri.

Tengi er reyklaust fyrirtæki.

 Umsóknarfrestur er til 27. maí 2011.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda inn umsókn, ferilskrá og afrit af 
sveinsbréfi (ef það á við) á tölvupóstfangið  atvinna@tengi.is

UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ GEFUR ÁRNI BIRGISSON 
STARFSMANNASTJÓRI TENGIS.

TENGI LEITAR AÐ SÖLUMANNI Í LAGNADEILD
FYRIRTÆKISINS Í KÓPAVOGI.

TENGI EHF. SMIÐJUVEGI 76  200 KÓPAVOGI SÍMI: 414-1000

FULLT STARF - HLUTASTARF

• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi

Hæfniskröfur:

Við erum að leita að 
duglegum einstakling í fullt 
starf og hlutastarf í verslun 
okkar. Umsóknarfrestur er til 
21. maí. Óskum eftir 
umsækjendum eldri en 
25 ára. Ferilskrá sendist á 
hulda@hbu.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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ÚtboðStyrkir

ÁTAKSVERKEFNI Í MEIRIHÁTTAR VIÐHALDI 
OG ENDURBÓTUM HÚSA 2011
F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar 
er óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í 
væntanlegum átaksverkefnum við endurbætur, 
viðhaldsvinnu o.fl. í fasteignum borgarinnar. 

Verkefnin eru í öllum fagiðngreinum og öðrum 
verkþáttum sem  tengjast fasteignum.

Um er að ræða nýjan verktakalista vegna 
átaksverkefna 2011.
Þeir verktakar sem sækja um þátttöku koma til álita með að 
taka þátt í verðfyrirspurnum og/eða beinum samningum.

Einungis þeir verktakar koma til greina, sem eru í skilum með 
lífeyrissjóðsiðgjöld og opinber gjöld. Umsóknareyðublöð fást 
afhent í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 
einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu 
Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/utbod 

Umsóknum ásamt umbeðnum gögnum, skal skilað sem 
fyrst til Þjónustuvers Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík, þó eigi síðar en 23. maí 2011, en þá hefst 
úrvinnsla af  listanum. 

Heimilt er að senda útfyllta umsókn sem og umbeðin gögn 
á faxnúmerið 411 1048 eða skönnuð á netfangið 
utbod@reykjavik.is

Minningarsjóður 
Oddgeirs Kristjánssonar

Umsóknir um styrki
Minningarsjóður um Oddgeir Kristjánsson tónskáld frá 
Vestmannaeyjum var stofnaður vorið 2011. 

Tilgangur/markmið sjóðsins er að styrkja verkefni sem 
fjalla um líf og starf Oddgeirs Kristjánssonar tónskálds 
frá Vestmannaeyjum og stuðla að því að halda nafni 
hans á lofti. Þar getur verið um að ræða hvers konar 
nýja úrvinnslu eða nálgun á tónlistarverkum Oddgeirs, 
útgáfa, útsetningar, rannsóknir, kynningar og skrif eða 
önnur þau verkefni sem gera lífi hans og starfi skil.

Stjórn sjóðsins hefur nú opnað fyrir styrkumsóknir. 
Sækja skal um styrki á sérstökum eyðublöðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí 2011 
og skal skila umsóknum á rafrænu formi á netfangið 
minningok@simnet.is.

Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að óska eftir nánari 
upplýsingum um verkefnið og fjármögnun þess og leita 
umsagnar fagaðila.

Umsóknareyðublöð ásamt nánari upplýsingum um 
hvernig standa skal að umsóknunum fást hjá formanni 
sjóðsins Hafsteini G. Guðfinnssyni s.8613205. Einnig má 
senda fyrirspurnir á netfangið minningok@simnet.is.

Stjórn Minningarsjóðs Oddgeirs Kristjánssonar

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar: 
Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2011 - Útboð nr. 
12626
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá kl. 
10:00 þann 17. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 26. maí 2011 kl. 14:00, í Borgartúni 12-14. 
Tilboðum skal skila í þjónustuver á 1. hæð.
12626
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Styrkir til íslenskra námsmanna á 
Norðurlöndum sumarið 2011

Norræna ráðherranefndin og mennta- og menningar-
málaráðuneytið auglýsa styrki til íslenskra námsmanna á 
Norðurlöndum sumarið 2011. 

Styrkirnir eru ætlaðir námsmönnum sem eru í 
fjárhagsvanda vegna atvinnuleysis yfir sumarmánuðina og 
hafa hvorki möguleika á námslánafyrirgreiðslu né rétt á 
atvinnuleysisbótum milli námsára. 

Skilyrði umsóknar: 
Umsækjandi er íslenskur ríkisborgari búsettur á 
Norðurlöndunum (utan Íslands). 
Umsækjandi er þegar við nám í skóla á Norðurlöndunum 
og hyggst halda áfram námi haustið 2011. 
Nám umsækjanda er lánshæft skv. úthlutunarreglum 
Lánasjóðs íslenskra námsmanna 
og umsækjandi fær ekki námslán fyrir meira en 60 ECTS 
einingum á námsári. 
Umsækjandi er ekki í lánshæfu sumarnámi. 
Umsækjandi er án atvinnu og á ekki rétt á 
atvinnuleysisbótum, hvorki á Íslandi né á hinum 
Norðurlöndunum. 
Umsækjendur sem ekki hafa hlotið þennan styrk s.l. tvö 
ár njóta forgangs. 
Umsækjendur skulu vera í fullu námi. 

Ekki er tekið við umsóknum frá: 
Nemendum sem útskrifast árið 2011 og eru ekki að fara 
í áframhaldandi nám. 
Nemendum í fjarnámi, hvorki við íslenska né erlenda 
háskóla. 
Nemendum í skiptinámi. 
Nemendum sem þiggja aðra námsstyrki s.s. SU. 

Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins hefur verið að falið 
að annast umsýslu styrkjanna. Umsóknareyðublöð, 
leiðbeiningar og nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
skrifstofunnar http://www.ask.hi.is 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2011.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar: 
Úlfarsárdalur, gervigras EES útboð
Útboðsgögn  verða seld á  kr. 3.000, þriðjudaginn 
10. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða fimmtudaginn 9. júní 2011 kl. 
14:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.
12623
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Styrkur til rannsókna 

á astma og ofnæmi

Styrktar- og minningarsjóður Astma- og 
ofnæmisfélagsins veitir í ár styrk úr sjóðnum. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að aukinni 
þekkingu á astma og ofnæmissjúkdómum. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu 
hafa borist skrifstofu félagsins fyrir 1. júní 

næstkomandi. Í umsókninni skulu koma fram 
ítarlegar upplýsingar um það verkefni sem verið 
er að vinna að og hvernig það gagnast astma- 
og ofnæmissjúklingum. Einnig þurfa að fylgja 

með umsókninni fjárhagsáætlun og upplýsingar 
um hvort verkefnið hafi hlotið aðra styrki eða 

hvort sótt hafi verið um aðra styrki. 
Frekari upplýsingar eru veittar 

í tölvupósti ao@ao.is

Stjórn Styrktar- og minningarsjóðs 
Astma- og ofnæmisfélagsins.

Astma- og ofnæmisfélagið
Síðumúla 6
108 Reykjavík.
www.ao.is

sími: 511 1144

Auglýsingasími
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ  ÚTBOÐ
Við herðum ólina en þurfum samt að borða. 
Sækjumst eftir hagkvæmum innkaupum. 

14999  Matvæli - rammasamningur

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 

ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna 

kaupa á matvælum. Heimilt er að bjóða í einstaka flokka 

útboðsins. Heildsalar jafnt sem smásalar eru hvattir til að 

taka þátt. 

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum 

rammasamninga ríkisins, sem fjölbreyttast úrval 

af matvörum og drykkjarvörum, að uppfylltum 

ásættanlegum gæðum og þjónustu. 

Þær vörur og þjónusta sem verið er að leita eftir 

tilboðum í, eru í eftirfarandi vöruflokkum: 

Vöruflokkar 

Grænmeti og ávextir 

Brauð og kökur 

Bökunarvörur 

Egg og eggjavörur 

Mjólk og mjólkurafurðir 

Smjör, viðbit og matarolíur 

Sykur og sætuefni 

Krydd, marineringar, kraftar, sósur og dressingar 

Súpur, búðingar, ávaxtagrautar, sultur og marmelaði 

Hrísgrjón, pasta og þurrkaðar baunir 

Tilbúnir réttir 

Kartöfluvörur 

Morgunkorn 

Álegg 

Ávaxtasafar 

Vatn, gos og sódadrykkir 

Kaffi, te og heitir drykkir 

Næringardrykkir 

Kaffi- og fundarmatur (samlokur, bakkelsi o.fl.) 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 

aðgengileg á vef Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is), eigi 

síðar en miðvikudaginn 18. maí n.k. Skila skal tilboðum 

til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau 

verða opnuð þann 16. júní 2011, kl. 11:00 að viðstöddum 

þeim bjóðendum sem þess óska. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

F.h. Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á prentun og ljósritun 
- EES útboð.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá og 
með 17. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. 
Opnun tilboða: 6. júní 2011, kl 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12621
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Norðlingaskóli, eldhústæki og stálborð fyrir 
mötuneytiseldhús.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 17. maí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða þriðjudaginn 1. júní 2011 kl. 
11:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.
12624

Sæmundarskóli, eldhústæki og stálborð fyrir 
mötuneytiseldhús.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 17. maí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða þriðjudaginn 1. júní 2011 kl. 
11:15, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.
12625

Fundir til að kynna kjarasamninga MATVÍS 
og SA á almennum markaði.

MATVÍS heldur eftirfarandi fundi til kynningar 
á nýjum kjarasamningum.

Reykjavík þriðjudaginn 17. maí kl. 20:00
Stórhöfða 31. 1. hæð (gengið inn að neðanverðu).

Akureyri miðvikudaginn 18. maí kl. 16:00
Strikið Norðursalur.

Samkór Kópavogs
Óskar eftir kórstjóra

Umsóknir sendist á netfangið samkor@samkor.is fyrir 1. júní 2011. 
Nánari upplýsingar hjá formanni kórsins
Birnu Guðmundsdóttur  í síma 893-1232

Upplýsingar um kórinn eru á heimasíðu samkor.is

Verður haldinn þriðjudaginn
17. maí n.k. kl. 17.00

í félagsheimili FBM Hverfi sgötu 21

Félagsfundur

Dagskrá:

1. Kynning á nýjum 
    kjarasamningi FBM og SA og
    kjarasamningi FGT og SÍA

j g g

2. Önnur mál

Félag bók
Hverfi sgö
www.fbm

Félagsmenn eru hv
sér nýja

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ  ÚTBOÐ
Iðnaðarmenn ATH! 

15045 Þjónusta verktaka í iðnaði á 

fasteignum ríkisins. 

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 

Ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á 

þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 

viðbótum á fasteignum ríkisins á landsvísu.  Heimilt er að 

bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 

Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum sem 

uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa við iðn sína: 

• Blikksmíði 

• Dúklagningu 

• Málun 

• Málmiðnaði (aðra en blikksmíði) 

• Múrverki 

• Pípulagningu 

• Rafiðnaði 

• Skrúðgarðyrkju 

•  Trésmiði 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem 

verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  

þriðjudaginn 17. maí 2011 

Skilafrestur tilboða er kl. 13.00,  29. júní nk. og tilboð 

verða opnuð 29. júní 2011 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 
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Til sölu

Tilkynningar

Tilkynningar

Húsgrunnur Reykjanesbæ
Til sölu úr þrotabúi grunnur undir 10 íbúða 
fjölbýlishús að Tjarnabraut 10 í Reykjanesbæ.

Búið er að skipta um jarðveg og steypa sökkla. Teikningar 
fylgja. Góð staðsetning og útsýni til sjávar. Leikskóli og 
grunnskóli handan götunnar. Óskað er eftir tilboðum sem 
send verði til undirritaðs að Ránargötu 18, 101 Reykjavík fyrir 
kl. 16:00 fimmtudaginn 26 maí 2011.
 Benedikt Ólafsson hrl..

Embætti vararíkissaksóknara laust 
til umsóknar

Innanríkisráðuneytið auglýsir embætti vararíkissak sóknara 
laust til umsóknar. Miðað er við að innanríkisráðherra skipi 
í embættið frá og með 1. ágúst 2011. Vararíkissaksóknari 
er ríkissaksóknara til aðstoðar sbr. 2. mgr. 20. gr. laga 
um meðferð sakamála nr. 88/2008, en ríkissaksóknari er 
æðsti handhafi ákæruvalds. Um verkefni og starfsskyldur 
ríkissaksóknara má finna upplýsingar í lögum og á 
heimasíðu embættisins, www.rikissaksoknari.is. Laun eru 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Vararíkissaksóknari er skipaður ótímabundið í embætti og 
skal fullnægja sömu lagaskilyrðum og ríkissaksóknari til 
skipunar í embætti sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008, þ.e. 
fullnægja skilyrðum 4. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 til 
skipunar í embætti dómara við Hæstarétt, sbr. 1. mgr. 20. 
gr. laga nr. 88/2008. 

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um, eftir því sem 
við á: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af 
sakamálaréttarfari, saksókn mála og/eða annarri meðferð 
ákæruvalds, 3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af 
lögmannsstörfum, 5) reynslu af stjórnsýslustörfum, 
6) reynslu af fræðistörfum, 7) reynslu af stjórnun, 
8) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtist í embætti 
vararíkissaksóknara, 9) upplýsingar um almenna og 
sérstaka starfshæfni, 10) upplýsingar sem snúa að andlegu 
atgervi, áræði, mannlegum samskiptum og sjálfstæði, 
11) upplýsingar um þrjá samstarfsmenn sem geta veitt 
upplýsingar um störf, samstarfshæfni og aðra hæfni 
umsækjanda og 12) aðrar upplýsingar sem varpað geta 
ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli 
skipta fyrir störf vararíkissaksóknara.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið postur@irr.is 
eða skriflega til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 
1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlega fluttum 
málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 
mánuði, 3) afrit af greinargerðum í málum sem umsækjandi 
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit 
af úrskurðum stjórnvalda og stjórnvaldsákvörðunum sem 
umsækjandi hefur samið á síðustu 12 mánuðum, 5) útgefin 
fræðirit og afrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er 
óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði 
auðkenndar og 6) önnur gögn sem varpa ljósi á faglega 
færni umsækjanda til starfa sem ríkissaksóknari.

Innanríkisráðherra hefur ákveðið að fela nefnd að fara yfir 
þær umsóknir sem berast og á nefndin að skila ráðherra 
rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda. Við mat sitt skal 
nefndin hafa hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem koma 
fram í 4. gr. reglna nr. 620/2010 um störf dómnefndar sem 
fjalla um hæfi umsækjenda um dómaraembætti. Niðurstaða 
nefndarinnar skal byggð á heildstæðu mati á eiginleikum 
umsækjenda, með tilliti til eðlis starfsins. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum, 
skulu umsækjendur gefa upp tölvupóstfang sem notað 
verður til að eiga öll samskipti við umsækjendur. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun 
liggur fyrir. Taka skal fram að ráðuneytið kann að óska 
eftir upplýsingum frá umsækjendum um fjárhag þeirra 
og hagsmunatengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt og 
sérstakt hæfi vararíkissaksóknara.

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi síðar en 
30. maí nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingilín 
Kristmannsdóttir, skrifstofustjóri í innanríkisráðuneytinu 
í síma 545 9000.

Innanríkisráðuneytinu,
13. maí 2011

Hef opnað sálfræðistofu að Laugavegi 36 

Veiti ráðgjöf til 
einstaklinga og  
stjórnenda með 
sérstakri áherslu á      
stjórnun streitu og 
bætt jafnvægi vinnu 
og einkalífs.      

Sturla J. Hreinsson, 
cand psych         

Storð ehf   
Jarðbundin ráðgjöf  

Laugavegi 36  
stordehf@gmail.com 
sími: 8684538 

Tilboð óskast! Tilboð óskast! 
Í DENNISON flatvagn sem gert hefur verið við eftir 
umferðaróhapp. Vagninn er til sýnis að Smiðshöfða 
3-5 Reykjavík. Nánari upplýsingar má finna 
á útboðsvef VÍS á vis.is eða í 
síma 560 5149.   

Fundir um 
kynningu
kjarasamninga 
á almennum markaði
Efling-stéttarfélag heldur fundi um kynningu 

nýrra kjarasamninga á almennum markaði  á 

eftirtöldum stöðum:

Reykjavík Gullteigur á Grand Hótel  

Mánudaginn   16. maí kl. 18.00

Hveragerði Fundarsalur Austurmörk 2

Miðvikudaginn  18. maí kl. 18.00

Þorlákshöfn Ráðhúskaffi Hafnarbergi 1

Miðvikudaginn  18. maí kl. 20.00

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og kynna sér 

efni nýrra kjarasamninga.

Mætum vel og stundvíslega.

Stjórn - Eflingar stéttarfélags

Haustpróf í verðbréfaviðskiptum 
2011

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haust-
prófum í verðbréfaviðskiptum sem hér segir: 

Próf úr I. hluta
15. ágúst 2011 Íslensk réttarskipun og Evrópu-
 réttur, Ábyrgðir, Ágrip úr réttarfari.
16. ágúst 2011 Viðfangsefni úr fjármunarétti, 
 Félagaréttur.
17. ágúst 2011 Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi,  
 Þinglýsingar 

Próf úr II. hluta 
18. ágúst 2011 Grunnatriði í fjármálafræðum.
19. ágúst 2011 Þjóðhagfræði.
22. ágúst 2011 Greining ársreikninga.

Próf úr III. hluta 
23. ágúst 2011 Lög og reglur um
 fjármagnsmarkaðinn.
24. ágúst 2011 Markaðsviðskipti og 
 viðskiptahættir.
25. ágúst 2011 Helstu tegundir verðbréfa og 
 gjaldeyrir: Hlutabréf, Skuldabréf,  
 Afleiður og gjaldeyrir.
26. ágúst 2011 Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa  
 og sjóðastýring, Ráðgjöf og 
 skattamál.

Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers 
prófs er 16.30 - 20.30.

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar 
verðbréfaviðskipta. Í henni er jafnframt útlistað 
hvaða hjálpargögn eru leyfileg í einstaka prófum. 
Prófsefnislýsinguna má nálgast á vefsvæði próf-    
nefndar verðbréfaviðskipta á heimasíðu efnahags- og 
viðskiptaráðuneytis:
http://www.efnahagsraduneyti.is/profnefndir/
nr/2844

Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um 
próf í verðbréfaviðskiptum.  -

Haustprófin verða haldin í húsakynnum á vegum 
Háskólans í Reykjavík, framkvæmdaraðila verð-
bréfaviðskiptaprófs veturinn 2010-2011. Ef skráðir 
próftakar ná lágmarksfjölda, 10 manns í hvert próf, 
en eru færri en 50 munu prófin fara fram í tölvuveri.

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum 
og hálfum tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast 
verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 
7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hefur 
þreytt. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf 
hljóti hann lægri einkunn en 5,0.

Skráning í haustprófin fer fram á vefsíðu Opna háskó-
lans í HR http://www.opnihaskolinn.is/fagmennt/len-
gri-namskeid/nam-til-profs-i-verdbrefavidskiptum/

Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2011. Greið-
sla prófgjalds verður að hafa farið fram þann 5. júlí 
2011.

Prófgjald vegna haustprófa er kr. 18.000 fyrir hvert 
próf. Vakin er athygli á að haustpróf verða ekki hald-
in nema að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í próf, 
sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verð-       
bréfaviðskiptum. Tilkynning um haldin og felld 
haustpróf verður send út til skráðra próftaka þann 29. 
júní 2011.

Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir út vegna prófa 
sem verða haldin. Ekki er hægt að skrá sig úr prófi 
eftir 29. júní 2011 og greiðsluseðlar eru ekki felldir 
niður.

Reykjavík, 14. maí 2011.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Auglýsingasími

Strandgötu 46c, 735
Eskifirði, sími 476 0091

Hársnyrtistofan Lydía ehf 
á Eskifirði er til sölu
Stór og björt stofa með 6 stóla og 
2 vaskastóla
Mjög góður rekstur
Eina stofan á staðnum 
Upplýsingar veitir María Anna í 
síma 863-6151
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Til sölu fullbúinn Chevrolet húsbíll. 
Bensín, 8 cyl 350. Árg. 1981. Fjórhjóladrif. 
Sterkt og gott kram. Vaskur, eldavél, 
ísskápur og miðstöð., snúningsstólar og 
rúm. Alls kyns geymsluhólf. Góð dekk 
og dráttarkrókur. Lítur vel út. Tilbúinn 
í ferðalög. Verðhugmynd 1100 þús. 
Skipti ath. S. 893 5201.

 Mótorhjól

Honda CB 600 05/2007. Eins og nýtt, 
ekið aðeins 1500 km Aukahl. samlitt 
afturbretti, keðjuhlíf, sætishlíf, o.fl. 102 
hö. óaðfinnanlegt og alltaf geymt í 
upphituðum skúr. Tilboð 1.090.000.- 
Uppl. í s. 844 2042.

Husaberg FE 450, árg.’08 götuskráð, ek. 
35 tíma. Verð 850þús. Ath. skipti á bíl. 
Sími 863 8587.

Honda Shadow VT750 árg. 2007, 
ek.6500 milur, hlaðið aukahlutum, 
mjög vel með farið, verð. 950 þús, 
ekkert áhv. uppl. í síma 866 0807, eftir 
kl. 15.00 Sigurður.

Yamaha XVS V.Star árg.’04, ek. 8000 
þús. Toppeintak, V. 690 þús. Uppl. í s. 
892 4305.

YAMAHA 1700 MIGHT NIGHT WARRIOR 
TIL SÖLU. EK. 7Þ. KM. INNFLUTTUR 
NÝR SUMARIÐ 2007. MJÖG FLOTT 
OG VEL MEÐ FARIÐ EINTAK, POWER 
COMANDER OG TALSVERRT AF 
AUKAHLUTUM. VERÐ 1.750.000,- 
SKOÐA ÖLL SKIPTI, FERÐAHJÓL KOMA 
VEL TIL GREINA. UPPL Í S. 896 5666.

Til sölu Yamaha V-star 650 classic. 
Árg. ‘07. Ek. 15 þús. mílur. VANCE 
HINES kútar, tuskur, gler, sissybar. 2 
stk veltigrindur. Glæsilegt hjól. Uppl. í 
s. 896 0015.

Suzuki DR 650 árg’05. Gott ferðahjól 
til sölu. Ný keðja, tannhjól og dekk. 
Nýlegir bremsuklossar. Ferðatöskur 
fylgja hjólinu. Ekið 12.800 km. Ný 
skoðað. V. 650 þús. Uppl í síma 663 
4411.

Suzuki V-Strom 1000DL ‘09, Sport 
Touring. Verð: 1.950 þús. S. 897 3126 & 
864 8885, eibsen@eibsen.is. 1500KM. 
Engin skipti. Aukahl.

Husaberg FE450 2008 - 
sem nýtt

Endurohjól á hvítum númerum, ekið 
aðeins 55 tíma, aldrei keppt. 100% 
viðhald. Akrapovic púst, RaceTec 
fjöðrun, nýleg dekk, stýrishækkun og 
hærra sæti. Verð aðeins 870.000. Sími 
663 2508.

FLOTT HJÓL
Til sölu SUZUKI INTRUDER VS 800 
nýskráð 12.08.2003, ekinn 25 þúsund, 
innflutt nýtt nýskoðað 2012,ný smurt, 
nýr geymir og nýtt afturdekk Flott 
hjól,Verð 750 þúsund, möguleiki á 
vísa/euro láni Upplýsingar í síma 693-
5053

Til sölu Kawasaki 1600 VN. Árg. ‘06. 
Ek. ca 9 þús. Sk ‘12. Mikið breytt. Verð 
1.890 þús. Uppl. í s. 869 8515.

Götuskráð 07 Husaberg 450 í topp 
standi. Góð kerra getur fylgt. S867-
0930, 690 þús.

KTM húsaberg 480 FE árg. 06 til sölu. 
Verð 450 þ. Ek. í kringum 50 tíma. 
Uppl. runrub@gmail.com

 Vespur

Vespa í skógarferð. Á gullmola um 
gangstéttir þú keyrir, engar áhyggjur 
af tryggingum né ökuleyfi. Nú er tími 
til kominn að spara. Líttu inn og láttu 
vaða. S. 693 3730.

Til sölu XlingLing árg. 2007 ek. 4300km 
með 80cc kiti næsta skoðun 2013. S. 
690 1785.

Ný ónotuð rafmagnsvespa til sölu uppl 
í s: 8638711

Til sölu rauð Vespa Piaggio 125cc. 2008 
árgerð. Keyrð 2300 km 8669218

 Fjórhjól

Eigum til úrval nýrra og notaðra 
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún 
36 S: 588 9747 www.vdo.is

Polaris 500, 6 hjól. Árg. ‘05 ek. 5000. V. 
1.180 þús. Uppl. í s. 864 8338.

 Kerrur

Vönduð Haulmark Low Rider Kerra 
til Sölu, árg. ‘07. Burðargeta 2tonn, 
L6,27m, B2,13m. Verð 1,7 milljón, 
Upplýs. í s. 844 3850.

Brenderup 3205S Innanmál: 
204x142x35cm -burðargeta 600kg - 
10” dekk - verð kr. 202.000 m/VSK. 
Lyfta.is - 421 4037 - Njarðarbraut 1 
Reykjanesbæ.

 Hjólhýsi

Til sölu HOBBY PRESTIGE 560 UFE 
2009 Fortjald, Sólarsella, Sjónvarp með 
DVD, markísa Mjög vel með farið og 
lítið notað. Verð 3.850 þús. Uppl. í síma 
822 5553.

Tabbert Puccini 560 árg.’07 Gólf- og 
ofnahiti, fortj., sólarsella, grjótgr., 
leðurákl. ofl. V. 3,8. S. 863 4528.

Til sölu A-Liner expedition stærri gerðin. 
árgerð 2007, kemur á götuna árið 
2008. Verðhugmynd 2,4m. Upplýsingar 
í síma 840 2520 & 861 3920.

Glæsilegt Hobby Prestige 560 UKF 
hjólhýsi til sölu (2 kojur). Rúmar 
vel 5 aðila. Markisa, 2 rafgeymar, 
bökunaröfn, heitt vatn. Fyrst skráð 
04.05.2007. Sami eigandi frá upphafi. 
Áhugasamir hafið samband í gsm síma: 
699 7601 (Margrét).

Óska eftir hjólhýsi, fellihýsi í skiptum 
fyrir sumarbústaðalóð. Lóðin er í landi 
Kílhrauns á skeiðum. Uppl. í s. 824 
3040, www.kilhraunlodir.is

Til sölu hobby prestige TF 520 hjólhýsi 
árg. ‘92 og sólpallur á leigulóð staðsett 
á laugarvatni, hvammskógi1. Uppl. í s. 
849 5768.

Til sölu Hobby 560 kojuhús árg 06’ 
uppl í s: 8612736

Til sölu á Laugarvatni Hobby Landhouse 
hjólhýsi, árg. 07. Heilsárs fortjald. Góður 
pallur og geymsluskúr. S. 892 2880.

 Fellihýsi

Palomino Yearling fellihýsi 10 fet til sölu. 
Árg. 2005. Með fortjaldi, sólarsellu, 
grjótgrind, 2 gaskútar, nýlegur rafgeimir 
og nýskoðaður. Vel með farið. Verð 
1.500.000.- Uppl. í s. 861 9494.

Fleetwood Evolution E1 2007, 
upphækkað, fortjald, markísa, 
sólarsella, 2 gaskútar, aukadýnur og 
teppi fylgja, kr. 2,3 m. Uppl. í s. 893 
7388.

Til sölu Fleedwood Offrood 12 fet. 
Árg. 2008. Topp eintak. V. 2.990þ. S. 
898 2869.

Til sölu Fleetwood Cheyenne fellihýsi árg 
2006, með markísu,sólarsellu,útvarpi 
og CD, mjög vel með farið. Verð 
1.850þús uppl í síma 8963788

Til sölu Starcraft fellihýsi árg.’08 12fet. 
Útdraganleg hlið. Sólarsella, heitt og 
kalt vatn, truma miðstöð, ísskápur,220v 
rafmagn og margt fleira. Alveg eins og 
nýtt. Hægt að skoða um helgina. Uppl. 
í s. 692 2522 eða 867 7716.

Fleedwood Bayside Grand Touring 12 
fet, árg. 2004 með öllu. Ásett verð 
1.780.000. Uppl. í s. 893 2236.

 Tjaldvagnar

ÓSKA EFTIR TJALDVAGN 
EÐA FELLIHÝSI

ÓSKA EFTIR TJALDVAGN EÐA 
FELLIHÝSI, MÁ VERA ÓSKOÐAÐ, BILAÐ, 
SKEMMT, MYGLAÐ EÐA Í GÓÐU LAGI 
( ALLT KEMUR TIL GREINA) ENDILEGA 
HRINGJIÐ NÚNA!!!! Í SÍMA 693-
5053 ( milli 8.10-23:5O) SMS,EÐA 
PÓST Á bilarnir@visir.is GEYMIÐ 
AUGLÝSINGUNA.

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Til sölu Tjaldvagn. Campfree 
(Monthana) árg. 97/98. Fortjald, 
eldavél, vaskur, miðstöð. Í góðu standi. 
Stgr. 300.000 kr. S. 567 6882.

Til sölu Camlet tjaldvagn árg. ‘05. Mjög 
vel með farinn. Aukahlutir motta í 
fortjald, gasofn, kælir (220w gas eða 
12w), stór kassi á beisli. Uppl. í s. 862 
7739 & 862 1439.

Óska eftir að kaupa tjaldvagn með 
svefnplássi fyrir a.m.k. 4. Sími 6959870

Til sölu Camp-let Royal tjaldvagn með 
fortjaldi. Nýjar dýnur.Tilboð óskast. Sími 
8252080.

 Vinnuvélar

Komatsu PC35MR-2 árg. 2007, 
2290 tímar, Encon rototilt, 3 skóflur, 
smurkerfi, yfir farinn á Verkstæði. 
Upplýsingar Gunnþór 694 3700.

 Bátar

Þessi glæsilegi 6 m. langi slöngubátur 
er til sölu 175 hp suzuki mótor, kaptein 
stólar, flottur Garmin gps ofl. uppl í s. 
897 1171 eða 8922581.

Quick Silver 580, árg. 2009 lítið notaður. 
Mercury 90ha utanborðsvél, ganghraði 
30 mílur, dýptarmælir, GPS. Frábær í 
sjóstöng og skotveiði. Vagn fylgir. Tilboð 
óskast. Uppl. í síma 899 8550.

Til sölu harðbotna slöngubátur, 
Humber 5m. m. Johnson 70hö. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 844 0478.

Til sölu Bayliner capri 195 með 175 
Suzuki fjórgengisvél árg 08 kraftmikill 
og skemtilegur bátur sími 8992058

Bátur til sölu, quick silver 580, lítið 
notaður. Mercury 115 h utanborðsvél, 
gps og dýptarmælir. Frábær á sjóstöng 
og skotveiði. Vagn fylgir. Tilboð óskast. 
S. 892 3793.

Til sölu Sómi 600, vél nýlega upptekin, 
bátur í topp standi. Uppl. í s. 897 1471.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

17” álf., nýjar 80þ. Gracco kerra delux 
15þ. S. 661 7216.

á svölunum
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á heimili 
þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Sælureitur

Skemmuvegur 24 Blá gata  - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  - vheidar@simnet.

kemmmmmmmmuveegugugugg rrrrr 2424242424442424 BBBBBBBBBláááálálálálálálálá gggg tttatatattaaaaa - 2222222000000000

10 ára framleiðsluábyrgð

Til sölu

Til sölu
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 Hjólbarðar

4 stk Good Year Wrangler 255/60/19 
ástand gott. Undan Range Rover Vouge, 
Verð 100þús. Upplýsingar í síma 821-
7660 Kolli Blánki

4 stk Good Year Eagle RSA. 205/55/16 
ástand eins og nýtt. BMW 3 lína felgur 
original. Verð 100 þús saman, felgur og 
dekk. Upplýsingar í síma 821-7660

4stk Continental Sport Contact 
275/40/20. Ástand ágætt, verð 100þús 
Upplýsingar í síma 821-7660

255-60-R18 Good Year Wrangler. Verð 
80.000.- Upplýsingar í síma 821-7660

38° Land Rover dekkjaumgangur á 
15° felgum til sölu. 1/5 eftir í munstri 
s:6181070

Landcruser 4 stk dekk og felgur orginal, 
ek. 18 þús.km. Stærð 17”265/65/R17. 
Tilboð óskast. S. 897 0600

4 dekk á orginal felgum undir Land 
Cruser, Michelin 275-65-17 verð 
170.000 þ. s.8660998

!!!TIL SÖLU!!!
Ný næstum ónotuð Firestone Dekk til 
sölu P 215/75 R15 Gerð winterforce. 
Uppl: 772-6238 /Einar b.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

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. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Endurnýjum skólplagnir 
með nýrri tækni!

Ástandsskoðum allar pípulagnir, 
myndum skólplagnir, hitamyndavél til 
þess að staðsetja leka og raka. Kíktu á 
nylogn.is Uppl. í S. 564 2100

 Hreingerningar

Flutningsþrif, gólfbónun, teppahreinsun, 
gluggaþvottur & Alhliða garðaþjónusta. 
www.hreingerningar.is S. 772 1450 

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur eldri 
borgara og húsfélög.

 Öll almenn garðvinna á einum stað 
fyrir garðinn þinn. Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 669 0011. 
Þórhallur S. 772 0864.

Safnkassarnir komnir! 3 stærðir: 260 
ltr., 390 ltr. og 800 ltr. Fjölbreitt úrval 
af kerrum fyrir garðvinnuna. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ, s: 
517 7718

Garðsláttur á GÓÐU verði. 
FAGMENNSKA og persónuleg þjónusta. 
ENGI ehf. Sími 615-1605.

Garðaumsjón:
Felli tré, grisja og snyrti. Sláttur, úðun 
og fl. Halldór garðyrkjum. Sími 698 
1215.

Garðsláttur
Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. 
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618 
3469.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Er mosinn að eyðileggja 
grasflötinn!

 Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur 
S. 669 0011.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

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

 Málarar

Húseigendur og húsfélög 
takið eftir !

Núna er rétti tímin til að fegra eignina 
ykkar. Gerum föst tilboð í málun inni 
sem og úti, stórt eða smátt. Jón málari 
S. 772 9966.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

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

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í 
parketlögnum, parketslípun, 
sólpallasmíði og sólpallaslípun. Einnig 
gegnheil eik til sölu. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100.

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.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratugareynsla. 
S. 867 7753.

Hreinsa þakrennur
og tek að mér ýmis smærri verkefni. 
Uppl. í s. 847 8704 & manninn@
hotmail.com

MÚRUN MÁLUN SMÍÐI FLÍSALÖGN... 
Iðnaðarmenn óska eftir verkefnum. Allt 
viðhald og breytingar, úti sem inni. T.d. 
böð, pallar... S. 770 5599.

Múrviðgerðir, tröppur 
og málun

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir 
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Er Tölvan hæg, eða biluð, ódýrari 
tölvuaðstoð Þjónusta fyrir þig þegar 
þér hentar! Tek að mér að uppfæra, 
rykhreinsa og laga PCtölvur. Allar tölvur 
settar upp með nýjustu drivera. Get 
komið og sótt tölvurnar gegn vægu 
gjaldi. Vönduð vinnubrögð. sími: 
8972528 tolvuadstod@hotmail.com

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247.

ONLY, FOR A WEECK!! WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!! 
8698602.

 Spádómar

908 1888
Spásími Daddýar verð við 
næstu viku. 250 kr. mín.

Andlegur Leiðbeinandi
Miðill og heilari-Michalina-er Angel 
Therapy Practitioner (Charles Virtue 
Skóli) og hún lauk meistaraprófi í 
Sálfræði. Uppl. í s. 697 7802

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Trésmíði

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttingum, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og alhliða 
viðhald + sólpallar. Tökum að okkur 
vinnu um allt land. Símar 892 7120 & 
847 1448. Meðmæli ef óskað er.

 Önnur þjónusta

Allt fyrir Eurovision 
partýið:

 Blikkandi míkrófónar, búningar, 
hárkollur, hljóðfæri, skreytingar, glös 
og diskar, gasblöðrur og endalaust af 
sprelli! Partýbúðin, Faxafeni 11, opið til 
kl 18 fös og lau.

ÓKEYPIS DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ! 20 
Dáleiðslunemar leita að fólki sem vill 
prófa dáleiðslu og fá tækifæri til að 
losna við fóbíur, kvíða og aðra kvilla 
án þess að greiða fyrir. Sjá http://
dáleiðsla.is

Tökum að okkur allt almennt viðhald. 
Timbur - Málun- Járn. Gerum föst 
verðtilboð. Uppl. 893 6022, gsverk@
talnet.is
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Green-house
Fallegur danskur fatnaður á góðu verði. 
Verið velkomin og fáið bækling. Opið í 
dag 11-16. Green-house Rauðagerði 26

 Til sölu

Glæsileg Samstæða
Falleg og björt samstæða frá 
Valhúsgögnum úr beyki,3 glerskápar 
m/lýsingu og fjórar 80 cm hillur á milli. 
Eins og ný, selst á aðeins 39.900 kr 
uppl.s.615-4349

Kæliborð 2,5m með nýrri pressu og 
bökkum - öflug tölvuvigt frá PMT, 
prentar límmiða - fæst á frábæru verði. 
Uppl. í s: 898 6902.

Heima er bezt tímarit - þjóðlegt og 
fróðlegt. Áskriftarsími 553 8200

Búslóð til sölu/gefins v/flutnings erl. 
Þ.á.m. flatskjáir, tölvur, golfsett, þv/
þurrk., hjól & 18+ DVD safn. S: 8918982 
/ 5538211

Notuð tæki til veitingareksturs, 
t.d sjóðsvélar tec, tóbaksskápur, 
pylsupottur og tilheyr., samlokukælir, 
hitaborð goldmaster, járnborðfætur 
hringlaga, sterkir og góðir járnstólar og 
m.fl. Örn S. 696 7669, Hægt að skoða 
að Flatahrauni 5a, Hfj, næstu daga.

ÞVOTTAVÉLAR, 
VARAHLUTIR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. frystikistur og uppþvottavélar. 
Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir 
á góðu verði. Opið alla daga 10:00- 
18:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 
847 5545.

Kæliklefi 2,79x2,63m auðveldur í 
uppsetningu, hljóðlátur, 3 ára. Verð 
600þús (nýr 1,3m.) Uppl. í s. 892 3102.

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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.

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

 Heimilistæki

Til sölu húsgögn og 
hljómtæki Bang og Olufsen 
hljómtæki,sófaborð,skrifborð,billýhillur, 
eldúborð og stólar.sjá nánar á : www.
hradi.com/husgogn-til-solu/

 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.

Flísar og handklæðaofn
Flísar og handklæðaofn til sölu (nýtt). 
Uppl. í síma: 663-1550

 Verslun

GJAFAHALDARAR 
NÝKOMNIR

teg 61506 - mjúkir og yndislegir, fást 
líka í hvítu í B,C,D skálum á kr. 4.990 
teg DOTTY - mjög fallegir og flottir í 
D,DD,E,F,FF,G,GG,H skálum á kr. 7.990,- 
Misty Laugavegi 178, s: 551 3366.

 Heilsuvörur

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100% 
árangur á nokkrum mínútum. Sími: 
564 5959

og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

 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.

Kínverskur nuddari og læknir getur 
hjálpað þér að losna við ýmsa verki 
og kvilla með nuddi og nálastungu. 
Hamraborg 20A Sími: 564 6969.

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. 

 Námskeið

Smáskipanámskeið fjarnám. 20. maí 
- 20. ágúst. Skemmtibátanámskeið 
fjarnám. 20. maí - 20. ágúst. Skráning 
í síma 514 9602 eða á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

 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.

 Húsgögn

Til sölu velmeðfarin Ikea stofuhúsgögn, 
3ja sæta sófi (Ekeskog), skenkur, 
bókaskápur, hilla, sjónvarpsbekkur, 
2 skápar með glerhurð, hornborð, 
sófaborð, 2 hægindastólar. Selst allt 
saman á 150.000 kr. eða stakt. Einnig 
Þvottavél og þurrkari AEG á 90.000 kr 
og 5 bókahillur og skrifborð á 40.000 
kr. Gsm 866 7671.

 Dýrahald

1 RISASCHAUZER RAKKI TIL SÖLU, 
AFHENTUR 27.MAÍ. ÆTT. HJÁ HRFÍ 
FYLGIR. UPPL. Í S. 892 2433

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Þrír 8 vikna fallegir, skemmtilegir 
og gæfir kettlingar fást gefins á gott 
heimili. Þeir eru kassavanir og geta farið 
heiman í næstu viku Sími 517 7077 og 
616 6368

Svartur labrador rakki með HRFÍ 
ættbók. Síðastur úr 8 hvolpa goti. 
LÆKKAÐ VERÐ! Upplýsingar á www.
hunderups.com og síma 659-0000.

 Ýmislegt

 Ferðaþjónusta

Sjóstöng - grill og 
fuglaskoðun!

Okkar vinsælu sjóstanga og 
fuglaskoðunarferðir eru byrjaðar aftur. 
Þeir sem versla fyrir meira en 10.000kr 
á hársnyrtistofunni Texture fá frítt í 
fuglaskoðunarferð. Nánari uppl. í 865 
6200

 Gisting

Húsaskipti óskast 23.7 - 5.8 í Reykjavík. 
Bjóðum einb.hús 3 svefnherb 45 mín. 
norðan við San Francisco. Vínrækt, stutt 
í Napa Valley, að strönd. 7 manna bíll 
getur fylgt með.

 Útilegubúnaður

Óska eftir útilegubúnaði og fortjaldi á 
gamlan Combi Camp. Uppl. í s. 895 
7079.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

R 109 - Til leigu 2ja herb. kj.íbúð í 
einbýli. V. 88þús. S. 695 1790.

Íbúð til leigu 60+ Í Miðleiti 82fm 
2-3herb. Lyfta, bílageymsla. 130.000/
mán. Uppl 8463211

Herbergi við Kringluna, öll aðstaða. 
Uppl. í s. 571 2072 / 899 2060 / 499 
2072.

Einstaklingsíbúð í 111 RVK laus til 
langtímaleigu fyrir traustan leigjanda 
S.8241861 eða 8591156 eftir 16:00

Frábært herbergi til leigu. Húsgögn & 
internet. 47þús. Sameiginlegt eldhús, 
þvotta-og baðherb. RVK101. S. 692 
1681.

Falleg 60 fm íb. í Grafarv. til leigu á 
neðri hæð í einbýli sérinng. reglusemi 
áskilin uppl: 8997012 / 5876133

90 fm.3 herb.í hólunum til leigu.LAUS 
STRAX. V. 130þ allt innifalið. uppl. 848-
2649

Ný uppgerð, ný innréttuð 30 fm 
einstaklings íbúð (bakhús) til leigu 
í Hlíðunum. Uppl í síma 775 0584 
eftir kl 17

Til leigu björt falleg 3herb. íbúð 
ca.86fm í rólegu hverfi í Grafarvogi 
(staðahverfi) íbúðin leigist með 
fallegum húsgögnum góðum 
tækjum og eldhús dóti. óskað er eftir 
rólegum,reglusömum og reyklausum 
leigutaka. íbúðin leigist í 3-6 mánuði og 
er laus frá júní 2011. S. 661 9210.

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.

Some room for rent in 101, shared 
kitchen, washing machine, shower, vc, 
internet good prise. Einar s.616 7646.

Til leigu 2 skrifstofuherbergi á 2. hæð. 
Við Stangarhyl , Aðgengi að kaffistofu 
og sameign. Góð bílastæði. Uppl. í S. 
895 8299

3ja til 4ra hb raðhús i Reykjanesbæ til 
leigu. Nánari uppl: walter@shipsol.net

Til leigu 2ja herb. íb. í Smáíb. hv.(108). 
Sérinng. Laus 1. júní. Reglusemi. Uppl. 
í s. 553 7768.

 Húsnæði óskast

Par óskar eftir 2ja eða 3ja herbergja íbúð 
í langtímaleigu á höfuðborgarsvæðinu 
frá 1. júlí. Reyklaus og reglusöm, erum 
með rólegan hund. Skílvísum greiðslum 
heitið. Endilega hafið samband e. kl 16 
í síma 867-7900 Heiðmar

23 ára háskóladama óskar eftir 
húsnæði á leigu sem fyrst. Reyklaus 
og reglusöm. Góð meðmæli. uppl. asa.
gudrun@gmail.com eða 866-8311

Einstaklingsíbúð óskast í 101 1 ágúst - 1 
sept. í nágrenni Tækniskólans en annað 
kemur til greina. Uppl. í síma 8468971.

Konu rúml. 60 ára vantar 2ja herb. íb. 1. 
júní .Meðmæli til sl. 16 ára. S. 6616361

Óska eftir stúdíó eða herbergi til leigu. 
Ekki í 101. Uppl. í s. 615 6160

Hjón utan af landi óska eftir íbúð 
nálægt Laugardalnum frá 1.júní í 
langtímaleigu. Reyklaus, reglusöm og 
bæði í vinnu. Getum greitt fyrirfram og 
lagt fram tryggingu. uppl. gefur Brynja 
í 844-2844

Óskum eftir að taka á leigu 2-3ja herb. 
íbúð sem fyrst helst í; 101-107. Erum 
með kött. Meðmæli ef óskað er. Örn 
694-5419

 Sumarbústaðir

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.

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

37 fm sumarhús í Hvassahrauni ákv. 
700 þús. Stutt í rafmagn og vatn. Óska 
eftir skiptum á húsbíl ca 5 millj. S: 
893 2616

Eignarlóðir undir sumarhús til sölu. 
Sýningar laugard og sunnud frá kl 14-17 
í landi Kílhrauns á Skeiðum. Fallegt 
fjallasýn. Uppl í s 824 3040 og 893 
4609.

Óskum eftir sumarhúsum á skrá 
fyrir erlenda ferðamenn. Cabin.is s: 
7751633

 Atvinnuhúsnæði

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

Lager og iðnaðarhúsnæði ca. 150fm í 
Hraununum í Garðabæ til leigu, laust 
strax. Uppl. S. 699 3737 Gunnar.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Tvær Iðnaðarhurðir til sölu fyrir gegnt 
því að vera teknar niður. Tilboð óskast 
í báðar eða aðra. s. 821-9266 (stærðir 
496x347).

BÍLSKÚRSHURÐIR 
OG OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR  
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Til leigu
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GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Dags- og vikuleigu. 
www.hotel105.com

GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 
sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Fjarðarbakarí Hafnarfirði
Óskar eftir bakara, vanann 

kökugerð. Einnig starfsmanni í 
verslun nú þegar. Starfslýsing: 

Afgreiðsla og skráning 
pantana. Viðkomandi þarf að 
vera jákvæður, stundvís og 

snyrtilegur. 
Umsóknir sendist á 

sjofn@fjardarbakari.is

Kvöld- og helgarvinna
Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup 
og bónusar. Okkur vantar öflugt og 
skemmtilegt fólk til úthringinga! 18 ára 
lágmarksaldur. Hringdu núna í síma 
865 3937 kol@kol.is

Vanur rútubílstjóri óskast í hringferðir í 
jún - ágúst uppl. í s: 567 2288.

Óska eftir vönum byggingarverkarmanni 
eða lærling. Uppl. í s. 822 5899 eða 
gummi60@gmail.com

Auglýsum eftir vönum handflakara til 
starfa á Breiðdalsvík. Áhugasamir hafið 
samband í fiskur3x@simnet.is eða 897-
4915.

Óska eftir vönum mönnum í 
járnabyndingar uppl: 897 1995 / 866 
1083.

NCS óskar eftir starfsfólki í næturvinnu 
í verslunum Helstu störf eru 
öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar 
ofl. Skilyrði; góð þjónustulund, hreint 
sakarvottorð og góð Íslensku kunnátta 
nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár. NCS. 
Bæjarlind 4, 201 Kópavogur. Umsóknir 
á http://ncs.is/job.html

Óska eftir vandvirkum aðila í þrif í 
heimahús. Að jafnaði 2 í mán jafnvel 
oftar samkv. samkomulagi. Tekjur 
uppgefnar og greitt verður lífeyrissjóð f. 
viðk. Hverfi 104. S. 893 5922

Vantar 2 vana trésmiði, vinna við 
einbýlishús í RVK. Útseld vinna. Uppl. 
s. 892 5775

 Atvinna óskast

Stýrimaður óskar eftir plássi á sjó. S. 
868 7522.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 
verður haldinn mánudagskvöldið 23. 
maí kl. 20:00 í húsnæði klúbbsins 
að Eirhöfða 11. Dagskráin mun 
birtast í aðalfundarboði sem sent 
verður félagsmönnum sem og á vef 
félagsins www.f4x4.is innan tilskilinna 
tímamarka. Stjórn F4x4

Aðalfundur 
Heyrnarhjálpar verður 
mánudag 23.maí kl. 20 
að Langholtsvegi 111

Venjuleg aðalfundarstörf, önnur 
mál. Rittúlkun. Tónmöskvi. 

Kaffi.
Sjá nánar á 

www.heyrnarhjalp.is 
Stjórnin

 Tilkynningar

Dagurinn er loksins runninn upp... vertu 
viðbúin því við erum að koma...

Viðskiptatækifæri
Óska eftir fjárfesta ( samstarfsaðili ) 
Lítið hönnunar fyrirtæki í örum vexti og 
með góða framtíðarmöguleika óskar 
eftir fjárfesti. Áhugasamir vinsamlega 
hafið samband í síma 847 1261.

 Einkamál

Heitt spjall Dömuvaktin er flestöll kvöld 
frá 20-24. Dömurnar á Rauða Torginu, 
s. 908-6000 og 535-9999, dagskrá á 
RaudaTorgid.is (sjá: dömuvaktin).

Heit kona (35) leitar að villtu (leður?) 
ævintýri. Rauða Torgið Stefnumót, s. 
905-2000 og 535-9920, augl.nr. 8468.

Náin kynni? Konur sem vita hvað þær 
vilja nota símatorg Rauða Torgsins. 
Konur auglýsa og sækja skilaboð í s. 
555-4321 (frítt). Karlar hlusta á og 
svara auglýsingum í s. 905-2000 og 
535-9920.

Samkynhn. KK finna góða vini á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 og 
535-9920.

Spjalldömur 908 5050
Við erum við á dömuvaktini frá 22 til 
24, engin bið, opið allan sólarhringin.

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is

Fasteignir

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Baldvin Ómar 
Lögg. fasteignasali

Fasteignir
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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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1986 
ICY 
Gleðibankinn 
Popp 
16. sæti

1993
Ingibjörg Stefánsdóttir
Þá veistu svarið
Ballaða
13. sæti

1994
Sigríður Beinteinsdóttir
Nætur
Ballaða
12. sæti

1995
Björgvin 
Halldórsson
Núna
Ballaða
15. sæti

1996
Anna Mjöll 
Ólafsdóttir
Sjúbídú
Djass
13. sæti

1997
Páll Óskar
Minn hinsti dans
Danstónlist
20. sæti

1999
Selma Björnsdóttir
All out of luck
Popp
2. sæti

2000
Einar Ágúst 
og Telma
Tell me
Popp
12. sæti

2001
Two Tricky
Angel
Popp
23. sæti

2003
Birgitta Haukdal
Open your heart
Ballaða
8. sæti 2004

Jónsi
Heaven 
Ballaða
19. sæti 2005

Selma Björnsdóttir
If I had your love 
Popp
Komst ekki upp 
úr undankeppni

2006
Silvía Nótt
Congratulations
Popp
Komst ekki upp úr 
undankeppni

2007
Eiríkur Hauksson
Valentine lost
Rokk
Komst ekki upp úr 
undankeppni

2008
Eurobandið
This is my life
Danspopp
14. sæti

2009
Jóhanna Guðrún 
Jónsdóttir
Is it true
Ballaða
2. sæti

2010
Hera Björk
Je ne sais quoi 
Danspopp
19. sæti

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1990
Stjórnin
Eitt lag enn
Popp
4 sæti

1989
Daníel Ágúst Haraldsson
Það sem enginn sér
Ballaða
22. sæti

1991
Stefán og Eyfi
Draumur um Nínu
Ballaða
15. sæti

1
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10

15

20

25

1987
Halla Margrét 
Árnadóttir
Hægt og hljótt
Ballaða
16. sæti

1988
Beathoven
Sókrates
Popp
16. sæti

1992
Heart 2 heart
Nei eða já
Popp
7. sæti

TÓKUM EKKI ÞÁTT TÓKUM EKKI ÞÁTT

Rysjótt gengi íslenska liðsins
Á línuritinu hér að neðan má sjá gengi Íslendinga í Eurovision frá upphafi. Ísland tók í fyrsta sinn þátt í Eurovision árið 1986 þegar ICY tríóið var sent til Bergen í Noregi. 
Lagið, Gleðibankinn, lenti í sextánda sæti keppninnar eins og næstu þrjú lög þar á eftir. Sextánda sætið er jafnframt það sæti sem landið hefur oftast lent í. Besti árangur 
Íslands er annað sætið sem landið hefur hreppt tvisvar sinnum, en jafnoft hafa Íslendingar ekki tekið þátt í keppninni. Í þrjú skipti komst  Ísland ekki úr undankeppninni.

Ísland tekur þátt í Eurovision í 23. 
skipti í ár. Tuttugu og fimm ár eru 
síðan Íslendingar þreyttu frum-
raun sína í keppninni, árið 1986. 
Það árið var fimmhundraðasta 
lag keppninnar flutt, þegar Lúx-
emborg steig fyrst þjóða á svið. 
Síðan hafa yfir þúsund lög verið 
flutt í keppninni.

Ísland hefur fimm sinnum verið 
á meðal tíu efstu þjóða í keppn-
inni. Það voru árin 1990 þegar 
Stjórnin flutti Eitt lag enn, árið 
1992 þegar Nei eða já var flutt af 
Heart to Heart. Árið 1999 flutti 
Selma Björnsdóttir All out of 
Luck, og fjórum árum síðar kom 
Birgitta með Open Your Heart og 
loks Jóhanna Guðrún með lagið Is 
it true? árið 2009.

Þessar niðurstöður benda til að 
íslenskum konum gangi almennt 
betur í keppninni, en konur hafa 
reyndar oftar keppt fyrir Íslands 
hönd. Þá benda niðurstöðurnar til 
að best sé að vera á aldrinum átján 
til þrjátíu ára á keppnisdegi.

Einu sinni hefur Ísland sent 
sönghóp sem samanstóð af fleiri 
en tveimur keppendum, en það 
var upphafsárið, 1986. Hópurinn 
lenti í sextánda sæti, eins og frægt 

er orðið. Einsöngvarar hafa oftar 
lent í tíu efstu sætunum en dúett-
ar, enda eru þeir oftar sendir til 
keppni af hálfu Íslendinga.

Flest stig frá upphafi hefur Ís-
land fengið frá Svíþjóð eða 101 stig 
í heildina. Einnig getum við treyst 
á aðrar norrænar frændþjóðir en 
Norðmenn hafa gefið okkur næst-
flest stig, 85, og fast á eftir fylgja 
Danir með 84 stig. Þar á eftir koma 
Bretland og Portúgal. Norðurlönd-
in geta einnig reitt sig á Íslend-
inga en flest stig höfum við gefið 
Danmörku, Svíþjóð og Noregi.

Íslandi hefur oftast gengið vel 
þegar Tyrkland hefur gefið ís-
lenska atriðinu stig. Það hefur 
gerst fimm sinnum, árin 1986, 
1990, 1999, 2003 og 2009. Þetta 
eru fjögur af þeim fimm skiptum 
sem Ísland hefur verið í tíu efstu 
sætunum.

Miðað við reynslu fyrri ára virð-
ast Vinir Sjonna ekki eiga mikla 
möguleika í keppninni. Þeir eru 
sönghópur sem samanstendur af 
karlmönnum sem allir eru eldri 
en þrjátíu ára. Hins vegar er oftast 
lítið að marka tölfræði fyrri ára og 
þegar öllu er á botninn hvolft geta 
allir unnið Eurovision. - mmf

Sagan virðist óhagstæð

Draumur um 
Nínu lenti í 15 
sæti árið 1991.
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www.ring.is  /  m.ring.is www.facebook.com/ringjarar

Lækkaðu í sjónvarpinu og stilltu á X-ið á meðan bein 
útsending er á Eurovision. Settu athugasemd
á Facebook/ringjarar á meðan útsending er og hún 
gæti komið í beinni á X-inu.

Kemurkveðjan
þín íbeinni?

Vertu með stillt
á X-97,7 í kvöld!
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VORÚTSALA

STOFNAÐ 1971 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

SJÁ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

HEIMABÍÓKERFI FRÁ 24.990
ALLT AÐ 38% AFSLÁTTUR

FRÁBÆR TILBOÐ Á SJÓNVÖRPUM
JVC - GRUNDIG - PANASONIC - PHILIPS - TOSHIBA - UNITED

MÖRG HUNDRUÐ VÖRUR 
MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI

MYNDAVÉLAR – FRÁ 9.990

AÐEINS Í DAG       EUROVISION TILBOÐ
Hlustið á Eurovision í ALVÖRU hljómgæðum

SCBT230 1000w 
HEIMABÍÓKERFI með Blu-ray spilara, 
5 hátölurum og bassaboxi!

Wall-E á Blu-ray 
fylgir frítt með! AÐEINS KR. 49.990
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FROSINN FISKUR

Þegar afþíða á frosinn fisk er best að setja hann beint úr frysti inn í ísskáp 
og láta hann vera þar í um sólarhring fyrir eldun. Í svölu veðri má einnig 
setja fiskinn á skuggsælan stað í eldhúsinu undir viskastykki í nokkra tíma. 
Ekki á að hraða afþýðingunni með því að setja fiskinn undir heitt vatn eða 
með því að láta hann standa í sólarljósi. Bæði verður til að auka bakteríu-
myndun. 

Þegar fiskurinn er þiðinn ætti að elda hann innan eins til tveggja sólar-
hringa og aldrei ætti að fyrsta fiskinn á ný.

Til að fiskurinn eldist sem best og jafnast er best að taka hann út úr 
kæli hálftíma fyrir eldun svo hann nái herbergishita.

Fiskur er mikilvæg fæða ýmissa 
spendýra eins og til dæmis bjarn-
dýra, hvala og ekki síst manna. 
Fiskur hefur frá örófi alda haldið 
lífi í mönnum og er ein af ástæð-
um þess að margar elstu manna-
byggðir eru við ár og vötn. 

Fiskur er mikilvæg uppspretta 
næringarefna og talinn sérstak-
lega hollur vegna þess að fitan 
inniheldur mikið af ómega-fitu-
sýrum sem eru taldar vinna gegn 
hjartasjúkdómum. Aðeins lítill 
hluti þeirra 29.000 fisktegunda 
sem eru til í heiminum er étinn. 
Algengar tegundir matfisks eru 
þorskur, lax, ansjósur, túnfiskur, 
silungur og makríll.

Uppspretta 
næringarefna

Sushi á rætur að rekja aftur til 
fjórðu aldar fyrir Krist í Suðaustur-
Asíu. Nauðsynlegt var að geyma 
allan fisk sem veiddur var, svo 
hann var saltaður og geymdur 
þannig í nokkra mánuði.

Seinna uppgötvuðu menn að 
betra var að nota hrísgrjón sem 
legið höfðu í ediki, til geymslu 
fisksins. Hrísgrjónunum var síðan 
hent í burtu og fiskurinn borð-
aður. Vegna matarskorts var hins 
vegar einnig farið að borða hrís-
grjónin og þannig varð sushi eins 
og við þekkjum það í dag til. 
Seinna var farið að setja grænmeti 
saman við sushið.

Á áttundu öld eftir Krist barst 
sushið svo til Japan. Flestir tengja 
sushi enda við japanska menn-
ingu. 

Í kringum 1980 varð vakning í 
heilsusamlegum lífsstíl í heiminum 
og hafa vinsældir sushis aukist 
jafnt og þétt síðan. 

Sushi á sér 
langa sögu

Margir borða fisk með sítrónusneið en það hefur 
verið gert allt frá miðöldum. Þá trúðu menn 
því að sítrónusafinn myndi leysa upp bein 
sem mögulega slæðast ofan í maga við 
fiskát. Samsetningin gafst strax vel og í 
dag eru sítróna og límóna algeng inni-
haldsefni í fiskréttum þrátt fyrir að hin 
gamla trú sé löngu hrakin og gleymd.

HEFÐ SEM MÁ REKJA TIL MIÐALDA

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

Tannlæknafélag Íslands mælir 
með notkun xylitols sem 

aðalsætuefnis í tyggigúmmíi



Ingibjörg Lilja Þórmundsdóttir 
hefur alltaf haft ástríðu fyrir því 
að elda mat og bjóða heim í kvöld-
verð. Eftir að hafa oft og iðulega 
fengið spurningar um réttina 
sína ákvað hún að stofna matar-
blogg á netinu þar sem hún birt-
ir uppskriftir ásamt myndum sem 
eigin maður hennar tekur af mats-
eldinni. Slóð síðunnar er brizos.
blogspot.com en Ingibjörg eldar 
oftar en ekki rétti úr sjávarfangi. 

„Þetta er góð leið fyrir mig til 
að halda utan um uppskriftirn-
ar mínar en þar sem ég hef verið 
búsett erlendis, maðurinn minn er 

frá Serbíu og við eigum fjölskyldu 
og vini utan Íslands, set ég upp-
skriftirnar líka inn á ensku svo 
allir geti notið,“ segir Ingibjörg.

Matarblogg Ingibjargar hefur 
vakið athygli, bæði fyrir flottar 
uppskriftir og svo fyrir fallegu 
ljósmyndirnar sem birtast af 
réttunum. Ingibjörg segir mikla 
umferð um síðuna svolítið hafa 
komið sér á óvart. „Mér finnst 
þetta mjög gaman og ekki síst að 
fá fólk til að prófa að elda meira 
úr þessu frábæra hráefni sem fisk-
ur og annað sjávarfang er,“ segir 
Ingibjörg.    - jma

Uppskriftir 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA
Ingibjörg Lilja Þórmundsdóttir hefur vakið athygli fyrir metnaðarfulla bloggsíðu 
þar sem hún birtir uppskriftir að því sem hún er að elda ásamt myndum. 

Sumarlegt sjávarréttasalat með stökku hvítlauksbrauði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ingibjörg Lilja Þórmundsdóttir 
matgæðingur. 

SJÁVARRÉTTASALAT
Fyrir fjóra

250 g hörpudiskur (lítil)
250 g rækja
400 g langa eða lúða
2 stk. límónur, safi og börkur
1 stk. rauður chili-pipar, fín-
saxaður
1 stk. lítil rauð paprika, 
skorin smátt
1 stk. lítil gul paprika, skorin 
smátt
1 stk. hvítlauksrif, pressað 
eða fínsaxað
1 msk. engifer, fínt saxað
4 msk. góð ólífuolía
½ gúrka, kjarnhreinsuð, skor-
in smátt
1 búnt af fersku kóríander, 
saxað
4-5 stk. vorlaukar, fínt sax-
aðir
1 tsk. arómat
salt og pipar eftir smekk

Skerið fisk og 
hörpudisk í 
smáa ten-
inga og setjið 
í skál með 
rækjum. Rífið 
límónubörkinn 
smátt, setjið út í 
blönduna og kreist-
ið safann úr ávextinum 
yfir. Bætið við olíu, salti, 
pipar, arómati, chili, papr-
iku og engifer. Blandið 
því varlega saman við 
sjávarfangið. Látið 
blönduna í skálinni 
liggja í leginum 
í minnst tvær 
klukkustundir en því lengur því 
betra. Það getur verið gott að 
gera réttinn kvöldið áður en 
áætlað er að bera hann fram 
og setja þá lok yfir skálina eða 
plastfilmu yfir nóttina. Rétt áður 
en rétturinn er brotinn fram er 

gúrku, vorlauk og 
kóríander bætt 
saman við blönd-

una en gott er 
að skilja örlítið 

eftir af kóríander 
til að skreyta með.   

FLJÓTGERT STÖKKT 
HVÍTLAUKSBRAUÐ

2 baguette-brauð
nokkrir dropar af ólífu-

olíu
1-2 hvítlauksrif

Skerið brauðið á ská 
í þunnar sneiðar. 

Leggið sneiðarnar á 
bökunarplötu, hellið nokkr-

um dropum af olíu yfir brauðið 
og grillið sneiðarnar í 200 
gráðu heitum ofni í 2-3 mínútur 
á hvorri hlið. Þegar brauðið er 
tekið út úr ofninum skal hver 
sneið nudduð með hvítlauksrifi 
til að fá hvítlauksbragðið. 

SUMARLEGT SJÁVARRÉTTASALAT 
MEÐ STÖKKU HVÍTLAUKSBRAUÐI

FA

www.frettabladid.is   |   512 5000

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á visir.is eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi
Bónus, Selfossi
Krónan, Selfossi
N1 Fossnesti, Selfossi
Olís, Selfossi
Samkaup Úrval, Selfossi
Bjarnabúð, Brautarhóli (Reykholti)
Minni Borg, Grímsnesi
Verslunin Árborg, Árnesi
Þrastalundur, Grímsnesi
Bónus, Hveragerði
N1, Hveragerði
Samkaup Strax, Laugarvatni

Samkaup Strax, Flúðum
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum, Hellu
N1, Hvolsvelli
Söluskálinn Björk, Hvolsvelli
N1, Vík
Krónan, Vestmannaeyjum
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Skýlið, Vestmannaeyjum
Vöruval, Vestmannaeyjum

GÓÐAR 
FRÉTTIR 
FYRIR 
SUÐUR-
LAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 23 stöðum 
á Suðurlandi og 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi

Suðurland
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VIÐ MÆLUM MEÐ…

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

... FISKI Á GRILLIÐ  Góðar fiski-
grindur fást víða í búsáhaldaverslun-
um. Með þeim verður leikur einn að 
grilla nýmetið og síður hætta á að 
fiskurinn festist við grillgrindina.

... RAUÐSPRETTU Á SMUR-
BRAUÐI  Steikt rauðspretta á rúg-
brauði með remúlaði, laxarós, kavíar, 
rækjum, spergli og sítrónu. Frábær 
máltíð. Fæst til dæmis í Jómfrúnni 
í Lækjargötu 4 en gott smurbrauð 
fæst líka á Scandinavian á Lauga-
vegi 24.

... 

SJÁVARRÉTTUM FYRIR 
BYRJENDUR  Það tekur smá 
tíma fyrir fólk að þróa bragðlauk-
ana fyrir ýmsa sjávarrétti á borð við 
kræklinga, kolkrabba og smokkfisk. 
Sumir sjávarréttir henta breiðari hópi 
fólks og ef von er á fólki í mat sem 
ekki hefur smekk fyrir öllum ávöxt-
um hafsins er gott að framreiða  til 
dæmis lax, lúðu og hörpuskel.

... ÆVINTÝRASIGLINGU  með 
Sæferðum frá Stykkishólmi. Siglt er 
um eyjarnar og fjölbreytt fuglalífið 
skoðað. Hápunkturinn er þegar plóg-
ur er settur út og upp koma ýmis skel-
dýr. Gestir fá svo að smakka, til dæmis 
hörpuskel og ígulkerjahrogn.

Njóttu
þess heima

Þú hringir bara í 527 5000 og segir okkur hvað 
þig langar að borða og sækir svo stuttu seinna. 

Þú sérð matseðilinn á www.grillhusid.is.

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, www.grillhusid.is

afsláttur
af sóttum mat

20%
Nú getur þú notið þess að borða ljúffengan 
mat frá Grillhúsinu heima, því nú býður 
Grillhúsið þér að taka matinn með heim.
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Fluggarðar Skýli
101 Reykjavík
Glæsilegt flugskýli!!!

Stærð: 76,5 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 7.025.000

Verð: 0
RE/MAX SENTER KYNNIR:Fluggarða sem er alhliða skýli. Skýlið var nýlega endurnýjað í hólf og gólf
og hentar fyrir fjölbreytta starfsemi. Geymsluloft eru fyrir ofan sitt hvorn vænginn. Svæðið er lokað með
gönguhliði og fjarstýrðu aksturshliði. Steinlagt plan er fyrir framan skýlið, halogen lýsing með
FJARSTÝRINGU í öllu skýlinu, skýlið allt einangrað að innan og gifsklætt, mikil lofthæð í miðrými.
FRAMTÍÐARSTAÐSETNING  í Vatnsmýrinni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Mikið endurnýjað flugskýli

899 6753

8622001

Goðheimar 23
104 Reykjavík
Björt og falleg hæð

Stærð: 135,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 25.650.000

Verð: 30.900.000
Venni og RE/MAX Senter hafa tekið í einkasölu mjög fallega sérhæð á þessum frábæra stað.
Íbúðin er á 2. hæð og telur þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum, eldhús með ágætri innréttingu og
borðkrók, bjarta stofu og borðstofu með útgengi á svalir, baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottahús
og sérgeymslu. Íbúðin er sérlega björt og falleg og henni fylgir bílskúrsréttur skv eiganda.
Kíkið í kaffi á sunnudaginn, Vernharð sölufulltrúi RE/MAX Senter tekur á móti ykkur.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnud. 15.5. frá kl 18.30 til 19.00

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

0

699 7372

Hringbraut 27
220 Hafnarfjörður
Fæst gegn yfirtöku plús milljón

Stærð: 76,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Fasteignamat: 15.150.000

Verð: 16.900.000
CA 15,9 MILL Á 4,35% GETA FYLGT, GREIÐSLUBYRÐI CA 60 ÞÚS PR MÁN
Húsið er steinsteypt frá 1930 og stendur innarlega á lóðinni. Íbúðin er á jarðhæð og er skráð 76,8 fm².
Gengið er beint inn í eldhús með þokkalegri innréttingu og nýrri eldavél. Svefnherbergin eru tvö og er
annað þeirra nýtt sem borðstofa. Gengið er úr stofunni inn á baðherbergið, sem er flísalagt með
sturtu.Nýjir franskir gluggar eru í íbúðinni og rafmagn var yfirfarið. Skólplagnir voru fóðraðar ca 2000.
Íbúðinni fylgir bílastæði.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Mánud. 16.5. frá kl 17.00 til 17.30

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

0

699 7372

Hringbraut 119
107 Reykjavík
Gullfalleg 2ja herb íbúð

Stærð: 50 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 11.150.000

Verð: 14.500.000
Íbúðin er á 2. hæð í góðu fjölbýli með lyftu, við Hringbrautina en snýr þó að Lágholtsvegi og er gengið
inn þaðan.Íbúðin telur stofu, svefnherbergi, eldhús,baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og geymslu
innan íbúðar.Á stofu er gegnheilt parket, eldhúsið var endurnýjað 2009 með nýrri innréttingu og
vönduðum tækjum,baðherbergið var endurnýjað með nýrri innréttingu 2009,húsið var sprunguviðgert
og málað 2008-2009 ásamt því að þak var yfirfarið og kvistar lagfærðir.Ljósleiðari er kominn í íbúð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnud. 15.5. frá kl 17.30 til 18.00

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

0

699 7372

Kvíslartunga 42
270 Mosfellsbær
Glæsilegt og vandað einbýli

Stærð: 255,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 47.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.000.000

Venni og RE/MAX Senter hafa tekið í einkasölu glæsilegt og mjög vandað einbýlishús á frábærum stað. Húsið
skiptist á eftirfarandi hátt:
Góð, flísalögð forstofa með miklu skápaplássi,innangengt í tvöfaldan flísalagðan bílskúr og rúmgott herbergi,
Stofan  og  borðstofan  eru  samliggjandi,mjög  rúmgóðar  með  mikilli  birtu  og  lofthæð.Eldhús  er  opið  inn  frá
borðstofu með vandaðri innréttingu og tækjum,eyja er í eldhúsinu sem er flísalagt.Svefnherbergin eru 5 og eru
öll  parketlögð  og  mjög  rúmgóð,  eitt  þeirra  er  nýtt  sem sjónvarpsherbergi.Hjónaherbergið  er  sérlega  veglegt
með  sér  baðherbergi  ásamt  góðu  fataherbergi.Baðherbergið  er  flísalagt  með  fallegri  innréttingu,baðkar  og
sturta.Gestabaðherbergið er flísalagt og með fallegri innréttingu.Þvottahúsið er flísalagt með góðum skápum
og innréttingu.Útgengt er frá borðstofu út í garð,fallegur arinn er í stofu.Setustofa þar sem einnig er útgengt í
garð.  Lagnakerfið  frá  Rehau.Residental  sprinklerkerfi  í  öllum  svefnherbergjum  og  bílskúr.  Lokað
snjóbræðslukerfið með frostlög. Lagt er  fyrir bræðslu í vesturpall.Tvöfalt gólfhitakerfi.Blöndunartæki frá VOLA.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Mánud. 16.5. frá kl 18.00 til 18.30

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

0

699 7372

Stigahlíð 58 
105 Reykjavík
Fallegt einbýli á vinsælum stað

Stærð: 265 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 66.500.000

Verð: 95.000.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Eitt  af  glæsilegri  húsum  höfuðborgarinnar.  Húsið  er  á  einni  hæð  með
innbyggðum 47 fm bílskúr sem hefur verið innréttaður sem 2ja herbergja íbúð með sérinngang. Byrjað var að
byggja húsið 1992 en því var í raun lokið 2001-2002 þegar núverandi eigendur keyptu og kláruðu og því eru
allar  innréttingar  í  húsinu  nýlegar.  Í  aðaleigninni  eru  þrjú  svefnherbergi,  stofa,  borðstofa,  eldhús  og
baðherbergi. Garðurinn er sérlega glæsilegur og var hönnun hans í höndum Stanislas Bohic. Öll gólf eru lögð
marmara nema í aukaíbúð. Eignin er mjög íburðarmikil  og er stórkostlega staðsett innst í  botnlangagötu við
hlið Hamrahlíðarskóla. Allar upplýsingar gefa Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is eða Gunnar
Sverrir 862-2001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 16.00 - 16.30

899 6753

8622001

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Glæsileg íbúð á efstu hæð

Stærð: 102,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 20.750.000

Verð: 23.500.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilega íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með svölum í austur/suður.
Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu, svalir á tvo vegu með miklu útsýni,
þvottahús/geymslu innan íbúðar auk stæðis í bílageymslu. Húsið er vandað og sameign öll hin
snyrtilegasta. Allar innréttingar eru úr eik, granít borðplata í eldhúsi, gólefni er eikarparket og
Mustangflísar.
Allar frekari upplýsingar um eignina gefur Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 15. maí kl 17-17.30

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

899 6753

7772882

Mosprýði 5
210 Garðabær
Vandað og fjölskylduvænt parhús

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 21.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilegt og vandað uppsteypt parhús í hrauninu í Garðabæ.
Húsið er staðsteypt og skiptist í 4 svefnherbergi, opið eldhús og stofu, miðrými og stóran bílskúr auk
geymslu og þvottahúss. Gert er ráð fyrir pöllum og lagnir komnar fyrir heitan pott. Húsið skilast pússað
að utan og veggir að innan, einangrað loft, gluggar og hurðir í komið, sjá nánari lýsingu á
www.remax.is. Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru

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

899 6753

7772882
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Elston Gunn og Shadow 
Blasters

1  Hann var skírður 
Robert Allen Zimmer-

man, en kallaði sig Elston 
Gunn um skamma hríð 
áður en hann tók upp lista-
mannsnafnið Bob Dylan.

2 Dylan fæddist í borg-
inni Duluth í Minnesota-

fylki og ólst upp í bænum 
Hibbing.

3 Dylan er ekki eini íbúi 
Hibbing í Minnesota 

sem náð hefur frægð og 
frama. Körfuboltagoðsögn-
in Kevin McHale er líka 
ættuð þaðan.

4 Dylan var skráður í 
Minnesota-háskóla í 

þrjár annir. Litlum sögum 
fer af námsárangri hans.

5 Í háskólanum var hann 
meðlimur í bræðrafélag-

inu Sigma Alpha Mu.

7 Árið 1961 fór hann á 
puttanum til New York 

og hitti þar átrúnaðargoð 
sitt, þjóðlagasöngvarann 
Woody Guthrie, sem lá fár-
veikur á spítala.

Skákáhugamaðurinn Dylan

8 Dylan hefur alla tíð 
verið mikill áhuga-

maður um bandarísku 
borgarastyrjöldina og allt 
sem henni tengist.

9 Dylan 
heillaðist 

af leikar-
anum James 
Dean eftir 
að hafa séð 
kvikmyndina 
Rebel Without 

a Cause á unglingsárum.

10 Þegar Dylan bjó í 
Greenwich Village 

hverfinu í New York á sjö-
unda áratugnum gerðist 
hann gríðarlegur skák-
áhugamaður.

11 Dylan virðist vera 
áhugamaður um 

heimili rokkara. Árið 1987 
skoðaði hann Graceland, 
árið 2008 bankaði hann upp 
á hjá íbúum æskuheimilis 
Neils Young í Winnipeg og 
ári síðar fór hann í skoð-
unarferð um heimili Johns 
Lennon í Liverpool.

12 Eftirlætiskvikmynd 
Dylans er hin franska 

Tirez sur le pianiste eftir 
François Truffaut.

Jóhannes skírari og Albert 
Einstein

13 Þegar Dylan skrif-
aði undir sinn fyrsta 

plötusamning við Columbia 

laug hann því að framleið-
andanum John Hammond 
að hann væri munaðarlaus.

14 Sjálfur hefur Dylan 
gefið út 43 hljóm-

plötur.

15 Talið er að Dylan hafi 
alls selt yfir hundrað 

milljónir eintaka af plötum 
sínum.

16 Árið 1962 fór Dylan 
til London til að leika 

í sjónvarpsleikritinu Mad-
house on Castle Street, þar 
sem hann lék m.a. Blowin‘ 
in the Wind, sem þá var 
enn ekki komið út. Eina 
eintakinu af myndinni var 
hent í vorhreingerningu 
BBC árið 1968.

17 Platan Another Side 
of Bob Dylan frá 1964 

var öll tekin upp á einu 
kvöldi.

18 Nafntoguðu fólki 
hefur gjarnan brugð-

ið fyrir í textum Dylans. 
Á plötunni 
Highway 61 
Revisited frá 
1965 koma 
t.d. Jóhannes 
skírari, Cecil 
B. DeMille, F. 
Scott Fitzger-
ald, Albert Einstein, Ezra 
Pound, T.S. Eliot og Guð 
almáttugur allir við sögu.

19 Þótt þjóðlagaunnend-
ur hafi sopið hveljur 

þegar Dylan fór að spila 
rokk árið 1965 gaf hann út 
fyrsta rokklagið sitt árið 
1962, smáskífuna Mixed-
Up Confusion.

20 Dylan samdi lagið 
Hurricane um boxar-

ann Rubin Carter eftir að 
hafa heimsótt hann í fang-
elsi, en þar sat Carter árum 
saman saklaus fyrir morð.

21 Lengsta Dylan-lagið 
sem komið hefur út á 

plötu er Highlands á Time 
Out of Mind. Það er heilar 
16 mínútur og 32 sekúndur.

22 Like a Rolling Stone, 
lag Dylans, var valið 

besta lag allra tíma af Roll-
ing Stone tímaritinu árið 
2004.

Besti afi í heimi

23 Afi og amma Dylans í 
móðurætt fluttust til 

Bandaríkjanna frá Úkraínu 
en móðurafi hans og amma 
frá Litháen.

24 Abram Zimmerman, 
faðir söngvarans, 

var mjög efnilegur hafna-
boltaleikmaður áður en 
hann veiktist af mænusótt 
snemma á þrítugsaldri.

25 Fyrsta eiginkona 
Dylan, Sara Lownds, 

starfaði sem Playboy-
kanína.

26 David Zimmerman, 
bróðir Dylans, starf-

ar sem plötuframleiðandi.

27 Jakob, sonur Dylans, 
er tónlistarmaður.

28 Alls á Dylan sex börn 
og níu barnabörn. Á 

bílnum hans er stuðara-
límmiði sem á stendur 
„Besti afi í heimi“.

Maður með mönnum

29 Yfir 2.000 listamenn 
hafa hljóðritað lög 

Dylans.

30 Eftir að Elvis Presley 
lést yrti Dylan ekki á 

nokkurn mann í heila viku.

31 Dylan kynnti með-
limi Bítlanna 

fyrir marijúana neyslu á 
Delmonico-hótelinu í New 
York árið 1964.

33 Í lagi 
sínu 

Thunder on 
the Mountain 
fer Dylan 
fögrum 
orðum um 
R’n’B-söng-

konuna Aliciu Keys.

34 Um miðjan níunda 
áratuginn bankaði 

Dylan upp á hjá pípar-
anum og Lundúnabú-
anum Dave. Dave var 
ekki heima en konan 
hans sagði að hann væri 
væntanlegur. Það var ekki 
fyrr en Dylan var búinn 
að bíða dágóða stund inni 
í eldhúsi sem það kom upp 
úr dúrnum að Dylan hafði 
farið húsavillt og Dave 
pípari var ekki Dave Stew-
art í Eurythmics.

35 Nokkur óvænt 
lög eftir aðra sem 

Dylan hefur tekið á tón-
leikum: Dancing in the 
Dark (Bruce Springsteen), 
Brown Sugar (The Roll-
ing Stones), London Call-
ing (The Clash), Hallelujah 
(Leonard Cohen).

36 Dylan hefur samið 
tvö lög með Gene 

Simmons í Kiss. Þau komu 
út á sólóplötu þess síðar-
nefnda frá árinu 2004, plöt-
unni Asshole.

37 Dylan hefur líka 
samið lög með 

George Harrison, Bono, 
Willie Nelson og Michael 
Bolton.

38 Dylan kallaði 
tónlistar manninn 

Smokey Robinson eitt sinn 
„mesta ameríska skáldið“.

Áhrifamikið 
afmælisbarn
Einn merkasti tónlistarmaður sögunnar fagnar sjötugsafmæli 
sínu eftir tíu daga. Af því tilefni tóku Kjartan Guðmundsson og 
Ölvir Gíslason saman sjötíu atriði sem þú vissir kannski ekki 
um Bob Dylan, eitt fyrir hvert ár sem hann hefur lifað.

6 Fyrsta hljóm-
sveitin sem 

Dylan stofnaði 
hét The Shadow 
Blasters.

Hafnaði Woodstock

39 Dylan rauk út í fússi 
þegar ritskoðarar CBS 

meinuðu honum að spila 
lagið Talkin‘ John Birch 
Paranoid Blues í þætti Eds 
Sullivan árið 1963.

40 Dylan hefur spilað 
öll lögin af Blonde on 

Blonde (1966) á tónleikum, 
fyrir utan tvö: Temporary 
Like Achilles og Sad Eyed 
Lady of the Lowlands.

41 Árið 1964 fór Óttar 
Felix Hauksson 30 

sinnum í Tónabíó til að sjá 
Bítlamyndina A Hard Day‘s 
Night. Áratug síðar gerði 
hann sér ferð til Bandaríkj-
anna til að sjá Bob Dylan, 
sem þá var í fyrstu tón-
leikaferð sinni í átta ár.

43 Dylan hafnaði því að 
troða upp á Wood-

stock-tónleikahátíðinni 1969.

44 Dylan hefur tvisvar 
spilað á saxófón á 

sviði: Á tveimur tónleikum 
árið 1981 blés hann í sax-
inn á meðan æskuvinur 
hans Larry Kegan (sem var 
bundinn við hjólastól) söng 
Chuck Berry-slagarann No 
Money Down.

45 Dylan spilaði tvisvar 
austan við Járntjaldið. 

Árið 1985 var hann gestur 
á ljóðahátíð í Moskvu og 
1987 spilaði hann í Austur-
Berlín.

46 Lengstu tónleikar sem 
Dylan hefur haldið 

voru í klúbbnum Toad‘s 
Place í New Haven, 12. 
janúar 1990. Hann spilaði 
50 lög og spilaði í fjóra tíma 
(með tveimur hléum).

47 Bassaleikarinn Tony 
Garnier hefur spilað á 

fleiri tónleikum með Dylan 
en nokkur annar: á þriðja 
þúsund tónleika frá 1989.

48 Lagið sem Dylan hefur 
oftast flutt á tónleik-

um, yfir 2.000 sinnum, er 
All Along the Watchtower. 
Hann hefur einnig sagt að 

útgáfa Jimi Hendrix af lag-
inu sé sú besta.

Á rölti um Miklatún

49 Dylan hefur spilað 
tvisvar hér á landi, 

árin 1990 og 2008.

50 Kannski var engin 
furða að Dylan virtist 

hálfhvekktur þegar hann 
lenti á Keflavíkurflug-
velli 26. júní 1990. Hann 
þurfti að bíða í tólf tíma á 
JFK-flugvelli í New York á 

meðan gert var við vélar-
bilun í Boeing-vél Flug-
leiða.

51 Dylan gisti á Hótel 
Esju fyrir tónleika 

sína á Íslandi 1990. Fyrir 
tónleikana fékk hann lánað 
reiðhjól og hjólaði niður í 
Laugardalshöll.

52 Bubbi Morthens hit-
aði upp fyrir Dylan 

í Höllinni. Í grein um tón-
leikana sem birtist í breska 
Dylan-tímaritinu The 
Telegraph var Bubbi lof-
aður í hástert.

53 Ekki var nóg með að 
Bubbi Morthens hitaði 

upp fyrir Dylan í Laugardals-
höllinni 1990; sjálfur Egill 
Helgason kynnti hann á svið.

54 Fyrsta lagið á tón-
leikum Dylans 

í Höllinni 1990 var 
Subterranean Homesick 
Blues. Á tónleikunum 2008 
var fyrsta lagið Stuck 
Inside of Mobile with the 
Memphis Blues Again.

55 Á Reykjavíkurtón-
leikunum 1990 nefndi 

Bob á milli laga að Íslands-
för hans myndi kæta sveit-
unga hans í Minnesota, þar 
sem víkingar hefðu fyrstir 
manna numið þar land.

32Bill 
Wyman, 

fyrrum bassa-
leikari Rolling 
Stones, kallaði 
Blood on the 
Tracks frá 1974 
„einu gallalausu 
plötu“ Dylan.

42 Einu tónleikar Dylans í fullri lengd á árunum 
1966-1974 voru á Isle of Wight tónleikahátíðinni 

á Englandi sumarið 1969. John Lennon og Ringo Starr 
voru á meðal áhorfenda og spiluðu tennis við Bob 
fyrir tónleikana.

NORDICPHOTOS/GETTY
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56 Áður en hann spilaði It‘s 
Alright Ma (I‘m Only Bleed-

ing) í Höllinni 1990 tók hann fram 
að lagið tengdist ekki hans eigin 
móður á nokkurn hátt.

57 Þegar Dylan spilaði á 
Íslandi 2008 gisti hann á 

Hótel Borg. Skömmu fyrir tón-
leikana sást hann á rölti um 
Miklatún.

Fyrsti rapparinn

58 Rapparinn Ice-T kallaði 
Dylan eitt sinn „fyrsta rapp-

arann“ í viðtali.

59 Í útvarpsþætti sínum Theme 
Time Radio Hour fór Dylan 

með nokkrar línur úr rapplaginu 
vinsæla Mama Said Knock You 
Out með LL Cool J. Dylan rappaði 
einnig með Kurtis Blow árið 1986.

60 Dylan hefur einnig lýst yfir 
aðdáun sinni á téðum Ice-

T, Public Enemy og fleiri rapp-
sveitum.

61 Hann hefur þó lýst því yfir 
að honum leiðist margt 

nútíma-hipphopp og hvetur nýja 
rappara til að hafa í huga að 
minna sé oft meira í þeim efnum.

Grunsamlegur gamlingi

62 Í endurminningum sínum, 
Chronicles, vol. 1, segir 

Dylan frá því að hann hafi einu 
sinni séð vofu Johns Wilkes 
Booth, morðingja Abrahams Lin-
coln, á bar í New York.

63 Í kringum 1970 varð Dylan 
fyrir stöðugu ónæði frá 

furðufuglinum A.J. Weberman, 
sem gramsaði m.a. reglulega í 
öskutunnunum hans og þróaði út 
frá því nýja vísindagrein: rusl-
fræði (garbology). Í kjölfarið 
gramsaði hann í rusli hjá fleira 
frægu fólki og gaf út bók um 
niður stöður sínar.

64 Árið 1999 kom Dylan fram 
í gamanþættinum Dharma 

& Greg.

65 Dylan lék aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni Masked and 

Anonymous árið 2003.

66 Árið 2004 kom Dylan fram 
í sjónvarpsauglýsingu fyrir 

nærfataframleiðandann Vic-
toria‘s Secret.

67 Í október 2001 var Dylan 
meinað að komast baksviðs 

á sínum eigin tónleikum í Oregon-
fylki Bandaríkjanna. Öryggis-
verðirnir þekktu hann ekki.

68 Í júlí árið 2009 var Dylan 
yfirheyrður af lögreglu í 

New Jersey eftir að nágranni 
kvartaði undan „grunsamlegum 
gömlum manni“ í garðinum 
sínum. Söngvarinn var á hljóm-
leikaferð og ákvað að skella sér í 
göngutúr um hverfið.

69 Dylan var fyrst tilnefndur 
til bókmenntaverðlauna 

Nóbels árið 1997. Hann hefur 
margoft verið tilnefndur síðan en 
aldrei unnið.

70 Í dag býr Dylan í Malibu í 
Kaliforníuríki.

Heiðurstónleikar í Hörpu
Bob Dylan fagnar sjötugsafmæli sínu 
þriðjudaginn 24. maí næstkomandi og heldur 
einnig upp á hálfrar aldar starfsafmæli í ár. Af 
því tilefni verða haldnir tónleikar í Hörpu, nýja 
tónlistar- og ráðstefnuhúsinu, laugardaginn 
28. maí þar sem einvalalið íslensks tónlistar-
fólks heiðrar tónlistarmanninn.

Hljóðfæraleikur verður að mestu í höndum 
Memfismafíunnar á tónleikunum, en meðal 
þeirra sem stíga á svið má nefna Björgvin Hall-
dórsson, Bubba Morthens, Ólöfu Arnalds, KK, 
Lay Low, Helga Björnsson og Pál Rósin kranz. 
Þá mun eina sérhæfða Dylan-sveit Íslands, 
Slow Train, einnig koma fram á tónleikunum. 
Kynnir verður útvarpsmaðurinn Ólafur Páll 
Gunnarsson.

Hægt er að nálgast miða á tónleikana á 
vefsíðunni Miði.is.
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HORNSTEINN
Langþráð skref var stigið í vikunni 
þegar hornsteinn var lagður að 
fyrstu rússnesku rétttrúnaðar-
kirkjunni á Íslandi milli Nýlendu- 
og Mýrargötu og fyrsti steinninn 
blessaður. Biskup kirkjunnar og 
prestar önnuðust athöfnina að 
viðstöddum, meðal annarra, 
forseta Íslands, biskupi Íslands 
og biskupi kaþólskra.

Sjónarhorn
Ljósmynd: Valgarður Gíslason

Fyrir réttum 46 árum, 14. maí árið 1955, var Varsjárbandalagið stofnað 
formlega. 

Þar var um að ræða varnarsamstarf Sovétríkjanna og sjö annarra 
Austur-Evrópuríkja, Búlgaríu, Ungverjalands, Austur-Þýskalands, 
Póllands, Albaníu, Tékkóslóvakíu og Rúmeníu. 

Ríkin höfðu í raun verið undir áhrifavaldi Sovétríkjanna allt frá stríðs-
lokum, en þegar Vestur-Þýskaland gekk í Atlantshafsbandalagið, NATO, 
árið 1955, brugðist Sovétríkin við með þessum hætti.

Samningurinn var undirritaður í Varsjá í Póllandi, eins og gefur að 
skilja, og bar yfirskriftina: „Samningur um vináttu, samvinnu og gagn-
kvæma aðstoð.“ Höfuðstöðvar bandalagsins voru þó staðsettar í Moskvu.

Í inngangi samningsins segir að aðild V-Þýskalands að NATO „auki 
hættu á nýju stríði og ógni þjóðaröryggi friðelskandi ríkja“.

Ekki er hægt að segja að lognmolla hafi ríkt í þessum félagsskap, 
enda brugðust Sovétmenn harkalega við öllu andófi innan bandalagsins. 

Aðeins ári eftir stofnun þess sagði ríkisstjórn Imre Nagy í Ungverja-
landi sig frá aðild sem leiddi til þess að sovéski herinn réðist inn í landið, 
setti stjórnina af og tók Nagy af lífi tveimur árum síðar.  

Árið 1962 var Albanía rekin úr bandalaginu eftir að hafa bundist Kína 
of nánum böndum. Þótti albönskum stjórnvöldum sem Nikita Krútsjoff, 
leiðtogi Sovétríkjanna, væri búinn að snúa baki við hreinræktaðri marx-
ískri hugmyndafræði og voru þeir þess vegna settir út af sakramentinu.

Sex árum síðar fór að örla á umbótavilja í lýðræðisátt í Tékkóslóvakíu. 
Við það tóku hin bandalagsríkin sig saman og börðu niður anstöðu með 
vopnavaldi.

Eftir því sem leið á níunda áratuginn fór hins vegar að fjara undan 
Varsjárbandalaginu með breyttri stefnu stjórnvalda í Moskvu og frelsis-
öldunni sem reið yfir Austur-Evrópu á árunum 1989 til 1991.

Austur-Þýskaland gekk úr bandalaginu þegar það sameinaðist vestur-
hlutanum árið 1990 og eftir það gekk hvert ríkið af öðru úr skaftinu.

Í mars árið 1991 var hernaðararmur bandalagsins lagður niður og í 
júlí sama ár markaði síðasti fundurinn endalok bandalagsins og í raun 
Kalda stríðsins. - þj

 Heimildir: History.com og Wikipedia

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1955

Átakalínurnar skýrðust með 
stofnun Varsjárbandalagsins
Varsjárbandalagið var stofnað á þessum degi árið 1955 sem mótvægi við 
aukin áhrif Atlantshafsbandalagsins í Evrópu. Það leið undir lok árið 1991.

NÍKÍTA 
KRÚTSJOFF 
Leiðtogi 
Sovétríkjanna 
þegar Varsjár-
bandalagið 
var stofnað 
árið 1955.
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Tilboðin gilda  12. - 15. maí  
eða meðan birgðir endast
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

Salaskóli í Kópavogi hélt upp á tíu ára afmæli sitt í gær. 
Nemendur og starfsfólk tóku á móti gestum og sýndu 
afrakstur vinnu sinnar í vetur. „Fólki var boðið í veislu 
milli tólf og hálf tvö og skólinn var skreyttur hátt og lágt 
eins og í góðum afmælisveislum,“ segir Hafsteinn Karls-
son, skólastjóri Salaskóla. „Skólakórinn tók á móti gestum. 
Það voru sýningar um allan skólann sem voru bæði eitt-
hvað fyrir eyra og auga,“ segir Hafsteinn en einnig var 
skólasagan í myndum til sýnis.

 „Ég var fyrsti starfsmaður skólans,“ segir Hafsteinn og 
bætir við að sex starfsmenn hafi fylgt skólanum frá upp-
hafi. Að sögn Hafsteins voru 76 nemendur í skólanum fyrsta 
árið í 1. til 4. bekk og starfsmenn skólans voru tólf. Skólinn 
hefur stækkað jafnt og þétt síðan og nú eru nemendur um 
470 í 1. til 10. bekk og starfsmenn um sjötíu. Fyrstu nem-
endurnir útskrifuðust 2006.

Hafsteinn segir að margt hafi breyst á þeim tíu árum sem 
liðin eru frá stofnun skólans. „Hugmyndir í samfélaginu 
um hvernig skólar eigi að vera hafa breyst. Til dæmis hug-
myndin um einstaklingsmiðað nám var að fara á flot um 
þetta leyti. Það var eitt af því sem við tókum upp strax. 
Við vildum vera skóli sem kæmi til móts við hvern og einn 
nemanda og þann þroska sem hann hefur.“

Hvernig finnst ykkur hafa tekist að koma á einstaklings-
miðuðu námi? „Við erum nokkuð sátt,“ segir Hafsteinn og 
heldur áfram: „Við höfum alltaf litið svo á að námsfram-
boð og nálgun ætti að vera fjölbreytt þannig að nemendur 
þyrftu ekki allir að gera það sama á sama tíma. Það væri 
hægt að nálgast þau markmið sem koma fram í aðalnám-
skrá á mismunandi hátt, miða við áhuga, getu og þarfir 
hvers og eins.“

Hafsteinn segir að alltaf megi gera betur. „Við erum 
að nota tíu ára afmælið til að taka okkur í gegn í ýmsum 
málum, sérstaklega þó hvað varðar einstaklingsmiðaða 
námið,“ segir Hafsteinn og tekur fram að þegar skólar 
fara af stað sé mikill kraftur, áhugi og samstaða til staðar. 
„Þegar líður á festast menn í hefðum og venjum og staðna 
kannski. Í vetur höfum við verið að skoða okkur og athuga 
hvernig við viljum hafa skólann, hvað við viljum skerpa og 
hverju henda út.“ martaf@frettabladid.is

SALASKÓLI Í KÓPAVOGI:  TÍU ÁRA

Skólinn skreytt-
ur hátt og lágt

FYRSTI STARFSMAÐUR SALASKÓLA Að sögn Hafsteins hafa hugmyndir 
um hvernig skólar eigi að vera breyst mikið á tíu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu vegna andláts eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa, 

Júlíusar Reynis Ívarssonar 
frá Móbergi á Rauðasandi, til heimilis 
að Fálkagötu 6, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Maríuhúsi, 
Landspítala og endurhæfingardeildar að Landakoti 
fyrir góða umönnun.

Jóhanna Gunnlaugsdóttir
Haukur Júlíusson   Ingibjörg Jónasdóttir
Gunnlaugur A. Júlíusson  Sigrún Sveinsdóttir
Ingibjörg Júlíusdóttir   Bragi Guðjónsson
Anna G. Júlíusdóttir    Hjálmar Axelsson
afabörn og langafabörn Föðursystir mín,

Guðrún Árnadóttir
áður Miðtúni 70, Reykjavík,

lést á heimili sínu Sóltúni 2 þann 25. apríl. Jarðarförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Starfsfólki Sóltúns eru færðar alúðarþakkir fyrir 
einstaka umönnun og hlýju í hennar garð.

Elfar Eiðsson

Móðir okkar,

Gunnfríður Ása 
Ólafsdóttir 
(Lóló) 
Hrafnistu Reykjavík, áður Lindarbraut 
2, Seltjarnarnesi, 

er látin. Útför hennar verður gerð frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík fimmtudaginn 19. maí kl. 3.

Ólafía Ingibjörg Gísladóttir
Auðun Pétur Gíslason
Viggó Kristinn Gíslason
og aðrir vandamenn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jens Jóhannes Jónsson 
Dalseli 33, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi laugardaginn 
7. maí, verður jarðsunginn frá Áskirkju í Reykjavík 
mánudaginn 16. maí kl. 15.00.

Sólveig Ásbjarnardóttir
Anna Jensdóttir  Sigurður V. Viggósson
Ásbjörn Jensson  Vilborg Tryggvadóttir Tausen 
Jón Haukur Jensson  Berglind Björk Jónasdóttir 
Ástríður Jóhanna Jensdóttir Ragnar Kjærnested 
Erla Sesselja Jensdóttir Gunnar Friðrik Birgisson 
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Árni Guðjón Jónasson
Heiðmörk 13, Hveragerði,

lést á hjúkrunarheimilinu Kumbaravogi þriðjudaginn 
10. maí. Jarðarförin auglýst síðar.

Sigurður Árnason   Guðlaug Ragnarsdóttir
Bjarni Árnason   Gubjörg Jóhannsdóttir
Kristján Þór Hansen   Sigurbjörg Egilsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bergþóra Kristjánsdóttir
Húnabraut 7, Blönduósi,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Blönduóss mánudaginn 
9. maí. Útför verður gerð frá Blönduósskirkju 
laugardaginn 21. maí klukkan 11.00.

Þórunn Pétursdóttir
Kristján Pétursson
Pétur Arnar Pétursson Helga Lóa Pétursdóttir
Guðrún Soffía Pétursdóttir Guðjón Guðjónsson
ömmubörn, langömmubörn og aðrir aðstandendur.

Bróðir okkar og mágur,

Kristján Ólafsson 
áður til heimilis að Hörgslandi, 
Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð 6. maí. Útför hans fer fram 
frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 17. maí kl. 13.30. 
Blóm vinsamlegast afþökkuð.

Loftur Ólafsson    Valgerður Gísladóttir
Guðmundur Ólafsson
Sigríður Ólafsdóttir   Ingvar Guðmundsson

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Eyglóar Þórðardóttur
frá Laugarvatni,

sem lést miðvikudaginn 13. apríl.  
Einnig færum við þeim sérstakar þakkir sem studdu 
hana í veikindum hennar.

Jón G. Óskarsson Kolbrún Leifsdóttir
Þórður Óskarsson Ingunn Gylfadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir sendum við öllum sem 
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 
og útför ástkærrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Þóreyjar Einarsdóttir
kennara, Mávahlíð 23, Reykjavík.

Smári Þórarinsson
Örvar Þóreyjarson Smárason  Birgitta Birgisdóttir
Vala Smáradóttir                    Illugi Torfason
Adda Smáradóttir

Alda Örvarsdóttir & Þórey Illugadóttir
      aðrir ástvinir og aðstandendur.

 Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Fallegir legsteinar 
   á einstöku verði

Frí áletru
n

Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími 571 0400 granit@granit.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Hjörleifur Jónsson
fyrrverandi forstjóri,

lést laugardagsmorguninn 7. maí. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju mánudaginn 16. maí kl. 13.00.

Ingibjörg Snæbjörnsdóttir
Elín Birna Hjörleifsdóttir
Jón Hjörleifsson
Sigríður Hjördís Hjörleifsdóttir
og aðrir aðstandendur
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KÆRU LANDSMENN!
ÞÖKKUM FRÁBÆRAR MÓTTÖKUR
OG STUÐNING Í SÖFNUN OKKAR 

DAGANA 6.– 8.  MAÍ.

Blátt áfram beitir sér fyrir forvörnum 
gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum. Mikilvægasti þáttur 

starfseminnar er að fyrirbyggja ofbeldi á börnum. 

Það er á ábyrgð foreldra að tryggja börnum öruggt umhverfi. 
Upplýstir foreldrar vernda börn. Almenningsvitund er sterkasta 

vopnið gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum. 

Stuðningur þinn er því mikilvægur 
starfsemi Blátt áfram.



14. maí 2011  LAUGARDAGUR

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.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og eiginmaður,  

Abdel Fattah El-Jabali 
læknir, Miklubraut 76, Reykjavík,

lést á Landakotsspítala fimmtudaginn 12. maí sl. 
Útförin fer fram í Bænahúsi Fossvogskirkju 
mánudaginn 16. maí kl. 15.00.

Fahad Falur Jabali    Vala Hrönn Viggósdóttir
Ómar Jabali
Gael Corto Jabali    Íris Gísladóttir
Amira Snærós Jabali
Guðrún Finnbogadóttir
Rósa Björk Brynjólfsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Erling Edwald
lyfjafræðingur, 

lést að morgni föstudagsins 13. maí. Útförin fer fram 
frá Langholtskirkju föstudaginn 20. maí kl. 13.00.

Jóhanna Edwald
Tryggvi Edwald                  Erla Erlingsdóttir
Sigrún Edwald                    Sigurður Guttormsson
Ari Edwald                           Þórunn Pálsdóttir
Þórdís Edwald                    Ármann Þorvaldsson
og barnabörn

Ástkær móðir okkar og systir,

Guðlaug Guðmundsdóttir

lést á heimili sínu fimmtudaginn 5. maí. Útför hennar 
fer fram frá Digraneskirkju mánudaginn 23. maí 
kl. 13.00.

Fyrir hönd annarra vandamanna,

Gylfi Rúnarsson
Anna Gulla Rúnarsdóttir
Inga Dóra Guðmundsdóttir.

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

Sveins Ólafssonar

Ólafur Sveinsson   Inda Sigrún Gunnarsdóttir
María Sif Sveinsdóttir 
Sveinn Sveinsson   Lára Ingvarsdóttir
Sigríður Nanna Sveinsdóttir  Jakob Líndal 
Sigurður Valur Sveinsson 
Ólafur Rúnar, Gunnur Rós, Judith, Solveig, Gunnar Þór, 
Sveinn Bjarki, Egill Örn, Berglind Ösp, Andri Rafn, Eiríkur 
Birkir, Baldur Emil, Eva Guðbjörg, Kristín Amalía og 
fjölskyldur.

Okkar innilegustu þakkir til allra sem 
auðsýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ragnhildar Jónsdóttur 
frá Gautlöndum,
Spítalavegi 13 á Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Asparhlíðar á 
Dvalarheimilinu Hlíð fyrir kærleiksríka umhyggju og 
vináttu sem umvafði Ragnhildi og okkur öll.

Geirfinnur Jónsson               Hlíf Sigurjónsdóttir
Sólveig Anna Jónsdóttir      
Herdís Anna Jónsdóttir        Steef van Oosterhout
                                                 Helga Pálína Brynjólfsdóttir
Eiríkur Gauti, Jón Ásgeir, Guðmundur Karl, Þórunn og 
Katla, Jón H., Böðvar Ingi H., Jakob og Tómas.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurbjörg Gísladóttir 

lést að morgni 12. maí að Hrafnistu í Hafnarfirði. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Margrét Friðbergsdóttir Bergþór Halldórsson
Högni Bergþórsson
Sigurbjörg H. Bergþórsdóttir Karl Sæberg Jónsson
Halldóra Bergþórsdóttir Gestur Svavarsson

og barnabarnabörn

Móðir okkar og tengdamóðir,

Nanna Ida Kaaber 

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 17. maí kl. 15.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Hjálparstofnun kirkjunnar.

Árni Emil Bjarnason   Hulda Júlíusdóttir
Ástríður Björg Bjarnadóttir

Elskulegur sonur okkar og bróðir,

Eyþór Stefánsson
Stekkjargötu 3, Neskaupstað, 

lést þriðjudaginn 10. maí.

Hallbjörg Eyþórsdóttir    Stefán Pálmason
Pálmi Þór Stefánsson
Ingibjörg Stefánsdóttir og fjölskyldur

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Ingibjörg 
Benediktsdóttir
Stóragerði 10, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 12. maí á deild A-6 LSH, Fossvogi.

Benedikt Guðjón Kristþórsson
Unnur Björg Kristþórsdóttir
Guðlaugur Ásgeir Kristþórsson
tengdadóttir, barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, tengdasonur, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Páll Þórðarson
lögfræðingur og fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri, Strýtuseli 20, Reykjavík,

sem andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ fimmtu-
daginn 5. maí, verður jarðsunginn frá Digraneskirkju 
mánudaginn 16. maí kl. 13. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim 
sem vildu minnast hans er bent á Styrktarfélag lamaðra 
og fatlaðra vegna sumardvalar í Reykjadal, s. 535-0900. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Skógarbæjar fyrir góða 
umönnun.

Þorbjörg Einarsdóttir
Kristín Þ. Ottesen
Sigrún Pálsdóttir, Ólafur Arason
Kristín Pálsdóttir, Hörður Sigurðsson
Arna Pálsdóttir, Halldór Haraldsson
og barnabörn

Faðir okkar, tengdafaðir, bróðir og afi,

Bjarni Ólafsson 
fv. lektor, 

lést á hjúkrunarheimilinu Grund þriðjudaginn 10. maí. 
Útför hans fer fram frá Neskirkju fimmtudaginn 
19. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
starf KFUM og KFUK, sími 588-8899, eða að leggja inn 
á reikning 117-26-22206, kt. 690169-0889.

Gunnar Bjarnason    Kristín Sverrisdóttir
Ólafur Bjarnason
Hallfríður Bjarnadóttir    Terje Fjermestad
Felix Ólafsson
og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför  móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu,

Dagnýjar 
Ingimundardóttur
Hraunbúðum, áður Kirkjuvegi 72, 
Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hraunbúða fyrir
alúð og góða umönnun.
 
Helga Tómasdóttir
Geirrún Tómasdóttir
Sigurður Tómasson         Guðrún Jakobsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Alþjóðlegi farfugladagurinn 
er á morgun og í tilefni þess 
mun Fuglavernd bjóða upp 
á fuglaskoðun á Álftanesi 
þar sem áhersla verður lögð 
á að skoða farfugla. Hefst 
fuglaskoðunin klukkan eitt 
og áætlað er að hún taki 
um einn og hálfan klukku-
tíma. Lagt verður af stað frá 
Kasthúsatjörn.

Þema alþjóðlega farfugla-
dagsins að þessu sinni eru 
breytingar á landnotkun 
séðar með augum fuglsins 
fljúgandi. Samkvæmt vef-
síðu alþjóðlega farfugla-
dagsins hverfa margir af 
þeim stöðum sem farfuglar 
reiða sig á til ferða sinna á 
ári hverju. Með því að beina 
sjónum að breytingum á 
landnotkun frá sjónarhorni 
fuglsins fljúgandi geta þau 
miklu áhrif sem maðurinn 
hefur á umhverfi sitt komið 

í ljós. Oft finna farfuglar 
fyrst fyrir þessum breyt-
ingum á landnotkun.

Fuglavernd býður einnig 
upp á fuglaskoðun við Ell-
iðavatn um helgina. Lagt 
verður af stað klukkan þrjú 
bæði í dag og á morgun en 
sjálfboðaliðar frá Fugla-
vernd leiða gönguna. - mmf

Fuglaskoðun á 
farfugladegi

KRÍA Alþjóðlegi farfugladagurinn 
verður haldinn hátíðlegur á 
morgun. FRÉTTBLAÐIÐ/GVA



 OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16   OPIÐ: mán. - fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 12 - 18

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

Verndarhlífar fyrir hné, úlnlið og olnboga.  
Barnastærðir.

Sundbuxur. Stærðir: 120-160.

Kvartbuxur úr bómull. Stærðir: 120-160.

Rennd hettupeysa úr bómull. Stærðir: 120-160.

Sumarskór. Stærðir: 28 35.

Bómullarbuxur. Stærðir: 120-160.Rennd hettupeysa með þunnu flísfóðri. 
Stærðir: 130-160.

Götuskór með riflásum. Stærðir: 28-34.

Fingravettlingar. 3 pör í pakka.

Hlaupahjól fyrir bö



fyrst og fremst ódýr

EUROVISION
STEMNING Í KVÖLD

GGj f k tjafakort GGG KK ó f trónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT

Verð áður 1498 kr. kg
GG lauksti, hvítlki á spjótiakkrísa nh ií n áaaar kksahn kh irísahnaakki á spjóísa kkií hrrísísasaahhnanaakkkki á spjóti, hvíh

gg
óti hhjósspjpjójótótti,i, hv auítlavítlauítlhvvítíttlalaauuksks

og ró ín mag rósmaarín marineraðurogg eraðo
pj ,ppj ,

ogog ím narínm rr nsm nnmmmmr ríósósmarírórósóssmamaarrínín inmarinnnmmmm rimamaarrinineraððr ðurðneeraraaðuurrðuur

998kr.
kg

400%444000000000
afsláttur 333%3333333333333333333

afsláttur

ukuksuksks

Verð áður 2698 kr. kg
GGrísalundir, erlendaru endrí lundír r rndir,ulísalundina und r ers nísalundir ers uísa dlrísísasaaluluundndidirir,r, eer nl ndendardlrleleendndaardaar

1598kr.
kg

Verð áður 1798 kr. kg
GGGGG kki,rísahh ,nísahnakkinaahnakki,rísahnakkkkkks nhrísahnakkihnaísahnakkkí h kkirrísísasaahhnanaakkkki,i, NNNew York marineraður,ew York marinerark marw York m rik

gg
eeew YoYoorrk mamaarrinneraineneeraraðaðuurðuur,,r,

rðerbe n uú inaúrbeinaðuúrbeinaðurnaðbrbeinaðurnaðbeinaðuruúú b ðúrúrrbebeeininanaaðuðuur

899kr.
kg

20000%22220220200000000
afsláttur 20000%22220220200000000

afsláttur 200000%22220222020000000000
afsláttur

Verð áður 998 kr. kg
HoltHHHH tltHoltaaH ltHoHooltltata TTTTTTT girggj gúkjjxas kex kex gkjúklinna úxas kjúkex s ne gx s ingajúkjúklexexaxaas kjkjújúkúkkliliningnga ggaleggeggir

gg
lgaalelegeggggirgirirTTTTT

798kr.
kg

Verð áður 2895 kr. kg
galundir á spjótijúkli gHolta indverskar kjolta indve j gH uút ll lkj ngalunn aaa ind ú urskar kkata nsn ngalunkar kjúkv ggHolta indverskaro t i s ind ngalo ersve úkar kjúkd llH lt i d k kjúkltH
gg

HoHooltltata inindndvdveveersrsskakaar kjkjújúkúkkliliningngagaaluluunddir á spndidirir á sspjpjóótijóttiótti

2316 kr.
kg

Verð áður 2895 kr. kg
pjótigalunndir á spjó

gg
gjúklHolta ítalskar kjlta ítH lt lalskar kja talskarta skHolta ítalskarto í solta ítalso útaít l k klt ít jlH jtHHoHooltltata ítítataalslsskakaar kjkjú pgngaluú ll pngalun áa dú u rk ndir á spnk gg ir s ói óngaúk ótúk dll tijúkúkkliliningngagaaluluundndidirir á sspjpjójóttiótti

2316 kr.
kg

KKK pk.rónu sushi, 8 bitar í ushi pkhhhh ,rónu sushi, 8 bitushinu sushi, 8 buu sushi, 8sónu só bb tassushi 8r tsó s thrónu sushi 8 biti irórónónnu susususshi,i, 8 bbitita ppkar .í ka k.r kktaar í ppk.k.

kr.
pk.798 gboorgarar, 3x120 gg ,nautaboorggUngggggngn rUngnautaborngnautaboU t bUnUngnggnanaaututataabboorggggggarar, 3x1rgagaararaar,r, 3x3x gggg120 g1212020 g

628 kr.
pk.

kr.
pk.

östi kartöflur, 6 stkk. í pkRö öflur, pk.pppkartöflur, 6 stk p,R rti kartöflur, 6 stflu .6 ílukartöflur, 6 stkksti kaösti kartöflur, 6 sööflur, 6 sösti kartöflur 6 stsR kartöflur 6sti kartöflur 6 sk krtöflursti kartöflur 6 sö ö uRö kartöR öffi ööö öRöRösöststti kakaartrtötöföflfluluur,r, 6 ststtk.k. í pk.pk..k.

398

FLJÓTLEGT    

OG GOTT

500%55555505500000000
afsláttur



Verð áður 3998 kr. kg
e, eryeygnauta Rib Un Rng RU EU uta Rib Eye, erlEynn auta Rib Eye, erlenu rRtaU nauta Rib Eye erlenngnauta Rib Eye erleyta Rib Eye erEgnauta Rib Eye erlendng lU RU

gg
UnUngnggnanaaututata RRibib EyEyeye,e, eerrleleenddnd

2399kr.
kg

læri, hvítlauks og róssmarínæri, hvítlLambalææri,r h,,Lambalæri, hvítlautLambalæri, hvítli íambalæri, hvítlaum rLambalm æmb hvri hvít ulaukhvíttll i h ítlh íLaLaammbabaalælæærri,i, hvhvvítíttlalaau g mks og ró mk ss mms og rósóssma íkuksks ogog rórósóssmaarínmaarrínín
raðmarinerraðmarimamaarinerririnineneeraaðraað

1398kr.
kg

400%4444000000000
afsláttur

turön/fitle mm/bafille rL lle m/fituL iafia umm rLamb tm mm mb t riille m/fituröbafille m/fituröndill /fit röLLaLaammbabafafifiilllele m/m/f/fifititutuurörönnönnd

2998kr.
kg

kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

SSjá tí ljá opnunartíma verslana SSS KK órónunnar 
á www.kronan.is

lítrar

5

KKKKKKrónu vanillu og súkkulaðiís, 5 lanillu ulaðiísónu va uani ur gnn nnrr aa iiuu uunu vanillu og sún nn llll úuuuu aa g só oó ov svavr kkuulaðog só n úró úirórónónnu vavaaniilllulu ogog súsúkkkulaðiís,a iikkukkulaðiílkku akulaðiísðkkulaðiísakkk ðkkulaðiísðiíðúkkkukuulalaaððiíiísís,s, 55 ll

kr.
stk.999

ddddd

2
lítrar

SSSSprrrrrrrrriiittttteeeee,,,,  222222222  lpp ,,,,riiiittttt 22222222222tttt 22rrrrrrprrriiiitttpprrititete,e, 2 llllllllllll

kr.
stk.198

, erlende,yey n,, ly nEyyyee, eerrleleennd

Verð áður 499 kr. pk.
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Ódýrt og ferskt!
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Hvar áttu heima núna? „Í Los 
Angeles, Kaliforníu, Bandaríkj-
unum.“

Saknarðu Íslands? „Já, stundum 
sakna ég Íslands. Sérstaklega á 
sumrin því þá fannst mér svo 
gaman að fara að veiða og vera 
úti í náttúrunni.“ 

Fréttirnar hafa sagt okkur að 
þú hafir leikið Trölla sem stal 
jólunum – hvað var skemmti-
legast við það og hvað var erf-
iðast? „Jú, það er rétt. Það sem 
er skemmtilegast við það er að 
þegar ég var lítill lásu pabbi 
minn og mamma söguna fyrir 
mig og nú segi ég sömu sögu 
fyrir framan hundruð þúsunda 
barna og fjölskyldur þeirra í 
Bandaríkjunum. Það sem getur 
verið erfitt er að ég leik sýn-
inguna 15 sinnum í viku í 5 mis-
munandi borgum svo ég þarf að 
ferðast mikið og þá er ég í burtu 
frá fjölskyldunni.“

Áttu mörg börn? „Ég á fjögur 
yndisleg börn. Bríeti, 15 ára, 
Elínu, 9 ára, Júlíu, 4 ára og 
Þorstein, 3 ára.“

Það er átak í gangi á Íslandi 
gegn einelti. Þú hefur lengi 
barist gegn einelti. Hvað getur 
maður gert til að stöðva einelti? 
„Það er frábært að heyra að það 
sé átak í gangi. Reyndar held 
ég að við eigum alltaf að vera 
í átaki, það er eilífðarverkefni 
fyrir okkur að fá að vera eins 
og við erum, við sjálf. Besta 
leiðin til þess að stöðva einelti 
er að segja frá því. Tala við for-
eldra sína og kennarann, skóla-
stjórann og þá sem eru eldri 
og ráða. Þá bregðast þeir við á 
réttan hátt og hægt er að hjálpa 
bæði þolandanum og gerandan-
um á sama tíma. Svo getið þið 
líka farið á heimasíðuna regn-
bogaborn.is og fleiri góðar síður 

og fengið upplýsingar 
um frekari aðstoð. Það 
versta sem maður gerir 
er að segja engum frá.”    

Saknarðu Glanna 
Glæps, Sollu Stirðu og 
Íþróttaálfsins? „Ég 
sakna þess að vinna 
í Latabæ og hugsa 
oft um það hversu 
skemmtilegt það var 
að vinna með þessu 
frábæra fólki. Solla 
og Íþróttaálfurinn 
eru góðir vinir mínir 
og ég er svo heppinn 
að ég þekki Glanna 
mjög vel líka. En svo 
er líka gott ráð fyrir alla 
sem sakna þeirra að setja bara 
DVD-diskinn í tækið og þá 
jafnar maður sig fljótt.” 

Ertu alltaf að æfa þig að leika? 
Hvernig æfirðu þig? „Besta 
æfingin er að vinna við að vera 
leikari. Hins vegar er mikil-
vægt fyrir leikara að halda sér 
í góðu formi, stunda líkams-
rækt, borða góðan mat, lesa 
mikið og fylgjast með því sem 
er að gerast í lífinu. Fara í leik-
hús, horfa á bíómyndir, sér-
staklega íslenskar og þær sem 
standa manni næst. Skemmti-
legasta æfingin er að horfa á 

fólkið í kringum 
sig, unga sem 

a ld n a ,  og 
sjá hvernig 

lífið leikur 
áfram.”

krakkar@frettabladid.is
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það er eilífðar-
verkefni fyrir 

okkur að fá að vera 
eins og við erum, við 
sjálf. Besta leiðin til 
þess að stöðva einelti 
er að segja frá því.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

VERST AÐ SEGJA ENGUM 
FRÁ EINELTI OG STRÍÐNI
Leikarann Stefán Karl Stefánsson þekkja flest börn; ef ekki sem hann sjálfan þá að 
minnsta kosti sem Glanna glæp. Stefán Karl býr í Bandaríkjunum, leikur þar meðal 
annars Trölla, á fjögur börn og saknar stundum Íslands og þess að vinna í Latabæ. 

Þrír menn á báti strönduðu 
á eyju. Í fjörunni fundu þeir 
flösku, drógu úr henni tapp-
ann og samstundis skaust 
andi upp úr henni. Andinn 
sagði: „Þar sem þið hafið 
frelsað mig úr flöskunni gef 
ég hverjum ykkar eina ósk.“ 
Fyrsti maðurinn sagði: „Ég 
sakna konunnar minnar og 
barnabarnanna. Ég vildi að 
ég væri kominn heim.“ Púff! 
Hann hvarf! 

Næsti maður sagði: „Þetta er 
æðislegt! Ég vildi að ég væri 
kominn til Havaí og lægi í sól-
baði á ströndinni með góm-
sæta máltíð til að gæða mér 
á.“ 
Púff! Hann var líka horfinn! 

Sá þriðji leit í kringum sig og 
sagði: „Veistu, mér finnst svo 
einmanalegt hérna, ég sakna 
félaga minna. Ég vildi að þeir 
væru komnir aftur!“ Púff!

WWW.CREATINGMUSIC.COM er vefsíða þar sem hægt er að 
búa til sína eigin tónlist með því að teikna laglínuna á skjáinn. Þar er 
líka hægt að hlusta á alls konar tónlist og finna fróðleik.

1. Hvað heitir Barbossa að fornafni?
2. Hvaða persónu leikur Orlando Bloom í 

myndunum?
3. Hver er Calypso?
4. Hver drap Jack Sparrow?
5. Hvað var pabbi Wills kallaður?
6. Hvað eru til margir sjóræningjahöfð-

ingjar?
7. Hvað er Sao Feng?
8. Hvað er í kistu dauða mannsins?
9. Hvað heitir skip Davy Jones?
10. Hver vinnur kosninguna um konung 

sjóræningjanna?

Spurningar: Sjóræningjar á Karíbahafi

Svör: 

1. Hektor
2. Will Turner
3. Tia Dalma

4. Elísabet
5. Bootstrap Bill
6. Níu

7. Sjóræningjahöfðingi
8. Hjarta Davy Jones
9. Hollendingurinn 

fljúgandi
10. Elísabet

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Hlunnavogur 10-rishæð 

Falleg 71,2 fm 3ja herb. rishæð með suðvestursvölum. Sameiginlegur inngangur með miðhæð. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi, úr hjónaherbergi er gengið út á suðvestursvalir. Stofan er ágætlega 
rúmgóð. Flísalagt eldhús með fárra ára gamalli innréttingu og borðkrók, búr inn af eldhúsi undir 
súð. Baðherbergi endurnýjað, flísalagt í hólf og gólf, baðkar innrétting og gluggi á baði. Búið er að 
endurnýja rafmagnstöflu í íbúð, parket á öllum gólfum nema baði og eldhúsi, ofnalagnir og ofnakranar 
endurnýjaðar, stallað járn á þaki endurnýjað. Íbúðin er í steinsteyptu þríbýlishúsi, staðsett innarlega í 
botnlanga, frábær staðsetning. Verð 21,5 millj.  Verið velkomin á sunnudag milli kl 12-13. 

Opið hús sunnudaginn 815. maí frá kl 17-18



DANSGLEÐI með:
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

1
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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. að lokum, 6. úr hófi, 8. hnappur, 9. 
óhreinindi, 11. samanburðarteng., 12. 
kompa, 14. dimmt, 16. samtök, 17. 
stansa, 18. bjálki, 20. tveir eins, 21. 
ættgöfgi.

LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll, 3. kúgun, 4. tundur, 
5. persónufornafn, 7. þreifiangi, 10. 
stúlka, 13. útsæði, 15. þráður, 16. 
sigað, 19. pfn.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loks, 6. of, 8. kví, 9. kám, 
11. en, 12. klefi, 14. myrkt, 16. aa, 17. 
æja, 18. tré, 20. uu, 21. tign. 

LÓÐRÉTT: 1. rokk, 3. ok, 4. kveikju, 
5. sín, 7. fálmari, 10. mey, 13. fræ, 15. 
taug, 16. att, 19. ég. 

Nýverið kallaði stjórnmálamaður annan 
stjórnmálamann fasistabelju. Ummæl-

in vöktu af einhverjum ástæðum athygli. 
Ýmsum þótti sem þarna kvæði við nýjan 
tón í pólitískri umræðu rétt eins og góð og 
gegn níðyrði á borð við „gunga“, „drusla“ 
og „skítlegt eðli“ og ljót orðasull á borð við 
„afturhaldskommatittur“ hafi aldrei heyrst 
úr þessum ranni áður. Staðreyndin er auð-
vitað sú að fólk er löngu orðið vant því 
að íslenskir stjórnmálamenn tali eins og 
óvenju orðljót börn og er hætt að kippa sér 
upp við það. Verra er þó að fólk virðist vera 

orðið samdauna þessu og nánast farið 
að telja orðfæri af þessu tagi eðlilegt á 
vettvangi stjórnmálanna. Einkum er 
þetta slæmt vegna þess að það kemur í 
veg fyrir að sú áhugaverða mannfræði-
pæling sé tekin til umræðu hvort barna-
legasta fólk á Íslandi veljist í pólitík eða 
hvort það sé pólitíkin sem geri heilbrigt 

fólk svona barnalegt.

SKV. Íslenskri orðabók 
er fasismi „þjóðernis-
sinnuð stjórnmálastefna“ 
sem m.a. er „andstæð 

lýðræðisskipan“ og „með 
áherslu á forræði ríkis-
ins og öflugs leiðtoga þess 
með miklu lögregluvaldi 
á öllum sviðum.“ Þetta er 

skemmtilegt vegna þess að þingmaðurinn, 
sem lét orðið falla, sagði einmitt á sínum 
tíma skilið við lýðræðislega grasrótar-
hreyfingu, sem hann var kjörinn á þing 
til að sitja fyrir, til að ganga til liðs við þá 
stjórnmálahreyfingu þar sem andstaðan 
er hve einörðust við að þjóðin fái sjálf að 
ráða fram úr helsta málefninu sem varðar 
framtíð hennar. Nýi flokkurinn er auk þess 
afar hlynntur forræði ríkisins á mörgum 
sviðum og auknu eftirliti, t.d. með fjölmiðl-
um og veraldarvefnum. Hér mætti því láta 
gamminn geysa um flísar og bjálka, grjót 
og glerhús, en ég ætla að láta það ógert. 

ÞESS í stað langar mig að taka upp hansk-
ann fyrir blessaðar kýrnar. Staðreyndin er 
nefnilega sú að erfitt er að benda á nokkra 
lífveru sem er lausari við fasískar til-
hneigingar en blessuð kýrin. Göfugari og 
meinlausari rólyndisskepna er varla til. 
Kýr sletta úr klaufunum einu sinni á ári og 
þá af einskærum fögnuði yfir því að fá að 
njóta sólarblíðu og útiveru. Í minni sveit 
var tvennt sem stappaði nærri guðlasti að 
bölva: sólin og kýrnar.

ORÐIÐ lýsir því algerri vanþekkingu, 
bæði á fasisma og kúm. Þær eiga betra 
skilið, blessaðar skepnurnar, en að vera 
kenndar við fasisma, hvað þá að vera líkt 
við íslenskan stjórnmálamann.

Blessaðar skepnurnar

Ofbeldi, 
gjöriði 
svo vel.

Ofbeldi er 
ólíðandi, 
ofbeldi er 
heimskt, 

ofbeldi lætur 
mér líða illa.

Ofbeldi er engin lausn, 
fólk sem notar ofbeldi 

er raggeitur! 
Fólk sem notar ofbeldi 

er heimskt!
Takk.

Svoleiðis fólk langar 
mig til að gefa einn 

á kjammann!

Hahahaha, 
þú endar á 
því að segja....

Á ég að 
snúa þig 

niður með 
valdi?! Gjöriði 

svo 
vel.

Pierce,
taktu merki-

pennann 
minn!

Ekki 
málið.

Mig langar að skrifa 
nafnið hennar Söru á 
upphandlegginn á mér 
og láta það líta út 
eins og húðflúr.

Svona....
Og 

búið!

Þú tekur 
eftir því að 
ég notaði 
lítið letur... Ég verð 

að fara 
að lyfta.

„Ef 
gullgæsin 

tæki upp á því 
að verpa 

gullegginu 
í dag.“

Sjáðu þennan fallega stein 
sem ég ætla að gefa mömmu 

í afmælisgjöf.

Flott

Ég bjó til hjartalagað kort 
með 64-litum og 

frumsömdu ljóði sem 
nær alveg niður.

Ekki taka þetta of 
persónulega, konur setja 
markið hátt hvað gjafir 
varðar.

Getur þú neitað því 
að hafa notað ólögleg lyf?

Starfsemi LSS á árinu 2010 
Fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12   2010 2009
 A-deild V-deild S-deild Samtals Samtals
Iðgjöld 4.595 987 95 5.677 5.416

Lífeyrir -595 -32 -76 -703 -687

Fjárfestingartekjur 1.629 221 76 1.926 3.785

Fjárfestingargjöld -66 -9 -5 -79 -60

Rekstrarkostnaður -88 -12 0 -100 -81

Hækkun á hreinni eign á árinu 5.474 1.156 90 6.720 8.373

Hrein eign frá fyrra ári 36.263 4.734 973 41.970 33.597

Hrein eign til greiðslu lífeyris 41.737 5.890 1.062 48.689 41.970

     

Efnahagsreikningur A-deild V-deild S-deild 2010 2009
Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir 113 16 0 129 133

Verðbréf með breytilegum tekjum 10.329 1.458 346 12.133 12.790

Verðbréf með föstum tekjum 23.769 3.354 519 27.642 20.512

Veðlán 5.306 749 0 6.054 5.965

Bankainnistæður 1.130 159 192 1.481 1.775

Aðrar fjárfestingar 370 52 0 422 19

Kröfur 457 65 0 522 348

Aðrar eignir 320 45 12 377 473

Skuldir -56 -8 -7 -71 -45

Hrein eign til greiðslu lífeyris 41.737 5.890 1.062 48.689 41.970

     

Kennitölur ársins 2010 A-deild V-deild S-deild I S-deild II S-deild III
Nafn ávöxtun 3,9% 3,9% 6,3% 10,4% 6,6%

Hrein raunávöxtun 1,2% 1,2% 3,6% 7,6% 3,8%

Hrein raunávöxtun – 5 ára meðaltal -0,2% 0% 0,2% 2,7% 5%

Fjöldi sjóðfélaga 9.510 3.498 238 69 65

Fjöldi lífeyrisþega 1.385 260 38 4 15

Rekstrarkostnaður í % af eignum 0,2% 0,2% 0% 0,1% 0,1%

Eignir í íslenskum krónum í % 81,8% 81,8% 65,9% 89,5% 100%

Eignir í erlendum gjaldmiðlum % 18,2% 18,2% 34,1% 10,5% 0%

Eign umfram heildarskuldbindingar í % -11,4% -5%   

Eign umfram áfallnar skuldbindingar í % -4,6% -4,6%   

Ársfundur 2011
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga  verður haldinn fimmtudaginn 26. maí 

kl.16.00, í sal BHM að Borgartúni 6, Reykjavík.

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn lífeyrissjóðsins eru Karl Björnsson stjórnarformaður, Elín Björg Jónsdóttir, 

Garðar Hilmarsson, Gerður Guðjónsdóttir,  Kristbjörg Stephensen og 

Salóme E. Þórisdóttir.

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson.

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga, 

Sigtúni 42, 105 Reykjavík, sími: 5 400 700 www.lss.is 

Birt með fyrirvara um prentvillur

Ársreikning LSS 2010 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is 

Lífeyrissjóður
starfsmanna 
sveitarfélaga
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menning@frettabladid.is

Þrjú olíumálverk og krítarteikn-
ingar eftir danska málarann Carl-
Henning Pedersen (1913 til 2007) 
voru afhent Listasafni Íslands að 
gjöf í gær. 

Pedersen var í hópi fremstu 
myndlistarmanna Dana á síðari 
hluta 20. aldar, fulltrúi danskr-
ar framúrstefnu og lykilmaður í 
Cobra-hreyfingunni. 

Hann var vinur Svavars Guðna-
sonar myndlistarmanns og kom 
fyrir hans tilstilli til Íslands 1948 
og því hefur verið haldið fram að 

Íslandsdvölin hafi haft áhrif á list 
hans. 

Sidsel Ramson, seinni eiginkona 
og ekkja Pedersens gaf Listasafni 
Íslands þrjú olíumálverk; Blå Fugl 
i Univers, frá 1991, Fugl med vio-
lette vinger frá 1963, Gul Fugl 
frá 1964; sem og fjórar olíukrít-
arteikningar ársettar 1949. Verk-
in voru afhent safninu í gær við 
athöfn að viðstöddum sendiherra 
Danmerkur Søren Haslund. Þau 
verða til sýnis í Listasafni Íslands 
nú um helgina.  

Listasafn Íslands fær 
þrjú málverk að gjöf 

VERKIN AFHENT Olíuverk og krítarteikningar sem ekkja Carl-Henning Pedersen gaf 
Listasafni Íslands voru afhent í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Magnús Pálsson klarinettuleikari 
heldur framhaldstónleika sína frá 
Tónskóla Sigursveins D. Kristins-
sonar á morgun. 

Píanóleikari á tónleikunum er 
Júlíana Rún Indriðadóttir. Auk 
þess munu þær Þuríður Helga 
Ingvarsdóttir fiðluleikari og Arn-
björg Arnardóttir píanóleikari 
leika með Magnúsi. Síðast en ekki 
síst mun hljómsveitin Varsjár-
bandalagið koma fram. 

Magnús hóf tónlistarnám í Tón-
skóla Sigursveins árið 2004 og var 
Jón Aðalsteinn Þorgeirsson kenn-
ari hans. Magnús hefur leikið með 
Lúðrasveit Reykjavíkur, Sinfóníu-
hljómsveit áhugamanna og í Ung-
sveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
frá upphafi. 

Magnús leikur í hljómsveitinni 
Varsjárbandalaginu sem leikur-
tónlist utan hins klassíska sviðs.

Tónleikarnir verða á morgun, 
sunnudag, í sal Tónskólans Engja-
teigi 1 og hefjast kl. 17. Aðgangur 
að tónleikunum er frjáls.

Klarínettutónleikar í 
Tónskóla Sigursveins

MAGNÚS PÁLSSON Heldur burtfarar-
tónleika í klarínettuleik  í dag.

Sýningunni Áföngum í Listasafni 
Íslands, þar sem má kynnast 
verkum í eigu safnsins, lýkur um 
helgina. Höggmyndin Sonur eftir 
Ólöfu Pálsdóttur er meðal verka á 
sýningunni en 56 ár eru síðan hún 
hlaut gullverðlaun Hinnar konung-
legu dönsku listaakademíu fyrir 
verkið. Styttan hefur verið í eigu 
Listasafns Íslands í áratugi en 
hefur ekki verið sýnd síðan Lista-

safn Íslands flutti úr Þjóðminja-
safninu. Meðal annarra listaverka 
Ólafar Pálsdóttur í opinberri eigu 
eru Tónlistarmaðurinn fyrir fram-
an Háskólabíó, sem er af sellóleik-
aranum Erling Blöndal Bengts-
son, stúlkumyndirnar Soffía sem 
stendur í garðinum hjá Kvenna-
skóla Íslands og Greta í Verslun-
arskóla Íslands og Útigangshestur 
í Norræna húsinu.

Áföngum lýkur um helgina

ÓLÖF PÁLSDÓTTIR OG STYTTAN 
DRENGUR

Gildir til 19. maí á meðan birgðir endast.

GRÍPANDI GLÆPASAGA

J Y J /  F R É T TA B L A ÐI Ð P B B /  F R É T TAT Í M IN N

S G /  M O R G U N B L A ÐI Ð

2. PRENTUN

KOMIN  

Lestu um frekari ævintýri Einars  
blaðamanns í Morgunengli,  
nýjustu bók Árna Þórarinssonar

KODDU LÝKUR  Myndlistarsýningunni Koddu lýkur næstkomandi sunnudag. Á sýningunni 
rýna listamenn í góðærið á Íslandi og hrunið sem fylgdi. Sýningin olli nokkru fjaðrafoki vegna 
leyfislausrar notkunar á bókinni Flora Islandica eftir Eggert Pétursson, sem taldi brotið á sæmdar-
rétti sínum. Sýningin er í Nýlistasafninu við Skúlagötu og Alliance-húsinu við Grandagarð.
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Föstudagur 14. maí 2010 

➜ Fyrirlestrar 
Í Þjóðminjasafni Íslands við Suður-
götu verða fluttir tveir fyrirlestrar um 
samtímaljósmyndun. Ath. fyrirlestrarnir 
fara fram á ensku.
12.15 Harri Pälviranta fjallar um 
ljósmyndaröðina Barinn (Battered) 
sem verður opnuð í Norræna Húsinu í 
tengslum við dagskrá Listahátíðar 2010.
13.30 Inese Baranovska heldur kynn-
ingu á samtímaljósmyndun í Lettlandi.

➜ Tónleikar
14.00 Tríó Björns Thoroddsen og 
Andrea Gylfadóttir flytja þekkt sönglög 
og ljóð á tónleikum í Félagsmiðstöðinni 
að Hæðargarði 31. Allir velkomnir.
20.00 Hörður Torfason heldur tón-
leika í Iðnó við Vonarstræti.
20.00 Kór Akraneskirkju heldur tón-
leika í Hveragerðiskirkju við Hverahlíð 
ásamt Tómasi R. Einarssyni kontrabassa-
leikara og Gunnari Gunnarssyni organ-
ista. Á efnisskránni verða sálmar og lög 
af veraldlegum toga.
22.00 Creedence Travellin’Band flytur 
öll bestu lög Creedence Clearwater 
Revival á Græna hattinum við Hafnar-
stræti á Akureyri. Húsið verður opnað 
kl. 21.

➜ Fundir
10.00 Oddvitar framboðslistanna í 
Hafnarfirði mæta á fund Þjóðmála-
hópsins í Deiglunni og ræða um at-
vinnumál og atvinnuleysi. Fundurinn fer 
fram í Rauðakross-húsinu við Strand-
götu, (2. hæð), gengið inn Fjarðargötu 
megin.

➜ Sýningar
Þorsteinn Helgason hefur opnað 
sýningu í Reykjavík Art gallery við 
Skúlagötu 30. Opið alla daga nema 
mánudaga kl. 14-17.
Daði Guðbjörnsson hefur opnað 
sýningu á vatnslitamyndum í Galleríi 
Fold við Rauðarárstíg. Opið mán.-fös. kl. 
10-18, lau. kl. 11-16. og sun. kl. 14-16.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Ljósmyndarinn Gary Schneider 
flytur erindi þar sem hann fer yfir feril 
sinn í máli og myndum. Fyrirlesturinn 
fer fram í Listasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu og er í tengslum við sýn-
ingu á verkum hans sem verður opnuð 
á laugardag.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Magnús Helgason myndlistar-
maður opnar sýningu sína Guð 
birtist mér í Gallerí Ágúst í dag. 

Magnús stundaði myndlistar-
nám í AKI í Hollandi frá 1997 
til 2001 og hefur síðan sinnt 
myndlist jafnt sem ljósmyndun 
og kvikmyndagerð, til dæmis 
sýnt kvikmyndir við tónlist tón-
listarmanna á borð við Jóhann 
Jóhannsson, Kiru Kiru og Appa-
rat Organ Quartet. Síðasta sýn-
ing hans var í Hafnarhúsinu í 
október síðastliðnum.  

Í tilkynningu frá Gallerí 
Ágúst segir að verk Magnúsar 
einkennist af frjálsri tjáningu, 
tvíræðni, absúrdisma og húmor. 
Fyrir vikið geri verk hans þar 
með ákveðnar kröfur til áhorf-
enda. Þá notar hann óhefðbund-
in efni í málverk sín, til dæmis  
gler og tré, jafnvel plast, snæri 
og pappír. 

Gallerí Ágúst er við Baldurs-
götu 12. Sýningin verður opnuð 
klukkan 16. 

Guð birtist Magnúsi

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

Rafræn atkvæðagreiðsla meðal félagsmanna um nýgerðan 
kjarasamning VR og SA er hafin og stendur til kl. 12:00, 25. maí.

Nánari upplýsingar um samninginn og atkvæðagreiðsluna er 
að finna á heimasíðu VR, www.vr.is

Hvetjum alla félagsmenn til að nýta atkvæðisrétt sinn og kjósa.

Nei eða já?

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

110% leiðin – átt þú rétt?
· Ef skuldir eru umfram 110% af verðmæti fasteignar er hægt að sækja
  um að skuldirnar verði færðar niður að 110% af verðmæti eignarinnar.

· Á við um lán til kaupa á íbúð til eigin nota sem áttu sér stað fyrir árið 2009.
 
· Ef veðrými er á öðrum eignum umsækjanda lækkar niðurfærsla skulda sem því nemur.
 

Kannaðu málið fyrir 1. júlí nk., en þá rennur út frestur til að sækja um þessa niðurfærslu.
Sækja skal um rafrænt á www.ils.is.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?
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Vnr. 50657144

Gasgrill
STERLING gasgrill með tvískiptum brennara.

Efri grind
2 brennarar

Vnr. 50630102

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, 2 járnbrennarar.

69.900

Efri grind
2 brennarar

Vnr. 50630104

Gasgrill
OUTOU BACK gasgrill með 3 járnbrennurum.

79.990

Efri grind
3 brennarar

Vnr. 50657149

Gasgrill
STERLING gasg

99.900

Efri grind
3 brennarar 39.900

afsláttur
10.000kr.

68.990
Full verð 78.990

19.900

VVAXXTTAALLAUUS LLÁN
0%

3% lántökugjald og 295 kr.

Vaxtalaust
lán í BYKO!

grill.
99.9009999.9.9.990000 3% lántökugjald og 295 kr. 

greiðslugjald á hverja borgun. 
Sjá nánar á www.BYKO.is
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folk@frettabladid.is

Mike Myers, þekktastur fyrir 
leik sinn í Austin Powers-mynd-
unum, verður pabbi í fyrsta sinn 
á þessu ári. Eiginkona hans, 
Kelly Tisdale, á von á sér. Myers 
og Tisdale gengu að eiga hvort 
annað við leynilega athöfn í New 
York og Myers hefur alla tíð 
verið ákaflega annt um einkalíf 
sitt. Talsmaður hans staðfesti þó 
þungunina í viðtali við New York 
Post. Myers og Tisdale hafa verið 
saman frá því 2006 en þá var 

gamanleikarinn 
nýskilinn við 

handritshöf-
undinn Robin 
Ruzan eftir 
12 ára hjóna-
band.  

Myers pabbi 
í fyrsta sinn

Angelina Jolie lenti í miklum 
erfiðleikum þegar hún var að tala 
inn á teiknimyndina Kung Fu 
Panda 2. Jolie segist aldrei hafa 
þolað eigin rödd og prófaði því 
alls konar hreima og raddir. „Ég 
prófaði að tala með Suðurríkja-
hreim, breskum og eiginlega alla 
hreima sem ég kunni. Þetta end-
aði með því að framleiðendurnir 
komu að máli við mig, sögðu mér 
að tala eðlilega og hætta með alla 
þessa fáranlegu hreima.“

Hræðileg rödd Jolie

VOND RÖDD Angelina Jolie kveðst ekki 
þola eigin rödd og átti erfitt með að tala 
inn á Kung Fu Panda 2.

Matthew Perry, best þekktur fyrir 
leik sinn í gamanþáttaröðinni Fri-
ends, hefur ákveðið að taka sér frí 
frá skemmtanaiðnaðinum til að ná 
betri tökum á edrúmennsku sinni. 
Perry hefur lengi átt í erfiðleikum 
með áfengis- og verkjalyfjafíkn 
sína og fór meðal annars tvíveg-
is í meðferð á meðan á velgengni 
Friends stóð.

Fjölmiðlar í Bandaríkjunum 
telja reyndar margir hverjir að 
þetta sjálfskipaða frí komi ekki til 
af góðu. Nýjasta gamanþáttaröð 
Perry, Mr.Sunshine, hefur feng-
ið skelfilega dóma vestanhafs og 
lítið áhorf og búast raunar flestir 
við því að þættirnir verði slegnir 
af. Perry hefur því ekki enn náð 

að finna sig eftir að Friends-þætt-
irnir runnu sitt skeið. 

Perry tekur sér frí

ÆTLAR AÐ VERA EDRÚ Matthew Perry 
hyggst taka sér frí frá skemmtanabrans-
anum til að halda sér edrú.

BARNALUKKA Mike 
Myers er að verða pabbi 
í fyrsta sinn en eiginkona 
hans, Kelly Tisdale, á von 
á sér seinna á þessu ári.

Samgönguþing 2011
Samgönguráð stendur fyrir samgönguþingi í Súlnasalnum á Radisson 
Hótel Sögu fimmtudaginn 19. maí kl. 13-17. Til samgönguþings er 
öllum helstu hagsmunaaðilum samgöngumála boðið og þar er gerð 
grein fyrir fyrirhuguðum forsendum og markmiðum áætlunarinnar.

Inngangur
13:00  Setning samgönguþings: Ögmundur Jónasson, 

innanríkisráðherra
13:10  Samgönguáætlun 2011-2022 – inngangur: Dagur B. 

Eggertsson, formaður samgönguráðs

Samgönguáætlun 2011-2022 – Drög að stefnumótun
13:30  Meginmarkmið, stefnumið og áherslur 2011-2022: 

Friðfinnur Skaftason og Þorsteinn R. Hermannsson, 
verkfræðingar í innanríkisráðuneyti

14:15  Umhverfismat samgönguáætlunar 2011-2022: Mannvit og 
VSÓ-Ráðgjöf

14:35  Samfélagsleg áhrif samgangna: Þóroddur Bjarnason, 
Háskólanum á Akureyri

14:55  Samþætting samgangna, skipulags og heilsu: Ásdís Hlökk 
Theodórsdóttir, Háskólanum í Reykjavík

15:15 Kaffihlé

Samþætting áætlana
15:40  Landsskipulagsstefna: Stefán Thors, forstjóri 

Skipulagsstofnunar
15:55  Ísland 2020 – Sóknaráætlanir landshluta: Héðinn 

Unnsteinsson, forsætisráðuneyti

Umræður og fyrirspurnir
16:15  Samgönguáætlun 2011-2022 – Næstu skref: Dagur B. 

Eggertsson, formaður samgönguráðs
16:20 Pallborðsumræður samgönguráð
16:50 Fundarslit
17:00 Léttar veitingar

Fundarstjóri verður Halla Gunnarsdóttir, 
aðstoðarmaður innanríkisráðherra.
Tækifæri verður til spurninga á milli erinda.

Þeir sem hyggjast sitja þingið eru beðnir að skrá sig með tilkynningu á 
netfangið kristin.hjalmarsdottir@irr.is eigi síðar en þriðjudaginn 17. maí.

Bræðurnir Gunnlaugur 
og Ólafur Egill Egilssynir 
stíga í fyrsta sinn saman á 
svið í leik- og dansverkinu 
Klúbburinn. Aðeins eitt og 
hálft ár skilur bræðurna að.

Bræðurnir Gunnlaugur og Ólafur 
Egill Egilssynir stíga í fyrsta sinn 
saman á svið í leik- og dansverkinu 
Klúbburinn sem verður frumsýnt 
í Borgarleikhúsinu á Listahátíð í 
Reykjavík 3. júní. Leikstjórn og 
dans eru eftir Gunnlaug og með-
limi Klúbbsins, þá Ólaf Egil, Björn 
Borko Kristjánsson, Björn Thors, 
Huginn Þór Arason og Ingvar E. 
Sigurðsson.

 „Við erum í mismunandi list-
greinum en þær eiga margt sam-
eiginlegt,“ segir Gunnlaugur um 
samstarf þeirra bræðra. Hann er 
dansari við konunglega ballettinn 
í Stokkhólmi á meðan Ólafur Egill 

er leikari. Aðeins eitt og hálft ár 
skilur bræðurna að og er Ólafur 
sá eldri.

Aðspurður segir Gunnlaugur að 
samstarf þeirra bræðra á æfing-
um hafi verið gott og engar erjur 
átt sér stað. „Maður verður að 
vera fagmannlegur þegar maður 
stígur inn í sjálft æfingaferlið. Þá 
verður maður að sleppa þessum 
týpísku systkinaerjum, ég gæti 
ekki gert hinum Klúbbmeðlimun-
um það. Enda erum við mjög kær-
leiksríkir bræður og það er ekki 
mikið um ágreining okkar á milli,“ 
segir hann.

Ólafur Egill segir það frá-
bært að standa á sviði með bróð-
ur sínum Gunnlaugi í fyrsta sinn. 
„Við vorum samrýmdir bræður og 
lékum okkur oft saman. Þetta er 
eðlilegt framhald af því og bara 
mjög huggulegt.“ Hann viðurkenn-
ir að litli bróðir sé duglegur við að 
skipa honum fyrir á æfingum en 
það sé bara allt í lagi. „Hann er 

búinn að vera að dansa hjá Kon-
unglega sænska ballettinum og 
fór út til að læra klassískan ballett 
þegar hann var sautján ára, þannig 
að hann hefur járnaga.“

Klúbburinn fjallar um karla-
klúbb og hóp listamanna sem elur 
með sér draum um að afhjúpa 
æðsta leyndarmál listarinnar. 
Gunnlaugur segir að flestir leikar-
arnir  hafi  enga reynslu af dans-
verkum en allir hafi þeir sína nálg-
un og eigi auðvelt með líkamlega 
tjáningu, þar á meðal bróðir hans. 
„Það er líka gaman að vinna með 
hreyfingar sem eru kannski ekki 
skólaðar. Við erum öll með okkar 
hreyfingar og ef maður reynir 
að fá þær út geta þær verið jafn-
spennandi og eitthvað sem er lært 
og búið að vinna með í mörg ár,“ 
segir hann.

Klúbburinn verður sýndur 3. og 
4. júní á Listahátíð í Reykjavík og 
vikuna á eftir verða fjórar sýning-
ar til viðbótar. freyr@frettabladid.is

Saman á sviði í fyrsta sinn
SAMRÝMDIR BRÆÐUR Bræðurnir Gunnlaugur og Ólafur Egill Egilssynir stíga saman á svið í fyrsta sinn í verkinu Klúbburinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Söngkonan Adele er að slá í gegn í Bandaríkjunum. Plata hennar, 21, er á toppi 
Billboard-listans og lagið Rolling in the Deep er á toppi lagalista Billboard.1
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Dagblöð og vefsíður í Bandaríkj-
unum hafa fylgst grannt með 
deilum bandaríska leikarans Will 
Smith og íbúa í SoHo-hverfinu 
í New York en þar fara nú tökur 
fram á þriðju myndinni í MIB-
myndaflokknum. Will Smith hefur 
löngum verið þekktur fyrir ofvax-
ið egó en þykir hafa farið fram 
úr sér með nýjasta uppátækinu. 
Íbúar hverfisins ráku nefnilega 
upp stór augu þegar vörubíll af 
stærstu gerð kom fyrir risavöxn-
um íbúðarvagni í miðju íbúðar-
hverfinu. 

Íbúðarvagninn er allur sá glæsi-
legasti, um það verður ekki deilt, 
enda þarf Smith að punga út 
níu þúsund dölum í leigu á viku. 
Hann er 107 fermetrar á tveimur 
hæðum og skartar meðal annars 
sérstöku kvikmyndaherbergi með 
100 tommu sjónvarpsskjá, skrif-
stofu fyrir aðstoðarmenn, stóru 
svefnherbergi og granítlögðu bað-
herbergi. Vagninn er á 22 hjólum 
og vegur í kringum þrjátíu tonn. 
Hvorki meira né minna.

Nágrannarnir tóku þessu 
illa, jafnvel þótt þetta væri Will 
Smith, enda stóð vagninn í miðju 
hverfinu og skyggði á allt og alla. 
Bandaríska dagblaðið The New 
York Post fór á stúfana og ræddi 
við nokkra íbúa í hverfinu og þeir 
voru flestir á einu máli um að 
hegðun Smith væri til háborinnar 
skammar fyrir hann og tökuliðið. 

Að endingu neyddist borgar-
stjórinn í New York, Michael 
Bloomberg, til að blanda sér í 
málið. Hann skipaði leikaranum í 
gær að færa ferlíkið og koma því 
fyrir á minna áberandi stað. „Hver 
þarf svona stóran íbúðarvagn? Ég 
vissi ekki einu sinni að það væri 
hægt að fá þá svona stóra,“ hefur 
New York Post eftir borgarstjóran-
um. Í kjölfarið var send út yfirlýs-
ing frá skrifstofu borgarstjóra. Þar 

Borgarstjóri skammar Smith

kom fram að til að minnka ónæðið 
af tökum á MIB 3 fyrir íbúa SoHo-
hverfisins hefði skrifstofa borgar-
stjórans í New York beðið aðstand-
endur um að færa íbúðarvagninn á 

einkasvæði, og var það gert. Þegar 
Will Smith var sjálfur spurður útí 
málið hafði hann fátt um það að 
segja: „Ég bara skil ekki öll þessi 
læti.“ freyrgigja@frettabladid.is

Jesse James, sem er í hópi hötuð-
ustu karlmanna Bandaríkjanna 
eftir að hafa svikið Óskarsverð-
launaleikkonuna Söndru Bullock, 
segist hafa átt að fara fyrr frá 
Hollywood-stjörnunni. James, 
sem er ákaflega virtur mótor-
hjólasmiður, viðurkennir að hann 
hafi ekki sýnt fyrrum eiginkonu 
sinni þá virðingu sem hún hafi 
átt skilið. „Ég hefði átt að vera 
hreinskilinn og fara frá henni. 
Ef ég vildi hlaupa af mér einhver 
horn þá hefði það verið það rétta 
í stöðunni,“ sagði James í samtali 
við sjónvarpsþátt Piers Morgan á 
CNN.

Skilnaður Bullock og James 
vakti mikla athygli enda var leik-
konan þá nýbúin að hreppa Ósk-
arsverðlaunin. Fjölmiðlar upp-
lýstu að James hefði átt vingott 
við húðflúrfyrirsætuna Michelle 
„Bombshell“ McGee en hann er 
núna trúlofaður húðflúrlista-
manninum Kat Von D. Mótor-
hjólakempan upplýsir jafnframt 
að hann sé feginn að vera laus við 
þessa Hollywood-veröld Bullock, 

fólk sé ekki einlægt í þeim heimi. 
„Hún þakkaði mér fyrir Óskarinn 
en það var ekki einlægt, hún hafði 
flutt þessa ræðu við fjórar aðrar 
verðlaunaafhendingar.“

Átti að fara fyrr

SÁTTUR Jesse James kveðst sáttur við að 
vera laus undan gerviveröld Hollywood 
en viðurkennir að hann hefði átt að fara 
fyrr frá Söndru Bullock.

Breski leikarinn Jude Law 
kveðst vera orðinn of gam-
all til að leika hjartaknús-
ara á hvíta tjaldinu. Hinn 
38 ára gamli Law leikur 
svikinn eiginmann á móti 
Keiru Knightley í Önnu 
Kareninu sem sýnd er á 
kvikmyndahátíðinni í Can-
nes um þessar mundir.

Law lét þessi orð falla í sam-
tali við blaðamann Daily Mail 
en leikarinn hefur hingað til 
verið eitt helsta kyntákn 
kvikmyndanna.  

En leikarinn er ekki að 
láta þetta fara í taugarn-
ar á sér, hann segist njóta 
þess að kvikmyndahúsa-

gestir einblíni ekki eingöngu á 
útlit hans heldur horfi núna 
á frammistöðu hans. „Fólk 
var alltaf að horfa á hvern-
ig ég leit út. Það var mjög 
erfitt á sínum tíma. Núna 
einbeiti ég mér aðallega að 
því að verða viðurkenndur 

sem leikari.“ 

Er orðinn of gamall

EKKERT SMEYKUR
Jude Law kveðst 
ekkert vera smeyk-
ur við elli kerlingu, 
hún bjóði bara 
upp á fleiri val-
möguleika.

BLESS ÍBÚÐARVAGN 
Will Smith varð að færa risavaxinn 
íbúðarvagn sinn samkvæmt beiðni 
frá borgarstjóranum í New York, 
Michael Bloomberg. Íbúðarvagninn 
er 107 fermetrar, er á 22 hjólum og 
vegur í kringum þrjátíu tonn.

Hjólabrettagoðsögnin Tony 
Hawk kom til landsins í 
vikunni og bræddi hjörtu 
Íslendinga eins og smjör. 
Hann leit við í hjólabretta-
húsi í Reykjavík og hitti þar 
nokkra aðdáendur.

„Hann [Tony Hawk] er orðinn 
múltímilljóner. Samt er hann ennþá 
trúr rótum sínum,“ segir Egill 
Tómasson, starfsmaður Iceland 
Airwaves og hjólabrettamaður af 
gamla skólanum. 

Hjólabrettagoðsögnin Tony 
Hawk kom til landsins á þriðjudag-
inn ásamt Cathy Goodman, kær-
ustunni sinni. Hawk birti mynd af 
sér í Bláa lóninu á miðvikudaginn 
og mætti svo um kvöldið á Range 
Rover-jeppa í Reykjavík Skatepark 
þar sem hann renndi sér á bretti 
ásamt nokkrum heppnum hjóla-
brettaköppum.

Egill var einn af þeim sem 
hitti Hawk á miðvikudagskvöld-
ið, en hann segir það hafa verið á 
stefnuskránni frá því á níunda ára-
tugnum. „Hann er búinn að vera 
goðsögn frá því að menn fóru af 
brimbrettunum á hjólabrettin,“ 
segir Egill. „Ég leit þvílíkt upp til 
hans.“

Tony Hawk hefur komið víða 
við á löngum ferli og hagnast vel. 
Hann er orðinn 43 ára gamall, átti 
afmæli á fimmtudaginn, en er 
ennþá í fullu fjöri. „Ég myndi vilja 
fá hann með lið og halda almenni-
lega sýningu,“ segir Egill, en 
Hawk er einmitt staddur með slíka 
sýningu í Svíþjóð í dag. „Þessi 
gaur er einstakur. Hann er búinn 
að vera í fremstu röð frá 1986-87.“

Söngvarinn Júlí Heiðar var 
einnig meðal þeirra sem hittu 

hjólabrettagoðsögnina í Reykja-
vík. Hann er ekki hjólabretta-
kappi sjálfur, en hefur spilað 
tölvuleikina sem Tony Hawk 
leggur nafn sitt við í nokkur ár. 
„Þetta var fáránlega nett, maður 
hefur séð hann í tölvuleikjum og 
í sjónvarpinu, að sjá svo allt í einu 

manneskjuna,“ segir Júlí Heið-
ar og játar að Hawk sé afar við-
kunnanlegur náungi. „Hann var 
að sýna þvílíka takta. Það var svo 
gaman að horfa á þetta, ég er eng-
inn hjólabrettaaðdáandi en það var 
gaman að horfa á hann.“

 atlifannar@frettabladid.is

Forrík hjólabrettagoðsögn 
og hvers manns hugljúfi

Lífeyrissjóður starfsmanna 
Kópavogsbæjar

Starfsemi LSK á árinu 2010
Allar fjárhæðir í milljónum króna

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris 31.12. 2010 2009
 Samtals Samtals
Iðgjöld 189 174
Lífeyrir -223 -198
Fjárfestingatekjur 207 389
Fjárfestingargjöld -8 -7
Rekstrarkostnaður -20 -17
Aðrar tekjur 28 24
Hækkun á hreinni eign á árinu 172 365
Hrein eign frá fyrra ári 2.801 2.437
Hrein eign til greiðslu lífeyris 2.974 2.801
  
Efnahagsreikningur  
Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir 12 11
Verðbréf með breytilegum tekjum 1.201 1.306
Verðbréf með föstum tekjum 1.468 1.151
Veðlán 137 161
Aðrar eignir 76 208
Kröfur 84 1
Skuldir -5 -35
Hrein eign til greiðslu lífeyris 2.974 2.801
  
Kennitölur  
Nafnávöxtun 6,4% 16%
Hrein raunávöxtun 3,7% 6,8%
Hrein raunávöxtun – 5 ára meðaltal -0,4% 2,3%
Fjöldi sjóðfélaga 142 146
Fjöldi lífeyrisþega 237 225
Rekstrarkostnaður í % eigna 0,7% 0,5%
Eignir í íslenskum krónum % 74,1% 66,6%
Eignir í erlendum gjaldmiðlum % 25,9% 33,4%
Eign umfram heildarskuldbindingar í % -57,1% -59,9%
Eign umfram áfallnar skuldbindingar í % -56,2% -59,6%

Ársfundur 2011
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar 2011, verður haldinn 
mánudaginn 23.maí, kl. 17.00 í Bæjarstjórnarsal Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð.

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn lífeyrissjóðsins eru Hlynur Jónsson, stjórnarformaður, Guðríður Arnardóttir, 
Ragnar Snorri Magnússon, Helga Elínborg Jónsdóttir og Gunnsteinn Sigurðsson
Framkvæmdastjóri er Jón G. Kristjánsson. 
Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, 
Sigtúni 42, 105 Reykjavík. Sími 570 0400  www.lss.is

Birt með fyrirvara um prentvillur
Ársreikning LSK 2010 má sjá í heild sinni á heimasíðu LSS: www.lss.is 

STUTT STOPP Á ÍSLANDI 
Tony Hawk stoppaði stutt á Íslandi, en 
gaf sér tíma til að hitta aðdáendur sína í 
Reykjavík, en Egill Tómasson og Júlí Heiðar 
voru þar á meðal. Hérna er hann á mynd 
sem hann tók af sér í Bláa lóninu.



AÐ
 L

ÁG
M

AR
KI

Sumarskór í úrvali

VÖ
RU

R 
FR

Á:

laugardag milli kl. 11 og 16
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Emmsjé Gauti, Jón Jónsson, 
Mugison og FM Belfast gefa 
út nýjar plötur í sumar sem 
margir bíða með mikilli 
eftirvæntingu. Fleiri sólrík-
ar og spennandi útgáfur úr 
ýmsum áttum eru á leiðinni. 

Fyrsta plata rapparans Emmsjé 
Gauta, Bara ég, kemur út síðar í 
þessum mánuði á vegum Geim-
steins. Gauti rappaði með Erpi 
Eyvindarsyni í laginu Elskum 
þessar mellur í fyrra og gerir 
það einnig á nýju plötunni í lag-
inu Hemmi Gunn. Platan á vafa-
lítið eftir að vekja mikið umtal og 
athygli. 

Ný plata Gus Gus, Arabian 
Horse, kemur út 23. maí á vegum 
Smekkleysu, þar sem Högni Egils-
son er gestasöngvari.

Önnur plata FM Belfast er vænt-
anleg 3. júní á vegum Morr Music 
í samstarfi við Kimi Records og 
verður sveitin dugleg við að spila 
á hinum ýmsu tónlistarhátíðum 
í sumar. Þrjú ár eru liðin síðan 
fyrsta plata FM Belfast, How to 
Make Friends, kom út við mjög 
góðar undirtektir og verður for-
vitnilegt að heyra hvernig bandinu 
tekst að fylgja henni eftir.

Sálarplata Bubba Morthens, Ég 
trúi á þig, kemur út á vegum Senu 
á 55 ára afmælisdegi rokkarans, 
6. júní. Annar reynslubolti, Helgi 
Björnsson, gefur út sína þriðju 
plötu með Reiðmönnum vindanna 
í júní en tvær fyrstu plöturnar 
hafa selst eins og heitar lumm-
ur. Popparinn Jón Jónsson send-
ir frá sér sína fyrstu plötu í byrj-
un júlí hjá Senu. Hann hefur átt 
nokkur vinsæl lög að undanförnu 

Spennandi tónlistarsumar

SPENNANDI 
SUMAR Margar 
spennandi plötur 
koma út í sumar, 
meðal annars frá 
Emmsjé Gauta, FM 
Belfast, Mugison og 
Jóni Jónssyni.

og líklegt má telja að sumarlegir 
tónar hans eigi eftir að falla vel í 
kramið.

Ný plata frá Mugison þar sem 
hann syngur á íslensku er einnig á 
leiðinni. Þetta verður blúsuð þjóð-
lagaplata og miðað við fyrsta lagið 
sem hefur heyrst af henni, Haglél, 
er heldur betur von á góðu. 

Önnur plata Nolo kemur út í lok 
júlí á vegum Kimi Records og í 
ágúst er svo áætluð frá Smekk-
leysu útgáfa á langþráðri hljóð-
versplötu frá rokkurunum í Ham.

Á meðal annarra væntanlegra 
útgáfa í sumar er samstarfsverk-
efni Valdimars Guðmundssonar 
úr hljómsveitinni Valdimar og 

Björgvins Ívars Baldurssonar, 
fyrsta plata Myrru Rósar og ný 
plata Snorra Helgasonar. 

Rokkararnir í Reykjavík! eru 
einnig á leiðinni í hljóðver í næsta 
mánuði en ekki er ljóst hvort plat-
an kemur út í sumar eða næsta 
vetur. Slugs, hljómsveit Sindra 
Eldon, gefur svo út sína aðra plötu 
í sumar á vegum Smekkleysu. 

Lay Low verður einnig í hljóð-
veri í maí og hyggst gera plötu á 
íslensku við ljóð íslenskra kven-
skálda, auk þess sem Legend, ný 
hljómsveit Krumma Björgvins-
sonar og Halldórs Björnssonar, 
gefur út sína fyrstu plötu í 
sumar. freyr@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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TILBOÐSBÍÓ - LAUGARDAG OG SUNNUDAG
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 1 (TILBOÐ) L
RIO 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 1 (TILBOÐ) L
HOPP ÍSLENSKT TAL  KL. 1 (TILBOÐ) L

T I L B O Ð S B Í Ó

TILBOÐSBÍÓ - LAUGARDAG OG SUNNUDAG
WATER FOR ELEPHANTS KL. 3 (TILBOÐ) L
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 4 (TILBOÐ) L
HÆVNEN  KL. 3 (TILBOÐ)  12
RIO 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.30 (TILBOÐ) L

T I L B O Ð SB Í Ó

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 3D 2(950 kr), 4 og 6

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 2D 2(700 kr) og 4

PRIEST 8 og 10

FAST & FURIOUS 5 7 og 10

THOR 3D 7.30 og 10

HOPP - ISL TAL 2(700 kr) og 4

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

T.V. -KVIKMYNDIR.ISA.E.T. -MBL 

T.V. -T.V. T.V. TTTTTTTT.V.TTTTTT.V. TTTTT.TTTTTTT  kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND MEÐ ÍSL. TALI

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

AF AAF LL TTU OGU O  EEIIN AAF SSKKEEMMMTMTTIILLEEGUGUUSTSTTU OOG 
FLOTLOTTUSTTUSTU GAGA AA YYFFLLOTOTTTTTUUSTSTTU GAGAAMAMAANNMYMYYNNDUDUUM SUSUUMAMAARRSSIINNS

NICHOLAS CAGE ER MÆTTUR 
Í HÖRKU HASARMYND

BRJÁLUÐ ÞRÍVÍDDAR SKEMMTUN

-JoBlo.com

����

“DRIVE ANGRY 3D 
rocked my world.”
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DRIVE ANGRY 3D ótextuð kl. 5:40 - 8 - 10:20 (Power kl.10:20)

DÝRA FJÖR 3D M/ ísl. Talikl. 1:30 - 3:40 - 6
FAST FIVE kl. 3 - 5:20 - 8 - 10:40
FAST FIVE kl. 3 - 5:20 - 8 - 10:40
SOMETHING BORROWEDkl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
ARTHUR kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
DREKA BANAR M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
CHALET GIRL kl. 1:30
UNKNOWN kl. 8
SOURCE CODE kl. 10:20

DIE WALKÜRE Ópera í Beini útsendingu kl. 4
PAUL kl. 5:50 - 8 - 10:20
DÝRAFJÖR 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 (sun.kl. 1:30 - 3:40 - 5:50)

FAST FIVE kl. 10   (Sýnd sunnud. kl. 8 - 10:40)
THE LINCOLN LAWYER kl. 8 - 10:20
RED RIDING HOODkl. 5:50
DREKA BANAR M/ ísl. Tali Sýnd sunnud. kl. 1:30 - 3:40
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 3:40
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:30

ANIMALS UNITED 3D kl. 3.15 - 5.30
DRIVE ANGRY 3D TEXTALAUS kl. 8 - 10.30
THOR 3D kl. 3 - 5.20 - 8 - 10.30
SOMETHING BORROWED kl. 5.30 - 8 - 10.20
LINCOLN LAWYER kl. 8 - 10.30
RIO 3D M/ ísl. Tal kl. 3 - 5.30
RIO 3D M/ ísl. Tali kl. 3.15

ANIMALS UNITED 3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
SOMETHING BORROWED kl.  6  
DRIVE ANGRY 3D kl.  8 - 10:20 (Power kl.10:20)

DREKABANARNIR ísl tal kl. 2 - 4
ARTHUR kl.  8 - 10:20

PAUL kl. 8 - 10:20
FAST FIVE kl. 5:20 - 8 - 10:40
ANIMALS UTD M/ ísl. Tali kl. 2 - 6
DREKA BANAR M/ ísl. Tali kl. 4
HOP M/ ísl. Tali kl. 2

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3-D

PRIEST 3D  KL. 6 - 8 - 10  16
PRIEST 3D Í LÚXUS KL. 2 - 4 - 6 - 8  16
PAUL KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 6 L
FAST FIVE KL. 3.20 - 5.20 - 8- 10.40  12
FAST FIVE Í LÚXUS KL. 10  12
THOR 3D KL. 8 - 10.30  12
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (TILBOÐ) 3.20 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (TILBOÐ) 3.20 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 1 (TILBOÐ) L

FAST FIVE KL. 5.40 - 8 - 10.25 12
THOR 3D  KL. 5.40 - 8 12 
PRIEST 3D KL. 10.10 - 12 MIÐNÆTURKRAFTSÝN 16
GNÓMEÓ & JÚLÍA 3D  KL. 2 (TILBOÐ) - 3.50 L
RÍÓ 2D ENSKT TAL KL. 2 (TILBOÐ) L

WATER FOR ELEPHANTS KL. 3 (TILBOÐ)- 5.30 -8 -10.30 L
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D  KL. 4 (TILBOÐ)- 6 L
FAST FIVE KL. 6 - 9  12
HÆVNEN  KL. 3 (TILBOÐ) - 8 - 10.20  12
HANNA KL. 8 - 10.20  16
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 5.40 L
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 3.30 (TILBOÐ) L

Will Ferrell segir að spænska 
myndin Casa de mi Padre, sem 
hann leikur í á móti Gael Garcia 
Bernal og Diego Luna, sé blanda 
af Tarantino-stílnum og Robert 
Rodrigues-kvikmyndum. Myndin 
á að líta út fyrir að vera mjög illa 
gerð og má stundum sjá bregða 
fyrir hljóðmanni eða hljóðnema 
í sumum senum. Ferrell vonast 

þó til að fólk sjái æðri 
tilgang myndarinar. 
„Hún fjallar um þessi 
sérstöku samskipti 
Mexíkós og Banda-

ríkjanna. Við tökum 
á því og reynum 

að kryfja þau til 
mergjar.“

Ferrell í 
spænskri 
mynd

AMERÍKA/MEXÍKÓ 
Will Ferrell leikur 
aðalhlutverkið í 
spænskri kvikmynd 
sem fjallar um sam-
skipti Mexíkós og 
Bandaríkjanna.

Ashton Kutcher kemur í staðinn 
fyrir Charlie Sheen í sjónvarps-
þáttunum Two and a Half Men. 
Þetta var staðfest af bandarísk-
um fjölmiðlum í gær. Tilkynning-
in kom nokkuð á óvart því talið var 
að framleiðendur þáttanna myndu 
leita til einhvers eldri og höfðu nöfn 
þeirra Rob Lowe og Woody Harrel-
son helst heyrst þar til Hugh Grant 
var fyrirfram talinn líklegastur til 
að hreppa hnossið.

Sheen, sem stendur í málaferlum 
við framleiðendurna út af brott-
rekstri sínum, hefur ekkert tjáð sig 
um valið en hann var hæstlaunaði 
leikarinn í bandarísku sjónvarpi. 
Er talið líklegt að Kutcher fái svip-
aða upphæð eða jafnvel hærri 
fyrir leik sinn. Kutcher, sem 
á seinni árum hefur verið 
þekktastur fyrir að vera 
maðurinn hennar Demi 
Moore, er ekki ókunn-
ugur sjónvarpi, hann 
lék lengi vel aðal-
hlutverkið í That 
´70s Show og 
var síðan með 
hrekkjalóma-
þáttinn Punk‘d 
á MTV.

Kutcher í stað Sheen

ARFTAKAR Charlie Sheen 
var rekinn úr sjónvarps-

þáttunum Two and a 
Half Men fyrir ólæti 
utan tökustaðarins. Nú 
hefur Ashton Kutcher 
verið fenginn til að 
taka við af keflinu en 
til stóð að Hugh Grant 

yrði fenginn til 
að hlaupa 
í skarðið.

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

LAUGARDAGUR / SUNNUDAGUR
HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?
ROUTE IRISH
CSILLAGOSOK, KATONÁK
KURTEIST FÓLK
BOY 
DUGGHOLUFÓLKIÐ (MEÐ ENSKUM TEXTA)
HEIMA A FILM BY SIGUR RÓS (MEÐ ENSKUM TEXTA)

ENGLAR ALHEIMSINS (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00
17:50, 22:00
20:00
18:00
20:00, 22:00
18:00
20:00
22:00

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?
ROUTE IRISH
CSILLAGOSOK, KATONÁK
KURTEIST FÓLK
BOY 
BENJAMÍN DÚFA (MEÐ ENSKUM TEXTA)
FÍASKÓ (MEÐ ENSKUM TEXTA)
BÖRN NÁTTÚRUNNAR (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00
17:50, 22:00
20:00
18:00
20:00, 22:00
18:00
20:00
22:00

BAR
&
CAFÉ

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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Tveir fyrir einn í bíó
  ef þú kaupir bókina

Eymundsson.is

1.999 
TILBOÐ

og tveir 
fyrir einn

í bíó

ATH! SÍÐASTA HELGIN

FRÁ 21. APRÍL TIL 15. MAÍ
GÍFURLEGT ÚRVAL AF ÖLLUM TEGUNDUM 
TÓNLISTAR, HLJÓÐBÓKA OG DVD MYNDA 

ATH! SÍÐASTA HELGIN
Robert De Niro og Diane Keaton 
hafa samþykkt að leika í róman-
tísku gamanmyndinni The Big 
Wedding. Þar leika þau fyrrver-
andi hjón sem þykjast vera ennþá 
gift til að eyðileggja ekki brúð-
kaup ættleidds sonar síns. Með 
önnur hlutverk fara Katherine 
Heigl og Amanda Seyfried. Leik-
stjóri er Justin Zackham, hand-
ritshöfundur The Bucket List. 

De Niro og Keaton léku bæði í 
myndinni The Godfather: Part II 
á sínum tíma og einnig í dram-
anu Marvin´s Room sem kom 
út árið 1996. Tökur á The Big 
Wedding hefjast í Connecticut í 
Bandaríkjunum í júlí.

Í rómantískri 
gamanmynd

ROBERT DE NIRO De Niro leikur á 
móti Diane Keaton í myndinni The Big 
Wedding.

Breska leikkonan Sienna Miller 
fær að öllum líkindum greiddar 
tæpar nítján milljónir króna í 
skaðabætur eftir að götublaðið 
News Of The World játaði að hafa 
brotist inn í farsímann hennar. 
Réttarhöld í málinu hafa staðið 
yfir að undanförnu og verður 
dómur kveðinn upp á næstu 
dögum. Fjögur önnur fórnarlömb 
News Of The World hafa þegar 
samið um skaðabætur utan dóm-
stóla, þar á meðal upplýsinga-
fulltrúinn Max Clifford. Talið 
er að hann hafi fengið um 190 
milljónir króna fyrir sinn snúð.  

Milljónir í 
skaðabætur

FÆR SKAÐABÆTUR Leikkonan Sienna 
Miller fær að öllum líkindum tæpar 
nítján milljónir í skaðabætur.
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sport@frettabladid.is

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON  er orðaður við ensku úrvalsdeildarfélögin Everton og Fulham í þýskum fjölmiðlum. 
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Gylfi er orðaður við ensk úrvalsdeildarlið síðan hann gekk í raðir Hoffenheim. Forráða-
menn Hoffenheim segja Gylfa þó ekki vera til sölu. Hann sé mikilvægur í framtíðarplönum félagsins.

FÓTBOLTI 35 ára bið Manchester 
City eftir titli gæti lokið í dag 
þegar liðið mætir Stoke City í 
úrslitum ensku bikarkeppninnar 
á Wembley.

Flestir spá Manchester-liðinu 
sigri í leiknum enda er það með 
talsvert sterkara lið á pappírn-
um fræga. Sá pappír telur aftur 
á móti ekki neitt þegar út á völl-
inn er komið og það veit Roberto 
Mancini, stjóri Manchester City.

„Þessi leikur verður erfiðari en 
leikurinn gegn Manchester United. 
Stoke er mjög sterkt lið sem erfitt 
er að eiga við. Það væru mikil mis-
tök að búast við auðveldum leik. Ef 
við ætlum að ná sigri verðum við 
að spila vel. Við verðum að vera 
einbeittir og megum alls ekki gefa 
færi á okkur,“ sagði jarðbundinn 
Mancini en hann er þegar búinn 
að tryggja sínu liði þáttökurétt í 
Meistaradeildinni á næstu leiktíð.

„Við náðum einu markmiði með 
því að komast í Meistaradeildina. 
Næsta markmið er að vinna titil. 
Það er mjög mikilvægt að ná því 
markmiði sem fyrst og við fáum 
frábært tækifæri til þess í þessum 
leik.“

Enska bikarkeppnin nýtur tals-
vert meiri virðingar í Englandi en 
ítalski bikarinn fær á Ítalíu. Manc-
ini vann ítalska bikarinn sex sinn-
um á sínum ferli – tvisvar sem 
leikmaður og fjórum sinnum sem 
þjálfari. - hbg

Manchester City og Stoke City mætast í úrslitum ensku bikarkeppninnar í dag:

Er 35 ára bið Man. City á enda?

CARLOS TEVEZ Argentínumaðurinn heldur enn í vonina um að geta spilað í dag.
 NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Lokahóf HSÍ
Helstu verðlaun:
Bestu leikmenn: Ólafur Bjarki Ragnarsson 
(HK) og Anna Úrsula Guðmundsdóttir 
(Valur)
Efnilegustu leikmenn: Guðmundur 
Hólmar Helgason (Akureyri) og Birna 
Berg Haraldsdóttir (Fram).
Valdimarsbikarinn: Heimir Örn Árnason 
(Akureyri)
Sigríðarbikarinn: Anna Úrsula 
Guðmunds dóttir (Valur).
Bestu þjálfararnir: Atli Hilmarsson (Akur-
eyri) og Stefán Arnarson (Valur).
Bestu varnarmenn: Guðlaugur Arnarsson 
(Akureyri) og Anna Úrsula Guðmunds-
dóttir (Valur).
Bestu sóknarmenn: Ólafur Bjarki Ragnars-
son (HK) og Karen Knútsdóttir (Fram).
Bestu markverðir: Sveinbjörn Pétursson 
(Akureyri) og Íris Björk Símonardóttir 
(Fram).
Markahæstu leikmenn: Ragnar Jóhanns-
son (Selfoss, 173 mörk) og Brynja 
Magnúsdóttir (HK, 121 mark).
Háttvísisverðlaun HDSÍ: Ólafur Bjarki 
Ragnarsson (HK) og Karen Knútsdóttir 
(Fram).
Dómarar ársins: Anton Gylfi Pálsson og 
Hlynur Leifsson.
Lið ársins í N1-deild karla:
Sveinbjörn Pétursson Akureyri
Atli Ævar Ingólfsson HK
Oddur Gretarsson Akureyri
Ólafur Bjarki Ragnarsson HK
Ásbjörn Friðriksson FH
Ólafur Guðmundsson FH
Einar Rafn Eiðsson Fram
Lið ársins í N1-deild kvenna:
Íris Björk Símonardóttir Fram
Anna Úrsula Guðmundsdóttir Valur
Rebekka Rut Skúladóttir Valur
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir Valur
Karen Knútsdóttir Fram
Jóna Margrét Ragnarsdóttir Stjarnan
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir Fram

HANDBOLTI Ólafur Bjarki Ragnars-
son úr HK og Valsstúlkan Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir voru 
valin bestu leikmenn N1-deild-
anna á lokahófi HSÍ sem fram fór 
í Gullhömrum í gær.

Akureyringurinn Guðmundur 
Hólmar Helgason og Framstúlk-
an Birna Berg Haraldsdóttir voru 
valin efnilegustu leikmennirnir. 
 - hbg

Lokahóf HSÍ:

Ólafur og Anna 
valin best

ÓLAFUR BJARKI Fór mikinn með liði HK í 
vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Eyjólfur Sverrisson, 
þjálfari U-21 landsliðs Íslands, 
hefur valið þá fjörutíu leikmenn 
sem eiga möguleika á að spila með 
liðinu á EM í Danmörku í sumar.

23 leikmenn fara með liði 
Íslands á EM og verða þeir að 
koma úr þessum hópi. Fjórir 
nýliðar eru í hópnum – þeir Arnar 
Sveinn Geirsson (Val), Einar 
Orri Einarsson (Keflavík), Hall-
dór Kristinn Haldórsson (Val) 
og Haukur Baldvinsson (Breiða-
bliki). Alls eru sjö leikmenn úr 
Breiðabliki í þessum hópi. - esá

U-21 árs landsliðið:

Búið að velja 40 
leikmenn

EYJÓLFUR SVERRISSON Á ekki auðvelt 
verkefni fyrir höndum er kemur að því 
að velja lokahópinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

U-21 árs hópurinn
Markverðir:
Arnar Darri Pétursson, SönderjyskE
Haraldur Björnsson, Val
Ingvar Jónsson, Stjörnunni
Óskar Pétursson, Grindavík
Ögmundur Kristinsson, Fram
Aðrir leikmenn:
Alfreð Finnbogason, Lokeren
Almarr Ormarsson, Fram
Andrés Már Jóhannesson, Fylki
Arnar Már Björgvinsson, Breiðabliki
Arnar Sveinn Geirsson, Val
Arnór Smárason, Esbjerg
Aron Einar Gunnarsson, Coventry
Aron Jóhannsson, AGF
Birkir Bjarnason, Viking
Bjarni Þór Viðarsson, Mechelen
Björn Bergmann Sigurðarson, Viking
Björn Daníel Sverrisson, FH
Eggert Gunnþór Jónsson, Hearts
Eiður Aron Sigurbjörnsson, ÍBV
Einar Orri Einarsson, Keflavík
Elfar Freyr Helgason, Breiðabliki
Finnur Orri Margeirsson, Breiðabliki
Guðlaugur Victor Pálsson, Hibernian
Guðmundur Kristjánsson, Breiðabliki
Guðmundur Reynir Gunnarsson, KR
Gylfi Þór Sigurðsson, Hoffenheim
Halldór Kristinn Halldórsson, Val
Haukur Baldvinsson, Breiðabliki
Hjörtur Logi Valgarðsson, IFK Gautaborg
Hólmar Örn Eyjólfsson, West Ham
 Jóhann Berg Guðmundsson, AZ Alkmaar
Jóhann Laxdal, Stjörnunni
Jón Guðni Fjóluson, Fram
Jósef Kristinn Jósefsson, Chernomorets
Kolbeinn Sigþórsson, AZ Alkmaar
Kristinn Jónsson, Breiðabliki
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki
Rúrik Gíslason, OB
Skúli Jón Friðgeirsson, KR
Þórarinn Ingi Valdimarsson, ÍBV

HANDBOLTI Dagur Sigurðsson, þjálf-
ari Füchse Berlin í þýsku úrvals-
deildinni, átti nýverið í viðræðum 
við þýska handknattleikssamband-
ið um að taka við starfi landsliðs-
þjálfara þar í landi. Dagur segir í 
samtali við Fréttablaðið að hann 
hafi ekki heyrt meira af málinu 
síðan þá.

„Ég var einn af nokkrum sem 
komu til greina en annars er ekk-
ert nýtt í stöðunni. Ég hef ekki 
fengið tilboð eða neitt slíkt,“ segir 
Dagur. „Þar að auki er þetta ekki í 
mínum höndum. Ég er með samni-
ing við Füchse Berlin og félagið 
þyrfti að leggja blessun sína yfir 
þetta.“

Þýskir fjölmiðlar orðuðu Dag 
fyrst við þjálfarastarfið í síðasta 
mánuði en í fyrradag staðfesti 
Bob Hanning, framkvæmdastjóri 
Füchse Berlin, í þýskum fjölmiðl-
um að viðræðurnar hefðu átt sér 
stað.

Heiner Brand er núverandi 
landsliðsþjálfari og er með samn-
ing til 2013. Hann hefur verið 
landsliðsþjálfari síðan 1997 og 
gert Þjóðverja bæði að heims- og 
Evrópumeisturum.

Undanfarin ár hefur hins vegar 
hallað undan fæti og liðið lent í 10. 
og 11. sæti á síðustu tveimur stór-
mótum. Gagnrýnin á liðið hefur 
verið mikil í Þýskalandi og afar 
líklegt er að Brand muni stíga til 
hliðar eftir undankeppni EM 2012 
sem lýkur í júní.

Dagur hefur náð frábærum 
árangri á sínum þjálfaraferli. 
Hann gerði A1 Bregenz að marg-
földum meisturum sem spilandi 
þjálfari í Austurríki. Hann tók 
svo við landsliði Austurríkis en 
undir hans stjórn náði liðið sínum 
langbesta árangri í áraraðir. 

Hann hefur svo stýrt Füchse 
Berlin undanfarin tvö ár en liðið 
tryggði sér á dögunum sæti í 
Meistaradeild Evrópu fyrir næstu 
leiktíð. Á því áttu fáir von fyrir 
fram.

„Þetta kitlar, það er ekki spurn-
ing,“ segir Dagur um landsliðs-
þjálfarastarfið. Þýskaland er 
mesta handboltaþjóð heims og því 
er starfið eitt það allra stærsta 
sinnar tegundar í heimi.

„Þetta er vissulega stór staða en 
á móti kemur að árangurinn á síð-
ustu stórmótum hefur aðeins dreg-
ið loftið úr þeim,“ segir Dagur. 
„Þeir eru búnir að missa sjálfs-
traustið og þetta myndi því snúast 
um nákvæmlega það sem ég hef 

verið að gera – að gera liðið örlítið 
sterkara og koma löppunum undir 
það.“

Hann vill þó ekki gera of mikið 
úr sínum árangri til þessa. „Ég vil 
ekki byggja neinar skýjaborgir. 
Þetta snýst um að finna þann þjálf-
ara sem passar best við liðið sem 
hann tekur við.“

Árangurinn hjá Füchse Berlin 
talar þó sínu máli. „Við erum búnir 
að ná okkar markmiðum og hvað 
okkur varðar er tímabilið eigin-
lega búið. Við ætluðum að komast 
í Evrópukeppni og erum komnir 
í Meistaradeildina,“ segir Dagur, 
sem sendi liðið í frí til Mallorca en 
er sjálfur staddur á Íslandi.

Füchse Berlin er búið að tryggja 

sér fjórða sæti þýsku úrvalsdeild-
arinnar sem þarf til að tryggja 
sér Meistaradeildarsætið. Fram 
undan eru því spennandi tímar 
hjá félaginu og gæti reynst erf-
itt fyrir Dag að velja á milli ef 
kæmi til þess. Hann hefur þó ekki 
áhyggjur af því.

„Ég mun fyrst leyfa þeim 
aðstæðum að koma upp áður en 
ég velti því fyrir mér. Ég hef ekki 
fengið tilboð enn. Annaðhvort eru 
þeir að liggja undir feldi eða eru 
að semja við annan,“ segir Dagur.

„Það eina sem ég veit er að það 
voru nokkuð mörg ósvöruð símtöl 
í símanum mínum eftir yfirlýsingu 
Bobs í gær.“

 eirikur@frettabladid.is

Landsliðsþjálfarinn kitlar
Dagur Sigurðsson kemur til greina sem næsti þjálfari þýska landsliðsins í hand-
bolta – sem er ein allra stærsta þjálfarastaða heimsins. Dagur átti nýverið í við-
ræðum við þýska handknattleikssambandið en hefur ekkert tilboð fengið.

DAGUR Þykir einn færasti handknattleiksþjálfari heims þessa dagana eftir frábæran 
árangur hjá Füchse Berlin og landsliði Austurríkis. NORDICPHOTOS/BONGARTS

MEISTARANÁM 
Í ÍÞRÓTTAFRÆÐI

MSc í íþróttavísindum og þjálfun
 Ætlað þeim sem vilja sérhæfa sig í þjálfun 
 keppnis- og afreksíþróttafólks og rannsóknum 
 á sviði íþróttafræði.

MEd í heilsuþjálfun og kennslu
 Ætlað þeim sem vilja sérhæfa sig í íþróttakennslu  
 og lífsstílsfræðum á sviði heilsuræktar. 
 Gráðan veitir kennsluréttindi.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ



Til sölu Bílaverkstæði
220 Hafnarfjörður
Bifreiða og hjólbarðaverkstæði

Stærð: 230 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 0

Verð: 9.000.000
Bifreiða og hjólbarðaverkstæði á besta stað í Hafnarfirði.
Nánari lýsing: 210fm leiguhúsnæði með 2 innkeyrslu hurðum, þrjár bílalyftur og tvær dekkjalyftur,
dekkjavélar 3 stk jafnvægisstillingar vél, legupressa, loftpressa, migsuðuvél og ýmis allmenn verkfæri.
allar nánari upplýsingar veitir Guðbergur löggiltur fasteignasali s 893 6001 beggi@remax.is

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001

Vantar eignir á skrá
--
 Er með kaupendur.

Stærð: 50-150 fm
Fjöldi herbergja: 2-5

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Verð: 10-60milljónir
Vantar eignir á skrá vegna aukinnar eftirspurnar.

Einnig vantar stærri eignir í makaskipti.

Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson s 893 6001 beggi@remax.is

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Vilt þú selja ?

8936001

Vatnsendahlíð 225
331 Borgarnes
Glæsilegt Sumarhús við Skorradal

Stærð: 84,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2009

Fasteignamat: 9.780.000

Verð: 29.900.000

Gullfallegt sumarhús. Gólf eru klædd með náttúruflísum á gangi og baði , en 14 cm breiðum eikarborðum á
herbergjum  og  alrými.  Alrýmið  er  svo  rammað  af  frá  gluggum  með  20  cm  belti  af  ávölu  þykktarhefluðu
fjörugrjóti.  Eldhúsinnrétting  er  úr  eik  .  Innrétting  með  eyju,  bakara/mikroofni,  hitaskúffu,  uppþvottavél  og
ísskápi/frysti.  Arinn  er  etanolarinn  en  hús  gerir  ráð  fyrir  að  hægt  sé  að  setja  hefðbundinn  viðararinn  eða
kaminu með reykröri. Í baðherbergi eru sturta, vaskur og salerni. Gert er ráð fyrir þvottavel og þurkara á baði.
Veggir  eru klæddir  að hluta  með mosaikflísum. Mjög rúmmgott  hjónaherbergi  með tengi  fyrir  sjónvarpi.  Tvö
góð barnaherbergi. Í anddyri er gott hengi fyrir flíkur og rúmt pláss fyrir skó. Pallur í kring um húsið er 100 m2
klæddur  með  hefluðum  Bankarí  harðvið.  Útiljós  eru  stýrð  með  sólarklukku.  Ekið  er  framhjá  bóndabænum
Vatnsendahlíð liggur fyrir ofan veg.
Þarft þú að selja? Minn er heiðurinn að vera þinn sölufulltrúi fasteigna Benedikt Ólafsson sími 661-7788
"Söluhæsti sölumaður yfir RE/MAX á Íslandi árin 2009 og 2010"

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN FRÁ KL 14.00-16.00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

6617788

Flúðasel 12 íbúð 201
109 Reykjavík
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ * LAUS STRAX

Stærð: 129,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1977

Fasteignamat: 19.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herb. íbúð með útsýni, auk bílgeymslu. Sérsmíðaðar innr. Nýstandsett
baðherb. Gegnheilt eikarparket.  Íbúðin er nýmáluð. Fimmta herbergið, sem er í kjallara, er rúmgott og
með aðgang að baðherb.  Yfirbyggðar svalir.  Snyrtileg sameign. Lítið og vel við haldið fjölbýli, sem er
klætt að utan. Þvottaherb. er innan íbúðar. Sérgeymsla í kjallara. Hjóla/vagnageymsla.  Innangengt í
bílageymslu.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14:00-14:30

8931819

Vallartröð 3
200 Kópavogur
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ EINBÝLI

Stærð: 205,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 41.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Fallegt einbýlishús á stórri lóð og fallegum stað í Kópavogi.
Húsið hefur verið endurnýjað að stórum hluta. Stutt er í skóla og aðra þjónustu. Eignin er samtals 205,9
fm, húsið sjálft er 173,9 fm og bílskúrinn 32 fm. Lóðin er stór og gróin. Góðir pallar eru við húsið, heitur
pottur. Köld útigeymsla er bakvið bílskúr.
Neðri hæð: Forstofa, eldhús, stofa, eitt svefnherbergi, þvottahús og salerni.
Efri hæð: Tvö svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol (hægt að breyta í herbergi).

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl. 17-17:30 sunnudag 15.maí

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Fagridalur
825 Stokkseyri
Sveit, skammt frá þéttbýli !

Stærð: 215,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 16.960.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
214 fm eldra einbýlishús byggt 1960 og 150 fm nýtt hús sem er skipulagt sem hesthús, vélaskemma og
bílskúr en er ekki fullbúið. Í útjaðri Stokkseyrar. Tæplega tveggja ha.land. Nýja húsið bíður upp á
margvíslega möguleika hvort heldur sem er hesthús, vélaskemma og bílskúr eins og skipulag gerir ráð
fyrir eða til annarar notkunar s.s. verkstæði, vinnustofa eða annað. Íbúðarhús er byggt 1960, steyptur
kjallari og efri hæð timbur klætt með bárujárni. Stór hellulögð verönd við húsgafl og önnur minni.

Bær

Snorri
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

ss@remax.is

maggi@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í S:694-9999 EÐA 864-8090

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

8648090

6949999

Með lykilinn
að þínu heimili
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FÓTBOLTI Knattspyrnuspekingum 
hefur verið tíðrætt um það í vor 
hversu slæm byrjun KR-ingar hafi 
spillt fyrir þeim síðustu sumur og 
þeir hafi því ekki náð í Íslands-
meistaratitilinn þrátt fyrir sann-
kallaða meistaraspilamensku á 
lokasprettinum.

Það að KR-ingar skuli vera á 
toppnum eftir þrjár umferðir í 
Pepsi-deildinni í ár ætti að auka 
meistaravonir fjölmargra stuðn-
ingsmanna félagsins. Það hefur 
nefnilega ekki gerst í átta ár, eða 
síðan KR-ingar urðu síðast Íslands-
meistarar sumarið 2003. KR-ingar 
voru sem dæmi í 9. sæti eftir þrjár 
umferðir í fyrra og fyrir fjórum 
árum voru þeir á botninum eftir 
þrjá leiki. Þeir hafa í raun aðeins 
verið tvisvar sinnum á topp þrjú 
eftir þrjár umferðir frá því að þeir 
unnu síðasta titilinn fyrir átta 
árum.

KR-ingar eru samt með jafn-
mörg stig og fyrir tveimur árum en 
þeir græða á því að aðalkeppinaut-
ar þeirra, FH, Valur og Breiðablik, 
hafa öll tapað fleiri stigum í fyrstu 

þremur umferðunum. Þess vegna 
er toppsætið Vesturbæinga þrátt 
fyrir naumt jafntefli við Keflavík 
í eina heimaleik liðsins til þessa.

Fram undan eru reyndar vara-
samar umferðir fyrir KR-liðið 
því liðið hefur tapað samtals sext-
án stigum (af 30 mögulegum) í 
fjórða til áttunda leik undanfar-
in tvö tímabil og sá kafli á ekki 
síður þátt í því að góður enda-
sprettur hefur ekki dugað til að 
koma með Íslandsbikarinn aftur í 
Vesturbæinn. - óój

Núverandi staða lofar góðu fyrir KR-inga:

KR hefur ekki verið í 
þessari stöðu í átta ár

VIKTOR BJARKI ARNARSSON Hefur átt 
þátt í marki í öllum þremur leikjum KR 
til þessa. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KR eftir þrjár umferðir
2011: 1. sæti - 7 stig
2010: 9. sæti - 2 stig
2009: 2. sæti - 7 stig
2008: 7. sæti - 3 stig
2007: 10. sæti - 1 stig
2006: 4. sæti - 6 stig
2005: 3. sæti - 6 stig
2004: 8. sæti - 3 stig
2003: 1. sæti - 7 stig

FÓTBOLTI Valskonur hafa unnið 
Íslandsmeistarabikarinn fimm ár í 
röð og tvöfalt undanfarin tvö tíma-
bil. Stóra spurningin fyrir tímabil-
ið í Pepsi-deild kvenna er því eins 
og áður hvort einhverju liði takist 
að velta Valsstúlkum af toppnum. 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson lands-
liðsþjálfari hefur fylgst vel með 
undirbúningstímabilinu og hann 
hefur mikla trú á því að Stjörnu-
stúlkur geti gert titilbaráttuna 
virkilega spennandi í sumar. 

„Það hefur verið sagt á hverju 
ári að núna verði deildin jafnari, 
en núna er í fyrsta skiptið hægt að 
tala um það í alvöru að hún verði 
jafnari. Ég á reyndar von á því að 
þetta verði svolítið einvígi á milli 
Vals og Stjörnunnar. Mér sýnist 
þau lið vera pínulítið sterkari en 
Þór/KA og Breiðablik. ÍBV-liðið er 
síðan algjört spurningarmerki. Við 
höfum líka séð lið eins og Fylki og 
KR gera liðum skráveifu á undir-
búningstímabilinu og það getur 
því allt gerst þar,“ segir Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson. 

Hann segir að efnilegustu leik-
menn okkar ættu að fá nóg af 
tækifærum í sumar. 

„Þetta verður sumar ungu 
stelpnanna. Okkar bestu leik-
menn hafa farið margar hverjar 
í atvinnumennsku, þessar ungu 
fá því núna tækifæri snemma á 
sínum ferli og við sjáum það á 17 
ára landsliðinu okkar að það er 
geysilega mikið af mjög efnilegum 
leikmönnum. Þær verða margar í 
lykilhlutverkum með sínum liðum 
í sumar,“ segir Sigurður Ragnar. 
Stjörnukonur unnu Lengjubikarinn 

á dögunum og Sigurður Ragnar 
hefur trú á því að Garðabæjar-
stelpur séu nógu góðar til þess að 
geta unnið titilinn í haust.  

„Láki (Þorlákur Árnason) er 
að gera góða hluti með þær. Þær 
hafa unnið Val tvisvar með stuttu 
millibili á undirbúningstímabilinu 
og hafa svolítinn meðbyr með sér 
þar,“ segir Sigurður Ragnar, sem 
tekur þó fram að þetta gæti breyst 
eitthvað, styrki lið sig með góðum 
erlendum leikmönnum eins og 
hann hefur heyrt einhvern óm af.

„Valur hefur aðeins hikstað í 
sóknarleiknum, rétt eins og Stjarn-
an sem vantar afgerandi fram-
herja, og þjálfarinn er að reyna að 
finna taktinn og þróa nýjar leið-
ir í sókninni. Leikmenn þurfa að 
venjast því að Dóra María, sem 
var arkitektinn í liðinu, og Katr-
ín Jónsdóttir, sem var hjartað í 
liðinu, eru farnar og það eru stór 

skörð,“ segir Sigurður Ragnar, 
sem vill hrósa liði Breiðabliks 
fyrir að spila mjög skemmtilegan 
fótbolta. 

„Breiðablik er nánast eingöngu 
með uppalda leikmenn og félagið 
hefur tekið þá stefnu að byggja á 
þeim.  

Þær hafa komið mér á óvart á 
undirbúningstímabilinu með því 
að spila mun betur en ég átti von 
á. Það er gaman að horfa á þær 
spila,“ segir Sigurður Ragnar en 
hann segir það slæmar fréttir 
fyrir Þór/KA að Mateja Zver sé 
meidd. 

„Ég held að það veiki Þór/KA 
mikið að Mateja er meidd fyrstu 
vikurnar. Þær gætu tapað dýr-
mætum stigum þar. Ég held að á 
góðum degi geti ÍBV-liðið unnið 
toppliðin og Þór/KA getur klárlega 
unnið hvaða lið sem er á góðum 
degi.“ ooj@frettabladid.is

Sumar ungu stelpnanna
Pepsi-deild kvenna hefst með heilli umferð í dag. Fréttablaðið fékk Sigurð 
Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfara til að fara aðeins yfir það hvernig hann sér 
fyrir sér að Íslandsmótið spilist í sumar og hvort eitthvert lið eigi séns í Val.

BARÁTTA VALS OG STJÖRNUNNAR? Dagný Brynjarsdóttir, Val, og Kristrún Kristjáns-
dóttir, Stjörnunni, eigast við í bikarúrslitaleiknum í fyrrahaust. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pepsi-deild kvenna
1. umferð - leikir hefjast kl. 16.00:
Stjarnan - Fylkir
Valur - Grindavík
Breiðablik - Þróttur R.
Afturelding - KR
Þór/KA - ÍBV

FÓTBOLTI Manchester United 
getur tryggt sér enska meistara-
titilinn í dag með því að fá stig 
gegn Blackburn. Sir Alex Fergu-
son, stjóri Man. Utd, ætlar að 
tefla fram öflugu liði sem á að 
sjá til þess að United verði orðið 
meistari fyrir lokaumferðina.

Allir lykilmenn United koma 
til greina í liðsvali dagsins nema 
Edwin van der Sar, sem fær að 
hvíla sig.

„Þetta er risastór leikur og 
við verðum að nálgast hann á 
réttan hátt. Þess vegna mun ég 
tefla fram mínu sterkasta liði,“ 
sagði Ferguson, en með stiginu 
vinnur United sinn 19. titil og 
fer þar með fram úr Liverpool í 
titlasöfnun. - hbg

Man. Utd mætir Blackburn:

Verður United 
meistari í dag?

SÁ EFTIRSÓTTI Ferguson vill tryggja sér 
þennan bikar í dag. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Björn Jónsson samdi í 
gær við KR til loka tímabilsins. 
Hann er 21 árs gamall leikmaður 
sem var á mála hjá Heerenveen í 
Hollandi í á sjötta ár, þar til hann 
fékk sig lausan þaðan í janúar 
síðastliðnum.

„Það komu í raun bara tvö lið 
til greina hjá mér – FH og KR. Ég 
æfði með FH um daginn en ákvað 
að semja við KR. Þar eru góðir 
þjálfarar, flottir leikmenn og gott 
lið. Ég sé fyrir mér að þarna fái 
ég tækifæri til að vinna mig upp 
úr mínum meiðslum og bæta mig 

sem knattspyrnumann,“ sagði 
Björn við Fréttablaðið í gær.

Hann fór í aðgerð vegna kvið-
slits í síðasta mánuði og er að 
komast aftur af stað núna. Ein-
hver bið verður þó eftir því að 
hann geti spilað sinn fyrsta leik 
með KR.

„Ég ætla að taka mér góðan 
tíma og passa mig á því að fara 
ekki of snemma af stað,“ sagði 
Björn, sem hlakkar til að fá að 
spreyta sig hér á Íslandi. „Ég 
lærði margt í Hollandi en er 
sáttur við að koma heim nú.“ - esá

Björn Jónsson samdi við KR til loka tímabilsins:

Leist best á KR-inga

www.skra.is

ÞÍ
 2

01
10

50
9 

RR
S

Nú geturðu tilkynnt 
flutning á netinu

v. 30,5m (neðri hæð)  37,5m (efri hæð)

Lindarvað 5 og 9 110 Rvk

Glæsilegar sérhæðir

Eftf irsrsóttótttur ur uu staður
Tvíbýlishús

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson og Már Alfreðsson 
í síma 697 3080 og 615 8200

14:00 - 15:00

laugardagur 14.maí 

OPIÐ HÚS Í DAG

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 



Bóas Ragnar Bóasson
Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Seldu húsið þitt strax!
Allt innifalið! Enginn aukakostnaður!

Auglýsum húsið þitt allsstaðar!

Bóas er í síma 699 6165 

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
07.55 The Weakest Link  08.45 The 
Weakest Link  09.30 Fawlty Towers  
10.00 My Family  10.30 My Family  
11.00 My Family  11.30 My Family  12.00 
My Family  12.30 My Family  13.00 My 
Family  13.30 My Family  14.00 Fawlty 
Towers  14.30 ‚Allo ‚Allo!  15.05 ‚Allo 
‚Allo!  15.35 ‚Allo ‚Allo!  16.05 ‚Allo ‚Allo!  
16.40 ‚Allo ‚Allo!  17.10 ‚Allo ‚Allo!  17.45 
Jack Dee Live at the Apollo  18.30 Jack 
Dee Live at the Apollo  19.15 Jack Dee 
Live at the Apollo  20.00 The Long Firm  
20.55 Jack Dee Live at the Apollo  21.40 
Jack Dee Live at the Apollo

10.10 Boxen  10.25 100 års spekulation  
10.55 OBS  11.00 Fra by til land  11.30 
Vores Liv  12.00 Gudstjeneste i DR Kirken  
12.45 Af nød og lyst - om kongebryll-
upper gennem tiden  13.15 Bonderøven  
13.45 Herskab og tjenestefolk  14.40 
Cirkusrevyen 2009  15.35 Cirkusrevyen 
2009  16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  17.00 SFs landsmøde  17.30 
OBS  17.35 Geniale dyr  18.00 Herskab 
og tjenestefolk  19.00 21 Søndag  19.40 
Fodboldmagasinet  20.05 Kammerater 
i krig  21.05 Grænsekontrollen  21.50 
TV!TV!TV!  

06.45 Måltidet jeg aldri glemmer  07.15 
Krumt nebb og skarpe klør  07.45 Verdt 
å vite om vin  08.35 Brødre i krig  09.30 
330 skvadronen  10.00 Eurovision Song 
Contest 2011  13.15 4-4-2  15.30 Åpen 
himmel  16.00 Ut i naturen  16.30 
Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Frå Lark Rise til 
Candleford  18.55 Friidrett  19.55 
Kriminalsjef Foyle  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Kriminalsjef Foyle  21.50 Rallycross  
22.20 Mesternes mester  23.20 Blues 
jukeboks  04.30 Morgennytt   

06.45 Fredagkväll med Malin  07.00 
Rapport  07.05 Eurovision Song 
Contest  10.20 Rapport  10.25 Bored 
to Death  11.00 Speedway  12.00 
Friidrott. Diamond League  14.00 Rapport  
14.05 Två kockar i samma soppa  15.00 
Fotboll är gud  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 Landgång 
Australien  21.30 Smartare än en femtek-
lassare  22.30 Krig för fred

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-
lands er endurtekið allan sólar-
hringinn og um helgar.

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 Uppruninn og eyðilegg-
ingin 11.00 Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Dauði trúðsins 15.00 Ritþing 
með Pétri Gunnarssyni 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Harpa - Opnunarhátíð 17.30 Þær 
höfðu áhrif 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Gullfiskurinn 21.10 Tilraunaglasið 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.25 Sker 23.20 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Trading Places
10.00 The Big Bounce
12.00 UP 
14.00 Trading Places
16.00 The Big Bounce
18.00 UP 
20.00 10.000 BC 
22.00 The Godfather 1 
00.50 Factotum
02.20 How to Eat Fried Worms
04.00 The Godfather 1

19.00 Gestagangur hjá Randver

19.30 Bubbi og Lobbi

20.00 Hrafnaþing

21.00 Sjávarútvegur á ögur-
stundu

21.30 Kolgeitin

22.00 Hrafnaþing

23.00 Kolgeitin

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

07.10 The Players Champions-
hip (3:4)
13.00 The Players Champions-
hip (3:4) 
18.00 The Players Champions-
hip (4:4)
23.00 Golfing World (85:240) 
23.50 ESPN America 
00.00 Golfing World (85:240)
00.50 The Players Champions-
hip (1:4)
06.00 ESPN America 

10.05 Blackpool - Bolton
11.50 Premier League World
12.20 Chelsea - Newcastle 
Bein útsending frá leik Chelsea og 
Newcastle United í ensku úrvals-
deildinni.
14.45 Liverpool - Tottenham 
Bein útsending frá leik Liverpool og 
Tottenham Hotspur í ensku úrvals-
deildinni.
17.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara. Leikirnir krufð-
ir til mergjar af fagmönnum og líf-
leg og fagleg umræða um enska 
boltann.
18.15 Wigan - West Ham Út-
sending frá leik Wigan Athletic og 
West Ham United í ensku úrvals-
deildinni.
20.00 Sunnudagsmessan
21.15 Arsenal - Aston Villa
23.00 Sunnudagsmessan
00.15 Birmingham - Fulham
02.00 Sunnudagsmessan

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Laxveldið (Salmono-
poly) (e)

11.30 Tíðir kvenna (e)

12.30 Silfur Egils

13.50 Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva (e)

17.10 Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva (e)

17.20 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar

18.28 Með afa í vasanum 
(37:52)

18.40 Skúli Skelfir (28:52)

18.51 Ungur nemur - gamall 
temur (15:30)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn 

20.15 Eins og við værum Til-
raunakennd heimildarmynd eftir 
Ragnheiði Gestsdóttur um verk 
Ragnars Kjartanssonar, Endalok-
in, sem hann sýndi á Feneyja-
tvíæringnum 2009.

20.50 Downton Abbey (4:7) 
(Downton Abbey) 

21.40 Sunnudagsbíóið - Kirsu-
berjablóm (Kirschblüten - Hanami) 
Þegar Trudi kemst að því að Rudi, 
maðurinn hennar, er hættulega veik-
ur leggur hún til að þau heimsæki 
börnin þeirra í Japan en lætur vera 
að segja honum sannleikann.

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 Ofuröndin 
09.50 Artúr og Mínímóarnir
11.30 Sorry I‘ve Got No Head
12.00 Nágrannar
113.20 Nágrannar
13.45 Mad Men (4:13)
14.35 Amazing Race (2:12) 
15.25 Gossip Girl (13:22) 
16.10 Grey‘s Anatomy (19:22) 
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (14:24) 
19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll 
heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki 
og kynnist því eins og honum einum 
er lagið.
20.20 The Mentalist (19:24) 
Þriðja serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu.
21.05 Rizzoli & Isles (1:10) 
Spennandi glæpaþáttaröð um leyni-
lögreglukonuna Jane Rizzoli og lækn-
inn Mauru Isles sem eru afar ólíkar 
en góðar vinkonur. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í morðdeild 
Boston og er hörð í horn að taka og 
mikill töffari. Maura er hins vegar afar 
róleg og líður best á rannsóknarstofu 
sinni meðal þeirra látnu. 
22.00 Boardwalk Empire 
(12:12) 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. 
23.00 60 mínútur
23.45 Daily Show: Global Edi-
tion
00.15 Glee (17:22)
01.00 The Event (19:22)
01.45 Nikita (8:22)
02.30 Saving Grace (8:14)
03.15 The Closer (3:15)
04.00 Undercovers (3:13)
04.40 The Mentalist (19:24)
05.25 Fréttir

08.15 Spænski boltinn: 
Spænski boltinn

10.00 Pepsi mörkin 

11.10 Man. City - Stoke

13.00 Maekyung Open Útsend-
ing frá móti í OneAsia-mótaröðinni 
í golfi. Sýnt er frá fjórða keppnisdegi 
á Maekyung Open sem fram fer í 
Suður-Kóreu.

16.00 OneAsia Tour - High-
lights Samantekt frá því besta og 
markverðasta sem gerðist á nýjasta 
mótinu í OneAsia-mótaröðinni í golfi.

16.50 Spænski boltinn: 
Spænski boltinn 10/11

19.00 NBA 2010/2011 - Playoff 
Games Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppni NBA.

22.00 Golfskóli Birgis Leifs 
(7:12) Golfþáttur þar sem besti 
kylfingur Íslands, Birgir Leifur 
Hafþórsson, tekur fyrir allt sem teng-
ist golfi og nýtist kylfingum á öllum 
stigum leiksins.

22.25 Spænski boltinn: 
Spænski boltinn 10/11

17.05 Bold and the Beautiful

18.25 Bold and the Beautiful 

18.45 Sorry I‘ve Got No Head

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval 

19.45 Auddi og Sveppi Frábær 
skemmtiþáttur með Audda og 
Sveppa þar sem félagarnir eru með 
alls kyns skrautleg uppátæki og allt 
er leyfilegt.

20.15 American Idol (34:39) 
Úrslitaslagurinn heldur áfram í 
American Idol og aðeins fjórir bestu 
söngvararnir eru eftir. Keppendur 
þurfa því að leggja enn harðar af 
sér til þess að vinna hylli og atkvæði 
almennings.

21.20 American Idol (35:39) Nú 
kemur í ljós hvaða þrír keppendur 
halda áfram í American Idol og eiga 
áfram von um að verða næsta söng-
stjarna Bandaríkjanna.

22.05 Sex and the City (4:20) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina 
eftirminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleypar 
og kunna vel að meta hið ljúfa líf í 
hátískuborginni New York.

22.35 Sorry I‘ve Got No Head

23.05 ET Weekend

23.50 Sjáðu

00.15 Fréttir Stöðvar 2 

01.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

11.40 Dr. Phil (177:181) 
13.10 Rachael Ray (177:195) 
13.55 Million Dollar Listing 
14.40 Matarklúbburinn (7:7)
15.05 Spjallið með Sölva
15.45 Innlit/ útlit (10:10) 
16.15 The Biggest Loser (3:26) 
17.00 The Biggest Loser (4:26) 
17.45 WAGS, Kids & World Cup 
Dreams (1:5) 
18.35 Girlfriends (14:22) 
18.55 Rules of Engagement 
(1:26) Bandarísk gamanþáttaröð.
19.20 Parks & Recreation 
(1:22) Bandarísk gamansería.
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (2:50) Bráð-
skemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest 
á filmu.
20.10 An Idiot Abroad (5:9) 
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 (17:18) 
Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja 
allt undir á skjólstæðinga sína í borg 
freistinganna, Las Vegas.
21.50 Californication (7:12) 
Bandarísk þáttaröð með David Duc-
hovny í hlutverki syndaselsins og rit-
höfundarins Hank Moody.
22.20 Blue Bloods (15:22) 
23.05 Royal Pains (15:18) 
23.55 Saturday Night Live (20:22) 
00.50 CSI: New York (3:23) 
01.35 The Defenders (17:18)
02.20 Pepsi MAX tónlist 

> Al Pacino
„Ég þarf ekki lífverði, ég er frá 
suðurhluta Bronx.“
Al Pacino leikur í stórmyndinni ein-
stöku The Godfather, sem fjallar um 
glæpafjölskyldu í undirheimum New 
York og er myndin á Stöð 2 Bíó kl. 22 
í kvöld.

Rizzoli & Isles er ný þáttaröð sem 
hlotið hefur góða dóma og vinsælasti 
þátturinn sem sýndur er á banda-
rískum kapalstöðvum. Lögreglukonan 
Jane Rizzoli og læknirinn Maura Isles 
eru afar ólíkar en góðar vinkonur og 
vinna saman við að leysa morðgátur í 
Boston. Þær ólust upp við mjög ólíkar 
aðstæður sem hefur áhrif á störf þeirra 
og lífsviðhorf. Jane er hörð í horn að 
taka og mikill töffari en Maura er hins 
vegar með mikið jafnaðargeð og kann 
best við sig í félagsskap þeirra látnu. 
Aðalhlutverkin leika Angie Harmon og 
Sasha Alexander.

STÖÐ 2 KL. 21.05
Rizzoli & Isles

HÁSKÓLABRÚIN
Langar þig í háskólanám 

en vantar stúdentspróf?

Háskólabrú Keilis býður upp á nám fyrir þá 
sem hafa ekki lokið stúdentsprófi.                  

Að loknu námi uppfylla þeir inntökuskilyrði 
í háskóla hérlendis og erlendis.            

Komdu í skemmtilegt nám í frjóu umhverfi. 
Komdu í Keili.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 6. JÚNÍ Nánari upplýsingar er að finna á www.keilir.net
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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

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

19.00 Kolgeitin
19.30 Eldhús meistaranna
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Svavar Gestsson
22.30 Eru þeir að fá´nn?
  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn 

07.00 The Players Championship (2:4)

11.20 Golfing World (83:240)

17.10 Golfing World (83:240)

18.00 The Players Championship (3:4)

23.00 Inside the PGA Tour (19:42) 

23.25 ESPN America 

00.10 Golfing World (84:240)

06.00 ESPN America 

08.05 The Women
10.00 Wedding Daze 
12.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby 
14.00 The Women
16.00 Wedding Daze
18.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
20.00 Something‘s Gotta Give
22.05 Hellboy II: The Golden Army
00.00 Lions for Lambs
02.00 Brothers of the Head
04.00 Hellboy II: The Golden Army
06.00 10.000 BC

07.05 Fulham - Liverpool Útsending 
frá leik Fulham og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.

08.50 Reading - Cardiff 

10.35 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin 
er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegum hliðum.

11.05 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara og stuðn-
ingsmenn teknir tali.

11.35 Blackburn - Man. Utd. 

14.00 Blackpool - Bolton 

15.45 WBA - Everton 

17.30 Sunderland - Wolves 

19.15 Blackburn - Man. Utd. 

21.00 Blackpool - Bolton 

22.45 WBA - Everton 

00.30 Sunderland - Wolves 

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Enginn má við mörgum (2:6) 
(e)

11.00 Harpa - opnunarhátíð

13.55 Íslenski boltinn (e)

14.50 Vormenn Íslands (3:7) (e)

15.20 Listahátíð 2011 (e)

15.50 Íslandsmót í hnefaleikum

17.05 Ástin grípur unglinginn (2:11)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Þakbúarnir (4:52)

18.20 Fréttir

18.50 Veðurfréttir

19.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva Bein útsending frá úrslita-
keppninni í Düsseldorf. Kynnir er Hrafnhildur 
Halldórsdóttir.

22.15 Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva Sýnt verður skemmtiatriði sem 
flutt var í hléi í söngvakeppninni í kvöld.

22.30 Lottó

22.35 Nýtt tungl (New Moon) Edward fer 
frá Bellu eftir árás sem kostaði hana næstum 
lífið. Í þunglyndi sínu lendir hún í sambandi 
með varúlfinum Jacob Black. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi ungra barna.

00.45 21 gramm (21 Grams) Hræðilegt 
slys verður til þess að leiðir fársjúks stærð-
fræðings, syrgjandi móður og fyrrverandi 
fanga liggja saman. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna. Bandarísk bíómynd frá 
2003. (e)

02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Brunabílarnir
07.25 Refurinn Pablo 
07.30 Strumparnir
08.00 Algjör Sveppi
09.20 Latibær
09.35 Stuðboltastelpurnar
10.00 Fjörugi teiknimyndatíminn 
10.25 Bardagauppgjörið
10.50 iCarly (13:45) 
11.15 Glee (17:22) 
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 American Idol (34:39) 
14.45 American Idol (35:39)
15.30 Elite keppnin
16.00 Sjálfstætt fólk 
16.40 Auddi og Sveppi
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval Hröð 
og skemmtileg samantekt með því helsta 
sem boðið var upp á í Íslandi í dag í vikunni 
sem er að líða.

19.29 Veður 

19.35 Prince and Me II Rómantísk gam-
anmynd um prinsinn Edward sem er að fara 
ganga í það heilaga með ástinni sinni eftir 
fáeinar vikur. Nú kemur hins vegar í ljós að 
konunglega brúðkaupið þeirra er í hættu, því 
samkvæmt lögum má hann ekki kvænast al-
múgakonu nema afsala sér krúnunni.

21.10 Loving Leah Rómantísk og 
skemmtileg mynd um óvænt brúðkaup og 
óhefðbundið hjónaband 26 ára ekkju og 30 
ára bróður látins eiginmanns hennar.

22.45 Even Money Dramatísk spennu-
mynd um þrjár manneskjur sem tengjast í 
gegnum spilafíknina. Með aðalhlutverk fara 
Kim Basinger, Kelsey Grammer, Forest Whita-
ker og Ray Liotta.

00.35 Shutter

02.00 Drillbit Taylor

03.40 Love at Large

05.15 ET Weekend

05.55 Fréttir

13.35 Dr. Phil (175:181) 

14.20 Dr. Phil (176:181) 

15.05 America‘s Next Top Model (7:13) 

15.50 90210 (18:22)

16.35 The Defenders (16:18)

17.20 An Idiot Abroad (4:9)

18.10 Girlfriends (13:22) Skemmtilegur 
gamanþáttur um samband nokkurra vin-
kvenna. Þær hittast og ræða allt milli himins 
og jarðar, svo sem um fjölskylduna, vinina, 
ástarsambönd og málefni kvenna á spaugi-
legan hátt. Háðfuglinn Kelsey Grammer er 
aðalframleiðandi þáttanna.

18.30 The Bachelor (3:11) Raunveruleika-
þáttur þar sem rómantíkin ræður ríkjum. 
Þetta er fjórtánda þáttaröðin af Bachelor og 
piparsveinninn að þessu sinni heitir Jake 
Pavelka og er atvinnuflugmaður. Áhorfendur 
kannast eflaust við hann úr síðustu þáttaröð 
af Bachelorette þar sem hann heillaði áhorf-
endur. Nú fær Jake annað tækifæri til að 
finna stóru ástina.

20.00 Saturday Night Live (20:22) 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.

20.55 Boy A 

22.30 Bronson 

00.05 Whose Line is it Anyway? 
(6:39)

00.25 Rachael Ray (176:195) 

00.30 Girlfriends (12:22) 

00.50 Spartan 

02.40 Penn & Teller (7:10) 

03.10 Penn & Teller (8:10) 

03.40 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

16.10 Nágrannar
17.30 Nágrannar
17.50 Lois and Clark (15:22) 
18.40 Ally McBeal (4:22) 
19.25 Gilmore Girls (2:22) 
20.10 The Office (2:6) Stöð 2 rifjar upp 
gamanþáttaröðina The Office þar sem Ricky 
Gervais fer á kostum. 
20.45 Auddi og Sveppi Frábær skemmti-
þáttur með Audda og Sveppa þar sem félag-
arnir eru með alls kyns skrautleg uppátæki 
og allt er leyfilegt.
21.15 Glee (2:22) Frábær gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnað-
arfullur kennari og fyrrverandi nemandi skól-
ans ákveður að setja aftur saman sönghóp 
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í 
sönghópakeppnum á árum áður. 
22.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru.
22.30 Lois and Clark (15:22) 
23.20 Ally McBeal (4:22) 
00.05 Gilmore Girls (2:22) 
00.50 The Office (2:6) 
01.20 Auddi og Sveppi 
01.55 Glee (2:22) 
02.45 Fréttir Stöðvar 2 
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.30 Spænski boltinn: Levante - 
Barcelona

10.15 Spænsku mörkin

11.05 OneAsia Tour - Highlights

12.00 Golfskóli Birgis Leifs (7:12) 

12.30 FA bikarinn - upphitun Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í FA bikarkeppninni.

13.00 Man. City - Stoke Bein útsending 
frá úrslitaleik ensku bikarkeppninnar. Manc-
hester City og Stoke City mætast á Wembley.

17.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá 
liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu. 
Hitað upp fyrir komandi leiki og um leið hinir 
ýmsu leikir krufðir til mergjar.

17.30 Valur - ÍBV Útsending frá leik Vals 
og ÍBV í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

19.20 La Liga Report Leikir helgarinnar 
í spænska boltanum krufðir til mergjar og 
hitað upp fyrir leikina á Spáni.

19.50 Spænski boltinn: Spænski bolt-
inn Útsending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.

22.00 Man. City - Stoke

23.50 Spænski boltinn: Spænski bolt-
inn

> Forest Whitaker
„Einu skiptin sem ég sá kvikmyndir 
sem barn voru þegar ég sat í 
aftursætinu í fjölskyldubílnum í 
bílabíóinu.“
Forest Whitaker leikur í 
dramatísku spennumyndinni 
Even Money sem fjallar 
um þrjár manneskjur sem 
tengjast í gegnum spilafíkn 
og er myndin á Stöð 2 í 
kvöld kl. 22.45.

Íslendingar eru án efa á meðal áhugasömustu þjóða um Euro-
vision. Við leggjum mikið í að velja lög í keppnina og þau verða 
alltaf vinsæl hér. Þrátt fyrir það hefur okkur aldrei tekist að vinna 
andskotans keppnina. Kannski gerist það í kvöld en ef okkur mis-
tekst enn einu sinni, eins og veðbankar búast við, þá getum við í 
öllu falli huggað okkur við að ég er kominn með lausnina.

Klassíska aðferðin við að velja lög er að haldin sé 
forkeppni þar sem fjöldi tónlistarmanna flytur lög eftir 
ýmsa höfunda. Hættan við það er hins vegar að valið 
sé gott lag með lélegum flytjanda eða þá lélegt 
lag með góðum flytjanda. Án þess að nefna 
sérstök atriði hafa Íslendingar of oft valið 
vinsælan flytjanda með lélegt lag en það 
er önnur saga. Þjóðverjar hafa núna leyst 
þetta vandamál. Það sem þeir gerðu í ár 
var að ákveðið var strax í upphafi að Lena, 
sú er vann keppnina í fyrra, yrði send aftur í 

ár. Síðan var haldin forkeppni þar sem lagahöfundar sendu 
inn lög en Lena söng þau öll. Lena hefur sannað sig sem 
flytjandi svo að hættan á að velja lélegan flytjanda var ekki 
til staðar. Þar sem sami flytjandinn flutti öll lögin var síðan 
engin hætta á því að lélegt lag yrði valið. Besta lagið vann og 

það hefur toppflytjanda, sannkölluð sigurformúla.
Hvernig væri ef við Íslendingar gerðum þetta á 

næsta ári? Útvarpsstjóri myndi tilkynna það í ára-
mótaávarpi sínu (sem yrði sem sagt endurvakið) 
að Páll Óskar yrði flytjandi Íslands í Eurovision 

2012. Síðan myndu allir bestu lagahöfundar 
landsins senda inn popplag í forkeppni þar 
sem Páll Óskar væri eini söngvarinn. Eftir 
stæði besta lagið í flutningi Páls Óskars, ein-
hvers vinsælasta flytjanda í sögu Eurovision, 
og Evrópa lægi að fótum okkar. Þetta bara 

getur ekki klikkað!

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS ÞORLÁKUR LÚÐVÍKSSON VINNUR EUROVISION

Þetta bara getur ekki klikkað!

Bæjarlind 16
201 Kópavogi

Sími 553 7100
www.linan.is

OPIÐ
mán - fös

12:00 - 18:00
laugardaga

11:00 - 16:00

Hægri eða vinstri tunga kr. 272.900
Litir: Silver eða Dark 

Við sérhæfum okkur í sófum.....
ótal möguleikar af útfærslum,

ýmist í áklæði eða leðri

KAUPAUKI
með hverjum 
keyptum sófa
fylgja púðar 
fyrir allt að
15.000 kr.
*gildir 14 - 31. maí
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FM 92,4/93,5

08.45 New Tricks  09.40 Inspector Lynley Mysteries  
10.25 The Inspector Lynley Mysteries  11.10 The 
Inspector Lynley Mysteries  11.55 The Inspector 
Lynley Mysteries  12.45 My Family  13.15 My 
Family  13.45 My Family  14.15 My Family  14.45 
My Family  15.15 My Family  15.45 My Family  
16.15 My Family  16.50 New Tricks  17.40 New 
Tricks  18.30 Inspector Lynley Mysteries  19.15 The 
Inspector Lynley Mysteries  20.05 The Inspector 
Lynley Mysteries  20.50 The Inspector Lynley 
Mysteries  21.35 My Family

09.40 Troldspejlet  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.55 
Sign up  11.10 Et slag for pulsen  11.40 Pigen og 
klovnen  12.15 Merlin. Bag kameraet  12.30 Merlin  
13.15 Det vilde Kina  14.05 Mord på hjernen  
15.40 Før søndagen  15.50 OBS  15.55 Min 
Sport  16.20 Held og Lotto  16.30 TV Avisen med 
vejret  16.55 SportNyt  17.05 Så stort - og så med 
modellervoks  18.00 Tommy Seebach  19.00 Det 
Europæiske Melodi Grand Prix 2008, Finale  22.15 
Inside I‘m Dancing

06.50 Førkveld  07.30 Norge rundt  07.55 
Schrödingers katt  08.25 Nummer 1  09.05 
Popstokk  09.55 ESC bakomfilm del 2. Sirkuset, 
stjernene og musikken - Eurov  10.25 Eurovision 
Song Contest 2010  12.25 Eurovision Song Contest 
2010  14.25 ESC 1986 - Bergen 3 mai  15.10 
Mesternes mester  16.10 Det fantastiske livet  
17.00 Lørdagsrevyen  17.50 Lotto-trekning  18.00 
Mesternes mester  19.00 Eurovision Song Contest 
2011  22.15 Kveldsnytt  22.30 Eks-kjæresten  
00.00 Dansefot jukeboks m/chat

06.30 Mitt i naturen Australien  07.00 Rapport  
07.05 Uppdrag Granskning  08.05 Huset fullt av 
hundar  09.05 Mästarnas mästare  10.05 Rapport  
10.10 Så ska det låta  11.10 Hollywoodredaktionen  
11.35 Lady Gaga på Madison Square Garden  
13.35 Rapport  13.40 Greven av Monte Cristo  
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 Eurovision Song 
Contest  22.15 Fredagkväll med Malin

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr 
Samfélaginu 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 
14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 
15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Sögur af misgóðum mönnum 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 kvöldsins 22.15 Ritþing með Pétri Gunnarssyni 
23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

Bein útsending frá leik Blackburn 
og Manchester United í ensku 
úrvalsdeildinni þar sem United 
getur tryggt sér meistaratitilinn í 19. 
sinn en liðinu dugir 1 stig úr síðustu 
tveimur leikjunum.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 11.35
Blackburn - Man. Utd.
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Björn Bragi Arnarsson

Aldur: 26 ára.
Starf: Fjölmiðlamaður.
Búseta: 101 Reykjavík.
Fjölskylda: Er í sambandi með 
Önnu Reynisdóttur hjúkrunar-
fræðinema, og saman eigum við 
hundinn Etnau.
Stjörnumerki: Krabbi.
Björn Bragi mun stýra nýjum 
skemmtiþætti ásamt Þórunni 
Antoníu Magnúsdóttur sem sýndir 
verða á Stöð 2.

„Við áttum tíu ára brúðkaups-
afmæli á fimmtudagskvöldinu 
en héldum upp á það degi fyrr 
enda átti hún þá líka afmæli. Við 
fórum allur hópurinn á fínan 
veitingastað og fengum okkur 
gott að borða. Svo átti Gunni Óla 
líka tíu ára Eurovision-afmæli 
og söng af því tilefni Angel fyrir 
okkur,“ segir Matthías Matthías-
son úr vinum Sjonna. 

Íslensku Eurovision-fararnir 
hafa svo sannarlega ekki legið 
með tærnar upp í loft eftir að 
íslenski fáninn kom síðastur upp 
úr „hattinum“ á þriðjudagskvöld-
inu. Eurovision-veislur, æfingar 
og viðtöl við fjölmiðla hafa nán-
ast einokað allan tíma Vinanna. 
Í gærkvöldi var general-prufa 
en hana fá dómnefndirnar að sjá. 
„Þetta er alveg helmingurinn af 
keppninni. Okkur tókst vel upp á 
síðustu general-prufu og ætlum 
að negla þetta aftur núna,“ segir 
Hreimur Örn Heimisson en 
hann og Matthías voru einmitt 
að gera sig klára til að fara upp í 
Eurovision-höll og æfa.

Að sögn Matthíasar er stemn-
ingin góð í hópnum, menn eru 
afslappaðir og ætla að njóta lífs-
ins uppi á sviðinu í kvöld. Koss-
inn sem Matthías smellir á kinn 
Vignis Snæs í miðju lagi hefur 
vakið mikla athygli og Matthías 
viðurkennir að þeir hafi mikið 
verið spurðir um hann. Hann á 
sér sína sögu. „Hann er í anda 
drengsins sem samdi þetta lag, 
Sigurjóns Brinks. 

Það fyrsta sem hann gerði 
þegar hann hitti fólk var að 
faðma það og kyssa það. Og það 
skipti litlu máli hvort hann þekkti 

það lítið eða mikið,“ útskýrir 
Matthías.

Hreimur Örn tók undir með 
Matthíasi, sagði þá félaga vera 
afslappaða fyrir úrslitakvöld-
ið. Þeir hefðu líka fengið óvænt 
heillaráð frá fyrrverandi lands-
liðsfyrirliða og -þjálfara. 

„Við hittum Atla Eðvalds hérna 
úti á götu og hann bað okkur að 
segja aldrei að við hefðum engu 
að tapa, það væru bara „lúserar“ 

sem töluðu þannig.  Við ættum að 
tala þannig að við hefðum allt að 
vinna,“ segir Hreimur og bætir 
því við að þeir, eins og íþrótta-
menn, hafi sína rútínu. 

„Við hitum okkur vel upp með 
laginu Wade með The Band og 
syngjum síðan lag úr Ace Vent-
ura á leið upp á svið. Menn eru 
ekkert að breyta þessu neitt 
núna.“

 freyrgigja@frettabladid.is

HREIMUR ÖRN:  VINIR SJONNA FÁ GÓÐ RÁÐ FRÁ LANDSLIÐSFYRIRLIÐA

Gunnar söng Two Tricky-
lagið fyrir Matta og frú

KOSS FYRIR SJONNA Kossinn sem Matthías Matthíasson smellir á kinn Vignis Snæs 
hefur vakið mikla athygli. Hann er til heiðurs Sigurjóni Brink, höfundi lagsins, sem 
kyssti alltaf alla og faðmaði þegar hann hitti þá. NORDIC PHOTOS/GETTY

Rakel Maríu Brynjólfsdóttur hefur verið boðið að 
taka þátt í mánaðarlöngu fyrirsætunámskeiði á 
vegum Alpa Model Agency í Róm. Þar mun Rakel 
María læra allt sem fyrirsætur þurfa að kunna og 
að því loknu ferðast til Grikklands þar sem hún 
mun sitja fyrir í auglýsingu. 

Námskeiðið var hluti af verðlaunum sem Rakel 
María hlaut fyrir þátttöku sína í suður-afrískri 
fyrirsætukeppni. Alls tóku 83 stúlkur þátt í keppn-
inni og var Rakel María í hópi sextán stúlkna 
sem komust áfram. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Rakel María tekur þátt í slíkri keppni og segist 
hún spennt fyrir Ítalíuferðinni. „Ég er orðin mjög 
spennt fyrir ferðinni. Foreldrar mínir voru svo-
lítið stressaðir í fyrstu að leyfa mér að fara, en ég 
fer ásamt sex öðrum stelpum og svo skipuleggj-
anda keppninnar og verð því ekki ein,“ segir Rakel 
María, en þetta er í fyrsta sinn sem hún mun dvelja 
svo lengi frá fjölskyldu sinni.

Rakel María er sautján ára gömul og hefur búið 
í Namibíu undanfarin níu ár. „Pabbi sótti um vinnu 
sem skipstjóri og við fjölskyldan fluttum hingað 
með honum. Landið er mjög ólíkt Íslandi en hér er 
gott að vera og það er gaman að hafa fengið að upp-
lifa aðra menningu. Ég reyni samt að heimsækja 
Ísland annað hvert ár og halda þannig tengslum við 
fjölskylduna heima,“ segir hún að lokum.  - sm

Lærir fyrirsætustarfið á Ítalíu

Leikkonan Maria Bonnevie og Baltasar Kormákur 
hafa samþykkt að leika í fyrstu kvikmynd Bene-
dikts Erlingssonar, sem gengur undir vinnuheitinu 
Hross um oss. Margir muna eftir Bonnevie, sem er 
fædd í Svíþjóð, úr myndinni Hvíta víkingnum eftir 
Hrafn Gunnlaugsson en þá var hún 22 ára.

„Hún beit bara strax á agnið en hún þarf örugg-
lega að æfa sig. Mér skilst samt að hún sé mjög 
reiðfær,“ segir Benedikt, spurður hvernig hafi 
gengið að fá Bonnevie um borð. „Baltasar fær 
hlutverkið út á útlitið,“ bætir hann við í léttum 
dúr. „Hann á að leika spænskan túrista sem 
kann ekkert á hesta.“ Hilmir Snær Guðnason og 
Steinn Ármann Magnússon hafa einnig bæst við 
leikara liðið, sem áður samanstóð af þeim Ingvari 
E. Sigurðssyni og Charlotte Bøving, eiginkonu 
Benedikts.

Myndin er „brútal“ sveitarómantík að sögn 
Benedikts þar sem sagðar eru dramatískar sögur 
af hestafólki. Hann er þessa dagana staddur á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes, þar sem hann 
vinnur í því að fjármagna myndina. Kvikmynda-
sjóður Íslands hefur þegar ákveðið að styrkja 
hana, auk þess sem norskir framleiðend-
ur koma að henni. „Maður er að kasta 
flugum fyrir stórlaxa og þeir eru að 
narta í,“ segir hann. Einnig kemur 
til greina að íslenskir aðilar með 
ástríðu fyrir hestamennsku taki þátt 
í framleiðslunni. 

Eins og komið hefur fram í Frétta-
blaðinu kostar myndin tvö hundruð 
milljónir króna í framleiðslu og eiga 
tökur að hefjast 1. ágúst. - fb

Benedikt landar Baltasar og Bonnevie

LEIKUR FYRIR BENEDIKT Maria Bonnevie 
leikur í nýrri hrossamynd Benedikts Erl-
ingssonar. Baltasar Kormákur mun leika 
spænskan túrista í myndinni.
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„Mjög vel heppnaður farsi, hraður
og ótrúlega fyndinn“ – IÞ, Mbl
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TRYGGÐU ÞÉR MIÐA! 

SPENNT FYRIR ÍTALÍUFERÐ Rakel María Brynjólfsdóttir tók þátt 
í fyrirsætukeppni í Suður-Afríku og er nú á leið til Ítalíu á fyrir-
sætunámskeið.



30%
afsláttur af ýmsum sumarvörumSumarvörurnar eru komnar 

í nýju verslunina í Kauptúni
AMIA glerflaska m. tappa
Tilboðsverð 980 kr.

JAVA garðhúsgögn 
Gegnheilt tekk

Stækkanlegt borð (192/252) 
og 4 stólar 

Tilboðsverð 199.500 kr.

Kauptúni  |  S. 566 7070  |  www.habitat.net

LEAFY ljósasería
Tilboðsverð 5.530 kr.

ROCIO púði
Tilboðsverð 3.395 kr.
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IRIS sprittkerti
30 stk. í pakka

Tilboðsverð 956 kr.

DAILY kertalukt
Tilboðsverð 2.730 kr.

Kauptúni og Kringlunni – Sími 564 4400 – www.tekk.is

Tilboðsverð 63.200 kr.

20% afsláttur af öllum stökum stólum Tilboðsverð 79.000 kr.

ASSISI kökudiskur
Tilboðsverð 2.730 kr.

WATER 
fjölnota plastglös
4 stk. í kassa
Tilboðsverð 1.950 kr.

OPIÐ: MÁN. – FÖS. KL. 10–18   /   LAU. KL. 10–17   /  SUN. KL. 13–17

LIDO sólhlíf
Tilboðsverð 40.950 kr.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Banki á breytingaskeiði
Fjölmenni var á ráðstefnu um 
kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja 
sem haldinn var á hótel Hilton 
Nordica í Reykjavík í gærmorgun. 
Þar var meðal frummælenda 
Steinþór Pálsson, bankastjóri 
Landsbankans. Bankinn er í farar-
broddi íslenskra fyrirtækja í því 
að jafna hluföll kynjanna í stjórn 
og meðal stjórnenda og er vel 
búinn undir gildistöku laga 2013 
sem skylda restina til að hysja upp 

um sig buxurnar. Nokkur 
hluti kvenna í salnum 
flissaði hins vegar upp-
hátt þegar Steinþór hóf 
erindi sitt í gær og sagði: 

„Landsbankinn er á 
breytingaskeiði!“ 
Einhverjum þeirra 
datt greinilega 
í hug að í 
bankanum hafi 
vegur miðaldra 
kvenna verið 
aukinn. 

Allir með
Öll nánasta fjölskylda og vinir 
Sjonna Brink ætla að slá upp 
einkapartíi í Tjarnarbíói í kvöld 
til að hvetja Vini Sjonna áfram í 
Eurovision. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í síðustu viku fór hópur 
nánustu fjölskyldumeðlima út til 
að fylgjast með undankeppninni 
en er nú kominn aftur til landsins. 
Gera má ráð fyrir að Nína Dögg 
Filippusdóttir, leikkona og systir 
Sjonna, verði þar ásamt eiginmanni 
sínum Gísla Erni Garðarssyni, systur 
hans Rakel Garðarsdóttur og maka 
hennar, leikaranum 
Birni Hlyni Haralds-
syni, en spennan 
verður eflaust mikil 
í Tjarnarbíói þegar 
Vinir Sjonna stíga á 
svið og flytja lag 
Sjonna Brink fyrir 
yfir 100 milljónir 
áhorfenda. 
 - óká, áp

1.990,-1.990,-
EUROVISIONTILBOÐ

EUROVISIONTILBOÐ
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nýtt
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Sunnudaga  og 
sunnudagskvöld á Stöð 2.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Mistókst að lækka 
tímavinnukaup 

2  Nauðungarsölum á 
fasteignum fjölgar um 50% 

3  Auður I kaupir 10% hlut í 
Vodafone 

4  Þýska aflvélin keyrir áfram af 
fullum krafti 

5  Hlutir í gjaldþrota banka 
hækkuðu um 950%
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