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Hálfgerð tímaskekkja
Einar Þorsteinn Ásgeirsson
hönnuður ræðir yfirlitssýninguna Hugvit.
menning 22

Lífshættuleg ljósaböð
Katrín Vilhelmsdóttir
greindist með sortuæxli.
heilsa 24

TÍMAMÓT Í RÉTTINDABARÁTTU Hvert sæti var skipað á pöllum Alþingis í gær þegar samþykkt var frumvarp um stöðu íslenskrar
tungu og táknmáls. Lögin staðfesta að táknmál er fyrsta mál þeirra sem þurfa á því að halda. Tár féllu enda líkur þar með tuttugu ára baráttu fyrir viðurkenningu þessara grundvallarmannréttinda.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Takk fyrir túkall
Körfuboltalýsingar Svala
Björgvins
vekja athygli.
körfubolti 36

Öryrkjum fjölgar hægar

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu

Öryrkjum fjölgaði um 200 milli 2009 og 2010. Hefur fjölgað um 400 til 800 á ári um langt skeið. Úrræði
hafa tryggt endurhæfingu og virkni. Tryggja verður að ekki verið vikið af þessari braut segir forstjóri TR.
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mun hægar í fyrra en árin á undan.
Þetta er þvert á allar spár um mikla
fjölgun öryrkja í kjölfar efnahagshruns og aukins atvinnuleysis. Hlutfallsleg aukning milli áranna 2009
og 2010 var aðeins 1,4 prósent, eða
um 200 manns, í stað aukningar um
400 til 800 á ári um langt skeið.
Skýringuna er líklegast að finna
í aðgerðum stjórnvalda undanfarin ár, að sögn Sigríðar Lillýjar
Baldursdóttur, forstjóra Tryggingastofnunar.
„Stjórnvöld hafa gripið til

margvíslegra úrræða til þess að
tryggja betur endurhæfingu og
virkni í kjölfar atvinnumissis og
heilsubrests. Atvinnuleysisbætur
hafa til dæmis verið hækkaðar og
fólk getur verið lengur á bótum en
áður,“ bendir Sigríður Lillý á.
Hún er jafnframt þeirrar skoðunar að Vinnumálastofnun hafi
frá bankahruni unnið þrekvirki
við að halda uppi virkni atvinnulausra með margvíslegu uppbyggilegu starfi. „Í Tryggingastofnun
höfum við svo endurskoðað öll
okkar vinnubrögð varðandi endur-

hæfingarmat, virk endurhæfingarúrræði og örorkumat að fengnum
lagabreytingum sem gerðu okkur
það kleift.“
Sigríður Lillý segir ekkert benda
til breytinga á fækkun öryrkja það
sem af er þessu ári. „En auðvitað
veit maður ekki hvað gerist. Það
þarf að fylgjast vel með þessari
þróun, ekki bara í örorkumálunum,
heldur einnig atvinnulífinu. Það
þarf að lesa þetta saman og skoða
hvað við höfum gert vel svo að við
víkjum ekki út af þessari braut.“
Fjöldi öryrkja í desember síðast-

liðnum var 14.714. Konur voru í
meirihluta eða 9.025.
Örorkuþegum hefur fjölgað ár
hvert en nokkuð mismunandi eftir
tímabilum. Fyrri hluta tíunda áratugarins var fjölgunin hvað mest
hlutfallslega og náði hámarki 1993
þegar hún var 11,5 prósent milli
ára.
„Með minnkandi atvinnuleysi
hægði nokkuð á þessari þróun þar
til 1999 þegar fór í sama farið.
Aukningin eftir það var hvað mest
fram til ársins 2005,“ greinir Sigríður Lillý frá.
- ibs
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Utanríkisráðherra í ræðustóli á Alþingi í gær um viðbúnað vegna komu kínverska forsetans árið 2002:

Össur bað iðkendur Falun Gong afsökunar
MANNRÉTTINDI Össur Skarphéðins-

Arnar, klikkaðir þú að á að
toppa á hárrréttum tíma?
„Það er alveg hárrétt hjá þér.“
Arnar Gunnlaugsson setti upp hárkollu í
auglýsingu vegna þátttöku U21-landsliðs
karla í úrslitakeppni EM í næsta mánuði.
Í auglýsingunni eru eldri knattspyrnuhetjur að reyna að smygla sér inn í hið
sigursæla ungmennalið.

son utanríkisráðherra baðst í gær
afsökunar, fyrir hönd íslenskra
stjórnvalda, á meðferð sem
Falun Gong-iðkendur máttu þola
í tengslum við Íslandsheimsókn
Jiangs Zemins, forseta Kína sumarið 2002.
Afsökunarbeiðnin kom úr ræðustól Alþingis eftir fyrirspurn Margrétar Tryggvadóttur, þingkonu
Hreyfingarinnar.
Hún sagði meðal annars í ræðu
sinni: „Íslensk stjórnvöld brutu á
mannréttindum, mál- og tjáningarfrelsi og ferðafrelsi þessa fólks og

bæði Persónuvernd og umboðsmaður Alþingis úrskurðuðu síðar
að lög hefðu verið brotin um þessa
gesti okkar.“
Hún spurði síðan hvort ekki
væri tímabært að biðja viðkomandi formlega afsökunar.
Össur sagði alveg víst að svona
nokkuð myndi ekki endurtaka sig
á meðan þessi ríkisstjórn sæti og
tók svo Margréti á orðinu.
„Ég get, fyrir hönd íslensku
ríkisstjórnarinnar, héðan úr þessum stóli, beðið þá sem þá komu og
urðu fyrir brotum af þessu tagi,
afsökunar.“

AFSÖKUNARBEIÐNI Össur bað iðkendur

Falun Gong afsökunar á þingi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Össur sagðist hafa talað gegn
framferðinu gegn Falun Gong
bæði í stjórnarandstöðu og sem
ráðherra og taldi að þarna hefði
verið farið út fyrir heimildir.
„Mér fannst þetta að öllu leyti
vera mjög ranglega að farið,“ bætti
hann við.
Margrét fagnaði orðum Össurar
en hvatti ríkisstjórnina í heild til
að biðja formlega afsökunar.
Össur svaraði því til að hann
teldi að ekki væri til einlægari eða
formlegri boðleið fyrir afsökunarbeiðni ríkisstjórnar en úr ræðustóli Alþingis.
- þj

Harma lokun hjá ja.is:

Grunaðir um misþyrmingar:

Já-menn ekki á
fund bæjaráðs

Félagar í Black
Pistons verða
áfram í haldi

ATVINNUMÁL Bæjarráð Akureyrar

lýsti í gær megnri óánægju með
ákvörðun Já Upplýsingaveitna að
loka starfsstöð ja.is á Akureyri.
„Bæjarstjóri hefur óskað eftir
því við stjórnarformann og forstjóra fyrirtækisins að
þær komi á
fund bæjarráðs
vegna þessarar lokunar, en
þær hafa ekki
séð sér fært að
verða við þeirri
ósk til þessa,“
EIRÍKUR S.
sagði í bókun
BJÖRGVINSSON
bæjarráðsins.
Fyrirtækið hefði um áraraðir,
bæði fyrir og eftir einkavæðingu,
notið þjónustu góðs og trausts
starfsfólks sem nú yrði fyrir
barðinu á þeirri ákvörðun fyrirtækisins að flytja störf á suðvesturhorn landsins. „Bæjarráði
þykir miður að fyrirtækið skuli
ekki hafa samband við bæjaryfirvöld, áður en ákvörðunin var
tekin.“
- gar

Gervitungl mæla gróður:

Gróðursælla
land en áður
NÁTTÚRA Mun gróðursælla er hér

á landi nú heldur en á undanförnum árum. Greining á gögnum
frá gervitunglum NOAA-stofnunarinnar í Bandaríkjunum,
sem greina blaðgrænu og grósku
gróðurs á yfirborði jarðar, sýna
að gróður á Íslandi hefur aukist
um tæp 50 prósent síðan árið
1982. Á vef Náttúrufræðistofnunar kemur fram að þetta séu
líklega fyrstu mæliniðurstöður
af þessu tagi sem birtar eru fyrir
landið í heild.
Líklegt er að aukningu gróðurs
á landinu megi rekja til hlýnandi
veðurfars, minnkandi búfjárbeitar og aukinnar landgræðslu og
skógræktar.
- sv

BREIÐAVÍKURHEIMILIÐ Flestir vistmenn hafa samþykkt sáttaboðin sem þeim voru send.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Yfir 200 milljónir til
Breiðavíkurdrengja
Meðalbætur til vistmanna eru um 3,6 milljónir. Alls barst 121 umsókn um
bætur. Flestir hafa samþykkt sáttaboðin og er greiðslum að mestu lokið. Helmingur á Kumbaravogi sótti um og meirihlutinn úr Heyrnleysingjaskólanum.
SAMFÉLAGSMÁL Greiddar hafa verið

á þriðja hundrað milljónir króna úr
ríkissjóði til Breiðavíkurdrengja
frá því að greiðslur hófust í aprílbyrjun. Meðalbæturnar til vistmanna eru um 3,6 milljónir króna,
að sögn Halldórs Þormars Halldórssonar, lögfræðings hjá Sýslumanninum á Siglufirði sem ákvarðar bæturnar.
„Þessum greiðslum er að mestu
lokið. Alls barst 121 umsókn en
vistmenn á Breiðavíkurheimilinu,
sem starfrækt var frá 1952 til 1979,
voru að minnsta kosti 155 en jafnvel 159,“ greinir Halldór frá.
Hann segir sáttaboð hafa verið
send út í mars en þar sem enn hafi
ekki borist svör við þeim öllum sé
óljóst um niðurstöðu í nokkrum
málum. Eftir er að afgreiða fjórar
umsóknir.

„Einn einstaklingur hefur þegar
sent erindi til úrskurðanefndar um
sanngirnisbætur sem getur ákvarðað hærri bætur eða talið sáttaboð
fullnægjandi. Óvíst er um nokkur
sáttaboð en þau eru innan við tíu.
Aðrir hafa samþykkt sáttaboðin.“
Að sögn Halldórs voru greiddar
tvær milljónir strax til hvers einstaklings. „Samkvæmt lögum ber
að geyma allt umfram tvær milljónir í 18 til 36 mánuði. Það fengu
þó nokkrir sáttaboð upp á fjórar
milljónir króna eða meira, en það
er ekki útilokað að sumir fái síðar
viðbótarbætur, hafi þeir orðið fyrir
miska á öðrum vistheimilum.“
Áætlað var að heildarbætur
gætu numið 300 milljónum króna.
„Þessi tala hefur verið svolítið á
reiki þar sem fjárþörfin hefur verið
metin svolítið eftir því sem málið

hefur unnist. Þetta er á sérstökum
fjárlagalið. Tengiliður vistheimila
er á sama fjárlagalið. Rannsóknarnefndin er á öðrum fjárlagalið,“
tekur Halldór fram.
Hann getur þess jafnframt að
sýslumannsembættið á Siglufirði
hafi ekki fengið neina aukafjárveitingu vegna þessa verkefnis.
Á næstu dögum verða send sáttaboð til þeirra sem voru vistmenn á
Kumbaravogi. „Vistmenn þar voru
32 en 15 sóttu um bætur. Sumir
vistmanna greindu frá harðræði
en aðrir sögðu vistina hafa verið
ágæta.“
Alls hafa 120 af þeim 175 sem
voru í Heyrnleysingjaskólanum
sótt um bætur, segir Halldór.
Auglýst verður í sumar vegna
bóta til þeirra sem dvöldu í Reykjahlíð og á Bjargi.
ibs@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Ríkharð Júlíus
Ríkharðsson, leiðtogi vélhjólasamtakanna Black Pistons,
hefur hafið afplánun eftirstöðva
tveggja ára fangelsisdóms sem
hann hlaut fyrir brennu haustið
2009.
Ríkharð hafði setið í gæsluvarðhaldi í tvær vikur grunaður
um hrottalega handrukkun og
fleiri brot. Með því er hann talinn
hafa rofið skilyrði reynslulausnar sinnar.
Félagi Ríkharðs, Davíð Freyr
Rúnarsson, hefur einnig setið í
varðhaldi vegna málsins. Það var
í gær framlengt til 23. júní.
- sh

TÓNLISTARHÚS Til stendur að laða fleiri
gesti til landsins með víðtæku samstarfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Icelandair og Harpa:

Fjölbreytt samvinna í tvö ár
FERÐAÞJÓNUSTA Harpa og Iceland-

air undirrituðu í gær samstarfssamning til tveggja ára. Markmiðið er að fjölga ráðstefnu- og
menningarferðamönnum sem
koma til landsins og vekja athygli
á Íslandi sem spennandi alþjóðlegum áfangastað.
Samningurinn felur það í
sér að Icelandair verður aðalstyrktaraðili Hörpu næstu tvö
árin og styður við tónlistarstarf
og ráðstefnuhald í húsinu. Einnig
verður náið samstarf með stjórnendum beggja aðila varðandi
markaðssetningu og kynningarstarf erlendis.
- shá

Vill banna prófkjörsauglýsingar og setja þröngar reglur um fjármál flokksins:
Muna að kreista
nn
sítrónuna yfir laxi

lax

með strengjabaunum,
tómötum og kryddjurtasósu

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

Samfylkingin siðar fulltrúa sína
STJÓRNMÁL Framkvæmdastjórn

Samfylkingarinnar leggur til að
sett verði á laggirnar svokölluð
siða- og sáttanefnd innan flokksins, sem eigi að hafa það hlutverk
að fylgjast með því hvort flokksmenn, kjörnir fulltrúar og forystumenn víki frá stefnu flokksins með
gjörðum sínum og taki að öðru
leyti á erfiðum málum innan hans.
Þetta er meðal tillagna sem
fra mk væmd astjór n i n hefu r
unnið upp úr starfi umbótanefndar flokksins, sem skilaði af sér
skýrslu í desember síðastliðnum. Fréttablaðið hefur tillögurnar undir höndum, en þær verða
kynntar á flokksstjórnarfundi nú
um helgina.
Einnig er lagt til að nefnd verði
falið að smíða siðareglur fyrir
kjörna fulltrúa flokksins, þar sem
kveðið verði á um skuldbindingu
við grunngildi og samþykkta stefnu

SAMFYLKINGIN Framkvæmdastjórn

flokksins vill vanda til mannaráðninga í
stjórnsýslunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

flokksins og vandaða stjórnsýsluhætti, svo sem við mannaráðningar.
Tillögurnar snúa að miklu leyti
að innra starfi flokksins, fundahöldum, nefndastarfi og félagslífi.
Einn kaflinn fjallar um styrkjamál flokksins og einstakra flokksmanna. Framkvæmdastjórnin
tekur undir það með umbótanefndinni að brýn nauðsyn sé að setja
skýrar og þröngar reglur um fjármál flokksins og fjáröflun prófkjörsframbjóðenda.
Umbótanefndin lagði til að Samfylkingin bannaði auglýsingar í
prófkjörsbaráttu og beitti sér einnig fyrir því að kosningaauglýsingar
stjórnmálaflokka í ljósvakamiðlum
yrðu bannaðar. Í umsögn framkvæmdastjórnar segir að mikil
eining hafi verið um bann við prófkjörsauglýsingum, en ekki um hið
síðarnefnda. Framkvæmdastjórnin
vísar svo hvoru tveggja í nefnd. - sh

TAX FREE

*

SUMARBLÓM
alla helgina!

TAX FREE

*

GRILL - SUMARBLÓM - VIÐARVÖRN

TAX FREE*
GRILL

TAX FREE*

alla helgina!

VIÐARVÖRN
OG PALLAOLÍA
alla helgina!

Eitt mesta
úrval landsins
af grillum!

Kaffi Garður Skútuvogi

Kaka og kaffi

aðeins

290

kr

*
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Tax free gildir af vörum í Húsasmiðjunni og Blómavali en sjálfsögðu ekki
af vörum sem merktar eru Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar enda höfum
við þegar lækkað þær vörur í allra lægsta verð sem við getum boðið.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 27.05.2011

Bandaríkjadalur

115,42

115,98

Sterlingspund

189,59

190,51

Evra

164,22

165,14

Dönsk króna

22,023

22,151

Norsk króna

21,131

21,255

Sænsk króna

18,431

18,539

Japanskt jen

1,4234

1,4318

SDR

183,84

184,94

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,7817
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Forsætisráðherra spyr áleitinna spurninga vegna mengunar frá sorpbrennslum:

Gæsluvarðhald framlengt:

Efast um umhverfisuppeldið

Grunaður um
tvær nauðganir

UMHVERFISMÁL Jóhanna Sigurðar-

dóttir forsætisráðherra varpaði
þeirri spurningu fram á aðalfundi Landverndar á fimmtudag
hvort það væri uppeldislegt atriði
að umgengni við landið er ábótavant, eins og nýleg dæmi sönnuðu. Jóhanna sagði umgengnina
við landið endurspeglast í því sem
fólk skildi eftir sig á víðavangi,
frágangi sorps, efnamenguðum
jarðvegi, óhreinu vatni og því
sem við slepptum út í andrúmsloftið.
Hún staldraði sérstaklega við
mengun frá sorpbrennslustöðv-

um og frá einstökum verksmiðjum sem
hefur verið til
umfjöllunar í
fjölmiðlum frá
áramótum.
„ Þegar slík
mál
koma
upp er rétt að
JÓHANNA
staldra við og
SIGURÐARDÓTTIR
spy rja hvað
veldur. Hvers vegna umgengni
okkar við landið er svo ábótavant sem raun ber vitni. Er það
af hreinni græðgi eða kemur

hugsunarleysi eða þekkingarleysi við sögu? Hvað stýrir því að
við erum á stundum skeytingarlaus og of værukær þegar kemur
að okkar eigin umhverfi? Er eitthvað að viðhorfi okkar til náttúrunnar – eitthvað í uppeldinu sem
skortir?“ spurði forsætisráðherra
aðalfundargesti.
Hún bætti við að auðvitað
væri uppeldi einstaklingsbundið
og rangt að alhæfa um uppeldi
heillar þjóðar í þessum efnum;
skólarnir gegndu mikilvægu
hlutverki og á síðustu árum hefði
margt breyst til batnaðar.
- shá

Hillary Clinton í Pakistan:

Bílar tíu slökkviliða
við hreinsunarstörf

Hafa ráðamenn
ekki undir grun
PAKISTAN Hillary Clinton, utan-

ríkisráðherra Bandaríkjanna,
segir bandarísk stjórnvöld ekki
vita um neitt
sem bendi til
þess að einhverjir pakistanskra
ráðamanna
hafi vitað um
fylgsni Osama
bin Laden.
Þetta sagði
HILLARY CLINTON
hún í Pakistan í
gær, en samskipti þjóðanna höfðu
versnað eftir að bandarískir sérsveitarmenn réðust inn í landið
og réðu þar hryðjuverkaleiðtogann bin Laden af dögum.
Hún sagði nýtt skeið nú hafið í
samskiptum ríkjanna. Pakistan
hefði eftir sem áður fullan stuðning Bandaríkjanna í baráttu við
hryðjuverkahópa.
- gb

Hreinsunarstarf á hamfarasvæðinu á Suðurlandi gekk að óskum í gær. Slökkvilið frá mörgum sveitarfélögum voru við störf með hjálp björgunarsveita. Gosvirkni í Grímsvötnum dvínar enn og viðbúnaðarstig hefur verið lækkað.

UPPREISNARMENN Í LÍBÍU Harðar
loftárásir hafa verið á Trípolí undanfarna
daga.
NORDICPHOTOS/AFP

Gaddafí sagður í felum:

Rússar bjóðast
til milligöngu
LÍBÍA Múammar Gaddafí Líbíuleiðtogi er sagður vera á stanslausum flótta í höfuðborginni
Trípolí. Hann er sagður sofa á
sjúkrahúsum til að forðast árásir Atlantshafsbandalagsins, og
aldrei á sama sjúkrahúsinu tvær
nætur í röð.
Breska leyniþjónustan MI6
hefur heimildir fyrir þessu og
segir hann skelfingu lostinn
vegna hertra árása á borgina.
Rússnesk stjórnvöld hafa nú
boðist til að hafa milligöngu í
samningaviðræðum um brotthvarf Gaddafís frá Líbíu til
annars lands, þar sem hann gæti
fengið hæli.
- gb

LEIÐRÉTTING
Tölur víxluðust í skífuriti sem fylgdi
frétt um skoðanakönnun vegna
kvótakerfisins í Fréttablaðinu í gær.
Eins og lesa mátti í texta fréttarinnar
vildu 67,5 prósent þeirra sem afstöðu
tóku að kvótinn yrði í ríkiseigu.

ELDGOS Yfir hundrað manna lið
slökkviliðs- og björgunarsveitamanna víðs vegar að tóku þátt í
hreinsunarstarfi á Kirkjubæjarklaustri og nærsveitum í gær.
Hreinsa þarf hundruð húsa allt
frá Álftaveri austur að Lómagnúpi. Gosvirkni í Grímsvötnum
dvínar stöðugt en áfram er fólki
ráðið frá því að fara nærri eldstöðinni.
Vag n K r istjá nsson, verkefnastjóri þjónustumiðstöðvar
almannavarna á Klaustri, segir
að hreinsunarstarfið hafi gengið
vonum framar. „Hér er afar öflugt lið slökkviliðs- og björgunarsveitarmanna við störf. Þetta
eru fagmenn og eins og þeir hafi
aldrei gert annað; samstarfið er
frábært.“
Vagn segir að hér sé samstillt
átak á ferðinni því slökkvilið af
höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum, Hveragerði, Selfossi, Hellu,
Vík, Klaustri og Öræfum var
að störfum í gær auk þess sem
Mjólkursamsalan á Selfossi lánaði mjólkurbíl með tengivagni til
að keyra vatn til að fylla á bílana.
Vagn segir verkefnið fram
undan vera ærið. „Það þarf að
skoða og þvo allt húsnæði frá
Álftaveri austur að Lómagnúpi.
Ég áætla að þetta séu nokkur
hundruð hús sem gæta þarf að.“
Vagn segir útilokað að meta hvenær hægt sé að segja hreinsunarstörfum lokið enda sé það veðurguðanna að ákveða það. „Það fer
eftir því hvað gerist þegar næst
hreyfir vind, núna er rigning og
allt gott.“

DÓMSTÓLAR Ungur maður sem
setið hefur í gæsluvarðhaldi,
grunaður um að hafa nauðgað
tveimur stúlkum, skal sitja áfram
í varðhaldi til 24. júní samkvæmt
úrskurði héraðsdóms. Hann kærði
úrskurðinn til Hæstaréttar.
Maðurinn er grunaður um að
hafa, í félagi við annan mann,
nauðgað nítján ára stúlku í heimahúsi og beitt hana öðru ofbeldi.
Hafi hann haft frumkvæði að
ofbeldisverkinu. Hann er einnig
grunaður um að hafa nauðgað
sautján ára stúlku í lok mars. - jss

Hreyfingin ASÍ-Ung stofnað:
HERJÓLFSSTAÐIR HREINSAÐIR Slökkvilið og vatnsbíll Mjólkursamsölunar við

hreinsunarstörf í Skaftárhreppi í gærdag.

Það þarf að skoða
og þvo allt húsnæði
frá Álftaveri austur að Lómagnúpi. Ég áætla að þetta séu
nokkur hundruð hús sem
gæta þarf að.
VAGN KRISTJÁNSSON
VERKEFNASTJÓRI ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR
ALMANNAVARNA Á KLAUSTRI

Fólk á hamfarasvæðinu hefur
nokkrar áhyggjur af því ef hvessir úr óhagstæðri vindátt, enda
kom það fram í viðtali við Magnús
Tuma Guðmundsson jarðeðlisfræðing, í Fréttablaðinu í gær
að óheyrilegt magn gjósku er á

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

jöklinum. Í átta kílómetra fjarlægð frá eldstöðinni er þykkt
gjóskunnar 170 sentimetrar.
S a m k v æ mt s t ö ð u s k ý r s lu
almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra í gær dvínar gosvirkni
í Grímsvötnum enn. Þó komu
fram stöku óróapúlsar á nokkurra klukkustunda fresti. Ekki
hefur sést til gosmakkar frá því
í fyrradag á ratsjám Veðurstofnunnar.
Viðbúnaðarstig hefur verið
lækkað og ástand búfjár er metið
almennt gott. Starfsmenn Landgræðslunnar og fleiri munu meta
ástand afréttar í næstu viku og
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
fylgist með neysluvatni á svæðinu.
svavar@frettabladid.is

Ungliðar ASÍ
þétta raðirnar
FÉLAGSMÁL Stofnþing ungliða-

hreyfingar Alþýðusambands
Íslands (ASÍ-UNG) var haldið í
gær. Helgi Einarsson, frá Félagi
nema í rafiðnum, var kjörinn formaður hreyfingarinnar sem er
ætlað að efla og samræma starf
ungs launafólks innan aðildarfélaga ASÍ.
Í ályktun fundarins um
menntamál segir að skoða þurfi
lengingu á skyldunámi um tvö ár,
eða til 18 ára aldurs. Þá þurfi að
efla starfsnám í grunnskólum.
Í fjölskyldumálum var lögð
áhersla á dregið væri úr tekjutengingu barnabóta og minnkaður munur á fjárhagsstuðningi á
milli einstæðra foreldra og hjóna
eða sambúðarfólks.
- shá

VEÐURSPÁ

Laugavegur – lifandi gata
- opinn fundur mánudaginn 30. maí kl. 18.10
Opinn fundur vegna tillögu Reykjavíkurborgar um
að breyta Laugavegi frá Vatnsstíg að Skólavörðustíg
í göngugötu hluta sumars í Ráðhúsi Reykjavíkur,
Tjarnarsal, mánudaginn 30. maí kl. 18.10.

veðurfréttamaður

Tillaga Reykjavíkurborgar verður kynnt og opnað fyrir umræður.
Karl Sigurðsson formaður umhverfis- og samgönguráðs er
fundarstjóri.
Allt áhugafólk um lifandi miðborg velkomið.

BEST SYÐRA
Norðaustanáttin
verður ríkjandi
næstu daga með
úrkomu einkum
norðaustan og
austan til á landinu
og kólnar þar í
veðri. Ögn sumarlegra sunnanlands
en þá léttir til og
hitinn fer líklega
víða í 12-14°C.
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Umhverfis- og samgöngusvið
Borgartúni 12-14.
105 Reykjavík
www.umhverfissvid.is

HEIMURINN

5
Elísabet
Margeirsdóttir
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Á MORGUN
5-13 m/s.
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MÁNUDAGUR
5-10 m/s.
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Alicante

24°

Basel

22°

Berlín

19°

Billund

14°

Frankfurt

20°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

15°

Kaupmannahöfn

15°

Las Palmas

22°

London

16°

Mallorca

29°

New York

27°

Orlando

32°

Ósló

13°

París

18°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

15°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Korfu
Einstakt fjölskyldutilboð

Börn ﬂjúga frítt!

Korfu

GRIKKLAND

ADRÍAHAF

10-11 nátta ferðir 7. og 18. júní

Lukkulíf VITA
7. og 18. júní

Hálft fæði

Látlaust en gott 3ja stjörnu hótel, mjög vel staðsett við strönd
og í aðeins í 5. mín. göngufjarlægð frá miðbæ Dassia.

Verð frá 96.250 kr.*

Verð frá 123.900 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar

og 15.000 Vildarpunktar

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í 10 nætur, 18. júní
með hálfu fæði og afslátt af flugverði barna.

Innifalið: Gisting í tvíbýli með hálfu
fæði og flugvallarskattar 7. júní.

*Verð án Vildarpunkta 106.250 kr. m.v. 2+2.
Innifalið: Flug, skattar, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn.

* Verð án Vildarpunkta 133.900 kr.

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 55194 05/11

Lukkulíf VITA gerir þér kleift að velja
áfangastað, brottfarardag og lengd ferðar en
upplýsingar um gististað berast þér síðar.

BEINT
MORGUNFLUG
MEÐ

ICELANDAIR
Ótal ﬂeiri gistimöguleikar á VITA.is

Elea Beach

Allt innifalið

Lois Corcyra Beach
Gott 4ra stjörnu
j
„allt
„
innifalið“ hótel,, vel staðsett við ströndina
í bænum Gouvia. Á hótelinu er barnaklúbbur og skemmti dagskrá.
Fallegt útsýni yfir Gouvia flóann.

Verð frá 130.625 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í 10 nætur, 18. júní
með öllu inniföldu og afslátt af flugverði barna.
*Verð án Vildarpunkta 140.625 kr. m.v. 2+2.
Innifalið: Flug, skattar, gisting með öllu inniföldu og íslensk fararstjórn.

* Gildir eingöngu í ferðir 7. og 18. júní og þegar um pakkaferð er að ræða.

VITA er líﬁð
VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444 | VITA.is
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KJÖRKASSINN

Mál tekið af efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra vegna óvissu um skipan ákæruvalds á næstunni:

Ríkissaksóknari útvistar sakamáli til Valtýs
DÓMSMÁL Valtýr Sigurðsson, lög-

Telurðu mikilvægt að börn
tekjulágra foreldra njóti niðurgreiddrar tannlæknaþjónustu?
Já

92%
8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Ætti að takmarka setutíma forsætisráðherra í stjórnarskrá?
Segðu skoðun þína á Visir.is.

maður hjá LEX og fyrrverandi ríkissaksóknari, hefur verið fenginn
til að reka fjárdráttarmál á hendur
fyrrverandi yfirmanni hjá Landsbankanum fyrir dómi. Ástæðan
sem gefin er upp er óvissan sem
ríkir um starfsemi efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra, sem
áður fór með málið.
Málið sem um ræðir er höfðað
á hendur Hauki Þór Haraldssyni,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
rekstrarsviðs hjá Landsbankanum, fyrir fjárdrátt. Haukur millifærði 118 milljónir af reikningi

VALTÝR
SIGURÐSSON

SIGRÍÐUR
FRIÐJÓNSDÓTTIR

Jóhannsdóttir, settur saksóknari
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra.
Mánuði síðar nýtti nýr ríkis-

saksóknari, Sigríður J. Friðjónsdóttir, sér heimild í lögum til að
taka svipta efnahagsbrotadeildina forræði á saksókninni og taka
hana í sínar hendur. Hún fól Valtý
það síðan í kjölfarið. Hann var þá
horfinn til starfa á LEX en þekkti
málið.
Þetta er rökstutt með því að
óvissa ríki um skipan ákæruvaldsins þegar aðalmeðferðin er
áætluð, vegna fyrirhugaðrar sameiningar embætta efnahagsbrotadeildar og sérstaks saksóknara.
Embættin sameinast formlega 1.
júní.
- sh

Hundruð milljóna
króna ekki nýttar

MEISTARANÁM

OBTM

aflandsfélags bankans tveimur
dögum eftir hrun og inn á eigin
reikning. Hann hefur alla tíð borið
að hafa með þessu reynt að bjarga
fjármununum.
Haukur var sýknaður í Héraðsdómi Reykjavíkur en Hæstiréttur
vísaði málinu aftur heim í hérað.
Málflutning ákæruvaldsins fyrir
Hæstarétti annaðist Valtýr Sigurðsson, þá ríkissaksóknari, enda
hefur embætti Ríkissaksóknara
eitt rétt til þess.
Þegar málareksturinn hófst
síðan á nýjan leik fyrir héraðsdómi
í lok apríl sótti það Alda Hrönn

ORGANISATIONAL BEHAVIOUR
AND TALENT MANAGEMENT

Um 200 til 400 milljónir króna hafa verið afgangs á undanförnum árum af
þeirri fjárhæð sem ætluð er til endurgreiðslu tannlæknareikninga. Staðan
orðin óviðunandi, segir forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Semja á um börn.
Meistaranám fyrir fólk sem
hefur metnað til að verða
leiðtogar. Áhersla er lögð á
skipulag, stjórnun og eflingu
mannauðs.

HEILBRIGÐISMÁL Undanfarin ár

hefur afgangur af fjárlögum sem
nota má til endurgreiðslu tannlæknareikninga numið um 200 til
400 milljónum króna á ári þar sem
endurgreiðsluskrá Sjúkratrygginga Íslands hefur ekki hækkað
samhliða hækkun á fjárlögum.
Afgangurinn safnast ekki upp, að
því er Steingrímur Ari Arason forstjóri greinir frá.
„Þessar fjárhæðir fara í hítina.
Þegar tryggingarnar í heild eru
gerðar upp er kostnaðurinn orðinn meiri en áætlað var.“
Steingrímur segir stöðuna
orðna óviðunandi. „Það hafa ekki
náðst samningar við tannlækna og
ég þykist vita að menn hafi óttast
að yrði endurgreiðslugjaldskráin
hækkuð einhliða myndi það fyrst
og fremst leiða til þess að tannlæknar hækkuðu verðið hjá sér
þannig að sjúklingar nytu þá ekki
góðs af. Nú hafa menn hins vegar
einsett sér að horfa til barna og
reyna að ná samningum um tannviðgerðir þeirra en halda hinum
hópunum, öldruðum og öryrkjum,
í óbreyttu kerfi til þess að byrja
með.“
Sigurður Benediktsson, formaður Tannlæknafélags Íslands,
segir tannlækna hafa gert athugasemdir vegna þessa mikla afgangs
við yfirvöld í mörg ár. „Samkvæmt lögum á að veita þessum
fjármunum til fólksins í landinu en kerfið nær ekki að klára
þetta. Við höfum rætt þetta við
landlækni, umboðsmann barna,
stjórnmálamenn og heilbrigðisráðherra. Nú fá börn endurgreitt
75 prósent af ráðherragjaldskrá.
Við bentum á að ef þau fengju 100
prósenta endurgreiðslu væri það
leið til þess að klára afganginn en
það þótti ómögulegt.“

Kynntu þér námið og bókaðu
viðtal hjá verkefnastjóra.

Þóra Björk Eysteinsdóttir
verkefnastjóri
thorabe@hr.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ

www.hr.is

til
Frá
verða Þjónustumiðstöðin
og Hjálpartækjamiðstöðin
,
opin frá kl.
en skiptiborð frá
kl.

ÍMYNDUNARAFL / TR

Viðskiptavinir Tryggingastofnunar
og Sjúkratrygginga Íslands athugið
breyttan opnunartíma í sumar.

HJÁ TANNLÆKNI Reyna á að ná samningum við tannlækna um tannviðgerðir barna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það er leiðinlegt að
menn haldi að við
séum að skemma fyrir þessu
átaki því að viljum sannarlega
leysa þetta.
SIGURÐUR BENEDIKTSSON
FORMAÐUR TANNLÆKNAFÉLAGS ÍSLANDS

Það er mat Sigurðar að praktískar ástæður séu fyrir því að ekki
hafi fengist nógu margir tannlæknar til þess að taka þátt í átaksverkefninu um gjaldfrjálsar tannviðgerðir fyrir börn tekjulágra
foreldra sem standa á yfir í sumar.

„Menn skilja ekki stofuna sína
eftir verkefnalausa. Það kostar að reka hana og greiða laun.
Sjálfur er ég til dæmis bókaður
einn til tvo mánuði fram í tímann. Þetta er öðruvísi en átakið sem við áttum frumkvæði að
fyrir tveimur árum til þess að
vekja athygli á vandamáli sem
við vorum búin að horfa á í mörg
ár. Þá unnum við á laugardögum
og tókum ekkert gjald fyrir. Það
er leiðinlegt að menn haldi að
við séum að skemma fyrir þessu
átaki því að viljum sannarlega
leysa þetta, ekki bara í Reykjavík heldur um allt land.“
ibs@frettabladid.is

Lögreglan í Serbíu hafði enga vissu fyrir því að Ratko Mladic væri í húsinu:

Mladic náðist fyrir tilviljun
SERBÍA, AP Þegar hópur lögreglu-

manna réðst inn í íbúðarhús í
bænum Lazareva klukkan fimm á
fimmtudagsmorgun vissu þeir ekki
hvort Ratko Mladic, fyrrverandi
yfirmaður herliðs Bosníu-Serba,
væri þar staddur.
Lögreglumennirnir gerðu samtímis leit í fjórum íbúðarhúsum þar
í þorpinu, en sams konar leit hafa
þeir gert reglulega síðustu fjögur
árin víðs vegar um Serbíu í von um
að rekast á þennan 69 ára gamla
mann, sem eftirlýstur er fyrir
verstu stríðsglæpi Evrópu síðan í
seinni heimsstyrjöldinni.
Þrír lögreglumenn, sem ræddu
við fréttastofuna AP, sögðu Mladic
strax hafa viðurkennt hver hann
væri, hálfhvíslandi að vísu. Hann

RATKO MLADIC Var vakandi þegar lögregluna bar að garði klukkan fimm að
morgni.
NORDICPHOTOS/AFP

hafi verið fölur og ellilegur, með
tvær skammbyssur á sér en afhenti
þær lögreglunni umyrðalaust.
Mladic var vakandi þegar lögregluna bar að garði, þótt flestir
þorpsbúar hafi verið í fastasvefni.
Hann hafði átt erfitt með að sofa
vegna verkja í líkamanum, sem
hafa hrjáð hann lengi.
Hann hefur verið í felum hjá ættingjum sínum í þessu þorpi í tvö ár,
taldi sig nokkuð öruggan þar.
Serbnesk stjórnvöld höfðu heitið
rúmlega 1.100 milljónum í fundarlaun hverjum þeim sem gæti vísað
lögreglunni á Mladic, en enginn
fær þau verðlaun vegna þess að
lögreglan hafði enga vísbendingu
fengið um að hann gæti leynst
þarna.
- gb
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Gildir til 29. maí á meðan birgðir endast.
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Fjármálafyrirtæki endurreikna gengistryggð húsnæðislán með sömu aðferð:

Skipstjóri ákærður fyrir svindl:

Misræmi í endurreikningum bílalána

Sagður landa
framhjá vigt

VIÐSKIPTI Fjármálafyrirtæki beita

1. Hvað heitir fyrrverandi yfirmaður herliðs Bosníu-Serba sem
hefur verið handsamaður eftir tíu
ára leit?
2. Hver er nýr formaður SÁÁ?
3. Hvað heitir sigurvegari tíundu
þáttaraðar American Idol?
SVÖR
1. Ratko Mladic 2. Gunnar Smári Egilsson
3. Scott McCreery
BRAUTSKRÁÐIR Alls voru 187 nemendur

útskrifaðir úr MR í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

MR útskrifar 187 nemendur:

Dúxinn með
9,82 í einkunn
MENNTAMÁL Menntaskólinn í

Reykjavík útskrifaði 187 nemendur
í gær, 18 úr fornmáladeild, 19 úr
nýmáladeild, 63 úr eðlisfræðideild
og 87 úr náttúrufræðideild. Dúx
skólans var Sigriður Lilja Magnúsdóttir með meðaleinkunnina 9,82.
Semídúx var Arnar Guðjón Skúlason með einkunnina 9,65.
Yngvi Pétursson rektor minnti á
að sjaldan áður hefði íslensk þjóð
haft meiri þörf fyrir vel menntað,
heiðarlegt og bjartsýnt fólk.
„Aðeins með góðri menntun erum
við fær um að taka vitræna afstöðu
og skynsamlegar ákvarðarnir landi
og þjóð til heilla.“
- sh

SVEITARFÉLÖG
Vilja hert eftirlit í Kópavogi
Jafnréttis- og mannréttindanefnd
Kópavogs segir brýnt að herða eftirlit
með framkvæmd laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
Jafnréttisráðgjafi á að afla upplýsinga
um vínveitingastaði og upplýsinga um
hvernig eftirliti með þeim sé háttað.

tveimur ólíkum aðferðum við
endurreikninga á gengistryggðum
bílalánum. Skeikar þar á bilinu þrjú
til fimm prósent af upphaflegum
höfuðstóli.
Endurreikningar á gengistryggðum húsnæðislánum eru hins
vegar alls staðar eins. Þetta kemur
fram í mati sem sérfræðingar
á Raunvísindastofnun Háskóla
Íslands hafa unnið fyrir Umboðsmann skuldara á endurútreikningum á gengislánum.
„Margir lántakendur hafa leitað
til embættisins og talið að fjármála-

KYNNING Niðurstöður matsins voru

kynntar í höfuðstöðvum Umboðsmanns
skuldara í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fyrirtæki hafi ekki staðið rétt að
endurreikningum sínum. Við leituðum því til Raunvísindastofnunar

til að fá hlutlaust og faglegt mat á
þessum útreikningum,“ segir Ásta
Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður
skuldara.
Í matinu kemur fram að ólík
aðferðafræði við útreikningana
byggir á mismunandi skilningi á
lögum sem sett voru um slíka reikninga.
Drómi og Avant eru einu fyrirtækin sem beita sömu aðferð
við útreikninga á bílalánum og
húsnæðislánum en SP-fjármögnun, Lýsing og Íslandsbanki reikna
bílalán með öðrum hætti sem gefur
nokkuð hærri niðurstöðu.
- mþl

DÓMSMÁL Skipstjóri um sextugt
hefur verið ákærður fyrir að
landa framhjá vigt rúmlega tonni
af þorski.
Skipstjóranum er gefið að sök
að hafa, eftir löndun úr skipi sínu
við Grindavíkurhöfn, ekið með
þrjú fiskikör, sem innihéldu rúmlega 1,1 tonn af slægðum þorski,
sem seldur var á uppboði hjá
Fiskmarkaði Suðurnesja, án viðkomu við hafnarvog. Þessi afli
skipsins reiknaðist þar með ekki
með réttum hætti til aflamarks
skipsins.
- jss

LÍÚ segir alls ekki farið á
svig við kjarasamningana
Útvegsmenn eru óánægðir með þá fullyrðingu Jóns Steinssonar hagfræðings að ýmislegt bendi til að fiskur
sé seldur á undirverði til að fara á svig við kjarasamninga sem Fréttablaðið greindi frá í gær.
SJÁVARÚTVEGUR „Í hverjum einasta

mánuði hittast sjómenn og útvegsmenn og fara yfir þessi verð. Verðlagsstofa skiptaverðs fylgist auk
þess með þeim. Ef grunur vaknar
um að ekki sé verið að fylgja reglum
um viðmiðunarverð þá er hægt að
vísa því til úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna. Þar hefur
ekki fallið dómur í langan tíma,“
segir Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri Landssambands
íslenskra útvegsmanna (LÍÚ).
Þannig svarar hann fullyrðingum
Jóns Steinssonar, dósents í hagfræði
við Columbia-háskóla í Bandaríkjunum, sem segir ýmislegt benda til
að útgerðin selji fisk á undirverði til
tengdra aðila til að lækka hlut sjómanna samkvæmt kjarasamningum.
„Ef við tökum þorskinn sem
dæmi þá höfum við haft tólf mánaða
viðmið um þessi verð frá árinu 2001
sem við eigum að reyna að liggja
sem næst. Viðmiðið er vegið meðaltal af verði á fiskmarkaði og því
sem borgað hefur verið þegar eigin
aðili stundar vinnslu. Hið raunverulega verð hefur sveiflast í kringum
viðmiðið eins og eðlilegt er en það

Ráðstefna um kynbundið ofbeldi

Drögum tjöldin frá!
Askja, Háskóli Íslands 1. júní 2011
Jafnréttisstofa, Velferðarráðuneytið, Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd við HÍ og Rannsóknarmiðstöð gegn ofbeldi við HA standa fyrir
ráðstefnu og fræðsludegi um kynbundið ofbeldi. Sjónum verður beint að
kynbundnu ofbeldi sem heilbrigðisvandamáli sem mikilvægt er að vinna
bug á. Karlar eru sérstaklega hvattir til að mæta.
Dagskrá
13:00- 13:15

Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra setur ráðstefnuna

13:15- 13:35

Elísabet Karlsdóttir, verkefnisstjóri hjá Rannsóknastofnun í
barna- og fjölskylduvernd: Niðurstöður rannsókna og hvað svo?

13:35- 13:55

Sigríður Halldórsdóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri:
Ofbeldi, konur og mannréttindi

13:55- 14:15

Ólafur Örn Bragason, sálfræðingur hjá Ríkislögreglustjóra og
Fangelsismálastofnun en starfar sjálfstætt við mat og meðferð
ungra gerenda kynferðisbrota: Börn og unglingar sem sýna
skaðlega kynhegðun
Kaffi

14:35- 14:55

Magnús Ólason, læknir á Reykjalundi: Konur, verkir og ofbeldi

14:55- 15:15

Ástþóra Kristinsdóttir, ljósmóðir og hjúkrunarstjóri í Heilsugæslunni Hvammi í Kópavogi: Áhrif heimilisofbeldis á barnshafandi konur, fóstur og börn þeirra.

15:20- 15:40

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands:
Notkun klínískra leiðbeininga við að greina ofbeldi gegn konum
í nánum samböndum

15:40-16:00

Umræður

2001 hefur verð þorsks sveiflast á bilinu 87 til 99 prósent af ákveðnu hlutfalli. Viðmiðunarverðið hefur á tímabilinu verið 92 til 95 prósent. Forsvarsmenn LÍÚ segja um
mjög gegnsætt og skýrt ferli að ræða.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

er augljóst að því hefur ekki verið
haldið kerfisbundið niðri,“ segir
Friðrik.
Jón hefur skoðað samband fiskverðs og framlegðar í vinnslu á
Íslandi. Hann telur sambandið óeðlilega mikið sem bendi til að fiskur

hafi verið seldur á undirverði. Þá
sé þetta sennilega meira stundað í
uppsjávarfiski en bolfiski þar sem
virkari fiskmarkaður sé til staðar í
bolfiski og þar með augljósari viðmiðunarverð.
Sveinn Hjörtur Hjartarson, hag-

Harmleikurinn í Heiðmörk:

Meintur banamaður á Sogn
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

ness úrskurðaði í gær að ungur
maður sem grunaður er um að
hafa orðið barnsmóður sinni að
bana í Heiðmörk fyrr í mánuðinum
skuli vistaður á viðeigandi stofnun
til 23. júní. Hann verður vistaður á
réttargeðdeildinni á Sogni.
Maðurinn kom með lík konunnar
í skotti bifreiðar sinnar á Landspítalann í Fossvogi 12. maí síðasliðinn. Ljóst þykir að voðaverkið
átti sér stað í Heiðmörk. Konan bar
þess merki að þrengt hefði verið að
öndunarfærum hennar, sem hafi
leitt til þess að hún lést.
- jss

A-HÝSIN FÁST Í
ELLINGSEN

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur ókeypis en þátttakendur
eru beðnir að skrá sig á: jafnretti@jafnretti.is

PIPAR\TBWA

Argh! 05·2011

•

14:15- 14:35

ÞORSKUR Frá því að viðmiðunarverð var tekið upp við sölu fisks til eigin vinnslu árið

fræðingur LÍÚ, segir hins vegar
margt geta valdið því að framlegð
í vinnslu sé breytileg milli ára. Þau
ár sem framlegðin hafi verið sérstaklega mikil hafi sama þróun
verið hjá þeim fiskvinnslum sem
hafa enga tengda aðila til að kaupa
fisk af. Það bendi til þess að Jón hafi
rangt fyrir sér.
„Það verð sem miðað er við þegar
útgerðin greiðir sjómönnum laun í
þeim tilvikum þar sem fiskurinn
kemur frá eigin útgerð er yfirleitt
í kringum 75 til 80 prósent af verði
á fiskmarkaði en munurinn skýrist af sölukostnaði. Svona eru bara
þeir kjarasamningar sem til eru og
það er bara ekki rétt að farið hafi
verið á svig við þá,“ segir Friðrik
enn fremur.
Þá sé mjög mikilvægt að hafa
það í huga að ef grunur vaknar um
að menn séu ekki að fylgja þessum
reglum þá hafa sjómenn úrræði til
að bregðast við því. „Þetta er mikil
ásökun og alvarleg en hún á ekki við
rök að styðjast. Auðvitað eru alltaf
einhverjir svartir sauðir í greininni
eins og alls staðar en þessi fullyrðing stenst ekki skoðun,“ segir Friðrik.
magnusl@frettabladid.is

SÍA

VEISTU SVARIÐ?

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

ellingsen.is

NÝ GATA Í REYKJAVÍK:

MANNRÉTTINDAVEGUR
Göngum Mannréttindaveginn í dag.
Í dag fagnar Amnesty International 50 ára baráttu fyrir
mannréttindum. Af því tilefni hefur Reykjavíkurborg samþykkt
að nefna Laugaveginn upp á nýtt og í dag mun hann
heita Mannréttindavegur.
Fögnum því sem áunnist hefur í 50 ára sögu mannréttindabaráttunnar og höldum göngunni áfram.
Gakktu Mannréttindaveginn í átt að heimi þar sem allir
fá notið mannréttinda.

Mannréttindagangan hefst klukkan 15.00.
Lúðrasveitin Svanur leiðir gönguna.
Gengið er frá Kjörgarði við Mannréttindaveg (Laugaveg).
Að göngu lokinni býðst öllum að taka þátt í afmælisdagskrá á Hótel Borg
þar sem listamenn skemmta gestum.
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Atvinnuleysi dróst saman um hálft prósentustig í apríl og eru nú alls ríflega þrettán þúsund án atvinnu:

Atvinnulausir fái desemberuppbót
VINNUMARKAÐUR Atvinnuleysi mæld-

ÞVEGINN Tígurinn Malea þvær einn af

nýfæddum hvolpum sínum þar sem
þau dvelja í dýragarði í þýsku borginni
Frankfurt.
NORDICPHOTO/AFP
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

ist 8,1 prósent í apríl. Atvinnulausum fækkaði því um 0,5 prósentustig
milli mánaða. Atvinnulausir voru að
meðaltali 13.262 í mánuðinum.
Á höfuðborgarsvæðinu mældist atvinnuleysi 8,7 prósent en á
landsbyggðinni var það 6,9 prósent. Meðal karla var atvinnuleysi
8,6 prósent en kvenna 7,4 prósent.
Þá hefur 59 prósent atvinnulausra
verið það í meira en sex mánuði.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í nýjum tölum frá Vinnumálastofnun sem lagðar voru
fyrir í ríkisstjórn í gær en staðan

á vinnumarkaði var til umræðu á
ríkisstjórnarfundi í gærmorgun.
Dregið hefur hægar úr atvinnuleysi hér á landi en spár gerðu ráð
fyrir en undanfarna mánuði hefur
ríkisstjórnin sett fram ýmis úrræði
til að vinna gegn atvinnuleysinu.
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra mælti í gær fyrir frumvarpi um málefni atvinnulausra.
Meðal þess sem þar kemur fram
er að atvinnulausir fái greidda
desember uppbót sem gæti orðið
allt að 63 þúsund krónur á þessu
ári. Einnig er gert ráð fyrir ríkari
upplýsingaskyldu atvinnulausra

Gunnar I. Birgisson spyr um heimasíðu Kópavogs:

Gunnar tali við vini sína
MEIRI
VIÐSKIPTI
SVEITARSTJÓRNIR „Ég bendi Gunn-

ari vinsamlega á að spyrja vini
sína í Sjálfstæðisflokknum um
þetta mál enda fór allur undirbúningur þess fram á valdatíma
fyrri meirihluta í bæjarstjórn,“
bókaði Guðríður Arnardóttir,
formaður bæjarráðs Kópavogs,
á síðasta fundi ráðsins.

Tilefnið var að Gunnar I.
Birgis son, fyrrverandi bæjarstjóri, lagði til að endurskoðunarfyrirtækið Deloitte færi yfir ferli
við gerð heimasíðu og kostnað
vegna hennar. Meirihluti bæjarráðs felldi tillögu Gunnars með
fyrrgreindri athugasemd bæjarráðsformannsins.
- gar

og stofnana til Vinnumálastofnunar með það að markmiði að gera
stofnun inni betur kleift að hafa
eftirlit með réttmæti umsókna um
bætur auk fleiri atriða.
Þá mun atvinnuleitandi sem tekur
þátt í starfstengdu vinnumarkaðsúrræði ekki skerða rétt sinn til
atvinnuleysisbóta með þátttökunni,
verði frumvarpið samþykkt. - mþl
FRUMVARP Desemberuppbót atvinnulausra gæti orðið 63 þúsund krónur að
hámarki samkvæmt frumvarpi Guðbjarts
Hannessonar velferðarráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vilja vinna í útlöndum
Vilji ungmenna til þess að flytja erlendis og stunda vinnu
Ísland
Svíþjóð
Finnland
Danmörk
Noregur
ESB meðaltal
Holland
Ítalía
Tyrkland
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Viðskiptafræði
BS-BBA
– áhersla á nýsköpun og frumkvöðlastarf
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Veit það ekki

Á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á skemmri tíma þar sem
sumarnám 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.

Um 85 prósent íslenskra ungmenna vilja flytja til
útlanda til að vinna. Um 40 prósent vilja flytja til
lengri tíma. Hlutfall ungs fólks í Evrópu sem vill
flytja til útlanda er hæst meðal Íslendinga.
Um 85 prósent
íslenskra ungmenna hafa áhuga á
því að vinna í öðru Evrópulandi í
framtíðinni. Þar af hafa rúm fjörutíu prósent áhuga á því að flytja til
útlanda vegna vinnu til langs tíma.
Þetta kemur fram í nýrri könnun Evrópusambandsins, Flash
Eurobarometer on Youth, sem gerð
var meðal ungs fólks í 31 Evrópulandi í byrjun ársins.
Hlutfall þeirra sem vilja flytja
til útlanda vegna vinnu reyndist
hæst meðal ungmenna á Íslandi, en
Svíar, Búlgarar, Rúmenar og Finnar fylgja fast á hæla þeirra. Lægst
var hlutfallið meðal ungra Tyrkja,
en einungis fimmtán prósent þeirra
hafa áhuga á því að flytja út landi.
Athygli vekur að 38 prósent
ungra Íslendinga segjast hafa
dvalið erlendis í að minnsta kosti
mánuð vegna vinnu, náms eða
sjálfboðastarfs. Þar eru ekki með
talin ferðalög og frí. Hlutfallið er
einungis hærra í Lúxemborg, þar
sem 39 prósent hafa unnið erlendis. Ástæðurnar fyrir því að íslensk
ungmenni höfðu ekki dvalið erlendis voru ýmist þær að áhuginn væri
ekki fyrir hendi, fjárhagslegir
erfiðleikar eða fjölskylduábyrgð.

Halldór S. Guðmundsson, lektor
við félagsráðgjafardeild Háskóla
Íslands, segir margar ástæður geta
legið að baki því að svona hátt hlutfall ungs fólks vilji burt úr landi.
Halldór hefur unnið mikið að rannsóknum á atvinnuleysi hérlendis og
kennir á því sviði.
„Ísland er mjög alþjóðlegt land
og það er ekkert nýtt. Við erum
eyland, ferðumst mikið og erum
snemma búin að gera ráð fyrir
því að við munum líklega flytjast búferlum á einhverjum tímapunkti,“ segir Halldór. Hann segir
þá umræðu sem hefur skapast um
atvinnuleysi ungs fólks líka geta
haft áhrif á löngunina til að leita á
önnur mið. Hátt hlutfall þeirra sem
eru tilbúnir til að flytja til útlanda
til langs tíma bendi sérstaklega til
þess.
„Það sem hefur einkennt ungt
fólk án atvinnu, er að sá hópur
hefur haft mjög lítið af tækifærum
í allnokkurn tíma,“ segir Halldór.
„Það sér ekki alveg í ljósið í göngunum hjá okkur enn þá eftir hrunið. En inn í þetta getur líka spilað
ævintýraþrá og óskin um að komast í eitthvað betra og prófa eitthvað nýtt.“
sunna@frettabladid.is

Leiðtogar G8 vilja styrkja lýðræði í arabaríkjum:

Milljarðar fara í sjóð
FRAKKLAND, AP Leiðtogar átta helstu

Opið fyrir umsóknir
til 15. júní á bifrost.is

Heimild: Eurobarometer ESB

Ungt fólk vill
vinna í Evrópu
AT VINNUMÁL

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa nemendur undir ábyrgðarog stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu samkeppnisumhverfi.
Boðið er upp á allar helstu greinar viðskiptafræðinnar, fjármál, stjórnun
og markaðsmál, auk almennra námsgreina.

80

Ungt fólk er skilgreint
innan ESB sem
einstaklingar á aldursbilinu 15 til 30 ára.
Haft var samband
símleiðis við 812
manns á Íslandi,
en í flestum ESB
ríkjunum var úrtakið
1.000 manns. Gallup
sá um öll viðtölin,
sem voru alls 30.312,
í öllum 27 aðildarríkjunum ásamt Íslandi,
Króatíu, Noregi og
Tyrklandi. Könnunin
100 var gerð á tímabilinu
26. til 30. janúar
2011.

hagvelda heims (G8) stofnuðu í
gær sjóð til styrktar lýðræðisþróun í arabaríkjunum. Lagðar
verða 40 milljarðar Bandaríkjadala í sjóðinn, en það samsvarar
nærri fimm þúsund milljörðum
króna.
Enn á eftir að útfæra úthlutunarreglur úr sjóðnum, en leiðtogar Túnis og Egyptalands gera
sér vonir um væna upphæð til að
festa í sessi þá lýðræðisþróun sem

hófst með því að einræðisherrum
var steypt af stóli í vetur.
Túnis hefur óskað eftir að fá 25
milljarða dala á fimm árum, en
Egyptaland segist þurfa tíu til tólf
milljarða fyrir næsta fjárlagaár.
Á fundinum voru átökin í
Líbíu einnig rædd. Leiðtogarnir
voru sammála um að Múammar
Gaddafí yrði að fara frá völdum
þar. Þá voru sýrlensk stjórnvöld
hvött til þess að láta af kúgun íbúa
sinna.
- gb

L GER

SA A
Nú erum við komin í algjöran sumarfíling með geggjaða
lagersölu
u þar sem við veitum allt að 90% afslátt. Húsgögn
skrifstofuvörur, gjafavörur, dvd-diskar, tónlist, bækur
ro
Í Holtagörðum alla daga frá kl. 12-18.

– Ekki sleppa þessu. Sjáumst í sumarskapi!

Í DAG Í HOLTAGÖRÐUM

ENNEMM / SÍA / NM46799

i um
Dæmr sem
vöru r verða
a
boðn upp:

Dealer stólar
r að andvirði 17.999 kr. hver
– uppboðið byrjar á 5.000 kr.
Tertio stólar
r að andvirði 67.999 kr. hver
– uppboðið byrjar á 15.000 kr.
Rafmagnsskrifborð að andvirði 182.800 kr.
– uppboðið byrjar á 50.000 kr.
HP prentari að andvirði 23.000 kr.
– uppboðið byrjar á 4.000 kr.
Dokkur fyrir Ipod að andvirði 37.000 kr. hver
– uppboðið byrjar á 5.000 kr.
Bókapakkar
r (blanda af gjafabókum og kiljum) að andvirði 50.000 kr.
– uppboðið byrjar á 5.000 kr.
Pakkar af tónlist/dvd og tölvuleikjum að andvirði 50.000 kr.
– uppboðið byrjar á 5.000 kr.

Fyrsta
kl. 13. uppboðið byr
00
jar
með re og verður síð
glulegu
an
til kl. 1 millibili
7.00
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greinar@frettabladid.is

Mikilvæg hvatning frá Unicef:

Mesta ógnin við
börn á Íslandi

S

agt er að staða barna sé góður mælikvarði á gæði og þroska
samfélags, og má til sanns vegar færa. Meðal annars þess
vegna ber að fagna því þegar teknar eru saman og birtar
upplýsingar sem gefa mynd af stöðu barna.
Þetta hefur Unicef á Íslandi gert í skýrslu sem birt var
nú í vikunni. Skýrslan er ítarleg og byggð á niðurstöðum rannsókna
sem gerðar hafa verið síðustu ár. Í skýrslunni er leitast við að gefa
heildstæða mynd af stöðu barna
SKOÐUN
á Íslandi á mörgum sviðum og
sömuleiðis helstu ógnum sem að
Steinunn
þeim steðja.
Stefánsdóttir
Að mati forsvarsmanna Unicef
steinunn@frettabladid.is
á Íslandi er kynferðisofbeldi
helsta ógnin við velferð barna á
Íslandi. Þegar skýrslan var kynnt
á fimmtudag kölluðu samtökin
eftir opinberum forvörnum gegn kynferðisofbeldi, auk þess sem
þau bentu á að þörf væri á heildstæðari rannsóknum á kynferðisofbeldi gegn börnum.
Reynt hefur verið að varpa ljósi á umfang kynferðislegt ofbeldis
gagnvart börnum í ýmsum rannsóknum. Þær sýna að allt að tuttugu
prósent stúlkna og tíu prósent drengja verða fyrir slíku ofbeldi á
barnsaldri og þótt farið sé í lægri mörkin er um meira en tíu prósent
stúlkna og þrjú prósent drengja að ræða. Hér er því um verulegan
fjölda barna að ræða.
„Það er mikið unnið í grasrótinni og ýmsum félagasamtökum
og það fólk á heiður skilinn,“ segir Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri Unicef á Íslandi, í frétt blaðsins í gær. Hann bendir
hins vegar á að að þótt opinberir aðilar hafi gert ýmislegt gott í
viðbrögðum sínum við kynferðisofbeldi gegn börnum skorti skýra
forvarnarstefnu á sama hátt og til er skýr stefna um forvarnir gegn
áfengisdrykkju og tóbaksnotkun, sem hefur skilað því að reykingar
og áfengisdrykkja hafa dregist verulega saman síðustu ár.
Til skamms tíma lá kynferðislegt ofbeldi í algeru þagnargildi.
Um það var ekki rætt og á því sjaldnast tekið, jafnvel þótt einhverjir
vissu af því. Það hefur komið í hlut ýmissa grasrótarsamtaka að
velta við steinum og benda á að þetta ofbeldi var og er raunverulega
til staðar í samfélaginu. Þessi samtök hafa unnið framúrskarandi
brautryðjendastarf og framlag þeirra verður áfram mikilsvert í
baráttunni gegn ofbeldinu. Hins vegar er hárrétt hjá Stefáni að
brýnt er að yfirvöld móti sér markvissa stefnu í þessum efnum og
áætlun um forvarnir gegn þeirri viðurstyggð sem kynferðislegt
ofbeldi gagnvart börnum er.
Forvarnir og fræðsla á þessu sviði eiga fyrst og fremst að beinast
að fullorðnum ábyrgðarmönnum barna; foreldrum, fjölskyldu, kennurum og öðrum þeim sem að uppeldinu koma. Það er á ábyrgð þessa
fólks að verja barnið því enginn getur ætlast til að barn hafi tök á að
verja sig sjálft gegn kynferðislegu ofbeldi, hvað þá þegar gerandinn
er barninu nákominn og það treystir honum, eins og algengast er.
Baráttan gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum verður að vera
markviss og ákveðin. Ábending Unicef um þessa brotalöm á annars
að mjög mörgu leyti góðri stöðu barna á Íslandi á að vera stjórnvöldum hvatning til að taka enn frekari ábyrgð á málaflokknum.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Aðeins
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Öll afskorin blóm
í stykkjatali
EINGÖNGU ÍSLENSK BLÓM

Aðeins í Blómavali Skútuvogi

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hefur eitthvað breyst?

G

löggt má merkja að Evrópuandstæðingar telja
sjálfir að þeir hafi náð
undirtökum í aðildarumræðunni. Er það svo? Hefur
eitthvað breyst frá því Alþingi
ákvað að sækja um? Þetta þarf að
skoða bæði í málefnalegu ljósi og
eins í samhengi við pólitíska taflstöðu málsins.
Á taflborði valdanna hafa orðið
nokkrar breytingar. Þjóðin valdi
meirihluta þingmanna úr þeim
þremur flokkum sem höfðu aðild
á dagskrá. Þingmenn Framsóknarflokks og Borgarahreyfingar hafa
að einhverju leyti snúið við blaðinu
frá því sem þeir lofuðu kjósendum.

Að þessu leyti
hafa andstæðingar aðildar
sótt í sig veðrið.
Á hinn bóginn sýna skoðanakannanir ótvírætt að
meirihluti þjóðarinnar vill að
ÞORSTEINN
Alþingi standi
PÁLSSON
við þá ákvörðun
sem tekin var með aðildarumsókninni og láti á hana reyna til þrautar. Eftir stendur eins og áður að
þjóðin getur ekki tekið endanlega
afstöðu fyrr en fyrir liggur hvernig viðræðum lyktar.

Andstæðingunum hefur einfaldlega ekki tekist að fá meirihluta þjóðarinnar á þá skoðun að
stöðva viðræðurnar. Allur áróður
og málflutningur hefur þó verið
mjög einhliða frá þeirra hlið og
án teljandi andsvara eins og þeir
hafa sjálfir vakið athygli á. Þó að
pólitíska taflstaðan hafi veikst á
Alþingi vegna ístöðuleysis sýnist
hún vera óbreytt úti á meðal fólksins.
Stuðningsmenn aðildar standa
þannig nokkuð vel að vígi. Enginn þarf því að velkjast í vafa um
að rétt er og skynsamlegt að ljúka
þessu máli. Það væri glópska að
snúa við í miðju straumvatninu.

að tala gegn þessum grundvallarröksemdum.
Þess í stað hafa þeir notast við
hræðsluuppskriftir, ýmist nýjar
eða gamlar, frá neihreyfingum
aðildarlandanna. Sú elsta hefur
verið notuð í meira en hálfa öld
í öllum aðildarríkjunum. Það er
hræðsluáróður um Bandaríki Evrópu. Kjarni málsins er sá að þessi
staðhæfing er ekki enn orðin að
veruleika og er því ólíklegri sem
aðildarríkjunum fjölgar. Pólitískur
og menningarlegur margbreytileiki aðildarríkjanna er nú meiri
en áður og einsleitnin að sama
skapi minni.
Nýrri innflutt hræðslukenning
felst í því að benda á alvarlegan
efnahagsvanda nokkurra aðildar-

ríkja. Síðan er aðstoð Evrópusambandsins við þau gerð tortryggileg.
Hún á að sýna að þau hafi misst
sjálfstæði sitt. Ísland lenti utan
Evrópusambandsins í dýpri kreppu
en nokkurt aðildarlandanna. Við
þurftum á aðstoð að halda. Hún
var bundin margs konar skilyrðum meðal annars um fjárlög og
peningastefnu. Þetta eru örlög
skuldugra þjóða hvort sem þær
eru innan eða utan ríkjabandalaga.
Loks er þeim hræðsluvendi veifað að þjóðir Evrópu sitji um Ísland
og bíði þess eins að geta beitt þýskættuðum meðulum frá fjórða
áratugnum til að knésetja landið.
Röksemdir af þessu tagi eru of
barnalegar til að taka þær alvarlega.

hríð. Í vetur sem leið fylgdu þeir
formanni Heimssýnar í tillögugerð
um að fríverslunarsamningur við
Bandaríkin kæmi í stað Evrópusambandsaðildar. Frjáls innflutningur á landbúnaðarvörum var þá
talinn sjálfsagður fyrst hann kæmi
vestan að en ekki austan að. Þessi
málflutningur hefur nú gufað upp.
Eins og vindáttin stendur nú í
sumarbyrjun er lausnarboðskapurinn sá að Ísland taki forystu í
Norðurheimskautsráðinu og tryggi

þannig hagsmuni sína gegn óvinaríkjum í Evrópusambandinu. Þó að
þátttaka Íslands í því samstarfi sé
sjálfsögð geta aðildarandstæðingar varla vænst þess að menn ræði
þennan kost sem alvöruleið til að
komast hjá Evrópusambandsaðild.
Þegar málefnastaðan er vegin
og metin í heild er niðurstaðan
skýr: Aðildarviðræðunum er meiri
hætta búin af innri veikleikum
ríkisstjórnarinnar en röksemdum
Evrópuandstæðinga.

Rökfærslan

R

ökin fyrir aðild eru þau
fyrst og fremst að halda
áfram, í ljósi nýrra og
breyttra aðstæðna, því
samstarfi við Evrópuþjóðirnar
sem við hófum með inngöngunni
í Atlantshafsbandalagið. Markmiðið er að treysta viðskiptafrelsið og peningamálastjórnina í nánu
samstarfi við þær þjóðir sem næst
okkur standa í menningarlegumog pólitískum efnum.
Slíkt samstarf er besta leiðin
til að skapa stöðugleika og traust
á markaðslegum forsendum. Það
er leiðin til hagvaxtar. Þetta snýst
um þá spurningu í hvaða umhverfi
hagsmunir Íslands eru best
tryggðir til framtíðar. Evrópuandstæðingar hafa í engu reynt

Hvað annað?

A

ndstæði nga r aði lda r
viðurkenna að brýnt er
fyrir Ísland að dýpka
samvinnu og samstarf
Íslands við aðrar þjóðir. Þeir andmæla því ekki að óbreytt staða er
of þröng til að skapa sóknarmöguleika. En hvað vilja þeir?
Flestir fylgdu þeir forseta
Íslands þegar hann talaði um fríverslunarsamning við Kína í stað
Evrópusambandsaðildar. Þær hugmyndir hafa ekki verið nefndar um
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TAKTU SKREFIÐ

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR SEM HEFJAST Í HAUST:
Einnigámí i
fjarn

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI

*Samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar HÍ í febrúar 2012.

GÆÐASTJÓRNUN
FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR
– fjármögnun, samningar, útboðsreglur og uppgjör
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VERKEFNASTJÓRNUN – LEIÐTOGAÞJÁLFUN
HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ
- Eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám
- Tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna

jákvæðni

FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ (NÁM Á MEISTARASTIGI)

Allir sem hafa sótt námskeið hjá okkur síðastliðna
12 mánuði eru jákvæðir gagnvart Endurmenntun.*
Einnigámí i
fjarn

NÁM TIL LÖGGILDDINGAR FASTEIGNA-, FYRIRTÆKJA OG SKIPASALA
LYKILÞÆTTIR ÞJÓNUSTU – MARKVISS LEIÐ
- umsóknarfrestur til 29. september

REKSTUR, STJÓRNUN OG MARKAÐSSETNING SMÁFYRIRTÆKJA – MARKVISS LEIÐ
- umsóknarfrestur til 9. september

525 4444
endurmenntun.is

sími
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Kirkjugarðar og allt ruslið

Um stjórnlagaráð
Stjórnlagaráð
Sigurður
Gizurarson
hæstaréttarlögmaður

Í

þremur greinum í Fréttablaðinu 17. marz og 9. og 15.
apríl sl. ber Sigurður Líndal
sakir á Alþingi fyrir að skipa 25
manna stjórnlagaráð, sem fengið hefur það verkefni – í stað
stjórnlagaþings – að semja lýðveldinu stjórnarskrá. Í síðustu
grein sinni, „Um leikmenn og lögspekinga“, endurtekur hann staðhæfingar úr grein sinni í Fréttablaðinu 15. apríl sl:
„Nú liggur fyrir þingsályktun um að skipa 25 manna stjórnlagaráð (hún var síðar samþykkt)
og binda skipun þeirra og varamanna við þá sem hlutu kosningu til stjórnlagaþings eða með
öðrum orðum binda kjörið við hóp
manna sem hlutu ógilda kosningu
og eru því umboðslausir. Með
þessu er Alþingi í reynd að fella
ákvörðun Hæstaréttar úr gildi og
ganga inn á svið dómsvaldsins.
Jafnframt virðir Alþingi ekki þrískiptingu ríkisvaldsins og brýtur þannig gegn stjórnarskránni
eða að minnsta kosti sniðgengur hana. Um leið ómerkir þingið
eigin ákvörðun um að fela Hæstarétti endanlegt ákvörðunarvald.
Ekki bætir úr þótt einhverjar
málamyndabreytingar hafi verið
gerðar á hlutverki stjórnlagaráðs frá því sem ákveðið var um
stjórnlagaþing.“
Sigurður Líndal finnur stjórnlagaráði allt til foráttu. En athygli
vekur, hversu órökréttar og ólögfræðilegar ályktanir hans eru.
Hann ber lögfræðingstitil, en
skrif hans geta varla kallazt
annað en lýðskrum. Hann talar
niðrandi um þá menn sem skipaðir hafa verið í stjórnlagaráð,
alveg eins og þeir hafi ekki hreint
mannorð eftir ógildingu Hæstaréttar á kosningunni til stjórnlagaþings. Sú er auðvitað ekki
raunin. Jafnframt talar hann
eins og með skipun stjórnlagaráðs hafi verið vegið að virðingu
og sjálfstæði Hæstaréttar og þar
hafi verið brotið gegn stjórnarskrá lýðveldisins. Sú er auðvitað
ekki heldur raunin. Öll bera skrif

hans keim af skinhelgi, þar sem
hann lætur sem hann sjálfur sé
hinn grandvari og löghlýðni borgari, er sýnir lögum, stjórnarskrá
og Hæstarétti tilhlýðilega virðingu. Hann kveðst „láta lesendum eftir að leggja mat á framangreind skrif“ sín. Sjálfsagt er að
þiggja þetta boð hans. Brigzl hans
í garð Alþingis og stjórnlagaráðsmanna eru grímulaus, en að öðru
leyti afhjúpar mat á skrifunum
óráðvendni hans, sjálfsupphafningu og dylgjur.
Sigurður Líndal segir: „Með því
að binda kjörið við þá sem voru
ólöglega kjörnir og þar af leiðandi umboðslausir er ákvörðun
Hæstaréttar hnekkt.“
Hann fer rangt með staðreyndir, þegar hann segir að þeir sem
„skipaðir“ voru stjórnlagaráðsfulltrúar, hafi verið „kjörnir“
til þess starfs. „Umboðsleysi“
til setu á stjórnlagaþingi sakir
ógildingar Hæstaréttar útmálar
hann sem persónulega ávirðingu,
sem komi í veg fyrir, að þeir sem

Sigurður Líndal svarar athugasemdum Lýðs Árnasonar stjórnlagaráðsmanns á eftirfarandi
hátt: „Bein skipan í stjórnlagaráð
er að mati Lýðs einungis „önnur
leið“ að markmiðinu – eða með
öðrum orðum: Ef markmiði verður ekki náð löglega er lögbrot einungis „önnur leið“ til að ná því.“
S.L. kann sér ekki hóf og hefur
uppi brigzl um lögbrot, sem er
auðvitað hrein fjarstæða.
En það er hins vegar engin fjarstæða að brigzl hans má beinlínis
heimfæra undir 148. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1941, sem
kveður svo á, að hver sá sem
verður ber að röngum sakargiftum skal sæta fangelsi allt að 10
árum.
Þá segir jafnframt í b. lið, 1.
mgr. 242. gr. hegningarlaga, að
hafi ærumeiðandi aðdróttun
verið beint að manni sem er opinber starfsmaður, og aðdróttunin varðar að einhverju leyti það
starf hans, skuli slíkt brot sæta
opinberri ákæru eftir kröfu hans.

Ef markmiði verður ekki náð löglega er
lögbrot einungis „önnur leið“ til að ná
því.“ S.L. kann sér ekki hóf og hefur uppi
brigzl um lögbrot, sem er auðvitað hrein
fjarstæða.
fyrir því urðu geti öðlazt fullgilt
umboð til setu í stjórnlagaráði.
Þann dóm þykist hann styðja við
það, að með skipun stjórnlagaráðs sé ákvörðun Hæstaréttar
„hnekkt“. Ekki verður þó séð
að nein rökræn tengsl séu þar
á milli. Hann gefur í skyn, að
ógilding Hæstaréttar á umboði
nefndra 25 manna til setu á
stjórnlagaþingi hafi gert þá vanhæfa til setu í stjórnlagaráði, sem
auðvitað fær ekki staðizt. Í lagamáli er sagnorðið „að hnekkja“
notað um það þegar dómur er
ógiltur/ómerktur á æðra dómstigi, svo sem þegar Hæstiréttur
snýr við dómi undirréttar. Ógerlegt er að henda reiður á hvaða
merkingu orðið skal hafa í texta
S.L. Alþingi ógilti ekki ákvörðun
Hæstaréttar, þegar það skipaði
stjórnlagaráðið, heldur beinlínis
tók mið af þeirri réttarstöðu sem
upp var komin.

Enn fremur segir Sigurður Líndal: „Jafnframt virðir Alþingi
ekki þrískiptingu ríkisvaldsins
og brýtur þannig gegn stjórnarskránni eða að minnsta kosti sniðgengur hana.“ S.L. sér drauga um
hábjartan dag og les út ur stjórnarskránni boð og bönn, sem þar
er hvergi að finna. Stjórnlagaráð
er vinnuhópur, sem hefur ekkert
stjórnskipulegt vald, en hefur
fengið það verkefni að semja tillögu að stjórnarskrá og skila
henni til Alþingis.
Skipun ráðsins hróflar því
á engan hátt við ákvæði 2. gr.
stjórnarskrárinnar nr. 33/1944
um skiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald
og dómsvald. Það þarf meira en
venjulegan lögfræðilegan loddara
til að fá menn til að trúa því að
skipun stjórnlagaráðs brjóti gegn
stjórnarskránni og þrískiptingu
ríkisvaldsins.

Dr. Francoise Barré-Sinoussi,
Nóbelsverðlaunahafi og öndvegisfyrirlesari Heilbrigðisvísindasviðs
á aldarafmæli Háskóla Íslands,
flytur erindið:

UPPGÖTVUN HIV-VEIRUNNAR
DÆMI UM HVERNIG GRUNNRANNSÓKNIR ERU
HAGNÝTTAR Í BARÁTTU GEGN NÝRRI FARSÓTT

PIPAR\TBWA s SÍA s 111429

The discovery of HIV: An Example of Translational
Research in Response to an Emerging Epidemic
Dr. Barré-Sinoussi hlaut Nóbelsverðlaun í líf- og læknavísindum 2008
ásamt samlanda sínum dr. Luc Montagnier fyrir uppgötvun
HIV-veirunnar. Erindið, sem haldið er í samstarfi við franska sendiráðið á
Íslandi, er hluti af málþingi til heiðurs Birni Sigurðssyni, fyrsta
forstöðumanni Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum.
Málþingið fer fram í Hátíðasal Háskóla Íslands, Aðalbyggingu,
miðvikudaginn 1. júní kl. 14.00–16.30.
Allir velkomnir

Umhver fisvernd
Þorgeir
Adamsson
garðyrkjustjóri
Kirkjugarða Reykjavíkur

A

f samviskusemi og elju hafa
sta rfsmen n K i rkjuga rða
Reykjavíkurprófastsdæma undanfarin misseri unnið að flokkun
sorps. Flokkunin beinist fyrst og
fremst að málmum, plasti, gleri,
óendurvinnanlegum efnum og síðast en ekki síst lífrænum úrgangi.
Einnig hefur rafhlöðum og kertavaxi verið komið í endurvinnslu.
Undanfarin 11 ár hefur allur garðaúrgangur verið settur í jarðgerð
sem fram fer á staðnum og moltan sem til verður er notuð í ræktun og umhirðu garðanna. Þótt rusl
sé flokkað eftir bestu getu fylgir
kannski ekki mikil ánægja allri
vinnunni við verkin sjálf en árangurinn er mjög ánægjulegur.
Öll förgun á sorpi verður dýrari með hverju árinu og sorpfjöllin
hlaðast upp á sorphaugum sveitarfélaganna. Tilmæli frá opinberum
aðilum eru skýr: flokkun og endurvinnslu sorps verður að auka og
förgun að minnka! Hjá kirkjugörðunum hafa á undanförnum misserum sparast umtalsverðir fjármunir með aukinni flokkun og
endurvinnslu. En betur má ef duga
skal.
Aðstandendur látinna sem koma
í kirkjugarðana til að hirða um
leiði ástvina og ættingja sinna hafa
gjarnan meðferðis blóm, ýmsar
skreytingar eða kerti sem nýtast
þeim við að prýða leiði og heiðra

Mikilvægt er að
aðstandendur
leggi sitt af mörkum við
flokkun úrgangs í görðunum.
minningu hins látna. Einnig hafa
aðstandendur meðferðis ótrúlega
mikið af allskonar umbúðum sem
þeir þurfa að losa sig við. Umbúðum
og gömlum skreytingum sem áður
hefur verið komið fyrir á leiðum er
þá gjarnan kastað í ruslaílát í görðunum. Mikilvægt er að aðstandendur leggi sitt af mörkum við flokkun
úrgangs í görðunum. Til þess að það
gangi eftir þurfa þeir helst að vera
meðvitaðir um það hver tilgangurinn er með flokkuninni og að kynna
sér þær merkingar sem eru á ílátum undir úrgang í görðunum. Einnig er mikilvægt að aðstandendur
takmarki allt það magn af umbúðum sem þeir flytja með sér bara til
þess eins að kasta í ruslið.
Þess ber að geta að vissulega eru
margir þeirra sem koma í kirkjugarðana meðvitaðir um það hvernig
flokkun úrgangs er háttað og eiga
þeir þakkir skildar sem gera eins
og ætlast er til.
Hér með er þeim vinsamlegu tilmælum beint til aðstandenda sem
þurfa að losa sig við rusl í kirkjugörðunum að gera það samkvæmt
merkingum á ílátum og umfram allt
að takmarka allt umbúðafarganið.
Hafa ber í huga að það að kasta
rusli hefur kostnað í för með sér.
Flokkum rusl!

Mikilvægur stuðningur við nýja stofnun SÞ
Jafnréttismál
Aðalheiður Inga
Þorsteinsdóttir
ráðgjafi hjá
höfuðstöðvum UN
Women

N

ý stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, UN Women, tók
formlega til starfa fyrr á þessu
ári. Hún varð til við sameiningu
fjögurra stofnana innan SÞ sem
fengist höfðu við jafnréttismál, en
þeirra stærst var Þróunarsjóður
Sameinuðu þjóðanna fyrir konur,
UNIFEM.
Lengi hafði verið rætt um að
efla þyrfti starf Sameinuðu þjóðanna við að bæta réttindi og stöðu
kvenna, enda höfðu stofnanirnar
sem UN Women byggir á umtalsvert minni fjárráð, mannafla
og aðkomu að ákvarðanatöku en
margar sambærilegar stofnanir
innan SÞ kerfisins. Miklar vonir
eru því bundnar við tilkomu UN
Women, sem ætlað er að hafa stóraukin umsvif og áhrif. Víst er að
verkefnin eru bæði næg og brýn,
sér í lagi í þróunarlöndum og á
stríðshrjáðum svæðum.
Starfsemi UN Women byggir að
verulegu leyti á frjálsum framlögum aðildarríkja SÞ. Íslendingar voru meðal dyggustu stuðningsþjóða UNIFEM, bæði hvað varðar
málefnalegan stuðning og fjárframlög miðað við höfðatölu. Áætlun sem fyrir liggur um alþjóðlega
þróunarsamvinnu gerir ráð fyrir
að Ísland muni áfram standa ötullega að baki UN Women og óskandi
er að það gangi eftir.
Sem fyrrverandi starfsmaður
í höfuðstöðvum UNIFEM í New
York og núverandi ráðgjafi hjá
UN Women hef ég kynnst mikilvægi þess starfs sem unnið er á
vegum stofnunarinnar um allan
heim. Þegar þetta er ritað rekur
UN Women fimmtán heimshlutamiðstöðvar og samtals um sextíu
verkefnaskrifstofur í samstarfslöndum, þar sem stofnunin veitir
fjárhagslega og tæknilega aðstoð
til að bæta lagalega og samfélagslega stöðu kvenna, í samvinnu við

yfirvöld, kvennahreyfingar og
frjáls félagasamtök.
Aðildarríki SÞ hafa markað
hinni nýju stofnun áherslusvið, en
þau eru barátta gegn kynbundnu
ofbeldi; stuðningur við þátttöku
kvenna í friðarferlum og uppbyggingu eftir átök; stuðningur
við þátttöku kvenna í stjórnmálum og athafnalífi; efling efnahagslegrar stöðu kvenna; aðstoð við að
samþætta kynjasjónarmið í hagstjórn og áætlanagerð; stuðningur
við ríki til að uppfylla skuldbindingar þeirra samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum;
og loks kynjajafnrétti sem hluti af
Þúsaldarmarkmiðum SÞ.
Jafnframt er UN Women ætlað
að gegna mikilvægu hlutverki við
þekkingaröflun, samhæfingu og
stefnumótun, sem leiðandi stofnun á sviði jafnréttismála innan SÞ,
auk þess að hafa eftirlit með því
hvernig alþjóðasamfélaginu gengur að framfylgja settum markmiðum.
Fyrir Alþingi liggur tillaga til
þingsályktunar um áætlun um
alþjóðlega þróunarsamvinnu
Íslands fyrir tímabilið 2011-2014.
Það er vel að UN Women er þar
tilgreind sem ein af fjórum lykilstofnunum í marghliða þróunarsamvinnu Íslands, ásamt Alþjóðabankanum, UNICEF og Háskóla
SÞ. Auk þess eru jafnrétti og
umhverfismál skilgreind sem
þverlæg málefni, sem allt þróunarstarf skuli taka mið af. Bent er á
að reynslan sýni að þróunarsamvinna sem grundvallast á jöfnum
rétti og þátttöku kvenna og karla,
og tekur tillit til hagsmuna og sjónarmiða beggja kynja, sé líklegri til
að skila varanlegum árangri.
Í umsögn sinni til þingsins lýsti
Landsnefnd UN Women á Íslandi
almennri ánægju með áætlunina og þá áherslu sem þróunarsamvinna fær í utanríkisstefnu
Íslands. Ég vil hvetja þingmenn
til að fylkja sér að baki áætluninni
um alþjóðlega þróunarsamvinnu
eins og hún liggur fyrir, og tryggja
að Ísland leggi sitt lóð á vogarskálarnar til þess að UN Women megi
verða það hreyfiafl í jafnréttismálum sem vonir standa til.

Sparnaðarþjónusta
fyrir alla
VÍB veitir sparifjáreigendum og
fagfjárfestum alhliða þjónustu
VÍB - Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka er
leiðandi á íslenskum markaði og veitir alhliða
eignastýringar- og verðbréfaþjónustu með
áherslu á fagmennsku og fræðslu.

Eigna- og lífeyrisþjónusta
Hefðbundin ávöxtun, sparnaður í áskrift, stakar
fjárfestingar og lífeyrissparnaður með aðstoð
sérfræðinga okkar.

Einkabankaþjónusta
Viðskiptavinum sem gera ríkar kröfur býðst
sérsniðin einkabankaþjónusta þar sem viðskiptastjóri annast stýringu eignasafnsins og veitir
margvíslega ráðgjöf.

Netbanki
Aðgangur að kauphöll og eitt breiðasta sjóðaúrval
landsins fyrir þá sem stýra eignasafni sínu sjálfir.

Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða
pantaðu viðtal við ráðgjafa í síma 440 4900.
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Uppbygging samfélagsins
byggist á menntun
Menntamál
Katrín
Jakobsdóttir
mennta- og menningarmálaráðherra

N

ú í vor verða kynntar nýjar
námskrár sem byggjast á
þeim nýju menntalögum sem samþykkt voru árið 2008. Við gerð
námskránna er einnig unnið að því
að leggja nýjar áherslur varðandi
inntak í námi og skólastarfi sem
meðal annars er ætlað að koma til
móts við þá gagnrýni sem sett er
fram í Rannsóknaskýrslu Alþingis þar sem lögð er áhersla á það
hlutverk stjórnvalda hverju sinni
að mennta hinn almenna borgara
nægilega vel svo hann geti veitt
valdhöfum eðlilegt aðhald, hvar
sem þeir standa í litrófi stjórnmálanna eða á vettvangi atvinnulífs.
Mína viðleitni til að bregðast
við þessu má finna í þeim sex
grunnþáttum sem lagðir eru til
grundvallar í námskrám allra
skólastiga. Þeir eru læsi, sköpun, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, jafnrétti og lýðræðismenntun með áherslu á siðfræði og
mannréttindi. Í læsinu felst m.a.
áhersla á gagnrýnið miðlalæsi
sem þarf að vera samfaglegur
þáttur í öllu námi, bæði í formlega
skólakerfinu og innan fullorðinsfræðslunnar og efla þannig læsi á
„hvers kyns áróður og innistæðulausa ímyndarsmíð“ (eins og segir
í skýrslu þingmannanefndar).
Á þjóðfundi um menntamál og á
menntaþingi var kallað eftir aukinni áherslu á lýðræðismenntun og
siðfræði og að mínu mati höfum
við núna einstakt tækifæri til að
efla lýðræðismenntun, ekki aðeins
með fræðslu um lýðræði heldur
einnig að efla lýðræðisleg vinnubrögð í öllu skólastarfi. Hvað varðar jafnréttismenntun þá hefur
núna í vetur verið tilraunakennt
námsefni um jafnréttismál, Kynungabók, þar sem lögð er áhersla
á gagnrýna nálgun á staðalmyndir og valdahlutföll kynjanna.
Þetta er spennandi tilraunastarf
sem vonandi leggur grunn að enn
jafnréttissinnaðra samfélagi en
við eigum nú.
Menntun til sjálfbærni er að
halda innreið sína víða í hinum
vestræna heimi og skilningur á
mikilvægi hennar fer jafnt og
þétt vaxandi enda lykilþáttur í að
ná jafnvægi samfélagslegra, efnahagslegra og umhverfislegra þátta
við mótun samfélagsins. Sama

má segja um skilning á mikilvægi skapandi starfs fer vaxandi,
enda átta æ fleiri sig á því að skapandi hugsun er nauðsynleg til að
byggja upp nýja og fjölbreytta
atvinnustefnu þar sem byggt er á
þekkingu og skapandi hugsun.
Mikilvægi velferðar og heilbrigðis, hvort sem er líkamlegs,
félagslegs eða andlegs verður
seint nægilega ítrekað. Fljótlega
eftir hrun var sett á fót svokölluð
velferðarvakt sem starfar þvert á
ráðuneyti og er ætlað að fylgjast
með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum bankahrunsins.
Sérstaklega hefur verið tekið á
eineltismálum og samþykkti ríkisstjórnin í fyrra sérstaka fjárveitingu til þriggja ára til að berjast
gegn einelti. Þá hafa ráðuneyti
velferðar og menntamála unnið

í stefnu skóla, starfsháttum, við
gerð starfs- og rekstraráætlana
og í tengslum við samstarf heimila og skóla.
Við Íslendingar höfum lært það
af kreppunni að menntun skiptir
miklu og það má meðal annars
sjá á menntaátaki stjórnvalda en
á undanförnum misserum hafa
stjórnvöld haft víðtækt samráð
þar sem menntamálaráðuneytið,
velferðarráðuneytið og forsætisráðuneytið hafa verið í samstarfi við fulltrúa á opinberum
og almennum vinnumarkaði og
stjórnarandstöðu til að bregðast
við bráðavanda á vinnumarkaði
og í menntakerfinu.
Afurð þess samstarfs er átakið Nám er vinnandi vegur. Fjármögnun átaksins er tryggð í
samráði ríkisstjórnar og aðila

Víða má sjá að skólakerfi hafa verið
endurskipulögð með það í huga að efla
faglegt sjálfræði og ábyrgð kennara, bæta
aðbúnað þeirra og möguleika til endurmenntunar
fyrir utan kjörin sem þarna skipta auðvitað miklu.
að heilsueflingu og forvörnum í
framhaldsskólum og er ætlunin
að halda því starfi áfram og víkka
ennfremur út.
En lykilatriðið í að innleiða og
þróa menntastefnu eru öflugir
kennarar. Við Íslendingar eigum
sem betur fer frábært fagfólk á
öllum skólastigum. Það hefur svo
sannarlega sannast nú í efnahagskreppunni þar sem fjölskyldur
landsins hafa reitt sig á skólana
sem samfélagslegar stoðir þar sem
börnin sækja ekki einungis menntun heldur líka traust og umhyggju.
Það er mikilvægt að hafa það í
huga við uppbygginguna framundan að þau menntakerfi sem búa vel
að kennurum standa sterkt. Víða
má sjá að skólakerfi hafa verið
endurskipulögð með það í huga að
efla faglegt sjálfræði og ábyrgð
kennara, bæta aðbúnað þeirra
og möguleika til endurmenntunar fyrir utan kjörin sem þarna
skipta auðvitað miklu. Eins skiptir
miklu máli að aðstoða kennara
við að takast á við verkefni sem
fylgja nýjum námskrám. Í þeim
anda er nú unnið að útgáfu þemahefta um hvern grunnþátt þar sem
m.a. verða hagnýtar ábendingar
fyrir skólastjórnendur og kennara um hvernig grunnþættir geti
verið leiðarvísir í skólastarfi, s.s.

vinnumarkaðarins í tengslum
við gerð kjarasamninga en í
heild verða framlög til menntamála með átakinu aukin um sjö
milljarða króna næstu þrjú ár.
Framhaldsskólinn verður efldur, atvinnuleitendum verða gefin
aukin tækifæri til að mennta sig,
sérstakur þróunarsjóður stofnaður til að efla starfstengt nám
og samstarf skóla og fyrirtækja
um starfstengt nám verður aukið.
Lög um LÍN og framfærslukerfi
námsmanna verða endurskoðuð,
skil framhaldsskóla og fullorðinsfræðslu verða gerð sveigjanlegri,
námsráðgjöf efld og vinnustaðanámssjóður styrktur þar sem m.a.
á að opna framhaldsskólana fyrir
umsækjendum yngri en 25 ára en
vegna fjárskorts á síðustu misserum hefur það ekki reynst mögulegt.
Þessi markmið stjórnvalda
byggjast meðal annars á sóknaráætlun fyrir Ísland sem mótuð
hefur verið á undanförnum misserum þar sem sett eru fram háleit
markmið um að efla menntunarstigið í landinu og sem flestir ljúki
að lágmarki prófi úr framhaldsskóla. Ef við höldum rétt á spöðunum mun menntakerfið gegna lykilhlutverki við uppbyggingu öflugra
samfélags á Íslandi.

Til leigu!

Samtök um tónlistarhús 1983-2011
Menning
Egill
Ólafsson
formaður SUT

SUT slitið – nýr styrktarsjóður
Nú eru tímamót; með tilkomu
Hörpu er hlutverki SUT lokið.
amtök um tónlistarhús – SUT,
Þeir peningar sem safnast hafa
hafa starfað í 28 ár. Samtöká löngum tíma verða að styrktarin hafa haldið á lofti mikilvægi
sjóði, sem styrkja mun sköpunarbyggingar tónlistarhúss í Reykjastarf í Hörpu, þetta er ákvörðun
vík. Barátta fyrir tónlistarhúsi
aðal- og fulltrúaráðsfundar Samer þó enn lengri og má segja að
takanna frá því í október 2009.
Sjóðurinn mun heita; Styrktarhún hefjist á ofanverðri 19. öld.
sjóður SUT og Ruth
Þannig hefur hún staðHermanns, en Ruth
ið í rúm eitt hundrað
ánafnaði öllum eignár. Baráttunnar sér
um sínum málstaðnm.a. stað í Stefnuskrá
um. Sjóðurinn mun
Bandalags íslenskra Harpan ber
starfa innan Hörpu
listamanna 1937, þar
sem hvatt er til að með sér
og í stjórn eru fulltrúkomið verði upp full- vortíð og
ar þriggja fagfélaga
tónlistarmanna; FÍH,
komnu hljómleikahúsi
STEF, FÍT, fulltrúi
í Reykjavík. Oft voru nýja tíma
frá Sinfóníuhljómáformin kveðin niður
sveit Íslands og tónaf ráðamönnum, sem – tíma sem
listarstjóri Hörpu.
vildu niður með fjöllin færa okkur
Sjóðurinn veitir tvo
og upp með dalina. Enn
styrki árlega til tóndreymdi framfara- áður óþekkt
menn um tónlistarhús
listarmanns eða -hóps.
viðmið
og
við stofnun SinfóníuStyrkþegi er skuldhljómsveitar Íslands lífsgæði. Nú
bundinn til að halda
1950, áfram var því
tónleika í viðeigandi
mætt af ámóta dala- berst tónlistsal Hörpu. Fyrstu tónmennsku og fyrr. Andleikar af þessu tilefni
in til okkar
snúnir sögðu slík montverða að vori 2012. Það
hús ekki vera fyrir óhindrað
er mat stjórnar SUT,
að þannig sé peningÍslendinga.
unum best varið; til
Áfram sýndu stjórn- í glæstum
sköpunar nýrra landvöld hugmyndum um sölum.
vinninga í tónlist.
tónlista rhús líti nn
áhuga – hlutverk SUT
Stofnfé Styrktarsjóðsfólst í að þoka ráðamönnum og
ins verður um 120.000.000 kr.
almenningi til skilnings á málNánari upplýsingar um sjóðinn
efninu. Undir aldamótin 2000
er að finna á heimasíðum FÍH,
fór að rofa til, baráttan eignaðist
FÍT, STEFS og Hörpu.
talsmann í Birni Bjarnasyni þ.v.
Stuðningsaðilum boðið á
menntamálaráðherra og í kjöltónleika í Hörpu
farið lýsti ríkisstjórnin stuðningi við málið. Árið 2002, hinn 11.
Nú er ástæða til að gleðjast yfir
apríl, var undirritað samkomulag
glæsilegu tónlistarhúsi. Það er
ánægjulegt að segja frá því að
milli ríkis og borgar um að vinna
19. ágúst. nk. kl. 20:00, verðað því að reisa tónlistarhús, húsið
ur styrktaraðilum SUT boðið á
yrði tilbúið í lok árs 2006. Þar
var kveðið á um að einkaaðilar
tónleika í Hörpu. Á efnisskrá er
skyldu byggja og reka húsið, en
m.a. Mozart flautukonsert með
Stefáni Ragnari Höskuldssyni,
borg og ríki leggðu fjármuni til
flautuleikara hjá Metropolitan
reksturs árlega.
óperunni í New York. Þá verðÞá hófst forvinna að byggingur og afhjúpaður minnisvarði,
unni. Samkeppni um útlit, byggingarframkvæmd og rekstur –
koparskjöldur þar sem Samtöknýjar tímasetningar sem miðuðu
um um tónlistarhús - stuðningsvið að húsið opnaði 2009. Portus,
aðilum eru færðar þakkir fyrir
félag Björgólfs Guðmundsson28 ára baráttu. Næstu daga mun
ar varð fyrir valinu. Byggingaþeim berast boðsbréf á þennan
viðburð og nánari upplýsingar
hraðinn varð annar en ætlað
um slit Samtakanna og stofnun
var og hrunið kom í veg fyrir
opnun 2009. Til stóð að hætta
Styrktarsjóðsins.
framkvæmdum, en þá kom til
Ný viðmið
dirfska, sem fólst í ákvörðun
yfirvalda um að halda áfram,
Það eru tímar sundurþykkju í
þar fóru fyrir; Katrín Jakobsgjörvallri veröld – tilgangsleysi
dóttir menntamálaráðherra og
og fátækt eru hlutskipti margra
Hanna Birna Kristjánsdóttur
– við snúum ekki til baka með
borgarstjóri. Þá verður að geta
það sem íþyngir okkur í veraldsamstöðu margra, sem héldu
legum og andlegum efnum – en
réttilega fram að byggingin eyðitil að halda vöku okkar er mikillegðist við að standa sem gapandi
vægt að við missum ekki sjónar
stekkur um ókomin ár.
á því sem við þó höfum. Þetta er
inntak tónlistar – og tónlistin ber
Traustir stuðningsaðilar Samí sér eðli viljans. Sá sem kynntakanna
ist því eðli, veit að hann getur
Samtök um tónlistarhús hafa
breytt sjálfum sér til hins betra
frá byrjun átt að trausta stuðnog þannig verður til afl sem leiðir
ingsaðila. Þar í flokki eru eintil betra samfélags.
lægir áhugamenn um tónlist,
Harpan ber með sér vortíð
fjöldi listamanna, sem gefið
og nýja tíma – tíma sem færa
hafa vinnu sína á tónleikum,
okkur áður óþekkt viðmið og
við upptökur sem gefnar hafa
lífsgæði. Nú berst tónlistin til
verið út í nafni SUT. Þá gleymokkar óhindrað í glæstum sölum.
ist ekki fjöldi fyrirtækja og einNú þarf að efla sköpun tónlistar
staklinga, sem styrkt hafa Samí húsi sem við öll gerum tilkall
tökin með stórum fjárhæðum af
til, þangað getum við sótt styrk,
ýmsu tilefni. Ekki verður og litið
sem eflir okkur til nýrra átaka.
framhjá þeim sem í ræðu og riti
Til hamingju með Hörpu – heiðhéldu uppi baráttu fyrir húsinu.
skíra von um framtíð.

S

Hringdu í síma
Nánari upplýsingar veitir Benedikt Ingi Tómsson
í síma 842 4907 eða bit@smaragardur.is
Smáragarður, Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, sími 585 2900, www.smaragardur.is

Ekki má heldur gleyma öllum
formönnum og stjórnum samtakanna frá upphafi, sem unnið
hafa mikið starf í sjálfboðavinnu.

ef blaðið berst ekki
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Ísland, Evrópusambandið, norðurslóðir og Kína
Utanríkismál
Össur
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

M

ér hefur fundist athyglisvert að skoða fullyrðingar
ýmissa mótherja Evrópusambandsins um að umsókn okkar
þjóni ekki íslenskum hagsmunum af því hún komi í veg fyrir
nánari samvinnu Íslands við lönd
norðurskautsins, og skaði möguleika okkar á auknum tengslum
við Alþýðulýðveldið Kína. Þessu
er einkum haldið fram af gildum
Sjálfstæðismönnum sem hafa
sumir skilgreint sig sem „innmúraða og innvígða“ og leita
saumnálarleit að pólitískum
rökum gegn aðild. Báðar staðhæfingarnar eru þó rangar. Um
norðurslóðir er auðvelt að sýna
fram á, að umsókn um aðild að
Evrópusambandinu styrkir hagsmuni Íslands á norðurslóðum.
Hún dregur ekki úr tækifærum
í norðrinu heldur eflir þau. Fullyrðingunni um Alþýðulýðveldið hafa Kínverjar svarað sjálfir,
því aldrei hefur Kína sýnt Íslandi
jafnmikinn áhuga og einmitt eftir
að Alþingi samþykkti umsókn um
aðild.

Hagsmunir Íslands
Bæði almenn og sértæk rök má
færa fyrir að aðild Íslands að
Evrópusambandinu falli vel að
vaxandi hagsmunum Íslendinga
á norðurslóðum.
Áhugi ESB hefur sprottið

einkum af umhyggju fyrir náttúru og loftslagi. Stefna sambandsins er langt í frá fullmótuð.
Því er ákjósanlegt fyrir Ísland að
sækja um aðild núna, og tryggja
að Ísland geti í samningaviðræðum og síðar sem aðildarþjóð
haft rík áhrif á stefnu þess til
að styðja við hagsmuni Íslendinga. Á leikvangi alþjóðamála er
sambandið einn öflugasti málsvari loftslagsverndar og þéttra
alþjóðareglna um siglingar og
mengunarvarnir. Það þjónar því
Íslandi að hafa afl þess á bak við
hagsmuni sína í norðrinu.
Nálgun Evrópusambandsins
einkennist í senn af forystuhlutverki þess um loftslagsvernd og
sterkari viðleitni en flestra til að
vernda hina ofurviðkvæmu náttúru norðurheimskautsins. Áhugi
annarra hefur vaxið í réttu hlutfalli við auknar líkur á nýtingu
olíu og gass. Nálgun ESB gagnvart norðurslóðum slær hins
vegar nákvæmlega í takt við hina
íslensku afstöðu: Kapp er best
með forsjá.

Sameiginlegar þarfir
Hinir sértæku hagsmunir, sem
Ísland á sameiginlega með
Evrópusambandinu, eru margvíslegir. Fyrir okkur er brýnt
að styrkja Norðurskautsráðið
sem vettvang fyrir sameiginlega stefnumótun um hagsmuni
á norðurslóðum. Við höfum lagst
gegn hinu svokallaða fimm-ríkja
samráði, sem efnt hefur verið til
án þátttöku Íslands. Það kynni að
muna um bakfisk Evrópu í sókn
fyrir málstað Íslands.
Fyrir Íslendinga skiptir gríðarmiklu að ráðist verði sem allra

fyrst í alþjóðlegan samning um
varnir gegn afleiðingum olíuslysa, ekki síst þar sem pólsiglingar eru taldar hefjast fyrr
en áður. Þar eigum við sameiginlegar þarfir með Evrópu. Fyrir
brýna hagsmuni Íslands varðar
því miklu að hafa liðsinni hennar
til að þrýsta á um slíka samninga.
Sama gildir um uppbyggingu alþjóðlegrar björgunarmiðstöðvar á Íslandi. Sambandið
skiptir meginmáli um ýmiss

Ekki töpuðu Bretar og Írar olíulindum sínum í Norðursjó. Um
lifandi auðlindir í hafinu gildir regla, sem kennd er við hlutfallslegan stöðugleika. Hún þýðir
á mæltu máli að ríki Evrópusambandsins geta ekki gert kröfu um
aflaheimildir nema þau byggi á
sögulegri veiðireynslu. Henni er
ekki til að dreifa í tilviki nokkurrar þjóðar síðustu 35 árin eða
svo.
Besta vitnið um þetta er þó

Um norðurslóðir er auðvelt að sýna
fram á að umsókn um aðild að Evrópusambandinu styrkir hagsmuni Íslands
á norðurslóðum. Hún dregur ekki úr tækifærum í
norðrinu heldur eflir þau.
konar svæðasamvinnu við uppbyggingu flutninganeta, s.s.
hafnir, gervihnattaeftirlit og viðbrögð við vá. Innan þess ættum
við því bæði móralska og efnislega kröfu á stuðning við alþjóðlega björgunargetu á Íslandi.

Auðlindarökin og Eva Joly
Þeir sem mest styggð kemur að
vegna Evrópusambandsins sarga
stundum á því að bak við velvild Evrópu liggi svartar hvatir
ágirndar á auðlindum Íslendinga.
Það er þó fjarri veruleikanum.
Ekkert í reglum sambandsins leiðir til þess að möguleikar
evrópskra fjárfesta til að sælast
í orkuna í fallvötnum eða háhitasvæðum Íslands ykjust við aðild.

kannski norska konan sem situr
fyrir franska græningja á Evrópuþinginu; Eva Joly. Í Silfrinu
fyrr í vetur vísaði hún algjörlega
á bug að Evrópuríkin myndu
hvoma í sig auðlindir Íslands.
Frú Joly, sem mælti eindregið
með aðild var ómyrk: Við hvorki
getum né viljum taka auðlindir
ykkar.

Alþýðulýðveldið og Ísland
Skondnast er að heyra þá sem
eytt hafa ævi í að berjast gegn
kommúnistastjórnum, og uppalninga þeirra á Alþingi, fjargviðrast yfir að nánari tengsl við
Evrópu myndu torvelda framtíðarviðskipti Íslands og Kína.
Sú fjöður stendur í þeim fugli,

að í gangi eru fríverslunarsamningar við Kína, en ganga hægt.
Íslendingar vilja ekki fallast
á tímabundna frjálsa för kínversks vinnuafls til Íslands enda
atvinnuleysi úr hófi keyrt, og
Kínverjar ekki á kröfur fiskiþjóðarinnar um tafarlaust tollfrelsi á
fiski. Tvær vinaþjóðir gætu þó
lokið þeim handlegg. En gengju
samningar til lúkningar, myndi
aðild að ESB leysa þá upp og fríverslun milli Íslands og Kína
tækist ekki fyrr en samningar
næðust milli Alþýðulýðveldisins
og sambandsins.
Berum nú saman blákalda
hagsmuni. Þegar hefðbundnar
tölur um viðskipti eru skoðaðar
sést að 0,6% af öllum útflutningi okkar fer til Kína en 77,6%
til ríkja ESB. Hér er meira en
sjónarmunur þó líklegt sé að
fríverslun bætti smám saman í
útflutning til Kína. Inn í þennan
reikning ber að taka þá reynslu
smærri þjóða að erlendar fjárfestingar stóraukast við aðild,
einkum úr ríkjum Evrópu. Það
er skýrt hvert hagsmunavogin
hallast.
Aðild útilokar hins vegar fráleitt aukin viðskiptatengsl við
Kína. Það er undirstrikað af stóraukinni áherslu Kínverja á fjárfestingar í löndum Evrópu. Enginn þarf að tapa svefni vegna
kvíða fyrir því að aðild fæli stórveldið frá Íslandi.
Ólygnastur er þó veruleikinn.
Hann segir okkur, að aldrei hafa
Kínverjar haft uppi jafnsterka
viðleitni til að efla tengsl á sviði
viðskipta og einmitt eftir að
Ísland sótti um aðild að Evrópusambandinu.
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Verð frá kr. 299.000
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JÓLAFERÐ TIL BHAMA
17 – 27. desember

Verð frá kr. 280.000
Fararstjóri: Skúli Unnar Sveinsson

Lágmarksþátttaka er 16 manns.
Norræna ferðaskrifstofan áskilur sér rétt til að fella
niður ferðina ef ekki er næg þátttaka.

RÓM, GRIKKLAND, TYRKLAND AÐEIN
S8
OG EGYPTALAND
SÆTI LA
US
25. október til 6. nóvember
10 daga sigling og 2 nætur í Róm

Verð frá kr. 340.000
Fararstjóri: Skúli Unnar Sveinsson

Ferðaskrifstofa

www.norræna.is
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Er í tísku að nota munntóbak?
Heilbrigðismál
Jóhanna S.
Kristjánsdóttir
verkefnisstjóri
Ráðgjafar í
reykbindindi

M

argar ástæður eru taldar
fyrir því að ungmenni byrji
að fikta við vímuefni eins og tóbak,
til að mynda forvitni, félagaþrýstingur, feimni eða ævintýralöngun.
Á unglingsárunum vilja margir
taka áhættu, prófa eitthvað nýtt
og spennandi. Það sem getur hvatt
til neyslu eru tískubylgjur og ýmis
menningaráhrif. Fiktið leiðir þó
ekki alltaf til ánetjunar, en er
oftar en ekki fyrsta skrefið í þá
átt. Margt hefur breyst í tímanna
rás og skýrir aukningu á neyslu
vímuefna meðal ungmenna, þar
má nefna aukið framboð vímuefna,
meiri fjárráð ungmenna, breytt
unglingamenning sem hvetur til
neyslu og svo aukið kynslóðabil þar
sem ungmenni taka meiri ákvarðanir um lífshætti sína en áður fyrr.
Neysla tóbaks er oft fyrsta skrefið
í átt að neyslu annarra vímugjafa.

Hvað er munntóbak?
Munntóbak er sambland af tjöru
og nikótíni, sem telja um 2.500
efni og eru a.m.k. 28 þeirra þekktir
krabbameinsvaldar. Munntóbak er
mjög sterkt í samanburði við sígarettuna, þ.e. sum eiturefnin eru í
hærra hlutfalli í munntóbakinu
heldur en í sígarettunni. Nikótínmagn getur verið allt að fjórfalt
meira í munntóbaki heldur en í
sígarettu. Nikótín er ávanabindandi efni og veldur mikilli fíkn.
Samkvæmt nýlegri rannsókn er
nikótínfíknin sterkari en hass- og
heróínfíknin. Þeir sem byrja að
nota tóbak í vör verða mjög fljótt
háðir því vegna mikils magns nikótíns í tóbakinu. Flestir Íslendingar nota íslenska neftóbakið í vör í
sinni munntóbaksneyslu. Margir
þjappa tóbakinu í afklippta sprautu
og setja það svo upp undir efri vör.
Þó nokkuð er um að notað sé ólöglegt munntóbak sem er í pokum og
kallast snus. Í rannsókn Capacent
Gallup frá 2010 á tóbaksnotkun
ungmenna á aldrinum 16-23 ára
kemur í ljós að um 80% nota einungis íslenska neftóbakið í vör, en
4,8% snusið. Um 15% nota svo bæði
íslenska neftóbakið og snusið í vör.
Tíðnin og forvarnir
Munntóbaksnotkun í aldurshópnum
16-23 ára hefur aukist á síðustu
árum, en árið 2005 notuðu 5,6%
munntóbak í þessum aldurshóp,
10,7% árið 2009 og 11% árið 2010.
Stúlkur skekkja þessar notkunartölur verulega, en árið 2009-2010
notuðu um 20% drengja munntóbak, en einungis 1-2% stúlkna.
Ljóst er að þessi ungmenni nota
aðallega íslenska neftóbakið í vör,
en sala á því hefur jafnframt aukist
verulega undanfarin ár, eða úr 11,6
tonnum árið 2003 í 25,5 tonn árið
2010. Í könnunum Rannsóknar og
greiningar við Háskólann í Reykjavík kemur fram að hlutfall nemenda í 8.-10. bekk grunnskóla sem
hafa notað munntóbak einu sinni
eða oftar á síðustu 30 dögum árið
2010 var um 5% í 8. bekk, um 7%
í 9. bekk og ríflega 12% í 10. bekk.
Í ljós kom að nemendur í þessum
bekkjum sem stunda íþróttir nota
ekkert síður munntóbak en þeir
sem eru ekki í neinum íþróttum.
Jafnframt kom í ljós að þeir nemendur sem stunduðu íþróttir notuðu
mun síður áfengi og sígarettur en
þeir sem voru ekki í neinum íþróttum. Forvarnir virðast því hafa skilað sér til íþróttakrakka varðandi
áfengi og sígarettur, en ekki varðandi munntóbakið.
Ætli munntóbaksnotkun sé
,,inn“ í dag, það sé ,,cool“ og flott
að nota það, eða vita krakkarnir
ekki hvaða áhrif munntóbak
hefur? Veit þorri Íslendinga hvað
reyklaust tóbak er í raun og veru?
Miðað við þessa ,,tískutíma“ munntóbaks þurfa forvarnirnar að snúast að verulegu leyti um reyklausa
tóbakið, þó svo forvarnir gagnvart
reykingum megi ekki falla niður.

Samkvæmt nýlegri rannsókn sem
gerð var á tóbaksvörnum í grunnskólum landsins fær þriðjungur
10. bekkinga engar tóbaksvarnir í
skólum sínum. Ef litið er til rannsókna sem gerðar hafa verið í
Háskóla Reykjavíkur á nemendum 10. bekkjar, þá aukast daglegar reykingar um þriðjung frá
lokum 10. bekkjar til fyrstu mánaða í framhaldsskóla sama ár. Forvarnir eru því mjög mikilvægar í
grunnskólum landsins og þurfa að
halda út allan 10. bekkinn, ásamt
því að byrja strax á yngsta stigi
grunnskólans. Það er ekki nóg að
nemendur taki upplýsta ákvörðun
um að velja eða hafna ávana- og

fíkniefnum eins og tóbaki, þegar
þau eru byrjuð að fikta við það og
jafnvel farin að nota það að verulegu marki. Tóbaksvarnir þurfa
því að vera til staðar á öllum stigum skólastarfsins, sem og halda
áfram í framhaldsskólum landsins.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnog framhaldsskólanna eiga tóbaksvarnir að vera reglulega upp
í gegnum skólagönguna, þó svo
margir skólar framfylgi því ekki.
Tóbaksvarnir eru hins vegar ekki
einungis á herðum skóla landsins, heldur einnig á vegum okkar
allra sem þjóðfélagsþegna þessa
lands. Við erum öll fyrirmyndir
og höfum öll áhrif á annað fólk í

kringum okkur og sérstaklega þá
sem eru ungir og enn í mótun. Við
erum fyrirmyndir í leik og starfi
og ekki síst sem foreldrar. Börn og
unglingar undir 18 ára aldri hafa
ekki leyfi, lögum samkvæmt, að
kaupa tóbak. Kennum börnum og
unglingum þessa lands að virða
þau lög sem við setjum. Ljóst er
að því yngri sem einstaklingurinn
er þegar tóbaksnotkun hefst, því
meiri heilsufarsleg áhrif hefur
tóbakið. Líkami og líffæri sem eru
í vexti eru mjög næm fyrir áhrifum tóbakseitursins. Jafnframt eru
þeir sem byrja að nota tóbak ungir
mun líklegri en aðrir til að nota
mikið tóbak og til frambúðar. Hver

mánuður og hvert ár sem börn og
unglingar sleppa ávana- og fíkniefnum og þ.m.t. tóbakinu, skiptir
verulegu máli fyrir heilbrigði og
framtíð þeirra.
Ísland hefur alla burði til að
verða tóbakslaust í komandi framtíð, en til þess þurfum við öll að
standa saman og segja ,,nei“ við
tóbakinu. Þeir sem hafa orðið
tóbakinu að bráð hafa alla burði til
að hætta notkuninni og hinn 31. maí
á ,,Degi án tóbaks“ eru línur Ráðgjafar í reykbindindi, sem hjálpar
ekkert síður við að hætta munntóbaksnotkun sem og nikótínlyfjum, opnar frá kl. 10-22 í númerinu
800-6030 ykkur að kostnaðarlausu.

4. júní í 10 nætur
14. júní í 11 nætur
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Beint morgunflug
með Icelandair

Costa del Sol
Ótrúlegt sértilboð!
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119.900 – 10 nætur með „öllu inniföldu“
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134.900 – 11 nætur með „öllu inniföldu“

Aðeins örfá sæti í boði og takmörkuð gisting
- tryggðu þér sæti strax!

Hotel Palmasol

Sjá nánar á www.heimsferdir.is.
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EINAR ÞORSTEINN „Ef maður trúir, eins og ég geri, að fólk eigi að ráða sér sjálft get ég ekki látið það draga úr mér kjark þótt aðrir fylgi mér ekki að málum.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég er hálfgerð tímaskekkja
Einar Þorsteinn Ásgeirsson er einn framsæknasti hönnuður Íslendinga, þótt hugmyndir hans hafi ekki alltaf hlotið brautargengi. Um þessar mundir stendur yfir yfirlitssýning á ferli hans í Hafnarborg. Bergsteinn Sigurðsson ræddi við Einar Þorstein.

Þ

að hafði staðið til lengi
að gera þessa sýningu
og ég er feginn að
þetta er búið. Maður
vill helst ekkert líta
yfir farinn veg, þetta
er dálítið eins og að skrifa eigin
minningargrein,“ segir Einar Þorsteinn Ásgeirsson hönnuður um
yfirlitssýninguna Hugvit í Hafnarborg. Þar má sjá teikningar, líkön,
hönnunarmuni og heimildir um
byggingar sem Einar hefur hannað í gegnum tíðina. Sýningarstjórar
eru Guðmundur Oddur Magnússon
og Pétur Ármannsson.
Einar Þorsteinn er þekktur hér
á landi fyrir hönnun sína á kúluhúsum; margir muna eflaust eftir
þjóðhátíðartjaldi hans við Arnarhól í Reykjavík árið 1974 en Einar
hannaði þó nokkur tjöld af slíkum
toga. Undanfarinn áratug hefur
samstarf hans við Ólaf Elíasson
vakið athygli, ekki síst hönnun Einars á einingunum sem byggja upp
glerhjúp tónlistarhússins Hörpu.
Ferill Einars Þorsteins er að mörgu
leyti einstakur og eins og Pétur
Ármannsson hefur bent á er hann
eini íslenski tengiliðurinn við geimöldina svonefndu á sjöunda áratugnum, þegar hönnunarheimurinn var
mjög upptekinn af framtíðartækni.
Hvers vegna höfðaði framúrstefnan
svona sterkt til hans?
„Ég er hálfgerð tímaskekkja að
því leyti að mér þykir þetta ekkert sérlega framúrstefnulegt. Hugmyndir eru það eina sem við eigum
og ég hef meiri áhuga á að skoða
hlutina í ákveðinni þróun. Ég er
ekki ánægður með hvernig allt
hefur þróast og legg þess vegna
fram þessar hugmyndir mínar til
að ýta hlutunum áfram í aðra átt.
Svo er það undir öðrum komið hvort
þeir vilja nýta sér þessar hugmyndir.“

firði, við Kópasker, Hellu, í Höfnum, Hafnarfirði, Vatnsdal og Vestmannaeyjum. Þau náðu þó ekki
útbreiðslu, enda segir Einar Þorsteinn fólki almennt illa við nýjungar, jafnvel mun hófsamari en þær
sem kúluhúsin fólu í sér.
„Eitt það fyrsta sem Frei Otto,
einn fremsti arkitekt Þjóðverja
fyrr og síðar, kenndi mér þegar ég
var að vinna fyrir hann er, að þegar
þú ert að byggja eitthvað – ekki síst
eitthvað nýtt – verðurðu að vita allt
um byggingareðlisfræðina. Ef ég
hanna hús er það á mína ábyrgð að
það sé sem best úr garði gert, laust
við leka og slík vandamál. Snemma
á áttunda áratugnum var ég búinn
að komast að því að íslensk hús eru
vitlaust byggð: þau eru einangruð að innanverðu, sem þýðir að
útveggurinn er alltaf berskjaldaður fyrir veðrun og eyðileggst.
Ég spurði kollega mína: Af hverju
gerið þið þetta svona? Og svarið
var ávallt á þá leið að svona hefði
þetta alltaf verið gert. Ruglið gekk
svo langt að þegar ég teiknaði mitt
fyrsta steinsteypta hús, Laugastein
í Svarfaðardal 1974, var byggjendunum neitað um lán þar sem húsið
var einangrað að utanverðu.“
Einar Þorsteinn hannaði Hús
verslunarinnar á áttunda áratugnum ásamt Ingimundi Sveinssyni, og
lagði þá til að húsið yrði einangrað
að utan.
„Verslunarmönnum fannst það of
róttækt, þannig að næsta hugmynd
var að gera húsið viðhaldsfrítt, sem
það er. Í stað þess að mála húsið að
utan var settur á það marmarasalli
frá Noregi sem gerir að verkum
að það hefur aldrei þurft að mála
húsið. Hvað heldurðu að kosti að
mála svona hús á þriggja ára fresti?
Þetta má spara með tiltölulega einfaldri breytingu – að einangra hús
að utan.“

Íslensk hús vitlaus byggð
Eitt af því sem Einari Þorsteini er
hugleikið eru hugmyndir hans um
framtíð íbúðarbyggðar og hönnun
húsa, samanber kúluhúsin á Ísa-

Fólk á að ráða sér sjálft
Einar Þorsteinn segist þó aldrei
hafa misst móðinn þótt hugmyndir
hans hafi ekki hlotið brautargengi
hér á landi.

„Ég trúi að fólk eigi það skilið sem það gerir. Ef það vill búa í
lélegum húsum byggðum á ofurhraða verður svo að vera. Ef það
vill skoða mínar hugmyndir og fara
að ráðum mínum er það gleðilegt.
En ef maður trúir, eins ég geri, að
fólk ráði sér sjálft, get ég ekki látið
það draga úr mér kjarkinn þótt
aðrir fylgi mér ekki að málum.
Ég held að þetta snúist dálítið
um hvernig þú lítur á sjálfan þig.

skoða hvað gerist í einni þeirra.
Stundum skarast þessar víddir og
þá gerist eitthvað sem við skiljum
ekki alveg, hugboð sem rætist og
svo framvegis. Ég held að heimurinn hafi orðið af talsvert miklu með
því að tileinka sér ekki hugmyndir
Burkhards Heim.
Sjálfur er ég að vinna í því sem
ég kalla eðlisfræði mannlegs lífs.
Ég skrifaði bók um þetta fyrir
nokkrum árum. Fyrsta stig með-

Snemma á áttunda áratugnum
var ég búinn að komast að því að
íslensk hús eru vitlaust byggð.
Ég sé sjálfan mig sem einn af þessum rúmlega sex milljörðum manna
sem byggja þessa reikistjörnu og
verð hér í 60-80 ár. Það er ekki
langur tími og ég verð að reyna að
gera eitthvað á meðan; reyna að ýta
einhverjum steinum áfram við. Það
þarf ekki að vera mikið, svo lengi
sem það er í rétta átt.“

vitundar er að vita allt um þessa
þrívídd sem við lifum í. Næsta
stig meðvitundar er að við lifum
í tveimur heimum, þessum og einhverjum öðrum. Ég er kominn á
þann aldur sem kalla má millilendingu; einhvern tímann verður kallað í flugvélina en ég bara veit ekki
hvert hún fer.“

Vísindi og dulspeki
Á áttunda áratugnum fór Einar
Þorsteinn einnig að fást við stærðfræðirannsóknir á þrívíddarformum og er í dag álitinn einn fremsti
sérfræðingur heims í margflötungum, rýmislegum eiginleikum
þeirra og hvernig megi hagnýta þá.
„Ef ég á að segja þér eins og er,
þá held ég að ég hafi unnið að þessu
áður – í fyrra lífi,“ segir hann og
gengst fúslega við að hljóma eins
og þversagnakennd blanda vísindamanns og dulspekings.
„Eflaust er ég það – en ef þú
skoðar hvað er að gerast í vísindunum úti í hinum stóra heimi, þá
eru þau að fara nákvæmlega í
þessa átt. Þýski eðlisfræðingurinn
Burkhard Heim kom með lausnina
á þessu og hún er mjög einföld: við
erum í mörgum víddum og líkaminn hefur bara skynfæri til að

Listin farvegur fyrir vísindin
Leiðir Einars og Ólafs Elíassonar lágu saman árið 1996 þegar
þeir unnu saman að verkefninu
8900054, sem nú stendur við Arkenlistamiðstöðina í Kaupmannahöfn.
Fjórum árum síðar flutti Einar Þorsteinn til Berlínar og hóf samstarf
við Ólaf á vinnustofu hans Studio.
Einar segir að vinnan með Ólafi
hafi verið lærdómsrík, en hann
lítur á listina fyrst og fremst sem
vettvang til að koma áralöngum
vísindalegum rannsóknum á framfæri.
„Ég held að það megi segja að ég
gat einfaldlega komið yfir á Ólaf
alls konar þrívíddarformum sem
ég hafði þróað og safnað að mér í
gegnum tíðina: ég teygði mig einfaldlega ofan í skúffuna eftir rykföllnu módeli og rétti Ólafi, sem
gerði úr því listaverk.

Þetta hefur verið mjög farsælt
samstarf. Það er 25 ára aldursmunur á okkur og stundum finnst
mér eins og hann sé sonur minn. Við
erum að vísu ólíkir; hann er rómantískur listamaður en ég vil bara
kaldar staðreyndir og eðlisfræði.
Stundum erum við ósammála um
hlutina en það er ekkert sem leysist
ekki. Nú er það að gerast að Ólafur
er kominn meira út í arkitektúr og
kvikmyndagerð, sem ég hef minni
áhuga á. En ég býst við því að vinna
eitthvað áfram fyrir hann.

Ánægður með Hörpu
Ein merkasta afurð rannsókna Einars á þrívíðum formum er óreglulegur strendingur sem Einar kallar Gullinfang og Ólafur Elíasson
nýtti við hönnun glerhjúps Hörpu.
Spurður hvernig honum þyki tónlistarhúsið, segist Einar sér lítast
vel á það.
„Þetta kemur mjög vel út; ég var
ekki sérstaklega bjartsýnn þegar
ég sá þetta fyrir tveimur árum
en húsið verður virkilega fallegt
þegar því er lokið. Það sem ég finn
helst að húsinu er staðsetningin;
þetta er einn versti staðurinn fyrir
svona glerhýsi. Af hverju heldurðu að leigubílstjórar aki aldrei
Skúlagötuna í norðanátt? Það er út
af saltfokinu. En ég vil helst ekki
segja neitt neikvætt um húsið,
það lítur vel út og vonandi verður
menningarlífið í því öflugt.“
Einar Þorsteinn hefur búið í
Berlín undanfarinn áratug en á enn
vinnustofu á Álafossi, sem hann
ætlar að setja á sölu og kaupa litla
íbúð í Reykjavík.
„Mig langar að vera hér meira
og sinna vinnu minni. Samfélög á
Vesturlöndum eru byggð þannig
upp að fólki yfir sextugu er ýtt til
hliðar og það missir gildi sitt. Þetta
er sjokk sem geysilegur fjöldi fólks
á mínum aldri upplifir. Ég er að
fara yfir í þessa sálma í rannsóknum mínum og hef ákveðnar hugmyndir um hvernig þessi hópur
geti nýtt reynslu sína áfram og
haldið reisn sinni betur.“
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Brúnka getur verið lífshættuleg
Katrín Vilhelmsdóttir
greindist fyrst með sortuæxli á bakinu fyrir sex og
hálfu ári. Fyrir rúmu ári
uppgötvaðist fyrir tilviljun
að hún var með sortuæxli
innvortis sem hefur breiðst
út. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Katrínu.

geislameðferð sem stóð í fimm vikur
og svo lyfjameðferð sem Katrín hætti
í eftir þrjá mánuði vegna slæmra
aukaverkana. Í kjölfarið fór Katrín
á Kristnes í endurhæfingu sem hún
segir að hafi verið dásamleg. „Andlega hliðin var ekki upp á sitt besta
og svo var hreyfigetan skert. Þarna
var mjög gott að vera,“ segir Katrín.
Hún fékk þó ekki langan tíma til
að safna kröftum. Á vormánuðum fór
hún að finna fyrir hnúð í brjóstinu. Í
kjölfarið fór hún í brjóstamyndatöku
og ástungu. Fyrstu niðurstöður bentu
til að um brjóstakrabbamein væri að
ræða. „Það var meira að segja farið
að skipuleggja meðferð við brjóstakrabba. Svo var tekið stærra sýni
og þá kom í ljós að um sortuæxli var
að ræða. Það var náttúrulega mikið
áfall.

K

KATRÍN VILHELMSDÓTTIR Tekur einn dag í einu erfiðri lyfjameðferð þar sem takmarkið er að vinna bug á sortuæxli sem

hún er með um stóran hluta líkamans.

Ég skil
ekki þessa
skinku og
hnakkatísku þar
sem verið
er að hvetja
fólk til að
fara í ljós ...

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

verð ég sett á önnur lyf. Ef þau virka
ekki heldur þá er ég í raun og veru
dauðvona,“ segir Katrín og bætir við
að hún ætli ekki að velta sér upp úr
batahorfum, heldur taka einn dag í
einu og vona hið besta. „Það fylgir
voðalegt eirðarleysi lyfjagjöfunum
en ég ætla að reyna að setja mér þau
markmið að fara í Þjóðarbókhlöðuna
kannski þrisvar í viku, ég hef verið í
þroskaþjálfanámi og á bara ritgerðina eftir. En annars skiptir hún engu
máli, ég skila henni bara þegar ég er
tilbúin.“

Eftirtektarsamur sjúkraþjálfari
Sjúkrasaga Katrínar er orðin nokkurra ára löng. Hún greindist fyrst
með sortuæxli fyrir sex og hálfu ári.
Þá var hún hjá sjúkraþjálfara sem tók
eftir grunsamlegum bletti á bakinu á
henni. „Hann Ágúst Jörgensen hafði
unnið í Ástralíu og kynnst sortuæxlum þar og var nokkuð viss um að ég
væri með sortuæxli. Ég dreif mig til
læknis fyrir hans orð en læknirinn
sagði við mig að þetta væri í góðu

lagi. En sjúkraþjálfarinn hélt áfram
að tuða og þegar ég fór aftur var
bletturinn skorinn af, og við greiningu reyndist hann vera sortuæxli,“
segir Katrín.
Í framhaldinu var stærra stykki
skorið úr bakinu eins og tíðkast að
gera þegar sortuæxli finnst. Engar
frumur fundust þar og því var meinið úr sögunni í bili. „Í fyrravor gerist
það svo að ég fékk hálsbólgu, ég átti
svo erfitt með að kyngja að ég hélt
ég væri komin með streptókokka. Ég
fór á Læknavaktina og þar leist þeim
eitthvað illa á mig og ég var send í
myndatöku á Landspítalann. Þá kom
í ljós að ég var með lungnabólgu.
Myndin sýndi hins vegar líka bólginn eitil undir vinstri holhönd. Þannig má segja að ég hafi verið heppin að
fá þessa lungnabólgu,“ segir Katrín.
L æk nirinn sem framkvæmdi
aðgerðina ákvað þegar á hólminn var
komið að taka fleiri eitla en þennan
eina og þegar sýni úr þeim var sent
í ræktun kom í ljós að þeir voru illkynja. Eftir að sárið var gróið hófst
F í t o n / S Í A

atrín Vilhelmsdóttir
er nýkomin frá Danmörku þegar blaðamaður Fréttablaðsins
hittir hana. Ferðin var
skemmtileg, ferðafélaginn æskuvinkona og þær stöllur áttu
mjög góðar stundir í Kaupmannahöfn. Tilgangur ferðarinnar var
þó ekki ánægjulegur. Katrín hafði
greinst með sortuæxli sem margt
benti til að væri búið að breiða úr
sér. Í Kaupmannahöfn er að finna
svokallaðan PET-skanna sem mælir
mjög nákvæmlega innvortis mein.
„Þetta er mjög nákvæmt tæki sem
mælir alla frumuklasa og um leið
og ég heyrði af því þá vildi ég fara
utan,“ segir Katrín.
Nokkrum dögum eftir mælinguna,
daginn áður en við hittumst, bárust niðurstöðurnar. „Ég fékk niðurstöðurnar í gær og þær sýna að ég
er eiginlega með sortuæxli frá hálsi
og niður að þörmum. Það eru meinvörp í brjósti, eitlum í hálsi, æxli í
miltanu og kviðarholinu, ég er með
æxli á þörmunum,“ segir Katrín sem
segir það vitaskuld mikið áfall að fá
tíðindin.
„Ég hef sem betur fer ofboðslega
mikið af góðu fólki í kringum mig,
foreldrar mínir sem búa á Akureyri
hafa verið hjá mér, maðurinn minn
Snorri B. Arnar, stendur auðvitað 100
prósent með mér. Svo á ég frábærar
vinkonur sem eru boðnar og búnar að
gera allt fyrir mig,“ segir Katrín. „Ég
er líka enn svo hress eftir Danmerkurferðina sem var mjög skemmtileg.“
Katrín er þegar byrjuð í lyfjameðferð. „Staðan er þannig að eftir sex
vikur verð ég metin aftur og ef að
meðferðin hefur skilað árangri þá
held ég áfram á sömu lyfjum, annars

Sólin sterk þó að úti sé kalt
Henni finnst mikilvægt að deila
sögu sinni til þess að fólk geri sér
grein fyrir hvað sortuæxli getur
verið alvarlegt mál. „Margir halda
að sortuæxli séu bara blettir sem
hægt er að taka af. Þannig er það í
mörgum tilfellum en alls ekki alltaf.
Og fólk getur dregið úr líkum þess
að fá sortuæxli með því að verja sig
fyrir sólinni og forðast ljósabekki.
Margir virðast ekki vita það,“ segir
Katrín og bætir við að hana langi
stundum til þess að ganga að ljósabrúnu fólki úti á götu og benda því á
að fara ekki í ljós. „Ég skil ekki þessi
skinku- og hnakkatísku þar sem verið
er að hvetja fólk til að fara í ljós og
þar með leggja líf sitt í hættu, það er
eins og fólk skilji ekki að brúnkan
drepur.“
Katrín, sem er 35 ára, segist sjálf
hafa farið mikið í ljós á unglingsárum
og mikið verið í sól. Hún er reyndar ekki með þessa dæmigerðu viðkvæmu húð sem brennur en þeim sem
eru með þannig húð er hættast við að
fá sortuæxli. „Fólk hér heima virðist
ekki átta sig á því að þó að það sé kalt
þá er sólin sterk og þarf að bera sig
sólarvörn af sterkustu gerð. Þeir sem
endilega vilja fara í ljós ættu svo að
nota sólarvörn. Ég er mjög fylgjandi
því að sólbekkir séu bannaðir fólki
undir átján ára. Húðsjúkdómalæknirinn minn benti á að það að liggja í
ljósum í 20 mínútur samsvarar því að
vera allsber úti allan júlímánuð, það
er ekkert smáræði,“ segir Katrín að
lokum.

■ SORTUÆXLI Í HÚÐ
Árlegt aldursstaðlað nýgengi 1955-2009
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Mundu eftir
að kjósa
Rafrænni atkvæðagreiðslu um kjarasamning VR og FA, Félags atvinnurekenda,
lýkur kl. 12:00 á hádegi 3. júní.
Nánari upplýsingar og aðgangur að atkvæðaseðli á vef VR, www.vr.is
Kjörstjórn VR

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS
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Heimild: Krabbameinsskrá Íslands 2011

Illkynja æxli upprunnið í húðinni
Dregur úr tíðni sortuæxla eftir stöðuga fjölgun undanfarin ár

E

ins og grafið hér að ofan sýnir þá jókst tíðni sortuæxla hér á
landi jafnt og þétt og náði hámarki um aldamótin. Heldur hefur
dregið úr nýgengi undanfarin ár. Laufey Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Krabbameinsskráningar sagði í fréttum Stöðvar tvö
á dögunum að fækkun ljósabekkja og tíðari ferðir til húðsjúkdómalækna væru líklega meginskýring þessarar jákvæðu þróunar. Grafið sýnir nýgengi á hverja 100.000, en árlega greinast um 50 manns
með sortuæxli. Níu deyja að meðaltali af völdum sortuæxla.
Sortuæxli eru illkynja æxli sem eiga uppruna sinn í litafrumum
húðarinnar. Þau geta myndast í fæðingarblettum sem fyrir eru eða
komið í ljós sem nýir blettir. Þess vegna er fólki ráðlagt að hafa
auga með slíkum blettum og leita læknis ef breyting verður á fæðingarbletti. Ef húð verður fyrir útfjólublárri geislun, annað hvort af
sólarljósi eða úr lömpum, eykst hættan á illkynja æxlisvexti. Þetta
á þó sérstaklega við um þá sem eru ljósir á hörund. Staðbundið
sortuæxlið er yfirleitt auðvelt að fjarlægja með skurðaðgerð. Ef
þessi æxli ná hins vegar að dreifa sér til eitla og síðan annarra líffæra og mynda meinvörp geta þau verið með illvígari æxlum.
Heimild: Vísindavefurinn, www.visindavefur.is
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%
afsláttur

Uppboð
í dag kl.
13:00 og 15:00

Dæmi um
vörur á uppboði!
Gasgrill, bílkerra,
golfsett, reiðhjól
og sláttuvél.

Ný ljósadeild
%
afsláttur

25

Ný heimilisvörudeild
%
afsláttur

25

Ný gólfefnadeild
%
afsláttur

15
Tilboðin gilda í öllum
verslunum BYKO!

Ný hreinlætistækjadeild
%
afsláttur
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23.5.2011 HROSS Í ÖSKUGRÁUM HAGA Öskufallið bitnaði líklega ekki eins illa á neinum og skepnunum, til dæmis þessu hestastóði sem hafði ekki í nein hús að venda þegar öskufjúkið var sem mest.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hreinsunarstarfið hafið
Eldgosið í Grímsvötnum var stutt og
snarpt en olli íbúum í Skaftafellssýslum
erfiðleikum og tjóni. Ljósmyndarar
Fréttablaðsins voru á vaktinni og fylgdust
með atburðum vikunnar.

25.5.2011 HREINSUN HAFIN Sjálfboðaliðar og heimamenn tóku þátt í hreinsunarstarfi sem hófst um leið og unnt var.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

27.5.2011 HÚSIN ÞVEGIN Í gær var komið að því á Kirkjubæjarklaustri að spúla hús að utan enda ekki vanþörf á eftir vikuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

23.5.2011 SVARTAMYRKUR UM MIÐJAN DAG Á Kirkjubæjarklaustri var
skyggni lítið sem ekkert fyrstu dagana eftir gosið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BELID ljós í úrvali
Sænsk gæðahönnun á góðu verði

POLAR

PRIMUS II

SPIDER

PICASSO

CASANOVA

HARLEY

DA VINCI

APOLLO

Opið í dag laugardag frá kl. 11 - 16
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10 - 18
Lokað á laugardögum í júni og júli

www.rafkaup.is
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Ólíkt Eyjafjallagosinu
Hver er munurinn á gosinu í Grímsvötnum nú og í Eyjafjallajökli í fyrra? Jarðeðlisfræðingur
segir bæði mun á fjöllunum sjálfum og veðuraðstæðum, en bæði gosin séu mjög lærdómsrík.

A

ska úr Grímsvatnagosinu og
truflanir á flugsamgöngum
í Evrópu vegna öskufalls
hafa orðið mörgum tilefni
til þess að bera það saman
við gosið í Eyjafjallajökli í
fyrra. Þó að afleiðingarnar séu um margt
líkar eru gosin þó talsvert ólík, að sögn
Páls Einarssonar, prófessors í jarðeðlisfræði.
„Í fyrsta lagi eru þetta mjög ólík eldfjöll. Grímsvötn er basalteldfjall og eitt af
virkustu eldfjöllunum hér á landi. Það er á
flekaskilunum sem liggja í gegnum landið
og hefur gosið mjög oft. Það er eitt af okkar
virkustu. Eyjafjallajökull er hins vegar
eitt af latari fjöllunum og hefur gosið mjög
sjaldan og aldrei mjög dramatískt. Það eru
ekki þekkt nein hamfaragos úr því eldfjalli.“
Páll segir kvikuna úr Eyjafjallajökli oft

PÁLL EINARSSON

vera það sem kallist þróuð kvika, sem hafi
allt aðra eiginleika en basaltkvikan sem
kemur úr Grímsvötnum.
„Hún er seigari og gasríkari og þess
vegna miklu sprengjuvirkari, en það er
helsti munurinn á þessum tveimur skepnum. Í gosinu í Eyjafjallajökli var askan
miklu fínkornóttari vegna þess að sprengivirknin var miklu meiri og því fór askan
í mun minni agnir. Það gerir hana erfiða
viðfangs þar sem hún hangir mikið lengur
í andrúmsloftinu en gerist með grófkorna
ösku líkt og kemur frá Grímsvötnum.“
Páll segir að það sé ein af útskýringunum
á því af hverju Grímsvatnagos hafði takmarkaðri áhrif á flugsamgöngur, en margt
fleira komi þó til.
„Aðstæður í fyrra voru allt aðrar og það
var samkrull af mörgum aðstæðum sem
varð til þess að það gos olli svo miklu tjóni,
meðal annars veðrið. Það var stífur vindur

á meðan á gosinu stóð þannig að askan fór
beint þangað sem hún gat valdið mestu
tjóni. Svo hélt það áfram óvenju lengi og
dældi ösku dag eftir dag.
Gosið núna í Grímsvötnum byrjar með
miklum látum og er miklu stærra gos í
raun og veru, en stendur stutt yfir þar sem
erfiðasti fasinn er sennilega nú um garð
genginn þó að gosið sé ekki alveg búið.
Páll segir þó að Grímsvatnagosið hafi
ekki verið alveg eftir bókinni.
„Það sem kemur okkur verulega á óvart
er hvað það er gríðarlega stórt, því að við
höfðum frekar gert ráð fyrir að það yrði
eins og í síðustu þremur Grímsvatnagosum,
sem öll hafa verið frekar lítil og meinlaus.
Það fór svolítið fram úr okkur þar.“
Hann segir þó ljóst að bæði gosin hafi
verið afar lærdómsrík og hafi bætt miklu
við þekkingu fræðimanna og viðbragðsaðila.
- þj, þeb

■ GRÍMSVATNAGOSIÐ SETT Í SAMHENGI

Gosmökkurinn
náði 20 km hæð

ÞAÐ ÞYRFTI

Mökkurinn úr Eyjafjallajökli náði í
10-12 km hæð.

TIL AÐ FERJA

50 MILLJÓNIR
TÓLF TONNA VÖRUBÍLA

GJÓSKUNA ÚR GOSINU
20 km
15 sekúndur
af Gullfossi
í mesta
rennsli
ná einni
sekúndu
af Grímsvötnum.

Mesta rennsli
sem hefur mælst í
Gullfossi er 2.000
rúmmetrar á sekúndu

STEYPUMAGNIÐ
SEM FÓR Í BYGGINGU

JAFNGILDI ALLS

HÖRPU
VAR 30.000 m

ÞORSKAFLANS
KOM UPP ÚR
GOSINU

3

1.212

10-12 km

SINNUM Á SÓLARHRING AÐ MEÐALTALI

ÞAÐ TÓK GRÍMSVÖTN

3 SEKÚNDUR

AÐ NÁ ÞVÍ
Gjóskuframleiðsla síðustu gosa
Þegar mest var komu um 10.000 rúmmetrar á sekúndu af gjósku úr gígnum.

Grímsvötn 2011

Hallgrímskirkja 74,5 metrar

Eyjafjallajökull 2010
Grímsvötn 2011

Eyjafjallajökull 2010

*0,5 km3 af gjósku á 24-28 klukkustundum.

0,3 km3 af gjósku á 39
dögum.

ÞAÐ VÆRI HÆGT AÐ BÚA TIL

59

* gróflega áæ
tlað

KÁRAHNJÚKASTÍFLUR

MEÐ GJÓSKUNNI ÚR

GRÍMSVÖTNUM

Grímsvötn 2004
*0,044 km3 af gjósku á 33 klukkustundum.
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Kertið hefur logað í fimmtíu ár
Mannréttindasamtökin Amnesty International halda í dag upp á fimmtíu
u
ára afmæli sitt. Á þessum tímamótum eru félagar og stuðningsmenn samtakanna fleiri en þrjár milljónir í rúmlega 150 löndum og landsvæðum um
ti
allan heim, þar af ellefu þúsund á Íslandi. Þórunn Elísabet Bogadóttir kynnti
sér sögu og stefnu einna stærstu mannréttindasamtaka heims.

O

pnaðu dagblaðið
þitt – hvaða dag
vikunnar sem er –
og þú munt finna
frétt einhvers staðar að úr heiminum
um manneskju sem var fangelsuð,
pyntuð eða tekin af lífi vegna þess
að skoðanir hennar eða trú er óviðunandi í augum stjórnvalda.“ Með
þessum orðum hófst blaðagreinin
sem varð upphafið að stærstu mannréttindasamtökum í heimi, Amnesty
International. Það var breski lögfræðingurinn Peter Benenson
sem skrifaði greinina um gleymdu
fangana og kallaði eftir sakaruppgjöf árið 1961. Hann hafði frétt af
tveimur portúgölskum nemum, sem
höfðu skálað fyrir frelsinu og verið
fangelsaðir fyrir vikið. Benenson
benti á þær þúsundir manna sem
væru fangelsaðir með ólögmætum
hætti og vildi berjast fyrir því að
slíkum samviskuföngum yrði sleppt
úr haldi eða þeir fengju að minnsta
kosti réttlát réttarhöld. Ákallið var
svo birt í öðrum dagblöðum víða um
heiminn og í kjölfarið urðu samtökin til. Á alþjóðlega mannréttindadeginum, 10. desember, var kveikt
á fyrsta Amnesty-kertinu en kertið
hefur orðið að tákni samtakanna.

Beita sér víðar nú til dags
Allt frá stofnun hafa samtökin barist fyrir því að mannréttindi séu

virt og allir njóti verndar þeirra.
Í upphafi voru þau fyrst og fremst
fangasamtök eins og fyrr segir.
Til dæmis hafa þau beitt sér fyrir
afnámi dauðarefsingar og pyntinga frá áttunda áratugnum. Frá
stofnun hefur margt breyst og
samtökin beita sér nú víðar á sviði
mannréttinda þó áfram sé lögð
áhersla á fyrrgreind atriði.
Samtökin rannsaka mannréttindabrot og gáfu út fyrstu skýrslur
sínar, þá um aðstæður fanga, árið
1965. Nú til dags gefa samtökin út
stóra skýrslu árlega um mannréttindabrot víðs vegar í heiminum. Í
skýrslu síðasta árs var greint frá
mannréttindabrotum í 157 löndum og landsvæðum. Rannsóknarnefndir eru sendar til að skoða
ástand þar sem þurfa þykir.
Meginreglan er sú að deildir frá
öðrum löndum eiga að rannsaka
mál og þrýsta á viðeigandi aðila.
Þetta er gert til þess að samtökin
geti frekar viðhaldið ópólitískri
stöðu sinni. Að sama skapi taka
samtökin ekki við fjármagni frá
opinberum aðilum og ekki af fyrirtækjum nema þau hafi sérstaklega
verið skoðuð. Þannig vilja samtökin einnig vera óháð. Þau reiða sig
því að miklu leyti á fjárhagslegan
stuðning félaga.
Samtökin hvetja til aðgerða þar
sem þrýst er á stjórnvöld, stofnanir, fyrirtæki og alþjóðlegar

Golfmót VM
VM-mótið í golfi
verður haldið á
Keilisvellinum
föstudaginn 3. júní kl. 12.
Mótið er fyrir félagsmenn VM-Félag

hreyfingar. Ýmsum aðferðum er
beitt í þessum tilgangi, allt frá
rá
mótmælum og samkomum á opininberum vettvangi til bréfaherferða
ða
og annarra herferða á netinu.

Í gegnum tíðina
Árið 1964 fékk Amnesty ráðgefefandi stöðu hjá Sameinuðu þjóðununum og ári síðar hjá Evrópuráðinu.
nu.
Tíu árum síðar samþykktu Sammeinuðu þjóðirnar ályktun og síðar
ar
yfirlýsingu gegn pyntingum eftir
tir
herferð samtakanna.
Íslandsdeild Amnesty var svo
vo
stofnuð árið 1974, og er því meðal
al
eldri deilda samtakanna. Frummkvæði að því áttu hjónin Sigrún
ún
Sigurjónsdóttir og Frank Veeenekaas, sem höfðu starfað með
ð
Amnesty í Hollandi. Þau komu
u
hingað til lands fyrri hluta ársinss
1974 og viðruðu hugmyndina um
m
að stofna deild hér. Líkt og Peterr
Benenson hafði gert komu þau
u
málinu á framfæri í dagblöðum.
Þar birtist lítil tilkynning um
m
kynningarfund og í framhaldinu var stofnfundurinn haldinn
í Norræna húsinu 15. september þetta ár. Nú hefur samtökunum vaxið fiskur um hrygg og
telja ellefu þúsund félaga hér á
landi.
Amnesty International hlaut
aut
friðarverðlaun Nóbels árið 1977
77
fyrir að styrkja stoðir frelsis og
réttlætis, og þar með friðar í heiminum. Nokkrum árum fyrr hafði
Sean McBride, formaður framkvæmdastjórnar samtakanna,
hlotið sömu verðlaun. Þegar kom
fram á níunda áratuginn höfðu
samtökin hafið herferðir gegn
dauðarefsingum, Þá höfðu sextán
lönd afnumið slíka refsingu, en nú
eru þau 96 talsins, auk þess sem
önnur ríki stunda þær ekki þó enn
sé heimild til þess í lögum. Félögunum hélt áfram að fjölga samhliða fleiri herferðum og árið 1992
voru þeir orðnir milljón talsins.

Árið 2010 vann Amnesty
að málum í 89 löndum
sem vörðuðu ólögleg höft á
tjáningarfrelsi.
Sama ár voru pyntingar og ill
meðferð í 98 löndum skráð
og ósanngjörn réttarhöld í 54
löndum.
Mannréttindabrot voru skráð í
157 löndum.

GLEYMDU FANGARNIR Greinin eftir

Peter Benenson sem Observer birti
í maí árið 1961 varð upphafið að
Amnesty International.

Fjórum árum síðar hófst herferð
fyrir alþjóðlegum sakamáladómstóli, sem var samþykkt að stofna
árið 1998.
Síðustu tíu ár hafa verið viðburðarík í sögu Amnesty og samtökin hafa breytt stofnsamþykktum og sett efnahagsleg, félagsleg
og menningarleg réttindi fólks inn
í baráttuna. Í dag verður svo haldið upp á daginn með viðburðum
um allan heim.

■ HVERNIG SNERTIR AMNESTY ÍSLENDINGA?

vélstjóra og málmtæknimanna og
má hver félagsmaður bjóða
með sér einum gesti.

Mótsgjaldið er 6.850 kr.
fyrir hvern þátttakanda.
Matur og nestispakki á
völlinn er innifalinn í
þátttökugjaldinu.

Umsjónarmenn mótsins eru:

Ragnar Halldórsson, Hjálmar
Þ. Baldursson og Steingrímur
Haraldsson.

Skráning hefst 18. maí
í síma 575-9800 eða á
netfangið vm@vm.is
Skráningu lýkur 1. júní.

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

Vitum að dropinn holar steininn
Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty

Í

Íslandsdeild Amnesty eru
ellefu þúsund félagar auk þess
sem fleiri taka þátt í aðgerðum og
styðja samtökin.
„Upphaflega hugsunin í
Amnesty var þessi alþjóðlega
samstaða, að við gætum haft
áhrif á líf fólks og hjálpað fólki
þó að við hefðum aldrei séð viðkomandi og byggjum jafnvel í
allt öðru landi,“ segir Jóhanna K.
Eyjólfsdóttir, framkvæmdastjóri
Íslandsdeildar Amnesty. „Við
höfum séð gífurlegar breytingar
í heiminum. Við búum núna við
miklu betra mannréttindakerfi
og eftirlitskerfi en þegar samtökin voru stofnuð. Það hafa tugir
þúsunda verið leystir úr haldi og
fengið lausn sinna mála vegna
aðgerða Amnesty. En það eru
náttúrulega enn óteljandi verkefni
fram undan.“
Amnesty reynir að vera í takt

við tímann. Ný tækni skiptir máli
í mannréttindabaráttunni segir
Jóhanna, bæði í aðgerðum okkar
hér á landi og einnig fyrir fólk
sem stendur í ströngu í eigin réttindabaráttu eins og í Miðausturlöndum nú. „Upplýsingarnar
sem við fáum frá þessum löndum
koma í gegnum símana og netið.“
Þegar samtökin byrjuðu kom
fólk saman og handskrifaði bréf
vegna mannréttindamála. Sums
staðar er það enn gert en tímarnir hafa þó breyst. „Við byrjuðum
með hjálparáköll í gegnum tölvupóst, þar sem félagar fá upplýsingar um þrjú mál og tengil þar sem
hægt er að nálgast tilbúið bréf,
prenta það út og senda. Þegar við
byrjuðum með þetta þá áttu allir
borðtölvur og prentara tengda
við þær.“ Í dag sé öldin önnur og
fólk er hvar sem er með tölvurnar þegar það fær upplýsingar

um nýjar aðgerðir. „Núna í júní
opnum við nýja aðgerðasíðu, netákall. Þá fær fólk tilkynninguna, og
getur enn prentað út og gert þetta
sjálft, en hefur líka möguleika á
að skrifa bara undir á netinu. Við
sjáum um að koma því áfram.“
Að auki hefur SMS-aðgerðanet
komið sér vel, en þá fær fólk sms
með upplýsingum um ákveðin
mannréttindamál sem verið er að
berjast fyrir. Það sendir skeyti til
baka og hefur þar með sett nafn
sitt á undirskriftalista.
„Félagarnir hjálpa til, hver á
sinn hátt. En hver aðgerð skiptir
máli. Við vitum það að dropinn
holar steininn. Það sem við viljum
núna er alþjóðlegt ákall um breytingar. Hver og einn einstaklingur
getur haft áhrif og skiptir máli.
Við búum ekki á eylandi – okkar
velferð tengist því að aðrir njóti
líka réttinda.“
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Evrópa nær öll í sama liði
Eitt helsta afrek Evrópusambandsins er hvernig
það tók á móti stórum hluta Austur-Evrópu og
gerði vestrænan. ESB hefur þróast úr friðartollabandalagi yfir í stofnun þar sem aðildarríkin
hafa nánast ótakmarkaða möguleika á samstarfi.
Almenningur hefur um leið orðið tortryggnari
gagnvart samrunanum. Klemens Þrastarson skrifar.

S

íðan kalda stríðinu lauk
hafa flest ríki Evrópu orðið að samherjum innan Evrópusambandsins. ESB hefur
umbreytt flestum fyrrverandi alræðisríkjum AusturEvrópu í vestræn lýðræðisríki
og engum dettur í hug að styrjöld
brjótist út meðal þessara fyrrum
fjenda.
Árin á undan höfðu skipst á skin
og skúrir í Evrópusamrunanum.
Fyrir viku var greint frá því hér
í blaðinu hvernig Frakkar kældu
ferlið um miðjan sjöunda áratuginn, hvort sem litið er á útvíkkun
þess sem í dag heitir Evrópusambandið eða dýpkun þess. Þeir komu
í veg fyrir útvíkkun þess með því
að meina Bretum að ganga í það
og þeir hindruðu það sem kallað
er dýpkun Evrópusamvinnunnar
(nánari yfirþjóðleg ákvarðanataka) með því að koma því í gegn
1965 að hver þjóð gæti beitt neitunarvaldi við ákvarðanir með því
að vísa til óskilgreindra „grundvallarhagsmuna“ sinna.
ESB þótti ekki lífvænlegt á áttunda áratugnum. Tollabandalagið
var frágengið og tilraun til myntsamstarfs hafði mistekist. Óvíst
var um framtíðarhlutverk þessarar fordæmalausu tilraunar
til alþjóðasamstarfs. Á þessum
árum var samruninn helst keyrður
áfram af ákvörðunum Evrópudómstólsins, sem dæmdi aðildarríkin
til að fara eftir því sem dómstóllinn túlkaði sem anda sáttmálanna.

Aftur af stað á níunda áratugnum
Um miðjan níunda áratuginn kom
byr í seglin þegar evrópskt viðskiptalíf og stjórnvöld vildu koma
á stórum evrópskum markaði sem
gæti verið mótvægi við Ameríkuog Asíumarkaði. Þetta var viðbragð við alþjóðavæðingunni en
um leið passaði þetta við tísku
stjórnmálanna, nýfrjálshyggjuna.
Einn helsti talsmaður frekari
markaðssamruna Evrópu þessara
ára var Margaret Thatcher, forsætisráðherra Breta, sem annars

tortryggði Evrópusamvinnu. Efasemdarmenn um ESB vildu þá,
eins og nú, að viðkvæm mál svo
sem skattar, heilbrigðismál og
varnarmál yrðu alfarið á hendi
aðildarríkjanna sjálfra. Enda
hafa ríkin enn í dag lítið viljað
deila þessum málaflokkum með
Brussel. Þetta má kalla kjarna
Evrópudeilunnar: Hvort ESB eigi
að vera markaður eða eitthvað
meira.
En þegar hinn franski forseti framkvæmdastjórnar ESB,
Jacques Delors kom í gegn einingarlögunum 1986 var innbyggð
í þau ákveðin þróunaraðstoð til að
hindra að sameiginlegur markaður færi illa með fátækari svæðin,
sérstaklega Grikkland, Portúgal
og Spán. Stuðla skyldi að samleitni lífskjara milli svæða bandalagsins með því að styrkja fátækari ríkin. Hægrimenn eins og
Thatcher kyngdu þessari stefnu
í þágu stóra markaðarins. Delors
sannfærði ráðherra ríkjanna einnig um að hætta að notast við neitunarvald í ákvörðunum sem lytu
að markaðsmálum, til að auðvelda
ákvarðanatöku. Evrópuþingið var
styrkt um leið til að gera ákvarðanatöku lýðræðislegri.

Múrinn fellur 1989
Það kom ESB á óvart þegar Austur-Evrópa og Sovétríkin gáfust
upp gegn Nató og vestrinu. Ein af
helstu forsendum varnarsamstarfs
í vestri var brostin og ESB var
ekki lengur jafn mikilvægt Bandaríkjunum. Hætta var á að stríðsátök brytust út í Austur-Evrópu, að
þar næðu óæskilegir hópar völdum og að flóð flóttamanna skylli
á ESB.
Þegar sameinað Þýskaland varð
til 1990 hvatti það litlu ríkin til að
styrkja stöðu sína innan ESB. Stór
ríki eins og Bretar og Frakkar
höfðu áhyggjur af nýja Þýskalandi.
Frakkar, sem áður voru hikandi
Evrópusinnar, urðu sérstaklega
áhugasamir um að tryggja veru
Þýskalands í ESB.
Nú var barist í Júgóslavíu og
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AUSTUR-ÞÝSKIR LANDAMÆRAVERÐIR BRJÓTAST Í GEGN Í nóvember 1989 urðu tímamót í sögu Evrópu þegar Berlínarmúrinn var

loks rifinn niður. Ríki Austur-Evrópu tóku upp samstarf við ESB, undirbjuggu aðild og tíu þeirra hafa síðan gengið í sambandið.
Stjórnvöld nær allra Evrópuríkja hafa sýnt inngöngu í ESB áhuga.
NORDICPHOTOS/AFP

fálmkennd viðbrögð ESB sýndu
hve vanbúið það var (og er enn) til
að fara með utanríkis- og öryggismál sameiginlega.

Maastricht-sáttmálinn 1992
Sáttmáli um Evrópusamband, róttæk endurskipulagning Evrópusamstarfsins, var undirritaður
1992 í Maastricht í Hollandi. Til að
sameiginlegi markaðurinn borgaði
sig betur skyldi búa til sameiginlega mynt, þrátt fyrir andstöðu
Breta. Koma átti á takmörkuðu
samstarfi við vísindarannsóknir
og í umhverfis- og félagsmálum.
Einnig í utanríkismálum og innanríkis-öryggismálum. Tveimur
árum eftir Maastricht-sáttmálann lýstu öll ríki nema Bretland
því yfir að treysta skyldi réttindi
launafólks með vinnuvernd, réttindum á vinnumarkaði og jafnrétti
kynja. ESB var að verða meira en
markaður. Um leið voru ríki farin
í auknum mæli að velja og hafna
eftir hentugleika hvaða verkefnum
þau tóku þátt í.
Í Maastricht-sáttmálanum voru
ákvæði um nálægðar- eða dreif-

ræðisreglu, sem þýðir að ákvarðanir skyldu teknar eins nálægt
þeim sem hún hefur áhrif á og
hægt er, til að mynda frekar í sveitarstjórn en á Evrópuþingi. Einnig
varð til hugtakið um evrópskan
ríkisborgararétt og Evrópuþingið
fékk neitunarvald á ýmsum sviðum. En Maastricht-sáttmálinn var
felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu af
Dönum, sem sömdu síðan um undanþágur frá honum.

Tilraunir 1995-2004
Í kjölfar höfnunar Dana, sem þótti
til marks um áhyggjur evrópsks
almennings af samrunahraðanum, hægði aftur á samrunaferlinu. Reyndar var á þessum árum
Schengen-samningurinn tekinn inn
í ESB.
Árið 1999 sagði framkvæmdastjórnin af sér eftir að Evrópuþingið hótaði að reka hana vegna spillingarmáls. Þetta skaddaði ímynd
ESB og Brussel um langan tíma en
sýndi hve mikil völd þingsins voru
orðin. Í lok sama árs, minnug vandræðagangs sambandsins í Balkanskagastríðunum, samþykktu

STÆKKUN EVRÓPUSAMBANDSINS
Svíþjóð

Ísland

Finnland
Noregur
Eistland
ESB 1986
A-Þýskaland

Danmörk
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Bretland
Belgía Þýskaland
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Tékkland
Úkraína
Sóttu um, hættu við
Slóvakía
Austuríki
Frakkland
Ungverjaland
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Austurstækkun
Slóvenía
Rúmenía
Króatía
Ítalía
Eru í umsóknarferli
Svartfjallaland Búlgaría
Makedónía
Portúgal
Spánn
Tyrkland
Grikkland
Malta

Kýpur

Aðildarríkjum ESB fjölgaði aðeins úr sex í tólf milli 1951 og 1986, enda komu
Frakkar í veg fyrir inngöngu Breta og þar með fleiri EFTA-þjóða.
Endalok kalda stríðsins þýddu að þýsku ríkin sameinuðust 1990 og hlutlausu
ríkin Austurríki, Finnland og Svíþjóð gengu í ESB 1995. Norðmenn sóttu um
aðild, í annað sinn í sögunni, en felldu aðildarsamning (aftur) í þjóðaratkvæðagreiðslu 1994. Sviss sótti um ESB-aðild en hætti við þegar EES-samningurinn
var felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland og Ungverjaland komust í sambandið 2004. Búlgaría og Rúmenía 2007.
Sem stendur eru Íslendingar, Króatar, Makedóníumenn, Svartfellingar og
Tyrkir í hópi umsóknarríkja. ESB hefur heitið löndunum Albaníu, Bosníu,
Kósóvó og Serbíu að þau komi til greina sem aðildarríki þegar þau verða
tilbúin til þess. Stjórnvöld annarra ríkja Evrópu, svo sem í Moldóvu og Úkraínu,
hafa sýnt ESB-aðild áhuga en eiga langt í land með að komast inn. Stjórnvöld í
Hvíta-Rússlandi eru hlynntari samstarfi við Rússa.

aðildarríkin að setja á fót litla viðbragðssveit, að mestu til friðargæslu. Ríkin geta valið um hvort
þau taka þátt í verkefnum hennar.
Í Nice árið 2000 var lokið við
sáttmála þar sem birtist réttindaskrá Evrópuborgara. Sáttmálanum
var hafnað af Írum, sem sömdu um
hann að nýju. Evran birtist í fimmtán ríkjum 2002, sem var skýrt
dæmi um sameininguna í Evrópu.

Austurstækkunin 2004 & 2007
Upphafsmenn Evrópusamvinnunnar höfðu í lok seinni heimsstyrjaldar gert ráð fyrir því að AusturEvrópuríkin slægjust í hópinn með
tíð og tíma. Þegar kalda stríðinu
lauk átti að leiðrétta klofning til
áratuga. Fljótlega voru viðskiptaog samstarfssamningar gerðir, og
svo sóttu mörg ríkin um fulla aðild.
Í Kaupmannahöfn 1993 var
ákveðið hvaða skilyrði nýju
aðildarríkin ættu að uppfylla: Þau
áttu að státa af stöðugum stofnunum sem tryggðu lýðræði í löndunum. Þetta þurftu að vera réttarríki
sem héldu mannréttindi og réttindi
minnihlutahópa í heiðri. Einnig
þurfti að vera þar virkt markaðshagkerfi sem gat þolað samkeppni
innri markaðarins. Ríkin þurftu að
geta tekið upp lög ESB.
Eftir inngöngu tólf nýrra landa
2004 og 2007 var ESB ekki lengur
lítill klúbbur ríkra ríkja heldur má
líta á austurstækkunina sem risavaxna tilraun í þróunaraðstoð, sem
enn stendur yfir.
Illa séðir stjórnarskrártilburðir
Í aðdraganda þess að Austur-Evrópuríkin slógust í hópinn var blásið til ráðstefnu um framtíð Evrópu.
Ráðstefnan hafði umboð til að betrumbæta stofnanir og stjórnsýslu
ESB, en ekki til stefnubreytingar. Hún samdi hins vegar drög að
stjórnarskrársáttmála.
Aðildarríkin urðu ósammála um
þennan sáttmála 2003 og útvötnuð
útgáfa hans var felld af Frökkum
og Hollendingum 2005. Dregið var
í land með Lissabon-sáttmálanum,
sem var samþykktur 2007, nema
hvað Írar felldu hann í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Eftir að búið var að heita Írum
ýmsu, meðal annars að ekki yrði
fækkað í framkvæmdastjórn ESB,
samþykktu þeir samninginn, sem
gekk í gildi í desember 2009.
Í ljósi þess hve borgarar Evrópu
eru gjarnir á að fella hugmyndir
um frekari sameiningu er ólíklegt
að stjórnvöld Evrópuríkja geri
miklar samrunatilraunir næstu
ár. Þó hafa yfirstandandi efnahagsvandræði þrýst á um samræmdari
stefnu í efnahagsmálum.

Ljósnæmur textíll og
mannleg munstur
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Rannsakendur, framleiðendur og
skólar í Borås í Svíþjóð eru leiðandi
í þróun textíls á heimsvísu.
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byggði við húsið sitt og
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Bjart og létt yfirbragð tekur
á móti gestum og það er
alltaf heiðskírt í þessum sal.

UNDIR SÓLINNI...

● JÓLAÓRÓI Georg Jensen fyrir jólin 2011 er
kominn í Epal og er væntanlegur í fleiri verslanir,
eins og Kúnígúnd. Einhverjum kann að þykja það heldur snemmt að huga að jólaskrautinu í maí en óróinn á
sér stóran hóp aðdáenda þar sem fólk safnar skrauti hvers árs og heldur
vel utan um safnið.

Bókstafirnir og annað veggskraut er
úr tré. Það er límt á veggina og hafa
börnin gaman af því að virða það fyrir
sér og koma við.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● LENA BERGSTRÖM leitar í notaleg form náttúrunnar í nýrri línu sinni sem Design House Stockholm hefur hafið framleiðslu á. Línunni, sem kallast
Björk, tilheyra mottur og tvær gerðir af mjúkum
kollum en þeir eru klæddir ull í gráum litatónum. Kollarnir minna einna helst á trjástubb í skógi en línan öll
er undir sterkum áhrifum birkitrjáa.
● GAUKSKLUKKUR eru alltaf jafn
sjarmerandi en þessa skemmtilegu útgáfu hannaði japanski iðnhönnuðurinn Naoto Fukasawa fyrir
Magis. Fukasawa hefur starfað sem iðnhönnuður í meira en þrjá áratugi og hefur hlotið meira en
fimmtíu verðlaun og viðurkenningar fyrir störf sín en
hann hefur hannað alls kyns muni og húsgögn, allt
frá regnhlíf til raftækja.
● GÓÐAR BLOGGSÍÐUR sem fjalla um
hönnun og arkitektúr eru nokkrar en vert er að
benda á eina frábæra sem Gerður Harðardóttir,
blaðamaður og stílisti, heldur úti. Slóðin er koolandkreativ.blogspot.com en Gerður hefur skrifað
fyrir íslensk og erlend tímarit um þau efni, má þar
nefna Bo bedre og Hús og híbýli.

Er ekki miklu
skemmtilegra að
renna sér út um
glugga en að fara
út um útidyrahurð?

Mannbætandi hönnun
●

Í Æfingastöð lamaðra og fatlaðra er að finna sannkallaðan ævintýraheim fyrir börn. Þar
er svo búið um hnútana að ímyndunaraflið komist sem mest á flug. Hugdetta á heiðurinn.
Sigga Heimis
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● Forsíðumynd: Anton Brink Útgáfufélag: 365 miðlar
ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar:
Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is, Vera Einarsdóttir vera@frettabladid.is Pennar: Sigríður Heimisdóttir,
Ragnheiður Tryggvadóttir, Júlía Margrét Alexandersdóttir Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
s. 512 5462 Útlitshönnuður: Silja Ástþórsdóttir siljaa@
frettabladid.is.

Í Proactiv® Solution eru efni sem hreinsa húð þína
og eyða bólum. Með daglegri notkum koma efnin í
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!
Eftirtalin sjálfstæð Apótek selja einnig Proactiv Solution:

REYKJAVÍKURA
R PÓTEK, Seljavegi 2 // LYFJABORG APÓTEK,
Borgartúni 28 // GARÐSAPÓTEK, Sogavegi 108
URÐARAPÓTEK, Grafarholti // RIMA APÓTEK, Grafarvogi
APÓTEK HAFNARFJARÐAR, Tjarnarvöllum 11
ÁRBÆJARA
R PÓTEK, Hraunbæ 115 // LYFJAVER
R Suðurlandsbr. 22

iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.is

Það leynist óskaplega skemmtilegur
undraheimur í einum sal Æfingastöðvar lamaðra og fatlaðra við
Háaleitisbraut. Salur þessi tilheyrir
barnadeildinni og er þaulhugsaður
til þess að veita börnum örvun og
þjálfun á sem bestan máta.
Náttúran er undirstaða formsins
en efnisvalið er náttúrulegt og bjart.
Það er hönnunarstofan Hugdetta
sem stendur á bak við hönnunina og
það kemur á daginn að annar helmingur Hugdettu er einmitt sjúkraþjálfi auk þess að vera vöruhönnuður að mennt.
Það er ekki laust við að maður
óski þess að rými af þessu tagi sé
opið og aðgengilegt öllum börnum.
Þess má þó geta að Hönnunarsafn

Snati er á staðnum og mörg önnur dýr,
íslensk og erlend.

Íslands í Garðabæ hefur barnaherbergi sem hannað er af Hugdettu en
það sem þessi salur hefur umfram
er stærðin og fjölbreytileikinn.
En af hverju ræður ekki litagleði
ríkjum eins og tíðkast oft í heimi
barnanna? Rannsóknir hafa sýnt

að ímyndunaraflið letjist við það að
handleika hluti sem líkja of mikið
eftir veruleikanum. Með því að hafa
hlutina óljósari, tvívíða og einlita
þá er meira fyrir ímyndunaraflið
að leika við. Börnin örvast meir og
leikurinn hefur meira lærdómsgildi.
Það sem vekur eina mestu
ánægju hjá börnunum er lítið hús
sem búið er öllum helstu nauðsynjum. Þar er hægt að fara inn á einum
og stað og út á öðrum. Það gleymist
nefnilega oft þegar hannað er fyrir
börn að þau lifa og hreyfa sig allt
öðru vísi en fullorðnir einstaklingar. Hugmyndaflug þeirra og ímyndunarafl er að þroskast og það á að
vera ljúft og skylt fullorðnum að
veita þeim tæki og tól til þess að
virkja þessar hugarorku.
Ég vona að ég eigi eftir að sjá leikhorn eða herbergi frá Hugdettu á almenningsstöðum enda verða hvorki
börn né fullorðnir sviknir af því.

Terra

nýr valkostur fyrir veröndina

bmvalla.is

Terra er nýtt og fallegt verandarefni úr slípuðum hellum
sem fæst í hvítu, gráu og svörtu.
Terra er hagkvæm og endingargóð lausn á veröndina,
laus við umstang og viðhald sem fylgir hefðbundnum
pallaefnum. Ekki eyða sumarfríinu í viðhald.
BM Vallá ehf.
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Komdu á sýningarsvæði okkar í Fornalundi og skoðaðu
Terra-hellurnar eða hafðu samband við söludeildir okkar.

110 Reykjavík
Sími: 412 5050
Fax: 412 5001
sala@bmvalla.is

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður.
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

Glerskápur
Breidd 100cm
Verð:

118.000,-

BORÐSTOFUBORÐ
200X100
TILBOÐSVERÐ:

HETTHI HVÍTT HÁGLANS

Stækkanlegt borð 160(248)X100

Skenkur Breidd: 180cm

178.000,-

TV Skenkur
Breidd: 200m

Verð:

178.000,-

Verð:

87.920,-

Verð:

98.000,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

Verð:

TILBOÐSVERÐ:

219.600,-

CLIO leðurstóll
Verð: 15.900,-

PRIMA stóll
Verð: 13.800,-

TILBOÐSVERÐ:

VEGAS leðurstóll
Verð: 16.900,-

328.000,-

207.400,- Skrautpúðar fylgja

169.200,-

TILBOÐSVERÐ:

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

4 heimili&hönnun

Tækin eru inni í skápum sem hægt er að
opna og stækka borðplássið.

Helga Björg Jónasardóttir, vöruhönnuður í Björg í bú, teiknaði upp eldhúsið
sitt svo gott væri að vinna í því.

Enginn sófi er í sjónvarpsherberginu
heldur stórar pullur og púðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hjartað slær í eldhúsinu
●

Helga Björg Jónasardóttir vöruhönnuður byggði við húsið sitt og
stækkaði eldhúsið til muna. Þar eyðir fjölskyldan nú mestum
tíma sínum með útsýni til sjávar.

Stórval fyrir ofan sófann. Helga heimsótti listamanninn eitt sinn og keypti af honum
þrjár myndir.

Stólarnir við eldhúsborðið eru gamlir Phanton stólar sem Helga bauð í á dönskum
uppboðsvef. „Þeir voru útrásarflippið mitt,“ segir Helga hlæjandi.

„Eldhúsið er hjarta heimilisins, hér
erum við langmest,“ segir Helga
Björg Jónasardóttir vöruhönnuður. Hún byggði við húsið sitt á Seltjarnarnesi fyrir nokkrum árum og
stækkaði eldhúsið til muna en það er
nú 35 fermetrar.
„Allur gluggaparturinn er viðbót
og útsýnið frábært, beint út á sjóinn
og á Keili. Eldhúsið er líka vinnurými fjölskyldunnar númer eitt og
eldhúsborðið er í rauninni tvö borð
sem hægt er að stækka. Þegar mikið
er verið að læra og vinna við borðin drögum við þau í sundur og borðum við annað og geymum draslið á
hinu,“ segir Helga en fjölskyldan
telur fimm manns, hund og kött.
Helga hannaði eldhúsið sjálf
og lét smíða eldhúsinnréttinguna
í Valsmíði á Akureyri. Hún hafði
praktíkina að leiðarljósi við hönnunina og hver hlutur fékk sinn stað.
„Ég teiknaði eldhúsið upp þannig að gott væri að vinna þar. Uppþvottavélin er upphækkuð, öll
tæki lokuð inni í skápum sem
hægt er að opna og stækka
vinnuplássið á borðinu. Við
létum einnig leggja rafmagn þar
sem hvert tæki átti að vera og gerðum til dæmis ráð fyrir kaffivélinni
strax á vissum stað í innréttingunni. Eyjan er á hjólum og hægt að
færa hana til þegar þarf að rýma til

fyrir veislur og annað,“ segir
Helga sem leigir aldrei sali
þegar hún heldur stórar
veislur. „Nei ég býð frekar
gestunum í tvennu lagi. Einn
af kostunum við svona opið og stórt
eldhús er líka sá að geta spjallað við
gestina meðan maður eldar.“
Eldhússtólarnir vekja athygli,
fagurbláir og á hjólum. Helga fann
þá á netinu og stóðst ekki mátið.
„Þetta eru gamlir Phanton-stólar
sem ég bauð í á dönskum uppboðsvef fyrir nokkrum árum. Þetta var
útrásarflippið mitt,“ segir hún hlæjandi.“
Heimilið prýðir annars fjöldi fallegra muna og margir eftir Helgu
sjálfa. Þar má meðal annars
nefna hnífasegul á eldhúsveggnum eftir hana og samstarfskonur hennar í Björg í bú, vasa og

Hnífasegull
eftir Björg í bú
á veggnum fyrir
ofan vinnuborðið.

Sófaborðið er eftir Helgu. Það hefur
lögun Surtseyjar árið 1968. Kvistirnir í
spóninum eru þar sem gígarnir tveir eru
á eynni. Kertin eru einnig eftir Helgu.

skálar úr gömlum netaköðlum og
sófaborðið í stofunni.
„Sófaborðið er Surtsey árið 1968.
Ég var svo heilluð af því hvernig eyjan varð til á okkar tímum
og hvernig lag hennar er alltaf að
breytast. Ég spónlagði borðplötuna
þannig að kvistirnir eru staðsettir
þar sem gígarnir eru á eyjunni.”
Á stofuvegg hangir málverk eftir
Stefán frá Möðrudal sem Helga
keypti af honum sjálfum í
skemmtilegri heimsókn
til hans og einnig myndir
eftir hana sjálfa. Hún segist þó ekki vera safnari.
„Ef hlutir hafa sögu tengist maður þeim gjarnan en ég hef
aldrei látið hluti eða steypu stjórna
mér. Það er helst eldhúsið, ég vildi
geta flutt það með mér hvert sem
er.“
- rat

STURTUHAUSAR Í ÚRVALI
ESPRITE CARRÉ
ferkantaður 20 cm verð kr. 12.400.-

SKINNY handsturtuhaus
verð kr. 1.990.EMOTION sturtuhaus
kringlóttur 10 cm verð kr. 3.990.-

SPRING sturtuhaus
kringlóttur 20 cm verð kr. 9.450.-

Gæði,þjónusta og ábyrgð- það er TENGI
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Söngsveitin Fílharmonía heldur tónleika í Skálholti í dag
klukkan 16. Þá verða tónleikar í Áskirkju á þriðjudaginn en Söngsveitin leggur síðan land undir fót og heldur tvenna tónleika á
Vestfjörðum. Yfirskrift tónleikanna er Enn syngur vornóttin.

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
Sigrún Eva Ármannsdóttir, fegursta kona Íslands, fagnar sigri með vinkonum á Skaganum um helgina.

Þín leið - með yoga
Grunnnámskeið í hatha-yoga; æfingar og fræðsla.

Hefst 2. júní
Kennt er 2. - 7. - 9. - 14. og 16. júní
Kl. 17.30 – 19.00
Verð 14.000 kr.
Upplýsingar og skráning í síma 899 8588
eða hronn@thinleid.is www.thinleid.is

Verð að vera
fín og sæt

É

g ætlaði ekki að þora að taka þátt í
keppninni því mér fannst ég ekki
eiga erindi og fráleitur möguleiki að
standa uppi sem sigurvegari. Ég lét
það samt ekki draga úr mér kjark og þegar á
hólminn var komið hafði ég ekkert nema gott
af þessu, keppnin lyfti upp sjálfstraustinu og
nú hugsa ég um sjálfa mig á allt annan hátt,“
segir fegursta kona Íslands, sem fékk glitrandi kórónu á átján ára koll sinn um síðustu
helgi.
„Kórónan stendur skínandi fögur uppi á
hillu og alveg jafn óraunverulegt að sjá hana
heima í stofu eins og að vakna á morgnana og
gera sér grein fyrir að ég sé nú orðin Ungfrú
Ísland. Á hverjum degi hugsa ég að þetta geti
varla verið, því hvarvetna eru fallegar konur,
og alveg ótrúlega skrítið að hafa unnið en á
sama tíma líka óskaplega gaman,“ segir Sigrún Eva, sem í heimabæ sínum fær hamingjuóskir hvar sem hún kemur.
„Á Akranesi kannast allir við alla þótt
þeir þekkist ekki persónulega. Hér ríkir því
heimilislegt andrúmsloft og hvar sem ég fer
rignir yfir mig góðum kveðjum. Ég bjóst í
og með við einstaka neikvæðum viðbrögðum, en er himinsæl með að hafa eingöngu
uppskorið hlýjar móttökur,“ segir Sigrún
Eva, sem vill hvergi annars staðar búa.
En hvers vegna skyldi hún hafa borið
sigur úr býtum?

2

Gæði &

Glæsileiki

Mikið úrval af
fallegum skóm
og töskum

Sérverslun með

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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brúðargjafir
Úrval brúðargjafa á frábæru tilboðsverði
Ofið úr Pima bómull sem er einstök að gæðum
Yfir 40 tegundir íslenskra rúmfata til brúðargjaf

Lín Design Laugavegi 176 Sími 533 2220 www.lindesign.is
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Vélhjólaklúbbur verður stofnaður á Snæfellsnesi á morgun.
Stofnfundurinn fer fram í bakaríinu Nesbrauði í Stykkishólmi
klukkan 14. Þar verður valið nafn á klúbbinn og kosið í stjórn.

HOLLUR

Kammerklúbburinn,
hópur tuttugu ungra
tónlistarnemenda,
heldur tónleika í
Gerðubergi á morgun
klukkan 14. Krakkarnir,
sem eru á aldrinum
8 til 18 ára, munu
flytja ýmsa tónlist
eftir innlend og
erlend tónskáld.
Aðgangur er
ókeypis.

BITAFISKUR
+ 80% prótín
Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

www.gerduberg.is

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

Yfirhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.
Stutt kápa
með hettu

19.900 kr.

Nýjar vöru
r

Spennandi að vera með
andstæðingunum
Síðar í dag verður í fyrsta sinn sýnt beint frá íþróttaviðburði hérlendis í hágæða þrívídd þegar úrslitaleikur í Meistaradeildinni í knattspyrnu er sýndur í Smárabíói. Mikil eftirvænting ríkir vegna leiksins.
Íþróttaviðburður verður sýndur
í þrívídd hérlendis í fyrsta sinn í
dag þegar Smárabíó í samstarfi
við Stöð 2 sport sýnir beint frá
úrslitaleiknum í meistaradeildinni í
knattspyrnu. Liðin sem mætast eru
Barcelona og Manchester United
og má búast við að stuðningsmenn
liðanna fjölmenni á leikinn enda er
orðið uppselt.
„Jú, ég er afar spenntur að sjá
hvernig leikurinn mun koma út
og þetta getur án efa orðið mjög
gaman. Ég held að þetta sé klárlega framtíðin; að horfa á stórleikina í hágæða þrívídd,“ segir Steinn
Jakob Ólason, formaður stuðningsmannaklúbbs Manchester United
hér á landi, sem ætlar að horfa á
leikinn í Smárabíói í kvöld. Svo
virðist sem þessi nýjung fái góðan
hljómgrunn en uppselt varð á leikinn á tveimur dögum svo úr varð að
annar salur var látinn undir leikinn og 240 miðum var bætt við. Þeir
miðar seldust einnig upp á einum
degi þannig að í heild munu 650
manns horfa á leikinn í þrívídd í
kvöld í tveimur sölum.
Steinn segir að það
sé óneitanlega sérstök tilfinning að
fara að horfa á
úrslitaleikinn í
kvöld í sal þar
sem ekki eru einungis staddir stuðningsmenn Manchester
United heldur einnig
„andstæðingarnir“

Steinn Jakob Ólason, formaður stuðningsmannaklúbbs Manchester United, segist
ekki búast við öðru en að allt fari vel fram þegar stuðningsmenn liðanna í kvöld
mætast í einum og sama salnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

– stuðningsmenn Barcelona.
Ekki er þó starfræktur sérstakur stuðningsmannak lúbbur
Barcelona
hérlendis en stuðningsmannaklúbbur Man.United
er einn sá stærsti. Búast má
við því að Manchestermenn verði því í meirihluta en Steinn býst við
fótboltaáhugamönnum úr
öllum áttum.
„Það er auðvitað nýjung að horfa með andstæðingunum á leikinn en það
er líka það sem gerir þetta
spennandi og maður er bara

Framhald af forsíðu

örur
Toppv usta.
jón
toppþ

Stuttkápur
verð frá
19.900
Opið
mán - fös 10-18,
laugardaga 10-16

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

„Ég held að það sé vegna þess
að nú var náttúrulegt og ferskt
útlit í hávegum haft, en að auki
er ég skapgóð, afslöppuð og opin
manneskja. Ég þarf lítið að hugsa
um húðina, mála mig sárasjaldan
og hef varla litað hár mitt fyrr en
nú að ég fékk mér strípur,“ segir
Sigrún Eva, sem er ferskleikinn
holdi klædd og með línurnar í lagi.
„Kroppinn hef ég úr sundinu,
enda alhliða og mótandi líkamsþjálfun. Ég hætti nýlega áralöngum æfingum hjá Sundfélagi Akraness, því skólinn gengur fyrir og
mig skorti nógu brennandi áhuga
til að æfa tvisvar á dag í tvo tíma
í senn. Nú finnst mér besta heilsuræktin að fara í göngu með hund-

Sigrún Eva Ármannsdóttir er Ungfrú
Ísland 2011.

inn,“ segir Sigrún Eva, sem heima
fyrir er umvafin fegurð því móðir
hennar Margrét Snorradóttir var
eitt sinn Ungfrú Akranes og bróðir hennar, Haukur Ármannsson,

;?yA7G6JI6H@ÓA>CCK>ÁÌGBÖA6
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Skráning á sumarönn stendur
til 31. maí
á slóðinni www.fa.is/fjarnam
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mjög jákvæður,“ segir Steinn og
bætir við að hann eigi ekki von á
að það komi til einhverra ryskinga,
menn hagi sér ekki það barnalega.
„Það verða ekki heldur bara Barcelona- og Manchester-aðdáendur
í salnum heldur eru fjölmargir
sem vilja einfaldlega koma og sjá
góðan leik, enda eru þetta ein tvö
bestu knattspyrnulið Evrópu og
háspennufótbolti.“
Húsið verður opnað klukkan 16
en leikurinn hefst klukkan 18.30.
„Ég spái mínum mönnum auðvitað engu öðru en sigri og held
því áfram. Úrslitin 3-1 hafa verið
að læðast að mér.“juliam@frettabladid.is
Herra Vesturland og annar í keppninni Herra Ísland árið 2004.
„Nú dugir ekki lengur að stökkva
út með stírur í augum og hárið upp
í loft, því sem Ungfrú Ísland er ég
fyrirmynd og mér finnst ég þurfa
að vera fín og sæt áður en ég held
út í daginn.“
Sigrún Eva á engan kærasta en
nýtur lífsins í góðra vina hópi. „Við
fjölskyldan eigum sumarbústað í
Húsafelli og slökum þar oft á um
helgar, en svo er ég líka mikið bíófrík og fer iðulega með vinkonum
mínum í bíó til Reykjavíkur. Okkur
finnst líka gaman að rúnta og þá sit
ég oftast við stýrið því ég smakka
ekki vín. Þessa helgi verð ég hins
vegar á Skaganum í útskriftarveislu
og á morgun ætla vinkonur mínar
að gera mér glaðan dag til að fagna
sigrinum.“
thordis@frettabladid.is
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BÍLAR &
FARATÆKI

Ford transit árg 99 Verd 350þ.kr simi
6620510
Til Sölu Tec Travel King 510 TDF 2004.
2 Sólarsellur, stór rafgeymir og 600 w
converter. Heitt og Kalt vatn, salerni og
eldunaraðstaða. Flott og vel með farið
hýsi. Verð 2.390 þús. Tilboð 2.000 þús.

SUZUKI Grand vitara. Á. 2005, e. 78 Þ,
bensín, ssk. upphækkaður V. 1.840.000.
ER Á STAÐNUM, uppl. s.567-4000

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

M.BENZ M ml350. Árgerð 2006, ekinn
95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.950.000. Rnr.220241.
HONDA CBR 1000 RR Fireblade. Árgerð
2008, ekinn 5 Þ.KM Aukahlutir fyrir
1.2m Verð 1.980.000. Rnr.161276.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Audi A4 2,0 QUATTRO, árg. 7/2007,
ek 56þús.km, 200hö, sjálfskiptur, 4x4,
leður, lúga, álfelgur, ofl, Mjög flottur
umboðsbíll og vel búinn, Tilboðsverð
3990þús.kr, Rnr 191574, Er á staðnum,

Til Sölu Palomino Mustang 14 Fet,
2006 með hörðum hliðum. Sólarsella
og Markísa með 3 hliðum. Góður
kassi á beisli. Verð 2.390 þús. Tilboð
2.100 þús. Á staðnum. Óskum einnig
eftir öllum ferðavögnum á skrá. Mikil
eftirspurn og góð sala.

TOYOTA Avensis sol. Á. 2004, e. 141
Þ. ssk,krókur,Verð 1.590.þ Rnr.143342.
uppl. í s. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

VW Polo 2003

Til sölu VW Polo árg.’03, ek. 125 þús.
góður og fallegur bíll, sk.’12, 1200 vél,
tímakeðja. Eyðsla 6-7 l. Ásett v. 730
þús, fæst á 550 þús staðgr. Uppl. í s.
666 6555 & 666 6550.

GMC Sierra 2500 4wd. Árgerð 2005,
ekinn 135 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. skoðar skipti Rnr.220882.

Til Sölu Knaus Eifelland Deseo
400 QL 2007. Fortjald, Hjónarúm,
Ísskápur og Salerni. Svefnpláss
fyrir 3. Sjonvarpsloftnet. Áhvílandi
yfirtakanlegt lán frá íslandsbanka 1.180
þús. Verð 1990 þús, Tilboð 1750 þús.
HONDA Cr-v i-v-tec 150 hö. Árgerð
2004, ekinn 67 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.990.000. tilboð
1.850.000 kr Rnr.102429.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Nissan Patrol Elegance 06/2008 ek 60
þ.km 7 manna, leður, lúga ofl Flottur
jeppi, ath skipti ód, verð 5490 Uppl. s.
691 4441 eftir lokun.

Ssangyong Kyron Diesel Árgerð
05/2007, ekinn 74þ.km, sjálfskiptur.
Fallegur bíll sem er á staðnum til sýnis!
Verð 2.990.000kr. Raðnúmer 131067.
Sjá nánar á www.stora.is

M.Benz E200 CGI Avantgarde Árgerð
2010, ekinn 28þ.km, sjálfskiptur.
Gullfallegur bíll sem er á staðnum
til sýnis. Verð 7.990.000kr. Raðnúmer
130834. Sjá nánar á www.stora.is

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is
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

BMW árg.’04 ek. 91 þús

TILBOÐ 1.800.000 Til sölu vintage vagn
Árgerð 2007 .Til sýnis og sölu Bila kaup
korputorgi.Sími 893 6321

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Lítið keyrður

Opel Combo árg’02, ek. aðeins 42 þús.
Sk’12. V. 690 þús. Uppl. í s. 847 5545
Til sölu Toyota Corolla 1,4 VTI árg’03,
5g. Ný skoðaður, ek. 141 þús. Mjög
vel með farinn. V. 960 þús. Uppl. í s.
664 8363

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Til Sölu Palomino Yerling 4120, 12
FET. 2007. Fortjald, Grjótagrind, 2
Rafgeymar. Ferðaklósett. Svefnpláss
fyrir 8. Sjónvarpsloftnet. Verð 2.100
þús. Tilboð 1.900 þús. Á staðnum.

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

Kia Sportage árg’01, ek. 166 þús. Góður
bíll, V. 650 þús. Uppl. í s. 698 0407

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX Árgerð
2008. Ekinn 75 Þ.KM Nýskráður
3/2008. Næsta skoðun 2011 Verð kr.
7.490.000
VW GOLF COMFORTLINE. Árgerð 2005,
ekinn 117.þ km, 5 gírar,17 „ felgur. Verð
1.480.000. Rnr.310193.Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is

Til sölu Renault Megan Scenic ártg
98’ ek. 185þ.km nýleg tímareim og
vatnsdæla uppl: 8951436 Steini

BMW 520i. Sjálfsk. Allur aukabúnaður,
leður, loftkæling, GPS, rafmagn í
öllu, topplúga, 16” & 18” álfelgur og
sumardekk. Ekkert áhv. Gott verð. S.
664 0361.
VW Tiguan 2.0 TDI Árgerð 2008, ekinn
81þ.km, sjálfskiptur. Flott eintak sem er
á staðnum til sýnis. Verð 4.390.000kr.
Raðnúmer 151790. Sjá nánar á www.
stora.is

Til sölu Palomino Yearling 4100, 2005.
Sólarsella, Svefntjöld, Eggjabakkadýnur,
Festing fyrir 2 gaskúta (einn fylgir),
Ferðaklósett og Dúkur í fortjaldi.
Grjótagrind. Verð 1.550 þús. Tilboð
1.400 þús. Á staðnum.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Bílar til sölu

Til Sölu Hymer Eriba 525 ,2007.
Sólarsella, Gas og rafhitun á vatni.
Gólfhiti. Eldavél, bökunarofn og salerni.
Sjónvarpsloftnet. Kojuhýsi. Verð 3.790
þús , Tilboð 3.300 þús. Á staðnum.
Mikið úrval af ferðavögnum til sölu og
góð eftirspurn.
Toyota
Hilux
Double/Cab
09/2007 ek 82 þ.km 3.0 L DIESEL,
sjálfskiptur,plasthús, verð 3750 ákv 2.0
mil ath skipti á ód. Eftir lokun 8996284 Jóhann (eigandi)

VW CADDY 2.0 Diesel 2005 ek. 119þ.
km Verð 900þ.kr simi 6620510

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Til
Sölu
LMC
Favorit
590
Scandinavian,
2007.
Fortjald,
Sólarsella, Neðanfellanlegar kojur.
Sjónvarpsloftnet og niðurfellanlegar
kojur. Verð 3.690 þús. Tilboð 3.400
þús. Skipti á dýrara hjólhýsi með kojum.

Toyota Rav4 ‘02. ssk. ek 157 þús. Allt
nýtt í bremsum, nýleg heilsársdekk.
2 eig. innan fjölsk. V. 1.250.000 áhv.
500þús. Uppl. í s. 617 7835

Til sölu Toyota Hiace Langur
Turbo Inntercooler árg. ‘07, ek.
460
þús,
sídrif,
skoðaður,ný
tímareim,álfelgur,dráttarkúla,bíll
í
toppstandi. Vsk bíll,verð 1.590.000
Hef einnig til sölu tvö pallhús/skeljar,
annað á Ram og hitt á Chevrolet og
GMC,bæði 8fet. Uppl. í síma 896 0593.

Til sölu Citroen Berlingo árg.’06. Diesel.
Ek. 52 þ. Dráttarkrókur. Verð 1140 þ. S.
896 9418.

AUDI A6 quattro. Árgerð 2002,
ekinn 130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. TILBOÐ 1.650.000.Rnr.284434.

Frí auglýsing í fréttablaðið
fylgir öllum skráningum.

Ferðavagn.is stórlækkar sölukostnað
á ferðavögnum. Óskum eftir öllum
gerðum ferðavagna á skrá mikil
eftirspurn.

Til sölu Combi Camp Venezia Quick
2004. Fortjald. Svefntjöld, Eldhús,
Gasofn, Geymslukassi á beisli,
Séreinangraður botn, Tengi fyrir 230
w, 2 innstungur við eldhús, Festing fyrir
gaskút á beisli. Ný yfirbreiðsla. Verð 990
þús. Einnig Til Sölu Combi Camp Family
2001. Fortjald. Geymslukassi á beisli.
Vegna í góðu ástandi. Verð 590 þús.
Tilboð 520 þús. Báðir á Staðnum.

MMC L200 38”. Árgerð 2007, ekinn 62
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.390.000.TILBOÐ 3.690.000. Rnr.332627.

Ferðavagn.is
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur
Sími: 5885300
http://ferdavagn.is

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

BLÆJU BJALLA

VW NEW BEETLE CABRIOLET. Árg.’04,
ek. 98.þ km, 5 gírar. Skoðar skipti á
station bíl. Verð 1.990.000. Rnr.201658.
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2,
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og
laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Nissan Patrol GR ‘03, 7 manna, ek.112
þ. 50 þ. á vél. 35” breyttur.3.l diesel
ssk. Topplúga. V. 2.750þ. Ekkert áhv.
Möguleg skipti á ódýrara. S. 774 4021

GMC
2500
Duramax
(Dísel)
ekinn aðeins 98þ.km með camper
ShadowCruiser710(lítill)’98. Skel á
pall fylgir með. Vel með farið. Verð
3.100þúsund. Upplýsingar í síma
8945857

Til sölu Mercedes Benz C 200
Kompressor Avantgarde árg 04/2007
ek. aðeins 43.þ km 4 dyra ssk. ásett
verð aðeins 4.990.þ áhvílandi 3.100.þ
afb. 68.þ uppl. í síma 896-5290.

Fæst á 550þ. stgr.

Til sölu Golf árg. 2002 ek. 167.þ km
bsk. ásett verð 690þ. ný tímareim ofl.
flottur bíll fæst á aðeins 550þ. stgr.
uppl. í síma 896-5290.
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Jeppar

Sparibaukur til sölu. Suzuki Swift
árg.’98 ek. 122 þús. Ný skoðaður.
Eyðslugrannur bíll í góðu lagi. V. 320
þús. Uppl. Í s. 840 5632.

Peugeot 406 árg.’01 station beinsk.
ek.145þ. Topp eintak, Verð aðeins 330
þ. stg. Uppl. í s. 8920301
Til sölu Renault Clio árg.’01. Ek. 136þ.
Verð: 380þús. Uppl. í s. 846 0449.

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

500-999 þús.

98 Discovery, v8i. Ssk , ek 120þús. 7
m. Krók, flj. öxl, ný sk. 12. M. góð dekk.
Fínn inni/úti. Sangjarnt verð. - skipti ,
Nýjar brems. aft (nótur). S . 893 9169.

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.
Suzuki Intruder VS 1400 Árgerð 2004.
Ekið 20þ. km. Topp eintak, engin skipti
Verð 990.000. Uppl. 842 4930.

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

Til sölu Subaru Impreza STI Árg. 2006
bsk. ek. 44 þús. bíll í Topp standi, sumar
og vetrardekk. Ath. Skipti á ódýrari Uppl.
Í S. 869-5681.

Mótorhjól

Til Sölu! Renault Clio 2003 16V 5dyra
bensín beinsk. Ek.135þ.15” álfl. Góður
sparneytinn bíll. 550þ stgr. Gsm
8680068.

Til sölu MM L200, árgerð 1998, ek.
277 þús. Bíll í góðu lagi. Uppl. í síma
898 1649.

Golf 2001

Renault Megane Scenic,5 dyra, árg.
2002, ekinn aðeins 50 þús. eins og nýr.
Verð 650 þús. 771 9489.

Til sölu ek. 144 þús. Ný tímareim,
vatnsdæla og fremsur að framan. Sk’12.
V. 485 þús. Uppl. í s. 698 9297.

Subaru Legacy ‘05, sjálfsk., ek. aðeins
41 þ. Álfelgur, sumar/vetrardekk.
Toppeintak, einn eigandi. Uppl. í 8224850.

Til sölu Jeep Cheeroke árg.’97, ek. 235
þús. km, nýlega skoðaður, sjsk, góð
heilsárs dekk, þokkalegasta útlit. Ásett
verð kr 490 þús, fæst á kr. 320 þús. Ath
skipti. Uppl. í s. 892 4559.

Til sölu Mitsubishi Pajero árg.2000
disel. 33t dekk sjálfskiptur, topplúga,
ný vetrardekk mjög vel með farin bíll
ekin 195 þús. Verð 1.290.000 Uppl. í
síma 893 1270

Til Sölu Skoda Octavia dísel, sjálfsk.,
árg’06, ek.81 þús, 5 dyra, silfur grár . V.
1.950þ. S: 840 2224.

Til sölu M Benz Sprinter árg. ‘99 ek. 338
þús. Góð þjónustubók, nýleg tímakeðja,
lyfta Zepro, 750 kg, sjálfskiptur. Ath
skipti, Verð kr 990, þús fæst á 700 þús.
Uppl. í s. 892 4559.

Toyota yaris árg. 2001.Ekinn 163000
km. Eyðir litlu. Góð dekk og smurbók.
Verð 500.000 stgr. Góður bíll. Uppl í
síma 861 8050.
Peugot 306 skutbíll ‘98 ek. aðeins 77
þús, nýsk. Lítur vel út að utan og innan,
verð 280 þús. Pajero árg. ‘00 ek. 182
þ, sjálfsk. toppl. leður, 32’ dekk og fl.
Glæsilegt eintak, verð 950 þús. S. 892
5257/ 588 0115.
Subaru Legacy árg.’00, ek. aðeins 69
þús. Sumar og vetrardekk á felgum.
Ný tímareim og sk’12, sjálfskiptur.
Verðhugmynd kr 1.050.000. Uppl. í s.
862 8896.
Til sölu BMW 530 Diesel ek. 125 þús.
Verð 3,4m, eða 2,9m. stgr, ath skipti á
ódýrari. Uppl. í s. 899 4009
Nissan Almera til sölu árg. ‘04 ek. 129
þús, ný tímakeðja sjálfskiptur, ljótt lakk,
sumar og vetrardekk Verðhugmynd.
700 þús. Uppl. í s. 862 8896.
RACER 550 ÞÚS Hyosung comet 650R
2007 ek3600 844-6998 Ási

Toyota Tacoma ‘95

Glæsilegur bíll til sölu, ek. 96.000 mílur
og er í topp standi, eins og nýr. 600
þús. / Gullmoli S. 669 7131.

ÓDÝR,EYÐIR LITLU!!

Til sölu Subaru Tribeca 2008 Limited,
einn með öllu, ekinn 70.000 km. Uppl
í s. 6969569
Toyota Corolla S/D Terra 1600 árg’05,
ssk. ek.49 þús. Sumard/vetrard. álf,
smurbók eing, ekið á malbiki. Einn eig.
Ásett v. 1590 þús. Uppl. 824 0440

Golf árg. 2000 til sölu, ekinn 126 þús.,
sjálfskiptur. Nýskoðaður, nýjar bremsur.
Búið að skipta um tímareim. Verð 580
þús. Uppl. í síma 893 4840
yamaha yfz 450 bill ballance edition
2006 mjög velmeðfarið fjórhjól,
lítið keyrt og mikið af aukahlutum
getur fylgit.verð 590 þús s:7770824
finnur108@gmail.com

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 190
þúsund staðgreitt. Uppl. í s. 899-4009

Til sölu Jeep Cheeroke árgerð 1997,
ekinn 235,000 km, nýlega skoðaður,
sj.sk, góð heilsárs dekk, verð kr
490,000, fæst á kr. 320,000, ath skipti,
uppl. 892-4559.
Nissan Patrol árg ‘92, ek. 356 þús.km.
Turbo intercoler, 35” auka dekk nelgd
fylgja með. Læstur að aftan. Verð 450
þús. S. 894 2423

Sendibílar

Toyota Avensis station.Árg.2004.Sjálfsk.
Keyrður 142þús. Svartur. Kr. 1.650þús.
VWBora árg.04, 1.6cc,ekinn56þ,ssk,nýtt:
tímareim, diskar-klosar, nýsmurður,
gsm:6907931&6625878
Hyundai Trajet 7 manna, árg. 2004,
ekinn 104 þ., Tilboð 1.090.000, uppl. í
síma 822-8750

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Óska eftir að kaupa Wolsvagen Golf
1600 station árgerð 2005 til árg. 2006.
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta bílinn.
verð hugmynd ca 1100 til 1200 þúsund.
Upplýsingar í síma 8639369

2 milljónir +

Til sölu Chevrolet Silverado 1500 CREW
CAB Z71 árg 12/2004. ekinn 55þ.km
Fjórhjóladrifinn, 6 manna. Einn með
öllu!! Verð 3.590þ Áhvílandi 1.975þ Ath
skipti á sumarhúsalóð. Upplýsingar í
sima 892-1243 heimirjonas@gmail.com

ATH ÖLL SKIPTI, Tilboð
1499stgr.

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
1890 þúsund, tilboð 1499 þús stgr.
upplýsingar í síma 693 5053

Bílar til sölu

Breska sendiráðið
auglýsir eftir
tilboðum í Land
Rover Discovery TD
V6 HSE árgerð 2007
ekinn 97000 km.

Til sölu M Benz Sprinter árg 99 ek
338,000, góð þjónustubók, nýleg
tímakeðja, lyfta Zepro, 750 kg,
sjálfskiptur, ath skipti, verð kr 990,000,
fæst á 700,000, ath skipti, uppl 8924559

Hópferðabílar

Sumartilboð 600þ.

Til sölu Kawasaki KX450. Kom á götuna
04/09. Notað 80klst. Hjól allt yfirfarið í
toppstandi. Uppl í s 693 3777.

Mazda 6 árg. ‘08 ek. 50 þús. áhv. 1.650
þús verð 3.050 þús. Greiðsla 34. þús
á mánuði.
Rx-8 2005 til sölu ek.65.þús bsk
toppeintak á aðeins 2.050.000 stgr.
S:8461456

Benz 814 d árg.’97, ek. 320 þús. 19
farþegar. Nýsk.’12. Gott eintak. Uppl. í
s. 773 1636.

Tvær Hondur CBR600 RR 2005 til sölu,
verð 750þ. og 680þ. Uppl. 770 4944.

Fjórhjól

Húsbílar
Húsbíll til sölu. Benz. Týpunr: 0614.
Árg’89. Fluttur inn ‘01. Góður bíll. Uppl
í s 820 8485

Bílar óskast
Vantar bíl, 0-200 staðgr.

Ford Focus station ‘99 ek. 172þ. bsk.,
nýl. álf. & dekk, bremsur ofl. Verð 490þ.
Engin skipti. S. 771 2345.

Tilboð skulu berast Sendiráðinu í lokuðu umslagi stíluð
á Mike Wilson, merkt LR 2007, ekki seinna en 8. júní n.k.
Nánari upplýsingar veitir Óskar í síma 696-1504.
Sendiráðið áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum.

Kawasaki KX250f árg.’07 til sölu
Topphjól í góðu standi, RaceTech
fjöðrun, gott viðhald. V. 550 þús, S.
669 7131.

Husqvarna 450 ‘06 götuskráð
Supermoto ek.5þús. krossgjarðir með
dekkjum fylgir. 8461456

Til sölu Toyota Hilux Double Cab árg.
‘07, diesel, ek. 69 þús. Beinsk., 3ja lítra.
33” breyttur. M. profile beisli. V. 3.850
þús. Uppl. í s. 822 2865.
Chrysler Cirrus árg 2000 ek.115 þ.km.
4cl 2429cc. ssk. skoð 12. V. 460 þús.
Uppl í s. 616 9269

Honda ZBRF rosalegt hjól verð aðeins
550þ. uppl: 6630710

Subaru Legacy árg. ‘05. Skoðaður 12.
V. 1690þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698
0481.

250-499 þús.

Gullmoli til sölu LAND ROVER
DISCOVERY ek. 40þús. Verð 7.9m. Uppl
í síma 863 1746.

Mótorhjól susuki boluward árg. ‘05
800 cub ek. 7000 míl topphjól gott
fyrir byrjendur verð 890þús. ATH.
greiðslukjör eða skipti á sparneytnum
bíl 868 2352.

1-2 milljónir

Til sölu Rúta

Volvo xc90 , 7 m. Árg. ‘06. Ek. 97 þús.
Einn með öllu. Selst á góðu verði. Uppl.
í s. 867 8501.

Yamaha R6 árg.07. Ný dekk og ný olía.
Tilboð 990 þús. staðgreitt. S.868 3608

Renault Laguna 2. 1,8 bensín, árg.’02,
ek. 108þ.km. Sjálfskiptur. Tilboðsverð:
750þús. S. 848 6908.

0-250 þús.

Nissan primera árg.’98, ek.185 bsk. Ný
skoðaður, Sumar og vetrar, krókur, cd.
Verð. 370 þús. S. 896 4850.

TOYOTA LC 90 GX, árg. 11/1999. sk 12,
ek. 230þ. Diesel, 5g.bs. Vetrard, felg.
1.190, skipti ód. Jón 892 1316.
Land Cruiser 100 VX Bensín Nýskr.
6/2004. Ekinn 103 þús. Svartur, 7
manna, Leður, Topplúga, Dráttarbeisli,
Kælibox. o.fl. Glæsilegur bíll. Verð 4.3
millj. Ath. skipti á ódýrari fólksbíl. Bergur
696 3360.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 disel
árg. ‘02. Ssk , leður, dráttarbeisli , ný sk.
Ek. 140 þús. V. 2,6. Uppl. í s. 664 8363.

Mercedes Benz AMG C 36 - árg. des ‘96
ekinn 230.000 km. Með öllu+ rafstarti.
Innfluttur 2006, mjög þéttur bíll en
þarfnast lakk viðgerðar. Þessi árgerð var
framleidd í 1000 eintökum. Verð ca 1
milljón en athuga skipti á Benz Sprinter
eða Benz kassabíl. S. 843 9708.

Ford Transit BlueCamp Sky 20, árg. ‘06,
vél 1998 cc, 5 gíra, lengd 6,4 m, ek. 26
þús km, svefnpláss fyrir 4, öryggisbelti
fyrir 6. Aukabúnaður: Flatskjár, DVD,
sólarrafhlaða, markísa, bakkmyndavél
ofl. Verð 6,2 mkr. S. 894 9640.

Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

6 hjól

Polaris sportsman 6x6. Árg. 6/05 gott
hjól í toppstandi V. 980Þ S. 864 8338

Óska eftir Toyotu Corollu eða Avensis
ekki eldri en árgerð 2002. Greiðslugeta
kr. 600.000.-. Nánari upplýsingar
kristmundurh@gmail.com

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.
Honda Civic Vtec árg.’98, ek. aðeins 127
þús. Ný sk’12. V. 390 þús staðgr. Uppl.
í s. 696 0404.

Óska eftir dísel jeppa 7 manna árg 96’ 00’ má vera bilaður allt kemur til greina
uppl: 6602820

Polaris sportsman 800x2. Árg. ‘07. Ek.
1800km, 14’’ álfelgur radialdekk, spil,
dráttarkrókur ofl. Lítur út sem nýtt. ásett
V.1750þ. Uppl. í s. 847 4849.

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Okkur vantar vana stálsmiði til starfa.
Mikilvægt er a viðkomandi sé íslenskumælandi.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera vanur allri
fínsmíði úr ryðfríu og svörtu stáli. Gott væri að
meðmæli og ferilskrá fylgi starfsumsókninni.
Um framtíðarstarf er að ræða og lágmarksaldur
er 24 ára. Áhugasamir senda umsókn á
netfangið skh@internet.is

MÁLMSMIÐIR

Starfsmaður óskast til starfa í Færeyjum!

Við viljum ráða menn starfa sem hafa þekkingu og
getu til að smíða vandaðar stálinnréttingar. Aðeins
koma til greina fagmenn sem geta unnið sjálfstætt
og sýna fagmennsku í vinnubrögðum og afköstum.

P/F Frost sem er kælifyrirtæki með aðsetur í Þórshöfn
í Færeyjum óskar eftir að ráða þjónustumann til starfa.
Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri kælikerfi.

Góð laun fyrir rétta menn.
Vinsamlegast hafið samband við verkstjóra.
Frostverk ehf - Skeiðarási 8 - 210 Garðabæ
Sími 565 7799

Æskilegt er að umsækjendur séu vélvirkjar, rafvirkjar,
vélstjórar eða með sambærilega menntun og hafi
reynslu af vinnu við kælikerfi.
Áhugasamir sendi ferilskrá til:
frost@frost.fo, og / eða hafi samband við
Ólavu Durhuus í síma: +298 21 72 20

Sérfræðingur
í Fjárhagsdeild
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings
í Fjárhagsdeild Landsbankans. Verkefni Fjárhagsdeildar skiptast
í þrjú meginsvið sem eru áætlana- og hagdeildarmál, vaxta- og
HKBMETLSÈSNÈMPHLPTUOB§BSCØLIBME4UBSm§TFNBVHMâTUFSFGUJS
fellur undir hagdeildarmál.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

»

Framleiðsla og miðlun á
upplýsingum til stjórnenda

»

Háskólamenntun á sviði viðskipta-,
tölvunar- eða verkfræði

»

Framleiðsla og skil á skýrslum til
eftirlitsaðila

»

FLLJOHPHZmSTâOZmSSFLTUVS
fjármálafyrirtækja æskileg

»

Umsjón með og þróun á
fjárhagsskýrslum

»

Afburða Excel kunnátta og
¢FLLJOHÈHBHOBHSVOOTVNIWFSm

»

Greining á efnahag og rekstri
bankans, fyrir bankann sem heild
og einstakar rekstrareiningar

»

(SFJOJOHBSImMFJLBS

»

Hæfni í mannlegum samskiptum

ÈUUUBLBÓVQQCZHHJOHVWFnBVTOB
á sviði stjórnendaupplýsinga

»

Frumkvæði og sjálfstæði í störfum

»

Landsbankinn
Landsbankinn

landsbankinn.is
landsbankinn.is

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Berglind
Ingvarsdóttir hjá Mannauði í síma
410 7914 og tölvupóst á berglind.
ingvarsdottir@landsbankinn.is og
Guðjón V. Ragnarsson, forstöðumaður Fjárhagsdeildar, í síma 410
7808 og tölvupóst á netfangið
gudjon.v.ragnarsson@landsbankinn.is.
Umsókn merkt „Sérfræðingur í
Fjárhagsdeild“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með
7. júní 2011.

410 4000
410 4000
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Í boði eru góð laun fyrir réttan
aðila í þetta krefjandi starf.

Verslunarstjóri

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Þekkt og vel rekið fyrirtæki sem hefur vaxið hratt á síðustu árum og aukið markaðshlutdeild sína stöðugt óskar eftir að ráða bjartsýnan og öflugan verslunarstjóra
í krefjandi starf. Verslunarstjórinn er leiðtogi samhents hóps sem býr yfir góðri
þekkingu og þjónustulund.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnunarstörfum (verslunarstjórn)
• Kraftmikill leiðtogi
• Reynsla af markaðsmálum
• Metnaður og áræðni
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

• Dagleg stjórnun verslunar
• Mannauðsmál
• Þátttaka í birgðastýringu
• Samskipti við endursöluaðila
• Vörupantanir

Umsóknarfrestur er til og
með 7. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area, enabling those countries 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.

Legal Officer
Role description:

JOB REFERENCE : 08/11

EFTA Surveillance
Authority webpage:
www.eftasurv.int

The Legal & Executive Affairs Department
seeks to recruit a legal officer. That
department is responsible for providing
legal advice to the other departments of
the Authority on all aspects of EEA law
including the law of the internal market,
competition and state aid law and the
implementation and application by the
EFTA States of their obligations under the
EEA Agreement. All formal decisions taken
by the Authority are examined by this
Department prior to adoption. The
Department conducts litigation on behalf
of the Authority and its Legal Officers regularly represent the Authority in court proceedings, notably before the EFTA Court
and the Court of Justice of the European
Communities.

l

Performance Indicators:
l

Essential Skills:
l

l
l

Postgraduate degree in European law.
Extensive relevant working experience in
the private or public sector.
Very good knowledge of EEA/EU law.
Excellent command of written and spo-

The performance indicators for this
position include subject matter knowledge, analytical skills and problem
solving, quality and result orientation,
compliance with internal rules, processes and instructions, autonomy,
motivation to work and initiative, and
personal efficiency and coping with
stress.

Desirable:
l

l

ken English (the working language of
the Authority).
Computer literacy is essential, as well
as adaptability and ability to work both
independently and in a team in an international environment.

l

l

Experience of conducting litigation in
national or international courts.
Knowledge of and familiarity with the
functioning of the EEA Agreement, and
the EFTA States.
Good knowledge of the Icelandic legal
system, and ability to read Icelandic.

l

Professional experience involving the
institutions of the EU or the EEA.

Conditions :
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72 per
year. Appointments are normally made at
Step 1 of a grade. A higher step can be
considered on the basis of the candidate's
qualifications and experience. Depending
on, inter alia, the candidate’s family status, allowances and benefits may apply.
Favorable tax conditions 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 Stxates
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, primarily those of nationals of the other
States that are party to the EEA Agreement.
Start date:
Summer/Autumn 2011

Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years.
Job title : Officer.
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may be
offered.
Deadline for application:
4 July 2011

Interviews:
Late July/early August 2011
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Questions regarding the post may be
posed to Mr Xavier Lewis, Director, on
+32 (0)2 286 18 30.
Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mr Erik J.
Eidem, Director of Administration, on
+32 (0)2 286 18 90 or
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant,
on +32 (0)2 286 18 93.

Viltu móta stefnuna
með okkur?

Íslandsbanki er framsækið fjármálafyrirtæki sem veitir
framúrskarandi þjónustu. Þess vegna leggjum við áherslu á
gott starfsumhverfi, öfluga liðsheild og þátttöku starfsmanna
í stefnumótun bankans.

Yfirmaður Íslandsbanka
Fjármögnunar

Helstu verkefni

Íslandsbanki Fjármögnun sérhæfir sig í fjármögnun atvinnutækja og atvinnuhúsnæðis fyrir rekstraraðila
og fjármögnun bifreiða fyrir einstaklinga.
Íslandsbanki óskar eftir að ráða yfirmann Íslandsbanka Fjármögnunar sem ber ábyrgð á daglegum rekstri
einingarinnar og að settum markmiðum sé náð.
Ef þú vilt frekari upplýsingar um starfið, hafðu þá samband við Unu Steinsdóttur, framkvæmdastjóra
Viðskiptabanka, sími 440 2880, netfang: una.steinsdottir@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Tengiliður á
mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. júní næstkomandi.

Gildin okkar eru jákvæðni, fagmennska og framsýni. Við
erum jafnréttissinnað og fjölskylduvænt fyrirtæki, þar sem
félagslífið er skemmtilegt, mötuneytið frábært og kaffið gott.

 Stýring á daglegum rekstri
 Greining fjárhagsupplýsinga
 Viðskiptatengsl
 Stefnumótun, áætlanagerð, uppbygging og þróun
 Samningagerð
 Leiða og móta sterka liðsheild

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Rekstrar- og stjórnunarreynsla
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
 Frumkvæði og leiðtogahæfni

Forstöðumaður Áhættueftirlits
Hlutverk Áhættustýringar er að hafa eftirlit með áhættu í tengslum við starfsemi bankans. Verkefnin
eru fjölbreytt og krefjandi og felast meðal annars í upplýsingagjöf til hagsmunaaðila, ráðgjöf við aðrar
einingar bankans, eftirliti með áhættu í starfsemi bankans og mati á eiginfjárþörf.
Íslandsbanki óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns Áhættueftirlits, sem heyrir undir framkvæmdastjóra
Áhættustýringar og Lánaeftirlits. Undir Áhættueftirlit heyra Markaðseftirlit, Útlánaeftirlit og Rekstraráhætta. Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar og að settum markmiðum sé náð.
Ef þú vilt frekari upplýsingar um starfið hafðu þá samband við Sverri Þorvaldsson, framkvæmdastjóra
Áhættustýringar og Lánaeftirlits, sími 440 4661, netfang: sverrir.thorvaldsson@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Tengiliður á
mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. júní næstkomandi.

Helstu verkefni
 Tryggja traust og faglegt eftirlit með áhættuþáttum
í starfsemi bankans
 Daglegur rekstur, uppbygging og þróun deildarinnar
 Stefnumótun og áætlanagerð
 Greining fjárhagsupplýsinga og skýrslugjöf
 Leiða og móta sterka liðsheild

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Rekstrar- og stjórnunarreynsla
 Reynsla af störfum við áhættustýringu eða
innra eftirlit æskileg
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Gott vald á íslenskri og enskri tungu, í ræðu og riti

HVÍ A HÚSIÐ / SÍA
T 11-1048

 Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
 Frumkvæði og leiðtogahæfni

Íslandsbanki
Sími 440 4000
www.islandsbanki.is
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Þjónustuborð og kerfisrekstur
Sérfræðingar
Forstöðumaður stoðþjónustu
Störf
Doktorsnemi
Tannsmiður í tannlæknadeild
Verkefnastjóri
Lektor við kennaradeild
Aðjunkt við kennaradeild
Aðjunkt við kennaradeild
Lektor við kennaradeild
Sérfræðingar
Sérfræðilæknir
Kennari í málmiðngreinum
Rannsóknamaður

Nýtt
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Póst- og fjarskiptastofnun
Reykjavík
Borgarholtsskóli
Reykjavík
Háskóli Íslands
Reykjavík
Háskóli Íslands, heilbrigðisv.svið Reykjavík
Háskóli Íslands, rannsóknaþj.
Reykjavík
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Umhverfisstofnun
Rvk eða landið
Landspítali, geðlækningar 32C Reykjavík
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
Námsmatsstofnun
Reykjavík

Nr. á vef
201105/087
201105/086
201105/085
201105/084
201105/083
201105/082
201105/081
201105/080
201105/079
201105/078
201105/077
201105/076
201105/075
201105/013
201105/074

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir þjónustumanni í Garðabæ.
Viðkomandi þarf að vera stundvís, eiga auðvelt að
vinna með öðrum, getað starfað sjálfstætt og hafa
mikla þjónustulund.
Þekking á kælikerfum er æskileg en ekki skilyrði,
það er kostur ef viðkomandi er góður suðumaður.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
frost@frost.is

Lausar stöður starfsmanna
íþróttamannvirkja - íþróttamiðstöð Bjarkar
Hafnarfjarðarbær auglýsir lausa stöðu
starfsmanna íþróttamannvirkja.
80% kvenna og 80 % karla.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi S.T.H. og Hafnarfjarðarbæjar.

Starfatorg.is

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar. Daníel Hálfdanarson í síma 664-5792 eða á netfangið
danh@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 10.júní 2011
Ráðning er frá 1.ágúst 2011

TREND BYGG
TREND BYGG is a well-established company,
located on the westernmost coast of Norway in
Søvik close to Ålesund city within the Møre &
Romsdal region.
To support the increasing demand for our
services, we are currently seeking skilled and
professional staff.

CARPENTERS
Professional division: Working in project teams of
4 – 6 persons.
Private housing division: Mainly working in teams
of 2 persons. You might be assigned to work on
smaller projects alone.

OKKUR VANTAR
STÖÐVARSTJÓRA
Á EGILSSTÖÐUM

WE ARE LOOKING FOR educated applicants who
are skilled in their ﬁeld, have at least 2 years
working experience and take personal pride in
delivering high quality work.

CONCRETE WORKER
Mainly working in teams of 2. You can be made
responsible for smaller projects alone and you will
also support the carpenters when needed.

N1 leitar að liprum og kraftmiklum stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun
þjónustustöðvarinnar á Egilsstöðum.
HÆFNISKRÖFUR
Ř+DOGJµ²PHQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUŵ
Ř5H\QVOD£VYL²LYHUVOXQDURJVWMµUQXQDU
Ř5HNVWUDUÀHNNLQJ
Ř$OPHQQW¸OYXNXQQ£WWD
Ř6M£OIVW¨²RJVNLSXO¸J²YLQQXEU¸J²
Ř/HL²WRJDK¨ŵOHLNDURJOLSXU²¯VDPVNLSWXP
Ř-£NY¨WWYL²KRUIRJDWRUND

HELSTU VERKEFNI
Ř'DJOHJXUUHNVWXU
Ř9HUNVWMµUQRJHIWLUOLW
Ř6WDUIVPDQQDP£O
Ř,QQNDXSRJVDPVNLSWLYL²ELUJMD
Ř%LUJ²DVW¿ULQJRJNRVWQD²DUHIWLUOLW
ŘQQXUYHUNHIQL£VW¸²LQQL

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sæki um starﬁð á www.n1.is eða í tölvupósti á atvinna@n1.is fyrir 8. júní n.k.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

WE ARE LOOKING FOR educated applicants who
are skilled in their ﬁeld, have at least 2 years
working experience and take personal pride in
delivering high quality work. A broad experience
background is wanted.
OUR CANDIDATES WILL BE OFFERED
A focused and friendly working environment, fulltime employment, competitive wage structure,
ample opportunities for professional development, assistance in ﬁnding and securing suitable
housing for you and your family.
If this sounds interesting, please do not hesitate
to send me your application and CV.
Stian Volstad, chairman, email sv@trendbygg.no.
or mobile phone +47 913 33 820.
TREND BYGG AS, Søvik Kompetansesenter, NO-6280 Søvik
post@trendbygg.no, www.trendbygg.no

Leitum eftir reynsluboltum til að ganga
til liðs við öflugan hóp starfsmanna

3ÁRFR¾ÈINGUR ¹ MATV¾LASVIÈI
-ATV¾LASTOFNUN ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA METNAÈARFULLAN
EINSTAKLING ¹ MATV¾LAÎRYGGIS OG NEYTENDAM¹LASVIÈ
FR¹ OG MEÈ  SEPTEMBER  5M ER AÈ R¾ÈA FULLT
STARF ¹ AÈALSKRIFSTOFU -!34 ¹ 3ELFOSSI
(ELSTU VERKEFNI
o 5MSJËN MEÈ M¹LAFLOKKUNUM MERKINGAR MATV¾LA
AUKEFNI OG BRAGÈEFNI
o 3AMSKIPTI VIÈ NEYTENDUR MATV¾LAFYRIRT¾KI OG
EFTIRLITSAÈILA
o 6INNA VIÈ MATV¾LALÎGGJÎF
o 3AMSKIPTI VIÈ ERLENDAR STOFNANIR
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI SEM STARFSMANNI ERU FALIN
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF Å MATV¾LAFR¾ÈI EÈA ÎNNUR
H¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARFI
o 2EYNSLA AF EFTIRLITI OG OPINBERRI STJËRNSÕSLU
o .¹KV¾MNI FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARFI
o 'ËÈ FRAMKOMA OG LIPURÈ Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
o 'ËÈIR SKIPULAGSH¾FILEIKAR
o 'ËÈ TÎLVU OG TUNGUM¹LAKUNN¹TTA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITA 3IGURÈUR ®RN
(ANSSON SIGURDURHANSSON MASTIS OG (AFSTEINN
*ËH (ANNESSON HAFSTEINNHANNESSON MASTIS
OG Å SÅMA   5MSËKNUM ¹SAMT FERILSKR¹
OG ÎÈRUM NAUÈSYNLEGUM UPPLÕSINGUM SKAL SKILAÈ
TIL -ATV¾LASTOFNUNAR !USTURVEGI   3ELFOSS
MERKTUM m3ÁRFR¾ÈINGURn EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
MAST MASTIS EN UMSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ 
MAÅ  ,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI
OPINBERRA STARFSMANNA ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR
SVARAÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STOFNUNINA ER AÈ FINNA
¹ WWWMASTIS

Microsoft Dynamics AX - hugbúnaðarsérfræðingur
HugurAx leitar að reyndum forritara til starfa að sérsmíði lausna fyrir breiðan og öflugan hóp
viðskiptavina. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er
æskileg. Reynsla tengd Dynamics AX eða öðrum viðskiptahugbúnaði er nauðsynleg.

Microsoft Dynamics AX - ráðgjafi
HugurAx leitar einnig að ráðgjafa til að starfa á viðskiptalausnasviði. Starfið felst í þarfagreiningu, ráðgjöf, innleiðingu og þjónustu á Microsoft Dynamics AX viðskiptahugbúnaði.
Fjöldi áhugaverðra verkefna eru fyrirliggjandi fyrir bæði ráðgjafa vörustjórnunarkerfa og
fjárhagskerfa. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla tengd Microsoft Dynamics AX eða öðrum viðskiptahugbúnaði er nauðsynleg.
Hjá HugAx leggjum við áherslu á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs,
lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk.
Umsóknir skal senda á: atvinna@hugurax.is (merkt VL)
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
HugurAx er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins á sviði upplýsingatækni, við vinnum fyrir mörg
af stærstu fyrirtækjum landsins og sinnum jafnframt breiðum hópi smærri rekstraraðila. Hjá
okkur starfa um 100 starfsmenn.
HugurAx | Guðríðarstíg 2-4, 113 Reykjavík | www.hugurax.is

Forstjóri VÍS
Vátryggingafélag Íslands leitar að forstjóra til að leiða stærsta
tryggingafélag landsins. Viðkomandi þarf að vera árangursmiðaður, hafa frumkvæði og faglegan metnað og vera tilbúinn
til að vinna samkvæmt gildum félagsins sem eru frumkvæði,
umhyggja og áreiðanleiki.

Verksvið:
Ábyrgð á allri daglegri starfsemi félagsins
Leiða mótun stefnu og framtíðarsýnar í samstarﬁ við stjórn
Eﬂa enn frekar stöðu VÍS sem leiðandi félags á vátryggingamarkaði
Samskipti og upplýsingagjöf við stjórn, starfmenn, núverandi og nýja

VÍS er öﬂugt þjónustufyrirtæki sem á djúpar rætur í íslensku samfélagi.
Markmið VÍS er að vera ávallt í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi.
Ánægja viðskiptavina og starfsfólks er lykilatriði í velgengni félagsins.
Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar
sterka liðsheild. VÍS er vel rekið og fjárhagslega stöndugt vátryggingafélag með traust eignasafn.

viðskiptavini og eftirlitsaðila
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

Menntun og reynsla:
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Farsæl reynsla af rekstri, fjármálum og stjórnun

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir
(agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Reynsla af stjórnun í fjármálafyrirtæki er kostur

Við leitum að einstaklingi sem hefur:
Framúrskarandi leiðtogahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk. og skulu umsækjendur
sækja um á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Stefnumótandi hugsun
Drifkraft og frumkvæði
Góð tengsl í íslensku atvinnulíﬁ

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3
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KÓPAVOGSBÆR
Leikskólinn Sólhvörf
Leikskólinn Sólhvörf er að leita að leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu fólki í
nokkrar stöður við skólann.
• Deildarstjóri 100% staða
• Leikskólakennarar 100% stöður
Nánari upplýsingar og umsókn um stöðurnar er að finna á
heimasíðu Kópavogsbæjar undir slóðinni „störf í boði“
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.
Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri veita einnig
upplýsingar um stöðurnar í síma 5704900 eða póstfangið
solhvörf@kopavogur.is

www.kopavogur.is

Brekkubæjarskóli á Akranesi

FORSTÖÐUMAÐUR SAUMASTOFU

AKUREYRARBÆR

Skólastjóri Glerárskóla
Staða skólastjóra við Glerárskóla á Akureyri er laus til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur
árangur í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan og árangur
nemenda í góðu samstarﬁ við aðra starfsmenn skólans.
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda
og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann
hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna
starﬁ skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um
hugmyndir umsækjanda um starﬁð og hvernig hann sér
starfsemi Glerárskóla þróast undir sinni stjórn.

Íslenska óperan óskar að ráða forstöðumann saumastofu. Viðkomandi er ábyrgur fyrir rekstri saumastofu
Óperunnar í Hörpu. Menntun sem kjólameistari og
klæðskeri áskilin. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af búningasaumi / leikhúsvinnu. Þarf að geta hafið störf
fljótlega. Upplýsingar eru veittar á skrifstofu Íslensku
óperunnar, sími 511 6400, netfang: virpi@opera.is.
Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Laus eru til umsóknar eftirtalin störf við skólann
næsta skólaár, 2011-12:
Grunnskólakennarastöður:
List- og verkgreinakennsla, 75% staða
Sérkennsla, 100% staða
Dönskukennsla, 75% staða, afleysing til eins árs.
Umsjónarkennsla í 9. bekk, 85% staða, afleysing til
áramóta. Kennslugreinar, náttúrufræði, íslenska og
stærðfræði
Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 80% staða, afleysing
til eins árs.
Einnig er laust til umsóknar þroskaþjálfastarf við
sérdeild, 100% staða, afleysing til eins árs.
Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k. Launakjör eru
skv. kjarasamningum launanefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsækjendur um kennslustörf skulu hafa leyfisbréf
grunnskólakennara.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst nk.
Umsóknarfrestur er til 12. júní 2011
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu Akureyrarbæjar
www.akureyri.is þar sem einnig er sótt um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 10. júní n.k. Umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf berist
skólastjóra Brekkubæjarskóla v. Vesturgötu, 300
Akranesi, arnbjorg.stefansdottir@akranes.is
Skólastjóri veitir nánari upplýsingar í síma 433 1300.
Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli með um 430
nemendum. Lögð er áhersla á gildin „Góður og fróður“.

3ÏRFRILKNIR
Langanesbyggð auglýsir eftir leikskólastjóra
við leikskólann Barnaból á Þórshöfn
Skólinn er tveggja deilda og er fyrir börn á aldrinum 18
mánaða til 6 ára. Veturinn 2010—2011 eru 37 nemendur
í skólanum. Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um
leikskóla síðan 1. júlí 2008 og Aðalnámskrá leikskóla
sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 1999.
Verið er að innleiða Uppbyggingastefnuna í starﬁð og
þurfum við einstakling með áhuga og metnað til að
takast á við fjölbreytt og gefandi starf.
Þá eru einnig lausar stöður deildarstjóra og almennra
leikskólakennara við skólann
Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Æskilegt er að leikskólastjóri haﬁ framhaldsmenntun á
sviði stjórnunar
Upplýsingar gefur Steinunn Guðnadóttir, leikskólastjóri í
síma 468 – 1303/
845 – 1191 barnabol@langanesbyggd.is og Gunnólfur
Lárusson, sveitarstjóri í síma 468 – 1220/821 – 1646
sveitarstjori@langanesbyggd.is
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 15. ágúst nk.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Langanesbyggðar að
Fjarðarvegi 3 - 680 Þórshöfn eða rafrænt á heimasíðu
skólans www.leikskolinn.is/thorshofn undir ﬂipanum
„Um leikskólann“
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2011
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LOFTSLAGSBREYTINGAR OG
VIÐSKIPTAKERFI LOSUNARHEIMILDA
Hjá Umhverﬁsstofnun eru laus til umsóknar tvö störf sérfræðinga á sviði loftslagsbreytinga
og viðskiptakerﬁs með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. Um er að ræða ný störf.
Megin ábyrgðarsvið sérfræðinganna lúta að umsjón, eftirliti og utanumhaldi með losun gróðurhúsalofttegunda í tengslum við viðskiptakerﬁ ESB með losunarheimildir
(EU-ETS) og með útgáfu, handhöfn, framsal og ógildingu losunarheimilda.

Næsti yﬁrmaður sérfræðingsins er Kristján Geirsson deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um störﬁn ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

HÆFNISKRÖFUR

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverﬁsfræðum, raungreinum eða sambærilega
menntun auk starfsreynslu. Jafnframt koma til greina aðilar með sambærilegar gráður
í viðskiptafræði, hagfræði eða líkum greinum. Þekking á umhverﬁsmálum er forsenda
ráðningar. Einnig er gerð krafa um góða þekkingu á gagnagrunnum og/eða töﬂureiknum þar sem vinnan snýst um stór og mikil gagna- og talnasöfn. Þekking á ETS-kerﬁnu
er æskileg.

Æskilegt er að sérfræðingarnir geti haﬁð störf í byrjun september. Föst starfsaðstaða
þeirra getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Ísaﬁrði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða
Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur
reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Auk framangreindra krafna fyrir störﬁn, verða eftirfarandi þættir um þekkingu, reynslu
og hæfni hafðar til viðmiðunar við val á starfsmönnum:
»
»
»
»
»

Skipulagshæﬁleikar og markviss vinnubrögð
Þekking á opinberri stjórnsýslu
Kunnátta í íslensku og ensku og þekking á Norðurlandamáli
Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu og töluðu máli
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM UMHVERFISSTOFNUN Á UMHVERFISSTOFNUN.IS
UMSÓKNIR SKULU SENDAR TIL UMHVERFISSTOFNUNAR, SUÐURLANDSBRAUT
24, 108 REYKJAVÍK EÐA Á NETFANGIÐ USTUST.IS EIGI SÍÐAR EN 12. JÚNÍ 2011.

NJÓTUM UMHVERFISINS OG STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLAVERKFRÆÐINGUR / VÉLTÆKNIFRÆÐINGUR - GRÆNLAND

RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR / RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR - GRÆNLAND

ÍSTAK óskar eftir að ráða vélaverkfræðing/véltæknifræðing til starfa

ÍSTAK óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing/rafmagnstækni-

við virkjanaframkvæmdir í Ilulissat á Grænlandi. Í starfinu felst verk-

fræðing til starfa við virkjanaframkvæmdir í Ilulissat á Grænlandi.

efnastjórnun, gerð kostnaðaráætlana, samskipti við innlenda og

Í starfinu felst umsjón með verkefnum sem snúa að rafbúnaði

erlenda birgja, tilboðsgerð og úrlausn tæknilegra verkefna.

virkjunarinnar, samskipti við birgja og undirverktaka, stjórnun og sam-

Menntunar- og hæfniskröfur:

ræming samninga við undirverktaka og úrlausn tæknilegra verkefna.

• Menntun á sviði vélaverkfræði eða véltæknifræði er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt.

• Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði er skilyrði.

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt.

LAGERSTJÓRI - GRÆNLAND

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

ÍSTAK óskar eftir að ráða lagerstjóra til starfa við virkjanaframkvæmdir

MÆLINGAMAÐUR - BÚÐARHÁLSVIRKJUN

í Ilulissat á Grænlandi. Í starfinu felst umsjón með birgðalager á

ÍSTAK óskar eftir að ráða mælingamann til starfa. Um er að ræða

framkvæmdasvæðinu, samskipti við birgja, móttaka og afgreiðsla á

landmælingar á framkvæmdasvæði á Búðarhálsi.

vörum auk viðhalds búnaðar sem geymdur er á lagersvæðinu.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstjórnun er æskileg.

MÖTUNEYTI - BÚÐARHÁLSVIRKJUN

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli.

ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsfólk í mötuneyti á framkvæmdasvæði

• Lyftararéttindi.

fyrirtækisins við Búðarháls. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

• Góð tölvukunnátta.

af sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 500 manns, víðsvegar um landið

TÆKJASTJÓRNENDUR

STEYPUSTÖÐVARSTJÓRI - BÚÐARHÁLSVIRKJUN

ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram-

ÍSTAK óskar eftir að ráða steypustöðvarstjóra til starfa við virkjana-

var stofnað árið 1970 og hefur annast

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót.

kvæmdir hér á landi. Um er að ræða stjórnun á gröfum og jarðýtum. framkvæmdir á Búðarhálsi. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu
af sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Sækja skal um störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 12. júní næstkomandi.

fyrirtæki og einstaklinga.

Ráðningarþjónusta

Veitingastjóri

Topplagnir ehf. óskar eftir að ráða
pípulagningamenn. Þurfa að vara stundvísir og
áreiðanlegir, og geta hafið störf sem fyrst.

Veitingastaðakeðja óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling í starf
veitingastjóra kvöld- og helgarvaktar. Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra
vikuna og 5 daga hina. Um 72% starf er að ræða.

Starfssvið

Umsóknir sendist á topplagnir@internet.is
Upplýsingar gefur Brynjar í síma 698-8412

Hæfniskröfur

· Þátttaka í almennum störfum

· Skipulags- og leiðtogahæfileikar

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

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

HJARTAVERND
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Brekkubæjarskóli á Akranesi
Laus eru til umsóknar eftirtalin störf við skólann
næsta skólaár, 2011-12:
Grunnskólakennarastöður:
List- og verkgreinakennsla, 75% staða
Sérkennsla, 100% staða
Dönskukennsla, 75% staða, afleysing til eins árs.
Umsjónarkennsla í 9. bekk, 85% staða, afleysing til
áramóta. Kennslugreinar, náttúrufræði, íslenska og
stærðfræði
Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 80% staða, afleysing
til eins árs.
Einnig er laust til umsóknar þroskaþjálfastarf við
sérdeild, 100% staða, afleysing til eins árs.
Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k. Launakjör eru
skv. kjarasamningum launanefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsækjendur um kennslustörf skulu hafa leyfisbréf
grunnskólakennara.
Umsóknarfrestur er til 10. júní n.k. Umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf berist
skólastjóra Brekkubæjarskóla v. Vesturgötu, 300
Akranesi, arnbjorg.stefansdottir@akranes.is
Skólastjóri veitir nánari upplýsingar í síma 433 1300.
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Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli með um 430
nemendum. Lögð er áhersla á gildin „Góður og fróður“.

Lífeindafræðingur
Klínísk lífefnafræðistofa Holtasmára KLH / Hjartavernd leitar
að lífeindafræðingi til afleysinga í 100% stöðu frá 8. ágúst 2011
í eitt ár. Hæfniskröfur eru B.Sc í lífeindafræði, reynsla af vinnu
á rannsóknarstofu og færni í tölvunotkun og ensku. Kostur að
hafa unnið á rannsóknarmiðuðum og stöðluðum vinnustað.
Starfsumhverfi er uppbyggjandi og verkefnin eru fjölbreytt
og krefjandi. Möguleiki er að nýta hluta af vinnu þessa árs í
mastersverkefni tengdu vinnunni.
KLH er faggilt rannsóknarstofa, skv. SS-EN ISO 15189.
KLH er faggilt rannsóknarstofa þar sem starfsemin er byggð upp
á bæði rútínu- og vísindarannsóknum, jafnframt rannsóknar
og þróunarvinnu. Hluti af starfseminni fellst í uppbyggingu og
varðveislu lífsýnabanka.
Upplýsingar veitir Alda M. Hauksdóttir, yfirlífeindafræðingur
rannsóknarstofu KLH / Hjartavernd, í síma 535 1800 eða á
alda@hjarta.is
Umsóknum skal skila á netfangið atvinna@hjarta.is eða til
Hjartaverndar merktar Rannsóknarstofa KLH / Hjartavernd fyrir
8. júní 2011.
Hjartavernd, Holtasmára 1,
201 Kópavogi, sími 535 1800.
Starfsmenn Hjartaverndar eru um 60 alls og samanstendur af fólki með ólíka
menntun sem í sameiningu vinnur að því að framkvæma rannsóknir á sem
vísindalegastan og áreiðanlegastan hátt. Í Hjartavernd starfa m.a. læknar,
lífeindafræðingar, líffræðingar, tölfræðingar, verkfræðingar, geislafræðingar,
hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og úr ýmsum öðrum starfstéttum. Starfsmenn
Hjartaverndar vinna að ýmsum verkefnum, eins og við Öldrunarrannsókn
Hjartaverndar, við áhættumat, á rannsóknarstofu Hjartaverndar, við
myndgreiningardeild, á skrifstofu, við fræðslumál, við úrvinnslu ganga,
gæðastjórnun, fjármálastjórnun og ýmis samstarfsverkefni sem Hjartavernd
tekur þátt.

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

Skrifstofustjóri
Metnaðarfullur og áhugasamur leiðtogi óskast
Reykjavíkurborg auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjórnar lausa til umsóknar. Við leitum að
metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga til að stýra skrifstofu borgarstjórnar. Í starfinu felast
mikil samskipti við kjörna fulltrúa og æðstu stjórnendur Reykjavíkurborgar. Næsti yfirmaður
skrifstofustjóra borgarstjórnar er borgarstjórinn í Reykjavík.
Helstu verkefni skrifstofunnar eru:

Hæfniskröfur:

• Faglegur undirbúningur, umsjón með fundum borgarstjórnar
og borgarráðs og eftirfylgni vegna afgreiðslu mála.
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við
borgarstjórn, borgarráð, borgarfulltrúa og fagráð, s.s. um
fundarsköp, stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og ný lög,
reglugerðir og stjórnvaldsfyrirmæli.
• Frumkvæði varðandi þróun og umbætur í stjórnsýslu og
verkefni á sviði íbúalýðræðis í umboði borgarráðs.
• Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík.
• Umsjón með umsögnum um lagafrumvörp.
• Umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða.
• Setning gæðaviðmiða og verklagsreglna um undirbúning
og framsetningu mála fyrir borgarráð og borgarstjórn.

• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Þekking og reynsla á sviði stjórnsýslu sveitarfélaga æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun og
mannaforráðum æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og riti á
íslensku, ensku og einu norrænu tungumáli.

Um laun og starfskjör skrifstofustjóra
fer samkvæmt reglum um réttindi
og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar
Reykjavíkurborgar.
Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Regína Ásvaldsdóttir,
skrifstofustjóri borgarstjóra
regina.asvaldsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til og
með 12. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Útboð

Laus störf í boði hjá
Tandraberg ehf. Fjarðabyggð

Sjávargrillið óskar eftir faglærðum þjónum
og vönu starfsfólki í sal.
Og einnig matreiðslunemum
Sjávargrillið Skólavörðustíg 14 upplýsingar
í síma 8665001 og info@sjavargrillid.is

Okkur vantar vana tækjastjórnendur sem geta unnið
á vinnuvélum og vörubílum. Við leitum að mönnum
með frumkvæði og reynslu.
Möguleiki er á úthaldsvinnu.
Umsóknir sendist á netfangið einar@tandraberg.is

Auðarskóli í Dölum

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Norðlingaskóli, innréttingar.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá og
með 31. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 9. júní 2011 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver. 12635
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/
utbod

Tónlistarkennara vantar til starfa við tónlistardeild Auðarskóla í Dölum vantar, vegna
óvæntra forfalla, tónlistarkennara til starfa.
Auðarskóli er samrekinn tónlistar-, leik- og grunnskóli,
sem þjónustar íbúa í Dalabyggð.
Áhugasamir hafi endilega samband við Eyjólf
skólastjóra í síma 899 7037 eða á netfangið
eyjolfur@dalir.is

Tilkynningar

07
Viltu vinna við spennandi verkefni
á skemmtilegum vinnustað?

Kerfisstjóri
Stórt fyrirtæki leitar að ábyrgðarfullum
einstaklingi með alhliða reynslu
og þekkingu á rekstri tölvukerfa t.d.
Microsoft, Cisco, Linux ofl.
Ef þú ert með góða enskukunnáttu,
framúrskarandi mannleg samskipti
og ert fær um að vinna sjálfstætt
og í hóp, sendu þá ferilskrá og aðrar
upplýsingar um þig fyrir 3. júní n.k.
á bjartaframtid@gmail.com

Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.

EVRÓPUMERKIÐ – Viðurkenning
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og mennta- og
menningarmálaráðuneytið veita Evrópumerkið sem
viðurkenningu fyrir:
nýbreytni í tungumálanámi og -kennslu.
Merkið er veitt á Evrópska tungumáladeginum þann
26. september nk.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Klórgerðartæki fyrir Sundhöll Reykjavíkur
Verkefnið felst í því að afhenda og setja upp
klórgerðartæki sem framleiðir klór úr matarsalti með
rafgreiningu.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá mánudeginum 30. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
Borgartúni, 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða miðvikudaginn 15. júní 2011 kl. 14.00,
í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skila í þjónustuver.
12633
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod

Forgangsatriði 2011
Tungumálanám og samfélag:
Verkefni auðveldi aðlögun og aðgengi erlendra
ríkisborgara að íslensku samfélagi, hvort sem um
er að ræða innflytjendur, erlenda stúdenta eða
ferðamenn.
Tungumálanám sem undirbúningur fyrir atvinnu:
Verkefni auki tungumálafærni einstaklinga, innlendra
eða erlendra, og búa þá betur undir þátttöku á
vinnumarkaði hérlendis eða erlendis.
Umsóknarfrestur um Evrópumerkið í ár er til 15. júní nk.
Umsóknum er hægt að skila rafrænt til Alþjóðaskrifstofu
háskólastigsins á slóðinni: http://lme.is/page/
EuropeanLabel
Á ofangreindri slóð má styrkt verkefni
Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Zoega á
Landskrifstofu LME, sími 525 5813.
Netfang: rz@hi.is. www.lme.is

Til sölu

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í
framleiðslu á mat fyrir grunnskóla í Kópavogi
2011 – 2014.

Í verkinu fellst að framleiða og framreiða mat fyrir nemendur og
starfsmenn í fjórum grunnskólum í Kópavogi. Áætlað magn er
230.000 matarskammtar á hverju skólaári.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 frá og með mánudeginum
30. maí 2011 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).
Tilboðum skal skila fyri kl. 14.00 22. júní 2011 til þjónustuvers
Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).
Bæjarsjóður Kópavogs.
Sportsigling Reykjanes er einnig á facebook

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
U

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

Auglýsingasími
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Útboð nr. 15079 – Rekstur mötuneytis
Borgarholtsskóla
Ríkiskaup fyrir hönd Borgarholtsskóla, óskar eftir tilboðum
í rekstur á mötuneyti fyrir nemendur Borgarholtsskóla og
starfsmenn skólans.
Verksali skal sjá um rekstur sameiginlegs mötuneytis
fyrir nemendur starfsmenn Borgarholtsskóla. Í verkinu
er fólgin framleiðsla og framreiðsla matar, afgreiðsla á
öllum matvælum samkvæmt tilboðsblöðum, umsjón
með matsölum og ræsting þess svæðis er heyrir undir
verksala. Verksali sér sjálfur um kassakerfi og rekstur þess.
Markmiðið með útboðinu er að tryggja sem lægst vöruverð
samfara gæðum og góðri þjónustu en um leið að tryggja
að fjölbreytileiki og hollusta í samsetningu matvæla
uppfylli fjölbreyttar þarfir/kröfur viðskiptavina og falli að
kröfum Lýðheilsustöðvar um matarræði í framhaldsskólum.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is). Skila
skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
þar sem þau verða opnuð þann 12. júlí 2011, kl. 11:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Höfði, dvalar- og hjúkrunarrými á Akranesi óskar eftir
tilboðum í útboðsverkið:

Höfði, hjúkrunar- og dvalarheimili á Akranesi
Nýbygging hjúkrunarrýma
Um er að ræða hús á einni hæð fyrir hjúkrunarrými auk
stoðrýma, samtals um 670 m2 að stærð. Verkið felst í verkfræðihönnun og að skila fullbyggðu húsi tilbúnu til notkunar.
Verkinu skal að fullu lokið 27. júlí 2012.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í þjónustuveri
Akraneskaupstaðar, Stillholti 16 - 18 á Akranesi, frá og með
miðvikudeginum 18. maí 2011. Útprentuð gögn eru til sölu á
kr. 3.000,-.
Tilboð verða opnuð á skrifstofum Höfða, Sólmundarhöfða 5 á
Akranesi, þriðjudaginn 28. júní 2011, kl. 11.00.
Framkvæmdanefnd.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

__________ Útboð ___________
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Skipulag

MALBIKUN GATNA 2011
Helstar magntölur eru:
Malbik
Útlögn
Fræsing

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Sogamýri,
lýsing vegna deiliskipulags
Lýsing fyrir Sogamýri er leiðbeinandi við gerð
deiliskipulags sem mun fjalla um uppbyggingu
og landnotkun á umræddu svæði. Um er að
ræða borgarland sem samkvæmt Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2001-2024 er skilgreint sem opið svæði
til sérstakra nota. Áður en heimilt er að auglýsa
tillögu að deiliskipulagi þarf með vísan til 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 að leggja fram lýsingu
um hvernig staðið verður að skipulagsgerðinni.
Skipulagssvæðið er um 0,93 ha. og afmarkast
af Suðurlandsbraut til norðurs, núverandi stíg í
Sogamýri til vesturs, Miklubraut til suðurs og
afrein frá Sæbraut inn á Miklubraut til austurs.
Markmið með væntanlegu deiliskipulagi er að
endurskoða gildandi skipulag á svæðinu og leggja til
staðsetningu lóðar fyrir tilbeiðsluhús með tilheyrandi
aðkomu, bílastæðum og byggingareit. Einnig skal
tryggja áfram góðar leiðir gangandi og hjólandi
um svæðið, viðhalda grænu yfirbragði svæðisins
og setja sérskilmála um fyrirmyndar frágang lóðar.
Hámarks lóðarstærð skal vera 2.000 m² og hámarks
byggingarmagn 400 m². Deiliskipulag svæðisins
skal samræmast stefnumörkun borgaryfirvalda eins
og hún birtist í Aðalskipulagi Reykjavíkur 20012024 ásamt þeim meginforsendum sem fram hafa
komið við enurskoðun á því.
Lýsing þessi hefur verið lögð fyrir skipulagsráð
Reykjavíkur til kynningar og samþykktar og send
hagsmunaaðilum og Skipulagsstofnun til yfirlestrar
og athugasemda. Þegar tillaga að deiliskipulagi
liggur fyrir mun hún vera kynnt hagsmunaaðilum
á vinnslustigi áður en hún verður kynnt fyrir
almenningi með opinberri auglýsingu og opnum
kynningarfundi.
Lýsingin verður aðgengileg á vef Skipulags- og
byggingarsviðs, www.skipbygg.is, og eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér lýsinguna og koma ábendingum eða
athugasemdum á framfæri, skriflega eða á netfangið
skipulag@reykjavik.is.

Skipulagsstjórinn í Reykjavík
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

1150 tonn
9800 m2
2
370 m

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá Hnit
verkfræðistofu, á vefsíðunni http://www.hnit.is/utbod
frá og með þriðjudeginum 31. maí n.k.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir þriðjudaginn 7. júní 2011
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma.

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.)
Vakin er athygli á kynningarfundi sem haldinn verður
1. júní kl 10.00 hjá Ríkiskaupum. Nánari upplýsingar
má finna í útboðsgögnum, sem eru aðgengileg á vef
Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is). Skila skal tilboðum til
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau
verða opnuð þann 28. júní 2011, kl. 11.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Íbúð og bílar óskast á leigu

Verklok eru 1. september 2011.
Traust fyrirtæki óskar eftir að taka á leigu vandaða
íbúð í Reykjavík frá síðari hluta júní og út ágúst.
Íbúðin þarf að vera minnst 3 herbergja, fullbúin
húsmunum og helst miðsvæðis.
Einnig óskast 3 vel búnir bílar til leigu á sama tímabili,
jeppi og tveir fólksbílar.

Skipulag

Góðri umgengni og fullri ábyrgð er heitið.

Auglýsing
um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.
Kópavogsbær
Skipulags- og umhverﬁssvið

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulagi í Kópavogi.
Smiðjuvegur 44 - 66.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Smiðjuveg 44 – 66. Deiliskipulagssvæðið afmarkast að helgunarsvæði Reykjanesbrautar í austur, Skemmuvegi í suður, lóðamörkum Smiðjuvegar 44-66 í vestur og lóðamörkum Smiðjuvegar 42 og 44
í norður. Í breyt-ingunni er gert ráð fyrir nýrri húsagötu austan húsa við Smiðjuveg 44 - 66, nýrri aðkoma að húsunum,
breytingu á lóðamörku þar sem framangreindar lóðir stækka til austurs og fyrirkomulagi bílastæða er breytt. Uppdráttur
1:1000 dags. í febrúar 2011. Nánar vísast til kynningargagna.
Vesturvör 32-38. Hafnarsvæði.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á Kársnesi, Vesturvör 32-38. Í breytingunni er gert ráð fyrir nýrri
athafnalóð norðan Vesturvarar 34 og 36 þ.e. Vesturvör 38. Samkvæmt tillögunni verður lóðin tæplega 11.000 m2 að
flatarmáli þar sem byggja má allt að 6000 m2 byggingu á 1-2 hæðum með vegghæð að hámarki 10 m og mænishæð
12 m. Aðkoma verður frá Vesturvör. Í tillögunni er einnig gert ráð fyrir aðstöðu til að sjóseta báta norðan lóðarinnar.
Uppdráttur 1:2000 dags. í mars 2011. Nánar vísast til kynningargagna.
Ofangreindar tillögur, uppdrættir og greinargerðir ásamt skýringarmyndum verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild
Umhverfissvið Kópavogs, Fannborg 6 II. hæð frá kl. 8-16 mánudaga til fimmtudags og frá kl. 8 – 15 á föstudögum frá 30.
maí til 1. júlí 2011. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is (skipulag í kynningu). Athugasemdir
eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 16:00 18. júlí 2011. Þeir sem ekki
gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Kópavogi 26. maí 2011.
Skipulagsstjóri Kópavogs
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Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe,
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant,
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05.
Musso og margt fleira. Kaupum bíla
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555.
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Fleetwood Evolution E1
9,5 ft.

Yamaha YFZ 450 Bill balance edition
fjórhjól. Mjög vel með farið og lítið
keyrt. Hlaðið aukahlutum. Finnur108@
gmail.com, sími 777 0824. Verð tilboð.

Vagninn er árg. 2006 í topp standi.
Loftpúðafjöðrun, sólarsella, Vebasto
gasmiðstöð, 2 gaskútar,12 og 230 volt,
2ja ára stórt fortjald frá Seglagerðinni,
heitt vatn, salerni, tengdamömmubox
o.s. fr. Verð 2,2 mlj. Uppl. í síma 869
1122.

Rockwood fellihýsi til sölu. árg’08. 10ft.
Heitt/kalt vatn, auka rafm., fortjald,
wc, upphitaðar dýnur, auka skápar, 2
gaskútar, sólarsella. Verð 2.050.000.
S. 892 7200
Can Am Outlander 800cc ltd, árg’08.
Vel búið aukahlutum t.d. styrkt grind,
big horn dekk, auka bensíntankar
m.festingum, xenon kastarar o.fl. Keyrt
aðeins 2700 km og 97 tíma. Búið að
fara í 100tíma skoðun. Verðhugmynd
2.100.000 kr. Uppl. í s. 892 1679.
Polaris Sportman 800 07’ ek.1130km
spil + hiti í handföngum áhvílandi
730þ., v. yfirtaka láni + 600þ. uppl:894
0103.

Fleedwood Sedona 10 fet árg 2004
sólarsella sjónvarpsloftnet fortjald og
markísa gott og vel med farið hús.
VERÐ 1.200.000 Sími 840-4544
Fellhýsi Fleetwood UTHA. 12 fet,
útdraganleg hlið. Markísa, sólarsella,
upphækkun og margt fleira Verð
1850þúsund. Simi 856 0090.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Flug

Til sölu fisflugvél, Skyranger árg. 2007
Topp eintak, hlaðin aukabúnaði, Rotax
912 100hp, flogin aðeins 230 tíma,
frábær vél til að læra á. ásett verð 5,9
m. Nánari uppl í s. 892 3957 akk@
simnet.is

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.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.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Bílaþjónusta

Tjaldvagnar

ÞJÓNUSTA

Kerrur
Hreingerningar

Vel meðfarin og þétt farangurskerra
óskast f. 10 manna farþegabíl uppl:
8917711

Flutningsþrif, gólfbónun, teppahreinsun,
gluggaþvottur & Alhliða garðaþjónusta.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Hjólhýsi

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18.
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

LMC 520, ‘07, glæsilegt hjólhýsi.
Með öllu, sólarsella, stóran iskáp,
sjónvarpsloftnet, flatskjár m. DVD
spilara, markísa, grjótgrind, V. 3.100þús.
S. 893 5924

Til sölu lítill gamall Pólverji. Búið að
setja á mjúkar fjaðrir og 13’’ dekk.
Sk.’13. V. 250þ. Uppl í 617 6471

Til sölu Camplet Concorde/Royal
2003 í toppstandi með áf. fortj. eldh.
geymsluk. ofl. verð 700 þ. Til sýnis lau.
kl.13-17 á Götuhátíð í Goðheimum(16).
Sun. í síma 694-6196

Camp-let (Apollo)
árg.2008

Til sölu nánast ónotaður blá/grár
tjaldvagn með eldhúsi. Svefnpláss fyrir
4-5 manns. Yfirbreiðsla og dúkur fylgja
með. Verð 800 þús. Upplýsingar í síma
691 0105.

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Garðyrkja

Hjólbarðar

Vinnuvélar

Til sölu saman eða í sitthvoru lagi
hobby prestige TF 520 hjólhýsi árg.
‘92 og sólpallur á leigulóð staðsett á
Laugarvatni, hvammskógi1. Uppl. í s.
849 5768.

Fellihýsi

Til sölu Palomino Colt fellihýsi 9 fet
árg 05/2007 galvaniseraður undirvagn.
Mjög lítið notað, og huggulegt að
inna sem utan. Glænýr geymir. Tengi
fyrir tvo gaskúta, álfelgur, sóltjald og
ferðasalerni fylgir Verð kr. 1500.000.hægt að setja á raðgreiðslur Uppl.
Gefur Böðvar í S. 6606690

Til sölu flotdekk undir JCB dráttargröfu
afturdekkinn eru stærri en 600/60 30.5
framdekkinn eru 500/50 22.5 uppl:
8689471

Bátar

JARÐVINNA
Öll almenn jarðvinna, útvegum
öll fyllingarefni.
Áratuga reynsla.
Véló ehf S. 823 7473

Dunlop SP Sport 230 Sumardekk
195/65R15 Nánast ný. uppl 6967994
Til sölu góð Michelin dekk á álfelgum
stærð 235-70 R16 S: 869 4113.

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

Til sölu Fleetwood Cheyenne fellihýsi
10f árg.’06. Sólasella, markísa, h/k vatn,
geymslukassi ofl. Búið að hækka upp
lítillega á fjöðrum. Einn eigandi. Verð
1.800þús. Uppl. í s. 665 8122.

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft +
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind,
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1780þús.
Uppl. í s 865 1811.

Flexitorarnir komnir. 750 kg. og 1.500
kg. Gott verð. Varahlutir í kerrur og
íhlutir til kerrusmíða. Dekk, felgur
og bretti. topplausnir.is Lyngás 8,
Garðabæ, s:517 7718

Trjáklippingar garðyrkja - hellulagnir.

Glæsilegt 12.ft. starcraft fellihýsi til sölu.
Útdraganleg hlið, sólarsella, fortjald,
geymslubox og tengdamömmubox á
toppi. Verð 1 millj. Uppl: 650 5040

Til sölu bayliner cabri 195 með 175 hö.
suzsuzki fjórgengismótor árg.’08þ Lítið
keyrður öflugt og skemmtilegt leiktæki.
Skoða skipti á bæði minni og stærri
bát. S. 899 2058

Klippi tré og runna og felli tré,
fræsi stubba.
Fljót og góð þjónusta.
Látið fagmann vinna verkin.
Garðaþjónustan Björk
Jóhannes garðyrkjumeistari
s. 846 8643, 899 7679

Garðsláttur

Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618
3469.

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 695 1918.
Garðsláttur
á
GÓÐU
verði.
FAGMENNSKA og persónuleg þjónusta.
ENGI ehf. Sími 615-1605.
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Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og runnaklippingar.
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna.
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Garðaumsjón

Veiti alhliða þjónustu á sviði garðyrkju.
Sláttur, úðun, mold , trjáfellingar ofl.
Halldór garðyrkjumaður S. 698 1215.

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

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.
Ertu að fara að mála. Graco TMAX
spartslsp. Airlesco malningarsp og
slípigíraffi til sölu. uppl 6967994

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

Eldri múrari

Eldri múrari óskar eftir múrverki td.
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir,
einnig flísalögn.Tilboð eða tímavinna
S. 866 3175.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Múrviðgerðir, tröppur
og málun

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

Kaupi gull !
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

KEYPT
& SELT
Til sölu

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

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

THE BEST!!LUXURY,WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY
TIME!!!S: 869 8602.
NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole
Body MAssage For You. S. 692 2126,
Alena.

Náttúrulegar gjafavörur
í úrvali

Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti,
mortel ofl. Tilvaldar útskriftargjafir!
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata)
Opið mán-fös 12-18, lau 12-16. Verið
velkomin! ditto.is

Spádómar

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,

ICELANDIC NORSKA l &
ll SÆNSKA, SPÆNSKA,
ENSKA f FULLORÐNA,
ENSKA f BÖRN. STÆ
áfangar.

Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá.
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Stjörnuspeki

Sjónvarp

Stjörnuspeki+Tarot í Maður Lifandi,
tímapantanir í síma 699 3691, Bjarndís

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Rafvirkjun
Til bygginga

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Vantar 70fm2 af pallaefni. Allt kemur til
greina. uppl 8589091

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100%
árangur á nokkrum mínútum. Sími:
564 5959

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

Einkaflugmannsnám 30.

Viltu starfa í flugi? Einkaflugmannsnám
er fyrsta
skrefið
í
átt
að
atvinnuflugmannsprófi. Skráning á
www.flugskoli.is.

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

BÆNDUR OG BÚALIÐ

82. FERMETRAR. 15.M á Lengd. 5.3.M
á Hæð. 5.5M á Breidd Til sölu síðasta
skemman á frábæru verði 749.000 m/
vsk.Áður 799.000. uppl.í síma 845 5252

EKKERT SEX NUDD,

Bang & Olufsen ódýrt

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.

Vegna flutninga erlendis í næstu
viku er ég með m.a. nýlegt 40
tommu Bang & Olufsen LCD tæki,
BeoSound 3200 græjur, Beolab
hátalara og Natuzzi leðursófasett.
Fæst fyrir lágt verð. Fyrstur kemur
fyrstur fær. Grímur 694 9446

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

ÞVOTTAVÉLAR,
VARAHLUTIR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar,
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847
5545.

Green-house

Fallegur danskur fatnaður á góðu verði.
Verið velkomin og fáið bækling. Opið í
dag 11-16. Green-house Rauðagerði 26

Til sölu

Kerfið er létt og viðráðanlegt í notkun, sterkbyggt
og traust.

Sælureitur
á svölunum

Til sölu fyrirtækjakennitala frá árinu
2002. Lítið notuð og mjög góð.
Upplýsingar í síma 6643803.

Notuð skrifstofuhúsgögn
til sölu

L-laga vinnustöðvar, skúffuskápar
undir borð, hillur, tölvur, vönduð JURA
espressovél, skrifstofustólar og ýmiss
annar skrifstofubúnaður. Áhugasamir
hafið samband við Hörpu í GSM:8447069. Hægt er að fá nótu fyrir öllum
viðskiptum.

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá
finnska framleiðandanum
Jokke.

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.

Flug

Nudd

Verslun

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

ICELANDIC, SPÆNSKA, SÆNSKA. Level
I/Stig I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30,
II: 17-18:30 ,start 30/5, 11/7, 25/7.
NORSKA 4 vikur, stig I: mán-fös 19:4521:15. st 30/5, 27/6, 25/8 . ENSKA
f börn I & II, mán - fös; 6/6-21/6;
5-8 ára kl. 16-17, 9-12 ára kl.17-18
ENSKA f. Fullorðna 17-18:30, mán-fös,
4vikur, 2/5 Fullorðinsfræðslan, Ármúli
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

Til sölu timbur 2x4 mest af 3ja metra,
selst ódýrt. Uppl. 893 5235.

Önnur þjónusta

LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

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

Nudd

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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.

Tölvur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Óskast keypt
Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Til sölu

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Fyrirtæki

Námskeið

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ
Húsgögn
Rúm 90x200

Til sölu vel útlítandi, gegnheil fura og
m. gormadýnu á 25 þús staðgr. Uppl.
í s. 565 2354

Dýrahald

Af sérstökum ástæðum
er til sölu!!

Viðgerðar og sjálfsþjónustu verkstæði
til sölu. Uppl. í síma 893 5531

HEILSA
Pomma hvolpar til sölu

Hreinræktaður Pomeranian hvolpur til
sölu án ættbókar. Uppl. í s 848 6525.

Heilsuvörur
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.

Systema

Russian military fighting seminar with
Paul Verhoeven. Helgina 3-5 júní. S.
663 5764.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

10 ára framleiðsluábyrgð

Skemmuvegur
kem
mmuve
egu
gur 24
4B
Blá
lá
ág
gata
ata
at
ta - 200
200
00 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm: 660 4088 - vheidar@simnet.

Yndislegur Pomeranian strákur til
sölu án ættbókar, heilsufarsskoðaður.
Nánari uppl. í s. 848 6525
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Hestamennska

Sumarleiga. 3 herb. Allt sér. Mikið
útsýni. Húsgögn og húsb. fylgja. @. 130
þ á mán. 895 5509.

Gardínur og rúmteppi á góðu verði.
Hentar gistiheimilum og litlum hótelum
s. 8954645

Ca 40fm stúdíó íbúð til leigu í Kóp.
Reglusemi áskilin. S. 893 2660.

Óska eftir ódýru atvinnu húsnæði fyrir
myndlista stúdíó sirka 50 -100 fm helst
í 101 eða105 . Kemur til greina að leigja
með öðrum. Uppl. í síma 8944813

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.

Border Collie hvolpar
Tveir gullfallegir rakkar til sölu. Ættbók
frá Hundaræktarfélagi HRFÍ. Tilbúnir til
afhendingar. Uppl. Í s. 696 1196.

Reiðskólinn er hafinn. 5 daga námskeið
frá mán-fös allan daginn frá 9-16 með
fæði. 5-12 ára. Uppl. í síma 894 3588.

Kjallaraíbúð til leigu nýuppgerð í
Torfufelli 30. Uppl. í s. 869 2449.

Rottweiler hvolpur til sölu, tilbúinn til
afhendingar. Nánari uppl í s. 867 4036
Sætur og myndarlegur, svart-hvítur
10 vikna fresskettlingur fæst gefins.
Kassavanur. Uppl. í s. 6983958.
Tveir 9 vikna fallegir og glaðir kettlingar
fást gefins á gott heimili. Eru kassavanir,
vel uppaldir og tilbúinr að fara að
heiman. Uppl í síma 616 6368 og
717 7077.

HÚSNÆÐI

Sumarleiga einbýli á besta stað í
fossvogi full búið leiguv. 160þ. uppl:
691 7828.

Húsnæði óskast
Húsnæði í boði

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is
vidar@heimahagar.is

Ýmislegt

30.karlmaður óskar eftir íbúð til leigu á
Höfuðborgarsv. Greiðslugeta allt að 100
þús á mán. Uppl. í s. 868 8377

Reglusamt, reyklaust ungt par óskar
eftir íbúð til leigu, miðsvæðis í Rvk.
aðeins langtímaleiga kemur til greina,
skilvísum greiðslum heitið. S. 867 2452

Óska eftir að taka lagerhúsnæði á leigu
allt að 2000 fm. Traustur leigutaki ,
langtíma leiga. Uppl. gefur Haraldur í
s. 895 0967.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Okkur vantar vanan
meiraprófsbílstjóra
á stóran flutningabíl
frá 18. júlí - 19. ágúst.
Áhugasamir vinsamlega sendið
upplýsingar á netfangið
info@flora.is
Upplýsingar ekki gefnar í síma.

Atvinna í boði
Café Roma Kringlunni
leitar að kaffibarþjón í fullt
framtíðarstarf. Vinnutími frá
12-lokunar og 2 helgar í mán.
Lág.aldur 20 ár. Reynsla og
íslenskukunnátta skilyrði
Umsóknir sendist á
kaffiroma@gmail.com

Grænn Markaður ehf blómaheildsala

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464.

Fasteignir
'!2¨!4/2') 
 '!2¨!"

Bílskúr

Óskum eftir íbúðum í skammtímaleigu
á skrá fyrir erlenda ferðamenn. Uppl. í
síma 773 3182.

26fm bílskúr að Móhellu í Hafnarfirði, til
leigu. 35þ á mánuði. Góð vinnuaðstaða
eða geymsla. gudnido@yahoo.com

Óska eftir 3 herb. íbúð. Tilboð sendist á
tölvupóst gummikalli@visir.is.

Bílskúr óskast til leigu á Reykjav.svæði.
sími 8959415

Sumarbústaðir

Meiraprófsumarafleysingar

ATVINNA

BÍLSKÚRSHURÐIR OG
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

3ÅMI   
GARDATORG GARDATORGIS
WWWGARDATORGIS
¶ËRODDUR 3 3KAPTASON LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

'ARÈATORG EIGNAMIÈLUN SÅMI   KYNNIR

(ALLAKUR 
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/PIÈ HÒS M¹NUDAGINN  MAÅ KL  

Gisting
GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK

Til sölu 15 fm gestahús. Uppl. í s 899
5423.

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

Dags- og vikuleigu.

Stórt sumarhús til leigu
í Grímsnesi!

200m2 sumarhús í landi Búrfells
Grímsnesi með Gistiaðstöðu fyrir
allt að 10-12 manns til leigu. Heitur
pottur inni í 40m2 sólskála sauna úti
á 260m2 sólpalli leiktæki fyrir krakka
einnig körfubolti og fótbolti einstakt
útsýni, einnig vaðlaug úti í garði
og tjörn. Helgarleiga verður 90.000
og sunnudagur til föstudags verður
30.000 nóttin 5 nætur. Uppl. 898
1598 sjá heimasíðu og myndir á www.
sumarhus.edicypages.com

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ  FM RA
HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ FYRSTU H¾È ¹SAMT
  FM GEYMSLU Å NÕLEGU FJÎLBÕLI
¹ BESTA STAÈ Å 'ARÈAB¾ SAMTALS
  FM ²TSÕNI 3UÈUR SVALIR 'ËÈ AÈKOMA "ÅLAST¾ÈI MALBIKUÈ &ALLEGAR
OG VANDAÈAR INNRÁTTINGAR 0ARKET OG FLÅSAR ¹ GËLFUM ¶VOTTAHÒS INNAN
ÅBÒÈAR ,AUS Å BYRJUN JÒLÅ HVÅLANDI  MILLJ KR L¹N FR¹ !RIONBANKA ¹  
VÎXTUM 6ERÈ   MILLJ 'ÒSTAF !DOLF    3IGURÈUR  

3EINAKUR 
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/PIÈ HÒS M¹NUDAGINN  MAÅ KL  
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Við Hlemm

Allt fyrir heimilið!

Úrval af gæða vöru á góðu verði! ÍsBú /
Síðumúla 31, 3 hæð / Sími 5629018 /
isbu@isbutrade.com / www.isbutrade.
com

18 fm stúdíóherbergi. wc,
sturta, lítil eldhúsinnrétting,
örbylgjuofn og dyrasími.
Laust strax.
Sérinngangur frá stigagangi.
Upplýsingar á eilin@simnet.is

Sumarbústaður til leigu í nágrenni
Egilsstaða. Gisting fyrir allt að 6 manns.
Upplýsingar í síma 8437811 eftir kl.17
Óskum eftir sumarhúsum á skrá fyrir
erlenda ferðamenn. Cabin.is s: 7751633
Óska eftir að kaupa ca 20fm gestahús
eða íbúðargám. Uppl. í s. 895 0967.

Atvinnuhúsnæði
1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í
Iðnskólann og bónus S. 892 5309.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn
Seljum maðka fyrir veiðimenn. Uppl. í s.
660 0550 & 822 5235

Íbúðargisting
við
Nyhavn
í
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook:
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

Herbergi til leigu í Stórholti. Upplýsingar
í símum 899 3749 og 895 8698
Herbergi í Hraunbæ. Reglusemi áskilin.
Uppl. í s. 865 9637.
130fm íbúð í Hfj. til leigu. Upplýsingar í
síma 894 6633.
3j.herb 90fm við Teigasel 130þ og
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 90þ.
Mail:se1@internet.is

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 6961001

Fasteignir

Breiðavík 21
112 Reykjavík
Rúmgóð og vel skipulögð 4.herb !

Lind
Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi
615 0005
antonmani@remax.is

Opið hús sunnudag, 29.maí kl. 17-17:30

Verð: 27.900.000

Skipti koma til greina á raðhúsi eða parhúsi á Höfuðborgarsvæðinu.
Glæsileg og mjög vel skipulögð 4 herb. íbúð á þessum vinsæla stað.
Fallegar innréttingar og rúmgóð herbergi. Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu, góðum gluggum og
borðkrók. Þrjú stór svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með baðkari, sturtu og hvítri innréttingu.
Vel staðsett sjónvarpshol. Stór stofa með útgengi út á flísalagðar svalir. Flísalagt þvottahús í íbúð með
innréttingum f. þvottavél og þurrkara. Geymsla í sameign.

«¨).3'®45 

3¥-)   /0)¨ 6)2+! $!'! +,  
.ETFANG FASTMARK FASTMARKIS WWWFASTMARKIS
*ËN 'UÈMUNDSSON SÎLUSTJ OG LÎGG FASTSALI
'UÈMUNDUR 4H *ËNSSON LÎGG FASTSALI

'ULAÖING +ËPAVOGI

Stærð: 132,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Fasteignamat: 26.250.000

Opið
Hús

Gisting í gamla Vesturbænum
Nýuppgerð notaleg 50 ferm. 2herb.
íbúð. 3 nætur eða lengri tími í júní og
júlí Uppl. 693 8599.

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM JA RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ FYRSTU H¾È
¹SAMT  FM GEYMSLU Å NÕLEGU FJÎLBÕLI ¹ BESTA STAÈ Å 'ARÈAB¾ SAMTALS
  FM ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU ,YFTA 3ÁRAFNOTAREITUR ÒT FR¹ STOFU 'ËÈ
AÈKOMA "ÅLAST¾ÈI MALBIKUÈ &ALLEGAR OG VANDAÈAR INNRÁTTINGAR 0ARKET
OG FLÅSAR ¹ GËLFUM 4VÎ BAÈHERBERGI ¶VOTTAHÒS INNAN ÅBÒÈAR ,AUS STRAX
NÕM¹LUÈ OG FÅN HVÅLANDI   MILLJ L¹N FR¹ ¥BÒÈAL¹NASJËÈI 6ERÈ  
'ÒSTAF !DOLF    3IGURÈUR  

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

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

3TËRGL¾SILEGT  FM EINBÕLI ¹ BESTA STAÈ VIÈ %LLIÈAVATN
MEÈ ÒTSÕNI TIL ALLRA ¹TTA OG FR¹B¾RU ÒTSÕNI YFIR VATNIÈ
(ÒSIÈ ER FULLBÒIÈ AÈ INNAN ¹ AFAR
VANDAÈAN OG GL¾SILEGAN M¹TA OG
SKIPTIST MA Å STËRT ELDHÒS STOFU
MEÈ ARINST¾ÈI BORÈSTOFU  FM
HJËNAHERBERGISSVÅTU MEÈ FATAHERBERGI
OG BAÈI TVÎ SVEFNHERBERGI SKRIFSTOFU
SJËNVARPSHERBERGI OG TVÎ BAÈHERBERGI
3ÁRSMÅÈAÈAR INNRÁTTINGAR OG
SÁRHÎNNUÈ LÕSING 6ANDAÈAR FLÅSAR OG
PARKET ¹ GËLFUM 'ËLFHITAKERFI ER ¹ ÎLLU
HÒSINU 4VENNAR SVALIR ÒTSÕNISSVALIR
Å AUSTUR YFIR %LLIÈAVATN OG STËRAR
SUÈVESTURSVALIR FR¹ ELDHÒSI STOFU OG BAÈHERBERGI (ÒSIÈ VERÈUR AFHENT Å NÒVERANDI ¹STANDI FULLBÒIÈ AÈ
INNAN EN ËFR¹GENGIÈ AÈ UTAN -ÎGULEIKI ER ÖË AÈ F¹ EIGNINA AFHENTA FULLBÒNA AÈ INNAN SEM UTAN
¶%44! %2 %).34®+ %)'. 3%- !¨%).3 6%2¨52 ¥ "/¨) ¥ 3+!--!. 4¥-!

8
Óska eftir vönum mönnum í
járnabyndingar uppl: 897 1995 / 866
1083.

Atvinna í boði

Óskum eftir að fá Aupair á Spán í
sumar. Aldurstakmark 25.ára. Nánari
uppl. í s. 862 1184

Wanted Chauffeur for
Indian Embassy

RÆSTING.

Those having +2 years driving
experience in Iceland with valid
Driving licence may send their
application with CV in English
by 31 05 2011 to:
Indian Embassy The Head of
Chancery
Skúlagata 17, 101 Reykjavik
Phone 534 9955

Starfsfólk óskast í ræstingu. Unnið er að
næturlagi Skilyrði: Hreint sakavottorð
og lágmarksaldur 20 ár. 115 Security.
Askalind 2, 201 Kópavogur. Umsóknir
aðeins á staðnum. www.115.is

Óskum eftir góðum
manni í eldhús á
veitingastað
Unnið á vöktum, 2-2-3.
Framtíðarvinna.
Umsóknir sendist á
ccb@visir.is

Óska eftir röskum smið og verkamanni
í vinnu. Reyklaus, heiðarleiki, stundvís
skilyrði. Verður að geta byrjað strax.
Allar umsóknir sendist á vinna@svidid.
is Mynd og ferilskrá þarf að fylgja.
Öllum umsóknum verður svarað 30.
mai.

Kjötiðnaðarmaður/
Úrbeiningarmaður
Vantar góða skurðarmenn til
starfa hið fyrsta.
Reynsla skilyrði.
Góð laun fyrir góða menn.
Húsnæði á staðnum í boði.
Hafið samband við
hjolli@svinvirkar.is
eða í 8985990.

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
Leitum að hressum og skemmtilegum
sendibílstjórum með ríka þjónustulund.
Góð íslenskukunnátta nauðsynleg auk
hreins sakavottorðs. Upplýsingar gefur
Jón Birgisson í s. 892 9363.

Þjónn óskast!
Óskum eftir vönum þjón í
framtíðarvinnu. Vaktarvinna
2-2-3 ca. frá klukkan 11 - 20.
Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á
ccb@visir.is

Íbúðahótel í miðborginni, óskar eftir
að ráða þernur í þrif á íbúðum og
sameign, bæði full störf og hlutastörf í
boði. umsóknir: aparthotel101@yahoo.
com
Meirapróf - Vegamálun ehf. Óskum
eftir að ráða hörkuduglegan starfsmann
með meirapróf. Umsóknir sendist á
vegamalun@vegamalun.is

Vanur Grillari Óskast

Vanur grillari óskast í aukavinnu á
veitingastaðnum Ginger aðra hvorra
helgi ekki yngri en 20 ára, reyklaus
og reglusamur uppl. gefnar á: nonni@
ginger.is

Starfskraftur Óskast

Starfskraftur óskast í verslunina
Rómantík.is í afleysingar í sumar. 20 ára
eða eldri. Umsóknir sendist á harry@
heimsnet.is

Kona um fimmtugt vill kynnast
karlmanni með framtíðarsamband í
huga. Rauða Torgið Stefnumót, s. 5359920 og 905-2000, augl.nr. 8965.
Kona um fertugt í fullu fjöri, vill
kynnast hressum manni. Rauða Torgið
Stefnumót, s. 535-9920 og 905-2000,
augl.nr. 8596.
Heitt spjall, heitar dömur! Hvaða dama
verður vinkona þín í kvöld? Dömurnar
á Rauða Torginu, símar 908-6000 og
535-9999.

Bjarnheiður Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Samtún 22,

36 ára maður óskar eftir plássi á sjó
hef stýrimann + 750kw. uppl: 8981904

Húsasmiður/innréttingarsmiður með
mikla reynslu óskar eftir föstu starfi eða
verkefnum. Uppl. í s. 845 4096

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 695 8905
elin@domusnova.is
elin.domusnova.is

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

16 ára strákur óskar eftir vinnu. Hef
áhuga á bílum og það sem við kemur
bílum. Annað kemur einnig til greina.
Uppl. í s. 892 7942 Jón.

Farðu beint á
domusnova.is

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt
saknað. Grá/svart bröndóttur högni
með hvítar loppur, er gæfur og kelin
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu.
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

TILKYNNINGAR
Einkamál
Spjalldömur 908 1616

Opið þegar þér hentar. Aðalega á
kvöldin og næturnar.

Elín Viðarsdóttir fasteignasali
tekur á móti áhugasömum
kaupendum. Lækkað verð !!!
afhending við kaupsamning !!
Sérinngangur- sér suður
verönd- stór afgirt lóð

Vindakór 4,
Virkilega falleg 4ra herbergja
114,2 fm íbúð á þriðju hæð í
fallegu fjölbýlishúsi í Kópavogi.

Leiðhamrar 17,

Geithamrar 4,

Fallegt og vel skipulagt
fjölskylduhús á góðum stað í
Grafarvoginum. Húsið er á
tveimur hæðum og er gengið inn
á neðri hæðina. Húsið hefur verið
að hluta verið tekið í gegn að
innan. Húsið er skráð 175,8 fm.

OPIÐ HÚS n.k. sunnudag 29.
maí frá kl. 15 - 15.30
4ra - 5 herbergja efri hæð í litlu
fjölbýli ásamt góðum bílskúr á
frábærum stað í Hamrahverfi
Grafarvogs. Íbúðin er skráð skv.
Fasteignaskrá Íslands 94,7fm og
bílskúrinn 26,3fm þar með talið
er ekki fm rislofts. Íbúðin skiptist
í; Forstofu, Þvottahús, hol,
eldhús, 3 herbergi skv. teikningu,
stofu, baðherbergi auk ris sem í
dag nýtist sem herbergi.

Baugakór 30,

Meistaravellir 35,

Ung og heit kona vill kynnast karlmanni
með skemmtun í huga. Rauða Torgið
Stefnumót, s. 535-9920 og 905-2000,
augl.nr. 8831.

Til leigu

Fasteignir

%INBÕLISHÒS Å FUNKISSTÅL  FM
4), ,%)'5

3KËGARHLÅÈ  2EYKJAVÅK

OPIÐ HÚS n.k. sunnudag 29.
maí frá kl. 17-17.30
Falleg og vel skipulögð 169,6
fm, 4 herb. hæð í góðu og mjög
virðulegu fjórbýli, þar af er
íbúðarhúsið 144,5 fm og 25,1
fm bílskúr á þessum góða stað í
Kórahverfinu í Kópavoginum.
Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS n.k. mánudag 30.
maí frá kl. 17.30 - 18
Falleg og vel skipulögð 109,9
fm, 4 herb. hæð í góðu fjölbýli á
besta stað í 107 Reykjavík.
Verð: 25,4 millj.

4IL LEIGU GL¾SILEGT SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI VIÈ 3KËGARHLÅÈ  Å
2EYKJAVÅK ÖAR SEM 0RICEWATERHOUSE ER TIL HÒSA (ÒSIÈ
ER ALLT MJÎG GL¾SILEGT AÈ INNAN OG UTAN 5M ER AÈ R¾ÈA
 H¾ÈINA SEM ER SKIPT NIÈUR Å CA   OG  FM
EININGAR %INNIG ER JARÈH¾ÈIN CA  FM
TIL LEIGU SEM H¾GT ER AÈ SKIPTA NIÈUR

4IL SÎLU TEIKNINGAR GLUGGAR ¹LTRÁ OG GLER GLUGGAR GLERJAÈIR 
3KIPTI ¹ BIFREIÈ KOMA TIL GREINA
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËHANN «LAFSSON Å   EÈA
JOHANN VIDSKIPTAHUSIDIS

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 'YLFI
Å SÅMA   EÈA
'UNNAR Å SÅMA  

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

Fannafold 203,

OPIÐ HÚS n.k. sunnudag 29.
maí frá kl. 14-14.30
Falleg og vel skipulögð 91,3 fm
auk bílskýlis , 3 herb. hæð í
mjög góðu fjölbýli í Gravarvoginum 112 Reykjavík.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús,
2 svefnherbergi, stofu,
þvottahús og hol.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 29
maí n.k. KL. 16 -16.30
4ra herbergja endaraðhús á
einni hæð ásamt bílskúr Eignin
skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, þvottahús.
Verð: 36,9 millj.
Stærð 126.1 fm

Grýtubakki 4,

Þrastargata 5,

OPIÐ HÚS sunnudaginn 29
maí MILLI 18.18.30
4ra herbergja 99,9fm íbúð á 3ju
hæð. Eignin skiptist í elshús,
stofu, 3 rúmgóð svefnherbergi
baðherbergi og geymsla.
Mikið endurnýjuð íbúð í
velviðhöldnu húsi.

Opið hús á mánudaginn
30.maí kl. 18.30-19.00
AFAR VEL STAÐSETT alls 67,2
FM TVÍLYFT TIMBURHÚS Á
BESTA STAÐ RÉTT VIÐ
HÁSKÓLA ÍSLAND
Verð: 23,2 millj. - lækkað verð
Stærð 67,2 fm

www.eignamidlun.is

3EINAKUR  GL¾SILEG ENDAÅBÒÈ
3
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Kristnibraut 29,
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/

4RAUST FYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR
ÅBÒÈUM TIL LEIGU
«SKAÈ ER EFTIR JA TIL RA HERB EIGNUM
FULLBÒNUM M HÒSGÎGNUM OG T¾KJUM

3KILYRÈI AÈ ÖVOTTAVÁL OG ÖURRKARI SÁ INNAN ÅBÒÈAR EINNIG ÖARF
INTERNETTENGING OG SJËNVARP M ERLENDUM SJËNVARPSSTÎÈUM AÈ
VERA Å BOÈI
'L¾SILEG OG VEL HÎNNUÈ
RA HERBERGJA   FM
ÅBÒÈ ¹ FR¹B¾RUM STAÈ
¹ !RNARNESH¾ÈINNI ¥
ÅBÒÈINNI ERU STËR OG BJÎRT
RÕMI 3VEFNHERBERGI ER MEÈ SÁR BAÈHERBERGI OG GËÈU
SK¹PAPL¹SSI 3ANNKÎLLUÈ HJËNASVÅTA (ÒSIÈ ER AÈEINS
TVEGGJA H¾ÈA EN ÖË MEÈ LYFTU 5NDIR ÖEIM ER VEL HÎNNUÈ
OG LOKUÈ BÅLAGEYMSLA ÖAR SEM ÅBÒÈIN ¹ EITT ST¾ÈI
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,EIGUTÅMI   ¹R
.¹NARI UPPLÕSINGAR *ËN 2AFN 6ALDIMARSSON
,ÎGG FASTEIGNASALI 3  

Erum með kaupendur að:
3ja - 4ra herbergja eign í þingholtunum eða í Norðurmýrinni
Verðbil 20-30 millj. góðar greiðslur.
90 - 100 milljóna króna hús í 101
þarf að verða vel byggt hús - góðar greiðslur

)NGËLFUR 'ISSURARSON LGF
6ALHÎLL FASTEIGNASALA o 3ÅÈUMÒLA  o 3ÅMI 

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

heimili&hönnun 5

Ávaxtatré eru farin að sjást í síauknum mæli
hérlendis, þar á meðal eplatré. Garðheimar,
Stekkjarbakka 4-5. Verð: 13.500 krónur.

GÓÐ KAUP FYRIR... GARÐINN
Ferðabolli með loki til að kippa
með sér heitu kaffi, tei eða kakói
út í garð. Kokka, Laugavegi 47.
Verð: 2.690 krónur.

Góð grá Byholma-karfa undir minni
garðverkfæri og garðhanskana. IKEA,
Kauptúni 4. Verð: 1.290 krónur.

● HANGANDI EAMES OG

ALVAR AALTO STÓLAR
Ítalski hönnuðurinn Paola Pivis
hefur hannað ljós úr áttatíu
smáútgáfum af þekktum borðum og stólum sem er að finna
á safninu Vitra design í Weil am
Rhein í Þýskalandi. Þar er að
miklu leyti að finna hönnun eftir
Charles og Ray Eames en einnig
eftir hönnuði á borð við George
Nelson, Alvar Aalto, Verner Panton, Dieter Rams, Jean Prouvé,
Richard Hutten og Michael
Thonet. Hlutirnir mynda hringlaga hjúp í kringum ljósaperu
og þegar kveikt er á henni varpast skuggamyndir þeirra á veggina í kring.
Ljósið, sem hefur fengið
nafnið „nice ball“, verður til sýnis
í Museo del Novecento í Mílanó
út mánuðinn.



  

· 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.

● GERUM GARÐINN AÐ

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.

SUMARLANDI FYRIR
BÖRNIN Útileikir eru efstir á

vinsældarlista íslenskra barna
í blíðviðri og skínandi sólskini
fram á nótt. Notum því tækifærið og sköpum þeim ógleymanlega æskudaga þar sem
börnin geta hlaupið um berfætt grasinu, hnusað af litríkum, ilmandi blómum, dundað sér í sandkassa, rólað sér hátt
upp í himininn og jafnvel klifrað upp í tréhúsið sitt, þar sem
endalaus tækifæri gefast til
leynifunda, garðveislna og gleði
með vinunum.
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STÚDENTAGJAFIRNAR FÁST
HJÁ JÓNI OG ÓSKARI

Stúdentarósin 2011
úr 14 kt gulli

kr. 16.400
Stú
údentastjarnan 2011
úr 14 kt gulli

kr. 13.500
silfurhálsmen/-næla
3,3$5?7%:$f6ß$f



kr. 5.900

Munstur geta sprottið út frá ýmsu. Hér er prófíllinn af fólki úr daglegu lífi notaður til
þess að búa til hefðbundið munstur.

www.jonogoskar.is

LAUGAVEGUR / SMÁRALIND / KRINGLAN

Munstrin eru síðan yfirfærð á veggfóður.

Margslunginn textíll
●

Í nágrenni Borås í Svíþjóð er helmingur textílfyrirtækja landsins en borgin er leiðandi í
þróun textíls á heimsvísu. Þar er að finna ljósnæman textíl og ýmislegt fleira.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Textíll er óskaplega heillandi og margbreytilegt
efni. Það þykir einnig nemendum og stjórnendum
Háskólans í Borås í Svíþjóð, svo og iðnaðinum í
bænum. Í nágrenni Borås er helmingur textílfyrirtækja landsins. Þegar iðnaðurinn lagðist nær af
vegna flutnings framleiðslunnar til Asíu tóku framleiðendur, rannsakendur og skólar sig saman og
ákváðu að verða leiðandi í þróun textíls á heimsvísu.
Einn lykilþátturinn í þessu samstarfsverkefni er

háskólinn í Borås. Hann er þekktur fyrir framúrstefnulega hugsun og tæknilega getu. Verk líkt og
ljósnæmur textíll, textíll sem mælir hjartslátt og
skynjar ofnæmi og kælandi fatnaður eru allt afurðir
rannsóknaverkefna þaðan.
Hægt er að kynna sér málið nánar á www.smarttextiles.se og á meðfylgjandi myndum má sjá nokkur verkefni útskriftarnemenda háskólans.
Sigríður Heimisdóttir

Hér er kollur með áklæði sem breytir um lit eftir hitastigi.
Nokkrum sekúndum áður en myndin var tekin sat manneskja
á þeim hluta sem virðist munsturlaus. Þegar efnið kólnar
birtist munstrið aftur.

Að færa náttúruna inn í húsakynni fólks er algeng iðja en hér
sýnir einn nemandi nýja leið til þess.

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.

ÁRA

75

Það sparast pláss og tími
með lausnum frá Rými

– fyrir alla muni

Frábærar lausnir fyrir stofnanir, einstaklinga og fyrirtæki
Afmælistilboð á
hillum
-20%

•
•
•
•
•
•
•
•

Geymslu- og lagerhillur
Skjalaskápar á hjólum
Starfsmanna- og munaskápar
Verslunarinnréttingar
Gínur og fataslár
Lagerskúffur og bakkar
Ofnar og hitakerfi
Sorpílát - úti og inni

• Ráðgjöf
• Hönnun
• Sérsmíði
• Þjónusta

Erum flutt í Brautarholt 26, 105 Reykjavík, sími 511-1100 – rymi@rymi.is – www.rymi.is

1. vinningur
að verðmæti
350.000 kr.

ENNEMM / SÍA / NM46917

Fjöldi aukavinninga,
aukavinninga
m.a. kaffivélar frá
Heimilistækjum og
Heimilistækju
ársbirgðir af M
Merrild
eða Senseo kaffi

5

Safnaðu toppum af Merrild eða Senseopökkum og sendu til Merrild fyrir 16. júní.
Gullverðlaun að verðmæti 350.000 kr.
Tískuráðgjöf í heilan dag með Karli Berndsen, 100 þúsund kr.
úttekt í Debenhams, ársbirgðir af Merrild eða Senseo kaffi o.fl.

10 silfurverðlaun
Kaffivél frá Heimilistækjum og ársbirgðir af Merrild eða
Senseo kaffi.

20 bronsverðlaun
Ársbirgðir af Merrild eða Senseo kaffi.

Þægindin í fyrirúmi
MEÐ GÆÐAHÚSGÖGNUM FRÁ LÚR

Hvíldarstólar og sófar

Stærð: 181,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002
Fasteignamat: 37.150.000
Bílskúr: Já

Fjóluhlíð 16
220 Hafnarfjörður
Vel skipulagt einbýli á einni hæð

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Fasteignamat: 0

Sódóma Reykjavíkur
101 Reykjavík
Til sölu áhugaverður rekstur

Senter

Senter

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

Verð: 44.900.000

Um er að ræða samtals181,7 fm. einbýlishús á einni hæð með frístandandi bílskúr. Lóð er fullfrágengin,
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu, stór timburverönd og góð skjólgirðing. Gólfefnin eru sem hér segir:
Grágrýti á forstofu og gestasnyrtingu, svartur náttúrusteinn á eldhúsi og þvottarhúsi, baðherbergi er án
gólfefnis, gegnheilt niðurlímt Ybiraro á öllum öðrum rýmum. Góð eikar-eldhúsinnrétting með miklu
skápaplássi. Allar innihurðar og aðrir skápar eru sérsmíðaðir úr Öl. Úr eldhúsinu er innangengt í þvottarhús.
Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergi öll með skápum, 2 baðherbergi, sjónvarpshol, stofu, eldhús, Þvottarhús og
bílskúr. Í risi hússins er pláss sem nýtist sem geymslurými ca.6 fm sem ekki er skráð í fermetratölu FMR. Stutt
er í flest alla þjónustu,skóla og leikskóla.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is.

Flúðasel 14
109 Reykjavík
Góð íbúð með útleiguherbergi!!

Tónleika og skemmtistaður

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

gunnar@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR: Til sölu skemmtistaðurinn Sódóma Reykjavík við Tryggvagötu 22 í hjarta
Reykjavíkur. Skemmtistaður með leyfi fyrir allt að 240 manns.
Vinsæll staður fyrir tónleika, framhaldsskólaböll og fleira. Um er að ræða yfirtöku á langtíma leigusamingi auk
kaupa á lausamunum, húsgögnum, nýlegum tækjabúnaði, heimasíðu og fl. Miklir möguleikar í boði. Flott
tækifæri fyrir áhugasama aðila sem vilja eignast sinn eigin rekstur.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Opið
Hús

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

sodoma.is
www.facebook.com/sodomareykjavík

arg@remax.is

Stærð: 126,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1977
Fasteignamat: 19.400.000

Verð: tilboð óskast

Daggarvellir 5
221 Hafnarfjörður
Sérinngangur og sólpallur

Senter

arg@remax.is

Stærð: 128,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Fasteignamat: 23.450.000

Senter

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Opið hús á sunnudag kl 15.30 - 16.00

Sunnudaginn kl 17.00 til 17.30

Verð: 23.900.000

RE/MAX SENTER kynnir: Rúmgóða og vel skipulagða 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð í frekar litlu fjölbýli
ásamt stæði í bílgeymslu. 3 herbergi, stofa, eldhús og baðherbergi. Vel viðhaldin eign með góðu útsýni.
Sér þvottahús innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir sem hægt er að loka/opna. Á jarðhæðinni er
útleiguherbergi m/aðgang að snyrtingu. Stutt í flest alla þjónustu, skóla og leikskóla. Upplýsingar veitir
Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

Verð: 29.900.000

Íbúðin er með fyrsta flokks sérsmíðaðar innréttingar frá Trésmiðjunni Borg. Forstofa með flísum á gólfi
og skápum. Sjónvarpshol er með eikarparketi á gólfi og innfelldum tækjaskáp í vegg. Eldhús með
flísum á gólfi, stáltækjum, granítborðplötu, ofn í vinnuhæð, háfi og eyju.Þrjú herbergi með eikarparketi á
gólfum, stórir skápar í hjónaherbergi. Glæsilegt, flísalagt baðherbergi með sturtu og baðkari. Sérlega
björt stofa með eikarparketi á gólfi, kerta-arni og útgengi á stóran sólpall með skjólvegg.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
0
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
Stærð: 314,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 60.650.000
Bílskúr: Já

Hólmaþing 3
203 Kópavogur

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 16-16.30

Verð: 89.000.000

Glæsilegt hús á útsýnisstað
RE/MAX Senter og Þóra kynna stórglæsilegt hús á einstökum stað við
Elliðarárvatnið. Húsið er sérstaklega hannað til að nýta staðsetningu og
stórfenglegt útsýni yfir Elliðarárvatnið og fjallasýn í norður og austur með
miklum gluggum og veröndum.
Húsið og innviðir þess er vandað með sérsmíðuðum innréttingum úr liggjandi
eik frá Sérverk, á gólfum eru náttúruflísar og planka-parket úr eik frá Agli
Þóra Birgisdóttir
Árnasyni.
Sölufulltrúi
Eldhús sem er stórt og opið, vel búið tækjum frá Baumatic, liggur samhliða
7772882
rúmgóðri borðstofu með gluggum í norð-austur sem snúa út að vatninu.
thora@remax.is
Svefnherbergi eru þrjú í húsinu, tvö á efri hæð og eitt á neðri hæð.
Baðherbergi eru þrjú í húsinu, öll innréttuð á vandaðan og smekklegan máta.
Húsinu tilheyrir stór og góður bílskúr og rúmgóðar geymslur. Herbergi á neðri
Ástþór Reynir
hæð er stórt með sér baðherbergi og sérinngangi, einfalt væri að loka þar á
Lögg. fasteignasali
0
milli og gera að sér íbúð.
arg@remax.is
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða
thora@remax.is
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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■ Á SVALAVAKTINNI – Eftirminnilegar lýsingar frá Svala Björgvinssyni hin síðustu ár
„Þetta er náttúrulega Kárahnjúkastykki. Fullþroskað karldýr“.
„Vel gert hjá Howard. Þrjú víti í röð
og kennir þeim að kaupa einhverjar
aðrar kartöflur heldur en þessar.“
„Kemur ekki minn maður, pennavinur til margra ára, setur niður þrist
og honum finnst þetta ekki einu
sinni fyndið. Hann bara setur þetta
niður, segir namminamm og takk
fyrir túkall.“
„Rasheed, það þarf einhver að setja
kælipoka ofan í stuttbuxurnar hans
til að róa hann. Það að jafnaði róar
menn og dreifir huganum.“

„Fisher, minn maður, maður. Hvílíkur gangster maður. Þvílíkt ofurmenni. Við erum að tala um starfsmann mánaðarins, maður. Hann
bara smellir upp, snarörvhentur
maður, og setur niður þrist.“
„Þetta er maður fullhlaðinn af
tröllamjöli.“
„Þetta er náttúrulega alvöru kengúra. Algjörlega toppmaður.“
„Allir að hitta og þá eru þeir bara
eins og góð kjötsúpa; full af kryddi
og áhugaverðum bitum.“
„Þetta er að fara alla leið. Alla leið
á Bíldudal.“

„Lakers-liðið, það er bara eins og
þeir hafi farið í vitlaus undirföt. Þeir
geta ekki neitt. Það þarf að hringja í
þessa menn.“
„Það er engin vitleysa í þessu. Enginn ísbjörn. Og enginn tollur.“
„Þessi troðsla hjá Kevin Durant
er alveg fáránleg. Það er í raun
móðgun við þessa troðslu að reyna
að lýsa henni.“
„Gasol ákveður að setjast inn í teig.
Jafnan ekki góð ákvörðun.“
„Hann er eins og góð afmælisterta –
mættur á svæðið“.

„Þessi maður getur ekki verið
heimatilbúinn. Það þarf eitthvað
undraduft í svona menn.“

„Það eru forréttindi að hafa svona
snjalla menn á bekknum, hugaða og
kurteisa.“

„Áhugavert hvað hann er örvhentur.“

„Nú fer hann bara upp af fullum
krafti og kemur með stóriðjutroð.
Ekkert majónes, bara fullur styrkur
og fullt af kryddi.“

„Einhverra hluta vegna stendur
hann þarna úti á miðjum velli eins
og hann sé að bíða eftir strætisvagni.“
„Þetta er náttúrulega bara vínarbrauð.“
„Stojakovic stígur út af. Það má ekki
í þessari íþrótt jafnvel þótt menn
séu með huggulegan skeggvöxt.“

„Tapaður knöttur. Þetta er náttúrulega lögreglumál. Spurning um
að fá lögreglukórinn í hálfleik til að
taka eitt lag yfir þessu.“
„Þetta er ekki úr Kolaportinu –
þetta er alveg rándýrt.“

Stóriðjutroð og ekkert majónes
Síðustu árin hefur Svali Björgvinsson hlotið mikla athygli fyrir frumlegar og bráðskemmtilegar lýsingar á körfuknattleiksleikjum í
sjónvarpi. Kjartan Guðmundsson og Stígur Helgason ræddu við Svala og rifjuðu upp eftirminnileg ummæli hans úr lýsingum.

Þ

að er hreinlega vegna
barnslegrar ástríðu
fyrir leiknum sem
lýsingarnar grautast
út með þessum hætti.
En þetta eru engin
vísindi. Ég er bara að lýsa körfubolta,“ segir Svali Björgvinsson,
fyrrum landsliðsmaður í körfuknattleik, en lýsingar hans á
körfuboltaleikjum á Stöð 2 hafa
notið vinsælda síðustu ár og hlotið
gríðarlega athygli. Þykir mörgum
Svali öðrum fremri í að koma til
skila spennunni sem fylgir leiknum með óvenjulegu og kjarnyrtu
orðfæri og jafnvel skáldlegum
orðatiltækjum.
Svali bætir við að vissulega
undirbúi hann sig vel fyrir beinu
lýsingarnar og sá undirbúningur hafi í raun hafist þegar hann
hóf að fylgjast með körfuknattleik fyrir 36 árum. „Ég hef líka
reynt að átta mig á því hvað mér
líkar og mislíkar í fari annarra
lýsenda. Guðni Kolbeinsson, þýðandi og snillingur, var að mínu
mati meistari lýsinganna. Guðni
spilaði körfubolta með ÍR á sínum
tíma og bar búninginn vel, og svo
lýsti hann nokkrum leikjum þegar
RÚV sýndi körfuboltaleiki í eldgamla daga. Það var þá sem ég fór
að átta mig á því að hægt væri að
skreyta lýsingarnar með skemmtilegri orðanotkun,“ segir Svali og
nefnir sem dæmi að einn frasi frá
Guðna sé í miklu uppáhaldi hjá
sér; að ákveðin skot séu „býsna
víðsfjarri“.

Leiðist þýddir hækjufrasar
Svali telur mikilvægt að reyna
eftir fremsta megni að tala hreint
og kjarnyrt íslenskt mál í sínum
lýsingum. Til að mynda leiðist
honum hækjufrasar sem þýddir
eru úr ensku á borð við „að stíga
upp“, eða „step up“ á ensku. „Það
er hægt að koma þessari hugsun
eða fyrirbæri frá sér með einföldum hætti á íslensku. Það þarf
ekki að klæmast með orðskrípi til
þess.“
Hann segir einnig mikilvægt
að lýsandinn sjálfur hafi gaman
af því sem hann gerir, enda sé

TROÐKVARÐARNIR ÞRÍR
„Troð eru augljóslega þrívíddarfyrirbæri,“ segir Svali þegar hann er beðinn
um að útskýra sum orðanna sem hann notar gjarnan yfir misvel heppnuð
tilþrif körfuboltamanna. „Þau skiptast í kraft, viðhorf/skilaboð og fagurfræði.
Þetta reyni ég að skilgreina á kvarða,“ útskýrir Svali. Hér á eftir fara kvarðarnir þrír, ásamt útskýringum Svala þar sem þær eiga við.
KRAFTUR:
1. Nudd/klapp
2. Majónestroð – „Kom þegar Gunnars-majones var þema dagsins og lýsir
vel slepjulegu troði sem er engum til sóma. Hvorki viðkomandi leikmanni,
né fjölskyldu hans. En viðkomandi leikmaður telur sig vera að gera eitthvað
uppbyggilegt, en safnar bara fitu til lengri tíma.“
3. Iðnaðartroð – „Troðið meira af skyldurækni en af ástríðu.
Leikmaður veit að fólk borgar sig á völlinn til að sjá
troð, en það vantar bæði kraft og viðhorf í allt fas
viðkomandi. Viðkomandi uppfyllir troðskyldur sínar,
en ekkert meira.“
4. Stóriðjutroð
5. Kárahnjúkatroð
6. Risaeðlutroð
7. Fellibylur
ORÐATILTÆKI Svali Björgvinsson segir Guðna Kolbeinsson þýðanda hafa verið

mikinn áhrifavald á íþróttalýsingar sínar. Frasinn „býsna víðsfjarri“ eigi til að mynda
rætur sínar að rekja til Guðna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

það lykillinn að árangri í flestu
sem mannskepnan tekur sér fyrir
hendur. Hluti af því er að hafa
ákveðið þema í hverjum leik sem
hann lýsir. „Þessi þemu koma oft
þegar ég er á leiðinni að lýsa og
er að hugsa um daginn sem er að
líða. Oft eru þetta hvorki miklar
né djúpar greiningar og ég reyni
að koma þeim frá mér án þess að
það sé of skýrt. Raunar þarf sennilega áhugasaman bókmenntafræðing með mikið hugmyndaflug til
að átta sig á þeim tengingum sem
þar koma fram. Ég vil engum svo
illt að ég hvetji fólk til að reyna að
rýna í þær með vitrænum hætti
um miðja nótt. En þemað gerir
lýsinguna ögrandi fyrir mig,“
segir Svali og nefnir Lögreglukórinn, yfirlögregluþjóninn Geir Jón
Þórisson, kattasmölun og Gunnars-majónes sem dæmi um þemu
sem hann hefur bryddað upp á í
lýsingum sínum.
Aðspurður segir Svali marga
hafa haft samband við sig og lýst
yfir ánægju með lýsingarnar og
slíkt gleðji hans litla hjarta.

Margt óhollara en körfubolti
Síðustu árin hefur Svali lýst jafnt
íslenskum sem erlendum körfuknattleiksleikjum í sjónvarpi.
Hann segist finna fyrir auknum
áhuga á íslenska boltanum síðustu
ár, en auk þess sé þéttur hópur
sem ávallt fylgist með bandarísku
NBA-deildinni. „Fólk miðar oft
við þann tíma þegar Michael Jordan var upp á sitt besta, sem var
ákveðin hæð. En svo rísa önnur
stórstirni upp sem trekkja að, eins
og Lebron James. Þetta er mjög
skemmtilegt sjónvarpsefni og frábær íþrótt. Hver og einn verður að
hafa sína fíkn og margt er óhollara
en þessi fíkn.“
Lýsandinn spáir téðum Lebron
James og félögum hans í Miami
Heat sigri í NBA-deildinni í ár. „Við
í ferða- og menningarfélaginu Ýsa
í orlí, sem erum um tuttugu talsins, spáðum um úrslitin. Ég tippaði
á Miami og geri enn. En ég vona
samt að Dirk Nowitzki og Dallas
Mavericks vinni þetta. Það væri
gott fyrir boltann, því hann er ótrúlegur íþróttamaður,“ segir Svali.

„Svo eru mörg fleiri orð sem hafa verið notuð,
til dæmis eru Górillutroð og ruggustóllinn
mjög lýsandi. Þetta skýrir sig allt sjálft, en með
þessu er verið að fanga kraftinn í troðinu.“
VIÐHORF/SKILABOÐ:
1. Inniskórinn – „Í raun ekkert viðhorf, maður í innskóm á ekki mikið að rífa kjaft.“
2. Umhverfisvænt troð – „Ekki auka orka en samt alvöru.“
3. Ég-er-farinn troð – „Dæmigert viðhorf hjá barni sem ætlar að koma einhverju til skila, en fer svo aldrei neitt.“
4a. Er-enginn-heima troð – „Þetta var þemað þegar virtur þingmaður sem
kaus að tilkynna að hann yrði ekki heima á afmælisdaginn sinn.“
4b. Á-einu-augabragði troð – „Lýsir því ef einhver veit ekki alveg hvað
hann er að gera en reynir að böðlast í gegnum aðstæður.“
4c. Sauðnautið – „Villt troð og sjaldgæft, en ekki endilega fallegt.“
5. Gillzeneggertroð – „Þegar leikmenn með mikla þörf fyrir athygli eru að
reyna mikið en tekst ekki alveg. En ég ber samt virðingu fyrir því að viðkomandi sé að reyna. Ekki endilega aumkunarvert, en samt á mörkunum.“
6. Flautuketill/skinkutroð.
7. Lögreglukórinn – „Þegar öllu er tjaldað til, ekkert sparað.“
8. Mjölnir – „Gamalt íslenskt orð yfir hamar Þórs.“
FAGURFRÆÐI/LISTFENGI
1. Snúður eða vínarbrauð – „Vísar til upprunans.“
2. Þarf-eitthvað-að-ræða-þetta? Troð.
3. Krydd
4. Kameljónið – „Einhver sem gerir eitthvað sem ég á ekki von á, aðlagast
umhverfinu með undraverðum hætti.“
5. Hámenningartroð – „Fagurfræðilega fullkomið og ætti að vera lokaatriði
á Listahátíð.“

- með þér alla leið -

Við leitum að ...
5 6 9 - 7 0 0 0 Síðumúli 13 www.miklaborg.is

... leigenda fyrir Espigerði.

Til leigu: 2ja herbergja, frábært útsýni, Laus strax
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson
í síma 899 3700 eða jason@miklaborg.is

... hæð á Seltjarnarnesi
með að lágmarki 3 svefnherbergjum og bílskúr í skiptum
fyrir 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á sama svæði.
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason
í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 3ja herbergja í póstnúmeri 101,105 eða 107.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

.... 3ja-4ra herb. íbúð í Kópavogi eða Garðabæ.
Ekki verra ef áhvílandi lán geta fylgt.
Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Margrét Kjartansdóttir
ritari

Kvistavellir

Vesturströnd 170 Seltj
Glæsilegt endaraðhús

Ný og fullbúin endaíbúð

254 m2 á 2. hæðum
Frábært útsýni
Mikið endurnýjað
Sólstofa og heitur pottur

Vandaðar innrétti. og gólfefni
4ra herbergja + bílskúr
Alls 159 m2
Tilbúin til afhendingar

v. 59,5m
Bárugata

101Rvk

Gott verð
112 Rvk
2ja herb

71 m2 jarðhæð með verönd
Sér inngangur
Stutt í all þjónustu

v. 19,9m

v. 16,8m

Andrésbrunnur
113 Rvk
Sérlega góð 4ra herb

Hamarsbraut 220 Hfj
Nýtt tvílyft einbýlishús

119 m2 í lyftuhúsi
Sérstæði í lokaðri bílageymslu
Gott skipulag
og vel umgengin eign

215 m2 vel skipulagt
4-5 svefnherbergi
Gróið hverfi, fallegt útsýni
Tilbúin til innréttinga.

v. 26,8m
Birtingakvísl 110 Rvk
Einstaklega vandað
raðhús
Vel skipulagt
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 45,0m

v. 55,0m
Samtún

105 Rvk
Efri sérhæð

3ja -4ra herb.
í fallegu velviðhöldnu húsi
Sérinngangi
Lokaður garður
Laus strax

að 4ra herbergja íbúðum með og án bílskúrs.
að 3ja herbergja íbúðum.
að íbúðum með miklum ákvílandi lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... 4ra herbergja íbúð í Hamrahverﬁ í Grafarvogi
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

.... 3ja-4ra herb. íbúð í Grafar- eða Norðlingaholti
með bílskúr eða stæði í bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

.. 2ja herbergja þjónustuíbúð í Reykjavík
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason
í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 2ja-3ja herbergja íbúð í Garðabæ eða Hafnarf.
fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

.... Rað, par eða einbýlishúsi í
Linda eða Salahverﬁnu í kópavogi
Ákveðinn kaupandi, sterkar greiðslur.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

v. 20,5m

Sólvallagata 101 Rvk
Hæð

Skildinganes

101 Rvk

Einstök eign á einstakri sjávarlóð

106 m2 hæð í 4 býli
Stórar stofur og eldhús
Nýlegir gluggar og gler
Frábær staðsetning

304 m2 með sólstofu
Tvær hæðir, sex svefnherbergi
Rúmgóð stofa
með stórum gluggum og arni
Æðisleg gróin og falleg sjávarlóð

v. 24,9m

Tilboð óskast

Espigerði

108 Rvk
Útsýnisíbúð

Glæsileg 3ja herbergja
herbe
herbergja
102 m2 á 8.
8. hæð
hæ
Falleg íbúð
Eftirsótt eign

v 25,9m
v.
9m

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is Síðumúla 13 108 Reykjavík Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

... umhverﬁs Háaleitisbraut,

með hugsanleg skipti í huga á 3ja herb. íbúð í sama hverfi.

Rósarimi

3ja herb
80 m2 3ja herb kjallari
Mikið endurnýjuð
2 góð svefnherbergi
Gott lán getur fylgt

221 Hfj

Skoðaðu Innlit
af þessari eign
á miklaborg.is
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Sjónarhorn
Ljósmynd: Vilhelm Gunnarsson

NÖTURLEGT Lítil lömb í öskubyl við bæinn Foss á Síðu skammt austan Kirkjubæjarklausturs.
Askan reyndist ungviðinu erfið en þessi lömb virtust spjara sig ágætlega.

Bjartir tímar
Núna er rétti tíminn til þess að mennta sig í
byggingagreinum, því bjartari tímar eru framundan.
Í Byggingatækniskólanum er hægt að læra:
•

Húsasmíði

•

Húsgagnasmíði

•

Málun

•

Múrsmíði

•

Tækniteiknun

•

Veggfóðrun og dúklagnir

Byggðu þína framtíð á starfsmenntun í byggingariðnaði.

Innritun stendur yfir á www.tskoli.is

www.tskoli.is
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1

HVERT BARN SKIPTIR MÁLI

-VERTU HEILLAVINUR

Adrianna flutti til Íslands frá Póllandi þegar hún var 13 ára. Á einu ári náði hún
frábærum tökum á íslenskunni og hefur verið foreldrum sínum ómetanleg aðstoð.
Barnaheill – Save the Children á Íslandi vinna að réttindum barna innflytjenda m.a.
með því að skapa þrýsting á stjórnvöld að bæta þjónustu við þann hóp og sporna
við brottfalli þeirra úr skóla. Öll börn á Íslandi eiga að njóta sömu réttinda og
möguleika. Taktu þátt í að efla mannréttindi barna með því að vera heillavinur.
Farðu á barnaheill.is og vertu heillavinur með
1.000 kr. framlagi eða meira á mánuði.

Alexander Petersson heillavinur
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KYLIE MINOGUE söngkona er 43 ára

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 28. MAÍ 1967

Merkisatburðir
640 Severínus verður páfi.
1118 Ísleifur Gissurarson biskup deyr í Skálholti.
1357 Pétur fyrsti verður konungur Portúgals.
1871 Parísarkommúnan fellur.
1971 Saltvíkurhátíðin hefst
en þar komu saman um
tíu þúsund unglingar og
skemmtu sér um hvítasunnuna.

„Markmiðið með vinnu minni er að skemmta fólki og láta það líta út fyrir að vera auðvelt, svo
ég býst við að það séu þeir þættir sem fólk sér sjaldnast sem gera mig stoltasta.“

1982 Fimmtán pólskir flóttamenn og átta börn
koma til Íslands. Helmingur hópsins var farinn
ári síðar.
1983 Eldgos hefst í Grímsvötnum í Vatnajökli en
stendur stutt yfir. Norræn dagblöð létu í ljós
ótta um að Vatnajökull
myndi bráðna og suðausturhluti Íslands færi
í kaf.

Íþróttafélagið Fylkir var stofnað
Íþróttafélagið Fylkir var stofnað 28. maí árið 1967 í
Árbæjarhverfi. Bar félagið reyndar í upphafi heitið
Knattspyrnufélag Seláss og Árbæjar, KSÁ, en það
nafn var talið óheppilegt og var því breytt í Fylkir
eftir að félagsmenn kusu það fram yfir nafnið Elliði.
Framfarafélag Seláss og Árbæjar vann að stofnun
Fylkis sem íþróttaerindreki félagsins, Theódór
Óskarsson, gerði meðal annars í samvinnu við börn
og unglinga í hverfinu. Fyrsta æfing félagsins var
haldin undir leiðsögn Þórólfs Beck 11. júlí 1968 á

velli fyrir ofan Rofabæ. Sigurjón Ari Sigurjónsson,
formaður Framfarafélagsins, sagði í samtali við
Þjóðviljann tveimur dögum síðar að þetta væri
upphafið að íþróttastarfi í hverfinu. Sigurjón tók
fram að í Árbæjar- og Seláshverfið væru fluttir
fjögur þúsund íbúar og drengirnir ættu óhægt um
vik að stunda æfingar með sínum gömlu félögum.
Skipulagt starf félagsins fór hægt af stað. Félagið
tefldi í fyrsta sinn fram liði í meistaraflokki árið
1972 og endaði í öðru sæti í þriðju deild.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Ólöf Ragnhildur
Guðmundsdóttir
frá Streiti í Breiðdal, síðast til heimilis
á Hrafnistu í Reykjavík,

lést að kvöldi föstudagsins 20. maí síðastliðinn.
Útför hennar verður frá Árbæjarkirkju mánudaginn
30. maí n.k. og hefst athöfnin kl. 13. Aðstandendur
vilja færa starfsfólki deildar A3 á Hrafnistu í Reykjavík
þakkir fyrir alúð og góða umönnun.
Dagný Stefánsdóttir
Magnús Jónsson
Unnþór Stefánsson
Margrét Guðlaugsdóttir
Stefán Stefánsson
Gunnar Stefánsson
Anna Þorgilsdóttir
Ása Björg Stefánsdóttir
Þórður Jónsson
Jóhanna Ósk Breiðdal
Jóhann Sævar Kjartansson
og fjölskyldur þeirra

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Lárus Árnason
frá Ási, Skagaströnd,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi laugardaginn
21. maí. Útförin fer fram frá Hólaneskirkju á Skagaströnd
mánudaginn 30. maí klukkan 13.00.
Sigurlaug Jónsdóttir
Kári Sigurbjörn Lárusson
Kristín Sigurðardóttir
Guðrún Ásdís Lárusdóttir
Ingimundur Bernharðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir færum við
öllum þeim sem sýndu okkur samúð,
hlýhug og vináttu og studdu okkur á
þessum erfiðu tímum við andlát og
útför elskulegs sonar okkar, bróður,
frænda og mágs

EKIÐ STRÆTÓ Í 40 ÁR Að sögn Jónasar voru strætóbílstjórar eins og hálfgerður þjóðflokkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÓNAS ENGILBERTSSON: HEFUR VERIÐ STRÆTÓBÍLSTJÓRI Í 40 ÁR

Voru kapteinar með kaskeiti
Jónas Engilbertsson heldur upp á fjörutíu ára starfsafmæli sitt hjá Strætó um
þessar mundir. Hann varð strætóbílstjóri 1. júní 1971. „Ég byrjaði í sumarafleysingum á leið tíu í Árbæ. Það er
búið að vera sumar hjá mér síðan.“
Þegar Jónas byrjaði hét fyrirtækið
SVR og voru vagnarnir að sögn oft
smekkfullir. „Neðra Breiðholtið var
komið og Árbærinn. Það var rétt byrjað að keyra upp í Fell, sendur bíll þangað á klukkutíma fresti,“ segir Jónas en
borgin hefur stækkað mikið og vegalengdirnar orðnar mun lengri. „Þetta
voru miklu styttri vegalengdir og jafnvel var farið heim í mat í hádeginu.“
Jónas hefur keyrt flestar leiðir síðan
hann byrjaði. „Í dag eru menn endalaust að fara á milli leiða og vagna,“

segir Jónas og heldur áfram: „Þetta
var mjög stabílt þegar ég byrjaði. Þá
voru menn yfirleitt á sömu leiðinni og í
sama vagni. Strætóbílstjórar voru eins
og hálfgerður þjóðflokkur, kapteinar
með sitt kaskeiti og þeir áttu bílana
nánast,“ upplýsir Jónas og bætir við
að þegar bílarnir fóru á verkstæði
hafi bílstjórarnir fylgt með. „Þeir
héngu yfir verkstæðismönnunum og
fylgdust með. Ég var reyndar aldrei
svo slæmur. Ég spurði þá stundum af
hverju þeir færu ekki bara með vagnana heim.“
En hvert er eftirminnilegasta atvikið sem þú hefur upplifað? „Á árunum
1977 og fram yfir 80 var Hallærisplanið samkomustaður unglinganna um
helgar. Þarna voru einhver hundruð

krakka sem tóku yfirleitt síðasta
strætó heim. Ég var þá á síðasta strætó
upp í Breiðholt sem var leið þrettán.
Vagnarnir voru alveg troðnir. Svo fóru
þeir að rústa vögnunum, rúður voru
brotnar, bjöllurnar voru rifnar niður
og sætunum var ýtt fram. Þetta gerðist nokkur skipti,“ segir Jónas, sem gat
ekkert annað en haldið áfram. „Það
þýddi ekkert að bíða eftir lögreglu sem
kæmi eftir fimmtán eða tuttugu mínútur.“
Jónas hefur starfað með mörgum í
gegnum tíðina. „Sumir voru í lengri
tíma en aðrir bara rétt millilentu. Ég
er alltaf að hitta einhverja sem muna
eftir mér. Það líður yfir þá þegar ég
segi þeim að ég sé þarna enn þá.“
martaf@frettabladid.is

Eyþórs Stefánssonar
Stekkjargötu 3, Neskaupstað.

Guð blessi ykkur öll.
Hallbjörg Eyþórsdóttir
Pálmi Þór Stefánsson
Ingibjörg Stefánsdóttir
og fjölskyldur

Stefán Pálmason
Guðrún Björg Víkingsdóttir
Ólafur Sveinbjörnsson

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug
vegna fráfalls Ásgeirs okkar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi

Dr. Erlendur Ásgeir
Júlíusson

Hilmar Ágústsson

GRANÍT OG LEGSTEINAR
Frí

á

n
letru

Fallegir legsteinar
á einstöku verði

Gjótuhrauni
8, 220
Hafnarfirði
Sími
571
0400
granit@granit.is
Gjótuhrauni
8, 220
Hafnarfirði
Sími:
571
0400,
legsteinar@gmail.com

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar mánudaginn
23. maí. Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju
föstudaginn 3. júní kl. 14.00.
Árný Friðgeirsdóttir
Ágúst Hilmarsson
María Ketilsdóttir
Jóhanna Hilmarsdóttir
Birkir Már Ólafsson
Hrönn Hilmarsdóttir
Rafn Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Studiegången 13, Gautaborg, Svíþjóð.
Guðrún Stephensen
Jökull Ásgeirsson
Júlíus Sigurðsson
Hildur Júlíusdóttir
Júlíus Þór Júlíusson
Davíð Júlíusson

Jóhanna Ellý Sigurðardóttir
Íris Guðrún Ragnarsdóttir
Kristín Inga Guðmundsdóttir

ru
tó pp
i S a u nn
sk hit uri
En in vet
liðrir
fy

g
da

dag

Sumarmótin

a1
úl
rm
Fo

Frá
19
9k
r. á

or
Valitinn
bikar

.á
kr
03
á2
Fr

Fæ
Ch rðu
rá ann Stö
sir el ð
f y , pl 2 S
lg ús po
ja. - o rt
g h . Go
Fæ
lið lf
r
ar
Ma ðu S
Ch n U t t ö ð
2
e
d
l
hli sea TV Spo
ðar TV , Li
r
rás og verp t 2.
ir f
oo
lT
ylg
V,
ja.

Úrslitakeppni
NBA
Hverjir verða meistarar í ár?

Copa
America
Fótboltaveisla á Sport 2 í júlí
Taktu þátt í fjörinu

ildin
e
d
a
r
a
Meistt í ágúst
hefs

S-Ameríka logar í Copa America, úrslitin
ráðast í NBA, Formúlan brunar áfram og
Pepsi-deildin tekur sér ekkert frí. svo er það
golfið, meistaradeildin og allt hitt.
Það er engin ástæða til að missa af
sjóðheitu sporti í sumar..

Horfðu hvar sem er
hvenær sem er
Færðu áskriftina í bústaðinn á 0 kr.
Helgaráskrift í bústaðinn á aðeins 1.990 kr.
Stöð 2 plús og Stöð 2 frelsi á VOD fylgir.

lf
o
G STÖÐ
TTÖÐ 2 VILD
Allt að 30% afsláttur af áskrift
+ 5% Stöð 2 punkta afsláttur

Pepsi-deildin

Þú safnar allt að 1.280
Stöðvar 2 punktum á mán.

Allt fyrir áskrifendur

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

28. maí 2011 LAUGARDAGUR

42

Fíladelfía fagnar á 75 ára afmæli
Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
dóttir, systir og tengdadóttir

Ragnheiður Jóna
Ármannsdóttir
Akraseli 6,

lést í faðmi fjölskyldunnar þann 25. maí. Útförin fer
fram frá Seljakirkju föstudaginn 3. júní kl. 11.00.
Þeir sem vilja minnast hennar láti líknarstofnanir
njóta þess.
Trond Are Schelander
Ármann Schelander
Knut Egil Schelander
Jan Olav Schelander
Katrín Eyjólfsdóttir
Eyjólfur Ármannsson
Synnøve Schelander Wang

Ármann Gunnlaugsson
Leif Ole Wang

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía heldur
upp á 75 ára afmæli sitt um helgina.
Af því tilefni verður efnt til fjölskylduhátíðar, söngsamkomu, hátíðarsamkomu og gospeltónleika. Allir eru boðnir
hjartanlega velkomnir í afmælið.
Farið verður í skrúðgöngu frá Fíladelfíu, Hátúni 2, klukkan 13 í dag og
mun lúðrasveit leiða gönguna.
Göngunni lýkur á Klambratúni þar
sem verður fjölbreytt dagskrá og boðið
upp á tónlist, útileiki, ýmsar þrautir og
andlitsmálun fyrir börnin. Ef veður
er slæmt flyst dagskráin í Fíladelfíukirkjuna.
Að lokinni útidagskránni verður
boðið upp á súpu í kirkjunni klukkan
17. Klukkan 19 hefst söngsamkoma þar
sem lögð verður áhersla á sígilda sálma.
Sérstök hátíðarsamkoma verður
síðan á morgun í Fíladelfíu. Að lokinni
samkomunni verður samkomugestum
boðið í afmæliskaffi. Á sunnudagskvöld,
klukkan 20.00, verða haldnir vortónleikar Gospelkórs Fíladelfíu og saga
kórsins rifjuð upp í tali og tónum.

HÁTÍÐ Í BÆ Hvítasunnukirkjan Fíladelfía við Hátún 2 heldur upp á 75 ára afmæli sitt í dag og á

morgun.

Mamma mía í Gaflaraleikhúsið
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Konráð Páll Ólafsson
Asparási 2, Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 25. maí.
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju
föstudaginn 3. júní kl. 15.00.
Ingigerður St. Óskarsdóttir
Guðjón Árni Konráðsson
Teresita Ragmat
Jóna Ósk Konráðsdóttir
August Håkansson
Guðmundur Kr. Konráðsson Krittiya Huadchai Konráðsson
barnabörn og langafabörn

Leikfélag Vestmannaeyja hefur sýnt
söngleikinn Mamma mía - Séns á
skrens síðustu tvo mánuði við góðar
undirtektir og hefur þegar slegið áratuga aðsóknarmet.
Í tilefni hundrað ára afmælis félagsins mun íbúum höfuðborgarsvæðisins
gefast kostur á að sækja sýninguna en
hún verður sýnd í Gaflaraleikhúsinu
um næstu helgi. Söngleikurinn byggir á samnefndri kvikmynd sem naut
gríðarlegra vinsælda fyrir nokkrum
árum en verkinu hefur verið breytt og
það staðfært til samræmis við íslenskan raunveruleika. Þegar er uppselt á
sýninguna 27. maí en aukasýning verður 28. maí klukkan 15.
SÍVINSÆL Sýning Leikfélags Vestmannaeyja
byggir á bíómyndinni Mamma Mia þar sem
lög ABBA-flokksins eru liggja til grundvallar.

Ítölsk menningarhátíð Brjóstagjöf í
öndvegi
í Salnum í Kópavogi
Elsku litli strákurinn okkar og bróðir

Vilhelm Þór
Guðmundsson
lést af slysförum 22. maí síðastliðinn. Útför hans fer
fram 1. júní kl. 13.30 frá Selfosskirkju.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en
við foreldrar hans viljum benda á styrktarreikning
Vilhelms Þórs sem ætlaður er til tækjakaupa fyrir
björgunar- og skyndihjálparstörf í Árborg.
kt. 010581-5089 rkn. 0325-13-701205.
Elísa Björk Jónsdóttir
Guðmundur Friðmar Birgisson
Sóley Björk Guðmundsdóttir
Tómas Valur Bjarkason
Aníta Björg Benjamínsdóttir

Íris Rán Símonardóttir

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

Ingibjörg Jóhanna
Þórðardóttir Hansen
Ægisstíg 1, Sauðárkróki,

lést á Sjúkrahúsi Skagfirðinga sunnudaginn 22. maí
síðastliðinn.
Jóhannes Friðrik Hansen
Kolbrún Hansen
Guðni Pálmi Oddsson
Þórður Hansen
Edda Lúðvíksdóttir
Elín Jósefína Hansen
Ingimundur Tómasson
Árni Hansen
Sigríður Ragna Hansen
Ingimundur Ingvarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ítalska félagið á Íslandi stendur fyrir
hönnunar- og listasýningu í Salnum,
Kópavogi. Sýningin verður opnuð á
morgun, sunnudag klukkan 16 til 19 en
hún er liður í hátíðahöldum í tilefni þess
að 150 ár eru liðin frá sameiningu Ítalíu
í eitt ríki.
Bæði ítalskir og íslenskir listamenn og
hönnuðir taka þátt í sýningunni. Þar á
meðal húsgagnahönnuðurinn Fabio Del
Percio með Hver? Design, fatahönnuðinn
Malea Modarte, aðalfatahönnuður B!B!,
listmálararnir Hulda Hlín Magnúsdóttir
og Carmela Calimera, skartgripahönnuðurinn Puella og grafíski hönnuðurinn
7vicocrema.
Tónleikar Ítalsk/íslenska tríósins
Delizie Italiane hefjast klukkan 20 en
boðið verður upp á fordrykk fyrir tónleikana. Klukkan 20.40 verður gert hlé
og boðið upp á veitingar frá Calabria í
Suður-Ítalíu. Klukkan 21 verður tilkynnt
hvaða íslensku stuttmyndir munu taka
þátt í alþjóðlegri stuttmyndahátíð í Róm
og klukkan 21.15 hefst síðari hluti tónleikanna. Aðgangur er ókeypis.

ÍTALÍA Ítalska félagið á Íslandi stendur
fyrir hönnunar- og listasýningu í Salnum á
morgun í tilefni af því að 150 ár eru frá sameiningu Ítalíu í eitt ríki.

Eiginkona mín og elskuleg móðir
okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jónasína Jónsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, Reykjavík,
áður Dvergabakka 32, Reykjavík,

lést mánudaginn 23. maí. Jarðarförin fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 3. júní kl. 11.
Geir Þórðarson
Þór Geirsson
Dagbjört Berglind Hermannsdóttir
Örn Geirsson
Vilborg Helga Júlíusdóttir
Ásgeir Geirsson
Ólöf Örvarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Fjórða Norræna Brjóstagjafarráðstefnan verður haldin á Grand Hóteli í
Reykjavík dagana 31. maí og 1. júní. Hún
er haldin annað hvert ár á Norðurlöndunum og er þetta í fyrsta skipti sem hún
er haldin á Íslandi. Félag brjóstagjafarráðgjafa á Íslandi hefur umsjón með
ráðstefnunni í samstarfi við Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Landlæknisembættið og Háskóla Íslands.
Ráðstefnan er ætluð heilbrigðisstarfsfólki sem starfar við og hefur
áhuga á brjóstagjöf. Aðalfyrirlesarar
eru Catherine W. Genna frá Bandaríkjunum, höfundur bókanna Supporting
Sucking Skills in Breastfeeding Infants
(2008) og Selecting and Using Breastfeeding Tools (2009) og Inga Þórsdóttir
Dr. Med. Sci., prófessor við matvæla- og
næringarfræðideild Háskóla Íslands.
Auk þess munu fyrirlesarar koma víðs
vegar að og halda erindi. Kynntar verða
nýjustu rannsóknir á sviði brjóstagjafar og fjallað um stöðu brjóstagjafar á
Norðurlöndunum. Einnig verða kynntar nýjustu tölur um tíðni brjóstagjafar
á Íslandi.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför móður
okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu

Ástríðar H. Andersen
Gunnar Þ. Andersen
Margrét Kr. Gunnarsdóttir
Þóra Andersen
Roger Schneider
Victoria Ástríður Andersen
Tiffany Louise Andersen
Eric Ian Andersen
Richard Vilhelm Andersen
Christopher og Alexander Farrington.

01/6/"3
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Opið hús
laugard. og sunnud.
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6QQMJG¡V WFSTMVO l TFN MÉUUJS ÉS MÍç¡ NF¡ CÍMOVN

Opnunartilboð alla helgina.
q "MMBS WÔSVS NF¡   BGTMUUJ

Verslunin er hluti af Mekonomen sem er stærsta fyrirtæki á
Norðurlöndum í sölu á bílavörum og varhlutum.

Fornbílaklúbburinn
kemur við
á laugardeginum
kl. 14 -16

Bílavörur – Varahlutir – Original hlutir – Boddyhlutir – Bílrúður –
3BGHFZNBS l 1ØTULFSç l %FLL l 0MÍVS l "VLBIMVUJS l 4ÉSQBOUBOJS
7BSBIMVUJS Í sPSHJOBMh H¡VN

5IVMF 1BDJçD 

(MPCBM SBGHFZNBS

Ekki skemmir 15% opnunarafsláttur

15% opnunartilboð
Verð kr. 86.672,-

3 ára

Opnunartilboð kr.

15%

73.671,-

q 5BLUV NF¡ ÉS BGTMÂUUBSLPSU PH GSBNMFOHEV PQOVOBSUJMCP¡J¡ VN WJLV
q 0QOVOBSBGTMÂUUVS Â XXXNFLPOPNFOJT ØU BMMB OTUV WJLV

Opnunartilboð á vefnum:
Jafnframt að opna verslunina í Garðabæ þá opnum
við vefverslun á www.mekonomen.is .
Bílavörur og varahlutir, 183.000 vörutegundir.
Þú færð 15% afslátt í vefverslunini til 5 júní.

Okkur hlakkar til að sjá þig!

Opnunartilboð

ábyrgð
á varahlutum

Castrol Magnatec 5W-40 4L
Syntetisk olía fyrir nútíma bíla

Verð kr. 8.765,Opnunartilboð kr.

q 1BOUB¡V WÔSVS VN IFMHJOB PH Ø GS¡   PQOVOBSBGTMÂUU

'BDPN WFSLGSJ

7.450,-

15%

$BTUSPM 1PXFS (14 -

Opnunartilboð

Mótorhjóla olía

Verð kr. 1.666,Opnunartilboð kr.

Bónvörur frá Sonax
og Mekonomen

Thule hjólafesting
á kúlu.

Verð kr. 15.471,Opnunartilboð kr.

1.416,Mekonomen 40

13.150,-

Er barn í bílnum
4UJTQØ¡J

Ver

15%
Opnunartilboð

Verð kr. 4.743,Opnunartilboð kr.

4.032-

Bílaverkstæði
Hafsteins
Smiðsbúð 2
Sími 578 0858

Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 527 2300

7J¡MÉUUVNÉSMÍç¡NF¡CÍMOVN

Fagaðilar
Mekonomen er brautryðjandi
í þjónustu við fagaðila.
Allir fagaðilar í viðgerðum og rekstri á
bílum og tækjum geta nýtt sér
þjónustu okkar.
Hafðu samband og vertu með frá upphafi.
Sími 527 2300 eða gardabaer@mekonomen.is.
Meira en 12000 fagaðilar á
Norðurlöndum nota MekoCat daglega.

Við léttum þér lífið með bílnum

Verslun og verkstæði

Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 527 2300

MekoCat
Hvað er MekoCat
q °.FLP$BUçOOVSØ
7BSBIMVUJ#PEEÜIMVUJ1ØTULFSç
-KÒTl4QFHMBl3Ø¡VS
0MÍVS%FLLl%SÂUUBSCFJTMJ
7FSLGSJl4ÉSWFSLGSJ3FLTUSBSWÔSVS PHNBSHUèFJSB
q ØHFUVSTÉ¡IWB¡BWÔSVSQBTTBÍIWFSOCÍMGZSJSTJH
q ØTÉS¡MBHFSTUÔ¡VOBÂ°TMBOEJPHÍ4WÍKÒ¡PHHFUVSQBOUB¡
WÔSVSGSÂCÂ¡VNTUÔ¡VNCFJOUØS.FLP$BU
q ØTÉS¡WFS¡J¡ÍÍTMFOTLVNLSÒOVN
q 7J¡LFZSVNWÔSVSOBSØUUJMWFSLTU¡BÂ3FZLKBWÍLVST
W¡JOV TÉFTTÒTLB¡
q ØTQBSBSÉSUÍNBPHQFOJOHBNF¡WÍB¡WFSTMBCFJOUÂ
MekoCat
q .FLP$BUFSÔèVHUIKÂMQBSULJ
q °HFHOVN.FLP$BUHFUVSØGFOHJ¡BVLJOB¡HBOHB¡KÒ
OVTUVTLP¡VOVN SBGNBHOTUFJLOJOHVNPHOÂLWNVN
ULOJVQQMÜTJOHVN
ØHFUVSTLSÂ¡JHTFNOPUBOEBÂPQOVOBSIÂUJ¡JOJ
)BG¡VTBNCBOEFGØTÉS¡ÉSFLLJGSUB¡LPNBPHWJ¡
TLSÂVNJH
4LSÂOJOHPHOPULVOÂ.FLP$BUFSÉSB¡LPTUOB¡BSMBVTV
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WWW.BUILDYOURWILDSELF.COM er skemmtileg
síða þar sem krakkar geta búið til eigin furðuveru. Þau geta
valið milli búks, andlitsdrátta, hárs og útlima.

krakkar@frettabladid.is

Friðrik Dór tónlistarmaður er lítill prakkari.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VILDI VERÐA BANKASTJÓRI
Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór ætlaði að verða bankastjóri þegar hann yrði stór.
Hann er hættur við það og semur lög í staðinn. Uppáhalds maturinn hans er lasanja og hann gerir sjaldan prakkarastrik.
Hvað ertu gamall? Ég er 22 ára.
Í hvaða grunnskóla varstu? Setbergsskóla.
Spilarðu á hljóðfæri? Já, ég spila
á trommur en kann líka á gítar
og píanó.

Kennari: Hvar er heimaverkefnið þitt?
Nemandinn: Ég tapaði því í
slag við krakka sem sagði að
þú værir ekki besti kennari
skólans.
Kennari: Ef 1 + 1 = 2 og 2 + 2
= 4, hvað er þá 4 + 4?
Nemandinn: Þetta er ekki
sanngjarnt. Þú svarar auðveldu spurningunum og lætur
okkur svara þeirri erfiðu.

Hvað er það versta sem þú
finnur í skólamötuneyti?
Matinn.

Hvað langaði þig að verða þegar
þú yrðir stór? Þegar ég var lítill
sagðist ég alltaf ætla að verða
bankastjóri. Í dag hef ég samt
engan áhuga á því!

Af hverju gengur þér ekki vel
í sögu?
Af því kennarinn er alltaf að
spyrja mig að einhverju sem
gerðist áður en ég fæddist.

Er gaman að vera frægur? Það
er allavega gaman að vera ég.

Hvernig ljós notaði Nói um
borð í örkinni?
Flóðljós.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Ég
á mér svo sem ekkert uppáhalds
lag, en lag sem ég hlusta mikið á

Hver er uppáhaldstónlistarmaðurinn þinn? Úff, ég veit
ekki. Ég ætla að segja Kanye
West.

Þó svo að
tæknilega sé
hvorugur þeirra litur,
þá eru mínir uppáhalds „litir“ svartur
og hvítur, FH litirnir.
En ef ég yrði að nefna
alvöru lit þá er yrði
það blár, því varabúningur FH er blár.
þessa dagana heitir Má ég koma
heim og er eftir Blaz Roca.
Semurðu öll lögin þin sjálfur?
Ekki alveg öll nei, en langflest.
Hefurðu lært söng? Nei, ég get
ekki sagt það, en ég hef vissulega fengið tilsögn.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Í hvaða stjörnumerki ertu? Ég
er Vog.
Hver er uppáhaldsmaturinn
þinn? Lasanja finnst mér rosalega gott.
Hver er uppáhaldsliturinn
þinn? Þó svo að tæknilega sé
hvorugur þeirra litur, þá eru
mínir uppáhalds „litir“ svartur og hvítur, FH-litirnir. En ef
ég yrði að nefna alvöru lit þá er
yrði það blár, því varabúningur
FH er blár.
Hvert er mesta prakkarastrik sem þú hefur gert? Ég
var rosalega lítið í þeim og er
enn mjög lítið í þeim. Ætli mitt
versta prakkarastrik hafi samt
ekki verið þegar ég og vinur
minn á leikskóla tókum okkur
til og fórum að henda steinum í
bíla. Það var ekki sérlega sniðugt.

HITT OG ÞETTA
AFMÆLISVEISLA Stöð 2

Köngulóarsamloka
Fyrir 1

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

www.listahatid.is

1 rúnstykki að eigin vali
1 msk. sveppaostur
1 sneið spægipylsa
4-5 maísbaunir
8-10 strá af vorlauk
2 litlir bitar af gulrót,
þunnt skornir
Aðferð: Skerið rúnstykkið í
tvennt og smyrjið það með
sveppaosti. Setjið spægipylsuna á milli og raðið vorlauknum ofan á pylsuna og
látið

hann skaga út fyrir brauðið
báðum megin þannig að
laukurinn komi út eins og
köngulóarlappir. Lokið rúnstykkinu og skreytið loks
andlit köngulóarinnar með
því að raða maísbaununum í
röð fyrir „tennur“ í miðju rúnstykkisins og notið gulrótarbitana fyrir augu. Gott er að
stinga maísbaununum sem
og gulrótarbitunm aðeins inn
í brauðið þannig að það
haldist betur.

heldur heljarinnar
veislu í Fjölskylduog húsdýragarðinum í dag í tilefni af
25 ára afmæli sínu.

EKKI SNERTA JÖRÐINA
Í Þjóðminjasafni Íslands
stendur yfir sýningin Ekki
snerta jörðina en þar má sjá
hvernig tíu ára börn leika
sér.

VORSÝNING
FJÖLNIS
Fimleikadeild Fjölnis
stendur fyrir vorsýningu í Íþróttamiðstöðinni í Dalhúsum í Grafarvogi
á morgun klukkan 11
og 13.

39 46.
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Fótboltaskór úr leðri. Stærðir: 40-46.
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LÁRÉTT
2. ómskoðun, 6. gat, 8. forsögn,
9. þunnur vökvi, 11. fyrir hönd, 12.
dótarí, 14. viðburður, 16. frá, 17.
skammstöfun, 18. magi, 20. samtök,
21. sál.
LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. sjúkdómur, 4. skynja, 5.
lík, 7. olíuvaxefni, 10. fálm, 13. því
næst, 15. útungun, 16. upphrópun,
19. til dæmis.
LAUSN

Vor og hús
BAKÞANKAR
að fer óneitanlega pínulítið í taugarnar
Davíðs Þórs
á mér þegar Íslendingar dæsa og stynja
Jónssonar af aðdáun á útlensku náttúrufari. „Sjáðu

Þ

hvað vorar snemma!“ „Sjáðu kirsuberjatrén í blóma!“ „Finndu hvað það er orðið
heitt strax í maí!“ Mér finnst það satt best
að segja ekkert merkileg uppgötvun að
það sé hlýrra í veðri sunnar á hnettinum.
Reyndar vil ég ganga lengra og segja að
íslenskt vor sé mun undursamlegra fyrirbæri. Það er miklu stórfenglegri vitnisburður um sigur lífsins á dauðanum, sigur
hins mjúka á hinu harða, þegar brothætt,
íslensk grasnál byrjar að stingast upp úr
miskunnarlausum freranum heldur en
þegar hnausþykkur frumskógargróður
dafnar í loftslagi þar sem varla er hægt
að reka kústskaft í jörðu án þess að það
laufgist. Lítill og aumur geldingahnappur vinnur miklu meira afrek með því að
skjóta rótum í hrjóstruga, íslenska urð
heldur en suðræn og litfögur lilja
vinnur með því að blómstra
við þau skilyrði sem jurtagróðri eru einmitt hve
hagfelldust.

LÁRÉTT: 2. ómun, 6. op, 8. spá, 9.
lap, 11. pr, 12. drasl, 14. atvik, 16. af,
17. ofl, 18. hít, 20. aa, 21. andi.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. ms, 4. upplifa,
5. nár, 7. parafín, 10. pat, 13. svo, 15.
klak, 16. aha, 19. td.

2

1

21

FRÁBÆRT
SAP STARF

ÞAÐ sama gildir um hús.
Reykjavík er vissulega
ósköp fátækleg og ómerkileg sé hún borin saman
við miðaldabyggingar

Íslandspóstur leitar að forritara
Starfið felst í forritun, hönnun og viðhaldi á nýjum og eldri
sérhönnuðum tölvukerfum í SAP og tengingar við önnur
kerfi í samvinnu við aðra starfsmenn.

evrópskra menningarborga. En mér finnst
það eiginlega líka segja sig sjálft að valdhafar hafi getað bruðlað og sóað miklu
meira í íburðarmikil glæsihýsi þar sem
milljónir manna í gjöfulu og frjósömu
landi voru arðrændar og kúgaðar öldum
saman heldur en hér á mörkum hins byggilega heims þar sem nokkur þúsund sálir
hímdu við hungurmörk kynslóð fram af
kynslóð og eina nýtilega byggingarefnið
var jörðin undir fótunum á þeim.

VIÐ ættum ekki að dást að konungshöllunum og dómkirkjunum sem reistar voru
úr blóði og svita sveltandi alþýðu undir
rassgatið á fólki sem aldrei þurfti sjálft að
dýfa hendi í kalt vatn fyrir munaðinn og
hóglífið sem það naut. Ég efast um að það
hafi verið ömurlegra hlutskipti að veslast
upp úr hungri og vosbúð í íslenskum afdal
heldur en í skítugri, erlendri stórborg á
tröppum gullbryddaðra glæsihalla, ég tala
nú ekki um meintra guðshúsa. Í Reykjavík
er ekki mannslíf á bak við hvern múrstein,
ekki tár og þjáning nafnlauss forföður á
bak við hverja ufsagrýlu eða lágmynd á
húsgafli. Reykjavík geymir fáar byggingar
reistar á valdníðslunni sem kúguð alþýðan sætti öld fram af öld. Glæsihýsin sem
kóngurinn byggði úr blóði og svita, tárum
og þjáningu forfeðra okkar eru allar í
Kaupmannahöfn.

Hæfniskröfur:
• SAP ABAP forritunarkunnátta
• Góð þekking á SQL fyrirspurnarmálinu og
reynsla í forritun
• Þekking á HTML, WML og vefforitun í .Net
nýtist einnig

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Værirðu til í að hætta
þessu banki?!
Ég er að reyna að
hlusta á smá tónlist!

Leitað er að lausnamiðuðum sérfræðingi með metnað til
árangurs í starfi. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í
vinnubrögðum, samstarfsvilja og hæfni til að vinna í hópi.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk. Gengið verður frá
ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ.
Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er
frá kl.13–15. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár ásamt
meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

www.stra.is

Íslandspóstur er

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sko! Það tók
Nokkrar
þig ekki nema
mínútur
nokkrar mín- sem ég hefði
útur að hjálpa getað notað
mér með
í menntun
diskana.
mína.

Þannig að
nú er ég
ábyrg fyrir
einkunnum
þínum.

Á mínum aldri hætta heilafrumurnar
að starfa og boð til heilans verða slöpp
þegar flæði upplýsinga er stöðvað með
þessum hætti.

Bara
þeim
slæmu.

• Framsækið og kraftmikið fyrirtæki
• Áreiðanlegt fyrirtæki á sviði dreifingar-, samskipta- og
flutningalausna
• Fyrirtæki með öfluga og uppbyggilega starfsmannastefnu

Íslandspóstur hf. t Stórhöfða 29 t 110 Reykjavík t Sími 580 1000 t www.postur.is

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

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

Og í staðinn fyrir að
skipuleggja eitt
einangrunarskýli,
hafðu þau tvö.

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

■ Barnalán
Má ég taka Lóu með í
„sýndu og segðu“-tímann.
Kennarinn sagði að það
væri allt í lagi.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Gerðu
það?
Gerðu
það!

Jæja,
allt í lagi.

Þú hlýtur að vera mjög stolt
af litlu systur þinni fyrst þú
vilt taka hana með.

Öh....
Já...

...og ég er líka orðin þreytt
á því að Agnes fái alla
athyglina út af heimsku
músinni hennar.

$*$*$6(5g58**79$/
+(,0$2*Ì)5Ì,18
í~JHWXUYHULêDIVODSSDêXURJ|UXJJXUYLêJULOOLêPHê$*$JDVgUXJJXUXPDêî~HUW
DêQRWDJ êDY|UXRJDêî~IiLUJyêDîMyQXVWXîHJDUî~îDUIWiI\OOLQJXiJDVK\ONLê
KYRUWVHPî~QìWLUîpUKHLPVHQGLQJDUîMyQXVWXiK|IXêERUJDUVY êLQXHêDîHJDUî~
KHLPV NLUV|OXDêLOD$*$6HPVW UVWLV|OXDêLOLSUySDQJDVViQRUêXUO|QGXQXPEìêXU
$*$XSSiPDUJDUVW UêLURJJHUêLUJDVK\ONMD6pUIU êLQJDU$*$JHWDYHLWWîpU
JyêUiêXPKYDêDK\ONLKHQWDUEHVWPLêDêYLêDêVW êXURJKYHUQLJEHVWHUDê
PHêK|QGODSUySDQJDV
)DUêXiZZZJDVLVRJÀQQGXQiO JDQV|OXVWDêHêDV NWX
|U\JJLVOHLêEHLQLQJDURJIiêXXSSOìVLQJDUXP$*$JDV

ÍSAGA ehf. • www.gas.is
Breiðhöfða 11 • 110 Reykjavík • Sími 5773000
6|OXDêLODUÌ6$*$HKIiK|IXêERUJDUVY êLQX
Ì6$*$%UHLêK|IêDRJ(\UDUWU|ê+DIQDUILUêL9HUVODQLU%<.2$WODQWVROtD.ySDYRJVEUDXW
8PERêVPHQQÌ6$*$HKIiODQGVE\JJêLQQL
6HOIRVV9pODYHUNVW êLíyULVV9HVWPDQQDH\MDU1HWDRJNDUDYHUNVW êL1HWKDPDUVV6DXêiUNUyNXU%\JJLQJDUY|UXGHLOG.DXSIpODJV6NDJILUêLQJD
V5H\êDUIM|UêXU/DQGIOXWQLQJDU²6DPVNLSVÌVDIM|UêXUíU|VWXU0DUVHOOtXVVRQKIV$NXUH\UL6DQGEOiVWXURJPiOPK~êXQKIV
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DRENGIR SYNGJA Drengjakór Reykjavíkur heldur vortónleika sína í Hallgrímskirkju í dag. Á dagskrá verða meðal annars verk eftir
Mozart og Pál Ísólfsson. Einnig verður flutt djassmessa eftir Bob Chillcot. Einsöngvari er Níels Bjarnason, meðleikari á orgel og píanó er
Lenka Mátéová og Friðrik S. Kristinsson stjórnar. Tónleikarnir hefjast klukkan 16 og fást miðar við innganginn.

menning@frettabladid.is

Störf fagstjóra í fræðigreinum
laus til umsóknar
Listaháskólinn auglýsir eftir umsóknum um störf fagstjóra
fræðigreina í tónlist, myndlist og hönnun/arkitektúr.
Fagstjórar fræðigreina skipuleggja og fara með umsjón
fræðikennslu innan viðkomandi deildar og bera ábyrgð
ásamt deildarforseta á faglegri þróun námsins. Störfin fela
í sér kennslu, stjórnun náms og stefnumótun, auk rannsókna.
Fagstjórar fræðigreina verða metnir til starfstitils lektors.
Hæfniskröfur:
Meistarapróf.
Kennslureynsla í háskóla í fræðigreinum lista,
miðlunar, og/eða menningar.
Þekking á háskólastarfi og kunnátta í þróun
náms á efstu menntastigum.
Reynsla af rannsóknum er æskileg.
Áhersla er lögð á að fagstjórinn búi yfir þekkingu og reynslu
af þverfaglegu starfi, og geti leitt verkefni og samstarf sem
fer fram á milli námsbrauta og deilda skólans. Við mat á
umsóknum verður jafnframt litið til hæfni umsækjanda til
frumkvæðis og sjálfstæðis í starfi, og hvernig ætla megi að
hann falli inn í samstarfshópinn sem fyrir er á sviðinu.
Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um námsferil og störf umsækjanda,
rannsóknir og ritsmíðar. Umsækjandi skal gera skýra grein fyrir kennslustörfum
sínum og jafnframt veita upplýsingar um önnur störf sem hann hefur gegnt,
þ.m.t. félags- og stjórnunarstörf. Þá er óskað eftir að umsækjandi leggi fram
greinargerð um hugmyndir sínar um uppbyggingu fræðimenntunar innan
skólans. Afrit af prófskírteinum og öðrum staðfestingum varðandi menntun
skulu fylgja umsókn.
Rektor ræður í störfin í samráði við deildarforseta og stjórn að undangengnu
mati dómnefndar sem dæmir um hæfi umsækjenda í samræmi við sérstakar
reglur um veitingu akademískra starfa. Reglurnar eru birtar á heimasíðu
skólans. Umsóknir skulu merktar viðkomandi starfi og sendar rektor,
Hjálmari H. Ragnarssyni, Listaháskóla Íslands, Skipholti 1, 105 Reykjavík,
eigi síðar en 20. júní næstkomandi.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

Laugardagur til lista

UMRÆÐAN

BRAGI ÁSGEIRSSON Sýning með nýjum verkum og gömlum verður opnuð í Gallerí Fold í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ekkert til sem heitir að
setjast í helgan stein
Bragi Ásgeirsson myndlistarmaður er áttræður í
dag. Hann málar á hverjum
degi enda vinna listamenn
að sínum hlutum fram í
andlátið segir hann. Í dag
opnar sýning með verkum
hans í Gallerí Fold.
Verk Braga Ásgeirssonar eru þegar
komin upp á veggi Gallerí Foldar
þegar blaðamaður mætir til fundar
við listamanninn. Bragi verður áttræður í dag og af því tilefni er efnt
til sýningar á verkum hans í galleríinu. Þar gefur að líta ný verk en
einnig fáein eldri, málverk, teikningar, grafík. Bragi vinnur að list
sinni á hverjum degi. „Það er ekkert til sem heitir að setjast í helgan stein hjá okkur listamönnum.
Við vinnum að okkar hlutum fram
í andlátið. Picasso var að mála
myndir kvöldið sem hann dó. Hann
gerði þá þrjár myndir á dag, sem er
nokkuð gott. En var ekkert í samanburði við þegar hann var upp á sitt
besta,“ segir Bragi og brosir. Bragi
viðurkennir að hann hafi sömuleiðis verið afkastameiri á sínum
yngri árum. „Ég er ekki eins galvaskur og þegar ég var tuttugu ára,

MYNDLISTARMAÐUR, KENNARI, LISTRÝNIR
Bragi Ásgeirsson myndlistarmaður, myndlistarkennari, listrýnir og greinahöfundur er fæddur 28. maí 1931 í Reykjavík. Bragi stundaði nám í Handíða- og
myndlistarskólanum, Fagurlistaskólanum í Kaupmannahöfn, Fagurlistaskólanum í Ósló, Listiðnaðarskólanum í sömu borg og Fagurlistaskólanum í
München 1958-60. Hann dvaldi í Róm og Flórens við nám. Bragi hélt fyrstu
einkasýningu sína í Listamannaskálanum við Kirkjustræti vorið 1955. Þar
sýndi hann einnig 1960 og 1966. Frá þeim tíma hefur hann haldið fjölmargar
einkasýningar hérlendis og erlendis og tekið þátt í samsýningum sömuleiðis.
Bragi Ásgeirsson var kennari við Myndlista- og handíðaskóla Íslands árin
1956-96 með örfáum hléum. Hann var brautryðjandi í grafíkkennslu á
Íslandi. Bragi var listrýnir Morgunblaðsins frá 1966 ásamt því að rita ótal
greinar um sjónlistir í blaðið en skrifaði einnig fjölda greina í erlend tímarit.
Verk Braga eru í eigu allra helstu listasafna landsins og nokkurra erlendra,
einnig fjölmargra stofnana og fyrirtækja, svo og einkaaðila og einkasafna
víða um heim. Hann hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir starfa sinn, fyrir
framlag sitt til íslenskrar menningar hlaut hann fálkaorðuna 17. júní 2001.

maður verður að vera í góðu líkamlegu formi til að mála,“ segir hann.
Afrakstur undanfarinna ára er þó
nokkuð mikill og kom Braga sjálfum á óvart þegar farið var að taka
saman verk á sýninguna. „Ég geng
til vinnu minnar á hverjum degi
en vil ekki ofreyna mig. Ég var
eiginlega hissa að sjá hvað þetta er
mikið,“ segir Bragi sem er ánægður með sýninguna. „Hún hefur tekist vel, þetta er besta sýningin mín
hér í galleríinu og sú sem er best
sett upp,“ segir Bragi.
Ferill Braga er orðinn langur,

Í dag laugardag, milli kl. 12.00 og 17.00, verður í höfuðstöðvum Arion
banka Borgartúni 19 sýnd upptaka af fyrirlestri Haralds Sigurðssonar
prófessors, eldfjallafræðings og forstöðumanns Eldfjallasafnsins viðskipti og vísindi. Einnig eru til sýnis verk í eigu Eldfjallasafnsins í
Stykkishólmi ásamt eldfjallaverki eftir Lawrence Wiener.

hann nam myndlist á fimmta og
sjötta áratugnum og síðan þá hefur
hann haldið fjölda sýninga hér á
landi og utan landsteinanna. Hann
var listrýnir við Morgunblaðið um
áratugaskeið og kennari við Myndlista- og handíðaskólann sömuleiðis
um áratugaskeið. „Ég fylgist ágætlega með því sem er að gerast hér,
fer nokkuð reglulega á sýningar þó
ekki eins mikið og áður fyrr,“ segir
hann.
Sýning Braga í Gallerí Fold á
Rauðarárstíg opnar í dag og stendur í tvær vikur. sigridur@frettabladid.is
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Vox feminae til Ítalíu
Kvennakórinn Vox feminae hitar upp fyrir söngferð til Ítalíu um
miðjan júní með tónleikum í Dómkirkjunni á mánudag. Stjórnandi
er Margrét J. Pálmadóttir og undirleikari Antonía Hevesi.
„Yl og trú andar þú“ er yfirskrift tónleikanna og á efnisskrá er
úrval trúarlegra verk eftir jafnt íslenska sem erlenda höfunda.
Kórar Margrétar hafa ferðast víða um Evrópu og oftar en ekki
hefur leiðin legið til Ítalíu, þar sem hún var við söngnám. Árið 2000
vann Vox feminae til silfurverðlauna í alþjóðlegri kórakeppni sem
haldin er á vegum Vatíkansins og tileinkuð tónskáldinu Palestrina.
Verkin sem nú verða flutt í Dómkirkjunni eru þau sem hljóma
munu í kirkjum og tónleikasölum Verona, Piacenza og Feneyja. Vox
feminae mun syngja við messu í Markúsarkirkjunni og koma fram
á tónleikum og fjölda annarra tilefna.
Tónleikarnir á mánudag hefjast kl. 20, miðasala er við innganginn og miðaverð er 2.000 krónur.

Tönnum læst í drauma
Bækur ★★★

t
tónn
bókarinnar sá að yfirborð
og undirdjúp mannshugans eigi
o
harla fátt sameiginlegt. Tónlist
h
er annað gegnumgangandi þema,
e
litir sömuleiðis, og svo er vitnað
li
í „þjóðskáldin“ á dálítið meinlegan hátt:
a

Kafbátakórinn
Steinunn G. Helgadóttir
Uppheimar

Íslands þúsund ár

Steinunn G. Helgadóttir hlautt
ljóðstaf Jóns úr Vör 2011 fyrirr
ljóðið Kaf, en hafði fram til þesss
verið þekkt fyrir myndlist. Kaffbátakórinn er hennar fyrsta ljóðaabók og það leynir sér ekki að hérr
fer skáld með myndræna sýn á
veruleikann. Hér er málað með
ð
orðum, dregnar upp smámyndirr
af innri og ytri veruleika, augna-blikum og áratugum:

Eilíbbð Eilíbbð
Declare independence!
Eilíbbð Eilíbbð

Sjónhverfing

W. A. MOZART

Heitt myrkrið
ilmar eins og
appelsína.
Indigóbláar
vatnslitaæðar
teikna götur
og útlínur
veggja, sem
leysast upp
og hverfa.

FRUMSÝNING 22. OKTÓBER 2011

MIÐASALA HEFST
Á MÁNUDAG KL. 12
Í HÖRPU,
Á WWW.HARPA.IS
OG Í SÍMA 528 5050
ÞÓRA EINARSDÓTTIR
FINNUR BJARNASON
GARÐAR THÓR CORTES
ÁGÚST ÓLAFSSON
JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON
SIGRÚN HJÁLMTÝSDÓTTIR
HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR
AUÐUR GUNNARSDÓTTIR
SIGRÍÐUR ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR
SNORRI WIUM
VALGERÐUR GUÐNADÓTTIR
KOLBEINN JÓN KETILSSON
VIÐAR GUNNARSSON

Eins og títt er um fyrstu ljóðabækur höfunda sem komnir eru
af unglingsárum ber bókin þess
nokkur merki að ljóðin eru ort á
löngu tímabili og nokkurs ósamræmis gætir í gæðum þeirra.
Þeim virðist þó ekki raðað í tímaröð, sem kannski hefði verið betra

upp á að lesandinn greindi betur
þróun skáldsins og hvernig hún
öðlast styrkari tök á forminu.
Engum blöðum er þó um það að
fletta að Steinunn er skáld sem
á fullt erindi við lesendur. Hér
er ort af næmni og tilfinningu
um ástir, einmanaleika, samskiptaleysi og dauða, en einnig
um fegurð, friðsæld og drauma,
sem blómgast á meðan „hárið er
þungt af sól“. (bls. 37) Kafbátar
eru aftur og aftur notaðir sem
myndlíkingar fyrir þær tilfinningar sem undir liggja og grunn-

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sýningin er á dagskrá Listahátíðar Reykjavíkur. Sýningarstjóri er Úlfur Grönvold.

➜ Myndlist

Laugardagur 28. maí 2011
➜ Tónleikar
16.00 Drengjakór Reykjavíkur heldur

vortónleika sína í dag kl. 16. Fjölbreytt
efnisskrá. Aðgangseyrir er kr. 2.000. Frítt
fyrir 12 ára og yngri.
16.00 Söngsveitin Fílharmónía heldur tónleika í Skálholti í dag kl. 16. Aðrir
tónleikar sveitarinnar fara fram í Áskirkju
þriðjudaginn 31. maí kl. 20. Frítt er á
tónleikana í Skálholti en aðgangseyrir
kr. 1500 í Áskirkju.
22.00 Þungarokkssveitirnar Skálmöld,
Atrium og Darknote spila á Sódóma í
kvöld kl. 22. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Margrét Guðrúnardóttir og
Bandið hans pabba halda tónleika
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da í kvöld kl. 22.
Aðgangseyrir er kr. 1.500.

14.00 Sýningin „Never Ending
Skaga” opnar í Mjólkurbúðinni og Boxi,
sal Myndlistarfélagsins í dag kl. 14.
Sýningin verður aðeins opin þessa einu
helgi. Opið verður á milli kl. 14-17.
➜ Markaðir
11.30 Kór Kristskirkju í Landakoti heldur
flóamarkað að Hávallagötu 16 í dag.
Markaðurinn hefst kl. 11.30 og stendur
til kl. 17, bæði laugardag og sunnudag.
Allur ágóði rennur til starfsemi kórsins.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 29. maí

➜ Opnanir

➜ Tónleikar

14.00 Sýningarnar „Samruni” og
„Leikur með línu” opna í Kaolin gallerý
í dag kl. 14. Báðar standa þær til 14.
júní. Opið er mánudaga til föstudaga frá
kl. 11-18 og frá kl. 10-15 á laugardögum.
14.00 Í tilefni áttræðisafmælis
Braga Ásgeirssonar, listmálara, opnar
Gallerí Fold sýningu með verkum listamannsins. Sýningin opnar kl. 14 í dag.
Sýningin stendur til 12. júní.
17.00 Claus Carstensen opnar sýningu
sína í Kling & Bang gallerí í dag kl. 17.

14.00 Kammerklúbburinn heldur tónleika í Gerðubergi í dag kl. 14. Kammerklúbbinn skipa 20 ungir tónlistarmenn.
Aðgangur er ókeypis.
16.00 Kvennakórinn Embla heldur
tónleika í Fella- og Hólakirkju í dag kl.
16. Fjölbreytt efnisskrá.
20.00 Kvennakórinn Vox feminae
heldur tónleika í Dómkirkjunni mánudagskvöldið 30. maí. Aðgangseyrir á
tónleikana er kr. 2.000.

Ertu “enn á leiðinni” í jóga?
Vantar þig orku, einbeitingu, gleði og ró?

KUNDALINI JÓGA
ÚTI OG INNI

HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON
LEIKSTJÓRI: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR

Orkugefandi - Markvisst - Umbreytandi

SUMARTILBOÐ

TVEIR FYRIR EINN 1. JÚNÍ – 25. ÁGÚST
Mánud. og miðvikud. kl 7.00 - 8.15
þriðjud. og fimmtud. kl 17.45 - 19.00
Útijóga, miðvikud. kl. 17.30 - 18.30
Skráning og nánari upplýsingar:
www.jogasetrid.is
Auður Bjarna 846 1970
Lótus Jógasetur - Borgartúni20,4.hæð

L
Ljóðin
í Kafbátakórnum túlka
jöfnum höndum horfinn heim úr
jö
þorpum liðinnar aldar og dægurþo
menningu nútímans. Vísanir í
m
snyrtivörumerki, dægurlög, mannsn
réttindaforkólfa og skáld staðré
setja ljóðin í tíma um leið og þær
se
gefa þeim víðari skírskotun og
ge
vitna um það áreiti sem á mannv
eskjunni skellur úr öllum áttum.
es
Einmanaleikinn, sem gjarnan er
E
tengdur skáldlegri vitund, vomir
te
hér yfir og allt um kring en skapar
hé
ekki það myrkur sem oft vill taka
völdin í slíkum ljóðum. Vonin er
hér, þrátt fyrir allt, fegurð náttúru og mannlífs vegur upp samskiptaleysið og „Fjallkonan elskar mig enn“. (bls. 25) Steinunn G.
Helgadóttir á sterka innkomu á
ljóðasviðið og það er tilhlökkunarefni að eiga von á fleiri ljóðum
frá henni.
Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Vel ort og myndræn ljóð
sem draga upp sterkar myndir, en eru
óþægilega misjöfn að gæðum.

➜ Opnanir
16.00 Ítalska félagið á Íslandi stendur fyrir hönnunar- og listasýningu í
Salnum í Kópavogi. Sýningin opnar í
dag kl. 16. Aðgangur ókeypis.
➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður í
kvöld frá kl. 20-23. Dansleikurinn verður
að Stangarhyl 4. Danshljómsveitin
Klassík leikur danslög við allra hæfi.
➜ Uppistand
20.00 Listahátíð Reykjavíkur býður

til uppistands í Tjarnarbíó í kvöld kl.
20. Uppistandið verður í kringum Íslendingasögurnar. Fulltrúar Íslands eru
Bergur Ebbi, Halldór Halldórsson og Ugla
Egilsdóttir. Aðgangseyrir er kr. 1.500.

➜ Tónlist
16.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur

tónleika í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag kl.
16. Gestur verður bandaríski trompetleikarinn, stjórnandinn, tónskálið og
útsetjarinn Daniel Barry. Aðgangur
ókeypis.

➜ Leiðsögn
15.00 Í tilefni aldarafmælis Barböru
Árnason, opnaði yfirlitssýning með
verkum hennar í apríl. Guðbjörg
Kristjánsdóttir verður með leiðsögn um
sýninguna í dag kl. 15.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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Bandaríkjamanna horfði á Fox-sjónvarpsstöðina þegar Scotty
31 milljón
McCreery var kjörin Idol-stjarna ársins. Þetta er talinn vera mikill sigur fyrir
nýju dómnefndina, þau Jennifer Lopez, Steven Tyler og Randy Jackson.

folk@frettabladid.is

Ekki fyrir hjónaband
Leikkonan Eva Mendes gefur
lítið fyrir hjónaband og segir
það ekki nógu persónulegt fyrir
sinn smekk. Mendes hefur verið
með kvikmyndagerðarmanninum George Augusto í áratug
en segir hjónabandið sjálft vera
fremur órómantíska stofnun.
„Hjónaband er eitthvað svo yfirdrifið og formfast og ég hef
engan áhuga á að taka þátt í
því.“

FLOTTAR EFTIR
FIMMTUGT
1. Helen Mirren þykir
flottasta konan af
þeim sem eru komnar
yfir fimmtugt.
2. Twiggy vermir annað
sætið á listanum yfir
fallegustu konurnar
yfir fimmtugu.

EKKI FYRIR HJÓNABAND Eva Mendes

ætlar ekki að láta festa sig í gömlum
reglum og hefðum.

Reiðhjólatöskur!
5 ára ábyrgð
framleitt í Þýskalandi

3. .Joanna Lumley
Bond-gellan þykir
enn hafa mikinn
þokka.

HELEN MIRREN
ÞYKIR FEGURST
Helen Mirren hefur verið valin kynþokkafyllsta konan
yfir fimmtugu. Á listanum eru gamlar kynbombur,
fyrrverandi ofurfyrirsæta og ein söngkona.

Front Roller Classic: Kr. 19.900,-

Back Roller City: Kr. 17.900,-

City Biker: Kr. 20.900,-

Bike Shopper: Kr. 14.900,-

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ
Sími 564 5040

Ultimate 5 stýristaska: Kr. 15.900,-

Holtagörðum Sími 545 1569

Helen Mirren hefur sjaldan eða aldrei verið jafn vinsæl og um
þessar mundir; hún fór á kostum í hlutverki Elísabetar drottningar í The Queen og er nú á toppi lista sem smásölufyrirtækið isme.
com lét taka saman. Á honum eru konur yfir fimmtugu sem þykja
hvað flottastar og halda sér í toppformi þrátt fyrir að aldurinn
séð farinn að færast yfir. Elstar á listanum eru Sophia Loren og
Judi Dench en yngst var Emma Thompson.
- fgg

Cheryl Cole í uppnámi
Samkvæmt götublaðinu The Sun átti poppsöngkonan
Cheryl Cole ekki von á uppsögn úr bandarísku útgáfunni af X Factor. Simon Cowell sagði henni ekki upp
augliti til auglits og gaf enga ástæðu fyrir uppsögninni. Samstarfsfólk Cowells hefur á móti sagt að hann
hafi tjáð henni fyrir nokkrum dögum að hún væri ekki
að virka sem dómari. Hún virtist óörugg í áheyrnarprufunum og óttuðust framleiðendur að hún næði ekki
til bandarískra áhorfenda. Cole hafði áður dæmt í
bresku útgáfunni af X Factor ásamt Cowell við góðar
undirtektir.
Brottreksturinn setur strik í reikninginn hjá Cole,
sem hugðist hefja sólóferil í Bandaríkjunum. Ætlaði
hún að syngja dúett með Rihönnu og Usher með aðstoð
umboðsmanns síns Will.i.am. úr Black Eyed Peas.
Talið er að Cole ætli að snúa aftur í breska X Factorinn og taka upp þráðinn þar sem frá var horfið.

X FACTOR Cheryl Cole ásamt fyrrverandi samstarfsmönnum

sínum í X Factor.

NORDICPHOTOS/GETTY

24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is
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Back Roller Classic: Kr. 23.900,-

Við kennum
í Nauthólsv
og á Ingó
ík á kænu
lfsgarði á
r
kjölbáta (v
ið Hörpu)

SIGLINGA
Skránig e
r
Einnig:

Kjölbátanámskeið
fyrir fullorðna
í allt sumar
brokey.is

10 TIL15ÁRA

NÁMSKE

hafin á eft
irfarandi
námskeið
30. maí :
3. jún

IÐ

í
6. júní – 1
0. júní
20. júní –
24. júní
27. júní –
1. júlí
4. júlí – 8.
júlí

www.brok
ey.is
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Kr. 3.290

Kr. 8.490

Hvítur bolur, hnepptur

Hvítur og svartur jakki

Kvartbuxur,
til í nokkrum
litum og
gerðum

Kr. 12.490
0
Köflóttur herrajakki
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oom

Kr. 5.990

Kr. 9.590
ur
ll

Jogginggal
Bæði til fyri
stráka og s
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Kr. 4.490
Kr. 2.999

olirnir
ómullarb
Vinsælu b 9 stk.
r 49
aðeins kr.

499

Kr. 2.490

Kr. 9.990
Svartur herrajakki

Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451

ÓDÝRT & GOTT
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Til sölu

Hús til
upplyftingar

Til sölu eru timburhús til flutnings. Þau hafa verið
notuð sem kennslustofur við Norðlingaskóla.
Einnig er til sölu skúr til flutnings frá Hólmsheiði.
Leitað er tilboða í þessar eignir hverja fyrir sig í því
ástandi sem þær eru.
Nánari upplýsingar um eignirnar eru á vefslóðinni
www.reykjavik.is/fer

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar ı Borgartúni 12-14 ı 411 1111

Þýska þjóðin hituð upp
Sagnararfur og þjóðardramb
Íslendinga er á meðal þess sem
sex listamenn velta fyrir sér í
ljóða-, leikhús-, sagna- og tónlistarsýningunni Bændur flugust á sem
verður flutt í Tjarnarbíói á morgun.
Verkið er hluti af Listahátíð í
Reykjavík og listamennirnir sem
um ræðir eru Bergur Ebbi Benediktsson, Halldór Halldórsson,
Ugla Egilsdóttir ásamt Þjóðverjunum Noru Gomringar, Finn-Ole
Heinrich og Hannes Wittmer sem
er einnig þekktur sem Spaceman
Spiff.
Í sýningunni velta listamennirnir
meðal annars fyrir sér hvort Íslendingasögurnar séu heimild um stór-

mennsku Íslendinga á miðöldum
eða Eurovision-framlag síns tíma.
Þá er velt fyrir sér hvort útlendingar hafi einhvern áhuga á Íslendingasögum eða hvort það þurfi að
tjúna sögurnar upp með álfum og
einhyrningum til að þær passi inn
í þá ímynd sem þeir hafa af Íslandi.
Ísland verður heiðursgestur á
Bókasýningunni í Frankfurt í október næstkomandi. Íslenskar bókmenntir hafa löngum notið vinsælda
í Þýskalandi og nú er væntanleg ný
heildarþýðing Íslendingasagna á
þýsku. Verkinu Bændur flugust á
er ætlað að hita þýsku þjóðina upp
fyrir Bókasýninguna í Frankfurt og
verður sýnt víðs vegar um Þýskaland fram á haust.
- afb

GÓÐUR HÓPUR Bergur Ebbi Benediktsson, Halldór Halldórsson og Ugla
Egilsdóttir ásamt Þjóðverjunum Noru
Gomringer, Finn-Ole Heinrich og
Hannes Wittmer.

Heimili Bonds og Batmans
Ridley Scott er áhugasamur
um að taka upp tvær kvikmyndir hér á land: Reykjavik og geimverutryllinn
Prometheus. Íslenskt landslag hefur áður verið notað
sem leikmynd fyrir Hollywood en þó sjaldnast sem
Ísland sjálft. Fréttablaðið
rifjaði upp helstu Hollywood-smellina sem hafa
verið teknir upp hér á landi.

FLAGS OF OUR FATHERS (2006) Stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunnar. Hátt í
þúsund manns fengu vinnu hjá sjálfum Clint Eastwood þegar hann lagði Sandvík
undir sig fyrir stríðsmyndina sína. Íslenskt landslag hefur aldrei verið jafn áberandi í
nokkurri kvikmynd. Kvikmyndatímaritið Variety greindi síðan frá því að í þessi fimm
ár, 2001-2006, höfðu kvikmyndagerðarmenn frá Hollywood eytt fimm milljörðum
íslenskra króna hér á landi.

LARA CROFT: TOMB RAIDER (2001)

STÓRSVEIT REYKJAVÍKUR
& DANIEL BARRY

Sennilega í fyrsta og eina skiptið sem
karlpeningurinn hefur hrópað húrra yfir
heimsókn Hollywood-stjörnu. Angelina
Jolie og Daniel Craig komu hingað til
lands og dvöldust við Jökulsárlón í tvær
vikur. „Þetta er einn minnisstæðasti tími
lífs míns,“ rifjaði Craig upp seinna meir í
viðtali við Fréttablaðið.

A VIEW TO A KILL (1985) Margir
Íslendingar ráku upp stór augu þegar
bandarískt tökulið tók sér bólfestu
við Jökulsárlón og sjálfur James Bond
skíðaði niður jökulinn. Atriðið, sem
hafði verið beðið með mikilli eftirvæntingu, var fremur stutt en íslenska
þjóðarstoltið fékk eitthvað fyrir sinn
snúð. Framleiðandi myndarinnar upplýsti reyndar að flestir leikararnir hefðu
verið staðgenglar.

SUÐUR-AMERÍSK
STÓRSVEITARSVEIFLA
Gestur Stórsveitar Reykjavíkur á þessum
tónleikum er trompetleikarinn, stjórnandinn,
tónskáldið og útsetjarinn Daniel Barry frá
Seattle í Bandaríkjunum. Tónlist hans er afar
fjölbreytt, en hann leggur meðal annars
áherslu á margvíslega Suður-ameríska tónlist og blöndur slíkrar tónlistar og jazztónlistar. Á efnisskrá tónleikanna verður nýleg stórsveitarstónlist eftir Daniel Barry, að verulegu
leyti undir suður-amerískum áhrifum.

Ráðhús Reykjavíkur
Sunnudag 29. maí. kl. 16:00

Aðgangur ókeypis

DIE ANOTHER DAY (2002) Enn og aftur
varð Jökulsárlón fyrir valinu og enn og
aftur var James Bond mættur til leiks.
Að þessu sinni var það Die Another Day
með Pierce Brosnan og Halle Berry. Og
loksins fékk Ísland sinn sess, vondi karlinn með demantsandlitið var nefnilega
með íshöll á Íslandi og Bond reyndi
að hafa hendur í hári hans. Magnaður
bílaeltingaleikur á lóninu stendur upp úr
annars slappri Bond-mynd.

HOSTEL II Ekki er hægt að ljúka þessari
upptalningu án þess að minnast á hryllingsmyndaleikstjórann Eli Roth. Hann
hefur alltaf talað fallega um Ísland,
fékk hugmyndina að Cabin Fever hér á
landi og lét eina persónu í Hostel I tala
íslensku. Bláa lónið í Grindavík fékk að
njóta sín í framhaldinu.

Ekki kærustupar
Bandarískir fjölmiðlar hafa velt
sér mikið upp úr því hvort Idolþátttakendurnir Lauren Alaina
og Scotty McCreery séu par. Þau
eru þó aðeins nánir vinir að sögn
McCreery.
„Við erum bara nánir vinir. Ég
hitti hana strax fyrsta daginn í
Hollywood-vikunni og með okkur
hefur tekist mikil vinátta. Við
vorum einnig í sama skóla þannig að við þekktumst aðeins áður,
en við erum ekki par,“ sagði hinn

ungi Idol-sigurvegari á úrslitakvöldinu. Söngvarinn mun nú
vinna að sinni fyrstu hljómplötu
og segist McCreery ætla að vanda
til lagavalsins. „Ég vil fá nokkur góð lög á plötuna, það skiptir
mestu máli núna. American Idol
er aðeins stökkpallur út í tónlistarbransann, ég þarf að sjá um rest.“
EKKI PAR Idol-þátttakendurnir Lauren
Alaina og Scotty McCreery eru ekki par.
NORDICPHOTOS/GETTY

BATMAN BEGINS (2005) Svínafellsjökull
varð fyrir valinu hjá Christopher Nolan
þegar hann hugðist kvikmynda upphaf
Leðurblökumannsins og stranga þjálfun
hans í Tíbet. Íslenska landslagið varð
mun fyrirferðarmeira en menn höfðu
búist við og áhorfendur supu hveljur
þegar þeir sáu sjálfan Bruce Wayne í
æsilegum slag á Íslandi.
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OPRAH Í MÁLI OG MYNDUM
1954 Oprah Winfrey fæddist hinn
29. janúar. Hún hét Orpah Gail Winfrey en breytti nafni sínu.
1985 Oprah Winfrey hefur ekki farið
leynt með baráttu sína við aukakílóin og hér er hún í sjónvarpsverinu í morgunþættinum á WLS TV
í stellingum fyrir framan ísskáp.

1999 Besta vinkona Winfrey, Gayle
King, ritstýrir blaðinu O, The Oprah
Magazine. Uppi hafa verið sögusagnir þess efnis að þær tvær séu
par en Winfrey og King hafa alfarið
neitað því.
2000 Winfrey kemst á stall með
konum á borð við Hillary Clinton,
þegar hún er sögð vera ein valdamesta kona veraldar og áhrifamesti
blökkumaður tuttugustu aldar, af
bandaríska tímaritinu Life.
2006 Tom Cruise hoppar í sófanum
í þætti Opruh Winfrey til að lýsa yfir
ást sinni á Katie Holmes. Atvikið
vekur mikla athygli.
2007 Stúlknaskóli Opruh Winfrey í
Jóhannesarborg í Suður-Afríku hefur
starfsemi sína.

MÖRG TÁRVOT AUGNABLIK Lokastundin var dramatísk hjá tárvotri Opruh Winfrey en þáttur hennar hefur ófáum sinnum grætt

bæði hana og áhorfendur.

NORDICPHOTO/AFP

Oprah kveður eftir 25 ár
Ákveðnu tímabili er lokið
í bandarískri sjónvarpssögu með brotthvarfi Opruh
Winfrey af skjánum. Saga
eins vinsælasta spjallþáttastjórnanda í heimi er
í líkingu við Öskubuskuævintýri en hún snýr sér nú
að því að byggja upp eigin
sjónvarpsstöð.
„Þið og þessi þáttur eruð ástin í
mínu lífi,“ sagði tárvot Oprah Winfrey þegar hún kvaddi sjónvarpsáhorfendur í hinsta sinn eftir 25
ára dvöl á skjánum. Þar með er
ákveðnu tímabili lokið í banda-

rískri sjónvarpssögu og eru þeir
margir áhorfendurnir sem kveðja
spjallþáttinn og þá ekki síst stjórnandann með miklum söknuði.
Til að slá botninn í 25 farsæl ár
var þriggja þátta lokasyrpa þar
sem stjörnurnar kepptust við að
hylla Winfrey. Stjörnur á borð við
Tom Cruise og Katie Holmes, Madonnu, Tom Hanks, Halle Berry,
Beyoncé og Dakota Fanning voru
meðal þeirra komu fram í þáttunum.
Fyrsti þáttur af The Oprah Winfrey Show fór í loftið árið 1986 og
hefur þátturinn á þessum árum
þróast úr því að vera slúðurspjallþáttur fyrir konur í vandaðan umræðuþátt með menningarumfjöllunum og viðtölum við

stórstjörnur í bland við stór samfélagsleg vandamál í Bandaríkjunum.
Oprah fæddist ekki með silfurskeið í munninum. Fátæk, einstæð
móðir ól hana og flakkaði Oprah á
milli fósturfjölskyldna og ættingja
og var æska hennar enginn dans
á rósum. Hún hefur verið hreinskilin við áhorfendur gegnum tíðina um æsku sína og í þætti sínum
árið 1986 sagði hún frá því að hún
hefði orðið fyrir misnotkun.
Árið 1995 komst Oprah Winfrey
inn á lista Forbes yfir 400 ríkustu
einstaklinga heims og hefur verið
fastagestur á þeim lista síðan. Árið
2010 voru auðæfi Opruh Winfrey
metin á 314 milljarða íslenskra
króna.
alfrun@frettabladid.is

1985 Oprah Winfrey vekur athygli
fyrir leik sinn í mynd Stevens
Spielberg, The Color Purple. Winfrey
var tilnefnd til Óskarsverðlauna sem
besta leikkona í aukahlutverki.
1986 Hinn 8. september fer
þátturinn The Oprah Winfrey show í
loftið og er sýndur um öll Bandaríkin. Leiðin liggur bara upp á við
eftir það.
1993 Tímamótaviðtal Opruh Winfrey
við poppkonunginn Michael Jackson
slær áhorfsmet en um 36,5 milljónir
manna sátu fyrir framan skjáinn.

2006-2008 Oprah Winfrey lýsir
opinberlega yfir stuðningi við
forsetaframbjóðandann Barack
Obama. Stuðningur hennar er talinn
hafa skilað Obama yfir milljón
atkvæða og sumir hafa tekið svo
sterkt til orða að eigna Winfrey
heiðurinn að sigri hans í forsetakosningunum.
2011 Hinn 25. maí endar sjónvarpstíð The Oprah Winfrey Show og
hin valdamikla spjallþáttadrottning
hefur störf á sinni eigin sjónvarpsstöð, OWN.

Hreinn
sparnaður!
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fyrir fæstar krónur!
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Staupaði sig fyrir meðferð

BÆTIR ENGU VIÐ Annar hluti Hangover-ævintýrisins reynir um of að sjokkera

Söngkonan Amy Winehouse er farin enn eina ferðina í meðferð. Á leiðinni á meðferðarstofnunina
kom söngkonan þó við í verslun og keypti sér
vodkaflösku sem hún drakk á staðnum.
Viðskiptavinur verslunarinnar segist hafa orðið
hissa að sjá Winehouse kaupa sér sterkt áfengi
svo snemma morguns. „Hún leit ekki vel út og var
þvoglumælt. Ég var hissa að sjá hana kaupa áfengi
svo snemma morguns og varð enn meira hissa
þegar ég sá hana staupa sig í versluninni,“ sagði
viðskiptavinurinn í samtali við The Sun.
Winehouse mun að þessu sinni dvelja á
meðferðarheimilinu The Priory, en þangað hafa
stjörnur á borð við Lily Allen, Susan Boyle, Pete
Doherty, Courtney Love, Kate Moss og Robbie
Williams leitað sér aðstoðar.

Í MEÐFERÐ Amy Winehouse fékk sér vodka áður en hún hélt
af stað í meðferð.
NORDICPHOTOS/GETTY

áhorfendur.

Bíó ★★
The Hangover: Part II
Leikstjóri: Todd Phillips
Leikarar: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha,
Ken Jeong, Jeffrey Tambor, Jamie Chung, Paul Giamatti

Reynir of mikið, en samt ekki nóg
Kvikmyndin The Hangover kom út árið 2009 og malaði gull. Ég man hreinlega ekki eftir gamanmynd frá fyrsta áratug aldarinnar sem hlaut meiri
athygli og vinsældir en hún. Myndin sagði frá nokkrum félögum sem vöknuðu timbraðir eftir steggjun eins þeirra og mundu ekki bofs. Einn þeirra var
týndur, annar hafði misst tönn og í lokin tókst þeim í sameiningu að púsla
saman atburðum kvöldsins áður, sem hafði svo sannarlega verið rosalegt.
Nú er komin framhaldsmynd sem ber hið ágæta nafn The Hangover: Part
II (smellin Godfather-tilvitnun geri ég ráð fyrir). Söguþráðurinn er sá sami,
en nú eru okkar menn staddir í Taílandi. Tilvonandi brúðgumi fyrri myndarinnar er enn á ný að fara að kvænast, strákarnir steggja hann duglega og
morguninn eftir vakna þeir í Bangkok og enginn man neitt.
Fyrri myndin var ekki jafn sprenghlægileg og margir vildu meina, og
þessi er eins, nema að því leyti að hún fer lengra yfir strikið. Húmorinn er
groddalegri og persónurnar eru orðnar ýktari. Eins og til dæmis Alan (Zach
Gilifianakis), sem er ekki lengur krúttlega furðulegur og spúkí, heldur hallærislega heimskur og á köflum bara hreinlega leiðinlegur.
Þessi annar hluti Hangover-ævintýrisins bætir engu við fyrri myndina
og reynir um of að sjokkera áhorfendur með neðanbeltishúmor. Útkoman
virkar því þvinguð og neistaflug milli leikara er af skornum skammti. En
aðdáendur seríunnar þurfa þó ekki að örvænta því að það er nokkuð fyrirséð að The Hangover: Part II mun raka inn seðlum og verða ein vinsælasta
mynd ársins. Hvar ætli þeir vakni næst?
Haukur Viðar Alfreðsson

Forréttir
Ravioli Fritti
Stökkt ravioli með fjögurra osta fyllingu og
bragðmikilli arrabbiata sósu.
Hvítlauksbakaðir humarhalar
Humarhalar bakaðir í hvítlauk, ítalskri
steinselju og parmesan.
Prosciutto með truffluolíu
Ekta ítölsk Prosciutto með karamelluðum furuhnetum, baby mozzarella, hægelduðum tómat
og truffluolíu.
Bruschetta Mozzarella
Ótrúlega fersk – tómatar, fersk basilíka og
Mozzarella.
Carpaccio classico
Nautacarpaccio með karamelluðum furuhnetum,
klettasalati, parmesanosti og klettasalatspestó.

Niðurstaða: Ósköp rislítið og fyrirsjáanlegt. Aðdáendur Billy Joel fá nokkra
óvænta glaðninga.

KK og Maggi spila í kvöld
Tónlistarmennirnir KK og Maggi
Eiríks halda tónleika á Café
Rosenberg í kvöld og stíga þeir
á svið kl. 22. Þar spila þeir ýmis
lög sem hafa notið vinsælda á
löngum ferli þeirra. Í Fréttablaðinu í gær kom ranglega fram
að tónleikarnir hefðu verið í gærkvöldi og beðist er velvirðingar
á því. KK og Maggi eru báðir
heiðursmeðlimir Blúsfélags
Reykjavíkur og hafa gefið út sex
plötur saman, þar á meðal þrjár
vinsælar Ferðalaga-plötur. Þeir
hafa spilað reglulega á Rosenberg um árin enda líður þeim
ákaflega vel þar.

Eftirréttir
Amaretto súkkulaði Brownie
Með vanillu gelato.
Lakkríssprengja
Blandaður gelato með fullt af lakkrís og svo
meiri lakkrís – fyrir þá sem elska lakkrís.
Kókossprengja
Blandaður gelato með kókósbollu, ferskum
jarðarberjum, rjóma og súkkulaðisósu.
KK OG MAGGI Halda tónleika á Café

Rosenberg í kvöld kl. 22.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

3ja rétta matseðill
aðeins 2.990 kr.
Þú velur 1 rétt úr hverjum flokki.
Gildir sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga út maí.

Aðalréttir
Humar og risarækju Linguini
Linguini pasta með risarækjum, humri,
klettasalati og kirsuberjatómötum í
kraftmikilli sósu.
Túnfisk Rigatoni
Rigatoni pasta með tonno all’olio d’oliva,
tómötum, chili og ferskri basilíku
í arabbiattasósu. Bragðbætt með sítrónu
og ólífuolíu.
Kjúklinga Tagliolini
Tagliolini pasta með steiktum kjúklingabitum, sveppum, spínati og pancetta
í hvítvínsrjómasósu.
Svakalegt kjúklingasalat
Stökkur kjúklingur, fersk basilíka, tómatar,
mangó, cous-cous, karamellaðar furuhnetur og UNO dressing.

UNO | Hafnarstræti 1-3 | 101 Reykjavík | Sími 561 1313 | uno.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Adele sú valdamesta í tónlist

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ ÍSLENSKU
STÓRSTJÖRNUNNI ANÍTU BREIM

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins. LAUGARÁSBÍÓ
T.V. - kvikmyndir.is
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www.laugarasbio.is

Sýningartímar

DYLAN DOG

5.50, 8 og 10.10

PAUL

5.50, 8 og 10.10

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 3D - ISL TAL 2(950 kr) og 4
GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 2D - ISL TAL 2(700 kr) og 4
FAST & FURIOUS 5

7 og 10

HOPP - ISL TAL

2(700 kr) og 4

앲앲앲앲
-Times out new york

Söngkonan Adele hefur verið
nefnd valdamesta manneskjan í
breska tónlistariðnaðinum í dag.
Hljómplata Adele, 21, var mest
selda platan í fimmtán löndum
og hefur selst í yfir sex milljónum eintaka.
Dómnefndin sagði Adele vera
hreinræktaðan tónlistarmann
sem styddist ekki við búninga,
eldglæringar eða kynþokka til
að selja tónlist sína. Í öðru sæti
voru forstjórar útgáfufyrirtækjanna Universal Music Group og
Universal Music UK, sem eru
með tónlistarfólk á borð við Lady
Gaga, Justin Bieber og Rolling
Stones á sínum snærum. Á hæla
þeirra kom Simon Cowell, útgefandi og fyrrverandi dómari sjónvarpsþáttanna American Idol.
Aðrir sem komust á topp tíu
listann voru George Ergatoudis,
útvarpsstjóri BBC Radio, og Chad
Hurley, Steve Chen og Jawed
Karim, stofnendur Youtube.

VALDAMIKIL Söngkonan Adele

var nefnd valdamesta manneskjan í breskri tónlist í dag.
NORDICPHOTOS/GETTY

ÞESSI MYND Á EFTIR AÐ FÁ ÞIG
TIL AÐ VELTAST UM AF HLÁTRI

앲앲앲앲
-BoxofficeMagazine

T I L B O Ð S B Í Ó
Jack Sparrow er mættur í stærstu mynd sumarsins! Stórkostleg þrívíddarævintýramynd með Johnny Depp,
Penélope Cruz, Ian McShane og Geoffry Rush. Sýnd í Disney Digital 3D í völdum kvikmyndahúsum
ÁLFA
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BAKK
BAKK
BA
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A
HANGOVER 2 1 - 3:20 - 5:40 - 6:50 - 8 - 9:10 - 10:20 - 11:30
THE HANGOVER 2 kl. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 1(2D) - 2(3D) - 4(2D)
- 5(3D) - 7(2D) - 8(3D) - 10(2D) - 11(3D)
DÝRAFJÖR M/ ísl. Tali
kl. 2(2D) - 4(2D)
SOMETHING BORROWED
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
FAST FIVE
kl. 10:20
AK
KU
UR
RE
EY
YRII
ANIMALS UNITED ísl tal
kl. 2 -4
HANGOVER 2
kl. 6 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 3 - 6 - 9
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L
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L
12
10

SE
S
ELF
LFOS
OS
O
SS
THE HANGOVER 2 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4
kl. 5 - 8 - 10:50
ANIMALS UTD M/ ísl. Tali
kl. 2
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EG
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GIL
ILSH
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SH
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LL
HANGOVER PART II 3.20 - 4 - 5.40 - 6.20 - 8 - 9 -10.20 - 11.20 12
10
VIP PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 4.30 - 5 - 8 -10
L
SOMETHING BORROWED
kl. 7.30
12

12
10
L

PIRATES 4
KL. 1 (TILBOÐ)
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 1 (TILBOÐ)
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (TILBOÐ)

12
THOR 3D
kl. 11
L
ANIMALS UNITED 3D
kl. 2
L
RIO
kl. 2
L
HANGOVER PART II kl. 1 (AÐEINS SUNNUDAG)
L
ÆVINTÝRI SAMMA kl. 10 - 12 (AÐEINS GRAF.-LAUGARDAG)
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI kl. 10 - 12 (AÐEINS GRAF.-LAU.DAG) L
L
DÝRAFJÖR kl. 10 - 12 (AÐEINS GRAFARVOGS-LAUGARDAG)
L
GEIMAPAR 2 kl. 10 - 12 (AÐEINS GRAFARVOGS-LAUGARDAG)

KRIN
KR
INGL
GL
GLUN
LU
UN
NNI
THE HANGOVER 2 kl. 1(laugardag) - 1:30(sunnudag)
2:20 - 3:40 - 4:40 - 5:50 - 6:50 - 8 - 9 - 10:20 - 11:20 12
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 3(3D) - 6(3D) - 9(3D) 10
DÝRA FJÖR 3D M/ ísl. Tali
Sýnd kl. 1(3D)
L

10
L
L

TILBOÐSSÝNINGAR
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SÝND MEÐ ÍSL. TALI

“BESTA ‘PIRATES’ MYNDIN”
- M.P FOX TV

TILBOÐSBÍÓ
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TILBOÐSBÍÓ - LAUGARDAG OG SUNNUDAG

STÓRKOSTLEG ÞRÍVÍDDARÆVINTÝRAMYND

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

NÁNAR Á MIÐI.IS

PIRATES 4 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 2 - 4 - 8 - 10 - 11
PIRATES 4 3D Í LÚXUS KL. 2 - 5 - 8 - 11
PRIEST 3D
KL. 8
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 6
FAST FIVE
KL. 10.30
THOR 3D
KL. 10.30
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (TILBOÐ)

SUNNUDAGUR - ANNAÐ ÓBREYTT FRÁ LAUGARDEGI
PIRATES 4 3D
KL. 1 (TILBOÐ) - 2 - 4 - 5 - 8 - 10 - 11
PRIEST 3D
KL. 6 - 8 - 10.30
FAST FIVE
KL. 8 - 10.40
THOR 3D
KL. 8
RIO 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40

HÁSKÓLABÍÓ

WATER FOR ELEPHANTS KL. 3 (TILBOÐ)
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 4 (TILBOÐ)
HÆVNEN
KL. 3 (TILBOÐ)
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 3.30 (TILBOÐ)
NÁNAR Á MIÐI.IS

5%
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12
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DYLAN DOG
KL. 5.40 - 8 - 10.20
WATER FOR ELEPHANTS KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30
GNÓÓMEÓÓ OG JÚÚLÍA
Í 3D
KL. 4 (TILBOÐ) - 6
HÆVNEN
KL. 3 (TILBOÐ) - 5.40 - 8
HANNA
KL. 10.20
PRIEST 3D
KL. 8 - 10
RIO 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 3.30 (TILBOÐ)

10
16
12
12
L

DYLAN DOG
PAUL
FAST FIVE
GNÓMEÓ & JÚLÍA 3D
PRIEST 3D

BORGARBÍÓ

L
L
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12
16
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KL. 8 - 10
KL. 3.40 (TILBOÐ) - 8 - 10
KL. 5.40
KL. 4 (TILBOÐ)
KL. 5.50

14
12
12
L
16
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LAUGARDAGUR / SUNNUDAGUR
INCENDIES

18:00, 21:00

INCENDIES

18:00, 21:00

IDI I SMOTRI

20:00

IDI I SMOTRI

20:00

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

18:00, 20:00, 22:00

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

18:00, 20:00, 22:00

OKKAR EIGIN OSLÓ

18:00

ROUTE IRISH

22:30

ROUTE IRISH

22:30

IKÍNGUT (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00

DUGGHOLUFÓLKIÐ (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00

BÖRN NÁTTÚRUNNAR (MEÐ ENSKUM TEXTA) 20:00

MÝRIN (MEÐ ENSKUM TEXTA)

20:00

DANSINN (MEÐ ENSKUM TEXTA)

ROKLAND (MEÐ ENSKUM TEXTA)

22:00

22:00

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is
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ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ í handbolta mætir ógnarsterku liði Svía í tvígang næstu daga. Fyrst

sport@frettabladid.is

á morgun klukkan 16.00 og svo á mánudagskvöldið klukkan 19.30, en báðir leikirnir fara fram í
Vodafone-höllinni. Svíþjóð varð í öðru sæti á EM í desember en Ísland er nú að búa sig undir leiki
gegn Úkraínu í undankeppni HM í Brasilíu.

Höfum lagað mistökin frá 2009
Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu fer fram í kvöld en þá eigast við Manchester United og Barcelona.
Stjórar liðanna eru sparir á stóru orðin og bera greinilega virðingu fyrir styrkleika andstæðingsins.
FÓTBOLTI Hápunktur knattspyrnuHLYNUR GEIR Stigameistari á móta-

röðinni í fyrra.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN GARÐARS

Eimskipsmótaröðin í golfi:

Vertíðin hefst á
Garðavelli í dag
GOLF Keppnistímabilið hjá afrekskylfingum landsins hefst með
formlegum hætti í dag. Leiknar
verða 36 holur eða tveir hringir
á Eimskipsmótaröðinni og fer
fyrsta mótið fram á Garðavelli á
Akranesi og nefnist það Örninn
golfmótið.
Hlynur Geir Hjartarson úr
GK varð stigameistari í fyrra í
karlaflokknum og Valdís Þóra
Jónsdóttir úr Leyni hefur titil að
verja í kvennaflokknum.
Íslandsmeistarinn Birgir
Leifur Hafþórsson er ekki á
meðal keppenda en hann er að
keppa í Belgíu. Góð þátttaka er
á mótinu, um 140 kylfingar, og
stigameistarar síðasta árs eru að
sjálfsögðu á meðal keppenda.
Golfsambandið mun leggja
mikla áherslu á að miðla upplýsingum um gang mála í keppninni
á vefnum og er hægt að fylgjast
með skori keppenda í farsímum á
slóðinni golf.is/skor eða m.golf.is/
skor.
- seth

VALITOR-BIKARINN
FH og KR drógust saman
Dregið var í 16 liða úrslit Valitor-bikarkeppni karla í gær. FH og KR lentu
saman en þessi tvö lið voru þau einu
sem þurftu að slá Pepsi-deildarlið úr
leik í 32 liða úrslitunum. Valur mætir
ÍBV og Íslandsmeistarar Breiðabliks
fara á Vestfirði þar sem þeir leika við
BÍ/Bolungarvík. Frekari upplýsingar
má finna á íþróttavef Vísis.

Sunnudagurinn 29. maí.
ÍBV - Víkingur R.
kl.16.00
Hásteinsvöllur

Valur - Breiðablik

kl.19.15

Vodafonevöllurinn

Fram - KR

kl.19.15

Laugardalsvöllur

Mánudagurinn 30. maí.
Fylkir - Keﬂavík
kl.19.15
Fylkisvöllur

FH - Stjarnan

kl.19.15

Kaplakrikavöllur

Grindavík - Þór

kl.20.00

Grindavíkurvöllur

vertíðarinnar verður í kvöld,
þegar Manchester United og
Barcelona eigast við í úrslitaleik
Meistaradeildar Evrópu á Wembley-leikvanginum í Lundúnum.
United er að spila sinn þriðja
úrslitaleik á fjórum árum en liðið
tapaði einmitt fyrir Barcelona
þegar liðin mættust í úrslitaleiknum árið 2009.
Sparkspekingar telja margir
hverjir að Börsungar séu líklegir
til að endurtaka leikinn nú. En Sir
Alex Ferguson, stjóri United, þolir
ekki að tapa og vill allra síst lúta
öðru sinni í gras gegn spænska risanum.
United byrjaði vel í úrslitaleiknum fyrir tveimur árum en þegar
Samuel Eto‘o skoraði fyrir Barcelona á tíundu mínútu tóku
þeir spænsku öll völd í
leiknum. Paul Scholes,
leikmaður United, er
staðráðinn í að láta það
ekki endurtaka sig.
„ Þ et t a va r ek k i
skemmtilegt kvöld og
sumarið leið mjög
hægt. Í þetta skiptið ætlum við í það
minnsta að leggja
okkur almennilega
fram.“
Ferguson
segir þó að
leikurinn
í dag snúist ekki um
að ná fram
hefndum. „Það
voru okkur vonbrigði
að tapa leiknum en
það er ekki aðalmálið.
Þetta snýst um stolt
okkar,“ sagði hann
á blaðamannafundi í
gær. „Við erum einbeittir
í þetta skiptið og undirbúningurinn hefur verið
betri. Ég held að við
höfum gert ein eða tvenn
mistök í undirbúningnum
síðast. Ekki núna.“
United tryggði sér

TÖFRAMENN Lionel Messi

og Andrés Iniesta, leikmenn Barcelona, munu
hafa mikið að segja
um hvernig leikurinn
þróast í kvöld.

LEGGUR Á RÁÐIN Sir Alex Ferguson stýrir æfingu með Manchester United fyrir leikinn mikilvæga gegn Barcelona.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Beckenbauer. En allir þessir leikmenn hafa lagt sitt af mörkum til
að gera knattspyrnuna betri en
hún var áður.“
Þó eru flestir sammála um að fá
lið standi Barcelona snúning þegar
leikmenn liðsins ná að sýna sitt
besta. „Við viljum reyna að halda
boltanum og spila honum hratt á
milli okkar. Við ætlum að sækja
hratt á þá og skapa okkur færi.
Við vitum nefnilega að það gæti
reynst hættulegt að missa boltann
því Manchester getur gert okkur
erfitt fyrir.“
Einn besti leikmaður heims og
lykilmaður í liði Barcelona, Xavi
Hernandez, segir sína menn vel
meðvitaða um styrkleika United.
„Þeir eru ekki einungis með
hæfileikaríka leikmenn,“ sagði

hann. „Þeir eru duglegir í vörninni, þéttir og eiga marga valmöguleika í sínum sóknarleik. Ef
þeir skora, pakka þeir í vörn og
beita skyndisóknum, þar sem þeir
eiga mörg mismunandi vopn.“
Ferguson sjálfur veit manna
best hversu sterkt lið Barcelona
hefur að geyma. En hann minnir
á að United getur líka spilað vel.
„Við vitum vel hvað andstæðingar okkar geta. Það væri óskynsamlegt að mæta illa undirbúnir
til leiks. Við þekkjum bæði styrkleika Barcelona sem og veiku hliðarnar,“ sagði Ferguson. „En við
einbeitum okkur alltaf að því sem
við getum gert sjálfir og við vonumst til að geta spilað sóknarbolta.
Við höfum þá leikmenn sem þarf
til þess.“
eirikur@frettabladid.is

Ólafur Stefánsson getur unnið Meistaradeildina í handbolta í fimmta skiptið um helgina:

Búnir að hugsa um Barcelona í tvær vikur
HANDBOLTI Úrslitahelgi Meistara-

deildarinnar fer fram í Köln um
helgina. Í undanúrslitum mætast
Ciudad Real og Hamburg annars
vegar og Barcelona og RheinNeckar Löwen hins vegar. Undanúrslitin fara fram í dag og úrslitaleikurinn á morgun.
Guðmundur Guðmundsson stýrir liði Löwen og með því leika Ólafur Stefánsson, Guðjón Valur Sigurðsson og Róbert Gunnarsson.
Ólafur er ekki ókunnugur þessum úrslitahelgum enda hefur
hann fjórum sinnum unnið Meistaradeildina með Ciudad Real og
Magdeburg. Hann getur því náð
þeim einstaka árangri um helgina
að vinna eftirsóttasta bikar í Evrópu í fimmta sinn.
„Það blundar í undirmeðvitund-

24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is

bV\\^5&'d\(#^h')-#&-,

Englandsmeistaratitilinn fyrir
tveimur vikum og fékk því nægan
tíma til undirbúnings. „Það skipti
máli og hjálpaði okkur. En það sem
mestu skiptir er að leikmenn hafi
trú á eigin getu og treysti hver
öðrum – vegna þess að ég treysti
þeim,“ sagði Ferguson.
Ferguson hrósaði kollega sínum,
Pep Guardiola, fyrir þann árangur
sem hann hefur náð með lið Barcelona. „Hann hefur náð frábærum
árangri, einkum miðað við hvað
hann er ungur,“ sagði Ferguson.
„Það er hægt að sjá hvernig liðið
hefur þroskast síðan það vann
okkur í Róm fyrir tveimur árum.
Hann hefur breytt því hvernig
liðið spilar og hefur mjög sterka
nærveru.“
Liði Barcelona hefur margsinnis
verið hampað sem einu
besta liði heims, ef ekki
einu því besta frá upphafi. Því er Guardiola
ósammála.
„Við erum ánægðir ef fólk nýtur þess
að horfa á okkur
spila. En við verðum að bera virðingu fyrir liðum
eins og Brasilíu,
Liverpool, Manchester og jafnvel Real Madrid
þegar það var upp
á sitt besta,“ sagði
Guardiola.
„Það er mjög
erfitt að bera
svona
lagað
s a m a n . Þ að er
ómögulegt að leggja
mat á það hvaða
leikmaður sé besti
knattspyrnumaður allra tíma – Pele,
Maradona, Messi eða

inni að geta unnið fimmta titilinn,“
sagði Ólafur við Fréttablaðið í gær
en Löwen hefur verið í Köln síðan
á fimmtudag að undirbúa sig fyrir
helgina.
„Við erum kannski ekki sigurstranglegasta liðið af þessum
fjórum liðum. Við eigum samt
góða möguleika miðað við hvernig
við getum spilað á köflum,“ sagði
Ólafur en Löwen mætti Barcelona
í tvígang í riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Leikinn ytra vann
Löwen en það var fyrsti leikur liðsins undir stjórn Guðmundar. Síðari
leiknum lyktaði með jafntefli.
„Að hafa unnið leikinn úti gefur
okkur svolítið sjálfstraust. Við
erum búnir að æfa í hálfan mánuð
eingöngu með Barcelona í huga.
Það kostaði okkur reyndar tap
gegn Gummersbach í vikunni
en það átti að vera generalprufa
fyrir helgina. Það var betra að það
klúðraðist frekar en stóra sýningin,“ sagði Ólafur léttur.
Ólafur hefur oftar en ekki farið
á kostum í stóru leikjunum með
félagsliðum sínum og tryggði
hann Ciudad Real titilinn nánast
upp á sitt einsdæmi fyrir nokkrum
árum. „Ég vona að ég nái að stíga
upp. Það er samt svolítið öðruvísi
með þessu liði því stundum þegar
ég fer að skjóta fara aðrir að draga

SÁ FIMMTI Á LEIÐINNI? Ólafur hefur átt ótrúlega farsælan feril og getur bætt enn

einni rósinni í hnappagat sitt um helgina.

sig til baka og gera vitleysur. Ég
þarf því að finna línuna hjá mér
með þessu liði um helgina. Takmarkið er samt að fara alla leið og
ég mun gera allt sem þarf til þess,“
sagði hinn 37 ára gamli Ólafur,
sem segir skrokkinn vera í góðu
standi eftir langt tímabil.
„Skrokkurinn er fínn. Það er

NORDIC PHOTOS/BONGARTS

samt hausinn sem skiptir miklu
máli og ég reyni að hafa hann í
góðu lagi,“ sagði Ólafur og bætti
við að hausinn væri þess utan enn
í Þýskalandi þó svo að hann væri
búinn að semja við AG Köbenhavn
í Danmörku og hefði verið kynntur
fyrir stuðningsmönnum félagsins
um síðustu helgi.
- hbg

allt fyrir áskrifendur

STÖÐ 2 VILD KYNNIR

STÖÐVAR 2
Í DAG KL. 11–17 Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINUM
Stöð 2 Vild býður fjölskyldum með Vildaráskrift í Fjölskylduog húsdýragarðinn í dag.
Frábær skemmtiatriði á sviði: Skoppa og Skrítla, Íþróttaálfurinn,
Solla Stirða og Glanni Glæpur*, Sveppi og Villi, Jóhanna Guðrún,
Steindi og Ásgeir, Friðrik Dór, Jón Jónsson og Helgi Björns.
Frítt í öll tæki í garðinum og andlitsmálning fyrir börnin.
Hamborgarabúllan býður upp á hamborgara á góðum kjörum.
Þér og þínum er boðið
í 25 ára afmæli
stöðvar 2

Hoppukastali og fleira fyrir litlu krílin.

boðsmiði

SS pylsur, ískalt Coke og Svali fyrir alla fjölskylduna.

SJÁUMST HRESS Í LAUGARDALNUM Í DAG!
*Latibær ®&©2011 Latibær ehf. Öll réttindi áskilin.
Þeir leikarar sem koma fram sem Íþróttaálfurinn, Solla Stirða og Glanni Glæpur eru samþykktir af Latabæ.

frítt í öll tæki
Fjölskylduskemmtun
laugardaginn 28. maí

MUNDU EFTIR BOÐSM
IÐANUM

LJÓSMYNDASAMKEPPNI
Fangaðu stemninguna hjá þínum nánustu á afmælishátíðinni með ljósmynd og sendu
okkur hana á ljosmyndasamkeppni@stod2.is
Höfundur vinningsmyndarinnar fær glæsilega Sony myndavél frá Elko, árskort fyrir fjölskylduna
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, minigolf fyrir alla fjölskylduna í Skemmtigarðinn og
hamborgaraveislu frá Hamborgarabúllunni.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Al Pacino

SUNNUDAGSKVÖLD

„Fyrsta tungumál mitt var feimni.
Það var ekki fyrr en ég var settur í
sviðsljósið að ég lærði að vinna úr
feimninni.“

STÖÐ 2 SPORT KL. 11.30
Formúla 1
Bein útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó. Sebastian Vettel
hefur sigrað í fjórum af fimm fyrstu
keppnunum en hann hefur aldrei
unnið í Mónakó áður. Þetta er kappakstur sem allir ökumenn vilja vinna
og það er mikilvægt að byrja vel því
það getur reynst erfitt að taka fram
úr á brautinni. Það er alltaf mikil
stemning í kringum kappaksturinn í
Mónakó og hávaðinn er gífurlegur á
götum furstadæmisins þegar kappakstursbílarnir þeysa um göturnar. Keppt er á umferðargötum sem eru afgirtar á keppnisdögunum. Margir Formúlu 1 ökumenn búa í Mónakó og þekkja því akstursleiðina vel. Strax að
keppninni lokinni er þátturinn Við endamarkið á dagskrá þar sem keppnin er krufin til mergjar.

Al Pacino leikur í lokahluta eins rómaðasta þríleiks kvikmyndasögunnar
um Corleone-mafíufjölskylduna,
stórmyndinni The Godfather 3
sem er á Stöð 2 Bíó kl. 22.05
í kvöld.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Popppunktur (e)
11.15 Landinn (e)
11.45 Í góðum tilgangi - Grænlensku börnin (e)
12.30 Gos í Grímsvötnum (e)
13.00 Þetta er svo lúmskt (e)
13.30 Úr Háskólabíói í Hörpu hljómsveit á tímamótum (e)
14.15 Vertu eðlilegur (e)
15.40 Aldrei hittumst við áður
(e)
17.20 Önnumatur frá Spáni –
sérrí (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Með afa í vasanum (39:52)
18.37 Skúli Skelfir (30:52)
18.48 Ungur nemur - gamall
temur
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Skarfar - einstök aðlögun Skarfa er að finna í öllum heimsálfum. Alls staðar þar sem menn
geta lifað þrífast skarfar líka að því tilskyldu að þeir finni opið vatn og fisk.
21.10 Downton Abbey (6:7)
(Downton Abbey)
22.00 Sunnudagsbíóið - Töfraflautan Hér er sagan í Töfraflautu
Mozarts látin gerast á tíma fyrri
heimsstyrjaldar.
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.35 Iron Man
08.40 Love at Large
10.15 Sisterhood of the Travel-

07.00 Lalli
07.10 Könnuðurinn Dóra
07.35 Stubbarnir
08.00 Algjör Sveppi
09.30 Fjörugi teiknimynda-

SKJÁREINN
09.40 Miami - Chicago
11.30 Mónakó Bein útsending frá
Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó.

14.00 F1: Við endamarkið
14.30 Meistaradeild Evrópu:

tíminn

Barcelona - Man. Utd

09.50 Histeria!
10.15 Abrafax og sjóræningj-

16.15 Meistaradeild Evrópu:
Meistaradeildin - meistaramörk

arnir

16.35 SK Telecom Open Út-

11.35 Sorry I‘ve Got No Head
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Mad Men (6:13)
14.35 Gossip Girl (15:22)
15.20 Grey‘s Anatomy (21:22)
16.10 The Ex List (6:13)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (16:24)
19.40 Sjálfstætt fólk
20.20 The Mentalist (21:24)

sending frá móti í OneAsia-mótaröðinni í golfi.

Þriðja serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
21.05 Rizzoli & Isles (3:10)
Spennandi glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar ólíkar
en góðar vinkonur.
21.50 Damages (2:13) Þriðja
þáttaröðin með Glenn Close og
Rose Byrne í aðalhlutverki. Lögfræðingurinn Patty Hewes lætur ekkert
stöðva sig og heldur upp óbreyttum
hætti við að verja misjafna einstaklinga á meðan Ellen Parsons er farin
að vinna fyrir saksóknara.
22.35 60 mínútur
23.20 The Daily Show: Global
Edition
23.50 Glee (19:22)
00.35 The Event (21:22)
01.20 Saving Grace (9:14)
02.05 Nikita (10:22)
02.50 The Closer (5:15)
03.35 Undercovers (5:13)
04.20 The Mentalist (21:24)
05.05 Damages (2:13)
05.45 Fréttir

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 Dante Alighieri og
Gleðileikurinn guðdómlegi 11.00 Guðsþjónusta
í Bústaðakirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá
14.00 Útvarpsleikhúsið: Dauði trúðsins 15.00
Undantekningin 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Listahátíð í Reykjavík 2011 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

19.35 Valitor mörkin 2011 Sýnt
frá leikjum í 32 liða úrslitum í Valitorbikarkeppninni.
20.50 Mónakó Útsending frá
Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó.

22.50 F1: Við endamarkið
Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum krufin til mergjar.

17.35 Bold and the Beautiful
17.55 Bold and the Beautiful
18.15 Bold and the Beautiful
18.35 Bold and the Beautiful
18.55 Bold and the Beautiful
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.45 Sorry I‘ve Got No Head
Stórskemmtilegir þættir þar sem
margir af þekktustu grínurum Breta
fara á kostum í hlutverkum ýmissa
kynlegra karaktera.

20.15 American Idol (38:39)
Það eru aðeins tveir söngvarar eftir
í American Idol og spennan orðin
nánast óbærileg fyrir þá því það er til
mikils að vinna. Allir sigurvegarar síðustu ára hafa slegið í gegn og eiga
nú gæfuríkan söngferil.
21.00 American Idol (39:39) Nú

þessari mögnuðu mynd fylgjumst
við með einum degi í lífi Kobe
Bryant. 30 myndavélar fylgdu Kobe
eftir í þennan eina dag en myndin er
eftir sjálfan Spike Lee.

kemur í ljós hver stendur uppi sem
sigurvegari í þessum lokaþætti af
American Idol. Til mikils er að vinna
því fram undan býður þeim sem
vinnur keppnina frægð og glæstur
frami á heimsvísu.

01.00 Oklahoma - Dallas

22.35 Sex and the City (6:20)

09.40 Chicago - Miami
11.30 Mónakó Bein útsending frá

23.05 Sorry I‘ve Got No Head
23.35 ET Weekend
00.20 Sjáðu
00.45 Fréttir Stöðvar 2
01.30 Tónlistarmyndbönd frá

23.25 Kobe - Doin’ Work Í

Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó.

14.00 F1: Við endamarkið
14.30 Meistaradeild Evrópu:

Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina
eftirminnilegustu og skemmtilegustu
þáttaröð síðari tíma.

Nova TV

Barcelona - Man. Utd

16.15 Meistaradeild Evrópu:
Meistaradeildin - meistaramörk
16.35 Þýski handboltinn:
Füchse Berlin - Wetzlar

17.55 Valitor mörkin 2011
19.10 Mónakó Útsending frá
Formúlu 1 kappakstrinum í Mónakó.

21.10 F1: Við endamarkið

18.00 Björn Bjarna
18.30 Veiðisumarið
19.00 Gestagangur hjá Randver
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Sjávarútvegur á ögurstundu

Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum krufin til mergjar.

21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing

21.45 Kobe - Doin’ Work Í

Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn

þessari mögnuðu mynd fylgjumst
við með einum degi í lífi Kobe
Bryant. 30 myndavélar fylgdu Kobe
eftir í þennan eina dag en myndin
er eftir sjálfan Spike Lee.

23.20 Þýski handboltinn:
Füchse Berlin - Wetzlar

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands er endurtekið allan sólarhringinn og um helgar.

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.25 Rachael Ray (e)
13.55 Million Dollar Listing
(4:9) (e)
14.40 Top Chef (1:15) (e)
15.30 The Biggest Loser (5:26)
16.15 The Biggest Loser (6:26)
17.00 Survivor (2:16) (e)
17.45 WAGS, Kids & World Cup
Dreams (3:5) (e)
18.35 Girlfriends (18:22)
18.55 Rules of Engagement
(3:26) (e)
19.20 Parks & Recreation (e)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (4:50) (e)
20.10 An Idiot Abroad (7:9)
Ricky Gervais og Stephen Merchant
eru mennirnir á bak við þennan einstaka þátt.
21.00 Law & Order: Criminal
Intent - NÝTT (1:16) Bandarískir
spennuþættir sem fjalla um störf
rannsóknarlögreglu og saksóknara í
New York.
21.50 Californication (9:12)
Bandarísk þáttaröð með David
Duchovny í hlutverki syndaselsins og
rithöfundarins Hank Moody.
22.20 Blue Bloods (17:22) (e)
23.05 Royal Pains (17:18) (e)
23.55 Saturday Night Live (e)
00.45 The Real L Word: Los
Angeles (1:9) (e)
01.30 CSI: New York (14:23) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.00 HP Byron Nelson
Championship (3:4)
10.00 BMW PGA Championship (1:2)
13.00 BMW PGA Championship (2:2)
17.00 Golfing World
17.50 Inside the PGA Tour
18.10 Golfing World
19.00 HP Byron Nelson
Championship (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 ETP Review of the Year
2010 (1:1)
23.40 ESPN America

08.20 New Tricks 09.10 Inspector
Lynley Mysteries
10.00 Inspector
Lynley Mysteries
10.45 Inspector
Lynley Mysteries 11.30 Inspector Lynley
Mysteries 12.15 My Family 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 16.10 My
Family 16.45 New Tricks 17.35 New
Tricks 18.25 Inspector Lynley Mysteries
19.15 Inspector Lynley Mysteries 20.00
Inspector Lynley Mysteries
20.50
Inspector Lynley Mysteries 21.35 My
Family 22.05 My Family 22.35 My
Family

10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.25 100 års spekulation
10.55 OBS 11.00 Den unge eneboer
11.30 Vores Liv 12.00 Gudstjeneste
i DR Kirken 13.05 Merlin 13.50
Fodbold 16.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 17.00 OBS 17.05 Yellowstone
Nationalpark 18.00 Maria Wern. Stum
sidder guden 18.45 Det søde liv Valnøddedrøm 19.00 21 Søndag 19.40
Fodboldmagasinet 20.05 Kammerater
i krig 20.55 Grænsekontrollen 21.40
Sømanden & Juristen - historier fra et
hospice 22.10 TV!TV!TV!

10.15 Anne Marie Almedal - live at
Aladdin: En himmelblå konsertfi 10.45
Ikke naken 12.15 To millioner turer til
byen 12.25 Iron Maiden - Flight 666.
På vingene med Iron Maiden 13.15
4-4-2 15.30 Under åpen himmel til
Santiago de Compostela 16.00 Fysikk på
roterommet 16.10 Ingen grenser 17.00
Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen
18.05 Frå Lark Rise til Candleford 18.55
Der ingen skulle tru at nokon kunne
bu 19.25 Kriminalsjef Foyle 21.05
Kveldsnytt 21.25 Armadillo 23.05 Holby
Blue

09.15 Skärgårdsflirt 10.00 Rapport
10.05 Kate gör upp 11.05 Det söta
livet 11.35 På väg till Malung 12.05
Anslagstavlan 12.10 Speedway 13.10
High life 13.50 Rapport 13.55 Handboll:
Champions League 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
Från Lark Rise till Candleford 20.00
Sommarpratarna 21.00 Hung 21.30 På
väg till Malung 22.00 Håkan Hellström
live på Cirkus

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

F í t o n / S Í A

ing Pants 2
12.10 Stuart Little
14.10 Love at Large
16.00 Sisterhood of the Traveling Pants 2
18.00 Stuart Little
20.00 Iron Man
22.05 The Godfather 3
00.50 The Hitcher
02.15 The U.S. vs. John Lennon
04.00 The Godfather 3

FM 92,4/93,5

Kappaksturinn í Mónakó er í algjörum sérflokki í Formúlu 1.
Fylgstu með baráttunni á þessari einstöku braut og
upplifðu glamúrinn sem fylgir þessum magnaða
íþróttaviðburði um helgina.

TÍMATAKAN ER Í DAG KL. 11:45
KAPPAKSTURNN Á MORGUN KL. 11:30.
TÍMATAKA OG KAPPAKSTUR Í OPINNI DAGSKRÁ.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR
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Sumartilboð
ÞÆGILEG HÚSGÖGN OG LITRÍK SMÁVARA FYRIR HEIMILIÐ!
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25%

TUR

AFSLÁT

FARO tungusóﬁ, grátt áklæði. 232x232
H:76 cm B:232 D:79/160 H:75 cm. Fæst
með vinstri og hægri tungu.

FULLT VERÐ: 199.990

290

R

TU
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

79.990

SPIZY kanna,
margar gerðir.

FULLT VERÐ: 89.990

SVEN hægindastóll með innbyggðum
skemli. Grátt áklæði. B:62 D:70 H:105 cm.

FULLT VERÐ: 390

2.490

69.990

FULLT VERÐ: 109.980

RIALTO La-z-boy, fæst með brúnu, natur
og rústrauðu áklæði. B:80 D:90 H:150 cm.

149.990

20%

25%

FULLT VERÐ: 2.990

SPIZY púði.

SPIZY kollur. Margir litir.

Margar gerðir og litir.

SPIZY diskamotta,
röndótt. 2 gerðir.

FULLT VERÐ: 490

TUR
AFSLÁT

189.990
FULLT VERÐ: 249.990

390

20%

TUR
AFSLÁT

20%

TUR

AFSLÁT

NIJMEGEN 3 sæta sóﬁ, Taupe áklæði. B:216 D:85 H:85 cm.
Fæst einnig 2 sæta, B:163 D:85 H:85 cm. 79.990 fullt verð 99.990.

1.990

FULLT VERÐ: 2.990

20%
FARO hornsóﬁ, fæst með gráu
eða brúnu áklæði. 232x232 H:76 cm.

IÐ
LÍTTU V U
T
OG LÁT EL
FARA V !
UM ÞIG

99.990
FULLT VERÐ: 129.990

7.990

FLOTTIR
TÓLAR
PLASTS
N EÐA
Á PALLIN R!
A
SVALIRN

FULLT VERÐ: 9.990
KALYMNOS plaststóll.
Svartur, orange, lime eða fjólublár.
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> Hayden Panettiere

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON METUR VÆGI ÍTALSKA ÞJÓÐARBROTSINS VESTAN HAFS

„Ein mesta matarfíkn mín er salt.
Ég kroppa saltið af saltstöngum og
borða það.“

Heiður fjölskyldunnar framar öllu

Hayden Panettiere leikur aðalskutluna
í skólanum, Beth Cooper, sem mætir
í partí til eins mesta nörds skólans
í gamanmyndinni I Love You Beth
Cooper sem er á Stöð 2 kl. 21.15 í
kvöld.

Um þessar mundir rifja sjónvarpsunnendur upp
Guðföðurþríleikinn eftir Francis Ford Coppola, ekki í
fyrsta skipti og þaðan af síður það síðasta. Þegar fyrsta
Guðföðurmyndin kom í kvikmyndahús á því ágæta ári
1972 varð hún sígild í sömu andrá, slíkur var slagkraftur
sköpunarverksins. Coppola var að skapa sér nafn sem
leikstjóri á þessum árum en leikaralistinn var svakalegur: Marlon Brando, James Caan, Diane Keaton, Robert
Duvall, Sterling Hayden og Talia Shire. Svo var þarna líka
snaggaralegur ungur leikari, Al Pacino að nafni. Dágott efni.
Guðfaðirinn var eins og þriggja klukkustunda „hrað“námskeið í
skuggahliðum ítalska þjóðarbrotsins í Bandaríkjunum. Myndin fræddi
um skipulagsfræði mafíunnar og orðfæri, hvað það þýðir að sofa með
fiskunum og hve mikilvægt það er fyrir don að hafa öflugan consigliere
sér við hlið. Áhorfendur lærðu hvernig valdamiklir menn tala, hvernig þeir
þegja, hvernig þeir yppa öxlum og hvernig þeir leggja áherslu á mál sitt.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Enginn má við mörgum (4:6)
(e)

11.05 Að duga eða drepast (27:31) (e)
11.50 Kastljós
12.20 Mörk vikunnar (e)
12.50 Íslenski boltinn (e)
13.45 Vormenn Íslands (5:7) (e)
14.15 Demantamót í frjálsum íþróttum

16.15 Úti í mýri (e)
16.45 Góðir gestir (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (4:10)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Friðþjófur forvitni (7:10)
18.23 Eyjan (7:18) (Øen) (e)
18.46 Frumskógarlíf (7:13) (Jungle Beat)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur (Vinir Sjonna Stjórnin) Dr. Gunni og Felix Bergsson stjórna
spurningakeppni hljómsveita. Í fyrsta Popppunkti sumarsins eigast við Vinir Sjonna og
Stjórnin.

20.45 Spenska (Spanglish) Kona flyst
með dóttur sína frá Mexíkó til Bandaríkjanna
og fer að vinna sem húshjálp á heimili matreiðslumeistara. Bandarísk gamanmynd frá
2004.

23.00 Endurreisn (Restoration)
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Brunabílarnir
07.25 Strumparnir
08.00 Algjör Sveppi
09.45 Latibær
10.00 Stuðboltastelpurnar
10.25 Bardagauppgjörið
10.50 iCarly (15:45)
11.15 Glee (19:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (38:39)
14.30 American Idol (39:39)
16.20 Sjálfstætt fólk
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Beethoven‘s Big Break Stórskemmtileg fjölskyldumynd um hundinn
Beethoven og ævintýri hans.

21.15 I Love You Beth Cooper Gamanmynd þar sem Hayden Panettiere leikur
aðalskutluna í skólanum, Beth Cooper. Einn
mesti nördinn í skólanum lýsir yfir ást sinni
á Beth í útskriftarræðu sinni sem verður
til þess að hún mætir í partí til hans sama
kvöld.

22.55 Nights in Rodanthe Falleg og
08.00 Naked Gun 2½: The Smell of Fear
10.00 More of Me
12.00 Astro Boy
14.00 Naked Gun 2½: The Smell of Fear
16.00 More of Me
18.00 Astro Boy
20.00 Funny Money
22.00 Stieg Larsson þríleikurinn
00.25 Texas Chainsaw Massacre: The

rómantísk mynd með Richard Gere og Diane
Lane í aðalhlutverkum. Adrienne (Diane
Lane) rekur gistiheimili við sjóinn. Þangað
kemur Paul (Richard Gere) á leið sinni til að
hitta son sinn og fella þau hugi saman.

00.30 Street Kings
02.15 Jindabyne
04.15 Glee (19:22)
05.00 ET Weekend
05.45 Fréttir

Beginning
02.00 A Raisin in the Sun
04.10 Stieg Larsson þríleikurinn

Guðfaðirinn sjálfur, Vito Corleone, var á margan hátt fyrirmyndarborgari; hann var fjölskyldumaður og kattavinur
sem lagðist gegn útbreiðslu fíkniefna. Hann fyrirskipaði
vissulega morð á andstæðingum sínum, en eins og
sonurinn Michael benti á gerðu pólitíkusarnir það líka.
Nú, tæpum fjörutíu árum eftir að Guðfaðirinn birtist
fyrst á tjaldinu, á mafían sérstakan sess í hjörtum Bandaríkjamanna og annarra jarðarbúa. Mafíumyndir eru
sérstök listgrein, rétt eins og myndir um fjöldamorðingja
eða Elvis-myndir. Enginn gerir staðlaða mynd um grísk eða filippseysk
glæpasamtök. Tony Soprano hefði tæplega haldið athygli sjónvarpsfíkla
sem sænskur glæpaforingi, þótt sálfræðikreppa hans hefði getað sómt
sér vel í gulbláum sósíalrealisma. Orðið mafía, sikileyskt að uppruna eins
og Corleone-fjölskyldan, er orðið samheiti um skipulögð glæpasamtök
hvar sem þau starfa og hvaðan sem þau koma. Samt kemur orðið hvergi
fyrir í Guðföðurmyndunum. Þetta var jú bara fjölskyldufyrirtækið.

SKJÁREINN
08.25 F1: Föstudagur
08.55 Formúla 1 - Æfingar
10.05 Vildargolfmót Audda og Sveppa
10.55 Evrópudeildarmörkin
11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka Bein
útsending.

13.15 Golfskóli Birgis Leifs (9:12)
13.40 Oklahoma - Dallas
15.30 Grillhúsmótið
16.05 Spænsku mörkin
17.00 Veiðiperlur
17.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

18.00 Meistaradeildin - upphitun
18.30 Meistaradeild Evrópu: Barcelona - Man. Utd Bein útsending frá úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 2011.
20.50 Meistaradeild Evrópu:
Meistaradeildin - meistaramörk
21.10 Without Bias
22.05 Meistaradeild Evrópu:
Barcelona - Man. Utd.
00.10 Meistaradeild Evrópu:
Meistaradeildin - meistaramörk
00.30 Miami - Chicago

12.45 Sunnudagsmessan
14.00 Premier League World
14.30 Ronaldinho
14.55 Man. Utd - Blackpool Útsending frá leik Manchester United og Blackpool í
lokaumferð ensku úrvalsdeildinnar.

16.40 Wolves - Blackburn Útsending frá
leik Wolverhampton Wanderers og Blackburn
Rovers í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar.
18.25 Aston Villa - Liverpool Útsending
frá leik Aston Villa og Liverpool í lokaumferð
ensku úrvalsdeildarinnar.
20.10 Everton - Chelsea Útsending frá
leik Everton og Chelsea í lokaumferð ensku
úrvalsdeildarinnar.

21.55 Stoke - Wigan Útsending frá leik
Stoke City og Wigan Athletic í lokaumferð
ensku úrvalsdeildarinnar.

23.40 Premier League Review Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem
leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til mergjar.

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.05 Rachael Ray (e)
14.20 High School Reunion (2:8) (e)
15.05 90210 (20:22) (e)
15.50 America‘s Next Top Model (e)
16.35 The Defenders (18:18) (e)
17.20 An Idiot Abroad (6:9) (e)
18.10 Girlfriends (17:22)
18.30 The Bachelor (5:11) (e)
20.00 Saturday Night Live - LOKA-

14.35 Fátækt - hjálpum heima
16.40 Nágrannar
17.00 Nágrannar
17.20 Nágrannar
17.40 Nágrannar
18.00 Nágrannar
18.20 Lois and Clark (17:22)
19.10 Ally McBeal (6:22)
19.55 Gilmore Girls (4:22)
20.40 The Office (4:6) Stöð 2 rifjar upp

ÞÁTTUR

gamanþáttaröðina The Office þar sem Ricky
Gervais fer á kostum sem yfirmaður á skrifstofu í Slough á Englandi.
21.15 Glee (4:22) Frábær gamanþáttaröð
sem gerist í menntaskóla þar sem metnaðarfullur kennari og fyrrverandi nemandi skólans ákveður að setja aftur saman sönghóp
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í
sönghópakeppnum á árum áður.
22.05 Sjáðu
22.35 Lois and Clark (17:22)
23.20 Ally McBeal (6:22)
00.05 Gilmore Girls (4:22)
00.50 The Office (4:6)
01.20 Glee (4:22)
02.10 Fréttir Stöðvar 2
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.55 Trauma Þegar Ben vaknar úr dái
eftir bílslys hrynur veröld hans þegar hann
fréttir að eiginkona sín Elisa hafi látist í slysinu. Aðlaðandi nágranni hans, Charlotte, fer
með hann til miðils, sem segir honum að
hún skynji að konan hans sé hugsanlega enn
á lífi. Leikstjóri er Marc Evans. 2004. Stranglega bönnuð börnum.
22.30 Wonderland (e) Myndin fjallar um
eitt frægasta sakamál í Bandaríkjunum. John
Holmes var ein af þekktustu klámstjörnunum
á áttunda áratugnum. Hann átti í vandræðum
í hjónabandinu, var í fíkniefnaneyslu og mikilli
óreglu. Stranglega bönnuð börnum.
00.15 The Real L Word: Los Angeles
(1:9) (e)
01.00 Whose Line Is It Anyway? (e)
01.25 Girlfriends (16:22) (e)
01.45 Out of Reach (e)
03.15 Penn & Teller (e)
04.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.35 Golfing World
08.25 HP Byron Nelson Championship (2:4)
11.20 PGA Tour - Highlights (19:45)
12.10 Golfing World
13.00 BMW PGA Championship (1:2)
17.05 Inside the PGA Tour (21:42)
17.35 Golfing World
18.30 Inside the PGA Tour (21:42)
19.00 HP Byron Nelson Championship (3:4)
22.00 LPGA Highlights (7:20)
23.20 Inside the PGA Tour (21:42)
23.45 ESPN America

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands
er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

19.00 Kolgeitin
19.30 Á Sinatraslóðum
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Björn Bjarna
22.30 Veiðisumarið
23.00 Gestagangur hjá Randver
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

1.

PRENTUN
EG
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www.forlagid.is – alvöru bókabúð á netinu

Skáldverk og ljóð 18. - 24.05.11

2.
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LD
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Í KVÖLD

Tenórarnir 3
STÖÐ 2 SPORT KL. 18.00
Barcelona - Man. Utd

og einn í útrás

Úrslitaleikurinn í Meistaradeild
Evrópu þar sem tvö af bestu félagsliðum í heimi mætast á Wembley.
Spænsku meistararnir í Barcelona
mæta ensku meisturunum í
Manchester United. Verður það
Messi eða Rooney sem stendur
uppi sem sigurvegari?

r í hörpu
a
k
i
e
l
aukatón

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr
Samfélaginu 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00
Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 15.15 Vítt
og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 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 22.20 Dylan um Dylan 23.15 Stefnumót
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.20 My Family 10.50 My Family 11.20 My
Family 11.50 My Family 12.20 My Family 12.50
My Family 13.20 My Family 13.50 My Family
14.20 ‚Allo ‚Allo! 14.55 ‚Allo ‚Allo! 15.25 ‚Allo ‚Allo!
15.50 ‚Allo ‚Allo! 16.20 ‚Allo ‚Allo! 16.45 ‚Allo ‚Allo!
17.15 ‚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 Silent Witness 20.50
Silent Witness 21.45 ‚Allo ‚Allo! 22.20 ‚Allo ‚Allo!
22.50 ‚Allo ‚Allo! 23.15 ‚Allo ‚Allo! 23.40 ‚Allo ‚Allo!
00.05 ‚Allo ‚Allo!

08.15 Fanboy og Chum Chum 08.30 Conrad
og Bernhard 08.45 Ramasjang Mix 09.10 Splint
& Co 09.40 Troldspejlet 10.00 DR Update nyheder og vejr 11.10 Et slag for pulsen 12.10
Unge på druk 12.40 Merlin. Bag kameraet 12.55
Grænsekontrollen 13.40 Geniale dyr 14.05
Mord på hjernen 15.40 Før søndagen 15.50
Hammerslag 16.20 Held og Lotto 16.30 TV
Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Så stort
- og så med modelbiler 18.00 Merlin 18.45 Befri
Willy 2 20.20 Kriminalkommissær Barnaby 21.55
Fort Humbolt

07.30 Debatten 08.30 Norge rundt 08.55 20
sporsmål 09.20 Nummer 1 10.00 Frå Lark Rise til
Candleford 10.50 Folk 11.20 Nødlanding 13.00
Den nye paparazzigenerasjonen 13.55 Mannen
som ikke kunne le 15.10 Elektriske drømmer
16.10 Det fantastiske livet 17.00 Lørdagsrevyen
17.45 Lotto-trekning 17.55 Etter at du dro 18.25
Knutsen & Ludvigsen - musikalske komikere fra
tunnelen 19.25 Nye triks 20.15 Fakta på lørdag
21.10 Kveldsnytt 21.25 X-Fighters 22.55 Standup
med John Oliver i New York

Föstudaginn 3. júní kl. 20.00
Jóhann Friðgeir
Gissur Páll

08.45 Hollywoodredaktionen 09.10 Norsk attraktion 09.40 Grön glädje 10.05 Rapport 10.10
Mästarnas mästare 11.10 Så ska det låta 12.10
Bored to Death 12.35 Kate gör upp 13.35 Väsen
13.50 Rapport 13.55 Handboll. Champions
League 15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.15 Skärgårdsflirt 17.00 Sverige!
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Håkan
Hellström live på Cirkus 19.00 Kate gör upp
20.00 På väg till Malung 20.30 Rapport 20.35
High life 21.15 Speedway 22.15 The Event

FRÉTTIR

Garðar Thór Cortes
Snorri Wium

Diddú og Óskar Pétursson - Óperukórinn í Reykjavík

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Miðasala
í Hörpu
og á
harpa.is

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509,9<Í=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

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.

Meiri Vísir.
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Húsnæðið gæti staðið autt lengi

Bjarni Guðjónsson
Aldur: 32 ára.
Starf: Knattspyrnumaður og verslunarstjóri í Ellingsen.

Fjölskylda:

Kvæntur Önnu Maríu
Gísladóttur og á tvö
börn.
Foreldrar: Guðjón
Þórðarson knattspyrnuþjálfari og Bjarney Þórunn
Jóhannesdóttir, Bowen-tæknir og
jógakennari.
Búseta: Vesturbær Reykjavíkur.
Stjörnumerki: Fiskur.
Bjarni Guðjónsson er fyrirliði KR í knattspyrnu en KR trónir á toppi Pepsi-deildarinnar þessa stundina.

„Það gæti alveg eins staðið autt í mörg ár,
þetta hús,“ segir Ásgeir Bolli Kristinsson,
eigandi húsnæðisins að Laugavegi 89 til
91 þar sem verslunin Sautján var áður til
húsa.
Hann hefur leitað að leigjendum að húsnæðinu að undanförnu en hefur fengið
heldur dræmar undirtektir. „Ég hef fengið
nokkrar fyrirspurnir en ekkert merkilegar,“ segir Ásgeir Bolli og viðurkennir
að það sé leiðinlegt að þetta góða húsnæði
á Laugaveginum skuli standa autt. „Þetta
er mjög stórt verslunarhúsnæði, 3.200 fermetrar og allt ný uppgert að utan og innan.
Ef einhver hefði áhuga er allt tilbúið en það
er voða lítill áhugi.“
Vangaveltur voru uppi um að sænska
fatakeðjan H&M ætlaði að opna útibú í hús-

næðinu en Bolli telur að ekkert verði af
því. „Ég held þeir hafi bara hætt við þetta.
En ef H&M kæmi myndi það breyta öllu í
gamla miðbænum. Þau myndu ábyggilega
laða að sér kannski þrjár milljónir manna á
ári. Kringlan er að laða að sér fimm til sex
milljónir á ári.“
Hann telur ólíklegt að leiguverð húsnæðisins hafi dregið úr áhuga mögulegra
leigjenda. „Verðið er undir 2.000 krónum á
fermetrann ef það er leigt allt. Bara sameiginlegi kostnaðurinn í Kringlunni er
1.500 krónur og er líklega í heildina svona
9.000 krónur,“ segir hann um verslunarrekstur þar. „Ég held að það þurfi dálítið
stóra og öfluga verslun í þetta hús. Þeir
sem eru með þessar stóru verslanir í dag
sitja bara og bíða.“
- fb

AUTT HÚS Húsnæðið þar sem Sautján var áður til húsa

gæti staðið autt lengi enn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Ö
Ö

Fös 3.6. Kl. 20:00
Lau 4.6. Kl. 20:00

Fim 9.6. Kl. 20:00
Fös 10.6. Kl. 20:00

Ö
Ö

Allir synir mínir (Stóra sviðið)
Sun 5.6. Kl. 20:00

Aukasýn.

Lau 11.6. Kl. 20:00

Brák (Kúlan)
Fös 3.6. Kl. 20:00

Aukasýn.

Verði þér að góðu (Kassinn)
Fös 3.6. Kl. 19:00

Lau 4.6. Kl. 20:00

Góði dátinn Svejk (Stóra sviðið)
Sun 29.5. Kl. 20:00

Haze – Beijing Dance Theatre (Stóra sviðið)
DIKTA Í ÞÝSKALANDI Meðlimir Diktu sluppu heilir á húfi eftir að risastór sprengja var aftengd skammt frá tónleikastað þeirra.

Fim 2.6. Kl. 20:00

HAUKUR HEIÐAR HAUKSSON: VIÐ ERUM ALLIR Á LÍFI

Sprengja fannst rétt hjá
tónleikastað Diktu í Berlín
Síðustu sýningar!
Fös 3.júní kl.19
Lau 4.júní kl.20
Sprenghlægileg og smart sýning!

 EB, Fbl.
 KHH, Ft.

Miðasölusími: 551 1200
eða á leikhusid.is

BÍTIÐ

MEÐ HEIMI OG KOLLU
ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50

„Við erum allir á lífi og allir með
tíu fingur og tíu tær,“ segir Haukur Heiðar Hauksson, söngvari
Diktu.
250 kílógramma sprengja úr
síðari heimsstyrjöldinni fannst
rétt hjá tónleikastað hljómsveitarinnar í Berlín á fimmtudagskvöld. Fyrir vikið voru allar nærliggjandi götur rýmdar á meðan
sprengjan var aftengd og Dikta
varð að flytja tónleikana yfir á
annan stað.
„Við komum til Berlínar í gær
[á fimmtudag] og stigum út úr
bílnum eftir 500 km akstur. Það
fyrsta sem við heyrðum var SMS
í símanum um að það væri búið
að loka öllu hverfinu,“ segir Haukur Heiðar. „Við bjuggumst við því
að þetta væri Al Kaída eða eitthvað slíkt en þetta reyndist vera

sprengja úr seinni heimsstyrjöldinni sem var búin að vera þarna í
65 ár. Og þeir þurftu endilega að
finna hana í gær [fimmtudag].
Sprengjan fannst um tíu metra
frá tónleikastaðnum Magnet í
ánni Spree þar sem framkvæmdir
stóðu yfir á brú. Það gerist nokkuð reglulega að sprengjur finnast í Þýskalandi og talið er að í
Berlín einni séu um þrjú þúsund
sprengjur grafnar undir borginni.
„Fyrst héldum við að við þyrftum að aflýsa tónleikunum en með
ótrúlegum klækjabrögðum tókst
tónleikabókaranum okkar að færa
tónleikana á annan stað í sama
hverfi,“ segir Haukur Heiðar.
Þeir félagar lentu í annarri uppákomu sama dag þegar þeir áttu
að fara í útvarpsviðtal í miðborg
Berlínar. Þar var einnig búið að

loka öllum götum vegna mótmæla
en fyrst óttuðust Diktu-liðar að
önnur sprengja hefði fundist þar.
„Við þurftum að hlaupa út úr leigubílnum og hlaupa einhverjar götur
fram og til baka til að leita uppi
þessa útvarpsstöð. Þetta var gríðarlega skrítinn dagur í Berlín.“
Tónleikarnir í höfuðborginni
voru þeir síðustu á tveggja vikna
ferðalagi Diktu um Þýskaland
sem var farið til að kynna plötuna Get It Together. Hún kom út
á vegum fyrirtækjanna Smarten-Up og Rough Trade í Evrópu
11. mars. Núna er sveitin stödd
í Árósum í Danmörku þar sem
hún spilar á Spot-hátíðinni. „Við
erum komnir í aðeins öruggara
umhverfi,“ segir Haukur, feginn
að vera laus við öll vandræðin í
Berlín.
freyr@frettabladid.is

Leikrit frá Pollapönki á leiðinni
„Þetta er epískt stórvirki með
kjöt á beinunum um lífið í Pollafirði,“ segir Pollapönkarinn Haraldur Freyr Gíslason.
Hljómsveitin Pollapönk er búin
að semja leikrit sem verður líklega sett á fjalirnar á næsta ári.
„Við erum búnir að vera í viðræðum við nokkra aðila en það er
stefnan að gera þetta. Það á eftir
að koma í ljós hvernig útfærslan
verður. Við sjáum um músíkina
en hvort við leikum sjálfir vitum
við ekki alveg,“ segir Haraldur
Freyr. Spurður hvort það hafi
lengi staðið til að semja leikrit
segir hann: „Það blundaði alltaf þarna á bak við að það væri
gaman að gera leikrit. Það eru til

BÚNIR AÐ SEMJA LEIKRIT Haraldur Freyr
og Heiðar Örn hafa samið Pollapönksleikrit.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

margar góðar sögur í kringum
textana.“
Hljómsveitin Pollapönk hefur
notið mikilla vinsælda undanfarin ár. Síðasta plata hennar, Meira
Pollapönk, hefur selst í um tvö
þúsund eintökum og hefur sveitin verið iðin við að spila á hinum
ýmsu samkomum. Þriðja platan
er á leiðinni fyrir jólin og hafa
grunnarnir þegar verið teknir upp. Þar verða lög á borð við
Heima með veikt barn, Hananú
og Þreytta vélmennið, auk lagsins
Ættarmót sem fer í spilun í sumar.
Næst á dagskrá hjá Pollapönki
er þó spilamennska í Reykjanesbæ og í Hafnarfirði á þjóðhátíðardaginn 17. júní.
- fb

LOFTHREINSITÆKI
.F§NMJ#SJUJTI
"MMFSHZ'PVOEBUJPO

Cleanaer
-0'5)3&*/4*5,*NF§+»/"5,/*TFNNJOOLBSSZLPH
MZLUÓBOESÞNTMPGUJOV%SFHVSÞSGSKØLPSOBPHEâSBPGONJ
7PUUB§BGCSFTLVPGONJTTBNUÚLVOVN)MKØ§MBVTU

Philips AC4055
7BOEB§-0'5)3&*/4*5,*NF§TKÈMGISFJO
CÞOB§JPHTÓVNTFNFOEBTUBMMUB§ÈS
)SFJOTBSSZL MZLUPHCBLUFSÓVSÞSMPGUJOV

TILBOÐ

Philips AC4
7BOEB§-0'5)
TKÈMGISFJOTJCÞO
ÈS)SFJOTBSSZL MZLUPHCBLUFSÓVSÞSMPGUJOV

TILBOÐ

7.995

TILBOÐ

14.995

FULLT VERÐ 9.995

19.995

FULLT VERÐ 19.995

FULLT VERÐ 24.995

RAKATÆKI
DeLonghi UH700E
 MÓUSB3","5,*NF§
TUJMMBOMFHVSBLBTUJHJPH
SBLBNMJ4MFLLVSTKÈMGWJSLU
ÈTÏS¢FHBSWBUOTIØMGJ§FS
UØNU#UBNÈWJ§JMNJÓ
TÏSIØMG

DeLonghi UH800E
 MÓUSB3","5,*NF§
TLKÈSTFNTâOJSSBLBTUJH
TUJMMBOMFHVSBLBTUJHJ
PHSBLBNMJ4MFLLVS
TKÈMGWJSLUÈTÏS¢FHBS
WBUOTIØMGJ§FSUØNU
#UBNÈWJ§JMNJÓ
TÏSIØMG

VERÐ

Wilfa HU6W
.KÚHIMKØ§MÈUU
MÓUSB3","5,*NF§
TUJMMBOMFHVSBLBTUJHJ 
IFJUSJHVGVPHLÚMEVN
CMTUSJ'ZSJSBMMUB§
GFSNFUSBSâNJ

VERÐ

VERÐ

14.995

17.995

16.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

RYKSUGUR
LSBGU
ÞNN
B¢FH

TILBOÐ

9.995

5

TILBOÐ

UWÓTLJQUVNÈMNSÚSJ WÚOEV§VN
HÞNNÓIKØMVN NTOÞSVÈWJOEVPGM

16.995

FULLT VERÐ 16.995

XTPHLSBGUJ GJMUFSBLFSGJ
UWÓTLJQUVNÈMNSÚSJ WÚOEV§VN
QBSLFUIBVT HÞNNÓIKØMVN N
TOÞSV )&1""JS4FBMPH)&1"
GJMUFSTFNIHUFSB§¢WPPGM

TILBOÐ

19.995

FULLT VERÐ 29.995

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ 4t&:3"37&(*SELFOSSI 4t("3"34#3"65"HÚSAVÍK 4t(-&3«3(½56AKUREYRI 4t4663-"/%4#3"65REYKJAVÍK S: 569 1500

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

VÍSIR

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI

nýtt

Vel heppnuð mótmæli
Vegfarandi í miðbænum rak á
sjötta tímanum í gær augun í það
sem virtust vera heldur mislukkuð
mótmæli á Austurvelli. Þar stóðu
tvær manneskjur, kona með skilti
sem á voru letruð mótmæli við
svokölluðu „ölmusukorti“ og við
hlið hennar dökkklæddur maður.
Þetta þótti vegfarandanum ekki
burðug aðgerð, þangað til hann
kom nær og sá að maðurinn var
ekki hver annar mótmælandi,
heldur velferðarráðherra sjálfur, Guðbjartur Hannesson. Konan
óánægða virðist
því sannarlega
hafa haft erindi
sem erfiði – hún
náði að minnsta
kosti athygli
mannsins sem
mótmælin
beindust
gegn.
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Slakar á
Fréttatíminn greindi frá því í gær
að Eiður Smári Guðjohnsen yrði
meðal þula Sky-íþróttastöðvarinnar
á úrslitaleik Manchester United og
Barcelona sem fram fer á Wembley-leikvanginum í Lundúnum
í kvöld. Eiður, sem hefur verið á
mála hjá Fulham í ensku úrvalsdeildinni, hefur hins vegar slakað
á í Barcelona með fjölskyldu sinni,
sem býr þar enn eftir árin
með katalónska
stórveldinu.
Hann safnar
þar kröftum
fyrir komandi
tímabil en
landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi vonast til
þess að ná samningum við Fulham um
áframhaldandi veru
hjá félaginu. - sh, fgg

Mest lesið
1

Stúlkan sem lést í Árbæ
neytti eiturefnis

2

Sjúklingar teknir frá mér

3

Laugavegurinn heitir nú
Mannréttindavegur

4

Bann við áfengisauglýsingum
óframkvæmanlegt

5

Þú færð fimm daga til þess
að pakka

nýtt

nýtt

nýtt

Sunnudaga og
sunnudagskvöld á Stöð 2.

