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Helgarblað

NÁTTÚRA Ný krabbategund hefur 
numið land og veiðist nú víða við 
Vesturland, aðeins áratug eftir að 
hann barst hingað. Grjótkrabbi, 
eins og tegundin kallast, er stór-
vaxin alæta. Rannsóknir eru 
aðkallandi á hugsanlegri skaðsemi 
krabbans fyrir lífríkið, að mati sér-
fræðinga. 

Lítið er vitað með vissu um 
dreifingu hans í hafinu en krabb-
ar sem veiðast í Hvalfirði ná sömu 
stærð og krabbinn nær í sínum 
náttúrulegu heimkynnum við aust-

urströnd Norður-Ameríku. Við 
strendur Norður-Ameríku finnst 
hann á stóru svæði, eða frá Labra-
dor niður til Flórída. Krabbinn 

finnst ekki annars staðar í Evrópu 
en hér við land.

Halldór Pálmar Halldórsson, 
forstöðumaður Rannsóknaseturs 
Háskóla Íslands á Suðurnesjum, 
segir að undrum sæti hve útbreidd-
ur krabbinn sé orðinn nú þegar. 

„Krabbarnir sem hafa veiðst eru 
jafn stórir og þeir verða stærstir 
í sínum náttúrulegu heimkynn-
um. Kerlingarnar bera líka mikið 
af hrognum. Útbreiðslan bendir 
til þess að dýrinu líði vel,“ segir 
Halldór.  

Ein af stóru spurningunum sem 
glímt er við er hugsanleg neikvæð 
áhrif nýbúans á lífríkið. Hann er 
í samkeppni við aðrar krabbateg-
undir, enda alæta eins og margir 
aðrir krabbar. „Spurningar vakna 
um áhrif hans á aðrar tegundir, 
um hrognaát hans og fleira,“ segir 
Halldór. 

Krabbinn er nytjaður í uppruna-
legum heimkynnum sínum en of 
snemmt er að segja til um hvort 
um nýjan nytjastofn er að ræða 
hér við land. - shá / sjá síðu 4

Allt annar tebolli
Katrín Hall breiðir út dans-
listina í bresku sjónvarpi.
tímamót 34

spottið 12

25. júní 2011
146. tölublað 11. árgangur

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

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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VSÓ Ráðgjöf vill bæta við sig starfsmönnum til að takast á við aukin 

verkefni við hönnun og eftirlit á sviði bygðatækni, einkum:

- Vatns- og fráveitukerfa.- Gatna og vega.
Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum með verk- 

eða tæknifræðimenntun.  Æskilegt er að viðkomandi hafi starfs-

reynslu, kunnáttu í a.m.k. einu norðurlandamáli og búi yfir lipurð í 

mannlegum samskiptum.  Í boði eru samkeppnishæf laun,  góð vinnuaðstaða,  góðir vinnu-

félagar og fjölbreytt verkefni.  Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir 

til að starfa í Noregi um lengri eða skemmri tíma.

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur      

á netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 8. júlí.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og 
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum 
landsins.   Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg 
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 50 manns við 

alhliða ráðgjöf og hönnun vegna hvers konar 
mannvirkjagerðar. Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og þar 

er rekið öflugt starfsmannafélag.Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Verkfræðingar - Tæknifræðingar

Grunn- og Tónskólinn  á Hólmavík   
auglýsir eftirfarandi stöður skólaárið 2011-2012  

lausar til umsóknar:  
 100% staða tungumálakennara  

kennslugreinar danska og enska á mið- og unglinga- 

stigi, með umsjón á unglingastigi. 
 

 80% staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi. 

 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna  

kennarastöðu en samkvæmt kjarasamningum á  

almennum vinnumarkaði vegna starfs stuðningsfulltrúa. 

Ráðning til auglýstra starfa miðast við næsta haust og  

þurfa umsækjendur að hefja störf eigi síðar en 15. ágúst 2011.  

 
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 4. júlí  2011. 

 
Umsóknum skal skilað til:  
Grunnskólans á Hólmavík Skólabraut 20 510 Hólmavík 

Frekari upplýsingar veita: 
Bjarni Ómar Haraldsson skólastjóri, sími 892-4666.  

Hildur Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri, sími 661-2010. 

Netfang: skolastjorar@holmavik.is    
Vefur: www.strandabyggd.is/grunnskolinn  

  Sölufulltrúar
Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@vip@365 isvip@365.is 5.is 512 5426 Hrannar Helgason hranrannannarar@r@36
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Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Landsmót hestamanna  hefst á morgun og stend-ur í átta daga. Mótið er haldið á Vindheimamelum í Skagafirði. Streymt verður beint frá mótinu á www.landsmot.is.

Daníel Haukur Arnarsson söngvari The Assassin of a Beautiful Brunette stjórnar víða fjöri um helgar.

Lætur draumana rætast

Æ tli ég sé ekki ágætis dæmi um 
strák sem fylgdi draumi sínum eftir, enda trúi ég því statt og stöðugt að maður eigi að æfa sig enn betur ef maður er góður í einhverju og byggja ofan á það,“ segir Daní-el Haukur Arnarsson, 21 árs söngvari hljómsveitarinnar The Assassin of a Beautiful Brunette sem varð í þriðja sæti Músíktilrauna 2010. 

Daníel var á barnsaldri þegar hann byrjaði að syngja fyrir sjálfan sig heima í Þorlákshöfn og draumurinn um að syngja fyrir aðra rættist fljótt þegar hann var pantaður trekk í trekktil einsöng ið ólík

Meira í leiðinni
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og töskum

Gæði & Glæsileiki

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

Sérverslun með

Sölufulltrúi: i: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@36
Daníel Haukur ArnarDaníel Haukur Arnarsel Haukur Arnarsarsson söngvason söngvari The Assson söngvari The Asson söngvari The Assvari The Asssassin of aassin of a Beautassin of a Beautifulassin of a Beautifulassin of a BeautifulBeautiful Brunette stjórna Brunette stjórnnarnar ar vr vv Brunette stjórn Brunette stjórBrunette stjó íða fjöri umí

LLætLætuLætuLætu dr drr draumaumana rrrrræææææææta

Æ tli ég sé ekki ágætis dæmi um 
strák sem fylgdi draumi sínum eftir, enda trúi ég því statt og stöðugt að maður eigi að æfa sig enn betur ef maður er góður í einhverju og byggja ofan á það,“ segir Daní-el Haukur Arnarsson, 21 árs söngvari hljómsveitarinnar The Assassin of a Beautiful Brunette sem varð í þriðja sæti Músíktilrauna 2010Músíktilrauna 2010. 

Daníel var á barnsaldrDaníel var á barnsaldri þegar hann byrjaði ai þegar hann byrjaði ar hann byrjaði að syngja fyrirð syngja fyrirð syngja fyrir sjálfan sig heima í Þosjálfan sig heima í Þosjálfan sig heima í Þorlákshöfn og draumurinrlákshöfn og draumurinrlákshöfn og draumurin ðn um að syngjan um að syngja að syngja ngfyrir aðra rættist fljfyrir aðra rættist fljfyrir aðra rættist fljy aðra rættist fljótt þótt þegar hann var panótt þegar hann var panótt þegar hann var pantaður trtaður trekk í trekktaður trekk í trekkil

Meira í leiðinni

WWW.N1.IS 

VEVEIÐIKOVEIÐIKORVEIÐIKORVEIÐIKORVEIÐIKOREIÐIKORKORRTIÐTIÐTIÐTIÐTIÐTIÐ FÆSTÁN1TÁN1

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

GGæði & GGGGGGæðæðææðiæði &æðii &&&&&&GGlæsileikiGlGGGGGlæslælæslæslælæsililileileikleleikil ileileikleikikikikikikiki

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

Sérverslun meðSérverslun með

heimili& 
hönnun

 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júní 2011

Salan tekur kipp 

Aukin sala hefur verið í 

húsgögnum og raftækj-

um síðustu mánuði. 

Forsvarsmenn verslana 

segja fólk bæði endur-

nýja gamla hluti og 

skipta út græjum fyrir 

aðrar nýrri. 

SÍÐA 2

Almennur áhugi á hönnun 

Sigríður Heimisdóttir segir frá stór-

skemmtilegum hönnunarnámskeiðum í 

Boisbuchet í Frakklandi.  SÍÐA 4

UNDRAHEIMUR
VITRA 

VitraHaus í Basel, sem 

hannað er af Herzog 

& DeMeuron, hýsir 

heimilislínu Vitra.
BLS.  6

Lofsöngur til veruleikans 
menning 42

Baslið minnkar og fleiri dafna
lífsmatskönnun 22

Helgi Axlar-Björns
Helgi Björnsson leikur eitt 
aðalhlutverkið í uppfærslu 
Vesturports á Axlar-Birni. 
fólk 54

Smáir, bláir 
og dáðir 
Alþjóðlegi 
Strumpa dagur-
inn er haldinn 
hátíðlegur í dag. 
krakkasíðan 38

Annie Hall 
kventískan 

tíska 28

Hóptilb
oð

CHEF 4 brennara (42.000BTU) gasgrill með hliðarhellu (12.000BTU)
30% afsláttur ef 46 stk seljast - 69.990.-   Fullt verð: 99.990.-

 Vönduð ábreiða fylgir

 Taska með grilláhöldum fylgir 

 50% greitt við pöntun/50% greitt við afhendingu.

 Þú gerir pöntun á netinu, við höfum svo samband við þig

 Tökum Visa/Mastercard og bjóðum Kortalán Valitor til allt að 36 mánaða

Nýr krabbi dreifir sér hratt
Grjótkrabbi veiðist nú víða við Vesturland og lirfur hans finnast við Vestfirði. Krabbinn er alæta og rann-
saka þarf mögulega skaðsemi hans. Krabbinn mælist stærri hér en í náttúrulegum heimkynnum sínum. 

Spurningar vakna um 
áhrif hans á aðrar 

tegundir, um hrognaát hans 
og fleira.

HALLDÓR PÁLMAR HALLDÓRSSON
FORSTÖÐUMAÐUR RANNSÓKNASETURS 

HÁSKÓLA ÍSLANDS Á SUÐURNESJUM

Í ÚTILÍFSSKÓLA Yfir 130 krakkar frá skátafélögum í Reykjavík og Garðabæ nutu lífsins á Klambratúninu, en þau sækja svokallaðan Útilífsskóla 
skáta. Um árabil hafa skátafélögin í Reykjavík rekið sumarnámskeið undir þessu heiti í samstarfi við ÍTR. Skólinn er fyrir krakka á aldrinum átta til tólf ára og 
verður í sumar starfræktur á tólf stöðum á höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



25. júní 2011  LAUGARDAGUR2

FÓLK Þórður Örn Kristjánsson 
hefur ekki látið heyrnarleysi aftra 
sér frá því að lifa lífinu. Hann 
varð fyrstur heyrnarlausra til 
að útskrifast með mastersgráðu 
frá Háskóla Íslands árið 2008 og 
stundar nú doktorsnám í líffræði 
við sama skóla. Líffræðiáhugi 
Þórðar nær hins vegar út fyrir 
kennslustofuna því hann hefur 
brennandi áhuga á veiði. Hann fór 
ásamt fjölskyldu sinni í sitt mesta 
ævintýri hingað til á dögunum þar 
sem honum tókst að fella 200 kílóa 
svartbjörn.

„Þessi veiði- og útivistaráhugi er 
algjörlega meðfæddur. Pabbi drösl-
aði mér með í allar sínar veiðiferð-
ir þegar ég var yngri og mamma 
tók mig með í líffræðirannsóknir 
sínar þegar ég var smápatti. Ég hef 
því alltaf verið með annan fótinn 
úti í náttúrunni og líður hreinlega 
illa ef ég er fastur innan bæjar of 
lengi,“ segir Þórður, sem stundar 
bæði skot- og stangveiði af krafti.

Þórður varð þrítugur á árinu 
en auk þess varð Þórarinn bróð-
ir hans tvítugur og Kristján faðir 
þeirra sextugur. Af þessu tilefni 
skelltu þeir sér til Kanada með 
Ásgeiri Heiðar leiðsögumanni og 
fóru á bjarnarveiðar, en með í för 
var frændi þeirra, Erling Valdi-
marsson.

„Þetta fór rólega af stað en 
pabba tókst svo að fella einn svart-
björn sem var í kringum 100 kíló. 
Þegar ekki nema klukkustund var 
eftir af veiðitímanum sá ég síðan 
skyndilega eina gríðarlega flotta 
skepnu,“ segir Þórður um ferðina 
og bætir við: „Það er ólýsanleg til-
finning að rekast á svona björn, 
setur allt adrenalínflæðið af stað 

enda stór dýr og færið stutt í skóg-
inum. Ég hef aldrei titrað jafn 
mikið á veiðum og þegar dýrið kom 
í skotfæri. En mér tókst sem sagt 
að fella björninn, sem mældist yfir 
sex fet og var áætlaður 200 kíló.“

Þórður var heyrandi til sextán 
ára aldurs en missti þá heyrn á 
öðru eyranu eftir skurðaðgerð og 
svo á hinu átján ára. Hann þjáist af 
sjaldgæfum sjúkdómi sem mynd-

ar taugaæxli í líkama hans. Hann 
segir heyrnarleysið vitaskuld há 
sér en er ánægður með þann stuðn-
ing sem hann hefur fengið í námi 
sínu. Hann segist fá aðstoð túlka 
og nýtur jafnframt góðs af því að 
kennsluefni og fyrirlestrar eru 
fáanleg í tölvutæku formi.  

„Aðalatriðið er samt auðvitað 
að ef að fólk leggur á sig að lesa, 
glósa og vinna verkefni þá geng-
ur því vel,“ segir Þórður. Hann er 
hins vegar ekki jafn ánægður með 
Ríkissjónvarpið, sem hann gagn-
rýnir fyrir að texta ekki frétta-
tíma. „Þetta ætti að vera lítið mál 
en það er eins og vilji sé bara ekki 
til staðar og því eru heyrnarlausir 
hafðir úti í kuldanum þegar kemur 
að upplýsingagjöf,“ segir hann að 
lokum. magnusl@frettabladid.is

Það er ólýsanleg 
tilfinning að rekast á 

svona björn, setur allt adrena-
línflæðið af stað...

ÞÓRÐUR ÖRN KRISTJÁNSSON
DOKTORSNEMI Í LÍFFRÆÐI

Finnbogi, eru þetta flekaskil á 
þínum ferli?

„Ef verkefnunum fer að gjósa upp.“

Finnbogi Þorkell Jónsson er íslenskur 
leikari. Hann fór nýverið með hlutverk 
vísindamannsins Alfreds Wegener í þýskri 
heimildarmynd. Wegener setti fram land-
rekskenninguna sem byggir á hreyfingum 
jarðskorpuflekanna.

SAMGÖNGUR Katrín Júlíusdóttir 
iðnaðarráðherra útilokar ekki að 
sett verði lög á kjaradeilu flug-
manna fari yfirvinnubann þeirra 
að valda ferðaþjónustunni skaða. 

Katrín sagði í viðtali við Stöð 
2 að slík aðgerð væri þó neyðar-
úrræði. 

Yfirvinnubann hófst hjá atvinnu-
flugmönnum Icelandair klukkan 
tvö í gærdag. Samninganefndir 
funduðu í húsakynnum ríkissátta-
semjara í gærkvöld.  Sex ferðum 
Icelandair hefur verið aflýst á 
morgun vegna yfirvinnubannsins. 
Í tilkynningu frá félaginu segir að 

ef ekki náist að semja í dag muni 
fyrirsjáanlega þurfa að fella niður 
sex ferðir til viðbótar mánudaginn 

27. júní og verði það gert með 24 
klukkustunda fyrirvara. 

„Ákvörðun um að fella niður 
flugin með þessum fyrirvara er 
tekin til þess að eyða óvissu og 
gefa farþegum tækifæri á því að 
gera nauðsynlegar ráðstafanir. 
Í heild eru um 1.500 ferðamenn 
bókaðir í þau 12 flug sem um er 
að ræða og er upplýsingum komið 
til þeirra um stöðuna meðal ann-
ars með textaskilaboðum og tölvu-
pósti,“ segir í tilkynningunni. Þá 
segir að það séu mikil vonbrigði að 
félagið þurfi að grípa til þessara 
aðgerða.  - sv

Iðnaðarráðherra útilokar ekki aðgerðir gegn yfirvinnubanni flugmanna:

Sex ferðum aflýst á morgun

Felldi risabjarndýr
í veiðiferð í Kanada
Þórður Örn Kristjánsson missti heyrnina átján ára og varð fyrstur heyrnar-
lausra til að útskrifast úr mastersnámi við Háskóla Íslands. Þórður fór nýverið í 
veiðiferð til Kanada þar sem honum tókst að fella óvenjustórt bjarndýr.

VEIÐIMENN OG BRÁÐIN Þórður sést hér lengst til hægri ásamt ferðafélögunum með 
200 kílóa svartbjörn sem honum tókst að fella.

ICELANDAIR Á KEFLAVÍKURVELLI Ef ekki 
næst að semja mun félagið aflýsa sex 
ferðum til viðbótar á mánudag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SJÁVARÚTVEGUR Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra, gaf í gær út reglugerð 
um auknar strandveiðar í sam-
ræmi við nýsamþykkt lög um 
breytingar á lögum um stjórn 
fiskveiða. 

Alþingi samþykkti að heimila 
aukningu strandveiða um allt að 
1.900 tonn af óslægðum þorski 
og 600 af óslægðum ufsa. Aukn-
ingin skiptist þannig að 33,3 pró-
sent koma til aukningar á svæði 
A, 23,7 prósent á svæði B, 25,5 
prósent á svæði C og 17,5 pró-
sent á svæði D. 

Aukningin kemur þegar til 
framkvæmda þannig að heim-
ildir nú í júnímánuði aukast um 
633 tonn af óslægðum þorski og 
200 tonn af óslægðum ufsa.  - shá

2.500 tonn til strandveiða:

Veiðiheimildir 
aukast verulega

Í HÖFN Strandveiðimenn fá meira til 
skiptanna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest gæsluvarðhaldsúrskurð yfir 
öðrum tveggja Black Pistons-
manna, sem sitja inni fyrir meint 
ofbeldi, hótanir og frelsissvipt-
ingu manns. 

Maðurinn skal sæta gæsluvarð-
haldi til 21. júlí. Félaga hans, sem 
er jafnframt leiðtogi vélhjóla-
gengisins, var gert að afplána 240 
daga eftirstöðvar refsingar, en 
honum hafði verið veitt reynslu-
lausn í september á síðasta ári.

Gæsluvarðhald framlengt:

Black Pistons 
áfram í gæslu

BANDARÍKIN, AP Fulltrúadeild 
Bandaríkjaþings felldi í gær með 
yfirgnæfandi meirihluta heimild 
til handa Bandaríkjaforseta til 
að halda áfram þátttöku í loft-
árásum á Líbíu. Jafnt demókratar 
sem repúblikanar á þingi eru æfir 
út í forsetann fyrir að hafa tekið 
ákvörðun um þátttöku Banda-
ríkjahers í stríðinu án þess að fá 
fyrst til þess heimild frá þinginu, 
eins og bandarísk lög þó krefjast.

Utanríkismálanefnd öldunga-
deildar þingsins fær til afgreiðslu 
sams konar ályktun eftir helgi. - gb

Obama fær ekki stuðning:

Bandaríkjaþing 
hafnar stríðinu

DÓMSMÁL Gæsluvarðhald yfir 
ungum manni sem grunaður er 
um að hafa orðið barnsmóður 
sinni að bana í Heiðmörk fyrir 
fáeinum vikum hefur verið 
framlengt til 21. júlí. Maðurinnn 
er vistaður á Sogni og er niður-
stöðu geðrannsóknar beðið. 

Maðurinn kom með lík kon-
unnar í skotti bifreiðar sinnar á 
Landspítalann í Fossvogi 12. maí 
síðasliðinn. - jss

Gæsluvarðhald framlengt:

Bíða niðurstöðu 
geðrannsóknar

FJÁRMÁL Íbúar Reykjavíkur borga mörg hundruð 
milljónir í auknar álögur á næsta ári ef Reykjavík-
urborg lækkar ekki fasteignaskattinn áður en fast-
eignamatið hækkar. Stöð 2 sagði frá í gær.

Fasteignamat skráðra íbúða á höfuðborgarsvæð-
inu hækkar að meðaltali um 8,9 prósent á næsta 
ári en í Reykjavík er hækkunin mismunandi á milli 
hverfa. 

Stöð 2 tók dæmi af íbúð í miðborg Reykjavíkur, 
en þar hækkaði fasteignamatið að meðaltali um 14 
prósent. Þannig verður fasteignamat íbúðar sem 
nú er 21.8 milljónir króna orðið 24.9 á næsta ári. 
Það þýðir að fasteignaskatturinn sem áður var 49 
þúsund krónur á ári verður 56 þúsund krónur á ári.

Í Grafarvogi hækkaði fasteignamatið að meðal-
tali um tæplega átta prósent. Fasteignamat tveggja 
hæða raðhúss í Foldahverfi sem nú er 38 milljón-
ir hækkar í rúma 41 milljón. Fasteignaskatturinn 
eykst þar um rúmar sjö þúsund krónur. 

Reykjavíkurborg hefur þó í gegnum tíðina reynt 
að lækka fasteignaskattinn þegar fasteignamat 
hækkar í þeim tilgangi að hækka ekki álögur, í 
krónum talið, á íbúa borgarinnar. Í samtali við 

fréttastofu sagði Dagur B. Eggertsson, formaður 
borgarráðs, enga ákvörðun hafa verið tekna um 
lækkanir.   - jmi, shá

Að óbreyttu aukast álögur á borgarbúa mikið vegna hækkaðs fasteignamats:

Tugir þúsunda á eina fasteign

VESTURBÆR REYKJAVÍKUR Fasteignamatið hækkar mest í 
grónum hverfum borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTAMÁL Framkvæmdir geta 
hafist í haust við uppbyggingu 
stúdentagarða í Vatnsmýrinni. 
Ríkisstjórnin samþykkti í gær 
fjárheimildir fyrir Íbúðalánasjóð 
sem tryggja fjármögnun fram-
kvæmdanna. Heildarkostnaður 
er áætlaður um fjórir milljarðar 
króna.

Félagsstofnun stúdenta hefur 
síðustu ár undirbúið þessar fram-
kvæmdir. Áformað er að reisa 
byggingu með 280 íbúðum fyrir 
um 320 námsmenn en að jafnaði 
eru um 350–550 manns á biðlista 
eftir leiguíbúðum.

Framkvæmdir ættu að geta 
hafist í haust og er áætlað að þær 
skapi um 300 ársverk. Gert er 
ráð fyrir að fyrri áfanga verksins 
ljúki í  2013 en að framkvæmdun-
um í heild ljúki árið 2014.  - shá

4 milljarða framkvæmd:

Grænt ljós á 
stúdentagarða

Peter Falk látinn
Leikarinn Peter Falk er látinn, 83 ára 
að aldri. Falk var þekktastur fyrir að 
leika lögreglumanninn Columbo 
í fjölda sjónvarpsþátta. Talsmaður 
fjölskyldu Falk sagði leikarann, sem 
þjáðist af Alzheimer, hafa hlotið 
friðsælan dauðdaga á heimili sínu. 
Falk skilur eftir sig eiginkonu og tvær 
dætur af fyrra hjónabandi. 

BANDARÍKIN

SPURNING DAGSINS

16´´ BRAKANDI PIZZATILBOÐ FRÁ PIZZAHÖLLINNI

Tilboðinu fylgir 2 l kók, stór 
pakki af brauðstöngum og 
einstök brauðstangasósa sem 
er leyniuppskrift frá USA.

www.pizzahollin.is

100 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

1.790 kr. GILDIR Í 48 TÍMA

3.690 kr.
Verð

51%
Afsláttur

1.900 kr.
Afsláttur í kr.



Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs

*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.LÆGSTA

LÁGA 

VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR

LÝKUR UM HELGINA

OPIÐ TIL 21:00 Í SKÚTUVOGI

VERÐ
SPRENGJA
ÚTIMÁLNING OG VIÐARVÖRN

PALLAEFNI

7049230-33

5.990
9.9953.995

7.175

AÐEINS BROT AF ÚRVALINU

SLÁTTUVÉLAR

OG ORF
(Bensín og rafmagns)

Aðeins um helgina!

TAX FREE*

TAX FREE FÚAVÖRÐU TIMBRI OG SKJÓLVEGGJUM GILDIR TIL 4. JÚLÍ

TAX FREE 

AF ÖLLU TIMBRI  
FYRIR SÓLPALLINN



25. júní 2011  LAUGARDAGUR4

LÍFRÍKIÐ Ný krabbategund, grjót-
krabbi (Cancer irroratus), veiðist 
nú víða við Vesturland aðeins ára-
tug eftir að hún er talin hafa bor-
ist til landsins með kjölfestuvatni 
skipa. Krabbinn er frekar stór-
vaxinn og er alæta. Lítið er vitað 
um hugsanlega dreifingu hans til 
framtíðar, en krabbar sem veið-
ast í Hvalfirði ná sömu stærð og 
í sínum náttúrulegu heimkynnum 
við austurströnd Norður-Amer-
íku. Krabbinn finnst ekki annars 
staðar í Evrópu.

Halldór Pálmar Halldórsson, 
forstöðumaður Rannsóknaseturs 
Háskóla Íslands á Suðurnesjum, 
segir að fyrstu krabbarnir hafi 
fundist í Hvalfirði árið 2006 en 
líkur megi leiða að því að hann 
hafi komið fyrst til landsins um 
aldamótin. Í því tilliti megi undr-
um sæta hversu útbreiðsla hans 
sé orðin mikil nú þegar. 

„Krabbarnir sem hafa veiðst 
eru jafn stórir og þeir verða 
stærstir í sínum náttúrulegu 
heimkynnum. Kerlingarnar bera 
líka mikið af hrognum. Útbreiðsl-
an bendir til þess að dýrinu líði 
vel,“ segir Halldór. Krabbinn 
veiðist bæði í Faxaflóa og Breiða-
firði en eftir er að svara hversu 
norðarlega krabbinn fer. Við 
strendur Norður-Ameríku finnst 
hann á stóru svæði, frá Labrador 
niður til Flórída.

Rannsóknasetrið hefur stað-
ið fyrir rannsóknum frá 2007 
en þær hafa ekki verið af þeirri 
stærðargráðu að hægt sé að 
fullyrða nokkuð um stofnstærð 
krabbans í dag. 

„En hann er að fjölga sér, eins 
og sést á kvendýrunum sem bera 
tugi eða hundruð þúsunda eggja. 
Grjótkrabbinn er orðinn ráðandi 
í Hvalfirði og meira veiðist af 
honum en öðrum krabbategund-
um,“ segir Halldór. 

Ein af stóru spurningunum 
sem glímt er við er hugsanleg 
neikvæð áhrif nýbúans á lífrík-
ið. Hann er í samkeppni við aðrar 
krabbategundir, enda alæta eins 
og margir aðrir krabbar. „Spurn-
ingar vakna um áhrif hans á 
aðrar tegundir, um hrognaát 
hans og fleira,“ segir Halldór. 

Rannsóknasetrið, Vatn og Sjór 
ehf, Arctic ehf. og Hafrann-
sóknastofnun standa í sumar 
fyrir merkingum á grjótkrabba. 
Þær munu gefa upplýsingar um 
skammtímafar hans og jafnvel 
stofnstærð. 

Halldór segir að grjótkrabb-
inn geti orðið nokkuð stór, en 
hámarks skjaldarbreidd karldýra 
er á mörgum svæðum talin vera 

um fjórtán sentimetrar. Hann 
hefur veiðst stærri í Hvalfirði. 

Krabbinn er nytjaður í upp-
runalegum heimkynnum sínum 
en of snemmt er að segja til um 
hvort um nýjan nytjastofn er að 
ræða hér við land, að sögn Hall-
dórs. Útbreiðslan er þó eftirtekt-
arverð. svavar@frettabladid.is
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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EFNAHAGSMÁL Umboðsmaður 
skuldara hefur vakið athygli á 
því að frá og með 1. júlí fellur 
greiðslufrestun (greiðsluskjól) 
þeirra sem sækja um greiðslu-
aðlögun niður. Þeir sem sækja 
um 1. júlí eða síðar fá því ekki 
frestun greiðslna fyrr en umsókn 
þeirra hefur verið samþykkt af 
umboðsmanni skuldara, en ekki 
við móttöku umsókna líkt og nú 
er.

Þessi breyting hefur þó 
ekki áhrif á þær umsóknir um 
greiðsluaðlögun sem berast fyrir 
1. júlí. Þeir sem komnir eru í 
greiðsluskjól fyrir þann tíma 
halda því þar til umsókn þeirra 
hefur verið afgreidd.  - kóp

Umboðsmaður skuldara:

Greiðsluskjól 
fellur niður

Barst yfir hafið með skipum
Grjótkrabbi hefur náð fótfestu við landið. Hans varð fyrst vart í Hvalfirði árið 2006. Svara þarf með rann-
sóknum hvaða áhrif krabbinn gæti haft á lífríkið hér, en hann étur allt sem að kjafti kemur.

GRJÓTKRABBAKERLING Eins og myndin sýnir ber krabbinn mikið af hrognum. Þau skipta tugum eða hundruðum þúsunda.
 MYND/HALLDÓR P. HALLDÓRSSON

FULLVAXINN Skjaldarbreidd þessa 
krabba mældist fimmtán sentimetrar, 
sem er stærra en hann mælist í náttúru-
legum heimkynnum. MYND/ÓSKAR S. GÍSLASON
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BREYTINGAR Í 
VÆNDUM  Í dag 
verður svipað veð-
ur og undanfarna 
daga. Lítilsháttar 
væta NA-til og 
stöku skúrir seinni-
partinn. Í kvöld og 
nótt bætir svo í 
vind SA- og NV-til 
og fer að rigna SA-
lands seinnipartinn 
á morgun. Kólnar 
lítillega til mánu-
dags. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

TRÚMÁL Stjórn Landakotsskóla 
hefur sent frá sér yfirlýsingu 
vegna umfjöllunar Fréttatímans 
um kynferðisofbeldi gegn börnum 
innan Landakotsskóla á áttunda og 
níunda áratug síðustu aldar.

Í yfirlýsingunni segir meðal 
annars að málið sé „óendanlega 
sorglegt“ og „stjórn og starfsfólk 
skólans harmi að starfsemi skól-
ans skuli nú þurfa að bíða hnekki 
fyrir misyndisverk einstaklinga 
við skólann á fyrri tíð.“

Þá sendi biskup kaþólsku kirkj-
unnar, Pétur Bürcher, frá sér yfir-
lýsingu í gær þar sem fram kom að 

hann hefði átt fund með lögmanni 
kirkjunnar, Friðjóni Erni Friðjóns-
syni, og Jakobi Rolland, kanslara 
kirkjunnar, og rætt þau málefni 

sem hefðu verið til umræðu að 
undanförnu. Þá hefði biskup þegið 
ráð hjá Róbert R. Spanó, formanni 
rannsóknarnefndar kirkjuþings, 
um næstu skref. Biskup hefur í 
hyggju að taka ákvörðun um frek-
ari viðbrögð sín í upphafi næstu 
viku og verður tilkynning send 
fjölmiðlum af því tilefni.

Tvær konur sögðu í viðtali við  
Fréttatímann að þær hefðu orðið 
fyrir grófu kynferðislegu ofbeldi 
af hálfu séra A. George, þáverandi 
skólastjóra Landakotsskóla og stað-
gengils biskups kaþólsku kirkjunn-
ar, þegar þær voru börn. - sv

Stjórn Landakotsskóla og kaþólski biskupinn senda frá sér yfirlýsingar: 

Harmar að skólinn bíði hnekki

LANDAKOTSSKÓLI Stjórn skólans vonar 
að fórnalömbin upplifi réttlæti af hendi 
þeirra sem teljast ábyrgir. 

STJÓRNMÁL Forseti Íslands heim-
sótti góðgerðarstofnun Bills og 

Melindu Gates 
í Seattle á leið 
sinni heim frá 
Alaska á dög-
unum. 

Forsetinn 
ræddi þar um 
hvernig þróun 
íslensks heil-
brigðiskerfis og 
nýting jarðhita 
til ræktunar og 

þurrkunar matvæla gæti orðið 
viðbót við starfsemi stofnunar-
innar. 

Þá flutti forsetinn setningar-
ræðu á málþingi, fundaði með 
yfirmönnum Washingtonháskóla 
og tók þátt í fundi um kynningu á 
norrænni hönnun. Hann heim-
sótti einnig Íslendinga sem búa 
í Seattle. Forsetinn fann fyrir 
miklum áhuga fólks á að efla 
samvinnu við Íslendinga. - þeb

Forseti Íslands í Seattle:

Áhugi á sam-
vinnu við Ísland

DÓMSMÁL Fyrrum forstöðukona 
Svæðisskrifstofu málefna fatl-
aðra á Vesturlandi hefur verið 
dæmd í 45 daga skilorðsbundið 
fangelsi fyrir að draga sér fé af 
bankareikningum tveggja heim-
ilismanna.

Konunni var gefið að sök að hafa 
tekið samtals tæpar 660 þúsund 
krónur út af reikningunum. Ýmist 
tók hún út upphæðir í reiðufé eða 
lét millifæra fjármuni á eigin 
bankareikning. Hæsta millifærsl-
an nam sextíu þúsund krónum en 
sú lægsta tíu þúsundum.  - jss

Dró sér 660 þúsund krónur:

Forstöðukona 
dæmd á skilorð

Krabbarnir sem hafa 
veiðst eru jafnstórir 

og þeir verða stærstir í sínum 
náttúrulegu heimkynnum.

HALDÓR PÁLMAR HALLDÓRSSON
FORSTÖÐUMAÐUR

RANNSÓKNARSETURS HÍ

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍ MSSON 



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

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

nýja stefnu. Við skiptum ekki 
um nafn heldur hugarfar.

Landsbankinn er  fyrstur allra fjármálafyrirtækja hér 
á landi til að bjóða upp á heildstæða þjónustu fyrir ný-
sköpunar- og sprotafyrirtæki. Með Nýsköpunarþjónustu 
Landsbankans getum við veitt þeim sem eru með góða 
viðskiptahugmynd og vilja stofna eigið fyrirtæki greiðan 
aðgang að þekkingu, faglegri ráðgjöf, fjármögnun og 
annarri fjármálaþjónustu. 

Margrét Ormslev er starfsmaður Landsbankans sem mun 
þjónusta frumkvöðla og veita sprota- og nýsköpunarfyrir-
tækjum stuðning.

Sérfræðingur 
Nýsköpunarþjónustu 

Nýsköpunarþjónusta Lands-
bankans er margþætt.

Ráðinn hefur verið sér-
fræðingur sem mun veita 

nýsköpunar- og sprotafyrir-
tækja, almenna fjármála- og 
rekstrarráðgjöf og aðstoð 
við stofnun fyrirtækja. Sér-
fræðingurinn mun einnig 
veita fræðslu og ráðgjöf til 

tengsl við hagsmunaaðila. 

Á vef Landsbankans hefur 

með margs konar fróðleik 
um nýsköpunar- og frum-

nálgast upplýsingar um 
gerð viðskiptaáætlunar, 
stofnun fyrirtækja,  fjár-
mögnun rekstrar og stuðn-

 

nýsköpunarstyrkir

Viðskiptavinir geta sótt um 
hagstæð lán fyrir allt að 
750 þúsund krónur til að  
hrinda viðskiptahugmynd 
sinni í framkvæmd. Lánin 
eru m.a. ætluð til tækja- eða 
hugbúnaðarkaupa, þátttöku 
í námskeiðum eða kaupa 
á sérfræðiþjónustu.  Lánin  
eru á hagstæðari vöxtum 

Samfélagssjóður Lands-
bankans mun veita 27 
nýsköpunarstyrki í haust, 
samtals að fjárhæð 
15.000.000 kr. Opnað 
verður fyrir umsóknir í 

byrjun ágúst og tekið við 
umsóknum til og með 16. 
september.
 

Við efndum tuttugasta og 

lista okkar með því að koma 

þjónustuleið fyrir nýsköp-
unar- og sprotafyrirtæki. 
Landsbankinn ætlar sér að 

og Nýsköpunarþjónusta 
Landsbankans er liður í því 
að koma hjólum atvinnulífs-
ins af stað á ný.

Við ætlum að takast á við 
skuldavanda heimila og 
fyrirtækja, bæta þjónustu 
og leggja áherslu á sam-
félagslega ábyrgð og gott 

banka og því fylgir mikil 
ábyrgð að vera Lands-
bankinn þinn. 

og nýsköpunarfyrirtæki fyrir 1. júlí. 

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU
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27 
nýsköpunarstyrkir
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Sveitarfélagið Árborg auglýsir
stöðu leikskólastjóra

Sveitarfélagið Árborg hefur sameinað leikskólana Brimver á Eyrar-
bakka og Æskukot á Stokkseyri og auglýsir eftir leikskólastjóra til 
starfa við hinn sameinaðan leikskóla.
Brimver og Æskukot starfa eftir hugmyndafræði heilsustefnunnar.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
 • Stjórnar og ber ábyrgð á daglegum rekstri, starfi og
  fjármálum leikskólans
 • Stjórnar og ber ábyrgð á starfsmannamálum
 • Ber ábyrgð á að leikskólastarfið sé í samræmi við lög,
  reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, stefnu sveitarfélagsins,
  skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Leikskólakennaramenntun
 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða reynsla af stjórnun 
  leikskóla
 • Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og skipulagshæfni
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðila berist Ástu Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra Sveit-
arfélagsins Árborgar, á netfangið asta@arborg.is eigi síðar en 9. 
júlí 2011. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Verkefnisstjóri heimaþjónustu
Félagsþjónusta Akraneskaupstaðar hefur með höndum heima-
þjónustu. Markmið þjónustunnar er að veita einstaklingum sem 
þess þarfnast stuðning við heimilishald og daglegt líf. 

Meginhlutverk verkefnisstjóra heimaþjónustu
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum 
 og rekstri 
• Veita málaflokknum faglega forystu 
• Bera ábyrgð á stefnumörkun og þróun heimaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Menntun  sem  nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun t.d. á sviði stjórnunar 
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Fjölbreytt starfsreynsla er kostur
• Hæfni til að veita faglega forystu og frumkvæði 
• Færni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 10. júlí. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Inga Ósk Jónsdóttir, starfsmannastjóri í síma 433 1000, 
netfang inga.osk.jonsdottir@akranes.is. Umsóknir skulu berast 
bæjarskrifstofu, Stillholti 16-18, 300 Akranesi.

Kemur hækkandi fasteignamat 
þér til góða?
Já 13,7%
Nei 86,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er jákvætt að færa veitingu 
smástyrkja frá alþingis-
mönnum?

Segðu skoðun þína á visir.is

STJÓRNLAGARÁÐ Forsetinn mætti 
ekki synja staðfestingar fjárlögum, 
skattalögum og lögum sem sett eru 
til að framfylgja þjóðréttarskuld-
bindingum, samkvæmt annarri af 
tveimur tillögum Stjórnlagaráðs 
um málskotsrétt forsetans. B-
nefnd ráðsins lagði meðal annars 
fram tvær tillögur um málskots-
réttinn á fundi ráðsins í gær. 

Samkvæmt fyrri tillögunni held-
ur 26. grein stjórnarskrárinnar, 
sú sem kveður á um málskotsrétt-
inn, að mestu gildi sínu. Forsetinn 
heldur sjálfstæðum málskotsrétti 
en ekki í öllum málum. Þannig er 
gert ráð fyrir því að heimild til 
synjunar á staðfestingu laga eigi 
ekki við um „fjárlög, fjáraukalög 
og lög um skattamálefni, lög um 

ríkisborgararétt og lög sem sett 
eru til að framfylgja þjóðréttar-
skuldbindingum“. 

Í tillögunni fær forsetinn viku 
frest frá því að hann fær frum-
varp í hendurnar til þess að ákveða 
hvort hann hyggst synja lögum eða 
staðfesta þau. Ákvörðun sína á for-
setinn að tilkynna forseta Alþingis 
með rökstuðningi. Þótt hann stað-
festi þau ekki verða þau að lögum 
en setja þarf þau í þjóðaratkvæða-
greiðslu innan þriggja mánaða. 

Hin tillagan gerir ráð fyrir því 
að í stað þess að forseti geti vísað 
lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu 
geti hann innan viku frá mót-
töku ákveðið að senda þau á ný til 
Alþingis, með rökstuddu áliti sínu. 
Á Alþingi verði lögin afgreidd á ný 

við eina umræðu. Ef þingið stað-
festir lögin á ný fá þau gildi án 
staðfestingar forsetans. 

Fulltrúar í Stjórnlagaráði höfðu 
skiptar skoðanir á tillögunum við 
umfjöllun í gær. Dögg Harðar-
dóttir stakk til að mynda upp á því 
að báðir valkostirnir yrðu sam-
einaðir þannig að ef forseti neit-
aði að skrifa undir lög færu þau 
til þingsins, sem gæti breytt þeim 
og sent aftur til forseta. Ef þingið 
vildi ekki breyta þeim færu lögin í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Allar þrjár nefndir Stjórnlaga-
ráðs lögðu fram tillögur í áfanga-
skjal um breytingar á stjórnar-
skránni á fundinum í gær, ýmist 
til kynningar eða afgreiðslu.

 thorunn@frettabladid.is

Má ekki neita að stað-
festa lög um fjármál
Önnur tillaga B-nefndar Stjórnlagaráðs gerir ráð fyrir því að forsetinn geti ekki 
synjað lögum um fjármál og vegna þjóðréttarskuldbindinga staðfestingar. Hin 
tillagan gerir ráð fyrir að hann geti aðeins vísað lögum aftur til þingsins. 

AF FUNDI Stjórnlagaráð ræddi tillögur fyrir áfangaskjal um breytingar á stjórnarskránni á löngum fundi sínum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Breytingar á úthlutun 
styrkja frá Alþingi til samtaka, 
félaga og einstaklinga eru enn eitt 
höggið sem landsbyggðin þarf að 
taka á sig. Þetta segir Höskuldur 
Þórhallsson, þingmaður Fram-
sóknarflokksins og fulltrúi í fjár-
laganefnd. Hann hafnar því jafn-
framt að styrkirnir, sem heita 
safnliðir á fjárlögum, hafi verið 
kjördæmapot. 

Fréttablaðið greindi frá því á 
fimmtudag að frá og með næsta 
ári myndi Alþingi hætta að úthluta 
þessum styrkjum. Styrkirnir hafa 
verið gagnrýndir sem kjördæma-

pot og fyrir-
greiðslufyrir-
komulag. 

„Þetta hefur 
ekki verið kjör-
dæmapot heldur 
tæki lýðræðis-
lega kjörinna 
fulltrúa til að 
auka menning-
arstarfsemi á 
landsbyggðinni, 

fyrst og fremst,“ segir Höskuldur. 
Hann segir að mörg lítil verkefni á 
landsbyggðinni hefðu aldrei orðið 
að veruleika með öðrum hætti. 

Hann telur það skref í ranga 
átt að færa ákvörðunarvald um 
þessa styrki frá Alþingi til ráðu-
neyta. Þannig sé verið að flytja 
enn meira vald til embættismanna 
í stað kjörinna fulltrúa. Embættis-
mannakerfið sé allt staðsett í 
Reykjavík „og hefur hingað til 
ekki sýnt landsbyggðinni neinn 
skilning. Landsbyggðin heyr gríð-
arlega varnarbaráttu með þessa 
ríkisstjórn við stjórnvölinn. Þetta 
er enn eitt höggið sem landsbyggð-
in þarf að taka á sig á móti höfuð-
borgarsvæðinu“.

 - þeb

Embættismenn í Reykjavík sýna landsbyggðinni ekki skilning: 

Styrkir eru ekki kjördæmapot 

HÖSKULDUR 
ÞÓRHALLSSON

SÝRLAND, AP Að minnsta kosti tólf 
manns létu lífið í Sýrlandi í gær 
þegar her og lögregla gripu til 
vopna og skutu á fólk, sem kom 
saman til að krefjast afsagnar 
Bashir Assads forseta.

Mótmælin hafa staðið linnu-
lítið mánuðum saman þrátt fyrir 
harkaleg viðbrögð Assads og 
stjórnarhersins.

Að venju hélt fólk út á götur 
víðs vegar um land að loknum 
föstudagsbænum. Meðal hinna 
látnu voru að minnsta kosti tvö 
börn. - gb

Óeirðir í Sýrlandi:

Herinn skaut á 
mótmælendur

SJÁVARÚTVEGSMÁL „Við erum með 
hagkvæmt fiskveiðistjórnunar-
kerfi sem horft er til. Það er sjálf-
bært og ekki ríkisrekið. Ef breyta 
á kerfinu þarf það að verða jafn 
hagkvæmt,“ segir Haraldur Ingi 
Birgisson, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs Íslands. 

Viðskiptaráð birti Skoðun í vik-
unni þar sem fram kemur að sýnt 
hafi verið fram á kosti núverandi 
kvótakerfis og það séu hagsmunir 
allra að viðhalda verðmætasköpun 
í greininni. 

Fallist er á niðurstöður nýlegr-
ar greinargerðar starfshóps sex 

hagfræðinga sem skipaður var 
af sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra. Niðurstaða hópsins er í 

flestu þvert á þær breytingar sem 
stjórnvöld hafa lagt til að gerðar 
verði á kvótakerfinu. 

Viðskiptaráð segir fyrirætl-
anir um byltingu á kvótakerfinu 
ábyrgðarlausar, sérstaklega þegar 
ekki liggi fyrir að eftir breyting-
ar verði fiskveiðistjórnunarkerfið 
í það minnsta jafn hagkvæmt og 
áður.  

„Sú hugmynd að beita eigi mik-
ilvægustu atvinnugrein Íslands 
til að ná fram óljósum pólitískum 
markmiðum er í besta falli var-
hugaverð,“ segir að lokum í Skoð-
un Viðskiptaráðs. - jab

Óljós pólitísk markmið og kvótakerfið eiga enga samleið, að mati Viðskiptaráðs:

Kvótakerfið er fyrirmynd víða

TROLL DREGIÐ Á DEKK Varhugavert er 
að beita sjávarútveginum til að ná fram 
óljósum pólitískum markmiðum, að 
mati Viðskiptaráðs. 

KJÖRKASSINN



Úrval af vörum í bollaköku baksturinn
í Kringlunni, Skeifunni, Smáralind, Akureyri, Garðabæ og Holtagörðum

...bollakökuform.........úrval af skrauti á bollakökur.........gel matarlitir sem gefa góðan og sterkan lit.....

Ný uppskriftabók eftir listakokkinn Rikku
Gómsætar og girnilegar bollakökur fyrir öll tækifæri

Friðrika H. Geirsdóttir

Bollaköku 
      vörur

Bökum 
bollakökur!

12

Kókoskökur 

270 g sykur

150 g smjör

2 egg

240 g hveiti

½ tsk lyftiduft

50 ml kókosmjólk

1½ tsk vanilludropar

 
 

 

 

 
 

 

Bounty-krem
110 g smjör, mjúkt

450 g flórsykur

60 ml mjólk

60 g Bounty–súkkulaði, 

saxað og brætt

Hrærið smjör og vanilludropa vel 

saman og bætið flórsykri og mjólk 

saman út í þar til allt hráefni er 

uppurið. Blandið Bounty-súkku-

laðiblöndunni saman við og hrærið. 

Sprautið kreminu á kökurnar.
Hitið ofninn í 170°C. Hrærið saman

sykur og smjör þar til blandan verður

ljós og létt. Bætið einu eggi í senn út

í og hrærið stuttlega á milli. Blandið

þurrefnunum saman við ásamt

kókosmjólkinni og vanilludropunum.

Sprautið deiginu jafnt í formin og

bakið kökurnar í 16–18 mínútur.

25

  

Rauðar kökur 
350 g sykur

110 g smjör

2 egg

260 ml súrmjólk eða AB-mjólk

2 tsk balsamedik

1 tsk vanilludropar

½ tsk rauður gelmatarlitur,  

eða eftir smekk

280 g hveiti

50 g kakó

¾ tsk salt

1 tsk matarsódi

1 tsk lyftiduft

Rjómaostskrem 

650 g flórsykur

260 g rjómaostur

90 g smjör, brætt

 

12

Hrærið flórsykur og rjómaost saman. 

Hellið smjörinu smátt og smátt út í

og sprautið kreminu á kökurnar.

Hitið ofninn í 170°C. Hrærið sykur og 

smjör saman þar til blandan verður  

ljós og létt. Bætið einu eggi í senn út  

í. Blandið súrmjólkinni saman við 

balsamedikið, vanilludropana og 

matarlitinn í annarri skál og hrærið 

saman við smjörblönduna ásamt  

þurrefnunum. Sprautið deiginu jafnt  

í formin og bakið í 16–18 mínútur. 33

112121211112121112

12 vanillubollakökur bls.47
vanillusmjörkrem bls. 47
100 g hvítur sykurmassi
grænn, gulur og appelsínugulur  gel-matarlitur
stórt og lítið blómamót
perlulitaðar sykurkúlur
sykurmassalím
stór stjörnustútur

 

 

 

Rósir
Aðferð:
Fletjið út hvíta sykurmassann,  
skerið út tólf meðalstór blóm og  
látið þorna á eggjabakkasvampi. 
Skiptið afganginum af sykurmass-
anum í þrjá hluta og litið þá gulan, 
grænan og appelsínugulan. Skerið  
út fjögur lítil græn blóm, fjögur  
gul og fjögur appelsínugul og látið  
þorna ofan á hvítu blómunum.

Skiptið smjörkreminu í þrjá hluta  
og litið einn hlutann grænan, annan 
gulan og þann þriðja appelsínugul-
an. Sprautið kreminu á kökurnar 
með stórum stjörnustút og sprautið 
rangsælis út frá miðju kökunnar út 
að börmum. Límið blómin saman og 
límið eina sykurkúlu á hvert þeirra. 
Leggið eitt blóm á hverja köku og 
berið fram.

RósirRósirir

67

12 vanillubollakökur bls. 47
½ uppskrift af vanillusmjörkremi  
bls. 47

250 g hvítur sykurmassi
svartur gel-matarlitur
svartar og hvítar sykurkúlur
svört og hvít kóngabráð bls.  77

 

 

Aðferð:
Smyrjið þunnu lagi af smjörkremi á 
kökurnar. Skiptið sykurmassanum 
í tvo hluta og litið annan hlutann 
svartan. Fletjið út og skerið þrjú stór 
blóm og þrjú minni blóm úr hvíta 
sykurmassanum. Búið til níu rósir 
(sjá bls. 67), þrjú meðalstór blóm og 
þrjú lítil blóm úr svarta sykurmass-
anum og látið allt þorna á svampi í 
30–40 mínútur. Skerið út sex svarta 
hringi og sex hvíta hringi, örlítið 
stærri en kökurnar sjálfar. Leggið 
hringina á kökurnar og þrýstið börm-
unum upp að kökuforminu. Límið 
blómin saman og límið sykurkúlur í 
miðju þeirra. Skreytið kökurnar með 
kóngabráð og límið blómin á.

Svart og hvítt

75

RIKKA KYNNIR NÝJU BÓKINA
Smáralind í dag kl. 14 - 16

2.690.-
fullt verð 3.490.-
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Virðing
Réttlæti

Hefurðu fengið orlofsuppbótina greidda?

Gleðilegt sumar!
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VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Þeir félagsmenn VR sem eru í starfi í 
fyrstu viku maí, eða hafa starfað samfellt 
hjá sama vinnuveitanda í 12 vikur á 
orlofsárinu, eiga rétt á orlofsuppbót að 
upphæð 30.300 kr. miðað við fullt starf. 
Annars er hlutfallslega miðað við starfs- 
hlutfall og starfstíma síðastliðið orlofsár. 

Þeir sem eru í hlutastarfi eiga að fá 
greidda orlofsuppbót í samræmi við 
starfshlutfall sitt.
Orlofsuppbótina átti að greiða síðasta 
lagi þann 1. júní.
 
Nánar á www.vr.is

BRUSSEL, AP Leiðtogaráðstefnu Evr-
ópusambandsins lauk í gær eftir 
tveggja daga fundarhöld. Enn einu 
sinni skyggðu fjárhagsvandræði 
Grikklands á önnur umræðuefni 
en ræddar voru leiðir til að koma 
ríkinu til hjálpar og verja evruna.

Niðurstaða leiðtoganna var að 
veita Grikkjum aðgang að millj-
örðum evra úr þróunarsjóðum 
sambandsins. Vonast þeir til þess 
að aðstoðin auðveldi grísku ríkis-
stjórninni glímuna við fjármála-
kreppuna og geri henni kleift að 
koma óvinsælum aðhaldsaðgerðum 
í gegnum þingið.

Þróunarsjóðir ESB eru ætlaðir til 
að styrkja innviði vanþróaðri ríkja 
sambandsins. Grikkir eiga heimt-
ingu á fimmtán milljörðum evra á 
næstum tveimur árum en hafa átt 
í erfiðleikum með að finna verkefni 
sem uppfylla skilyrði til veitinga úr 
sjóðnum. Á þeim skilyrðum verð-
ur nú slakað en ólíkt þeim neyðar-
lánum sem gríska ríkið hefur feng-
ið þarf ekki að borga styrkina til 
baka.

Gríska skuldakreppan hefur 
náð nýju hámarki á undanförnum 

vikum. Þrátt fyrir stór neyðar-
lán frá ríkjum evrusvæðisins og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum er ljóst 
að enn skortir ríkið tugi milljarða 
evra til að eiga fyrir skuldum. 

Á fundinum var einnig gengið 
frá ráðningu ítalska hagfræðings-
ins Mario Draghi í embætti banka-
stjóra Evrópska seðlabankans. Þá 
var staðfest að Króatíu mun standa 
til boða að ganga í sambandið 1. júlí 

2013 og verða 28. ríki sambandsins.
Þá var samþykkt að þróa sameig-

inlegar reglur um landamæraeftir-
lit innan sambandsins. Lýstu marg-
ir leiðtoganna yfir áhyggjum af því 
að verið væri að ganga gegn megin-
reglunni um frjálsa för innan sam-
bandsins, en einungis skal grípa 
til virks landamæraeftirlits þegar 
önnur ráð hefur þrotið. 

 magnusl@frettabladid.is

Grikkland enn á ný í 
brennidepli hjá ESB
Tveggja daga fundarhöldum leiðtoga ríkja Evrópusambandsins lauk í gær. Fjár-
hagsvandræði gríska ríkisins voru fyrirferðarmest en margt bar þó á góma.

BRUSSEL Vel fór á með leiðtogunum þrátt fyrir alvarlegan undirtón umræðnanna.

DÓMSMÁL Eignarhaldsfélagið Fast-
eign hefur verið dæmt til þess að 
greiða Íslenskum aðalvertökum 
(ÍAV) skaða- og tafabætur, alls að 
upphæð 82 milljónir króna, vegna 
framkvæmda við Álftaneslaug. Í 
dómnum er tekið tillit til kostnaðar-
hækkana sem urðu á framkvæmda-
tímanum.

ÍAV áttu lægsta tilboðið í verkið, 
tæpar 604 milljónir króna. Á samn-
ingstímanum urðu miklar verð-
hækkanir og taldi verktakinn að 
forsendubrestur hefði orðið á samn-
ingnum. Hæstiréttur fellst á það, en 
tiltekur að brostnar forsendur geti 

ekki leitt til þess að krafa um hækk-
un verklauna verði tekin til greina.

Hins vegar var litið til þess að 
þrátt fyrir stórfelldar verðhækk-
anir á aðföngum og tafir hefði íAV 
lokið verkinu og efnt verksamn-

inginn. Þá hefði Fasteign fengið til 
eignar og útleigu mannvirki sem 
hefðu verið mun dýrari en verk-
samningurinn hefði gert ráð fyrir. 

Jóhannes Karl Sveinsson, rak 
málið fyrir hönd ÍAV. Hann segir 
að með dómnum hafi kostnaðar-
hækkunum verið skipt á milli verk-
kaupa og verktaka og það sé farsæl 
og sanngjörn lausn. Hann bendir á 
að Fasteign leigi mannvirkið á verði 
miðuðu við raunkostnað. Hann býst 
ekki við að dómurinn leiði af sér 
skriðu málaferla, en hann muni 
veita leiðsögn í nokkrum málum.

 - kóp

Fasteign dæmd til að greiða 82 milljónir til Íslenskra aðalverktaka:

Bætur vegna Álftaneslaugar

ÁLFTANESLAUG Miklar kostnaðarhækk-
anir urðu á framkvæmdatímanum.



Sérfræðingar í bílumSérfræ

Gæði í 100 ár

Ár slaufunnar

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Frumsýnum 
nýjan ferðafélagaí dag!

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Nýr
Nýi Chevrolet Captiva sportjeppinn er kominn til Íslands.

Við frumsýnum þennan glæsilega ferðafélaga í Chevrolet salnum, Tangarhöfða 8, í dag kl. 12 -16
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TÆKNI Allar bækur, á hvaða 
formi sem þær eru, jafnt prent-
aðar sem rafrænar, eiga að bera 
lægsta mögulega virðisauka-
skatt sem völ er á. Þetta segir 
Fergal Tobin, formaður Samtaka 
evrópskra bókaútgefenda, hags-
munasamtaka forleggjara innan 
aðildarríkja Evrópusambandsins 
og landa sem aðild eiga að Evr-
ópska efnahagssvæðinu, EES.

Tobin er staddur hér á landi um 
helgina í tengslum við sumarfund 
samtakanna. Meginviðfangsefni 
fundarins er tillögur sem aðild-
arfélögin í ýmsum löndum ESB 
leggja til um lækkun á virðis-
aukaskatti á bækur.

Virðisaukaskattur á bækur 
er mishár innan ESB-ríkjanna. 
Alla jafna eru þær undanþegn-
ar almennum virðisaukaskatti 
eins og hér. Í Noregi, Bret-
landi, Írlandi og Póllandi er eng-
inn virðisaukaskattur á bókum. 
Undantekningin er Danmörk og 
Búlgaría, en þar er hæsta álagn-
ing sett á prentaðar bækur. Öðru 
máli gegnir hins vegar um raf-
rænar bækur; þær bera hæstu 
álagningu hins opinbera í öllum 
aðildarríkjum ESB. Ástæðan 
fyrir því er sú að rafbækur eru 
flokkaðar með tölvuvörum. 

Tobin segir það mjög undarlegt 
og í raun byggjast á misskilningi 
á eðli bóka: „Bækur eru ólíkar 
öðrum vörum; þær miðla upp-
lýsingum, uppfræða lesendur 
um allt á milli himins og jarðar, 

svo sem viðskipti og stjórnmál, 
og nýtast sem kennslutæki. Inni-
haldið er ætíð það sama, óháð því 
á hvaða formi bækur eru gefnar 
út,“ segir hann. 

Viðræður hafa staðið yfir við 
ráðamenn hjá ESB um málið og 
eru þær komnar skammt á veg. 
Hann segir þetta mikilvægt mál 
nú, ekki síst þar sem kreppan 
hafi dregið úr kaupmætti fólks 
í Evrópu og bóksala dregist 
saman. 

Eitt af verkefnum Tobins á 
fundinum hér verður að ræða við 
fulltrúa bókaútgefenda frá Búlg-
aríu. Hagkerfi landsins er mjög 
óburðugt, fátækt mikil og bók-
sala dræm. 

„Það kom mér á óvart að í 
sumum hlutum landsins er aðeins 
helmingur íbúanna læs. Ég get 
ekki sagt að það séu bein tengsl á 
milli þess og álagningar á bækur. 
En við munum ræða við stjórn-
völd í Búlgaríu og leggja til að 
skatturinn verði lækkaður,“ segir 
Tobin.

 jonab@frettabladid.is

Bækur eru ólíkar 
öðrum vörum; þær 

miðla upplýsingum, upp-
fræða lesendur á milli himins 
og jarðar...

FERGAL TOBIN
FORMAÐUR EVRÓPSKRA BÓKAÚTGEF-

ENDA

Lausnir í lánamálum

110% leiðin 
stendur þér til boða til 1. júlí
- Kynntu þér málið sem fyrst

Hafðu samband við okkur í síma 444 7000, á arionbanki.is 
eða komdu í næsta útibú. Við tökum vel á móti þér.

Skattlagning á rafbókum 
er byggð á misskilningi
Bækur eru almennt undanþegnar virðisaukaskatti innan Evrópusambandsins. Rafbækur bera hins vegar 
fulla skatta. Fergal Tobin segir það óskiljanlegt. Innihald bóka sé það sama óháð útgáfuforminu.

„Það verður forvitnilegt að fylgjast með þróun í sölu rafbóka á næstu tveimur 
árum. Sala á lestölvum, svo sem Kindle og öðrum tækjum, hefur verið mjög 
snörp í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þegar salan verður stöðug kemur í ljós 
hvernig rafbókum reiðir af,“ segir Fergal Tobin og bætir við að vegur rafbóka hafi 
vaxið mjög í Evrópu, ekki síst í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi. Hann bendir á 
að vísbendingar séu um að sala á rafbókum eigi margt sameiginlegt með sölu á 
prentuðum bókum. „Við vitum að ákveðnir bókmenntageirar eru vinsælli en aðrir, 
svo sem spennusögur frekar en bækur um sagnfræði og stjórnmál.“

Spennusögur alltaf vinsælastar

FORMAÐURINN Í SÓL OG SÆLU Lítið læsi í Búlgaríu kom Fergal Tobin, formanni 
Samtaka evrópskra bókaútgefenda, á óvart. Hann telur mikilvægt að lækka álögur 
hins opinbera á bækur óháð útgáfuformi þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HOTT HOTT Á HESTI Þessi vígalegi 
knapi skemmti sér vel á Jónsmessu-
hátíð sem haldin var á spænsku 
eyjunni Menorca í Miðjarðarhafinu.
 NORDICPHOTOS/AFP

VINNUMARKAÐUR Öll ungmenni 
sem sóttu um sumarstarf hjá 
Kópavogsbæ fengu starfsboð. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá bænum.

Alls 1.100 ungmenni, sautján 
ára og eldri, fengu starfsboð en 
rúmlega 700 þáðu það. Þá starfa 
850 unglingar á aldrinum 14 til 16 
ára hjá Vinnuskóla Kópavogs.

Flest starfa ungmennin við 
snyrtingu og fegrun bæjarins 
auk nokkurs hluta sem vinnur við 
skógrækt og uppgræðslu. Guðríð-
ur Arnardóttir, formaður bæjar-
ráðs, fagnar því að tekist hafi að 
skaffa þessi störf en mun fleiri 
sóttu um en ráðgert var. - mþl

Sumarstörf ungmenna:

Allir fengu 
starf í Kópavogi

KÓPAVOGUR Það verður nóg af 
ungmennum á stjái í Kópavogi í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI „Menn kunna að meta 
það úti að við héldum áfram í 
hruninu. Þetta hefur ekki verið 
auðveldur tími,“ segir Úlfar Stein-
dórsson, forstjóri Toyota-umboðs-
ins á Íslandi. 

Hann og Kristján Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri hjá Toyota, 
hafa keypt 60 prósenta hlut í 
umboðinu af Landsbankanum. 

Útgerðarmaðurinn Magnús 
Kristinsson keypti umboðið árið 
2005 fyrir sjö milljarða króna. 
Landsbankinn tók félagið yfir í 
kjölfar bankahrunsins og hefur 
fjárhagsleg endurskipulagn-

ing staðið yfir. 
Umboðið tap-
aði 450 milljón-
um árið 2009. 
Á sama tíma 
námu skuld-
ir 6,7 millj-
örðum króna 
og var eigið 
féð neikvætt 
um rúmar 640 
milljónir. Skuld-

ir voru að mestu í erlendri mynt 
og átti að greiða 641 milljón króna 
á ári til 2014. 

Við fjárhagslega endurskipu-

lagningu var hluti skulda afskrif-
aður, öðrum breytt í hlutafé og 
afgangurinn skilinn eftir. Úlfar 
vill hvorki segja hversu háar 
skuldir hvíla nú á fyrirtækinu né 
hversu hátt kaupverðið er. 

Toyota Motor Europe, dreifing-
araðili Toyota í Evrópu, þurfti að 
samþykkja kaupendur og hefur 
um skeið legið fyrir að Úlfar væri 
líklegur kaupandi. Hann var starf-
andi stjórnarformaður umboðsins 
frá 1989 til 1992, starfandi stjórn-
arformaður árið 2004 og hefur 
verið forstjóri frá byrjun árs 2005. 
 - jab

Úlfar Steindórsson kaupir sextíu prósenta hlut í Toyota á Íslandi við annan mann: 

Héldu áfram þrátt fyrir kreppu

ÚLFAR 
STEINDÓRSSON

SKIPULAGSMÁL Reykjavíkurborg 
hefur ákveðið að fresta breyt-
ingum á sorphirðureglum fram 
á haust. Þá verður sérstakt gjald 
lagt á þá íbúa sem hafa sorptunn-
ur sínar lengra en fimmtán metra 
frá sorphirðubíl. 

Umhverfis- og samgönguráð 
ákvað í desember að innleiða 
þessar nýju reglur Áttu þær upp-
haflega að taka gildi í maí en 
hefur nú verið frestað þar til í 
ágúst, vegna óvissu um gjald-
töku, sem upphaflega átti að vera 
4.800 krónur árlega á ílát. - sv

Sorphirðubreytingum frestað: 

Ákvörðun tekin 
eftir sumarið

Salmonella í sjávarfangi
Matvælastofnun hafa borist upp-
lýsingar um að salmonella hafi greinst 
í blönduðu sjávarfangi, Seafood Mix 
Marinaramix og Sjávarkokteil, sem 
flutt var til Íslands. Blandan er frá 
Víetnam og inniheldur kolkrabba, 
kræklinga og rækjur. Búið er að inn-
kalla vöruna af markaði hér en þeir 
sem hafa keypt þessa vöru eru varaðir 
við að neyta hennar. Hún mun þó 
örugg til neyslu nái kjarnhiti 72 
gráðum við suðu eða steikingu.  

HEILBRIGÐISMÁL



Fasteignamat 2012
          - einn, tveir og þrír

Þjóðskrá Íslands tilkynnir fasteignaeigendum í júní ár hvert um nýtt fasteignamat. Það tekur gildi 31. desember 2011 og 
gildir fyrir árið 2012. Fasteignamat ársins 2012 miðast við verðlag fasteigna í febrúar 2011. Frestur til að gera athuga-
semdir við nýja fasteignamatið er til 5. ágúst 2011.
 
Birting fasteignamats verður með þeirri nýbreytni að nú geta fasteignaeigendur nálgast mat eigna sinna þegar þeim 
hentar á upplýsinga- og þjónustuveitunni island.is sem Þjóðskrá Íslands rekur, í stað þess að tilkynning sé send út með 
hefðbundnum bréfpósti. 

Fasteignaeigendur geta einnig nálgast matið á forsíðu vefsins skra.is með því að slá inn götuheiti eða haft samband við 
Þjóðskrá Íslands og óskað eftir því að fá tilkynningaseðilinn sendan með bréfpósti.
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2 Tvær leiðir til auðkenningar

Tilkynningaseðill - 
Fasteignamat 31. desember 2011

Þú skráir þig inn á 
Mínar síður með 

rafrænum skilríkjum 
eða með aðalveflykli 

ríkisskattstjóra, sem þú 
getur fengið strax á

skattur.is.

Tilkynningaseðill
fasteignamats birtist 

undir Skjölin mín 
á Mínum síðum á

island.is.

Til að skoða 
fasteignamat 
eigna þinna

smelltu á borðann
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Álit hagfræðinganefndar-
innar um áhrif sjávarút-
vegsstefnu ríkisstjórn-
arinnar á þjóðarhag 

hefur eðlilega vakið athygli. Það 
dregur skýrt fram þann skaða 
sem þjóðarbúið verður fyrir. Eng-
inn ágreiningur er um þá niður-
stöðu. En eins og oft áður lítur þó 
hver sínum augum silfrið.

ASÍ telur að afleiðingarnar 
bitni á almenningi með gengis-
lækkunum og lakari lífskjörum. 
Ríkisstjórnin lítur hins vegar 
svo á að almenningur muni njóta 
verri kjara í réttlátara þjóð-
félagi. Lífskjaraskerðingin er 
verðmiðinn á réttlætinu að mati 
forsætisráðherra og fjármála-
ráðherra. Þessi gerólíka afstaða 
forystumanna ríkisstjórnarinn-

ar og leiðtoga 
stærstu sam-
taka almanna-
hagsmu na í 
landinu dregur 
fram skörp og 
andstæð hug-
myndafræðileg 
sjónarhorn. 

A SÍ segir 
rétt i lega að 
sjávarútvegs-

stefnan leiði til óstöðugleika í 
peningamálum. Hann orsakar 
ekki bara lakari lífskjör. Án stöð-
ugleika í peningamálum er Evr-
ópusambandsaðild sjálfkrafa úr 
sögunni.

Þegar forseti ASÍ gagnrýndi 
ríkisstjórnina fyrir fyrstu svikin 
við stöðugleikasáttmálann, sem 

kallaður var, fékk hann ádrepu 
frá Árna Páli Árnasyni, þáver-
andi félagsmálaráðherra, fyrir 
stéttasamvinnu. Nú tekur Árni 
Páll í hlutverki efnahagsráð-
herra hinn pólinn í hæðina. Með 
skýrum hugmyndafræðilegum 
rökum lýsti hann í vikunni and-
stöðu við þá hugsun sem liggur 
að baki stefnu forsætisráðherrans 
og fjármálaráðherrans í sjávar-
útvegsmálum og þar af leiðandi í 
Evrópumálum. 

Efnahagsráðherrann veit að 
sjávarútvegsstefna forystumanna 
ríkisstjórnarflokkanna útilokar 
efnahagslega endurreisn lands-
ins. Hin hliðin á þeim peningi er 
að Ísland getur ekki uppfyllt þau 
efnahagslegu skilyrði sem aðild 
að Evrópusambandinu krefst.

Sjávarútvegsstefnan útilokar ESB-aðild

Fljótlega á ferlinum lýsti 
forsætisráðherra því yfir 
að Samfylkingin hefði 
yfirgefið þá frjálslyndu 

jafnaðarstefnu sem á síðari árum 
hefur verið kennd við Blair, fyrr-
verandi forsætisráðherra Breta. 
Breski Verkamannaflokkurinn 
var reyndar síðastur slíkra flokka 
í Evrópu til að aðlagast nútíma 
miðjuhugmyndafræði um sam-
spil arðsemi í rekstri fyrirtækja 
og velferðar. Forsætisráðherra 
Íslands bað þjóðina hins vegar 
afsökunar á slíkri hægrivillu með 
loforði um að þau mistök yrðu 
aldrei endurtekin.

Yfirlýsingin átti að sannfæra VG 

um að enginn hugmyndafræðileg-
ur ágreiningur gæti spillt sam-
starfi flokkanna. Það hefur gengið 
eftir. Augljós afleiðing af þessari 
grundvallarstefnubreytingu er sú 
að Samfylkingin fórnar í reynd 
markmiðum sínum í Evrópu-
málum og situr ábyrg fyrir hug-
myndafræði VG í efnahagsmálum. 
Þetta er að vísu ekki sagt upphátt. 
Menn láta enn eins og engin tengsl 
séu á milli efnahagsstefnunnar og 
Evrópumálanna. 

Utanríkisráðherra stýrir við-
ræðunum listilega. Allir sjá þó 
að hendur hans til að hafa alhliða 
pólitíska forystu í nafni ríkis-
stjórnarinnar í Evrópumálunum 

eru bundnar. Ástæðan er sú að 
forsætisráðherra vill ekki fylgja 
fram þeirri efnahagspólitík sem er 
forsenda aðildar og VG er í virkri 
andstöðu. Því hangir pólitísk for-
ysta málsins í lausu lofti. Ríkis-
stjórnin stefnir í raun í aðra átt.

Ummæli efnahagsráðherrans 
um sjávarútvegsstefnuna eru 
fyrsti vísirinn að umbrotum í þing-
flokki Samfylkingarinnar gegn 
þessu hugmyndafræðilega aft-
urhvarfi. Orð hans eru því merk 
tíðindi. Þau skorðast ekki við 
afmörkuð tæknileg úrlausnarefni 
í sjávarútvegi. Framhjá því verður 
ekki horft að þau hafa mun víðtæk-
ara pólitískt gildi.

Hugmyndafræðileg umbrot

Auðvelt væri að álykta 
sem svo að efnahagsráð-
herrann væri einn um það 
í Samfylkingunni að hafa 

raunverulegan áhuga á að stýra 
efnahagsmálunum á þann veg að 
Evrópusambandsaðild verði mögu-
leg. Viðurkenna verður að líta mætti 
á það sem kerskni að hrapa að slíkri 
niðurstöðu þó að enginn annar ráð-
herra hafi talað í þessa veru.

Enginn getur efast um að utan-
ríkisráðherrann og fleiri þing-
menn flokksins vilji í hjarta sínu 
fylgja efnahagsstefnu sem eykur 
líkurnar á Evrópusambandsaðild 
fremur en að vera sporgöngumenn 
forsætisráðherra á þeirri leið sem 
sjávarútvegsstefnan endurspegl-
ar. Jóhanna Sigurðardóttir er eini 
forsætisráðherra umsóknarríkis 
sem lagt hefur í heilagt stríð gegn 

atvinnulífinu samhliða aðildarvið-
ræðum. Herfræði af því tagi er 
uppskrift fyrir tap á báðum víg-
stöðvum. 

Sjávarútvegsfrumvörpin voru 
ekki tæknileg mistök. Þau lýsa 
skýrri hugmyndafræði. En það eru 
miklir almannahagsmunir í húfi 
eins og forysta ASÍ hefur bent á. 
Spurningin er þessi: Verður hlust-
að á efnahagsráðherrann? 

Verður hlustað á efnahagsráðherrann?

Bergstaðastræti 13, 101 Rvk. s: 571-3050, www.allirkrakkar.is

Útsalan er hafin

M
eðlimum íslensku þjóðkirkjunnar hefur fækkað jafnt 
og nokkuð þétt undanfarinn hálfan annan áratug. 
Úrsagnir úr þjóðkirkjunni haldast í hendur við 
aukinn þunga umræðunnar um aðskilnað ríkis og 
kirkju en einnig má tengja fækkun í þjóðkirkjunni 

bæði umræðu um kynferðisbrot fyrrum biskups, Ólafs Skúlasonar, 
og til að mynda afstöðu kirkjunnar til hjónabands samkynhneigðra, 

afstöðu sem góðu heilli breyttist.
Síðasta hrina úrsagna hefur 

staðið síðan um hvítasunnu en 
daginn eftir hana var haldið 
aukakirkjuþing til að fjalla um 
rannsóknarskýrslu um viðbrögð 
við ásökunum um kynferðisbrot. 
Sú ákvörðun að láta vinna þessa 
skýrslu benti til þess að taka ætti 

á málum af ábyrgð. Því bundu margir vonir við kirkjuþingið. 
Viðbrögð þingsins hljóta því að vera mikil vonbrigði öllum þeim 

sem vilja vera þátttakendur í samfélagi kirkjunnar og geta treyst 
fulltrúum hennar. Kirkjan hafði vel unna skýrslu í höndum, skýrslu 
sem var til þess fallin að nýta til umbóta og til að sýna í verki 
afdráttarlausan vilja til að gera betur. 

Þjóðkirkjan er ekki eina kirkjan sem er í vanda. Fullkomin 
afneitun kaþólsku kirkjunnar á viðurstyggilegum kynferðisbrotum 
sem framin voru í Landakotsskóla gefur sannarlega ekki tilefni til 
að treysta þeirri kirkju, ekki síst í ljósi þess að enn þann dag í dag 
virðist afneitunin á þeim bæ vera alger.

Kirkjurnar og þjónar hennar verða að horfast í augu við að þótt 
hægt hafi verið að líta undan og þykjast ekki sjá og skilja þegar 
prestar og aðrir þjónar kirkjunnar níddust á börnum og konum, 
svo lengi sem fram undir aldamótin 2000, þá er slíkt ekki umborið 
lengur. Undanbrögð við því að taka ábyrgð og sýna iðrun vegna 
slíkra atburða gera ekkert nema að grafa undan trausti.

Umræðan um aðskilnað ríkis og kirkju verður stöðugt áleitnari 
og þeim virðist raunar fjölga einnig innan þjóðkirkjunnar sem 
álíta að rétt kunni að vera að rjúfa þessi tengsl. Um síðustu áramót 
voru 75 prósent þjóðarinnar aðilar að þjóðkirkjunni. Við þá tölu 
bætast svo úrsagnir síðustu vikna sem lækka hlutfallið enn. Liðlega 
fjórðungur þjóðarinnar eru þannig aðilar að öðrum söfnuðum eða 
utan trúfélaga. 

Innan við helmingur þjóðarinnar sagðist treysta sóknarkirkju 
sinni og prestum hennar í könnun sem Capacent gerði fyrir þjóð-
kirkjuna síðastliðið haust. Á sama tíma sögðust um 20 prósent ekki 
treysta sóknarkirkju sinni. 

Ljóst er að fækkunin sem orðið hefur í þjóðkirkjunni hlýtur að 
auka þunga umræðunnar um aðskilnað ríkis og kirkju. Að auki 
er umhugsunarefni hvort forráðamönnum kirkjunnar þyki traust 
tæplega helmings þjóðarinnar á sóknarkirkju sinni fullnægjandi.

Ljóst er að vilji afar margra þjóna kirkjunnar stendur til þess 
að senda afdráttarlaus skilaboð um að meðvirkni með kynferðis-
brotum, sem um leið er vanvirða við þolendur brotanna, sé ekki 
liðin í íslensku þjóðkirkjunni. Þeim öflum verður vonandi ágengt 
sem allra fyrst.

Rannsóknarskýrslan og kirkjuþingið:

Góðu tækifæri 
kastað á glæ

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 



Sjúkraþjálfarinn 
-þekkir þig!

Hátt í 25%
niðurskurður
 í einu af ódýrustu úrræðunum til forvarna 
og endurhæfingar innan heilbrigðisgeirans

Þann 1. júní sl. tók ný reglugerð um þátttöku hins opinbera í kostnaði vegna sjúkraþjálfunar gildi. 
Um leið var hátt í 25% niðurskurður á síðastliðnum tveimur árum orðinn viðvarandi staðreynd. 
Öllum er ljóst að sjúkraþjálfun lækkar lyfjakostnað, fækkar innlagnardögum á sjúkrastofnunum 
og dregur úr þörf fyrir kostnaðarsamar aðgerðir. Fæstum dylst einnig að sjúkraþjálfun er áhrifa-
rík leið til að virkja hvern einstakling til sjálfshjálpar og efla um leið bæði lífsgæði hans og atorku. 
Flestir munu sammála um að sjálfstætt rekin sjúkraþjálfun sé eitt af ódýrustu úrræðum sam-
félagsins til forvarna og endurhæfingar. Þessi aðgerð stjórnvalda neyðir fjölda einstaklinga, og 
ekki síst aldraða og öryrkja, til að leita sér annarra leiða til bata eða sætta sig við viðvarandi 
skerta getu til leiks eða starfa. Jafnframt er augljóst að verulega er vegið að rekstrarskilyrðum 
sjúkraþjálfunar með ófyrirsjánlegum afleiðingum. 

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar hafa samþykkt eftirgreinda ályktun sem send hefur verið til 
alþingismanna og þeirra sem með málið fara fyrir hönd stjórnvalda. Vonast er til að í kjölfarið 
skapist aukin umræða um mikilvægi sjúkraþjálfunar og þau verðmæti sem samstarf sjúkra-
þjálfarans og skjólstæðings hans leggur samfélaginu til.

zebra 
Ályktun:

•  Fulltrúar FSSS gerðu ítrekaðar tilraunir til að fá fund með 

velferðarráðherra til þess að gera honum grein fyrir 

afleiðingum niðurskurðar af þessari stærðargráðu. 

Ráðherrann vék sér undan slíkum fundi og sýndi um leið 

hagsmunum nokkur hundruð manna starfsstéttar og 

tugum þúsunda viðskiptavina hennar mikla óvirðingu.

Fundurinn lýsir yfir megnri óánægju með viðhorf stjórn-

valda til þess verðmæta starfs sem fólgið er í sjúkraþjálfun 

og þeim vinnubrögðum sem þau leyfa sér að viðhafa. 

Fundurinn veitir stjórn og samninganefnd FSSS fullt 

umboð til að undirbúa samstilltar aðgerðir til þess að knýja 

á um tafarlausar leiðréttingar á rekstrarskilyrðum 

sjúkraþjálfara og réttindum sjúkratryggðra til að nýta sér 

þjónustu þeirra.

Almennur fundur í Félagi sjálfstætt starfandi sjúkra-

þjálfara (FSSS), haldinn á Grand Hótel 7. júní 2011, lýsir yfir 

miklum vonbrigðum með þá einhliða breytingu sem 

velferðarráðherra hefur knúið í gegn á reglugerð um 

þjálfun og þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði vegna 

hennar. Sérstök athygli er vakin á eftirgreindu:

• Þátttaka hins opinbera í þjálfun sjúkratryggðra hefur 

verið skorin niður um hartnær fjórðung á síðastliðnum 

tveimur árum og er það langt umfram það sem almennt 

hefur verið gert annars staðar í heilbrigðiskerfinu. 

    Afleiðingar hátt í 25% niðurskurðar í kostnaðarþátttöku 

vegna þjálfunar eru augljósar, jafnt fyrir þá sem á henni 

þurfa að halda og þá sem þjónustuna veita. Að auki hefur 

formaður heilbrigðisnefndar Alþingis viðurkennt það 

opinberlega að engin yfirsýn sé yfir það hvaða áhrif niður-

skurður á einum stað í heilbrigðiskerfinu geti haft til 

hækkunar á öðrum sviðum þess.
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Kirkjan í óvissuferð

Ég fæ ekki lengur orða bund-
ist vegna þess hve aumkun-

arlega og ókirkjulega yfirstjórn 
íslensku kirkjunnar hefur tekið 
á því máli er varðar afleiðingar 
kynferðisafbrota sr. Ólafs bisk-
ups Skúlasonar og eftirrekstur 
þess allan. Yfirstjórn kirkjunn-
ar hefur með framgöngu sinni 
skapað sundrungu um hlutverk 
og eðli kirkjunnar sem ég sætti 
mig ekki við.

Frá barnsaldri hef ég lært af 
tveimur prestum í fjölskyldu 
minni, föður mínum prestvígð-
um, sr. Jóni Hnefli Aðalsteins-
syni og þá ekki síður afa mínum, 
þeim velþekkta kennimanni sr. 
Jakobi Jónssyni, að kirkjan væri 
stofnun er stæði vörð um kær-
leiksboðskap Krists og staðfesti 
hann í athöfnum sínum, orðum 
og gerðum – messuhaldi, skírn, 
fermingu, giftingum og jarðar-
förum. Og þess í milli í sáluhjálp 
til safnaðarins og svo einfaldlega 
í því að vera til sem afl kærleik-
ans í samfélaginu.

Þessir mætu þjónar kirkjunnar 
kenndu mér að þetta kirkjunnar 
starf væri aldrei sjálfgefið held-
ur stöðug barátta, sem snerist 
um það að ávallt lyfta á hæsta 
stall þeim gildum sem Kristur 
kenndi – jöfnuði milli manna, 
fyrirvaralausum kærleika til 
náungans, samúð með smælingj-
anum.

Nú ber aftur á móti svo við að 
biskupinn yfir Íslandi, sr. Karl 
Sigurbjörnsson, talar um að 
kirkjan hafi í sinni löngu sögu 
ekki „haft farveg“ áður til að 
taka á málum eins og því sem 
varðar kynferðisafbrot forvera 
hans í embætti og sem hefur 
orðið tilefni heillar rannsóknar-
skýrslu. Þessu til staðfestingar 
kveðst sr. Karl hafa án árangurs 
reynt að koma á sáttum milli sr. 
Ólafs og þeirra kvenna sem hann 
kom ósæmilega fram við.

Ég skil þetta ekki. Ég fæ hrein-
lega ekki skilið hvernig hægt er 
yfir höfuð að hugsa um sættir 
milli kynferðisafbrotamanns og 
fórnarlamba hans. Hefði Kristur 
kallað á „sáttafund“ í slíku máli? 
Mér er það til efs – sum mál eru 
þess eðlis að sættir, ætlaðar að 

vernda stöðu annars málsaðila, 
eru beinlínis óviðeigandi. Þarf 
einhvern „farveg“ til að skilja 
það?

Kristur hefði sett fórnarlömb-
in í fókus og verið nokkuð rösk-
ur að. Samkvæmt þeim sem mér 
kenndu hefði Kristur með orðum 
sínum og æði tekið sér stöðu við 
hlið kvennanna og aldrei komið 
sér í þau ámátlegu vandræði að 
þurfa að biðja þær fyrirgefning-
ar. Hvernig biður maður fórn-

arlamb kynferðisofbeldis fyrir-
gefningar?

Hefði Kristur sagst „skilja 
vonbrigði kvennanna“ og síðan 
haldið áfram að sýsla við sitt 
með lærisveinunum í yfirstjórn 
safnaðarins? Ég held ekki. Ég hef 
ekki lært það þannig. Ég trúi því 
ekki.

Sr. Karl Sigurbjörnsson bisk-
up er auðvitað ekki einhver ein-
staklingur eða embættismaður 
sem hægt er að varpa fyrir róða 
vegna þessa máls og þar með sé 
aftur hægt að horfa fram á veg. 
Þetta mál er miklu stærra en svo 
og varðar framkomu og ímynd 
kirkjunnar. Það er öll yfirstjórn 
kirkjunnar, sem er ábyrg, með-
ábyrg, meðvirk í þessu ömurlega 
máli.

Yfirstjórn kirkjunnar hefur 

með framgöngu sinni ákveðið að 
sýna það að kirkjan á Íslandi er 
ekki lengur hæf að þjóna Kristi, 
telur sig stikkfrí frá kærleiks-
boðskap hans og hefur þar með 
í raun lýst því yfir að kirkjan 
hafi engu hlutverki að gegna í 
nútímasamfélagi. 

Íslenska kirkjan er þar með 
komin í einhvers konar óvissu-
ferð þar sem vond öfl ráða för og 
Kristi og kærleiksboðskap hans 
er haldið í óviðeigandi gíslingu.

Trúmál

Jakob S. 
Jónsson
leikstjóri

Ég skil þetta ekki. Ég fæ hreinlega ekki 
skilið hvernig hægt er yfir höfuð að 
hugsa um sættir milli kynferðisafbrota-

manns og fórnarlamba hans.

SAMSUNG MINI
27.900 kr.

SAMSUNG GIO
39.900 kr.

SAMSUNG ACE
54.900 kr.

siminn.is

2.620 kr.
á mánuði dreift á
12 mánuði *

3.620 kr.
á mánuði dreift á
12 mánuði *

4.870 kr.
á mánuði dreift á
12 mánuði *

1.000 kr.
inneign á mán.
í 12 mán. fylgir. 

1.000 kr.
inneign á mán.
í 12 mán. fylgir. 

1.000 kr.
inneign á mán.
í 12 mán. fylgir. 

Símalán-afborgun: Símalán-afborgun: Símalán-afborgun:INNEIGN INNEIGN INNEIGN

*Ef greitt er með kreditkorti er hægt að dreifa eftirstöðvunum vaxtalaust á allt að 12 mánuði. Greiðslugjald er 295 kr./mán. **Gildir meðan birgðir endast.
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Það hefur ýmislegt komið í huga 
minn undanfarnar vikur um 

málefni eldri borgara á landinu.
Erum við annars eða þriðja 

flokks fólk?
Skýrsla sem birtist fyrir nokkr-

um um aðbúnað eldra fólks á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi 
skelfir mann, er það virkilega svo 
að eldra fólk hér á landi eigi ekki 
betra skilið en þar kemur fram? 
Eigum við sem skópum þetta þjóð-
félag, þessa velferð með vinnu-
framlagi okkar, sköttum til ríkis 
og sveitarfélaga ekki betra skilið? 
Mér finnst að ráðamenn þjóðarinn-
ar verði að taka á þessum málum 
og það strax.

Er ég tala um velferðarríki, þá 
sé ég ekki þetta velferðarþjóðfélag 
hér á landi, eins og ég þekki til í 
Þýskalandi t.d., þar sem fjölskyldur 
fá tannlækningar fríar, sjúkraþjálf-
un fría, hjón fá barnabætur með 
börnum sínum til 24 ára aldurs ef 
þau búa í heimahúsi og stunda t.d. 
háskólanám. Er sambærileg velferð 
hér á landi, ekki sé ég það.

Held við ættum að athuga okkar 
gang, hætta að ræða um hvað vel-
ferðarstjórn eða velferðarríkis-
stjórn er hér á landi, það tel ég 
algjört öfugmæli.

Einu hefur skotið upp í kolli 
mínum undanfarnar vikur. Stétt-
arfélög hafa staðið í samningavið-
ræðum um kaup og kjör. Hvergi hef 
ég séð að eldri borgarar hafi innan 
samninganefnda, hvorki atvinnu-
veitenda eða launþega, fulltrúa í 

þessum samninganefndum en slíkt 
þekkist á Norðurlöndum t.d.

Ég skora því á ASÍ, BSRB, BHM 
og stóru stéttarfélögin, t.d Rafiðn-
aðarsamband Íslands og Félag 
íslenskra hjúkrunarfræðinga og 
kennarasamtökin, að athuga þessi 
mál og huga betur að málefnum 
sinna eldri félaga, því langflestir 
verða sem betur fer aldraðir.

Það er sárgrætilegt að hugsa 
til þess hvernig ríkisvaldið hefur 
leikið eldri borgara á liðnum mán-
uðum og árum. Er ef til vill komið 
að þeim tímapunkti að eldri borg-
arar bjóði fram sérstaklega til 
Alþingis og sveitarstjórna? Í Ísrael 
var sett á fót framboð eldri borg-
ara fyrir um það bil tveimur árum 
og þeir náðu nokkrum þingmönn-
um þannig að réttar raddir heyrð-
ust frá eldri borgurum þar í landi. 
Þar fékk þetta framboð allgóðan 
stuðning frá börnum og barna-
börnum.

Við skulum minnast þess að 
Adenauer, Churchill og De Gaulle 
voru upp á sitt besta um áttrætt í 
pólitík.

Það er verið að ræða um virð-
isaukaskatt þessa dagana. Hvergi 
hef ég séð að lækka eigi virðis-
aukaskatt á lyfjum sem eru mikil 
útlát fyrir eldri borgara, við 
gleymumst þar sem annars staðar.

Í sambandi við ályktanir frá 
eldri borgurum virðist vera mjög 
erfitt að koma þeim á framfæri 
við fjölmiðla, hvað veldur? Á sama 
tíma geta alls konar ungliðahreyf-
ingar komið sínum ályktunum 
mjög fljótt á framfæri, hvað veld-
ur? 

Við erum þó yfir 20% af kosn-
ingabærum þjóðfélagsþegnum og 
allir vilja atkvæði okkar í kosn-
ingum.

Nóg að sinni. 

Hugsað upphátt
Samfélagsmál

Jón Kr. 
Óskarsson
formaður Félags eldri 
borgara í Hafnarfirði
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M-ið,
m.siminn.is

Skannaðu kóðann eða 
sendu sms-ið M í 1900 
og fáðu M-ið beint
í símann þinn

Skannaðu hérna

til að sækja

Meira Ísland

B
arcode Scanner

SAMSUNG GALAXY S
79.900 kr.

SAMSUNG GALAXY S II
109.900 kr.

Ómissandi
ferðafélagi
Hafðu með þér frábæran síma á ferðum þínum um landið í 
sumar og gerðu hverja stund að algjöru ævintýri. Hvort sem 
þú ferð í fjallgöngu, útilegu, veiði eða golf þá er rétti síminn 
ómissandi ferðafélagi.

1.000 króna inneign á mán. í 12 mán.
Notaðu 1.000 króna inneignina sem fylgir með öllum þessum 

símum til að fara oftar á Netið í símanum, hringdu oftar og 

sendu fleiri SMS. Upplifðu meira Ísland með Símanum!**6.953 kr.
á mánuði dreift á
12 mánuði *

9.453 kr.
á mánuði dreift á
12 mánuði *

1.000 kr.
inneign á mán.
í 12 mán. fylgir. 

1.000 kr.
inneign á mán.
í 12 mán. fylgir. 

Símalán-afborgun: Símalán-afborgun:INNEIGN INNEIGN

Stærsta
3G net

landsins

Reglur mannréttindaráðs um 
samskipti leik- og grunnskóla 

og frístundaheimila borgarinnar 
við trúar- og lífsskoðunarfélög eru 
ekki pólitískt plagg heldur leiðbein-
ing um að börnum sé ekki mismun-
að eftir lífs- og trúarskoðunum for-
eldra þeirra. Þær leggja línur um 
það hvað felst í hlutlausum ver-
aldlegum skóla þar sem börnum 
frá öllum menningarafkimum 
þjóðfélagsins líður vel í umhverfi 
fræðslu og styrkrar leiðbeiningar 
kennara.

Kristnir prestar hérlendis hafa 
sagt kristni hið besta, en aftur aðrir 
aðilar sagt sína trú eða veraldlega 
lífsskoðun þá bestu. Mislangt er 
gengið, en aðeins vissir kristnir 
aðilar hafa ætlast til þess að sín 
lífssýn fái forréttindi í skólastarfi. 
Þar sem Biblían sé svo ómissandi, 
kristið siðgæði svo yfirburðar og 
ágæti trúarinnar jafnvel vísinda-
lega sannað, sé það réttlætanlegt. 
Þau biðja um mismunun í nafni 
Guðs, en í þjóðfélagi sáttar án mis-
mununar þarf hið sameiginlega að 
vera án sérstakra merkimiða og 
allt fólk á að geta sent börnin sín í 
skóla án þess að óttast um að þeim 
verði innrætt eitthvað móti lífs-
skoðun þeirra. Veraldlegur skóli 
er ekki án siðferðis því að kennar-
ar eru siðferðislega ábyrgt fólk og 
hafa trausta menntun og siðaregl-
ur sér til leiðbeiningar, auk hinnar 
almennu umhyggju og áhuga fyrir 
velferð barnanna. 

Borgarráð 
og börnin

Trúmál

Svanur 
Sigurbjörnsson
læknir



18 25. júní 2011  LAUGARDAGUR

HEIMSENDING 
 á höfuðborgarsvæðinu
alla daga frá kl. 15–19

eða á smellugas.is 

Hafðu samband í síma

515 1115 

Smellugas

Smellugas

smellugas.is

PI
PA

R
\

TB
W

A
 •

 S
ÍA

 •
 1

11
71

2

Skýrsla rannsóknarnefndar 
Kirkjuþings um viðbrögð og 

starfshætti þjóðkirkjunnar vegna 
ásakana á hendur Ólafi Skúlasyni 
var afhent forsætisnefnd Kirkju-
þings föstudaginn 11. júní sl. 
Umræða um hana hefur að mestu 
náð að síga í hefðbundið íslenskt 
far: Hún hefur verið persónugerð 
og að miklu leyti snúist um hvort 
núverandi biskup eigi að fara 
frá, eða hvort honum beri þvert 
á móti að leiða það uppbygging-
arstarf sem framundan er. Það 
er miður að sjónarhornið hefur 
orðið svo þröngt.

Ábyrgð einstaklinga
Með þessum orðum er ekki gerð 
tilraun til að draga athygli frá 
þeim athugasemdum sem gerð-
ar eru í skýrslunni við fram-
göngu tilgreindra einstaklinga, 
stjórna eða ráða. Þau sem þar 
eru nefnd hljóta að líta í eigin 
barm og vega og meta hvort þau 
njóti áfram traust í kirkjunni. 
Til þess þarf tíma og tilfinn-
ingalegt svigrúm. Hér verð-
ur ekki sest í dómarasæti yfir 
þeim.

Upphaf en ekki endir umræðu
Við sem þetta ritum sátum ný-
afstaðið aukakirkjuþing sem 
kallað var saman vegna útgáfu 
skýrslunnar er hún hafði legið 
frammi yfir hvítasunnuna, 
sem er annatími í kirkjunni. 
Mörg þeirra sem kölluð voru 
til að bregðast við skýrslunni á 
þinginu hafa því líklega verið í 
tímaþröng að kynna sér hana. 
Almennar umræður um efni 
hennar urðu nær engar. Skýrsl-
an er hátt í 340 bls. og drög að 
ályktun þingsins var ekki lögð 
fram fyrr en á þinginu sjálfu. 
Trúlega hafa margir þingfulltrú-
ar talið sig vanbúna til að tjá sig 
um skýrsluna. Á þinginu var því 
einungis tekið fyrsta skrefið í að 
vinna úr skýrslunni. Stóra verk-

efnið framundan er að að skoða 
gagnrýni hennar, ábendingar til 
úrbóta, sem og það sérfræðilega 
efni sem hún miðlar um eðli og 
afleiðingar kynferðisofbeldis. 

Það var mikilvægt að kalla 
saman kirkjuþing eins fljótt og 
unnt var eftir útkomu skýrslunn-
ar. Undirbúningur að þeim úrbót-
um sem mælt er með í skýrslunni 
þolir ekki frekari bið. Þar er um 
að ræða verklagsreglur um með-
ferð kynferðisafbrota í kirkj-
unni, stóraukna fræðslu um slík 
brot og endurskoðun á samstarfi 
kirkjulegra embætta og stofnana 
í meðferð slíkra brota. 

Kirkjuþing á komandi hausti 
hlýtur að leggja grunn að því 
að eftirleiðis verði gætt fyrir-
myndavinnubragða í þessum við-
kvæmu málum. Forvarnir þjóð-
kirkjunnar og viðbragðsáætlun 
verða jafnframt þróaðar áfram. 
Þingið þarf enn fremur að gaum-
gæfa fleiri þætti þessarar viða-
miklu skýrslu og bregðast við 
efni hennar.

Er kirkjan lokaður klúbbur?
Við lestur Rannsóknarskýrsl-
unnar vaknar sú áleitna spurn-
ing hvort þjóðkirkjan hafi brugð-
ist við neyðarópi þolendanna í 
„biskupsmálinu“ eins og lokaður 
klúbbur. 

Þjóðkirkjan er stór og oft er 
rætt um að innan hennar gæti 
andstæðra fylkinga. 

Er það svo? Standa klerkar 
og trúnaðarmenn þvert á móti 
þétt saman þegar á reynir? 
Ríkir traust og samstaða inn 
á við, jafnvel hlýðni og undir-
gefni studd guðfræðilegum og 
trúarlegum undirtónum, en van-
traust og efasemdir út á við? 
Var þess vegna svo lengi dauf-
heyrst við og þagað um neyðaróp 
kvennanna?

Sé spurningunum svarað ját-
andi er vafamál hvort skipulags-
breytingar í kirkjunni nægja 
einar og sér til að vinna bug á 
vandanum. Það er til bóta að 
skilgreina valdmörk, koma í veg 
fyrir uppsöfnun valds og áhrifa 
hjá fáum einstaklingum, efla lýð-
ræði og gegnsæi og afmarka boð-
leiðir. Á sama tíma er mikilvægt 
að rýna í félags- og stofnunar-
menningu kirkjunnar, brjóta upp 
hefðbundin tákn og ramma sem 
viðhalda leyndarhyggju og sam-
stöðu á fölskum grunni og endur-
heimta með því laskað traust.

Framtíð þjóðkirkjunnar hlýt-
ur að felast í þessu. Kirkja getur 
verið þjóðkirkja af mörgum og 

ólíkum ástæðum: vegna stærðar 
sinnar, lögfræðilegrar stöðu eða 
hvernig hún skilur hlutverk sitt 
svo nokkuð sé nefnt. Þó er ljóst 
að skorti trúnað og traust milli 
kirkju og þjóðar er tómt mál að 
tala um þjóðkirkju.

Hvernig á kirkjan að mæta 
þolendunum?
Hvernig mætir kirkjan svo þol-
endunum þegar skaðinn er skeð-
ur? Við því er ekki til neitt eitt 
svar. Þolendur eru fleiri en einn 
og því um mismunandi reynslu, 
tilfinningar og persónuleika að 
ræða. 

Hér hlýtur fyrsta skrefið þó 
ætíð að felast í opnum samskipt-
um við hvern og einn þolanda 
þar sem gagnkvæmur trúnað-
ur, traust og virðing eru til stað-
ar. Með stuðningi fagfólks þarf 
hverjum þolanda að gefast kost-
ur á að finna leið til að finna mál-
inu farveg á sínum eigin forsend-
um. Eftir það ferli er hugsanlega 
kominn tími til að ræða sátt við 
kirkjuna og mögulega fyrirgefn-
ingu á mistökum, vanrækslu eða 
jafnvel brotum sem framin hafa 
verið. 

Hvernig sættist kirkjan
við fortíð sína?
Skugginn af „biskupsmálinu“ 
mun grúfa yfir þjóðkirkjunni 
enn um sinn. Hún þarf að svara 
fyrir sjálfri sér og öðrum ágeng-
um spurningum um það hvernig 
slíkir atburðir gátu átt sér stað 
á upplýstri öld sem við héldum 
að sú 20. væri er leið að lokum 
hennar. Hún þarf að sættast við 
eða a.m.k. sætta sig við þennan 
þátt í fortíð sinni eins og ýmsa 
aðra þætti sem hafa reynst henni 
sárir. — Hvernig gerir hún það?

Hér finnast ekki einföld svör. 
Vakandi sjálfsrýni kann þó að 
hjálpa til og þá ekki síst til þess 
að reyna að koma í veg fyrir 
að sagan endurtaki sig. Það er 
styrkur kirkjunnar að geta tek-
ist á í ýmsum álitamálum. Það 
að sitt sýnist hverjum ber ekki 
að líta á sem flokkadrætti og ríg 
heldur taka ögruninni, leiða mál 
til lykta með ábyrgri umræðu og 
stefna að lausnum.

Gagnrýnisraddir í þjóðkirkj-
unni eru hluti af samvisku henn-
ar. Þær eru óþægilegar en ógna 
kirkjunni ekki né stefna einingu 
hennar í hættu. Það sem gæti 
hinsvegar ógnað kirkjunni eru 
gamalgróin varnarviðbrögð sem 
kljúfa kirkjuna og einangra hana 
frá umhverfinu.

Skýrsla rannsóknarnefndar 
Kirkjuþings og umræðan

Ég sá fyrirsögn í Fréttablaðinu 
um að Fjárlaganefnd Alþingis 

hefði útrýmt kjördæmapoti. Þess-
ari fyrirsögn var fylgt eftir með 
velþóknun í forystugrein blaðsins 
og skrifum dálkahöfunda. Tilefn-
ið var að ákvörðun var tekin um 
það í nefndinni að hætta úthlutun 
svokallaðra „safnliða“ og ákveða 
aðeins heildarupphæðina og fram-
selja skiptinguna til ráðuneytanna 
og annarra sem málið varðar.

Ég sat fyrir einum áratug í 
Fjárlaganefnd Alþingis og tók 
þátt í þessari úthlutun á sínum 
tíma. Ég get tekið það fram strax 
að mér finnst þetta skynsamleg 
ráðstöfun.

Á tíunda áratugnum voru tekin 
skref til breytinga, án þess að 
ganga alla leið. Ein af þeim var 
sú að fela fagnefndum þingsins að 
gera tillögur um skiptingu til ein-
stakra málaflokka, og einnig var 
það tekið upp að gera samninga 
um menningarmál við landshluta-
samtök sem sáu síðan um úthlut-
un styrkja. Hluta þessara safnliða 
var úthlutað af viðkomandi ráðu-
neytum. Nú hefur skrefið verið 
stigið til fulls og vonandi gengur 
þetta nýja fyrirkomulag vel og 
verður til farsældar menningar-
málum í víðasta skilningi.

Þetta hefur hins vegar vakið 
upp umræðu um kjördæma-
pot og fullyrðingar um að þing-

menn kæmu færandi hendi heim 
í kjördæmi sín með fulla vasa af 
peningum handa vinum sínum 
og öðrum sem eru að vinna að 
málum. Þetta er angi af þeirri 
umræðu sem verið hefur uppi 
um langan tíma að öll barátta 
einstakra þingmanna fyrir kjör-
dæmi sín er kölluð kjördæmapot 
og einkum eru það landsbyggðar-
þingmenn sem hafa fengið þessa 
nafngift. 

Mér hefur alltaf fundist þessi 
umræða helgast af því að verið 
sé að tala niður til kjósenda. Þeir 
hugsi ekki heila hugsun um stjórn-
mál aðra en þá að kjósa þá sem 
færi þeim fjármuni til afmark-
aðra áhugamála sinna, ekkert 
annað komist að. Hafi einhverj-
ir „kjördæmapotarar“ á Alþingi 
verið þessarar skoðunar held ég 
að þessi þáttur sé afar ofmetinn 
svo ekki sé meira sagt. Kjósend-
ur eru ekki eins miklir sérhags-
munamenn og margir halda. Það 
er afstætt hvað kallað er „kjör-
dæmapot“. Er það kjördæmapot 
að halda fram hagsmunum lykil-
stofnana í sínu kjördæmi svo sem 
heilbrigðisstofnana, skóla, sveit-
arfélaga eða berjast fyrir umbót-
um í atvinnumálum og samgöngu-
málum svo eitthvað sé nefnt? Ég 
áleit þetta skyldu mína á þeim 
tíma sem ég var á Alþingi og varð 
ekki var við annað en að það væri 
þetta sem brann á fólki, ásamt 
fjölmörgum almennum málum. 

Það væri óskandi að þingmenn 
sem hafa gott jarðsamband og 
vilja berjast fyrir hagsmunamál-
um kjördæma sinna verði með-
höndlaðir með ofurlítið minni 
alhæfingum en verið hefur.

„Útrýming kjör-
dæmapotara“

Norðurslóðir hafa fengið aukið 
vægi í alþjóðlegri umræðu 

undanfarin ár og tengist það ekki 
síst hnattrænum umhverfisbreyt-
ingum og áhrifum þeirra á svæð-
inu. Gera má ráð fyrir aukinni sókn 
í auðlindir og umhverfisgæði norð-
ursvæða og aukinni skipaumferð 
því samfara en þau tækifæri sem 
þar gefast eru ekki án áhættu fyrir 
haf- og strandsvæði og þá ekki 
síður fyrir samfélög svæðisins, 
sem mörg hver byggja afkomu sína 
á nýtingu lifandi auðlinda hafsins. 
Jafnframt hefur hækkandi hitastig 
með bráðnun íss og styttri og mild-
ari vetrum í för með sér tækifæri 
sem tengjast t.d. orkuöflun, land-
búnaði og ferðamennsku. 
Þær breytingar sem núverandi 
kynslóðir eru vitni að eru hnatt-
rænar með svæðisbundnum afleið-
ingum og aðlögun en tengjast einn-
ig frumkvæði fólks á svæðinu sem 
birtist í aukinni pólitískri sjálf-
stjórn og menningarlegri vakn-
ingu. Þessar breytingar eru marg-
þættar, flóknar og samtvinnaðar 
og kalla á rannsóknir, vöktun og 
alþjóðlegt samstarf á öllum svið-
um umhverfis og samfélagsþróun-
ar þannig að sem best þekking liggi 
til grundvallar við ákvarðanir um 
framtíð norðurslóða. 
Íslensk norðurslóðamálefni snúa 
að rannsóknum, vöktun, fræðslu 
og almennri umræðu sem tengjast 
sérstakri og sameiginlegri náttúru, 
samfélagsmenningu, atvinnuhátt-
um og sögu norðurslóða í alþjóð-
legu samhengi. Þrátt fyrir smæð 
þjóðarinnar má benda á það fjöl-
þætta og hlutfallslega öfluga starf 
sem þegar er innt af hendi við 
stofnanir og verkefni hér á landi og 

sem vakið hefur alþjóðlega athygli 
og viðurkenningu. Íslendingar hafa 
þannig haslað sér völl í alþjóðlegu 
samstarfi norðurhjarans og hér 
eru reglulega haldnir fundir og 
ráðstefnur sem vekja enn frekari 
athygli á umsvifum, innlendri getu 
og reynslu til þátttöku á jafnræðis-
grundvelli við sköpun þekkingar 
og samstarfs sem sameiginleg við-
fangsefni og vandamál samfélaga 
svæðisins kalla á. 
Um sumarsólstöður er haldin 
á Akureyri sjöunda ráðstefna 
Alþjóðlegra norðurslóðasamtaka 
félagsvísindamanna (IASSA). 
Ráðstefnuna skipulagði aðset-
ur samtakanna (sjá www.iassa.
org) sem hefur undanfarin þrjú 
ár starfað undir forystu dr. Joan 
Nymand Larsen, forseta IASSA, 
innan veggja Stofnunar Vilhjálms 
Stefánssonar. Aðalskipuleggjandi 
ráðstefnunnar er dr. Jón Haukur 
Ingimundarson og er hún haldin 
við Háskólann á Akureyri í sam-
starfi við Akureyrarbæ, Rann-
ís, Arctic Portal, Rannsóknaþing 
norðursins og Ferðaskrifstofu 
Akureyrar. Ráðstefnan, sem hófst 
22. júní, stendur í fjóra daga og í 
henni taka þátt á fimmta hundrað 
fræðimanna og sérfræðingar frá 
um 30 löndum. Þetta er stærsta 
vísindaráðstefna sem haldin hefur 
verið í heimskautabænum Akur-
eyri. 
Titill ráðstefnunnar er Sjónarhorn 
heimskautasvæðanna í alþjóðlegri 
samræðu og vísar sérstaklega til 
þess hversu samþætt þróun og 
framtíð arktískra samfélaga er 
hnattrænum umhverfisbreyting-
um og samskiptum á heimsvísu. 
Jafnframt er um að ræða ákveðin 
skilaboð um að ekki beri að líta á 
norðurslóðir sem óbyggðir og upp-
sprettu auðlinda, eða samfélög 
svæðisins sem óvirka þolendur 
breytinga, heldur séu íbúar norð-
ursins virkir þátttakendur sem 
takist á við breytingar og geri þær 
þannig að afurð sköpunar og sam-
félagslegrar aðlögunarhæfni.

Heimskautasvæðin í 
alþjóðlegri samræðu

Trúmál

Hjalti 
Hugason
kirkjuþingsfulltrúi

Sigrún 
Óskarsdóttir
kirkjuþingsfulltrúi

Stjórnmál

Jón 
Kristjánsson
fyrrverandi 
alþingismaður

Norðurslóðir

Dr. Níels 
Einarsson
forstöðumaður 
Stofnunar Vilhjálms 
Stefánssonar
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Heilsugæsla höfuðborgarsvæð-
isins, HH, hefur það hlutverk 

að sinna heilbrigðisþjónustu við 
íbúa höfuðborgarsvæðisins. Fjár-
veitingar til stofnunarinnar hafa 
verið skertar eftir hrun og hluta 
starfsmanna verið gert að taka á 
sig launalækkanir. Þá hefur krafa 
um sparnað í rekstri dunið á starfs-
fólki og mikill tími og fjármagn 
farið í að skoða slíkar aðgerðir. Það 
vakti því nokkra athygli starfsfólks 
að rekstrarafgangur HH árið 2010 
nam um 116 milljónum. Í nýlegu 
bréfi til starfsmanna kemur fram 
að hagnaður stofnunarinnar 2010 
rennur ekki til starfseminnar 2011 
og nýtist því ekki starfsemi HH. 
Það er áhyggjuefni og undarlegt 
mjög að yfirstjórn HH skuli ekki 
nýta allt það fjármagn sem hún 
fær til starfseminnar í þágu íbúa 
höfuðborgarsvæðisins. Er það trú-
verðugt að ofgefið sé í fjárveiting-
um til HH á sama tíma og starfs-
fólki hefur verið gert að taka á 
sig kjaraskerðingar og ekki hafa 
fengist fjárheimildir til að sinna 
nauðsynlegum verkefnum í þágu 
almennings? Hefur stjórn stofn-
unarinnar misst sjónar á því hlut-
verki sínu að sinna þjónustu við 
fólk?

Umrædd staða vekur líka þær 
spurningar hvernig við sem erum 
starfsfólk HH gætum nýtt 116 
milljónir í þágu heilbrigðisþjón-
ustu við íbúa höfuðborgarsvæðis-
ins og fullnýtt þær fjárveitingar 
sem sannarlega renna til stofnun-
arinnar. 

Við gætum:
Ráðið sálfræðinga í vinnu hjá 

HH til að sinna geðheilbrigðisþjón-
ustu við börn og ungmenni. Þörfin 
er brýn eins og dæmin sanna og 
brýnt að HH efli nærþjónustu sína 
á þessu sviði.

Ráðið félagsráðgjafa til vinnu 
til að sinna fjölskyldum í vanda. 
Starfsfólk HH sinnir í vaxandi 
mæli verkefnum sem félagsráð-
gjafi gerir enn betur. Með þessu 
mætti bæta þjónustu allra stétta 
og nýta sérhæft starfsfólk betur.

Unnið fræðsluefni fyrir notend-
ur þjónustunnar, mikill skortur er 
á góðu fræðsluefni fyrir almenn-
ing um heilbrigði, sjúkdóma og lífs-
stíl.

Haldið námskeið fyrir foreldra 
barna og ungmenna um uppeldis-
mál og heilbrigði barna og ung-
menna og stutt þannig foreldra í 
uppeldishlutverki sínu. 

Eflt forvarnar- og meðferðar-
hlutverk heilsugæslunnar varðandi 
lífsstílssjúkdóma sem verða helsta 
verkefni heilbrigðisþjónustunnar 
næstu áratugi.

Unnið að starfsendurhæfingu 
í gegnum HVERT-verkefnið. 
HVERT hefur skilað undraverðum 
árangri í þágu samfélagsins en nú 
stendur til að leggja starfsemina af 
í núverandi formi. 

Eflt heilsugæslu í framhalds-
skólum, ungu fólki til hagsbóta. 

Keypt tæki og verkfæri á heilsu-
gæslustöðvarnar. Sums staðar er 
grunnbúnaður eins og augn- og 
eyrnaskoðunartæki og blóðþrýst-
ingsmælar orðinn gamall og léleg-
ur og brýnt að endurnýja. Þá þarf 
að endurnýja minni verkfæri og 
bæta almennan búnað stöðvanna. 
Fjármagn í slíkt hefur verið vand-
fundið og helst að líknarfélög hafi 
stuðlað að því að staðan væri við-
unandi.

Eflt þjónustu við fatlað fólk á 
höfuðborgarsvæðinu með fræðslu 
til starfsfólks og breyttu vinnulagi 
heilsugæslunnar. 

Sett á laggirnar rannsóknar-
stöðu(r) við Þróunarstofu HH og 
eflt þannig rannsóknir og þróun 
innan HH. Það er umhugsunarefni 
hversu lítið fer fyrir rannsóknum 
á þessari næststærstu heilbrigðis-

stofnun landsins og nauðsynlegt að 
gera þar bragarbót.

Bætt launakjör starfsfólks og 
leiðrétt kjaraskerðingar síðustu 
tveggja ára. Atgervisflótti herjar 
á HH og bætt kjör eru ein leið til 
að sporna við enn frekari flótta. Þá 
hefur álag í starfi aukist mjög frá 
hruni án þess að starfsfólki hafi 
verið launað það á nokkurn hátt. 

Ráðið fleiri lækna til starfa til að 
sinna skjólstæðingum HH. Starf-
semin líður fyrir skort á lækn-
um og ekki fyrirsjáanlegt að það 
breytist að óbreyttu. 

Margt fleira mætti sjálfsagt 
tína til enda verkefni heilsugæslu 
óþrjótandi í samfélagi sem er í 
kreppu og vilji fagfólks HH mikill 
til að sinna sem best því fólki sem 
á þjónustunni þarf að halda. Það 
er því alvarlegt að stjórn HH skuli 
ekki standa með íbúum höfuðborg-
arsvæðisins og starfsfólki sínu og 
nýta allt sitt fjármagn í þágu starf-
seminnar en kjósa fremur að skila 
umtalsverðum hagnaði inn í ríkis-
hítina. Er nema von að maður velti 
því fyrir sér hvort ekki sé eitthvað 
að í stjórnun stofnunarinnar?

Hagnaður Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins, í þágu hverra?

Heilbrigðismál

Gerður A. 
Árnadóttir
heimilislæknir í 
Garðabæ

ÚR ERLENDUM LEIÐURUM

Gríska dramað
Gríska dramað sýnir meir en nokkuð annað í stuttri sögu evrunnar að ekki er 
hægt að hafa sameiginlega mynt án þess að hafa skýrar reglur um efnahags-
pólítíkina. Þær eru það að hluta til en það er ekki nóg. Þess vegna hefur verið 
lögð fram tillaga um að koma á sameiginlegu evrópsku fjármálaráðuneyti. 
Evrópusamvinnan krefst ábyrgðarfullra stjórnmálamanna sem skuldsetja ekki 
landið sitt svo mikið að það raski stöðugleikanum í sambandinu.
www.kristeligt-dagblad.dk
Úr leiðara Kristeligt Dagblad

Hermenn kvaddir heim
Næsta sumar munu viðbótarhermennirnir 33 þúsund, sem Barack Obama 
forseti ákvað að senda til Afganistan í lok árs 2009, vera farnir frá landinu. 
Bandarísku hermennirnir í Afganistan verða samt tvöfalt fleiri en þegar 
Obama flutti inn í Hvíta húsið. Áætlun Obama er málamiðlun milli óska 
heryfirvalda og krafna þeirra sem eru orðnir óþolinmóðir.
www.aftenposten.no
Úr leiðara Aftenposten
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· Afnot af fellihýsi í júlí og ágúst 
  frá Víkurverki

· 30.000 kr. bensíninneign hjá 
  Atlantsolíu

· 50.000 kr. matarúttekt hjá Hagkaup

Taktu þátt í sumarleik Smáralindar 
með því að skila inn þátttökuseðli í 
Smáralind. 

Mánudaginn 27. júní munum við 
draga út aðalvinninginn sem er:
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Ég vil ekki 
að fólk fái 
þá ranghug-
mynd að það 
sé hægt að 
spá fyrir um 
allt.

N
ate Silver hefur verið 
kallaður stjórnmála-
völva, tölfræðisnilling-
ur og gagnakristalskúla 
fyrir skrif sín. Hann er 
þó hvorki háskólapró-

fessor né vísindamaður, heldur blogg-
ari. 

Hann hóf að skrifa um stjórnmál 
í frítíma sínum þegar forval Demó-
krata og Repúblikana fyrir forseta-
kosningarnar í Bandaríkjunum 2008 
stóð sem hæst. Áður hafði hann varið 
tíma sínum í að þróa tölfræðilegt for-
rit sem spáði fyrir um það hvort ungir 
hafnaboltamenn væru líklegir til að 
standa sig vel í bandarísku atvinnu-
mannadeildinni.

Hann stofnaði fyrirtæki utan um 
forritið og seldi spárnar með ágætum 
árangri. Hann færði sig síðan yfir í 
stjórnmálin þegar honum fannst hann 
greina sömu klisjurnar og vitleysuna 
í málflutningi stjórnmálaspekinga og 
hann hafði komið auga á hjá íþrótta-
fréttamönnum. Nálgun hans var að 
komast yfir allar mögulegar tölur og 
gögn um stjórnmálamenn og skoðanir 
þeirra sem og úr skoðanakönnunum og 
sjá hverju hann gæti komist að. 

Það reyndist vera ýmislegt því Sil-
ver tókst að spá rétt fyrir um úrslitin 
í forsetakosningunum 2008 í 49 ríkj-
um af 50 auk úrslita allra kosninga um 
öldungadeildarþingsæti sama haust. 
Stóru fréttastöðvarnar í Bandaríkj-
unum höfðu ekki roð við honum enda 
fóru þær fljótt að leita til hans. Vakti 
bloggið hans svo mikla athygli að tíma-
ritið Time valdi hann einn af hundrað 
áhrifamestu mönnum heims árið 2009, 
einungis átján mánuðum eftir að hann 
hóf að blogga.

Spár víða orðnar fyrirferðarmiklar
„Ég hef alltaf haft töluverðan áhuga 
á stjórnmálum en þó kannski ekki 
eins mikinn og vefsíðan gæti gefið 
til kynna. Pabbi minn er prófessor í 
stjórnmálafræði en þegar ég var yngri 
þótti mér mikilvægt að herma ekki 
bara eftir honum heldur gera eitthvað 
nýtt,“ segir Silver spurður um stjórn-
málaáhugann. 

„Þegar prófkjörin fóru síðan af stað 
2007 og 2008 jókst áhugi minn mikið á 
því sem var að gerast. Ég hafði þá búið 
í Chicago í tíu ár og „okkar“ maður 
Barack Obama var að slá í gegn. 
Svo var allt þetta athyglisverða fólk; 
Hillary Clinton, John McCain, Rudy 
Giuliani og fleiri þannig að ég fór að 
fylgjast töluvert með. Það sem sló mig 
þá var hvað mér fannst fjölmiðlamenn 
oft vera að fjalla um og segja hluti sem 
hreinlega gátu ekki staðist, rétt eins og 
íþróttafréttamennirnir sem ég hafði 
fylgst meira með fram að því. Því 
stofnaði ég þessa síðu, sem reyndist 
vera mikil eftirspurn eftir.“

Fyrst um sinn heimsóttu einungis 
örfáar hræður vefsíðu Silver en heim-
sóknum fjölgaði gífurlega á einungis 
nokkrum mánuðum. „Þetta er það sem 
er einna áhugaverðast við netið. Maður 
byrjar að gefa eitthvað út eða blogga 
og það getur gjörsamlega sprungið út. 
Fyrst voru hundrað gestir, svo þús-
und, tíu þúsund og loks þrjár milljónir 
á sjálfan kjördaginn,“ segir Silver um 
vinsældir vefsíðunnar sinnar. 

Skrifar bók um spágerð 
Í fyrra færði Silver bloggið sitt undir 
hatt New York Times, sem greið-
ir honum nú laun fyrir það sem var 
áður áhugamál. Þá vinnur hann að 
gerð bókar sem áætlað er að komi út 
á næsta ári.

„Ég er langt kominn með bókina og 
vona að ég geti klárað hana í haust. 
Bókin fjallar um spágerð og tölfræði 
og hvernig þessum aðferðum er beitt 
við ótrúlegustu hluti. Hún er svolít-
ið í anda bóka eins og Freakonomics, 
sem hafa fjallað um svipaða hluti, en 
um leið fjalla ég meira um takmark-
anir þessara aðferða,“ segir Silver og 
bætir við: „Ég vil ekki að fólk fái þá 
ranghugmynd að það sé hægt að spá 
fyrir um allt. 

Til að mynda getum við ekki spáð 
fyrir um jarðskjálfta þrátt fyrir hafsjó 

Stjórnmálavölvan frá Michigan
Stjórnmálabloggarinn Nate Silver notar tölfræði til að greina málflutning og sigurlíkur frambjóðenda og spáir fyrir um kosn-
ingaúrslit með hreint ótrúlegri nákvæmni. Aðeins rúmu ári eftir að hann byrjaði að blogga komst hann á lista tímaritsins Time 
yfir 100 áhrifamestu einstaklinga heims árið 2009. Nate var á Íslandi í vikunni og Magnús Þorlákur Lúðvíksson tók hann tali.

gagna. Þegar við höfum mjög óreiðu-
kennd og flókin ferli erum við bara 
ekki komin nógu langt til að skilja þau 
til fulls.“

Silver bendir á að tölfræði á borð við 
þá sem hann stundar sé nú notuð við 
ótrúlegustu hluti. „Íþróttalið í hafna-
bolta, körfubolta og meira að segja fót-
bolta hafa mörg hver heilu skrifstof-
urnar á sínum snærum sem gera ekkert 
annað en að greina gögn og reyna að 
spá fyrir um framtíðargetu ungra 
leikmanna og það hvers konar spila-
mennska virkar.“

Silver segir mörg stórfyrirtæki nota 
upplýsingar um viðskiptavini sína til 
að spá fyrir um hegðun þeirra og tekur 
sem dæmi kreditkortafyrirtæki sem 
nota upplýsingar um kreditkortanotk-
un til að spá fyrir um allt mögulegt, til 
dæmis það hvort einstaklingar séu lík-
legir til að skilja við maka sinn eða ekki, 
og haga viðskiptum sínum með þær upp-
lýsingar í huga.

„Svo má ekki gleyma því að spágerð 
batnar ár frá ári með nýjum aðferðum 
og betri tölvutækni. Veðurspár hafa til 
dæmis batnað línulega ár frá ári í fjölda 

ára, sem kann kannski að koma mörgum 
á óvart,“ segir Silver.

Obama líklegur til endurkjörs
Silver studdi Barack Obama í forseta-
kosningunum 2008 og segir skoðan-
ir sínar meira í ætt við demókrata en 
repúblikana. Hann er samt sem áður 
óflokksbundinn og finnst einkennilegt 
hvernig fólk virðist stundum halda með 
flokki eins og íþróttaliði. En hvernig 
hefur Obama staðið sig í Hvíta húsinu?

„Ég myndi sennilega gefa honum 
B eða B mínus fyrir frammistöðuna 
hingað til. Umbætur hans á heilbrigð-
iskerfinu eru merkilegt afrek og hann 
hefur unnið ýmsa aðra sigra. Osama 
bin Laden var drepinn, sem er stórmál 
fyrir Bandaríkjamenn, hann kom áleiðis 
stóru félagslegu máli sem var að sam-
kynhneigðum er nú leyft að gegna her-
þjónustu eins og öðrum og margt annað. 
Sé litið á stefnumálin hefur honum 
gengið nokkuð vel. 

Efnahagsmálin hafa hins vegar 
reynst honum erfið þótt óvíst sé að 
hve miklu leyti við hann er að sakast. 
Það hefur líka háð honum að svo virð-

ist sem markmið númer eitt hafi alltaf 
verið að ná endurkjöri. Stjórnin hefur 
því verið feimin við að taka áhættu og 
galt held ég fyrir það í þingkosningun-
um 2010 þegar repúblikanar unnu sigur. 
En að teknu tilliti til alls myndi ég segja 
að hann hefði verið á bilinu ágætur til 
góður forseti,“ segir Silver.

Þá telur hann O60 til 65 prósenta 
líkur á því að Obama verði endurkjör-
inn eins og staðan sé núna. „Verði staðan 
í efnahagsmálum orðin aðeins betri en 
hún er núna ætti hann að hafa það. Hann 
hefur áfanga sem hann getur stært sig 
af, hann er auðvitað frábær stjórnmála-
maður eins og kom í ljós fyrir síðustu 
kosningar, auk þess sem frambjóðend-
ur repúblikana eru ekki sérstaklega 
spennandi. En efnahagsmálin gætu 
orðið honum að falli ef næsta ár verður 
erfitt,“ segir Silver.

Silver þykir sennilegast að Mitt Rom-
ney verði tilnefndur sem frambjóðandi 
repúblikana þótt margt geti enn breyst. 

„Romney er líklegastur. Hann er með 
30 prósenta stuðning í könnunum, býr í 
mikilvægu prófkjörsríki og hefur boðið 
sig fram áður, sem er mikilvægara en 

NATE SILVER Silver hóf störf hjá endurskoðunarfyrirtæki eftir 
háskólanám. Honum dauðleiddist í því starfi og hætti þegar 

tölfræðiforrit sem hann hafði þróað í frítíma sínum til að spá 
fyrir um framtíðargetu hafnaboltamanna sló í gegn. Hann 

hóf síðar að skrifa um stjórnmál sér til gamans. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HALLDÓR
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margir halda. Hann hefur þó líka 
ákveðna ókosti sem gætu kostað 
hann tilnefninguna, þannig að ég 
tel um 40 prósenta líkur á að hann 
verði tilnefndur. Romney er því 
sigurstranglegastur í forvalinu en 
samanlagt eru meiri líkur á því að 
einhver hinna frambjóðendanna 
hreppi hnossið.“

Silver er hins vegar svartsýnn 
fyrir hönd Söruh Palin.

„Palin virðist einfaldlega ekki 
vera nægjanlega áfjáð í að verða 
forseti. Hún er ekki tilbúin að vinna 
öll skítverkin sem þarf til að kom-
ast alla leið. Að bjóða sig fram til 
forseta er risastórt verkefni og hún 
virðist ekki hafa það sem til þarf til 
að sinna því. Hins vegar gæti skoð-
anasystir hennar Michelle Bach-
mann stolið senunni í prófkjörinu 
en það kemur kannski betur í ljós á 
næstu mánuðum,“ segir Silver.

Lýðfræðin breytir stjórnmálum
Silver hefur fjallað töluvert um það 
hvernig lýðfræðilegar breyting-
ar eru líklegar til að hafa áhrif á 
bandarísk stjórnmál á næstu árum 
og áratugum. Hann spáði því til 
að mynda árið 2008 að meirihluti 
Bandaríkjamanna myndi í fyrsta 
sinn styðja hjónabönd samkyn-
hneigðra innan fjögurra ára. Und-
anfarin misseri hafa fyrstu skoð-
anakannanirnar birst sem sýna 
einmitt þá niðurstöðu.

„Málefni eins og hjónaband sam-
kynhneigðra hefur auðvitað mikið 
með kynslóðabil að gera. Tveir 
þriðju hlutar einstaklinga undir 
35 ára aldri eru fylgjandi, þannig 
að þetta hlaut að gerast fyrr eða 
síðar,“ segir Silver. „Svona hlutir 
hafa líka mikið með kynslóðaminni 
að gera. Núna hefur til dæmis 
stærstur hluti Bandaríkjamanna 
alist upp í samfélagi þar sem vel-
ferðarkerfi er til staðar, sömuleið-
is aðgangur að heilsugæslu fyrir 
aldraða, og lífskjör hafa alltaf verið 
ansi góð. Fólk verður því ekki eins 
vart við skelfilega fátækt og fyrri 
kynslóðir, sem hefur þar með síður 
áhrif á lífsviðhorf þess. Þetta held 
ég að sé ein af ástæðunum fyrir því 
hversu margir í Bandaríkjunum og 
raunar víðar hafa fengið nóg af öfl-
ugu velferðarkerfi, sem foreldrar 
þeirra fögnuðu kannski á sínum 
tíma.“

Ginnungagap milli flokkanna
Silver telur frjálslynd sjónarmið 
vera að ná meiri fótfestu en áður 
í Bandaríkjunum og þykir ólíklegt 
að málefni á borð við fóstureyðing-
ar og hjónaband samkynhneigðra 
verði áberandi í næstu kosningum. 
Þá telur hann Teboðshreyfinguna 
svokölluðu ekki líklega til að vara 
lengi, andkerfisframboð missi 
yfirleitt dampinn með tímanum 
og verði samdauna kerfinu. Hann 
hefur hins vegar áhyggjur af því að 
bilið á milli stjórnmálaflokkanna í 
Bandaríkjunum sé að aukast.

„Flokkadrættir eru meiri en 
áður. Þingið hefur aldrei kosið eins 
mikið eftir flokkslínum og undan-
farin ár. Einu sinni var miklu meiri 
munur á milli svæða. Þannig voru 
íhaldssamir demókratar í suðr-
inu og frjálslyndir repúblikanar í 
norðaustrinu en núna er þetta ein-
hvern allt orðið eins. Á sama tíma 
hefur þeim kjósendum sem skipta 
reglulega um skoðun milli kosninga 
fækkað, þannig að frambjóðend-
ur eru í raun að berjast um færri 
„virk“ atkvæði en áður. Þetta getur 
af sér meiri óstöðugleika,“ segir 
Silver.

Loks segir hann Bandaríkja-
menn vera orðna langþreytta á 
stríðsátökunum í Mið-Austur-
löndum, en stuðningur við notkun 
bandarísks herafla utan Banda-
ríkjanna hefur hríðfallið undan-
farin ár. 

„Demókratar hafa auðvitað allt-
af haft efasemdir um notkun á her-
aflanum. Repúblikanar hafa hins 
vegar hingað til stutt slík sjónar-
mið. Núna virðast þeir hins vegar 
hafa meiri áhyggjur en áður af 
kostnaðinum sem fylgir slíku 
stríðsbrölti og ég held líka að þeir 
sjái pólitískt tækifæri til að færa 
ábyrgðina á Obama meðan hann 
er í Hvíta húsinu. En stríðsþreyt-
an er án efa að aukast, spurningin 
er bara hvort þetta verður svona til 
lengri tíma eða hvort þetta er tíma-
bundin þróun,“ segir Nate.

➜ Nate Silver er 33 ára gamall 
og uppalinn í Michigan í 
Bandaríkjunum. Hann fluttist 
til Chicago um tvítugt og bjó 
þar uns hann fluttist til New 
York í fyrra.

➜ Nate útskrifaðist með 
grunngráðu í hagfræði frá 
University of Chicago árið 
2000 en lærði lokaárið sitt í 
London School of Econo-
mics.

➜ Eftir útskrift lét hann sér 
leiðast í skrifstofustarfi hjá 
endurskoðunarfyrirtæki í 
fjögur ár en hætti þar þegar 

hann var farinn að þéna 
nægilega mikið til að sjá fyrir 
sér með pókerspili og sölu á 
tölfræðispám um hafnabolta.

➜ Árið 2008 hóf hann að 
blogga um stjórnmál á vef-
síðunni www.fivethirtyeight.
com/ og sló fljótlega í gegn. 
Hann hefur síðan hlotið 
fjölda viðurkenninga fyrir 
skrif sín og var meðal annars 
valinn einn af hundrað 
áhrifamestu einstaklingum 
heims af tímaritinu Time 
árið 2009. Hann skrifar nú 
um stjórnmál fyrir New York 
Times.

■ NATE SILVER Í HNOTSKURN

Nate ásamt 
maka sínum, 

Robin, en 
þeir dvöldu 

á Íslandi um 
nokkurra 

daga skeið í 
vikunni.

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Málning!

Scala Panellakk 15
Glært. 3 lítrar

3.195,-

Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

3.995,-

Deka Meistaralakk 40 
Akrýllakk. 1 líter

1.595,-
Scala Lackfarg 30 (olíu)
1 líter

1.495,-

Veggspartl medium
10 lítrar

3.695,-

Framlengingarskaft 
fyrir rúllur

295,-

Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

5.995,-
DekaCryl 7 
Innimálning. 10 lítrar

5.490,-
Deka Pro 4. Loft og 
veggjamálning. 10 lítrar

5.390,-

Hágæða sænsk málning 
10% gljástig, verð 10L

4.590,-
allir ljósir litirDicht-Fix þéttiefni. 750ml

1.795,-  Besta þekjandi 
viðarvörn í Skandi-
navíu samkvæmt 
prófun Folksham í 
Svíþjóð.
Sjá www.murbudin.is

Scala Steypugrunnur
Betoprime glær. 1 líter

695,-

ODEN EÐAL OLÍA á palla. Hágæða 
Silikonalkyd efni. 2.7 lítrar

4.290,-
DEKAPRO útimálning, 10 lítrar

6.495,- 
    ODEN þekjandi
    viðarvörn. 1 líter

1.495,-  

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16
Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 
Vestmannaeyjar Flatir 29.  Opið virka daga kl. 8-18

Áltrappa 5 þrep

5.990,-
Ath. margar stærðir

Áltrappa 4 þrep

4.990,-
Ath. margar stærðir

Álstigi 12 þrep 3.67 m

6.990,-
    Álstigi 3x8 þrep

    2.27-5.05 m

16.990,-

DEKA PRO þakmálning, 10 lítrar 

9.995,-  
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MANNLÍF Atburðir eins og gengislánadómar, fjöldamótmæli og þjóðaratkvæðagreiðslur um Icesave virðast hafa áhrif á það hvernig Íslendingar meta líf sitt hverju sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

O
kkur þótti áhuga-
vert að meta stöð-
una á þjóðinni 
út frá fleiri þátt-
um. Þess vegna 
kom þessi lífs-

matsmælikvarði inn,“ segir Gísli 
Steinar Ingólfsson, sérfræðingur 
í markaðsrannsóknum hjá Capa-
cent. Fyrirtækið hefur undanfarið 
ár mælt samfélagsþætti í þjóðar-
púlsi sínum, og samfélagsmæli-
kvörðum er ætlað að gefa þjóðinni 
upplýsingar um stöðu á ýmsum 
þáttum lífsins í landinu á hverjum 
tíma. Þeir eiga líka að vera við-
bót við hagfræðilegar mælingar 
á stöðu þjóðfélagsins, eins og hag-
vöxt og landsframleiðslu. 

„Fræðimenn eru í auknum mæli 
farnir að meta gæði lífs í þjóðlönd-
um út frá fleiri þáttum en hrein-
um efnahagslegum mælikvörðum. 
Nefna má nóbelsverðlaunahafana 
Joseph Stiglitz og Amartya Sen, 
sem hafa báðir fært rök fyrir því 
að það séu fleiri þættir en þeir 
hagrænu sem hafi áhrif á lífsgæði 
íbúa og samkeppnishæfni landa 
og því nauðsynlegt að mæla þessa 
þætti á kerfisbundinn hátt.“ 

Capacent notar mælikvarða sem 
byggir á lífsmatsstigi Canril, en 
það þykir gefa bestar upplýsingar 
um heildarhag þjóðar á hverjum 
tímapunkti, það er hvernig fólk 
metur líf sitt og hvernig það sér 
líf sitt þegar litið er til framtíðar. 
„Þegar fólk metur líf sitt þegar 
á heildina er litið og til framtíð-
ar hugsar það væntanlega um 
efnahagslega stöðu sína, félags-
lega stöðu, tækifæri til framfara 
og ýmsa aðra þætti.  Þessi mæli-
kvarði gefur því heildrænar  upp-
lýsingar um þjóðarheilsuna hverju 
sinni.“ 

Lífsmatsmælingar af þessu tagi 
skipta fólki í þrjá flokka. Í fyrsta 
lagi er fólk sem dafnar – það er 
fólk sem metur líf sitt í augna-

blikinu gott og sér fyrir sér að 
það verði jafn gott eða betra eftir 
fimm ár. Í öðru lagi er fólk sem 
er í basli, sem sagt fólk sem er 
ýmist svartsýnt á stöðu sína eftir 
fimm ár eða telur sig ekki vera á 
góðum stað í augnablikinu. „Þriðji 

hópurinn er 
síðan fólk sem 
á í þrenging-
um.  Í þessum 
flokki eru ein-
staklingar sem 
gefa lífi sínu 
lága einkunn 
þegar mæling-
in fer fram og 
sér ekki fram á 
betri tíma eftir 

fimm ár.“
Þegar Capacent hóf þessar mæl-

ingar í maí á síðasta ári féllu 45 
prósent Íslendinga í flokk þeirra 
sem dafna. Það fór niður í 44 pró-
sent í október en síðan þá hefur 
þróunin verið upp á við. „Í nýj-
ustu mælingunni falla 56 prósnet 
Íslendinga í þennan hóp,“ segir 
Gísli. Hlutfallið fór hæst í tæp 62 
prósent í byrjun apríl. „Íslending-
um sem meta líf sitt gott og horfa 
björtum augum til framtíðar hefur 
því fjölgað um rúm tíu prósentu-
stig síðastliðið ár. Það er skýr 
þróun upp á við. Fólk er farið að 
líta bjartari augum fram á veginn.“ 

Að sama skapi hefur þeim sem 
eru í basli fækkað um tólf prósent 
á þessu rúma ári. Þeir voru 52 pró-
sent í maí í fyrra en eru 40 prósent 
nú. Í byrjun maí síðastliðins fór 
hlutfallið niður í 34 prósent. 

Hópur Íslendinga telur líf sitt 
vera slæmt og sér ekki fram á 
betri tíma eftir fimm ár, og þannig 
hefur þetta verið frá upphafi mæl-
inga. Síðustu vikur hafa þrjú til sex 
prósent Íslendinga verið í þessum 
flokki. 

Gísli segir lítinn mun á þróun 
þessa mælikvarða eftir lýðfræði-

Minna basl og fleiri dafna 
Lífsmat Íslendinga undanfarið ár

■ LÍFSMAT ÍSLENDINGA SVEIFLAST MEÐ UMRÆÐUNNI
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Hlutfall Íslendinga sem dafna

Væntingavísitala

Dafna

Í basli

Í þrengingum

Íslendingar sem dafna og væntingavísitalan 

GÍSLI STEINAR 
INGÓLFSSON

hópum. „Einhver munur er þó eftir 
hópum á því hvernig fólk metur líf 
sitt, en lágtekjufólk, fólk með litla 
menntun og elstu aldurshóparnir 
flokkast í lægri þrep lífsmatsstig-
ans en aðrir samanburðarhópar.“ 

Einstaka atburðir í þjóðfélag-
inu  virðast hafa sterka fylgni við 
það hvernig fólk metur líf sitt og 
valda skammtímasveiflum. „Til 
dæmis virðast gengislánadómar 
Hæstaréttar í júní og september 
2010 tengjast lífsmati Íslendinga. 
Sömuleiðis hafði neikvæð umfjöll-
un í fjölmiðlum og þung undiralda 

rétt fyrir fjöldamótmæli fyrir 
framan Alþingi í upphafi október 
tengsl við neikvæðara mat Íslend-
inga á lífi sínu. Það er því mikil-
vægt að skoða langtímaþróun þar 
sem áhrif einstakra atburða á lífs-
mat jafnast út.“ 

Það er áhugavert að mati Gísla 
að samfélagsmælikvarðarnir 
tengjast þeim hefðbundnu hag-
rænu, þó fleiri þættir komi til 
í samfélagsmælikvörðunum en 
efnahagsástandið. „Samanburður 
við Væntingavísitölu Gallup, sem 
er mælikvarði á væntingar fólks 

til efnahagslegra þátta, leiðir til 
dæmis í ljós að báðir mælikvarð-
ar virðast verða fyrir áhrifum af 
atburðum í umhverfinu, en sveifl-
urnar í Væntingavísitölunni eru 
heldur meiri.“ 

Það tímabil sem mælingarnar 
ná til enn sem komið er hefur ein-
kennst af töluverðum sveiflum, 
segir Gísli, þó að langtímaþróunin 
hafi verið upp á við.  „Líkt og hag-
vöxturinn virðist mat Íslendinga á 
lífi sínu vera nokkuð brothætt og 
verða fyrir áhrifum af áföllum eða 
jákvæðum fréttum í umhverfinu.“

Capacent hefur undanfarið ár kannað lífsmat Ís-
lendinga í þjóðarpúlsi sínum. Einstaka atburðir og 
umfjöllun í fjölmiðlum virðast hafa fylgni við það 
hvernig fólk metur líf sitt. Meirihluti Íslendinga 
metur líf sitt sem gott og horfir björtum augum 
til framtíðar. Fólki sem á í basli hefur fækkað 
undanfarið ár. Gísli Steinar Ingólfsson útskýrði 
málin fyrir Þórunni Elísabetu Bogadóttur. 
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Fjölbreytileg hlutverk
Ásamt með Evrópuþinginu fer 
ráðherraráðið með löggjafarvald. 
Ráðið ber ábyrgð á fjárlögum 
ESB og á stóran hlut í stefnumót-
un sambandsins og framkvæmd 
stefnunnar.

Hlutverk sáttasemjara er afar 
mikilvæg hlið ráðsins, eins og 
raunar fleiri stofnana ESB. Í 
nýlegri bók um ESB orðar Eirík-
ur Bergmann það svo að með ESB 
hafi ríki Evrópu hætt að fórna 
ungmennum sínum á vígvellin-
um. Þess í stað séu embættismenn 
aðildarríkjanna læstir inni í loft-
lausum herbergjum og ekki hleypt 
út fyrr en þeir ná samkomulagi.

Þegar viðkvæm málefni eru til 
umræðu, sem aðildarríkin vilja 
síst að ESB ráði yfir, tekur ráð-
herra- eða leiðtogaráðið ákvarð-
anir um það frekar en aðrar stofn-
anir. 

Missti völd til þings og leiðtoga
En þar sem stærstu ákvarðan-
irnar eru í æ meiri mæli teknar 
á fundum leiðtogaráðsins og Evr-
ópuþingið er farið að skipta sér af 
flestum hlutum hefur dregið úr 
mikilvægi ráðherraráðsins. Þó er 
ráðið mikilvægara en áður var að 
því leyti að æ fleiri stefnumál eru 
mótuð þar, í samræmi við aukið 

vægi Evrópusambandsins.
Það veldur einnig vandræðum 

að ráðin funda svo oft að fagráð-
herrarnir komast ekki á alla fundi 
heldur senda lægra setta fulltrúa. 
Þessir mega hins vegar ekki allt-
af taka bindandi ákvarðanir fyrir 
heimaríki sitt og því gæti tíma 
ráðsins verið betur eytt á annan 
veg.

Þess skal getið þegar rætt er um 
ákvarðanatöku innan ESB að þar á 
bæ hefur síðustu ár æ meira verið 
um frjálsar samstarfsyfirlýsing-
ar aðildarríkja um einstök verk-
efni. Þetta hefur verið gert til að 
draga úr bindandi lagasetningu 
og verða slík verkefni oft til meðal 
ráðherranna. Þá er öðrum ríkjum 
frjálst að sitja hjá.

R
áðherraráðið  er 
oft kallað hjarta 
ákvarðanatöku Evr-
ópusambandsins. 
Þetta er markvisst 
milliríkjastjórn-

kerfi þar sem aðildarríkin eiga 
í stöðugum samningaviðræðum 
og sameiginlegri ákvarðanatöku. 
Þetta er dagsdaglegur vettvangur 
hagsmunabaráttu ríkjanna.

Lagalega séð er einungis til eitt 
ráðherraráð, en í raun eru einar 
tíu útgáfur af því, þar sem eitt 
fagráðherraráð er fyrir umhverf-
ismál, annað fyrir samkeppnis-
mál, það þriðja fyrir utanríkismál 
og svo framvegis.

Líkt og í leiðtogaráði ESB og 
í framkvæmdastjórninni hefur 
hvert aðildarríki einn fulltrúa í 
hverju ráðherraráði. 

Í árdaga ESB var búist við því 
að yfirþjóðleg framkvæmda-
stjórnin myndi með tíð og tíma 
taka yfir alla stjórn sambandsins 
en tilvist leiðtoga- og ráðherraráðs 
hefur gert að verkum að aðildar-
ríkin sjálf eru í stöðu til að hafa 
áhrif á nánast allt sem gerist í 
Brussel.

Oft er leiðtogaráðinu ruglað 
saman við ráðherraráðið, enda 
mætti vel kalla leiðtogaráðið 
æðsta ráðherraráðið, ráð forseta 
og forsætisráðherra.

Ráðherraráðið er sem fyrr segir 
ráð fagráðherranna og hittist um 
hundrað sinnum á ári, og fer eftir 
mikilvægi hvers ráðs hve oft 
það kemur saman. Svo er fundað 
óformlega að auki. Ráðherrunum 
fylgja á fundina starfsmenn aðild-
arríkjanna, sérfræðingar og aðrir 
embættismenn, til að mynda frá 
aðalskrifstofu ráðsins.

Stöðug rökræða og þjark vinaþjóða

Fundur sjávarútvegs-
ráðherra í Brussel

HÖFUÐSTÖÐVAR RÁÐHERRARÁÐSINS Bygging þessi er nefnd eftir 16. aldar texta-
fræðingnum Justus Lipsius og hefur verið aðsetur ráðsins í Evrópuhverfinu í Brussel, 
höfuðborg Belgíu, síðan 1995.   MYND/ÚR SAFNI

COREPER er frönsk skammstöfun yfir 
nefnd fastafulltrúa aðildarríkjanna hjá ESB 
í Brussel. Nefnd þessi er innan ráðherra-
ráðsins og framkvæmir margt verkið fyrir 
það. Fastafulltrúarnir hitta til að mynda 
Evrópuþingmenn að máli til að ná sam-
komulagi ef deilur eru um nýja lagasetn-
ingu. Þessir fastafulltrúar eru oft lengur í 
starfi en ráðherrarnir sjálfir og skapa því 
samfellu í hagsmunagæslu hvers þjóðríkis.

15 til 20 prósent ákvarðanatöku 
ráðherraráðsins eru í raun afgreidd hjá 
COREPER og 70 prósent þeirra í vinnu-
hópum. Pólitískustu málin eru ákveðin 
af fagráðherrunum sjálfum, en þau allra 
viðkvæmustu eru send til leiðtogaráðsins, 
sem má kalla ellefta ráðherraráðið.

Fjöldi ráðgefandi nefnda starfar undir 
ráðherraráðinu, samansettur af fulltrúum aðildarríkjanna. Allt að 250 vinnu-
hópar ráðsins eru í því að greina löggjafarfrumvörp framkvæmdastjórnarinnar.

Starfsmenn aðalskrifstofu ráðsins eru um 3.500 talsins, talsvert færri en 
störfuðu í íslenska bankakerfinu í fyrra, en það voru um 4.300 manns. (Alls 
starfa hjá ESB um 40.000 manns, en hjá íslenska ríkinu um 22.000). 

Starfsmenn aðalskrifstofunnar aðstoða formennskuríkið hverju sinni og 
gera það að verkum að litlum ríkjum er yfirhöfuð mögulegt að taka það hlut-
verk að sér. Margt bendir til að fjölga mætti starfsmönnum ráðsins töluvert, til 
að draga úr vinnuálagi.

FÆRRA STARFSFÓLK EN Í ÍSLENSKUM BÖNKUM

Hvert 
aðildar ríki 
Evrópu-
sam-
bandsins á 

sinn fulltrúa 
í ráðherraráði ESB. 
Sá hefur atkvæðavægi 
í samræmi við stærð 
þjóðar sinnar, en ávallt 
er stefnt að samkomu-
lagi. Ráðið hittist alls 
hundrað sinnum á ári, 
í ýmsum útgáfum, og 
ríkin skiptast á um að 
stýra því í sex mánuði 
í senn. Klemens Ólafur 
Þrastarson skrifar.

H

i

Fundi þessa ráðs situr einn 
sjávarútvegsráðherra frá hverju 
aðildarríki, embættismenn og 
aðstoðarfólk. Húsakynni fundarins 
hér á myndinni munu vera huggu-
legri en oftast nær. Í kössunum 
sitja túlkar, því ráðherrarnir geta 
ávarpað fundinn á móðurmálinu. 

Í skýrslu utanríkisráðherra frá 
2009, um utanríkis- og alþjóða-
mál, má lesa að reglusetning 
og kvótaákvarðanir heyri undir 
ráðherraráðið en framkvæmda-
stjórnin skipti höfuðmáli þegar 
sjávarútvegsstefnan er framkvæmd.

Ráðið tekur ákvarðanir um 
aflamark á grundvelli tillagna 
framkvæmdastjórnarinnar, sem 
vinnur í samráði við svæðisbundin 
ráð en í þeim sitja fulltrúar útgerða, 
sjávarbyggða, umhverfissamtaka 
og vísindamanna.

Formlega séð tekur ráðherra-
ráðið ákvarðanir um aflamark út 
frá auknum meirihluta en raunin er 
sú að einungis þau ríki sem deila 
viðkomandi stofnum koma að 
ákvörðuninni. Fulltrúar Rúmeníu og 
Búlgaríu véla t.d. einir um veiðar í 
Svartahafi. Aðildarríkin ákveða sjálf 
hvernig þau úthluta kvóta innan-
lands.
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Húsnæði óskast!
Stígamót óska eftir að leigja:

1. Húsnæði sem hægt er að skipta í tvo hluta – hvor um sig með 5-7 herbergjum.
2. Hús/íbúð með 6-7 herbergjum.

Öruggar greiðslur og langtímaleiga. Vinsamlegast hafið samband í síma 562-6868 
eða skrifið á steinunn@stigamot.is 
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Viðkvæm pólitísk mál, svo sem 
utanríkismál, stækkunarmál, mál 
stjórnarskrárlegs eðlis og skatta-
mál eru dæmi um málaflokka í 
ráðinu þar sem krafist er sam-
hljóða samþykkis allra aðildarríkja 
og þau geta þá beitt neitunarvaldi.

Flestar ákvarðanir má hins 
vegar taka samkvæmt auknum 
meirihluta greiddra atkvæða. Þessi 
aukni meirihluti verður, frá árinu 
2014, 55 prósent aðildarríkja, sem 
þurfa að hafa á bak við sig 65 
prósent íbúa ESB. Sumar tillögur 
þurfa 72 prósent aðildarríkja að 
samþykkja, í enn öðrum dugir 
einfaldur meirihluti.

Síðustu ár hefur verið dregið 
markvisst úr möguleikum þjóða til 
að beita neitunarvaldinu og er það 
gert til að auka skilvirkni ráðsins 
og koma í veg fyrir að einstaka ríki 
geti kúgað hin til hlýðni. Þá hefur 
gagnsæi verið aukið með því að 
birta fundargerðir og sýna fundi í 
beinni útsendingu. Sérhver borgari 
ESB-ríkis á að geta fengið að lesa 
skjöl ráðsins.

Samið er um mál milli 
málaflokka en mun algengara er 
að semja innan hvers málaflokks. 
Þannig geta ríki tekið ákveðna 
afstöðu í málum þar sem þau 
hafa lítilla hagsmuna að gæta 
og tryggt sér í staðinn stuðning í 
öðrum málum. Afar gróft dæmi 
væri ef fulltrúi Íslands hefði 
miklar áhyggjur af hugsanlegum 
geimferðahugmyndum ESB uns 
komið væri til móts við sjónarmið 
íslenskra stjórnvalda á öðru sviði, 
t.d. um sjávarumhverfismál.

Miðað við núverandi reglur 
ráðsins fengi Ísland í sinn hlut þrjú 
atkvæði af 345 alls, jafn mikið og 
Malta en einu minna en Lúxem-
borg. Þetta er hlutfallslega mun 
meira en stærri þjóðir fá. Rúmar 
fimm milljónir íbúa Danmerkur 
eru t.d. með sjö atkvæði en 82 
milljónir Þjóðverja með 29.

Sjá má í fundargerðum hvernig 
afstaða ríkja til einstakra mála 
þróast, frá fundi til fundar. Oftast 
er alls ekki kosið um málin, enda 
er það hluti af samkomulags-
menningu ESB að boða ekki til 
atkvæðagreiðslu að óþörfu. Reynt 
er að ná samkomulagi í lengstu 
lög. Árið 2008 voru 128 af 147 
ákvörðunum ráðsins samhljóða. 
32svar kaus eitthvert ríki að sitja 
hjá en átta sinnum greiddu ríki 
atkvæði gegn vilja meirihlutans.

Hvert aðildarríki ESB fer með for-
mennsku innan ráðherraráðsins í 
hálft ár í senn. Það leiðir fundi og 
stuðlar að samstöðu um verkefnin. 
Formennskuríkið býr til stefnuskrá 
um helstu áherslur sínar, sem það 
vill að endurspeglist í starfi ESB. 
Það reynir að tryggja samkvæmni 

í stefnumálum ESB. Smáríki þykja 
allajafna standa sig vel í þessu. 
Núverandi og næstu forysturíki eru:

2011 Ungverjaland - Pólland

2012 Danmörk - Kýpur

2013 Írland – Litháen

1. Almenna ráðið
2. Utanríkismálaráðið
3. Ecofin, Efnahags- og fjármálaráðið (Einnig er til 

Eurogroup, óformlegt fjármálaráð evruríkja).
4. Dómsmála- og innanríkisráðið
5. Atvinnu-, félagsstefnu, heilbrigðis-, og neytenda-

ráðið
6. Samkeppnismálaráðið 
7. Samgöngu-, símasamskipta og orkumálaráðið
8. Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðið
9. Umhverfismálaráðið
10. Menntunar-, ungdóms- og menningarmálaráðið

Þrjú mikilvægustu ráðin eru almenna ráðið, utan-
ríkismálaráðið, og efnahags- og fjármálaráðið. 
Almenna ráðinu er ætlað að tryggja samkvæmni í 
störfum allra hinna ráðanna og kemur að ríkjaráð-
stefnum leiðtogaráðsins.

NOKKRAR ÚTGÁFUR RÁÐHERRARÁÐS EVRÓPUSAMBANDSINS

BÆNDUR MÓTMÆLA LANDBÚNAÐARRÁÐINU Lögreglumenn 
fjarlægja hér hindranir sem ósáttir bændur höfðu sett út á götu í 
Lúxemborg, fyrir utan fund landbúnaðarráðherranna.  NORDICPHOTOS/AP 

RÍKIN SKIPTAST Á UM FORYSTUNA

MINNA NEITUNARVALD 
Í ÁKVARÐANATÖKU

Arion banki í samstarfi  við Gekon ehf. býður 
til morgunfundar þriðjudaginn 28. júní n.k.

Tilefni fundarins er annars vegar útgáfa skýrslu um 
greiningu og samstarfsmótun íslenska jarðvarmaklasans 
og hins vegar stofnun formlegs samstarfsvettvangs 
klasans.

Efni skýrslunnar byggist m.a. á kortlagningu klasans 
sem kynnt var á ráðstefnunni Iceland Geothermal 2010 
þann 1. nóvember sl.

Dagskrá fundar:

 Arion banki og íslenski jarðvarmaklasinn.
 Stefán Pétursson, framkvæmdastjóri fj ármálasviðs   
 Arion banka.

 Íslenski jarðvarmaklasinn: Vegferð og vegvísir
 Hákon Gunnarsson og Þóra Margrét Þorgeirsdóttir,  
 Gekon.

 Hvaða væntingar hafa stofnaðilar til samstarfs-  
 samnings og hins íslenska jarðvarmaklasa?
 Eyjólfur Árni Rafnsson, forstjóri Mannvits. 

 Dr. Michael Porter, prófessor við Harvard 
 Business School.

Á fundinum munu fyrirtæki og hagsmunaaðilar 
staðfesta stofnun formlegs samstarfs innan 
íslenska jarðvarmaklasans.

Fundurinn verður haldinn í Arion banka, Borgartúni 19, 
frá kl. 8:30 – 10:00, boðið verður upp á morgunverð 
frá kl. 8:00.

Takmarkað sætaframboð. 
Skráning á arionbanki.is eða gekon.is

Virðisauki í jarðvarma 
- Dr. Michael Porter heiðursgestur 

 á morgunfundi.

Morgunfundur
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Þ
egar leikkonan Diane 
Keaton lék titilhlut-
verk í kvikmynd-
inni Annie Hall eftir 
Woody Allen tók 
tískuheimurinn and-

köf. Árið var 1977 og herralegur 
fatnaður aðalleikkonunnar vakti 
mikla athygli. Stíll Keaton í mynd-
inni einkenndist af jakkafötum, 
síðum pilsum, vestum, bindum, 
slaufum og flatbotna herraskóm. 

Þessi sami stíll er kominn aftur 
en jakkaföt með öllum sínum 
einfaldleika halda innreið sína í 
tískuna. 

Tískuhús á borð við Derek Lam, 
Celine, Michael Kors og Chloé 
hafa verið með jakkaföt á konur 
í línum sínum fyrir sumarið og 
komandi vetur. Ekki skiptir miklu 
máli hvort fötin eru svört, drapp-
lituð, hvít eða í skærum litum. 
Síðir jakkar hjá Celine og stutt-
ir hjá Chanel. Víðar skálmar hjá 
Derek Lam og glitrandi buxur frá 
Michael Kors.

Stjörnurnar eru þegar farnar 
að skipta síðkjólum út fyrir sam-

stæðar buxur og jakka á rauða 
dreglinum enda óneitanlega 
þægileg og einföld samsetning. 

Fyrir konur með 
einfaldan smekk 
Jakkaföt, skyrtur og bindi er fatnaður sem alla 
jafna einskorðast við herratískuna en samstæðar 
buxur og jakki á kvenmenn eru í lykilhlutverki 
tísku ársins 2011. 

GRÁTT Jakka-
föt og einfalt 
hálsmen frá 

Michael Kors. 

CHANEL 
Víðar buxur 
og stuttur 
jakki.

DEREK LAM Hneppt upp í háls á 
sýningu Derek Lam.  NORDICPHOTOS/GETTY

BRAUTRYÐJANDINN

Það eru ekki margir sem vita að 
Diane Keaton notaði föt úr sínum 

eigin fataskáp í myndinni Annie Hall. 
Búningarstýra myndarinnar var ekki 
par ánægð þegar Keaton gekk inn á 
settið, klædd í vesti og skyrtu með 
bindi. 

Hún fór til leikstjórans, Woody Allen, 
og sagði „Þú verður að segja henni að 
hún geti ekki klæðst þessum fötum í 
myndinni. Þetta er alltof flippað.“

Allen leit á Keaton og svaraði „Láttu 
hana vera. Hún er snillingur. Leyfðu 
henni að klæða sig eins og hún vill.“ 

LITRÍK 
Jakki og 
buxur 
þurfa ekki 
að vera í 
sama lit til 
passa saman 
en það sýndi Jill 
Sander í sumar-
línu sinni. 

SKYRTA 
Girt ofan í 
hátt mitti í 
sumarlínu 
Dereks 
Lam. 

GLAMÚR Glitrandi 
buxur og síður jakki 
frá Michael Kors.

GULT  
Sumarleg 
jakkaföt.

EINFALT Leik-
konan Tilda 

Swinton snyrti-
leg á rauða 
dreglinum.
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Salan tekur kipp 
Aukin sala hefur verið í 
húsgögnum og raftækj-
um síðustu mánuði. 
Forsvarsmenn verslana 
segja fólk bæði endur-
nýja gamla hluti og 
skipta út græjum fyrir 
aðrar nýrri. 
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Almennur áhugi á hönnun 
Sigríður Heimisdóttir segir frá stór-
skemmtilegum hönnunarnámskeiðum í 
Boisbuchet í Frakklandi.  SÍÐA 4
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Sterkar vísbendingar eru um það að 
einkaneysla þjóðarinnar sé á leið upp 
á við en velta í ákveðnum þáttum sér-
vöruverslunar, húsgögnum og raftækj-
um, hefur aukist um tugi prósenta síð-
ustu mánuði samkvæmt smásöluvísutölu 
Rannsóknarseturs verslunarinnar.  

„Verslun í sérvöru er yfirleitt það 
fyrsta sem dregst saman í efnahags-
kreppu og húsgagnaverslanir hafa átt í 
miklu basli frá hruni. Íslendingar voru 
mjög duglegir í húsgagnakaupum þar til 
hrunið varð og mikil uppsveifla varð á 
þeim markaði í lok ársins 2007. Velta í 
húsgagnaverslun minnkaði svo um helm-
ing frá árinu 2008 til 2009. Frá áramót-
um hefur þessi sérvöruverslun hins 
vegar verið að þokast aftur upp þannig 
að fólki virðist vera farið að vanta hús-
gögn,“ segir Emil B. Karlsson, forstöðu-
maður Rannsóknaseturs verslunarinnar.

Samkvæmt Rannsóknarsetri versl-
unarinnar hefur sérvöruverslun glæðst 
það sem af er þessu ári frá sama tíma-
bili í fyrra. Velta raftækjaverslana jókst 
um 31,5 prósent á föstu verðlagi og 16 
prósent aukning varð í veltu húsgagna-

verslunar á sama 
tíma. Verðlag á þess-
um tegundum sérvöru 
hefur haldist nokk-
uð óbreytt á milli ára, 
nema á raftækjum en 
þau hafa lækkað tölu-
vert í verði, um 11,9 
prósent frá maí 2010. 

IKEA hefur síðustu 
árin verið ein vinsæl-
asta húsgagnaverslun-

in hérlendis en framkvæmdastjóri henn-
ar, Þórarinn Ævarsson, segir hægan 
bata hafa orðið í húsgagnaverslun síð-
ustu tólf mánuðina eftir að botninum 
hafi verið náð vorið 2010. „Uppsveifl-
an hefur verið nokkuð jöfn yfir allar 
vörulínur, allt frá barnahúsögnum upp 
í skrifstofuhúsgögn, en þó minnst í dýr-
ustu húsgögnunum,“ segir Þórarinn.

Framkvæmdastjórar tveggja rótgró-
inna raftækjaverslana hérlendis segj-
ast báðir merkja aukningu í sölu stærri 
heimilistækja. 

„Fólk er að endurnýja stærri heimil-
istæki, svo sem þvottavélar, uppþvotta-

vélar og kæliskápa, og virðist hafa beðið 
með það síðustu árin. Þá er líka góð 
hreyfing á dýrari raftækjum svo sem 
hátæknisjónvörpum. Það sama erum 
svo að sjá í sölu á innréttingum,“ segir 
Andrés B. Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Bræðranna Ormsson en fyrirtæk-
ið hefur einnig sérhæft sig í sölu baðher-
bergis- og eldhúsinnréttinga. Auk þess 
sem Andrés merkir aukna einkaneyslu 
verður hann var við að verktakar fái út-
hlutað stærri verkum og þurfi að fjár-
festa í innréttingum í blokkum upp á 
tugi íbúða.

Innkaupastjóri Elko, Óttar Örn Sigur-
bergsson, tekur í sama streng og Andr-
és og segir greinilegt að sala á stærri 
heimilistækjum sé á mikilli siglingu. 
„Fólk er ekki bara að endurnýja lykil-
vörurnar heldur er það líka að skipta út 
tækjum sem eru kannski í góðu lagi en 
þá er oftast um að ræða hágæðatækni-
vörur, svo sem sjónvarpstæki. Inn í 
þessa auknu sölu spila þó líka fleiri at-
riði, svo sem fyrirtækjamarkaðurinn. 
Það þarf ekki annað en að nýtt hótel opni 
til að það hafi áhrif á heildarútkomuna.“

Einkaneysla eykst á ný 
● Sala á húsgögnum og raftækjum hefur tekið kipp síðustu mánuði. Forsvarsmenn verslana hér í bæ segja 
fólk bæði vera að endurnýja það sem sé úr sér er gengið og skipta um græjur og fá sér aðrar betri.

Emil B. Karlsson, 
forstöðumaður 
Rannsóknarseturs 
verslunarinnar.

Sala á stærri heimilistækjum er á góðri siglingu þessa dagana. MYND/NORDICPHOTOS

●50% SAWDUST  Ísraelska 
hönnunartvíeykið Kulla Stud-
io, sem skipað er Adi Shpigel og 
Keren Tomer, kynnti nýverið borð-
lampa úr línu sinni 50% sawdust. Lamp-
arnir eru hluti af húsgagnalínu úr endurunnu 
efni, sagi og plastpokum. Saginu og kurluðum 
plastpokum er blandað saman, blandan sett í 
mót og bökuð og er útkoman hart efni. Litirn-
ir í plastpokunum mynda skemmti-
legt munstur í efnið. Nánar á www.
kulladesign.com.

UNDIR SÓLINNI...

●NOTADRJÚGT 
STURTUHENGI  Winterch-

eck Factory í Brooklyn hann-
aði nýlega sniðugt sturtuhengi. 
Hengið er hannað fyrir þröng 
baðherbergi íbúða í New York 
og er með áföstum vösum fyrir 
sjampó, rakvél og tannbursta. 
Vasarnir hleypa vatninu í gegn-
um sig og geta tekið allt að átta 
sjampó og sápubrúsa. Eins eru 
tvær lykkjur á sturtuhenginu 
þar sem hengja má handklæðið. 
Nánar á wintercheckfactory.com.

●NEWSPAPERWOOD  Dagblaðavið-
ur eða NewspaperWood er afrakstur samvinnu 
vöruhönnuðarins Mieke Meijer og hollenska 
hönnunarfyrirtækisins Vij5. Viðinn sýndu þau á Salone 
Del Mobile sýningunni í Mílanó nú í vor. Hugmyndin 
að baki viðarins er að endurvinna dagblöð. Mörg lög 
af pappír eru pressuð saman og mynda  línur, svip-
aðar árhringj í tré. Dagblaðaviðinn er hægt 
að vinna eins og hvern annan við, 
saga hann niður, pússa og 
smíða úr honum. Nánar 
á www.vij5.nl.
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Smellinn
forsteyptar einingalausnir frá BM Vallá 

Einingahúsin henta vel sem einbýlishús,
orlofshús, hesthús, skrifstofur, gistihús 
... möguleikarnir eru óendanlegir.

Einar Ólafsson verðlaunaarkitekt hefur fjölbreytta 
reynslu af hönnun einingahúsa.

Frábær byggingakostur
„Forsteyptar einingar gefa frelsi í hönnun og ég
get verið viss um gæði steypunnar. Þess vegna vel 
ég forsteyptar einingar í margar af byggingunum
sem ég hanna.“

BM Vallá ehf.

Bíldshöfða 7

110 Reykjavík

Sími: 412 5000

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

Helstu kostir SMELLINN  
húseininga:
Styttri byggingartími

Steypt við bestu aðstæður

Yfirborð frágengið

Gott einangrunargildi

Minni fjármagnskostnaður

Smellinn einingahús eru traustur og fljótlegur
kostur fyrir fólk í framkvæmdahug. Húsin eru 
steypt við bestu mögulegu aðstæður, reist og 
tilbúin á stuttum tíma og hafa í för með sér 
lægri fjármagnskostnað.



BORÐSTOFUBORÐ
200X100

TILBOÐSVERÐ: 87.920,-

Glerskápur
Breidd 100cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð  160(248)X100

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

Verð:178.000,-

TV Skenkur 
Breidd: 200m

Verð: 98.000,-

CLIO leðurstóll
Verð: 15.900,-

PRIMA stóll
Verð: 13.800,-

VEGAS leðurstóll
Verð: 16.900,-

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

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

Verð:328.000,-

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

TILBOÐSVERÐ:169.200,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI



Stökktu til Tyrklands
2. júlí - 14 nátta ferð

Frá aðeins kr. 99.900
frá kr. 119.900 m/hálfu fæði - 
kr. 134.900 m/„öllu inniföldu“ 

Heimsferðir bjóða ótrúlegt sértilboð á allra síðustu sætunum til 
Tyrklands 2. júlí í 14 nætur. Þú bókar flugsæti og gistingu og 4 
dögum fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir. 
Tyrkland bíður þín með einstakan menningararf, stórbrotna 
náttúrufegurð, töfra Eyjahafsins, frábæran mat og ótrúlega hagstætt 
verðlag!. 

Gríptu tækifærið og bókaðu strax frábært frí á hreint ótrúlegum 
kjörum. Fjölbreytt önnur sértilboð  

Kr. 99.900 - 14 nátta ferð
Verð m.v. 2 - 4 í herbergi / stúdíó / íbúð í 14 nætur. 
Aukalega m.v. hálft fæði kr. 20.000 fyrir fullorðna og kr. 10.000 fyrir börn. 
Aukalega m.v. „allt innifalið“ kr. 35.000 fyrir fullorðna og kr. 17.500 fyrir börn. 
Sértilboð 2. júlí.

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög

jölskyldunnar, velgengni og vernd 

m. Ólýsanlega fagurt er á kvö

kura þegar kertaljós

n hvarvetna
óhúsasl
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði úðir 
a-
ta 

SÍÐA 6
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meynsla  LJónasdóttir s
við sumarbúð

barna í Banda
ríkjunum síðasta

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

r.117.91r.r.

Skandínaví
 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsv

en einnig

borgina. Í

oft áður e

framleið

umhver

sín í bla

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnu

n
febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl
SÍÐA 2

nd á kvöld-

taljós lýsa upp 

etna ræður rómantík 

úsaslóðum og vinsælt meðal 

fast hvort öðru undir bleik-

himni og glitrandi frostrós-
-þlg
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 g

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4
g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegh

Kökur, hug
Kökur, hu
Kökur, huggulegh

Kökur, hug
Kökur, huggulegh

ur, hu
Kökur, hugguleg

Kökur, huggulegh

Kökur, huggul

Kökur, huggulegh

ökur, huggulegh

Kö r, hug
ur, 

guleg
huggulegh
huggulegheit og samvera

eit og samvera.

eit og samver

eit og samvera.

eit og samvera.

eit og samvera

eit og samvera

eit og samvera
og samver

ei og samvera.

eit og samvera.
samve

og samvera.

og sasamver
samver

og samver
samvera.
saam

a

DÆMI

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , 5 54 9 ,
gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462,5 54 ,
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, 5 543 ,
gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá
LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn 
en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo 
við erum með þrjú börn heima. Ég er í 
fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún 
líka aðra krakka.“ Þórður segir þá fræðslu sem boðið er 
upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-
aða foreldra en annanhvern miðvikudag
eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-
ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður 
mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri 
ungum foreldrum en það eru ekki marg-
ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-
inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. 
Við erum öll með okkar fyrsta barn og að 
ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 
SÍÐA 2
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Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 
geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt 

fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR/P/P
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Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt 
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 
gjöfum okkar um hvar auglýsingin ráðg

þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR  
Í SÉRBLÖÐUM

Lærðir jafnt sem leikir eru for-
vitnir um hönnun nytjahluta og er 
það ekki skrýtið enda nýtast þeir 
flestum. Menntunarmöguleik-
um hefur fjölgað mikið síðastlið-
in ár og hönnunartengd námskeið 
standa einnig til boða og eru vin-
sæl.

Í tæp tuttugu ár hafa verið hald-
in sumarnámskeið eða vinnustofur 
í hönnun á einstökum stað í Suð-
vestur-Frakklandi. Staðurinn sem 
um ræðir heitir Boisbuchet og eru 
vinnustofurnar skipulagðar í sam-
starfi við Vitra-hönnunarsafnið og 
Pompidou-safnamiðstöðina í París.

Námskeiðin, sem eru vika að 
lengd, eru opin öllum; hönnuðum, 
hönnunarnemendum og áhugafólki 
um hönnun. Þrjár vinnustofur eru 
haldnar samhliða í hverri viku 
með mismunandi leiðbeinendum. 
Unnin eru sjálfstæð verkefni og 
eru þau ákaflega fjölbreytt, enda 
eru efnistök allt frá skartgripum 
til arkitektúrs.

Það sem gerir Boisbuchet að al-
gjörlega einstökum stað er bland-
an af alþjóðlegum hóp hönnunar-
áhugafólks í hálfgerðri náttúruvin. 

Tækninni er ýtt til hliðar og hug-
myndir og samræður látnar sitja í 
fyrirrúmi. Það er eitthvað svo ein-
falt og rökrétt að komast úr skark-
ala hversdagsins og sitja og ræða 
hönnunarmál við fólk víðs vegar að 
úr heiminum án hjálpar tölvunnar. 

Svo má ekki gleyma að nefna 
150 hektara landflæmið sem til-
heyrir staðnum þar sem er búið að 
reisa ýmiss konar byggingar með 
hjálp heimsfrægra arkitekta. Þar 
má sjá nýstárleg bambushús eftir 
t.d. Shigeru Ban og Simon Velez, 
svo og japanskt gestahús sem 
reist var árið 1860 en flutt til Bo-

isbuchet. En það eru bara nokkr-
ar af þeim forvitnilegu byggingum 
sem hafa verið fluttar til Boisbuc-
het eða verið byggðar þar síðast-
liðin ár.

Staðurinn er bókstaflega æv-
intýralegur og blasir kastali við 
gestum þegar keyrt er upp heim-
reiðina. Í honum eru áhugaverðar 
hönnunarsýningar og í sumar verð-
ur hægt að fræðast um japanska 
nytjahluti.

Nánari upplýsingar um stað-
inn og sumardagskrána er hægt 
að finna á slóðinni www.boisbuc-
het.com.

Hönnunarvinnustofur
● Almennur áhugi fyrir hönnun hefur aukist gífurlega undanfarin ár. 

Mestmegnis er unnið utandyra og eru góð verkstæði og vinnustofur aðgengileg.

Þátttakendur koma frá öllum heimsins hornum, rúmlega fjörutíu þjóðum, ár hvert.

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

H önnunarteyminu FærID 
hlotnaðist sá heiður að fá að 

sýna á sýningunni One Year On, í 
London, sem fram fer dagana 6. 
til 9. júlí næstkomandi. Þar sýna 
einungis hönnuðir sem hafa starf-
rækt sjálfstætt fyrirtæki í upp undir 
eitt ár. Sýningin er opin öllum en 
er þó helst ætluð kaupendum, 
dreifingaraðilum og framleiðendum. 
„Þetta er einstakt tækifæri fyrir okkur 
til að kynnast breska markaðnum 
og sýna hvað við höfum verið að 
gera undanfarið ár,“ segir Þórunn 
Hannesdóttir, hönnuður hjá FærID. 

FærID er þverfaglegt hönnunar-

teymi sem samanstendur af vöru-
hönnuðunum Þórunni og Karin 
Eriksson ásamt Herborgu Hörpu 
Ingvarsdóttur arkitekt. 

Stúlkurnar nýta íslenska og sænska 
arfleið sína í hönnunina og sækja 
innblástur í norræna sögu og hefðir. 
Á sýningunni mun teymið kynna 
hirslulínuna Show it ásamt Master 
skókanínum og skóköttum. Show it 
eru hirslueiningar úr formuðu plasti 
og áli. Grunnhugmyndin kviknaði 
með Show it HUB hirslunni sem 
ætluð er að lífga upp á hlutlaus rými 
með fallegum munum, sem jafnan 
enda ofan í skúffu. - hþt

FærID sýnir í London

Þórunn og Herborg eru á leið til London.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



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

Landsmót hestamanna  hefst á morgun og stend-
ur í átta daga. Mótið er haldið á Vindheimamelum í 
Skagafirði. Streymt verður beint frá mótinu á www.
landsmot.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Daníel Haukur Arnarsson söngvari The Assassin of a Beautiful Brunette stjórnar víða fjöri um helgar.

Lætur draumana rætast

Æ
tli ég sé ekki ágætis dæmi um 
strák sem fylgdi draumi sínum 
eftir, enda trúi ég því statt og stöðugt að 
maður eigi að æfa sig enn betur ef maður 

er góður í einhverju og byggja ofan á það,“ segir Daní-
el Haukur Arnarsson, 21 árs söngvari hljómsveitarinnar 
The Assassin of a Beautiful Brunette sem varð í þriðja sæti 
Músíktilrauna 2010. 

Daníel var á barnsaldri þegar hann byrjaði að syngja fyrir 
sjálfan sig heima í Þorlákshöfn og draumurinn um að syngja 
fyrir aðra rættist fljótt þegar hann var pantaður trekk í trekk 
til einsöngs við ólíkustu tilefni. 

„Um helgar snýst tilveran voða mikið um tónlist, og enn 
þykir mér eitt það skemmtilegasta sem ég geri að syngja við 
brúðkaup, afmæli og önnur persónuleg tímamót í lífi fólks,“ 
segir Daníel sem nýtir helgarnar einnig til að spila á böllum 
með hljómsveit sinni og taka upp lög á væntanlega hljómplötu 
Assassin.

„Tónlist Assassin hæfir betur sitjandi tónleikahaldi en fjör-
ugu dansiballi og þess vegna stofnuðum við strákarnir hlið-
arband, sem fékk nafngiftina Banarnir. Það er íslenskað nafn 
Assassin en með ekta sveitaballaprógramm á sínum snærum

2

Rýmum fyrir nýjum vörum

Sími 5332220   www.lindesign.is   Opið laugardag 11-16

30% afsláttur
af öllu í verslun & vefverslun
Lokadagur opið 11-16

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

VEIÐIKORTIÐ FÆSTÁN1

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

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

Sérverslun með

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

naðarverði 
ánari

g
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og að launum miklum mun digr-
ara veski. Því má segja að Ban-
arnir séu í algjörum plús á meðan 
Assassin er í algjörum mínus, og 
borgar því brúsann og plötugerð-
ina fyrir Assassin,“ segir Daníel 
kátur.

Daníel starfar sem kaffibar-
þjónn hjá Te og kaffi í Eymunds-
son á Skólavörðustíg og lærir 
félagsfræði við Háskóla Íslands á 
veturna.

„Ég vil hafa sem mest fyrir 
stafni en finnst líka dásamlegt að 
sofa og fylgjast með pólitík þegar 
tími gefst,“ segir Daníel sem öll 
laugardagskvöld rennir austur í 
Þorlákshöfn til að knúsa mömmu 
sína og köttinn, áður en hann 
tekur við stjórnartaumum partí-

vaktarinnar á útvarpsstöðinni 
Suðurland FM 96,3 á Selfossi, frá 
klukkan 21 til 1 eftir miðnætti.

„Ég er því sjaldan á djamm-
inu sjálfur en sé um að skemmta 
öðrum í útvarpinu. Það er ómæld 
gleði og mikið hringt inn úr kaup-
stöðum Suðurlands og sveitabæj-
um, en ekki síst þéttri sumarhúsa-
byggð Grímsnessins,“ segir Daníel 
sem stundum er líka pantaður sem 
plötusnúður í einkasamkvæmi að 
útvarpsþætti loknum.

„Það er virkilega ánægjulegt 
og mikil mannlífsstúdía, eins og 
starfið á kaffihúsinu, sem á örugg-
lega eftir að nýtast vel í félags-
fræðináminu,“ segir Daníel hress, 
og örugglega öllum skemmtileg 
samfylgd um Suðurland í útvarp-
inu á laugardagskvöldum.

thordis@frettabladid.is

Daníel segir Banana spara gullsmíðar Assassin á sveitaböllum sínum, en halda uppi 
rosa stuði. Þeir verða næst á 800 Bar á Selfossi 2. júlí.

Framhald af forsíðu
Náttúra, menning og dýralíf sem 
eiga varla sinn líkan, ævintýraleg 
upplifun í einstöku umhverfi. 
Eyjan sem Sinbað sæfari og 
Marco Polo heimsóttu á ferðum 
sínum. 

Við kynnumst framandi en 
heillandi heimi sem tekur á móti 
ferðalöngum með opnum 
örmum.

Hin fagra og forna Albanía
25 sept. - 5 okt.

Albanía  hefur nú loksins opnast fyrir erlendum ferðamönnum.
Enn hefur alþjóðafæðingin ekki náð að festa þar rætur og er lítt
sjáanleg. Þar má sjá ævaforna menningu, söguna á hverju horni,
gríðarfallega náttúru og fagrar strendur og kynnast einstakri
gestrisni heimamanna þar sem gömul gildi eru í hávegum höfð.

Kortaklúbburinn, 2 í herbergi verð 241.000 kr. á mann. 
Þú sparar 25.000 kr. á mann, 50.000 fyrir tvo. 
Almennt verð, 2 í herbergi verð 266.000 kr. á mann.

Kortaklúbburinn, 2 í herbergi 
verð 339.990 kr. á mann. 
Þú sparar 30.000 kr. 60.000 fyrir tvo.  
Almennt verð, 2 í herbergi 
verð 364.990 kr. á mann.  

Einstök ferð 5.-17. októberEinstök ferð 5.-17. októberEinstök ferð 5.-17. október

tkápur
á 19.900 

Yfirhafnir, bolir og peysur í miklu úrvali.

Toppvörur

toppþjónusta.

Nýjar vörur

Næg bílastæði

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Sveitamarkaður  verður í Reykholti í dag frá klukkan 11 til 17. Á boð-
stólum eru afurðir úr héraði, auk kynninga á ýmiss konar starfsemi 
sem þrífst í uppsveitum Borgarfjarðar. Freyjukórinn sér um kaffisölu 
og ýmislegt verður í boði fyrir börnin.

„Sýningin Extreme Laugardagur 
er svakalega sýning þar sem allir 
bestu BMX- og hjólabrettagaur-
ar landsins mæta í eitt flottasta 
„park“ sem hefur verið sett upp 
hér,“ segir Alexander Kárason eða 
Lexi eins og hann er jafnan kall-
aður, en hann heldur utan um sýn-
inguna í dag.

Hápunkturinn verður þegar 
erlendir ofurhugar, á borð við 
Martin Snellström og Micke Gull-
strand, sýna listir sínar í háloft-
unum á mótókrosshjólum en þeir 
ætla meðal annars að stökkva yfir 
bíla. „Pallurinn verður lengdur 
frá lendingu eftir því sem líður á 
sýninguna og við fáum að sjá hvað 
hægt er að stökkva yfir marga 
bíla,“ segir Lexi.

Martin „Flap“ Snellström frá 
Stokkhólmi er einn þeirra „free-
style“ ökumanna sem sýna listir 
sínar í Galtalæk. Martin er 24 ára 

og var ekki nema 6 ára þegar hann 
settist fyrst á mótókrosshjól. Síð-
ustu átta ár hefur hann tekið þátt í 
FMX sýningum um allan heim. En 
hvað er eiginlega FMX?

„FMX er „Freestyle“ mótó-
krosssport sem þróaðist úr 
mótókrosskeppnum. Í stað þess 
að keyra í braut, þá tjáum við 
okkur í stórum stökkum og 
gerum „trikk“ 
til að heilla 
áhorfend-
ur,“ segir 
Martin og 
er hvergi 
banginn. 
Spurður hvort það 
fljúgi aldrei í gegnum 
huga hans í loftinu að 
þetta verði hans síðasta 
stökk hristir hann hausinn.

„Nei, þú verður að hafa 
sjálfsöryggið í botni til að 

stunda FMX, ef þú efast, þá munt 
þú krassa! Við reynum alltaf að 
vera jákvæðir og hafa gaman af 
þessu,“ segir hann og lofar áhorf-
endum góðri skemmtun.

„Bæði ég og Micke ætlum 
sannarlega að gera 

okkar besta til að 
hrífa áhorfendur 
með okkur í svaka-

legri sýningu. Þetta er í 
fyrsta sinn sem við komum 

til Íslands og við ætlum að 
skemmta okkur og gera allt 
brjálað fyrir áhorfendur,“ segir 

Martin.
Sýningin hefst í dag klukkan 13 og 

stendur til klukkan 18. Frítt er 
fyrir 14 ára og yngri í fylgd með 
forráðamönnum en 18 ára aldurs-

takmark er á hátíðina.
heida@frettabladid.is

Með sjálfsöryggið í botni
Ungir ofurhugar munu fjúga um loftin á mótorhjólum, BMX hjólum og hjólabrettum í Galtalæk í dag en 
þar stendur nú yfir útihátíðin Galtalækur 2011. Meðal atriða verður stökk á mótókrosshjólum yfir bíla.

Martin „Flap“ Snellström verður ekki í vandræðum með að stökkva yfir nokkra bíla í dag. Hér hendist hann frá einum palli á 
annan yfir vatn.

Micke Gullstrand á flugi.  MYND/ÚR EINKASAFNI
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BÍLAR &
FARATÆKI

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

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

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

PIAGGIO Vespa. Árgerð 2009, ekinn 
244 KM, Er á staðnum Tilboðsverð 
390.000. Rnr.132464.

HONDA Shadow spirit vt750dca. Árgerð 
2009, ekinn 1 Þ.KM Er á staðnum 
Tilboðsverð 990.000. Rnr.162646.

CITROEN Berlingo sendibíll. Árgerð 
2002, ekinn 116 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Samlitur, 15” álfelgur. Tilboðsverð 
450.000.- Raðnr.220127. Er á staðnum.

BOMBARDIER Sea doo RXP 215. Árgerð 
2006, notað í 80 tíma. Verð 1.590.000. 
Rnr.132412.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

TILBOÐ! Toyota Corolla 1,6 VVTI Station 
06/2004 ek 138 þ.km bíllinn er vel 
með farinn í góðu ásikomulagi verð 
900 þús (eftir lokun Davið 897 1533)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og 
vagnadekkjum frá Boss

 Vetrardekk N41 315 80 R22.5 50.883,- 
með VSK 12 R22.5 50.112,- með VSK 
GSM 8621189 og www.trucks.is

Vagnadekk 385 65 R22.5 55.129,- með 
VSK. GSM 862 1189 og www.trucks.is

Grjótmunstur 315 80 R22.5 51.647,- 
með VSK GSM 8621189 og www.
trucks.is

Ný Semperit framdekk 385 65 R22.5 
87.870,- með VSK GSM 8621189 og 
www.trucks.is

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
Eigum til stálfelgur undir 

vörubíla og vagna
http://www.bsturluson.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum 
okkur í ferðavögnum allt seldist upp 
síðasta sumar, Frábært 5000m2 
plan með góðri nágrannavörslu og 
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin 
standa uppsett, Við erum ekki staddir 
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á 
staðnum, Sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Kia Clarus 2.0 6/99 ek 151þús 
nýskoðaður 2012, ný tímareim og 
fleira krókur og topplúga. Verð 390 þús 
Mögulegt VISA lán - meðalgreiðsla 11 
þús ( 36 Mán ) Uppl í síma 820-3883

Mitsubishi Galant Glsi 9/1997 Ek 133 
þús skipt um tímareim í 90 þús ásett 
verð 590 þús Mögulegt VISA lán - 
meðalgreiðsla 16 þús ( 36 Mán ) Uppl 
í síma 663 6862

Mercedes Benz E 220 6/1995 Ek 247 
þús skoðaður 2012 Innfluttur 1998, 
smurbók og eldsneitisbók frá 1998 lítur 
mjög vel út ásett 690 tilbod 550 stgr 
Uppl í síma 820 3883

Chevy árg’ 66 8 cyl, 350, 350 
sjálfskipting, mikið efni. Tilboð óskast. 
Uppl í s. 895 0908.

Einn sparneytinn til sölu. VW Touran 
Metan Ecofuel 2009. Ek. 30 þús. Verð 
2.790 þús. Hafið samband í síma 690 
0931

BMW 545 Árg. 2004. ekinn 130 þús. 
Nýsprautaður, allur tekinn í gegn. 19’’ 
M5 felgur á nýlegum sumardekkjum. 
Verð 3500 þús, áhvílandi 2300 þús. 
S. 771 9489.

Til sölu Dodge Caravan árg.’00, ek. 142 
þús. 7.manna, nýtt í bremsum. Sk’12. V. 
700 þús. Uppl. í s. 844 0952.

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

GMC Sierra 35” 6/2004. Ásett 3.690. 
Tilboð 2.990 staðgreitt. Einn með öllu. 
158þ km. Diesel. S. 690 0062

Kia Picanto árg’07. Ek 52000, 1.1. Dísel. 
Ásett 1380 þús. Áhv 680 þús. Eyðir 4 á 
hundraði!! Uppl í síma 869 6159

7 MANNA - 4X4-HYUNDAI H-1 ‘’99 
Ekin 150.000 km á vél. Verð.550.000 
kr. S:7707997

VW Jetta Trendline, 12/2005, 1.6 
bensín, bsk, ek. 65.000 km. Gott 
eintak, tilboð óskast. Sími. 868 1847

Til sölu Cadillac Escalade ESV - langur. 
Árg’07, ek. 96.þús, 7.manna, mjög vel 
útbúinn. Bíll frá umboði. Uppl. í s. 
899 3717

Flottur Sportjeppi VW ‘04, V8. Topplúga, 
leður, 310 hestar. Útsöluverð: 2.4m 
stgr. S. 698 4316

BMW 318 ‘05 ek. 39þ, ssk, leður o.fl. 
ath.skipti ódýrari ásett 1990þ, uppl. 
8944408

Toyota Carina 97’árg. 1,8cc , sjálfskiptur, 
keyrður 190þús. ný tímareim, nýir 
bremsuklossar, skoðun út 12. 300þús. 
s: 869-1977

Til sölu Toyota Avensis árg. 2006. Ek. 
128þ.km. Verð 1980 þús. Skoða skipti 
á ódýrari. Topp fjölskyldubíll. Uppl. Í 
síma 823-4444.

Bmw X5 3.0l beinsk.4X4 m/öllu árg. 
‘02 ek.212þ verð 1,5 milljón 693 2991.

Til sölu Fiat Hobby Toscana 650, árg’08, 
2,3 disel, beinsk. ekinn 9800 km. verð 
9.6millj. uppl. 898 4116 eftir kl.18.

Subaru Impreza til sölu árg’97, bsk. 
Mjög góðu standi. Tilboð óskast í s. 
660 1328

Land Rover Freelander. Dísel. Árgerð 
2006, Nýskráður 4/2008 Ekinn 46 
þ.km. Sjálfskiptur. Mjög vel útbúinn bíll. 
Gullfallegur að innan og utan. Verð kr. 
3.400.000.- Sími 616 1616

Toyota Yaris Sol árg.2006 Beinsk. 
ek.70þ.km. Skoðaður 2011 Ásett 
1.430.þ. engin skipti Uppl. í sími 896 
6354

Suzuki Grand Vitara árg. 2007, bensín, 
sjálfskiptur fæst gegn yfirtöku á láni. 
Upplýsningar í síma 659-4657

Til sölu Hyundai accent ‘98 ekinn 137þ. 
Vel með farinn og ný skoðaður. Nýlega 
yfirfarinn. Verð 199 þúsund. Uppl. í 
síma: 616 1334. Hafnarfirði.

Honda CRV 2004, ekin 74 þús, toppl, 
sílsarör, krókur, ný skoðaður. Lán 640 
þ. Verð 1750 þ. S. 699 4313

Toyota avensis árg. 2007 ekinn aðeins 
38 þús, fallegt eintak, ásett verð 2,65m. 
uppl í s: 894-4982, 61-8004.

Til sölu Subaru Impreza Wagon GX 
árg’06. Vel með farinn og fallegur bíll. 
Keyrður aðeins 57þús. Þjónustaður bíll. 
Áhv. 1470þ. Fer á 350þ á yfirtöku. Uppl 
Addi, 694 9612

Til sölu Izusu D-max árg 2007 ekinn 77 
þús km. upplýs. á www.krian.is

VW Stransporter ‘99. 4x4. Ek. 120 þ. 
V. 650 þ. Skoda Octavia ‘07. Disel. Ek. 
80þ. S. 861 7153.

Til sölu Benz Sprinter ‘97. Háþekja. Ek. 
240þ. Sk’11. 2 dekkjagangar á felgum. 
Þarfnast yfirhalningar. Tilboð. Uppl. í 
s. 897 3154.

 0-250 þús.

Daewoo Leganza árg’00, sjsk. 2l vél. 
4.dyra. Vínrauður með álfelgum. Sjsk 
biluð. Tilboð óskast. Uppl. í s. 699 8776 
eða sms.

Daiwoo nubira station arg’99 ek 172þ 
skoðaður2012 verð180þ s: 6602413

Til sölu Mitsubishi Galant ES árg’ 95 
ek.150þkm uppl: 867 4791

 250-499 þús.

Almera - 2000árg. -Ekinn:189Þús.- 
Beinsk. - 12miði - Tilboð 300Þús! 
S:694 7435

Toyota Corolla ‘96 Skoðaður 2012 verð 
350.000 Uppl. í síma 893 4265

Suzuki Jinmy árg. 2000 til sölu. Keyrður 
84000 km. Gulur á litinn. 691 4202

Frábært tilboð, BMW árg. 98, 350þ. S: 
847 5732

 500-999 þús.

WV Polo 2005 ek 90 þús, 5dyra 
beinsk. mjög vel með farinn. verð 900 
s:6950424

Range Rover, 2,5 diesel, 98 model, 
leðursæti, keyrður 247þ, verð 800þ 
S:899 3618

Til sölu Nissan Terrano 2,4 SE árg. 1997, 
ekinn 233þ.km. Verð 600 þús. Góður 
bíll. Uppl. í síma 869 2678

 2 milljónir +

Gott tilboð!!
Range Rover árg 2003, topp bíll með 
öllu ek. 118 þús. Ásett verð 3990 þús, 
tilboð 2990 þús,stgr. Uppl í s. 892 6908

Til Sölu Volvo C30 árg ‘07 ekinn 78þús.. 
ásett verð 2,1milljónir. Uppl í síma 
840 7051,

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa 20 - 35 manna 
rútu, afhending ekki síðar en 15 ágúst. 
Aðeins góður - nýlegur bíll kemur til 
greina. uppl. í síma 892-8888.

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Toyota land criuser 80 óskast, bensín 
eða disel. Uppl í síma 899 5914.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Staðgreitt Óska efftir Suzuki Vitara 
2006-7. Tilboð sendis á eke@visir.is

 Jeppar

ÚTSALA! Mistubishi Pajero 2004, 3,8 
bensín, 35” breyttur, 1.990 þ.stgr. 
8617080

38” Patrol „96, lo gír, læsingar, auka 
tankur oflr. Nýtt hedd, tímareim og 
vatnskassi, 900 stgr. 8617080

Toyota LC 35” common rail „02 
smurbók ofl ek 151þ Verð.2390þ Ingvi 
s.6630000

Gullmoli Musso 2001. 35” dekk. Ekinn 
180þ Einstakur bíll. verð 1.150.000 
Uppl í GSM 860 2026

Til sölu Fleetwood Bayside fellihýsi 12 
fet árgerð 2002, flutt inn 2003. Vel með 
farið, með fortjaldi, sólarsellu og fl. 
Uppl. í síma 844-5969 eða 436-6929

 Sendibílar

Til sölu flutninga bifreið, MAN L72. 
árg. ‘00. Burðargeta 7775. Óskum eftir 
tilboðum í drossíuna. Möguleg skipti 
á minni sendibifreið. Uppl: 861 9448 
Tryggvi.

Til sölu Toyota Hiace árg 2008 ekinn 
645.000.Ný skoðaður og í topp lagi.
Dráttarbeisli og álfelgur.Vsk bíll.Verð 
1.590.000.Engin skipti. Uppl.í síma 896 
0593
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Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Tilboð óskast í MAN 33 464, 6x6 árg. 
2000 dráttarbíl Uppl. í síma 4808511 
og 8979254.

Volvo F10 til sölu, árg’99, færanlegum 
stól, Hiab 288 krani, sex í glussa, Fyrir 
nánari upplýsingar vinsamlegast hafið 
samband í síma 617 9821

Man 33 464 árg.’00 ek. 252 þús , 
pallur og stóll. Hiba 166 árg’03 er á 
hraðfestingum, góður krani. Sigga vagn 
árg’98 í topp standi. Til greina kemur 
að taka vel útbúinn húsbíl eða hjólhýsi 
uppí. Uppl. Páll 895 6337 & Sverrir 
690 7141.

Til sölu Volvo f85, árg 1966. Góður bíll 
sem þarf að strjúka smá af! Verð 250 
þús. Uppl í s. 892 6908

 Húsbílar

 Mótorhjól

Harley Davidson ‘01. Innflutt ‘08. Ek. 
5500mílur. Verð 1250þ. Uppl í s 841 
0490

Til sölu Suzuki Intruder 1500, árg’98, ek 
19.217. Töskur og gler. Ný skoðað. Góð 
dekk. Ný kúpling og ný smurt. Ásett 
verð hjá hjol.is er 950 þús. Fæst á 800 
þús staðgr. Glæsilegt hjól með miklu 
krómi. Uppl í s. 774 4777.

KTM 450 EXC-R árg’08. Götuskráð ný 
skoðað, fullkomin þjónustusaga. Of 
langt mál að telja upp alla aukahluti. 
Ekið 95klst. Verð 890 þús stgr. Uppl. 
í s 864 7573

Kawasaki Vulcan 2000 árg’ 05. Mikið 
breytt hjól. Meðal annars kraftpúst, 
díóðuljós og margt fleira. V. 1590 þús. 
Uppl. í s. 699 1664

Götuskráð 07 Husaberg 450. Verð 690 
þús en skoða öll tilboð .Sími 867 0930.

Endurohjól KTM 450 EXC Factory árg. 
2007 til sölu. Hvít númer 2012. Verð 
790 þ.kr. Uppl. í síma 660-9970.

Til sölu Yamaha r6, árg 2007. Topphjól, 
ásett verð 1420 þús, tilboð 990 þús. 
Uppl. í s. 892 6908

Honda Cre 250 árg.’07. Hví númer, 
ek.3200km. V.890þús. Uppl. í s. 892 
2801.

Can-am spyder hjól
Einstaklega fallegt Can-Am Spyder 
hjól til sölu, skrásett 2009, með 
öllum mögulegum aukahlutum. Ek. 
11.000 km. Ásett verð 2.700.000 kr. 
Upplýsingar í síma 892-2260.

Til sölu Harley Davidson Road King 
100 ára afmælisútgáfa árg. 2003. Auka 
power fullt af aukahlutum. Glæsilegt 
hjól lítið ekið. Skoða öll tilboð. Verð 2,5 
m. Uppl. í s. 692-6688

Til sölu KTM 450 EXC árg 2008 ekið 
um 100 tíma. Hjólið er götuskráð og 
í toppstandi, Ný plöst (2011 útlit), ný 
dekk, hjól i algjöru toppstandi verðh. 
950 þús. uppl. 617 4888

Suzuki Intruder 1800 árg’07, ek. 7200 
km. Ný dekk og margir aukahlutir. V. 
2.090 þús. Skipti ódýrari bíl. Uppl. í s. 
825 5733

Til sölu Yamaha MT01 1700cc árgerð 
2005 ekið 21000 Verð Kr 1150stgr Uppl 
í síma 8646201

Enduro gasgas 300. Lítið notað. Orginal 
dekk. Verð 700þ. S: 895 6381

Til sölu Suzuki GSX-R 600. árg ‘06. Ek. 
9700km. Vel með farið og fallegt hjól. 
Áhv. 620þ. Fer á 200þ á yfirtöku. Uppl. 
Addi, 694 9612

 Fjórhjól

Fjórhjól til sölu, Polaris sportsman 500. 
Torfæruskráð, árg. 06’ Þjónustað af 
umboði. Verð 800 þús. Uppl. í síma 
892 7149.

 Kerrur

155.000 kr. fyrir Þýska gæðakerru frá 
HUMBAUR. Innanmál: 205x110x30 
cm. Burðargeta 620 kg. og 750 kg 
heildarþyngd. Gott úrval af kerrum á 
lager. HUMBAUR umboðið á Íslandi, 
www.topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ, 
s: 517 7718

Sumartilboð á kerrum
Easyline 105 - 105x84x32cm - 350kg 
- TILBOÐSVERÐ 44.000,- Skoðaðu 
úrvalið inni á heimasíðunni okkar 
www.Lyfta.is - 421 4037 - Njarðarbraut 
1k - Reykjanesbæ.

 Hjólhýsi

Caraveller California 500. Stórt fortjald, 
rafmagns- og gashiti, ísskápur, klósett 
og margt fl. Mjög vel með farið. 
1.700þús. Uppl í s 899 6582 og 824 
1089

Hobby 560 árg’06. Br 2.50, ný sólarsella 
og geymir. Uppl. í s. 898 4868

Hjólhýsi til sölu í Þjórsárdal. Nýtt 
fortjald, pallur, sólarsella, heitt og kalt 
vatn og geymsluskúr. Uppl. í s. 895 
9847.

LMC Favorit 2008 til sölu. Allur 
hugsanlegur aukabúnaður fylgir. DVD, 
CD 21” skjár. Geymar. Sólarsella. Frystir, 
ískápur. Converter 220 volt. Markisa. 
Heitt og kalt vatn, 4.850 þús. Ýmis 
skipti koma til greina. Upplýsingar í 
síma 821 1000.

Til sölu Adria 513up árg. ‘06 Alde 
hitakerfi, útvarp / CD, sjónvarpsloftnet. 
Húsið er útlitsgallað á vinstra framhorni 
og fæst því með góðum afslætti ás. v. 
á svona hús er 2,5m en þetta fæst á 
innan við 2m. Uppl. í 840 9122 e. kl.18.

 Fellihýsi

Til sölu fellihýsi VIKING 1706 EPIC 1999 
árg. 8,5fet. Upphækkað á loftpúðum, 
Fortjald. Uppl. í síma 862 1717.

Rockwood Premier 1904 10 feta 
fellihýsi árg. 2008. Mjög vel með 
farið, geymt á veturna í upphituðu 
húsnæði. Glæsilegur vagn með öllum 
aukabúnaði. Verð 2.100.000 Tilboð 
1.950.000. Uppl. í síma 897 0614

Rockwood freedom ‘07 Loftpúðafjöðrun 
Fortjald Útvarp/cd Geymslubox 
2xgaskútar Rafmangsupphífibúnaður 
Tíl sýnis og sölu í Ellingsen Ellingsen.is

Fleetwood Resolute fellihýsi 2005, 
fylgihlutir fortjald, markísa, CD útvarp, 
sólarsella, TV loftnet. Sjón er sögu ríkari. 
S-893 5851.

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

Fleetwood Utah nýskráður 6/2009 til 
sölu. Lítið notað, sem nýtt. Aukahlutir: 
markísa, sólarsella o.fl. Uppl. í síma 
895 3437.

Palmino Yearling 12 fet, árg ‘08. 2 
borðkrókar, galfv.grind, þrýstibremsur, 
sólarsella, fortjald, 2 rafgeymar, 2 
gaskútar, svefntjöld, grjótgrind o.fl. Verð 
2.300þús. S 840 1602.

Til sölu Coachmen Futura fellihýsi 
árg. 2005 með fortjaldi, sólarsellu og 
ísskáp, er skoðað 2011. Uppl. Í síma 618 
5859 og 899 1838

Coleman Cheyanne, árg. ‘00, 10 fet + 
geymslukassi, sólarrafhlaða, heitt vatn, 
ísskápur, markísa, tveir gaskútar og 
ýmsir aukahlutir.Vel með farið alltaf 
geymt inni, verð 1100þús. Aðeins bein 
sala S: 825 0652.

ALINER EXPEDITION 2005 12FET.
SÓLARASELLA VATN OG RAFMAGN 
SVEFNP.FYRIR 4 V1850Þ S.8996123

Rockwood Freedom typa 1980 10 fet, 
árg 06’ hiti í dýnum, fortjald, grjót grind 
og nýr geymir V.1450þ. uppl: 895 3351.

Coleman Taos árg’02. Lítið notað og 
vel með farið. Geymt inni. Með Truma 
miðstöð. Uppl í s. 844 9689 og 892 
8052

Starcraft, 8 feta fellihýsi, árg 2000, mjög 
vel með farið og nýlegt fortjald. verð 
850þ uppllýsingar: 770 2210

Fellihýsi Fleetwood Cheyenne árg. 
2006 Mjög vel með farið - hlaðið 
aukabúnaði, loftpúða upph., 220 v 
tengi, sólars., H og K vatn, ísskápur og 
fl. kr 1.800.000. sími 660 6440.

 Pallhýsi

Sun-lite pallhýsi til sölu með öllum 
þægindum Verð 1.150.000 Sími 821 
2766.

 Tjaldvagnar

Óska eftir tjaldvagni, ekki eldri en 
‘03. T.d. Combi Camp eða annan 
sambærilegan vagn. Uppl. í S 564 5558

‘95 árg. af Cherokee tjaldvagn til sölu. 
Skoðaður, reyklaus. Fortjald ofl. Uppl. í 
s. 8992699 og 6952199

 Vinnuvélar

Hanix 1700 kg minigrafa, árg’05. 
Vinnustundir : 2240, 3 skóflur 
fylgja með, Fyrir nánari upplýsingar 
vinsamlegast hafið samband í síma 
617 9821.

 Bátar

Campion Chase 700(22fet) árg.’07 til 
sölu. Einn sá öflugasti á landinu gengur 
70 mílur. Allar uppl.á slóðinni http://
www.campionboats.com/chase/700/
iBR/specs.php Áhugasamir hafið 
samband í s.868 1616.

Til sölu nýlegur Quicksilver gúmmíbátur. 
L. 340. Notaður í 2x skipti. Kostar nýr 
350 þús. Fæst á 150 þús. Hægt að fá 
kerru með. Uppl. í s. 899 0138

Grásleppuveiðimenn
netaslöngur, flot og blýteinar, felld 
grásleppunet, felligarn og margt fl. 
Heimavík, S. 892 8655. www.heimavik.
is

 Aukahlutir í bíla

BEL og TPX Radarvarar Vandaðir 
radarvarar fyrir bíla og mótorhjól. AMG 
Aukaraf ehf Dalbrekku 16, Kópavogi, s: 
585-0000, www.aukaraf.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs.   sími 661 5270.

Þjónusta



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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VSÓ Ráðgjöf vill bæta við sig starfsmönnum til að takast á við aukin 
verkefni við hönnun og eftirlit á sviði bygðatækni, einkum:

- Vatns- og fráveitukerfa.
- Gatna og vega.

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum með verk- 
eða tæknifræðimenntun.  Æskilegt er að viðkomandi hafi starfs-
reynslu, kunnáttu í a.m.k. einu norðurlandamáli og búi yfir lipurð í 
mannlegum samskiptum.  
Í boði eru samkeppnishæf laun,  góð vinnuaðstaða,  góðir vinnu-
félagar og fjölbreytt verkefni.  Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir 
til að starfa í Noregi um lengri eða skemmri tíma.
Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur      
á netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 8. júlí.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og 
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum 
landsins.   Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg 
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  

Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 50 manns við 
alhliða ráðgjöf og hönnun vegna hvers konar 
mannvirkjagerðar. 

Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og þar 
er rekið öflugt starfsmannafélag.

Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Verkfræðingar - Tæknifræðingar

Grunn- og Tónskólinn  
á Hólmavík  
 
auglýsir eftirfarandi stöður skólaárið 2011-2012  
lausar til umsóknar: 
 
► 100% staða tungumálakennara  
kennslugreinar danska og enska á mið- og unglinga- 
stigi, með umsjón á unglingastigi. 
 
► 80% staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna  
kennarastöðu en samkvæmt kjarasamningum á  
almennum vinnumarkaði vegna starfs stuðningsfulltrúa. 
Ráðning til auglýstra starfa miðast við næsta haust og  
þurfa umsækjendur að hefja störf eigi síðar en 15. ágúst 2011.  

 
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 4. júlí  2011. 
 
Umsóknum skal skilað til:  
Grunnskólans á Hólmavík 
Skólabraut 20 
510 Hólmavík 

Frekari upplýsingar veita: 
Bjarni Ómar Haraldsson skólastjóri, sími 892-4666.  
Hildur Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri, sími 661-2010. 
Netfang: skolastjorar@holmavik.is    
Vefur: www.strandabyggd.is/grunnskolinn  
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Framhaldsskólakennari 
í stærðfræði

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
framhaldsskólakennara (sbr. lög nr. 87/2008) í 
stærðfræði.

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf 
í stærðfræði eða skyldum greinum og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Umsækjandi þarf að geta kennt bæði 
byrjendum og lengra komnum. Launakjör fara 
eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og  
stofnanasamningi MK. 

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yfirlits um 
fyrri störf. Umsókn skal senda til skólameistara 
(margret.fridriksdottir@mk.is).

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu 
www.mk.is. Frekari upplýsingar um starfið 
veita skólameistari, Margrét Friðriksdóttir og 
aðstoðarskólameistari Helgi Kristjánsson í síma 
594 4000. 
 
Skólameistari

Salgssjef
Vår salgssjef gjennom mange år har sagt opp og søker nye 
utfordringer. Vi søker derfor etter hans etterfølger. Salgssjefen vil være 
leder av markeds- og salgsarbeidet internasjonalt. Viktige egenskaper 
vil være å like å omgås folk - være utadvendt, like å jobbe i team, 
relasjonsbygging og kunne lede og strukturere salgsarbeidet.

Salgsingeniør
Vi ekspanderer og vurderer å tilsette salgsingeniør for fast 
ansettelse. Søker må beherske engelsk skriftlig og muntlig. Videre 
vil det være en fordel om søker behersker DAK som verktøy.

For begge stillinger vil det være en del reiseaktivitet, deltakelse 
på messer og kundebesøk nasjonalt og internasjonalt.  Søkere 
bør ha maritim bakgrunn og evne til å jobbe både i team og 
selvstendig er viktige egenskaper.

Den rette søker kan påregne gode lønnsbetingelser.

For mer informasjon ring 
Roger Gjerde, tlf 90 59 23 40, se også våre nettsider www.gjerde.com.

Søknad med CV og referanser 
sendes til rgjerde@gjerde.com innen 15. juli 2011.

Tónlistarskóli Sandgerðis
Þverflautukennari

Tónlistarskóli Sandgerðis óskar eftir þverflautuken-
nara í u.þ.b. 50% stöðu frá og með 15. ágúst 2011.

Skriflegar umsóknir um menntun og fyrri störf 
sendist til Tónlistarskóla Sandgerðis, Skólastræti, 
245 Sandgerði eða rafrænt, á netfangið 
tonosand@sandgerdi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2011.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Lilja Hafsteinsdóttir, í síma 420-7520 eða 899-6357.Starfsmenn í Ferðaþjónustu

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða bifreiðastjóra vana akstri hópferðabíla, góð tungu-
málakunnátta æskileg. Einnig óskum við eftir að ráða vana verkstæðismann til að sinna viðhaldi og 
þjónustu við bílaflota fyrirtækisins. Um er að ræða vaktarvinnu. 

Iceland Excursions Allrahanda er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofa í örum vexti. Fyrirtækið 
kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. Nýjasta þjónusta fyrirtæki-
sins í örum vexti eru áætlunarferðir á milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar. 

Við leitum að drífandi einstaklingum sem vilja verða hluti af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar gefur Rúnar í 
síma: 540-1303 / 660-1303 eða 
netfang: runar@allrahanda.is

Sölufulltrúi - innflutningsfyrirtæki

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

1225.  Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

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

Ábyrgðarsvið: 

• Þátttaka í markaðsvinnu og vinna við söluáætlun
• Heimsóknir og persónuleg sala, ráðgjöf 

og þjónusta til viðskiptavina sem eru bæði 
einstaklingar og fyrirtæki

• Samninga og tilboðsgerð

Hæfniskröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla úr sambærilegu starfi
• Þjónustuvilji, drifkraftur og frumkvæði
• Söluhæfileikar og hugmyndaauðgi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Ert þú til þjónustu reiðubúin/n?
Þjónustufulltrúar óskast

...í símaver
Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf um reikninga og GSM þjónustu. 
Viðkomandi þarf að vera tölulæs og nákvæmur. 
Unnið er í vaktavinnu.

...í tækniver
Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf um net, heimasíma og 
sjónvarpsþjónustu Vodafone.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á tækni og nýjungum. 
Unnið er í vaktavinnu.

...í tækniþjónustu
Starfið felst í því að sjá um uppsetningu á endabúnaði á heimilum viðskiptavina.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á tækni og með ökuréttindi. 
Vinnutími er frá 9 til 5.

Umsækjendur þurfa að búa yfir góðri ensku- og tölvukunnáttu, hafa ríka 
þjónustulund, mikinn metnað og geta sýnt frumkvæði í því að veita 
afburðaþjónustu. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2011. Áhugasamir eru hvattir til 
að sækja um á vodafone.is.  Nánari upplýsingar veita Guðný Halla Jónsdóttir 
(gudnyj@vodafone.is), deildarstjóri símavers og Gróa Helga Eggertsdóttir 
(groae@vodafone.is), deildarstjóri tæknivers.

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna 
sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!
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Kjötbankinn
Óskum eftir kjötiðnaðarmanni eða manni 
vönum kjötskurði.
Upplýsingar í síma 565 2011
Email elli@kjotbankinn.is

•
Dalvíkurbyggð er 2000 manna sveitarfélag við utanverða Eyjafjörð. Þar 
er blómlegt atvinnulíf, öfl ugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar 
framúrskandi. Umhverfi  er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar er 
með því besta sem gerist hér á landi, jafnt sumar sem vetur.

Leikskólinn Skerjagarður í Skerjafirði!
Er að leita að leikskólakennara eða áhugasömum starfsmanni sem 
sýnir frumkvæði, er jákvæður og hefur brennandi áhuga á að 
vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og heimilis-
legur, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð 
er áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi. Starfið er laust frá 1. ágúst

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1919
skerjagardur@skerjagardur.is
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Starfið felst í útkeyrslu á vörum, lyftaravinnu og fleiru. Um er að ræða framtíðarstarf. 

Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi kröfur:

www.landflutningar.is

· Stundvísi 
· Heiðarleiki 
· Heilsuhreysti
· Hreint sakavottorð
· Lyftarapróf
· Meirapróf
· Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Unnarsson rekstrarstjóri, 
í síma 458 8866 eða 858 8866

Vinsamlega sækið um starfið á 
samskip.is

Starf hjá Landflutningum
Landflutningar-Samskip óska eftir starfsmanni í starfsstöð 
félagsins í Vestmannaeyjum. 

SÉRFRÆÐINGUR OG FORRITARI
 Í DYNAMICS NAV

Össur hf. leitar að metnaðargjörnum einstaklingum 
til að taka þátt í uppbyggingu ERP teymis. Teymið 
vinnur í dag að innleiðingu, uppfærslu, þjónustu og 
samræmingu á ferlum innan allra dótturfélaga Össurar 
í upplýsingakerfi nu Microsoft Dynamics NAV.

Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum 
samskiptum, sýna frumkvæði, geta unnið sjálfstætt 
og vera skipulagður.

SÉRFRÆÐINGUR Í DYNAMICS NAV

starfssvið
 Verkefnastjórnun
 Greining á lausnum
 Þarfagreining
 Val á hugbúnaðarlausnum
 Umjón með innleiðingum/uppfærslum
 Þjónusta við notendur

hæfniskröfur
 Háskólapróf
 A.m.k. 4 ára starfsreynsla
 Reynsla af Dynamics NAV eða öðrum ERP kerfum
 Reynsla af verkefnastjórnun
 Leiðtogahæfi leikar
 Mjög góð enskukunnátta

FORRITARI Í DYNAMICS NAV

starfssvið
 Forritun í Dynamics NAV
 Þátttaka í innleiðingum/uppfærslum
 Þarfagreining
 Þjónusta við notendur

hæfniskröfur
 A.m.k. 4 ára starfsreynsla
 Reynsla af forritun í Dynamics NAV
 Æskileg reynsla af .NET umhverfi  
 Æskileg reynsla af Microsoft SQL
 Mjög góð enskukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast work@ossur.com
fyrir 8. júlí næstkomandi. Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1700 manns í 15 
löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

Naval Radio Transmitter 
Facility (NRTF) Grindavik 
Synopsis
The Naval Inventory Control Point, Mechanicsburg, 
PA, USA, is in the process of developing an acquisi-
tion strategy to obtain technical services in support of 
Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) Grindavik, Ice-
land, a detachment of Naval Computer and Telecom-
munications Area Master Station Atlantic, Norfolk, 
VA, USA. The period of performance will cover an 
optional 30-day phase-in/transition period followed 
by a one-year base period with two, one-year option 
periods. The U.S. Government anticipates award on 
or about 31 July 2011. The U.S. Government is seeking 
Icelandic vendors that have the capability to support 
this requirement. 
 
SCOPE OF SERVICES. Operate and maintain a Low 
Frequency (LF)/Very Low Frequency (VLF) transmitter 
at Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) Grindavik, 
Iceland on a 24 hours per day, seven days per week, 
365/366 days per year basis. The support services 
will include transmitter operation and maintenance, 
power/generator systems maintenance, and facility 
maintenance. All services performed by the Contrac-
tor under resulting contract are essential and all are to 
be considered “strike-exempt.” The applicable North 
American Industry Classification System (NAICS) for 
this requirement is 517919. 

Interested Icelandic businesses are encouraged to 
submit a capabilities statement that describes their 
ability to support the scope of this requirement via 
letter. The letter should reference Request for Infor-
mation number N00104-11-I-610 and include the 
company name, address, point of contact information, 
telephone number, email address, CAGE (Commercial 
and Government Entity) Code (where available), and 
DUNS (Data Universal Numbering System) Number 
(where available), as well as any other pertinent 
information. Please note that CAGE code and DUNS 
number will be required to be provided in responses 
to any Request for Proposals for this requirement.

Letters must be received by 1700 Eastern Daylight 
Time 25 July 2011 to the U.S. Government point of 
contact for this announcement at Naval Inventory 
Control Point Mechanicsburg, Attn: Debra Kessler, 
Code M0271.A7, P. O. Box 2020, Mechanicsburg, PA 
17055-0788, USA and email to debra.kessler@navy.
mil. The point of contact is Debra Kessler, commercial 
(717) 605-7327.

Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Laus störf í leikskólum hjá Skólum ehf
Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Leikskólakennari
Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir
skólastjóri kor@skolar.is, sími 570-4940

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

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

Heilsuleikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ
Leikskólakennari
Nánari upplýsingar gefur Þóra Sigrún Hjaltardóttir
skólastjóri haaleiti@skolar.is, sími 426-5276

Einnig veitir upplýsingar Unnur Stefánsdóttir framkvæmdarstjóri 
Heilsustefnunar hjá Skólum ehf. unnur@skólar.is sími 617-8990

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið 

sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. 

Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU



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

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 3. júlí nk.     

Sérfræðingur - Business Development  
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja 
sem selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu.  

Starfið tilheyrir Business Development deild Medis sem ber ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum 
Actavis til annarra lyfjafyrirtækja. Megin þungi verkefnanna er samningagerð ásamt stuðningi við söluskrifstofur Medis erlendis með 
því að veita þeim m.a. ráðleggingar um verð á vörum og  stöðu þróunarverkefna.

Helstu verkefni:
Samningagerð
Sala á lyfjum og lyfjahugviti til viðskiptavina Medis
Samskipti við umboðsmenn og dótturfélög erlendis
Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini
Leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk virkrar þátttöku í áætlanagerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í lyfjafræði eða hliðstæð menntun
Starfsreynsla á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta er kostur
Mjög góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði
Hæfni til að vinna vel undir álagi og fylgja verkefnum eftir
Samstarfs- og skipulagshæfni

Deildarstjóri þróunarframleiðsludeildar   
Þróunarframleiðsludeild er hluti af þróunareiningu Actavis á Íslandi og í deildinni starfa 10 starfsmenn. Deildin framleiðir tilraunalotur, sem notaðar eru  
til grundvallar skráningu lyfja á markað, í þróunarverksmiðju á Íslandi og einnig í starfsstöðvum Actavis víða um heim.

Helstu verkefni:
Umsjón með og ábyrgð á allri framleiðslu á vegum þróunareiningar  
Actavis á Íslandi
Rekstur og umsjón með þróunarverksmiðju á Íslandi, þ.m.t. innkaup  
og áætlanagerð, ábyrgð á framleiðslu og að hún uppfylli kröfur um góða  
framleiðsluhætti í lyfjagerð
Flutningur þróunarverkefna frá Íslandi til verksmiðja Actavis erlendis  
en í því felst áætlanagerð, samantekt framleiðslugagna og samskipti við  
verksmiðjur Actavis og aðra aðila erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af gæðamálum
Reynsla af framleiðslustýringu er kostur
Árangursmiðað viðhorf, jákvæðni og sveigjanleiki
Samstarfs- og skipulagshæfni

Starfsmaður í gæðaeftirlitsdeild  
Gæðaeftirlitsdeild er ein af fjórum deildum gæðasviðs Actavis hf. og sinnir gæðaeftirliti með framleiðsluvörum Actavis á Íslandi. Mikil samskipti eru við aðrar 
deildir sviðsins sem og önnur svið Actavis á Íslandi og þá sérstaklega framleiðslu-, vörustjórnunar- og þróunarsvið. Unnið er á þrískiptum 8 tíma vöktum alla 
daga vikunnar.

Helstu verkefni:
Rýni og samþykkt á framleiðslu- og pökkunarskrám
Skráning frávika
Samþykkt á minniháttar frávikum
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf eða lyfjatæknimenntun
Þekking á starfsemi lyfjaiðnaðar og gæðamálum er kostur
Góð þjónustulund og skipulagshæfni
Góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði
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Hagfræðingur

Fjármálaráðuneytið

Starfið

Menntunar- og hæfniskröfur:

*

*

*

*

*

*

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir STRÁ

auglýsir til umsóknar starf hagfræðings á tekju- og skattaskrifstofu
ráðuneytisins.

felst í greiningarvinnu, áætlanagerð og gagnavinnslu á tekjum ríkissjóðs í
samstarfi við aðra sérfræðinga skrifstofunnar. Auk þess felur starfið í sér þátttöku í
teymisvinnu og starfshópum innan og utan ráðuneytisins. Um er að ræða krefjandi starf í
jákvæðu umhverfi þar sem frumkvæði, fagmennska og samskiptahæfni skipta mestu
máli.

Háskólapróf í hagfræði auk marktækrar reynslu

Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti

Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli

Æskileg reynsla af vinnu í SQL gagnagrunnum og þekking á helstu

tegundum hugbúnaðar á sviði haglíkanagerðar.

Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni

Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

er til og með 18. júlí nk. Umsækjendur þyrftu að geta hafið störf sem
fyrst. Laun verða skv. Kjarasamningum Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins. Starfið hentar bæði konum og körlum.

, hjá veitir frekari upplýsingar. Vinsamlega sendið umsóknir
ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 14. febrúar nk.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Tónlistarskóli 
Austur-Héraðs, 
Egilsstöðum 
auglýsir eftir tónlistarkennurum  til starfa frá 
næsta skólaári. 
Um er að ræða kennslu á klassískan gítar og 
fiðlu. Allar nánari upplýsingar gefur skólastjóri, 
Steingrímur,  í síma 470 0645 eða á  
tonlistarskoli@egilsstadir.is 

Auðarskóli í Dölum

Við tónlistardeild Auðarskóla vantar 
tónlistarkennara. 

Tónlistardeildin starfar eftir Aðalnámskrá Tón-
listarskóla og sinnir grunnnámi í hljóðfæraleik, 
kórastarfi og aðstoðar við uppákomur í skólan-
um.  Mikil tækifæri eru til að samtvinna tónlist 
inn í starfsemi leik-, og grunnskóla.  Aðstaða 
til kennslu er góð. Leitað er eftir áhugasömum 
einstaklingi sem hefur tónlistarmenntun eða  
reynslu af kennslu í tónlistarskólum.  Umsóknar-
frestur er til og með 11. júlí.  Viðamiklar upplýs-
ingar um Auðarskóla er að finna á vefsíðunni 
www.audarskoli.is 
Áhugasamir hafi samband við  
Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 899 7037 
eða á netfanginu eyjolfur@audarskoli.is

www.uwestfjords.is

Kennslustjóri
Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum 
og metnaðarfullum kennslustjóra í fullt starf. 

Kennslustjóri hefur umsjón með öllu sem við-
kemur þjónustu við nemendur og kennara við 
Háskólasetur Vestfjarða, þar með talið fjarnámi, 
frumgreinanámi, prófum, nemendaskráningu, 
kennsluumsjónarkerfi og samningum við kennara 
í samræmi við fjárhagsáætlun. Kennslustjóri heldur 
utan um umsóknir nemenda í meistaranámi 
og undirbýr umsóknir fyrir meistaranámsnefnd 
í samráði við ENIC-NARIC-skrifstofuna.  

Kennslustjóri tekur þátt í stefnumörkun varðandi 
uppbyggingu þjónustu og kennslu við Háskólasetur 
Vestfjarða, hann mun vinna í litlu teymi og þarf að 
geta unnið sjálfstætt á sínu sviði.

Starfssvið:
Yfirumsjón með fjarnámi og prófum
Umsjón með frumgreinanámi
Efling fjarnáms
Umsjón með umsóknarferli meistaranema
Gæðamál náms
Þjónusta við nemendur og kennara
Samningar við stundakennara
Umsjón með sumarnámskeiðum
Námsráðgjöf og/eða tengiliður við námsráðgjafa

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun og starfsreynsla sem nýtist í starfi
Meistaragráða æskileg
Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Framsýni, innsæi og metnaður í starfi

Upplýsingar um starfið veitir Peter Weiss 
forstöðumaður í síma 450 3045 

Umsóknarfrestur er til og með 16.07.2011
Umsóknir sendist á weiss@uwestfjords.is

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við véla- og tækjaviðgerðir.  Framtíðarstarf hjá
öruggu og gamalgrónu fyrirtæki.

Vinsamlegast sendið umsóknir á afgreiðslu
Fréttablaðs eða á  box@frett.is - merkt

“Tækjaviðgerðir”
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Framkvæmdastjóri
Hjúkrunarheimilið Eir, Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík og 
hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík, óska 
eftir að ráða framkvæmdastjóra heimilanna frá 1. október nk.

Starfssvið framkvæmdastjóra:
Ber ábyrgð á daglegum rekstri Skjóls og Eirar, ásamt öryggis-
íbúðum Eirar. 

Framkvæmdastjóri er ábyrgur gagnvart stjórnum heimilanna.

Framkvæmdastjóri starfar í nánu samráði við aðra stjórnendur og  
stjórnir heimilanna.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í stjórnun og rekstri
• Þekking á stjórnsýslu
• Þekking á málefnum aldraðra
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og dugnaður

Upplýsingar um starfsemina:
Á hjúkrunarheimilinu Eir eru 155 heimilispláss auk þess sem Eir 
rekur í samstarfi við Landspítalann 12 rými til endurhæfingar vegna 
beinbrota og liðskipta. Einnig eru á Eir sex skammtímapláss. Á Eir 
er starfrækt dagdeild fyrir 24-30 einstaklinga með heilabilun. 
Öryggisíbúðir Eirar eru staðsettar á þremur stöðum, í Hlíðarhúsum, 
í Fróðengi  og í Eirhömrum Mosfellsbæ.

Á hjúkrunarheimilinu Skjóli eru 97 heimilispláss, þar af eru 10 
pláss á sérhæfðri deild fyrir heilabilaða einstaklinga. Auk þess 
rekur Skjól sambýlið Laugaskjól við Laugarásveg, sem er heimili 
fyrir níu heilabilaða einstaklinga.

Umsóknum skal skilað til starfsmannastjóra, Hlíðarhúsum 7, 112 
Reykjavík, sem ásamt stjórnarformönnum Eirar og Skjóls veita 
upplýsingar um starfsemi heimilanna.

Umsóknarfrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar í 
dagblöðum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
EÐA SNYRTIFRÆÐINGUR

40-60% framtíðarstöður lausar hjá lækningafyrirtæki.

 Mjög sjálfstæð reyklaus störf m.a. með börn.  
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í 

tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, persónu- 
og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf 

henti og meðmælendur auk valupplýsinga eins og 
veikinda óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.
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Embætti umboðsmanns skuldara

Mannauðsstjóri

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI, www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

annast fjölbreytt störf er varða starfsmannamál s.s. starfsgreiningu,
starfsþróun, gerð starfslýsinga og frammistöðumats. Jafnframt annast mannauðsstjóri
móttöku nýrra starfsmanna og veitir upplýsingar um réttindi og starfsskyldur, sem og
ráðgjöf á sviði starfsmannamála. Mannauðsstjóri annast að auki samskipti við stofnanir
og ráðuneyti m.a. við starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis auk annarra sérhæfðra
verkefna er falla til og/eða falið verður hverju sinni.

eru menntun á sviði viðskiptafræði, mannauðsstjórnunar og/eða
sambærileg háskólamenntun er hentar í starfið. Skilyrði er að viðkomandi hafi
marktæka reynslu af starfsmannastjórnun/mannauðsmálum, en kostur er reynsla af
sambærilegum störfum innan stjórnsýslunnar. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í
starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 11. júlí nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða mannauðsstjóra

www.stra.is

SÍMSVÖRUN
Múrbúðin leitar að starfsmanni í símsvörun 
og tilfallandi verkefni á skrifstofu fyrirtækisins 
að Kletthálsi 7. Vinnutími að jafnaði frá 9-16.

Leitað er að einstaklingi með ríka 
þjónustulund og lipurð í samkiptum.

Þekking á byggingavörum er æskileg. 
Starfsbyrjun eftir samkomulagi.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar á 
netfangið: baldur@murbudin.is 

EKKEKKKERTE
VENVENJULJ EGT
SJÓSJÓNVNVARP

Skjáriár nn sér um reekstkstur ur SkjSkjS ásEásEásEinsinsns, SSS, S, SkjákjákjákjásBísssB ós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEinn og SkkjárjárGolGolf ef eru ru áská rifriftartarstöst ðvaðvar , Sk SkjájárBíó veitir aðgang að kvikmyndum heima í stofu ogg Sk SkkjárHeiimurm  er enndudurdu vvarp eerler ndrdra sa sjónjónnvvarva psssstötötöðva.

SStaarfssvið
·    MóóM tun og framkmkvvææmdmdmd dddagskráársrstefnu SkjásEins
· ·   UmmU sjón með innnkkaupumumu  áá innlenddu og eerlr endu efni auk
    saaamningagerððar
· ·    GeGeGeGG rðrð fjárhags- oog g rereekksstrtrtraara áæætlana og ddagglelegug r rer kstur
· ·   HuuHuHuHugmgmgg yndavinna, uunddiri búbúúnininingngur og umsjjónó  með 
     frramamammma lelell iðslu á á innlenndudu eefnfni

Ummssjón meðð rráðáðniiningnngumum hhefuur Ragna MaaMarrgrééétt NoNorrðrðdadahlh hjáá Skikipttpptumuum.
Umssækjenduur r ererruu beb ðnð iriri  u um að senda ummmsm ókókninirr áá ragnnama @s@skiiipptppti.ii isisis
Umsósóknarfrfresesstuttur r erer ttilil og g mem ð 4. júlí nk.
UmUmsæsækjandidi þ þþara f aða  g geteta a hah fið störf semm m fyrsrsr t.

Viðkommandi þararf f aððað g getetta  a hahafifiðð störf seemm m ffyfyf rstt.t  Menntunar- og hæfniskröfur
·   Reynsla af stjórnun og störfum við
   fjölmiðla nauðsynleg  
·   Þekking á fjármálum, starfsmannahaldi
   og rekstri
·   Frumkvæði, stjórnunar-, skipulags- og
   samstarfshæfileikar
·   Háskólamenntun kostur

AlAlltlt f frárá þ því aðð ð SkSkSkkS jájááárErEinn hóf göngu sísínana áááririð ð 19919999999 vararð ð ststöðin vinsæsæll valalkooststurur hjáj  
áháhororfefendnddum. FrrrFráá áá uppphhp afi hefur áherslslaa vev riið ðð lölögðgð á á f fjöjölblbrer ytytyttatata i i innleendndnda daagsgskrk árárgerð
og vvandadaðaða e rllenendada þþþþætætææ tit . SkjárEinn hefur r fefengngiðið hhæsstuutu eeininnkukukunnnn f fjöjöjölmlmlmiðiðlala þþ þegeggarar sspupurtrt 

err um hvhvaðaðða a mimmimiðiðð l fóffólkk n notototi ii hehehelst t þeþegagar það vill slappa afaf. SSkSkjáj rErEininnn heheh fur í í gegegnnumum t ííðinnaaa a 
bobob ððið áhhhorfeendndumumum uu uppppp á ffrárábæbærrar sakamálaseríur, drramammata ík, raraunnveveruuleleikikaþætættiti o oog gg
gaggamaam nþnþætætættititi a af f bebeststu u gegerrð.
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Sálfræðingar

Stöður sálfræðinga við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar eru 
lausar til umsóknar. Um er að ræða hlutastörf til eins árs fyrir 
skólaárið 2011-2012 með möguleika á framlengingu.  
  
Menntunar- og hæfniskröfur
• Löggiltur sálfræðingur
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar
• Viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi og reynslu af sálfræði 
 störfum í leik- og grunnskóla
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við  
 aðra sérfræðinga
• Þekking og reynsla af PMT-FORELDRAFÆRNI mikilvæg

Allar upplýsingar um störfin veitir Eiríkur Þorvarðarson, yfir-
sálfræðingur í s. 585 5800 netfang eirikurth@hafnarfjordur.is 
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní  201.

Laun og kjör fara eftir samningum stéttarfélags sálfræðinga 
við launanefnd sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða tæknimenntaðan aðila 
í vinnu við að þjónusta siglingar- og fiskileitartæki og annan 
tengdan búnað.
Brúin ehf starfar í þjónustu við sjávarútveg og er með starfstöð á 
Akureyri. Óskað er eftir vönum aðila sem getur unnið sjálfstætt og 
í teymi með öðrum.

Nánari upplýsingar veitir Finnur í síma 8945572.
Umsóknir skulu sendar á netfangið finnur@bruin.is eða í 
pósti á: Brúin ehf. Baldursnesi 4, 603 Akureyri.

RAFEINDAVIRKI

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Álfhólsskóli auglýsir lausar stöður 
í sérdeild fyrir einhverfa.

Álfhólsskóli  óskar eftir að ráða þroskaþjálfa, 
sérkennara og stuðningsfulltrúa í sérdeild fyrir 
einhverfa. Ráðningartími er frá 1. ágúst 2011.

• Þroskaþjálfari – 100% starfshlutfall
• Sérkennari – 100% starfshlutfall

Krafa er gerð um þroskaþjálfamenntun eða 
sérkennsluréttindi, reynslu af kennslu barna með 
einhverfu og þekkingu á kennslufræði TEACCH

• Stuðningsfulltrúi – 50-100% starfsflutfall

Krafa er gerð um góða almenna menntun, sjálfstæði 
í vinnubrögðum, hæfni í mannlegum samskiptum, 
þolinmæði og umburðarlyndi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ eða Starfsmannafélags 
Kópavogsbæjar.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum 
Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2011.
Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri í 
síma 570-4150 og 863-6811

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Frá Álfhólsskóla

Sanco Shipping AS is an offshore shipping company 
located in a new and modern office building in 
Gjerdsvika on the west coast of Norway.  
The operations are international with ships operating 
world wide. The company has the management for 5 
sailing ships, and a seismic ship under construction is 
to be delivered in 2013.

As our QHSE Manager is leaving us, we are 
searching for a qualified person to replace him.

QHSE Manager
Central tasks and area of responsibility:
• Maintenance and development of the company’s  
 control system for quality, health, safety and 
 environment.
• Planning, coordinating and implementing internal  
 and external revisions.
• Identify and monitor changes in requirements 
 and regulations. 
• Follow up injuries, incidents and situations and, if  
 necessary, carry out internal investigation.
• Report internally, and to clients and authorities.
• Other responsibilities naturally sorted under 
 this position.

Qualifications:
• Experience from corresponding position.
• Relevant HMS-competence.
• Good knowledge of English, both written and  
 spoken, is highly required. 
• Capacity for working structured and independent.
• Take an interest in and knowledge of using PC.

We can offer competitive conditions in an exciting 
and attractive place of employment in a sometimes 
hectic environment.

Questions can be directed to:
Ivar Slettevoll,  +004770026391 /  +00479570603 
or e-mail ivar@sanco.no.
  
Written application with CV to be delivered 
before June 30th, 2011.

*****************************************************
Sanco Shipping AS

Industriparken, N-6083 Gjerdsvika, Norway
Telefon: 70026390.  www.sanco.no

Sérfræðingur 
á skattasviði

Við erum að stækka hópinn og leitum að metnaðarfullum 
og framsýnum einstaklingi á skatta- og lögfræðisvið. 

Á sviðinu starfa um 20 sérfræðingar sem sinna fjölbreyttri 
skattaráðgjöf og lögfræðiþjónustu fyrir viðskiptavini 

okkar.  Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og góða samstarfshæfileika. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsókn ásamt ferilskrá sendist með 
tölvupósti til Andrésar Guðmundssonar, 

starfsmannastjóra, á netfangið 
agudmundsson@kpmg.is. Nánari 

upplýsingar veitir Andrés í síma 545 6077.  

Umsóknarfrestur er til 8. júlí nk. og fyllsta 
trúnaðar er gætt varðandi allar umsóknir, 

fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. 

kpmg.is

FFélagsþjónusta Sandgerðisbæjar, 
GGarðs og Voga  

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga 
óskar eftir að ráða forstöðumann fyrir 
skammtímavistunina Heiðarholt í Sveitarfélaginu 
Garði. 
 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið 

Stjórnun og starfsmannahald 
Umsjón með faglegu starfi 
Þátttaka í þróun þjónustu sveitarfélaganna 
á sviði málefna fatlaðs fólks 

 
Leitað er að einstaklingi sem hefur: 

menntun á sviði félags-, mennta- eða 
heilbrigðisvísinda 
reynslu á sviði málefna fatlaðra 
skipulagshæfileika, frumkvæði og leikni í 
mannlegum samskiptum. 

 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttafélag. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2011 
 
Upplýsingar veitir R. Helga Guðbrandsdóttir 
ráðgjafaþroskaþjálfi, rhelga@sandgerdi.is í síma 420 
7555. 
 
Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
kristin@sandgerdi.is eða á heimilisfangið Varðan, 
Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði. 
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Framkvæmdastjóri Landverndar
Umhverfisverndarsamtökin Landvernd auglýsa starf 
framkvæmdastjóra samtakanna laust til umsóknar. Ráðið 
verður til hálfs árs frá 1. september næstkomandi með 
möguleika á áframhaldandi ráðningu. Framkvæmdastjóri 
Landverndar sér meðal annars um daglega stjórn sam-
takanna, framkvæmd starfs- og fjárhagsáætlana, fjáröflun 
og hefur umsjón með gerð umsagna og álitsgerða. Gerð 
er krafa um háskólamenntun og áhuga á umhverfis-
málum. 

Hlutverk Landverndar er að standa vörð um íslenska 
náttúru og vera virkur þátttakandi í stefnumótun, fræðslu 
og upplýstri ákvarðanatöku í málum er varða land-
notkun, auðlindir og umhverfi. Fjöldi félaga og einstak-
linga á aðild að Landvernd. Nánari upplýsingar um 
Landvernd er að finna á heimasíðunni landvernd.is. 

Fyrirspurnir berist Guðmundi Herði Guðmundssyni, 
formanni Landverndar á netfangið 
gudmundur@landvernd.is. Umsóknum skal skilað í 
tölvupósti á sama netfang, ásamt ferilskrá og greinargerð 
er lýsir hvers vegna umsækjandi sækir um starfið og hví 
hann telur sig vel til þess fallinn að gegna því.

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2011. 

Tæknisvið Icelandair á Keflavíkurflugvelli leitar 
að öflugum liðsmanni til starfa í innkaupadeild 
fyrirtækisins á þjónustusviði.  

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf 
í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og framúrskarandi vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Liðsmanni með ríka þjónustulund sem hefur áhuga 
á að ná góðum árangri í starfi og gaman af að vinna 
sem hluti af öflugri liðsheild.   

STARFSSVIÐ

I Viðskiptastjórn
I Umsjón með öflun og dreifingu varahluta
I Eftirlit með varahlutareikningum 

HÆFNISKRÖFUR

I Háskólamenntun á sviði viðskipta, 
 tækni/verkfræði eða flugvirkjamenntun
I Áhugi á flugstarfsemi 
I Góð enskukunnátta
I Góð tölvukunnátta og hæfni að tileinka sér nýjungar 
I Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn til og með 3. júlí. 

Fyrirspurnum svara:

Jens Þórðarson, sími 425 0199, jensth@its.is
Kristín Björnsdóttir, sími 505 0155, stina@icelandair.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 5
55

05
 0

6/
11

ÞJÓNUSTUSTJÓRI

HJÁ ICELANDAIR TECHNICAL SERVICES

ÖRUGGLEGA
Á RÉTTUM STAÐ

Við leitum að traustum og samviskusömum starfsmönnum í framtíðarstörf og í 
hlutastörf. Um er að ræða vaktstjórastöður og afgreiðslustörf á Shell og Stöðinni.
Við leggjum áherslu á að í störfin veljist glaðlegir og dugmiklir einstaklingar með 
ríka þjónustulund, sem eru reiðubúnir að leggja sig fram um að mæta kröfum og 
væntingum viðskiptavina okkar. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

Hægt er að sækja um hjá skeljungur.is. Umsóknarfrestur er til 5. júlí.
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Vaktstjórar og afgreiðslufólk

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: 

visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

s. Nánari upplýsingar á: 

Sérvörusvið Haga óskar eftir að ráða 
tímabundið frá 15.ágúst 2011 til 1.sept 2012

Fjárhags- og launafulltrúa
Starfshlutfall 100% 

Helstu verkefni:
• Bókun í fjárhagsbókhald og útreikningur launa
• Afstemmingar og uppgjörsvinna
• Skýrslugerð
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, eða mikil reynsla 
 af bókhaldsstörfum
• Reynsla af bókhaldsstörfum, launavinnslu 
 og uppgjörsvinnu.
• Reynsla af Navision
• Mjög góð þekking á Excel
• Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og  sveigjanleiki
• Brennandi áhugi á bókhaldi og launavinnslu

Sérvörusvið Haga er staðsett í Smáralind.  Þar starfa 
12 manns, birgðabókarar, fjárhagsbókarar og aðrir 
sérfræðingar sem sinna störfum fyrir Sérvörufyrirtæki 
Haga.  Sérvörufyrirtæki Haga eru:  Debenhams, Útilíf, 
Zara og Sólhöfn (Topshop, Dorthy Perkins, Evans, 
Oasis, Jane Norman,Karen Millen,Warehouse, Saints, 
Day) ), Samtals reka þessi fyrirtæki 22 sérvöru- og 
tískuvöruverslanir.

Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrá 
á Solveig@hbu.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 11.07.2011
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Kolabrautin, veitingastaður á 
fjórðu hæð í Hörpu tónlistarhúsi
óskar eftir að ráða 
framreiðslumeistara, faglærðan 
þjón  og aðstoðarmann í eldhús.

Um er að ræða störf á 
nútímalegum stað í hópi 
fagmanna í frábæru 
starfsumhverfi.

Umsóknir sendist á starf@kolabrautin.is
Upplýsingar veitir einnig  
Leifur Kolbeinsson í síma 898 1046.

Dvalar- og hjúkrunarheimilið 

Silfurtún

Hjúkrunarforstjóri
Starf hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunar-
heimilisins Silfurtúns í Búðardal er laust til 
umsóknar.  

Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunar-
fræði, nám og/eða reynsla í stjórnun er kostur.  
Ráðið verður í starfið frá 1. október 2011.  

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is eða á skrifstofu Dalabyggðar, 
Miðbraut 11, 370 Búðardal

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Pálsson sveitar-
stjóri í síma 430 4700

Við leitum að forstöðumanni olíudreifingar í krefjandi, áhugavert og gefandi starf.  
Forstöðumaður olíudrefingar ber ábyrgð á allri olíudreifingu félagsins á Íslandi 
og er næsti yfirmaður framkvæmdastjóra rekstrarsviðs.  Leitað er að öflugum og 
jákvæðum einstaklingi sem sýnt getur frumkvæði og drifkraft, er talnaglöggur og 
hefur reynslu í mannahaldi auk þess að vera hæfur í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:

• Fjárhagsleg og rekstrarleg ábyrgð á allri olíu- 
dreifingu félagsins á landi 

• Dagleg umsjón með dreifingu og stjórnun starfs-
fólks 

• Mótun á stefnu og sýn olíudreifingarinnar 

Menntun og hæfniskröfur:

• Háskólagráða í verk-, tækni- eða viðskiptafræði 

• Frumkvæði og samskiptahæfileikar  

• Góð mannleg samskipti 

• Stjórnunarhæfileikar, skipulagshæfni og öguð 
vinnubrögð   

Nánari upplýsingar veitir Mannauðssvið og umsóknum skal skilað inn til starf@skeljungur.is merkt 
Forstöðumaður olíudreifingar. Umsóknarfrestur er til  5. júlí.
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Forstöðumaður olíudreifingar 
Skeljungs

Verkfnisstjóri landsskipulags
Hjá Skipulagsstofnun er laus til umsóknar ný staða 

verkefnisstjóra landsskipulags. 

Verkefnisstjóri hefur umsjón með gerð tillögu að landsskipulags-
stefnu skv. nýrri skipulagsreglugerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og framhaldsmenntun í skipulagsfræði eða öðrum  
 greinum sem tengjast stefnumótun, áætlanagerð og samráði.
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð. Hæfni til að vinna sjálfstætt  
 og með öðrum.
• Frumkvæði og hæfni til að leiða vinnu við fjölbreytt verkefni í  
 samráði við hagsmunaaðila.
• Þekking á landfræðilegum upplýsingakerfum.

Æskilegt er að nýr starfsmaður geti hafið störf 1. september 2011.

Laun eru skv. gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutað-
eigandi stéttarfélags.

Umsóknir skal senda til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 
Reykjavík eða á skipulagsstofnun@skipulagsstofnun.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2011.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Thors í síma 595 4100 eða 
stefan@skipulagsstofnun.is.

Framhaldsskólakennari 
í stærðfræði

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
framhaldsskólakennara (sbr. lög nr. 87/2008) í 
stærðfræði.

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf 
í stærðfræði eða skyldum greinum og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Umsækjandi þarf að geta kennt bæði 
byrjendum og lengra komnum. Launakjör fara 
eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og  
stofnanasamningi MK. 

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yfirlits um 
fyrri störf. Umsókn skal senda til skólameistara 
(margret.fridriksdottir@mk.is).

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu 
www.mk.is. Frekari upplýsingar um starfið 
veita skólameistari, Margrét Friðriksdóttir og 
aðstoðarskólameistari Helgi Kristjánsson í síma 
594 4000. 
 
Skólameistari
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Rafiðnaðarmaður
RARIK óskar eftir rafvirkja í vinnuflokk Fram-
kvæmdasviðs fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér 
er um fjölbreytt starf að ræða við nýbygg-
ingar, breytingar og viðhald á dreifikerfi 
fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

Almenn störf við dreifikerfi 
fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun

Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af rafveitustörfum

Nánari upplýsingar veita Sturla Rafn 
Guðmundsson deildarstjóri Framkvæmda-
sviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri í 
síma 528 9000. Vinsamlegast sendið skrif-
legar umsóknir til starfsmannaþjónustu 
fyrirtækisins fyri 5. júlí n.k.

RARIK ohf. er í eigu ríkisins, en er rekið sem opinbert hlutafélag. 
Hlutverk RARIK er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og 
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, 
aðalskrifstofur eru í Reykjavík og um 25 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breytt um landið.

Hótel Hellnar Snæfellsnesi óskar eftir 
starfsfólki í eftirtalin störf:

 
 •  Gestamóttaka
 •  Herbergisþernur 
 •  Þjónusta í veitingasal og bar
      
Starfsreynsla æskileg. Góð laun í boði 

Nánari upplýsingar gefur Hjalti Sverrisson í síma  562 5100, um-
sóknir má einnig senda í tölvupósti á póstfangið: hotel@hellnar.is

Kjötstjóri og afgr.fólk óskast til starfa
 

Kjötstjóri: Um er að ræða yfirumsjón með kjötborði, 
innkaupum ofl.

Afgreiðsla/áfylling: Um er að ræða fullt starf og/eða 
hlutastarf. 

Melabúðin er kaupmannsbúð þar sem áhersla er lögð á 
gæði, úrval og þjónustu.
Ath. Um er að ræða framtíðarstörf, ekki sumarstörf. 
Frekari upplýsingar gefur verslunarstjóri. Melabúðin, 
Hagamel 39, s:551-0224 melabudin@thinverslun.is

Framkvæmdastjóri ÆSKÞ
 
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar ÆSKÞ auglýsir 50% stöðu 
framkvæmdastjóra frá 1. september n.k. 
 
ÆSKÞ eru frjáls félagasamtök æskulýðsfélaga kirkjunnar. 
ÆSKÞ stendur fyrir fjölbreyttum æskulýðsviðburðum og eru 
málsvari æskulýðsstarfs innan íslensku Þjóðkirkjunnar. 
 
Starfsstöð sambandsins verður í Reykjavík. Menntunar og 
hæfniskröfur eru háskólamenntun sem nýtist í starfi og 
víðtæk reynsla af æskulýðsstarfi. Framkvæmdarstjóri er 
starfsmaður stjórnar ÆSKÞ.
 
Starfið felur í sér.
  • Daglegan rekstur og umsýslu sambandsins.
 • Gerð fjárhagsáætlana og öflun styrkja.
 • Samskipti við aðildarfélög og samstarfsaðila.
 • Málsvörn fyrir ungt fólk í kirkjunni.
 
Fyrirspurnum má beina til Sigurvins Jónssonar gjaldkera 
sambandsins á póstfangið sigurvin@aeskth.is.
 
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2011. Umsóknir má senda 
merktar Framkvæmdastjóri ÆSKÞ til Neskirkju við Hagatorg, 
107 Reykjavík.
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Icelandic 
Meteorological Office

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu 
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250 
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yfir verkefni eldri 
stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Verkefnisstjóri á sviði 
umhverfismála
Veðurstofa Íslands leitar að verkefnisstjóra til starfa við verkefni 
tengd umhverfismálum. Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt 
framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu Íslands starfa tæplega 
40 manns m.a. við gagnavinnslu og rannsóknir á helstu eðlisþáttum 
jarðar, þ.e. lofti, vatni, snjó og jöklum, jörð og hafi. Má þar nefna 
verkefni er tengjast veður- og loftslagsrannsóknum, jökla- og 
vatnafræði, jarðskjálftafræði og ofanflóðum.

Hlutverk
Umsjón með verkefnum 
er tengjast umhverfis-
rannsóknum, þar með talið 
umsjón með stefnumótun, 
gæðamálum og áætlanagerð 
í málaflokknum
Verkefnisstjórn og sérfræði-
vinna innan verkefna 
tengdum innleiðingu 
vatnatilskipunar Evrópu, 
bæði hvað varðar vinnu við 
uppsetningu upplýsingakerfa 
og skilgreiningu vatna- og 
vistfræðilegra kerfa 
Verkefnisstjórn og sérfræði-
vinna innan verkefna 
tengdum rannsóknum og 
langtímavöktun á umhverfis-
efnaferlum

Hæfniskröfur
Háskóla- og framhaldsnám 
á sviði raunvísinda eða 
verkfræði
Farsæl reynsla í 
verkefnastjórnun nauðsynleg
Færni í mannlegum 
samskiptum
Skipulögð og fagleg 
vinnubrögð, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi
Hæfni til að vinna sjálfstætt 
og í hópi
Góð færni í íslensku og ensku.
Þekking og/eða reynsla af 
opinberri stjórnsýslu er kostur

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Borgar Ævar Axelsson
mannauðsstjóri Veðurstofu Íslands
borgar@vedur.is / 522 60 00

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2011

Umsókn sem greinir frá menntun, reynslu og fyrri störfum skal 
berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík eða 
í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „Verkefnisstjóri 
á sviði umhverfismála”.

www.vedur.is 522 60 00

   

 www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Vilt þú vinna í spennandi og krefjandi umhverfi þar 
sem lögð er áhersla á að vinna að því að byggja 
upp skemmtilegt starf með börnum á aldrinum 
18 mán.- 6 ára.

Hugmyndafræði leikskólans Rjúpnahæðar byggir á 
hugsmíðahyggju og meginmarkmið okkar er sjálfræði. 
Við vinnum með hugtök sem snúa að lýðræði, 
sjálfsbjargarviðleitni, sjálfstæði o.fl. Leikskólinn 
Rjúpnahæð stendur við Rjúpnasali í Salarhverfi í 
Kópavogi. Leikskólinn tók til starfa 1. júlí 2002 og er 
sex deilda, þrjár yngri deildir og þrjár eldri deildir, 119 
börn samtímis i leikskólanum.

Laus er :
• 100 % staða deildarstjóra frá 15. ágúst 
• 100 % staða leikskólakennara frá og með 
 1. sept. 2011, vinnutími er sveigjanlegur. 
Heimasíða http://rjupnahaed.kopavogur.is/

Upplýsingar veita Hrönn Valentínusdóttir, leikskólastjóri 
og Vigdís Guðmundsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 
5704240 eða 8402684.
Einnig má senda fyrirspurnir á rjupnahaed@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí 2011

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á rafrænt á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Leikskólinn Rjúpnahæð 

 

Fræðslusvið Hafnarfjarðar
Talmeinafræðingur

Staða talmeinafræðings á Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar er laus til umsóknar.  

Meginverkefni: 
• Fagleg forysta í málefnum varðandi málþroska og 
 talmeinaþjónustu barna.
• Greiningar barna í leik- og grunnskólum.
• Ráðgjöf til starfsfólks leik- og grunnskóla.
• Ráðgjöf til foreldra.
• Fræðsla af ýmsu tagi.
• Samskipti við aðrar stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Prófgráða í talmeinafræðum og löggild starfsréttindi. 
• Reynsla af starfi með börnum æskileg.
• Lipurð í samskiptum og samstarfsvilji.
• Sýni frumkvæði og ábyrgð.

Talmeinafræðingur mun starfa í teymi fagfólks á Skóla-
skrifstofunni sem sinnir margvíslegri sérfræðiþjónustu við 
nemendur í leik- og grunnskólum.

Ráðið verður í starfið frá og með næsta skólaári til eins árs 
með möguleika á framlengingu ráðningar að þeim tíma 
liðnum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, 
sviðsstjóri fræðslusviðs í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og greinargerð 
um faglegar áherslur í starfi berist Skólaskrifstofu Hafnar-
fjarðar, Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður fyrir 30. júní 2011.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um  stöðuna.  Laun og kjör 
eru samkvæmt samningum viðkomandi stéttafélags.

Sviðsstjóri fræðslusviðs

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Boltagerði við Borgaskóla Vættaborgum 9, 112 
Reykjavík.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 28. júní 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 12. júlí 2011 kl. 11:00, 
í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustu-
ver.

12663

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

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í hreinsun 
á fráveitukerfi  Kópavogsbæjar  2011 – 2013.

Í verkinu fellst hreinsun valinna og tilfallandi fráveitulagnakafla, 
niðurfalla, fastefnagildra við dælustöðvar og myndun hreinsaðra 
lagna ásamt hreinsun rotþróa í Kópavogi.

Útboðsgögn  verða seld á kr. 5.000 frá og með mánudeginum 
27. júní 2011 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).

Tilboðum skal skila til þjónustuvers Kópavogs, Fannborg 2,  12. júlí  
2011 fyrir  kl. 11:00   og verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska.

Auglýsingasími
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BEAUTY WORLD 
KYNNIR!

Beautyworld mun hefja kennslu í snyrtifræði þann 8. ágúst næstkomandi.

Nýr og spennandi skóli á framhaldsskólastigi, sá fyrsti sinnar tegundar í vistvænu umhverfi.

Skólinn er viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu og námið lánshæft hjá LÍN.

Staðsetning skólans ásamt aðbúnaði er til fyrirmyndar.

Skólastjóri skólans er Kristín Sævarsdóttir, snyrtifræðimeistari, 
kennari með  framhaldsskólakennsluréttindi.

Yfirkennari skólans er Stefanía Marta Katarínusardóttir, snyrtifræðingur og kennari. 

Allir nemendur á fyrstu önn fá glæsilegan nemendapakka að gjöf.

Umsóknum og fyrirspurnum er svarað í síma 510-8080 alla virka daga 
frá kl: 10-16, eða með tölvupósti á skoli@beautyworld.is

Beautyworld
Höfðabakka 9
110 Reykjavík

sími 510-8080
www.beautyworld.is
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Vitra er húsgagnafyrirtæki sem stofnað var árið 1950 
af hjónunum Willi og Eriku Fehlbaum. Þau byrjuðu 
með húsgagnaverslun í Basel sem síðan óx með 
árunum. Synir þeirra tóku við fyrirtækinu á níunda 
áratugnum og stýra því í dag.

Vitra hefur einkarétt á framleiðslu margra helstu 
gullmola hönnunarsögunnar. Sem dæmi má nefna 
að þeir framleiða alla hönnun hjónanna Charles og 
Ray Eames fyrir utan Bandaríkjamarkað. Vitra á einnig 
framleiðslurétt á hönnun hins franska Jean Prouvé 
sem var helsti hönnuður Frakklands á árum áður.  
Einnig má geta farsæls samtarfs Vitra við alla helstu 
hönnuði í húsgagnaiðnaðinum í dag og kemur árlega 
röð nýjunga frá þessu öfluga fyrirtæki.

HVAÐ ER VITRA?

Á landamærum þriggja landa, 
Sviss, Þýskalands og Frakklands, 
eru höfuðstöðvar Vitra húsgagna-
framleiðandans. Þar eru verksmiðj-
ur og skrifstofur sem þætti almennt 
ekki í frásögu færandi. Það sem 
gerir þessa verksmiðjuþyrpingu 
einstaka er arkitektúrinn sem hefur 
verið unninn 
gaumgæfi-
lega og af 
einstakri 
natni. Í kjöl-
far mikils 
bruna sem 
átti sér stað 
hjá Vitra 
árið 1981 var 
ákveðið að end-
urbyggja verk-
smiðjusvæðið. Í 
stað þess að endurreisa hefðbundn-
ar verksmiðjubyggingar var ákveð-
ið að bjóða þekktum arkitektum til 
verksins til að byggja upp menn-
ingar- og arkitektúrsvæði. Sérstök 
áhersla var lögð á að velja erlenda 
arkitekta enda áttu byggingarn-
ar ekki að vera einkennandi fyrir 
staðsetninguna á nokkurn hátt held-
ur frekar að sýna margbreytileika í 
hönnun og sköpunargleði.   

Niðurstöðurnar komu skemmti-
lega á óvart og sá Nicholas Grims-

haw um aðalskipulag svæðisins. 
Önnur kynslóð tók við fyrirtækinu 
og árið 1984 var reistur skúlptúr 
eftir Claes Oldenburg sem leiddi til 
samstarfs Vitra við Frank Gehry. 
Hann teiknaði hönnunarsafn Vitra 
og þótti það tímamótaverk enda 
fyrsta bygging Gehrys í Evrópu.  
Hönnunarsafnið er hið fyrsta sinn-
ar tegundar í heiminum og er orðið 
rúmlega tvítugt í dag.

Í kjölfar safnins bættust við 
slökkvistöð hönn-

uð af Zaha Hadid, 
ráðstefnusalur 
ef t i r  smek k 
Tadao Ando, 
bensínstöð Jean 
Prouvé, kúlu-
hús Buck-
minster Full-
er, strætó-
stoppistöð 
Jespers 

Morrison og svona 
má lengi telja.

Lengi vel bættist svo ekki neitt 
hús í safnið en í fyrra kom Vitra 
enn og aftur á óvart með frábæru 
sýningarsvæði fyrir heimilislínuna 
þeirra Vitra Home í húsi sem nefn-
ist VitraHaus. Í þetta skiptið var 
leitað til heimamanna, arkitekta-
stofunnar Herzog & DeMeuron í 
Basel og tókst frábærlega vel til.
Árlega heimsækja rúmlega 100,000 
manns Vitra Campus svæðið og 
hægt er að fá leiðsögn á ýmsum 
tungumálum. 

Heillandi 
heimur Vitra
● Vitra hönnunarfyrirtækið er langt frá því að teljast hefð-
bundið hönnunarfyrirtæki.

Barnaleikfang 
Eames hjónanna 

í nýstárlegri 
útfærslu.

Útsýnið úr húsi Herzogs 
& De Meurons er ein-

stakt.

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

Hús Herzogs & DeMeurons byggir á hefð-
bundinni húsagerð sem einkennir Basel, 

en hér er nokkrum húsum staflað upp.

Húsgögn og klukkur 
Georgs Nelson njóta 
sín vel í VitraHaus.

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Þú færð Fréttablaðið á 29 stöðum á Vesturlandi. 

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt 

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is 

eða fengið það sent með tölvupósti daglega. Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Vesturlandi

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið

Bónus, Ísafirði
Samkaup Úrval, Ísafirði
Olís, Bolungarvík
Samkaup Úrval, Bolungarvík
N1, Hamona, Þingeyri

N1 verslun, Akranesi
Bónus, Akranesi
Olís, Akranesi
Krónan, Akranesi
Samkaup Strax, Akranesi
Bónus, Borgarnesi 
Olís, Borgarnesi
Samkaup Úrval, Borgarnesi
Samkaup Hyrnan, Borgarnesi
Verslunin Baulan, Borgarnesi
Háskólinn Bifröst,  Borgarfirði
Samkaup Strax, Bifröst, Borgarnesi

Þjónustumiðstöð Vegamót 
Hönnubúð, Reykholti, Borgarfirði
Bónus, Stykkishólmi
Olís, Stykkishólmi
Hrannarbúðin, Grundarfirði
Samkaup Úrval, Grundarfirði
N1, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
N1, Hraðbúðin Hellissandi
Samkaup Strax, Búðardal
N1, þjónustustöð, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði
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HEIMA VIÐ

heimili& 
hönnun

Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir 
vöruhönnuður rekur vefversl-
unina Verkshop á Facebook 
ásamt manni sínum Ragnari Frey 
en þar er að finna vörur eftir þau 
hjónin auk annarra skemmtilegra 
hluta.

Síðasti hlutur sem ég keypti mér 
er eftirprent af málverki af Stór-
fæti (Yeti) eftir listateymið Apak. 

Eftirlætis húsgagnið mitt er senni-
lega gamli, guli Eames-stóllinn 
sem ég fann á spott-
prís á Craigslist 
þegar ég bjó í 
Michigan. 

Stofan mín 
væri ekki eins 
án hundsins míns 
sem sefur allt-
af á sama stað 
í sófanum. Það getur verið 
mjög róandi að sitja í stofunni og 
hlusta á hana hrjóta.

Næsta framkvæmd í húsinu verð-
ur eldhúsið og taka geymsluna í 
gegn. 

Uppi á vegg hang-
ir málverk af litlu, 
loðnu kríli eftir Söru 
Riel sem maður-
inn minn gaf mér í 
jólagjöf fyrir tveim-
ur árum. Verkið er 
málað í botninn á 
gamalli skúffu sem 
gefur því skemmti-
lega dýpt. 

RAGNHEIÐUR ÖSP SIGURÐAR
DÓTTIR VÖRUHÖNNUÐUR

3.-5. JÚNÍ Grindavík           
10.-11. JÚNÍ  Selfoss  
17.-18. JÚNÍ  Hrafnseyri
24.-25. JÚNÍ Garður 
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
15.-16. JÚLÍ  Flúðir
22.-23. JÚLÍ Fáskrúðsfjörður     
5.-6. ÁGÚST Dalvík
12.-13. ÁGÚST Hveragerði
20. ÁGÚST Reykjavík
26.-28. ÁGÚST Skaftahlíð

BYLGJULESTIN Í SUMAR

 VIÐ VERÐUM
Í GARÐI

UM HELGINA
á Sólseturshátíð

VIÐ

UM
á á

 

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með Hemma Gunn og 
Svansí á Bylgjunni. Boðið verður upp á frábær tónlistaratriði 
og uppákomur fyrir alla fjölskylduna.

Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Arnfirðingum og öðrum gestum 
frábærar móttökur um síðustu helgi. Nú um helgina verður 
Bylgjulestin á Sólseturshátíð í Garði.
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Sjálfskipting óskast í Mitsubishi 
Lancer(framhjóladrifs) 1600cc ‘98. S: 
615-1779

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.

Varahlutavaktin
er þjónsuta með notaða varahluti í 
bíla. Vorum að opna á Eldshöfða 6 
(Gamla Vaka). Allir velkomnir. Uppl. í 
s. 555 6666

 Bílaleiga

9 manna hópferðabíll til leigu. 
Bílaleigan Jökull s: 571 2240.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 699 6069 & 663 
5315.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþri f ,  gól fbónun, 
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða 
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is 
S. 772 1450

 Garðyrkja

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

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

Er öspin til ama ?
Sérhæfðir í trjáfellingum. 
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

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.

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

Tek að mér alla jarðvinnu. Drenlagnir, 
hellulagnir og allan almennan 
lóðafrágang. 30 ára reynsla. Þorgeir s. 
696 9932 / jakvaett@simnet.is

GARÐSLÁTTUR,MOSATÆTING Við 
sláum ekki bara gras, við gerum það 
flott líka. S. 896 19 33

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

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Málarameistari á lausu. 898 9068

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 611 7737.

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum inni og úti, 
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Öll viðhaldsþjónusta fasteigna ásamt 
ný framkvæmdum, Sumarhúsasmíði 
og sólpallagerð. Uppl í síma 820 0122 
eða 897 4720

Parketslípun - 
Sólpallaslípun

Föst verðtilboð. Fm-verð fá 2.200 kr + 
vsk. S. 777 4014 Örn Geirdal.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

 Tölvur

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

 Nudd

NEW!! LUXURY HIGH LEVEL MASSAGE, 
IN DOWN TOWN ANYTIME !s.899 5836

THE NEW SPANISH!! Experient Massage 
in Reykjavik Any Time 8236377

Fantastic Whole Body Massage. Check 
a Girl From Czech!. Only for weekend. 
S.692 2126, ALENA

 Spádómar

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

 Múrarar

Múrarar eða menn vanir múrverki og 
viðgerðum óskast til vinnu. Uppl. í s. 
860 3600

Múrarameistari geta bætt við sig 
verkefnum. Góð verð í boði. S. 611 
7737.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! S. 
663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Trésmíði

E. Sigurðsson ehf
Tek að mér viðhaldsvinnu, gifsvinnu 
og alla almenna trésmíðavinnu s: 
6918842.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Keiko hús
Til sölu Keiko húsið. ca 25 fm einangrað 
plasthús með tvöföldum botni. Tilboð 
óskast. svanjon@simnet.is, simi 892 
7145.

Til sölu lítið notaður og vel með farin 
MPT 18 hp sláttutraktor með safnkassa 
aftan á. Á sama stað er til annar 
minni og eldri sláttutraktor einnig með 
safnkassa aftan á. Uppl í s 863 1291

Geðveikt flottur tískufatnaður frá 
Ungverjalandi, tösku, belti,gallabuxur 
og toppar. Verð frá 2000 kr uppí 7000 
kr. Uppl. í s. 698 4762

Úrval af girðingaefni til sölu. Hér er um 
góða vöru að ræða á góðu verði. ÍsBú / 
Síðumúla 31, 3 hæð / Sími 5629018 / 
isbu@isbutrade.com / www.isbutrade.
com

Mjög vandað 180 m2(12x15m) 
stálgrindarhús. Innkeyrsludyr(með 
gönguhurð) 4x4 m. Lofthæð 
6m. Hannað fyrir norðlægar 
veðurfarsaðstæður. Klætt með mjög 
sterkum tvöföldum PVC tjalddúk. Ytri 
klæðning 550 g/fm. Hitunarbúnaður, 
ljós, loftræstiviftur og rafmagnstafla 
fylgja. Uppl í síma 897 3154.

Töskur Töskur
30% afsl. af öllum töskum til 1. júlí 
Opið til 22 virka daga, 20 laugard. og 
18 sunnudaga. Súpersól Hólmaseli 2 
567-2077 587-0077 Erum á facebook.

Bilaður kanadískur heitur pottur til 
sölu. Stærð 203x193 cm í viðarkassa. 
Ragmagnshitun og 8.stútar. Leki í 
rörakerfi utan við pottinn sjálfan vegna 
frosts. Er í Reykjavík inná lóð. V. 275 
þús. Nánari uppl. í s. 895 5354

Sky afruglari til sölu á 20þ.kr. uppl í s: 
557 2695

Hrafnabjörg, vatnslitamynd Ásgríms 
Jónssonar 96x75 cm. Verðmat 1700 
þkr. Netfang: stampur@visir.is. Sími 
864 7417.

Heima er bezt tímarit-þjóðlegt 
og fróðlegt. s. 553 8200 - www.
heimaerbezt.net

Evrur til solu. Simi: 0031627829274

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.

www.kaupumalltgull.is

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

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.

Vantar brettarekka hæð 3-5m. Uppl. 
s. 660 6111

Óska eftir kæliskáp í húsbíl, electrolux, 
upplýsingar í síma 847-9874.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

Til sölu timbur 2x4 mest af 3m. Ath. 
Farangursbox óskast. Uppl. í s. 893 
5235.

Óska eftir timbri 1”x6” Áttu 100, 500 
eða 1000 m. eða meira. Uppl. í síma 
892-2221

 Verslun

Skiptu um tösku um leið og þú 
skiptir um föt. 
Sjá vefinn: www taska.is

 Heilsuvörur

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

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

Heilsuvörur Herbalife, frí ráðgjöf. 
8918902 asta@dagamunur.is www.
dagamunur.is

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

 Fæðubótarefni

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

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

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

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Yndislegir hreinræktaðir dverg 
Schnauzer hvolpar til sölu. Tilbúnir til 
afhendingar. Ættbókafærðir, örmerktir, 
heilsufarsskoðaðir og búnir að fara í 
fyrstu sprautu. Frekari uppl í s. 861 1552

Rottweiler hvolpar til sölu! Afh. 
heilsufarssk, örmerktir og með ættbók. 
S. 6623860

Border Collie hvolpur 
til sölu

Undan margverðlaunuðum foreldrum. 
Blíður og góður. Örmerktur,bólusettur 
með ættbók frá Hundaræktarfélagi 
HRFÍ. Uppl í 696 1196 og jorunn@
veb.is.

Gullfallegur 3 mán Golden Retriever 
hvolpur til sölu verðhugmynd 80 - 100 
þ.kr. uppl: 659 7259.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Íbúð í boði
Glæsileg þriggja herbergja íbúð á 
besta stað í Vesturbænum til leigu frá 
1.júlí 150.000 kr á mán. langtímaleiga. 
Íbúðin leigist með eða án húsgagna 
ásamt ísskáp, þvottavél og þurkara. 
Áhugasamir hafi samband á tölvupóst 
maderb@gmail.com

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.

Geymsla, lager eða atvinnuhúsnæði, 
130fm á fyrstu hæð, leigist allt eða í 
minni einingum. Tvær hurðir og góð 
aðkoma í Súðavogi 7. Uppl: 896 2362

Til leigu 80 fm 3.herb kjallaraíbúð í 
Hlíðum frá 1.júlí. Húsgögn í stofu geta 
fylgt. Uppl. í s. 895 5354 eða sendið 
fyrirspurn á kaaber@internet.is

4 herb. 98m2 Íbúð í 109 Til leigu frá 1. 
júlí í amk. 1 ár. Uppl. í síma 696 4777

3 herb. íb. (langtímal.). M. geymslurisi. 
2 samliggjandi stofur, svefnherb. m. 
skápum. Ca 70fm. V/Hringbraut 220 
Hfj. S. 661 0794.

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur húsgögn 
fylgja verð 45.000 Uppl. í síma 895 
0482.

Húsnæði í boði án greiðslu. Ef þú ert 
komin á eftirlaun og sæmilega hress 
býðst þér að búa með eldri konu í 
þriggja herbergja íbúð leigufrítt gegn 
því að aðstoða hana við sjálfstæða 
búsetu. Upplýsingar í síma 898-2988 á 
skrifstofutíma.

2 - 3. herbergja íbúð, falleg sérhæð 
í miðbænum(101) leiguverð, 130þ 
upplýsingar í S: 896 3177

Til leigu 3 herb. íb. í blásölum frá 1.júl 
nk. Eingöngu reglusamir og reyklausir 
koma til greina. Langtímaleiga. Uppl: 
451 3356 alla daga & 893 1653 e.kl. 
19 á sunnud.

Til leigu 2herb íbúð í Kópav. c.a. 50fm 
Reglus. áskilin. V. 100 þ. hússj innif. 
Upplýsingar í 696 4950.

Herbergi til leigu í Stórholti, Rvk. Uppl 
í s. 895 8698

Snyrtileg 82 fm 2-3 herb íbúð í 
Grafarvogi til leigu. Suðursvalir, 
sérinngangur. Laus fljótlega. Uppl. í 
síma 860 8960.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði 
til langtímaleigu helst í víkur eða 
staðarhverfi. Upplýsingar í síma 824 
2356.

Par m. 2 börn óska eftir 3-4herb. íbúð 
í Sala-, Linda- eða Kórahverfi. Öruggar 
greiðslur og góð meðmæli. S: 691 
3889.

 Sumarbústaðir

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

Sumarbústaðarlönd 
til sölu.

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á 
Skeiðum, 19km austan Selfoss. 

Vegur, kalt vatn, rafmagn og 
sími að lóðamörkum. Lóðirnar 

eru frá 5000fm-11.600fm 
og kosta frá 1.800.000kr 
Sölusýning laugardag og 

sunnudag.
Hafið samband í síma 824 
3040 Hlynur. Heimsíðan er: 

www.kilhraunlodir.is

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

Sumarhúsalóðir
Langar þig í sumarhúsalóð í mannvænu 
umhverfi í Skorradal og jafnvel 
sumarhús með, kíktu þá á hálstak.
is eða hringdu í síma:896 5948 eða 
869 2900.

Til sölu, sumarbústaður á einkalóð 
í Kerhrauni, Grímsnesi. Upplýsingar: 
893-0993

Til leigu vel búinn 4 manna bústaður, 
92 km. frá Rvk. Heitur pottur. Vikuleiga. 
S. 895 9974.

 Atvinnuhúsnæði

Bílaverkst. til sölu. Af sérstökum 
ástæðum er bílaverkstæði Guðjóns á 
Patreksfirði til sölu. Verkstæðið hefur 
verið rekið af sama aðila í 37 ár. Uppl.
gefur Guðni s.893 4535

Til leigu CA 10fm skrifstofuherb/
vinnuherb. í Skútuvogi, annarri hæð. 
22þ. á mán. Hiti, rafmagn og ADSL 
innifalið. Uppl. í S. 864 1219

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

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

 Gisting

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sunddeild UMF Selfoss
óskar eftir að ráða þjálfara til 
starfa næsta vetur. Starfssvið 

þjálfara væri að: 

-sjá um þjálfun á elstu hópum 
deildarinnarásamt yfirumsjón 

með öllum hópum 

-halda utan um rafrænar 
skráningar á sundmót og 

árangur sundmanna 

-sjá um sundnámskeið í nafni 
deildarinnar Æskilegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af 

sundþjálfun og menntun á sviði 
íþróttafræði. Viðkomandi verður 

að geta unnið með börnum 
og unglingum og verið þeim 

fyrirmynd. 

Þekking á forritum frá Hy-tek 
er æskileg.

Umsóknir með upplýsingum 
um menntun og fyrri störf 
berist á netfangið sirry@

centrum.is fyrir 20.júlí 2011.

Úthringjarar óskast sem fyrst. Unnið 
er á vöktum virka daga(13-17 / 17-21), 
mæting amk 3 svar í viku. Þjálfun, 
aðhald og góð aðstaða. Tímakaup + 
góðir bónusar. Fólk með reynslu og 25 
ára+ gengur fyrir. Uppl. í s. 663 3480

Óskað er eftir matráð eða aðstoðar 
kokki í eldhús okkar sem allra fyrst, 
vaktavinna. Mikil vinna framundan, 
erum í Reykjavík. Uppl. í s. 895 5354 
eða kaaber@internet.is

Óska eftir að ráða duglegan starfskraft 
til starfa í sveit. Karl eða kona 25-45 
ára, um óákveðinn tíma. Æskilegt að 
viðkomandi sé með bíl. Uppl. í síma 
895 3389 frá kl 12-21.

óskar eftir að ráða bifvélavirkja 
og vana smurmenn á 
verkstæði félagsins á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Viðkomandi þurfa að vera 
áreiðanlegir, vandvirkir og 

þjónustulundaðir.
Nánari upplýsingar veitir 

Dagur Benónýsson í síma 440 
1030. Sótt er um starfið á 

www.n1.is

Tannlæknastofa í Hafnarfirði vantar 
aðstoðarmann tannlæknis í vinnu 2-3 
daga (mán.-miðv.) í viku. Viðkomandi 
þarf að geta byrjað fljótlega. Umsókn 
um vinnuna ásamt starfsferilskrá 
sendist á tölvupóstfangið jaxlinn(hjá)
jaxlinn.is. Skoðið heimasíðuna www.
jaxlinn.is

Bílaleiga í Grafarvogi óskar eftir 
starfskrafti í sumar til að þrífa, laga, 
afhenda og ná í bíla. Dugnaður, bílpróf 
og enskukunnátta. Umsóknir sendist á: 
info@vikingcarrental.is

Flutningaþjónusta Arnars ehf. óskar 
eftir bílstjóra með meirapróf til 
útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu. Um 
afleysingastarf er að ræða. Vinsamlega 
sendið umsóknir á hebra@simnet.is

Óskum eftir vönum smiðum eða 
smíðahópum. Íslensku kunnátta 
skilyrði. Uppl. veitir Ólafur í síma: 844 
5166.

Austurlenskur kokkur 
óskast

Það vantar duglegan kokk strax uppl á 
td@talnet.is

Veitingahús á Laugarvatni óska eftir 
starfskrafti í sal og eldh. Sumarvinna 
uppl: 6969696

Vanur gröfumaður óskast á 3,5t. 
beltagr. í ljósl.verk. frá 4.júlí í ca 2,5 
mán. Sendið uppl.á ljosleidir@gmail.
com

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

Starfsmaður óskst í afgreiðslu í söluturn 
miðsvæðis í Reykjavík. Æskilegt að hafa 
áralanga vinnureynslu. Upplýsingar í 
síma 692 0022.

CenterHotels /Miðbæjarhótel ehf óska 
eftir duglegu áreiðanlegu og stundvísu 
fólki í störf herbergjaþernu, umsjón 
morgunverðar og þvottahúss.Umsóknir 
sendist á Job@centerhotels.com

 Atvinna óskast

Vantar vinnu. Er með meiraprófi 
og eftirvagnaprófið.Endilega hafið 
samband i 7775569

 Viðskiptatækifæri

Til sölu eða leigu lítill skyndibitastaður. 
Gott tækifæri fyrir þann sem hefur 
áhuga á matreiðslu og vill skapa sér 
atvinnu með góðri framlegð. Sími 892 
4007

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Nikita Outlet. 22. Júní til 10 Júlí. Opið 
alla daga 14:00 til 19:00. Skipholt 25. 
Íslensk hönnun á frábæru verði.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Tvær nýjar upptökur!
Tvær heitar konur að leika sér, önnur 
yngri, hin nokkru eldri. Sögur Rauða 
Torgsins, s. 905-2002 og 535-9930, 
uppt.nr. 8472 (sú eldri) og 8207 (sú 
yngri).

Yndisleg kona
leitar góðrar stundar með karlmanni. 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000 
og 535-9920, augl.nr. 8346.

27 ára kona
mjög fallega vaxin, vill kynnast eldri 
manni. Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8931

Samkynhn. KK
Það er nokkuð um nýjar auglýsingar 
samkynhn. KK á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920.

Fasteignir

Til sölu teikningar, gluggar (ál/tré) og gler (gluggar glerjaðir).
Skipti á bifreið koma til greina.
Upplýsingar gefur Jóhann Ólafsson í 863-6323 eða 
johann@vidskiptahusid.is

Einbýlishús í funkisstíl 260 fm.



Asparás 7
210 Garðabær
Vönduð íbúð í Garðabæ

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 25.050.000

Verð: 34.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: GLÆSILEGA ÍBÚÐ Í GARÐABÆ MEÐ SÉR INNGANG.

Nánari  lýsing:  Flísalagt  anddyri.  Baðherbergi  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  einnig  er  vönduð  innrétting,
sturtuaðstaða og hornbaðkar. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Eldhús með vandaðri eikarinnréttingu
og granítborðplötum, gott skápapláss og vönduð heimilistæki.
Stofan  og  borðstofan  eru  björt  og  opin   með  útgengi  á  stórar  suðursvalir  með  fallegu  útsýni.  Flísalagt
þvottaherbergi innan íbúðar. Um er að ræða óvenjulega fallega eign á vinsælum stað þar sem stutt er í flest
alla  þjónustu,  skóla  og  leikskóla.  Allar  upplýsingar  gefa  Gunnar  Sverrir  í  síma  862-2001  eða  á
gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Dverghamrar 7
112 Reykjavík
Fallegt einbýli á einni hæð

Stærð: 214,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 41.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallegt 214,4 fm einbýlishús á einni hæð við Dverghamra í Grafarvogi
Anddyri með flísum. Gestasalerni flísalagt. Hol með parketi. Stofa með parketi og þaðan gengið út á verönd
og  út  í  fallegan  garð.  Fjögur  svefnherbergi,   gott  skápapláss  í  hjónaherbergi.  Eldhús  með  fallegri  hvítri
innréttingu, flísum á gólfi og borðkrók. Hátt er til lofts í húsinu og skipulag mjög gott. Baðherbergi er flísalagt
með góðri sturtu og hornbaðkari. Þvottahús með skápum við eldhús. Innbyggður góður bílskúr er í húsinu.
Húsið er timburhús með viðarklæðningu.
Fallegt einbýlishús á einni hæð í rólegri götu á góðum stað í Grafarvogi þar sem stutt er í flest alla þjónustu,
skóla og leikskóla. Allar upplýsingar gefa Gunnar Sverrir í síma 862-2001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór
Reynir í arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

8622001

Furuás 26
221 Hafnarfjörður
Gott fjölskyldu hús með útsýni

Stærð: 282 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2009

Fasteignamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á góðum stað  með miklu útsýni í Áslandinu í Hafnarfirði.
Húsið er byggt í funkísstíl og er á tveimur hæðum. Húsið er skráð um 282 fm þar af er bílskúrinn er skráður 44
fm.
Í  dag  er  eignin  tilbúin  til  innréttinga  án  gólfefna.  Lýsing  fullbúin.  Blöndunartæki  komin  inn  í  vegg  á
baðherbergjum og þvottahúsi. Að utan skilast húsið fullbúið með bílaplani og frágengri lóð að framan auk gróf
jafnaðari lóð að aftan. Komið er inn í rúmgóða forstofu. Þaðan er komið í miðrými þar sem stiginn liggur upp á
efri hæðina. Inn af því rými er stórt rými sem nýtist vel sem sjónvarpshol eða leikherbergi. Gott baðherbergi er
á neðri hæðinni. Á neðri hæðinni var gert ráð fyrir tveimur herbergjum. Innan gengt í bílskúr af neðri hæðinni.
Steyptur stigi er á milli hæðanna. Efri hæðin er gert ráð fyrir þremur góðum herbergjum. Stóru baðherbergi og
þvottahúsi. Eldhúsið er stórt og rúmgott og borðstofan þar innaf. Stofan er stór og björt. Úr stofunni er útgengt
á stórar svalir.Þetta er glæsilegt hús á góðum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

8622001

Mosarimi  12
112 Reykjavík
Góð 4ra herbergja íbúð á yfirtöku

Stærð: 98,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 18.900.000

Verð: 25.700.000
AUÐVELD KAUP! Falleg og vel innréttuð 4ra herb. íbúð á 2. hæð
(efstu) í litlu fjölbýli. Sérinngangur og merkt bílastæði á sameiginlegri lóð. NÁNARI LÝSING: Forstofa
með skáp. Skápar í herbergjum. Linoleumdúkur á gangi, stofu, eldhúsi, þvottahúsi og svefnherbergjum.
Eldhús með vönduðum innréttingum, stór borðkrókur. Baðherbergi allt flísalagt, innrétting, baðkar.
Þvottahús inn af gangi með vinnuborði, vaski og hillum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Suður svalir
út frá stofu. Mikið útsýni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Sóleyjarimi 41
112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt raðhús

Stærð: 209,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 38.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.200.000

Fallegt og vel skipulagt 209,9 fm raðhús á tveimur hæðum. Húsið er byggt árið 2005 og er steinsteypt. Eignin
skiptist  þannig:  Á  neðri  hæð;  forstofa,  gestasnyrting,  tvær  stofur  og  eldhús.  Efri  hæð;  fjögur  svefnherbergi,
fataherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi.
Bílskúr er innbyggður. Innangengt er í bílskúr úr forstofu. Hiti er í hellulögðu bílaplani.
Lýsing: Komið er inn í forstofu á neðri hæð. Flísar eru á gólfi og góður fataskápur. Komið er inn í flísalagt hol.
Þar  er  gestasnyrting,  einnig  flísalögð.  Bjartar  parketlagðar  stofur.  Útgengi  er  á  timbur  verönd  Til  hægri  er
eldhús með borðkrók. Borðplötur úr graníti. Flísar á gólfi. Steyptur hringstigi með fallegu handriði er upp á efri
hæð. Komið er inn á gang með útgengi út á svalir. Barnaherbergin eru þrjú. Á baðherbergi eru flísar á gólfi og
á  veggjum,  baðkar,  sturta,  handklæðaofn  og  vönduð  innrétting.  Öll  herbergi  eru  parketlögð,  með
halogenlýsingu og internet/sjónvarpstengi. Þvottaherbergið er með skápum og flísum á gólfi. Allar innréttingar
og hurðir eru úr hnotu. Bílskúr er flísalagður, þar er vinnuborð með vaski og geymsluhillur.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag kl. 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753
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1. Grótta
Ysti hluti Seltjarnarness, 
Grótta, er í raun eyja sem 
landtengd er með granda 
sem stendur upp úr á fjöru. 
Nágrenni Gróttu er vinsælt 
útivistarsvæði en eyjan sjálf 
er friðlýst vegna fuglalífs. 
Á varptímanum er því ekki 
leyfilegt að fara út í Gróttu 
en þegar honum lýkur, 30. 
júní, er gaman að fara fót-
gangandi út í eyjuna. Er 
hægt að dvelja þar í um 6 
klukkustundir. Upplýsingar 
um flóð og fjöru er meðal 
annars að finna á skilti við 
Gróttugranda.

 
2. Miðbær Reykjavíkur
Þrátt fyrir að flestir telji sig 
þekkja miðbæ Reykjavíkur 
má segja að heimsókn þang-
að sé ný upplifun fyrir 
borgarbúa þetta 
sumarið. Endur-
bygging húsanna á 
horni Lækjargötu 
og Austurstræt-
is, með tilkomu 
nýrra veitinga-
staða, hefur 
gætt kjarnann 
lífi auk þess sem 
ráðstefnu- og tón-
listarhúsið Harp-
an hefur myndað 
skemmtilega teng-
ingu milli miðbæjar 
og hafnar. Um þess-
ar mundir setja götu-
listahópar svip sinn á bæinn 
og nær hvert kaffihús er með 
borð og stóla utandyra. 

3. Viðey 
Viðey er kyrrlát náttúruvin 
í aðeins fimm mínútna 
fjarlægð frá ys og þys 
borgarinnar. Auk þess er 
eyjan einn af merkari sögu-
stöðum landsins en búseta 
hófst í eyjunni stuttu eftir 
landnám. Þá stóð klaustur 
í meira en þrjú hundruð ár 
í Viðey og Viðeyjarstofa 
sjálf á sér meira en 250 ára 
sögu. Útsýnið af eyjunni 
er eitt og sér þess virði að 
sigla út í hana, nú eða synda 
en Sjósunds- og sjóbaðs-
félag Reykjavíkur stendur 
fyrir sjósundi frá Skarfa-
kletti að fjörunni við Við-
eyjarbryggju 17.   ágúst og 
munu nokkrir bátar fylgja 
sundfólki alla leið. Bátur er 
tekinn til baka.

4. Sjósund í Nauthólsvík
Fyrir þá sem langar að kynn-
ast sjósundi af eigin raun er 
ekki úr vegi að heimsækja 

Nauthólsvíkina sem er rétti 
staðurinn til að reyna fyrir 
sér í íþróttinni. Áður en 
farið er í sjósund þarf að 
kynna sér vel hvernig haga 
skal sundinu og nýta sér 
ráð þeirra sem vanir eru 
en starfsfólk þjónustuhúss 
Ylstrandarinnar tekur á móti 
fólki alla daga frá klukkan 
11-19 og reynir eftir fremsta 
megni að leiðbeina því. Rétt 
er að geta þess að mjög mikil-
vægt er að fara aldrei einn í 
sjósund og vera í fylgd með 
vönu sjósundsfólki ef maður 
er byrjandi. Ekki skal vera 
lengi í sjónum í fyrstu ferð-
unum né fara langt út. Sund-
hetta í áberandi lit er skil-
yrði.

5. Klambratún
Lautarferð á Klambratún 

er óvenju skemmtileg 
um þessar mundir þar 
sem Frístundamiðstöð-
in Kampur býður þar 

borgarbúum leikföng 
að láni úr svoköll-
uðum „dótakassa“. 
Leiktækin fást að 
láni til notkunar á 
túninu á þriðjudög-
um og fimmtudög-
um frá klukkan 
16-19 og einnig á 

sunnudögum í júní 
og ágúst frá klukkan 
12-17. Ekki er úr vegi 
að listunnendur noti 

tækifæri og líti við á Kjar-
valsstöðum og söguþyrstir 
geta kynnt sér sögu túnsins á 
skilti sem stendur inni í garð-
inum á horni Rauðarárstígs 
og Flókagötu. Textinn er þar 
bæði á íslensku og ensku og 
rekur meðal annars sögu 
bæjarins Klambra og ábú-
enda hans. 

6. Indíánagil í Elliðaárdal
Þeir sem ólust upp í Árbæn-
um og Breiðholti þekkja 
margir hverjir svokallað 
Indíánagil, sem er vel geymt 
útivistarsvæði í hólmanum í 
Elliðaárdalnum. Til að kom-
ast þangað akandi er Raf-
stöðvarvegur keyrður frá 
Ártúnsbrekkunni alla leið 
að Rafstöðvarheimilinu. 
Þar eru bílastæði og geng-
ið er göngustíga sem liggja 
þaðan inn í fallegt gil með 
klettum, kjarri og fuglasöng. 
Umhverfið er á einhvern hátt 
eilítið framandi og því ekki 
erfitt að ímynda sér að jafn-
vel indíánar komi hlaupandi 
út úr skóginum. Umhverfi 
sem heillar börn.

7. Mínigolf í Grafarvogi
Tveir 18 holu mínígolf-
vellir voru opnaðir nú í 
vor í Skemmtigarðinum en 
íslenskar fjölskyldur hafa 
einkum kynnst mínígolfi 
í gegnum ferðir sínar til 
útlanda. Mínígolf er sniðug 
fjölskylduíþrótt að því leyti 
að til að hafa gaman af leikn-
um skiptir aldur ekki 
máli. Golfvellirnir 
eru ólíkir, annar 
kallast Fjársjóðs-
leitin, þar sem 
ævintýri sjó-
ræningja eru í 
aðalhlutverki, 
og hinn nefn-
ist Íslandshringur-
inn þar sem púttað er ofan 
í Geysi, slegið inn í jökla og 
ofan í eldfjöll.

8. Álafosskvosin í Mosfellsbæ
Í góðu veðri eru fáir stað-
ir notalegri í Mosfellsbæ en 
pallurinn í Álafosskvosinni. 
Pallurinn er fyrir utan gömlu 
ullarverksmiðjuna en Kaffi-
húsið Álafossi býður þar 
upp á heimabakað og heima-
smurt, gúllassúpu og fleira 
til. Í Álafosskvosinni eru 
listamenn með vinnustofur 
og bjóða stundum upp á opið 
hús. Þá er hægt að gera góð 
kaup á ullarfatnaði, lopa og 
garni, sem selt í Álafossbúð-
inni.

9. Fjölskyldurjóður í Heið-
mörk
Nokkur skjólgóð rjóður er 
að finna í Heiðmörk sem 
öllum er leyfilegt að nýta til 
útivistar og sér til gleði. Má 
þar nefna tvö nýrri, Furu-
lund sem búinn er leiktækj-
um, blakvelli og aðstöðu til 
að grilla, og Grenilund, fjöl-
skyldurjóður með leik- og 
klifurtækjum. Þjóðhátíðar-
lundur er þá fyrir aðeins 
stærri hópa, með borðum, 
bekkjum, fótboltavelli og 
leiktækjum. Hamborgarar 
og pylsur í kæliboxi, teppi og 
fótbolti er upplagður farang-
ur. Til að finna nákvæma 
staðsetningu lundanna má 
benda á heimasíðu Skóg-
ræktarfélags Reykjavíkur, 
heidmork.is, þar sem gott 
kort er af svæðinu. 

10. Náttúra í Kópavogi 
Eina náttúrugripasafnið á 
höfuðborgarsvæðinu sem 
almenning-
ur hefur 
aðgang 
að er 

á Náttúrufræðistofu Kópa-
vogs. Íslensk spendýr, fuglar, 
fiskar, liðdýr, lindýr og fjöl-
breytt steinasafn má skoða 
á safninu og þeir sem hafa 
ekki enn litið augum eitt sér-
stæðasta fyrirbæri íslenskr-
ar náttúru, hinn umtalaða 
kúluskít, geta skoðað hann á 
safninu. 

 
11. Hönnun í 

Garðabæ
Merkilegt og 
skemmtilegt 
safn, Hönn-
unarsafn 
Íslands, er að 

finna á Garða-
torgi í Garðabæ 

en áhugi þjóðarinnar á eigin 
hönnunarsögu hefur verið 
að kvikna síðustu árin.  Sýn-
ing sumarsins kallast Hlut-
irnir okkar en þar getur að 
líta úrval muna sem safnið 
hefur eignast síðan það var 
stofnað, árið árið 1998, þá 
fyrst sem sér deild innan 
Þjóðminjasafns Íslands. Eru 
þetta margir þekktir gripir 
úr íslenskri sem og erlendri 
hönnunarsögu.

12. Hellisgerði, Hafnarfirði
Hinn 88 ára gamli skrúð-
garður Hellisgerði er 
þekktur fyrir einstakar 
hraunmyndanir og ótal sýn-
ishorn úr flóru Íslands. Auk 
þess er garðurinn af mörg-
um talinn vera heimkynni 
álfa og huldufólks. Í gamla 
húsinu Oddrúnarbæ í Hellis-

gerði verður í sumar starf-
ræktur svokallaður Álfa-
garður, opinn frá 12-16. Í 
Álfagarðinum verður hægt 
að kaupa álfate, dvergadjús, 
fá lánuð teppi til að nota í 
garðinum, láta lesa fyrir sig 
í álfaspil og steina og jafnvel 
fara í álfagöngu með sjáanda 
um garðinn.

13. Hvaleyrarvatn í Hafnar-
firði
Eitt fallegasta og fjölbreyti-
legasta útivistarsvæði höfuð-
borgarsvæðisins er að finna 
í kringum Hvaleyrarvatn 
í Hafnarfirði. Veiði í 
vatninu er leyfileg 
án endurgjalds en 
er því þó beint 
til lengra kom-
inna veiði-

manna að þessi kostur er 
hugsaður fyrir byrjendur, 
börn, aldraða og öryrkja. 
Margar fallegar gönguleiðir 
eru í kringum vatnið.

Álfaganga, veiði og Indíánagil
Höfuðborgarsvæðið er forvitnilegur áfangastaður fyrir fjölskyldur, bæði þær sem eiga heima á svæðinu og hinar sem þangað 
koma sem gestir. Meðal skemmtilegra áfangastaða má nefna skjólgóð útivistarsvæði, æsispennandi leiksvæði, söfn og kaffihús.

Bylgjulestin Garðurinn 
er einn af áfangastöðum 
Bylgjunnar, sem fagnar 25 
ára afmæli með ferð um 
Ævintýraeyjuna Ísland í allt 
sumar. Kort af Suðurnesjum 
birtist í Fréttablaðinu 4. júní. 
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Tjald með svefnplássi fyrir 3. Ytra tjald: 3.000 mm
vatnsheldni. Gólf: 10.000 mm vatnsheldni.
Þyngd: 3,9 kg. Hæð: 125 cm.

Útivistarbolur úr teygjanlegu efni. 
Litir: Bleikur, svartur. Dömustærðir.

Slitsterkar göngubuxur.
Teflon-húðaðar gegn raka 
og vörn gegn útfjólubláum
geislum sólar. Dömu-
og herrastærðir.

Kvartbuxur úr léttu efni með sólarvörn og góðri öndun.  
Dömu- og herrastærðir.

Teygjanlegur útivistarbolur með góðri öndun.
Dömustærðir: Svartur, bleikur. Herrastærðir: Svartur.

45 lítra göngu-
bakpoki.Útilegusett: Borð og 4 stólar. 

Gönguskór með
Gore-tex vatnsvörn. 
Dömu- og herrastærðir.

2 FYRIR 1YF RI  FJÖLSKYLDUSKEMMTUN LÖ S SU K UTUN
UM ALLT LAND!M AAALLLUM NDDD!LAAN

www.skemmtilegakortið.is

MEÐ ÚTIVISTARFATNAÐI OG SKÓMVISTTATIVME NAÐÐIAT KÓÓMMS
ef verslað er fyrir 20 þúsund eða meira.*fyrir 220er ffverslaðef f sund eeðþúsú meira.***a m

*Gildir ekki með tilboðsvörum.*Gi kki meek ð te svörumðsð m
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timamot@frettabladid.is

„Mér fannst heiður að vera beðin um 
þetta,“ segir Katrín Hall, listrænn 
stjórnandi Íslenska dansflokksins, 
sem samdi tvo dansa fyrir bresku 
útgáfu hinna vinsælu sjónvarps-
þátta So you think you can dance. 
Katrín var einnig beðin um að semja 
dans fyrir úrslitaþáttinn en vegna 
anna með Íslenska dansflokknum sá 
hún sér ekki fært að taka það að sér. 
„Það er verið að kynna danslistina 
og breiða hana út með þessum hætti 
í Bretlandi og mér fannst frábært að 
taka þátt í því.“

Katrín er fyrsti Íslendingurinn sem 
unnið hefur við bresku útgáfu þátt-
anna en annarri þáttaröðinni lauk á 
dögunum. Framleiðendur þáttanna 
eru að hluta þeir sömu og í banda-
rísku útgáfunni, þeirra á meðal Nigel 
Lythgoe. Kynnir var Cat Deeley eins 
og í Bandaríkjunum. „Þau voru að 
reyna að auka gæði þáttarins,“ segir 
Katrín sem samdi dansa innan um 
reynslubolta á sviði þáttarins. „Þarna 
voru danshöfundar á borð við Mandy 
Moore, Tyce Diorio sem hafa samið 
fyrir bandarísku þættina ásamt 
öðrum danshöfundum sem hafa verið 
í Kanada og Ástralíu. Ég var svolítill 
nýgræðingur þarna.“

Katrín samdi keppnisrútínu fyrir 
tvídans. „Ég var látin gera nútíma-
dans. Ég fékk kvendansara sem er 
nútímadansari og karldansara sem 
er hipphoppari. Hann hafði náttúru-
lega aldrei dansað nútímadans eða 
berfættur. Það var áskorun að aðlaga 
hipphoppara að rútínu sem krefst 
nútímadanstækni á svona stuttum 
tíma,“ útskýrir Katrín sem hitti parið 
tvisvar sinnum í fjóra klukkutíma í 
senn, sem er sá tímarammi æfinga 
sem gefinn er í þáttunum. „Ég stóð 
náttúrulega með mínu pari og vildi 
að það kæmist áfram,“ segir Katr-
ín og bætir brosandi við að það hafi 
parið og gert. „Svo var ég fengin til að 
semja hópdans fyrir átta dansara sem 
var opnunaratriði í þættinum.“

Katrín segir að vinna við þáttinn 
hafi verið mikill lærdómur. „Þetta er 
allt annar tebolli en ég hef verið að 
fást við. Þetta eru örverk sem verða 
að vera aðgengileg. Þema eða lítil 
saga verður að komast til skila og ég 

vissi ekki fyrr en daginn áður hvaða 
dansara ég fengi. Það var gaman að 

kynnast þessum heimi sem er sérstak-
ur og skemmtilegur.“ martaf@frettabladid.is

KATRÍN HALL:  SAMDI DANSA FYRIR HIÐ BRESKA SO YOU THINK YOU CAN DANCE

Kynnti danslistina í Bretlandi

SÉRSTAKUR HEIMUR Katrín samdi nútímadans fyrir hipphoppara og nútímadansara.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Merkisatburðir
1244 Flóabardagi háður á Húnaflóa. Þar börðust Þórður kakali og 

Kolbeinn ungi Arnórsson.
1667 Kristján fimmti konungur Íslands og Danmerkur kvænist 

Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.
1809 Jörundur hundadagakonungur tekur sér völd á Íslandi og 

hreppir Trampe stiftamtmann og fleiri í varðhald.
1893 Hjalti Jónsson klífur Háadrang undan Dyrhólaey en drangur-

inn er 56 metra hár.
1930 Dönsku konungshjónin koma til Reykjavíkur vegna Alþing-

ishátiðarinnar.
1975 Mósambík lýsir yfir stofnun sjálfstæðs ríkis.

48 GEORGE MICHAEL tónlistamaður er 48 ára.

„Allt gekk mér í hag. Ég var glaður á leið inn í sögubæk-
urnar en þá leystist allt upp.“

Þátturinn Heimurinn okkar var fyrsta alþjóðlega 
gervitunglaútsendingin. Var honum sjónvarpað 
þann 25. júní 1967. Listamenn sem voru fulltrúar 
nítján mismunandi þjóða voru beðnir um að 
koma fram í þættinum fyrir land sitt. 
Óperusöngkonan María Callas, hljómsveitin 
Bítlarnir og málarinn Pablo Picasso komu meðal 
annarra fram í útsendingunni, sem um fjögur 
hundruð milljón manns víða um heim horfðu á.

Frægasti hluti þáttarins er þáttur Bítlanna. 
Útsendingin var í miðju Víetnamstríðinu svo 

hljómsveitin notaði tækifærið til að koma 
jákvæðum boðskap um ástina á framfæri. Fluttu 
þeir lag Johns Lennon All you need is love sem 
samið var sérstaklega af þessu tilefni.  

Hluta Bítlanna í þættinum var sjónvarpað aftur 
árið 1995 í þætti um hljómsveitina. Merkilegt 
þótti að við endurútsendinguna var myndin í 
lit þótt upphaflega hefði hún verið svarthvít. 
Notaðar voru ljósmyndir í lit frá atburðinum til að 
finna réttu litina á fatnað hljómsveitarmeðlima.

ÞETTA GERÐIST:  25. JÚNÍ 1967

Fyrsta beina gervitunglaútsendingin

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

Friðþjófur I. Strandberg
sjómaður, 
til heimilis að Melgerði 32, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans laugardaginn 18. júní.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju mánudaginn 
27. júní kl. 13.00.

Guðrún Magnúsdóttir Strandberg
Auður Strandberg 
Magnús Strandberg Ingibjörg Bragadóttir
Birgir Strandberg
Sveinbjörn Strandberg Kristín Jónsdóttir
Agnar Strandberg Brynja Stefnisdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og bróðir.

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

Ágúst Valur 
Guðmundsson
húsgagnasmíðameistari, 
Sóleyjarima 3, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir í Reykjavík á þjóðhátíðar-
daginn 17. júní. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju í 
Reykjavík þriðjudaginn 28. júní kl. 13.00.

Svava Berg Þorsteinsdóttir
Jónas Ágúst Ágústsson Halldóra G. Árnadóttir
Sólveig Björk Ágústsdóttir Óskar Ísfeld Sigurðsson 
Þorsteinn Valur Ágústsson Íris Dröfn Smáradóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, fósturfaðir, 
tengdafaðir og afi,

William McDougall 
Vilhjálmur Alfreðsson 
Efstasundi 76,

lést á hjartadeild Landspítalans föstudaginn 17. júní.
Útförin fer fram frá kirkju Óháða safnaðarins við 
Háteigsveg, mánudaginn 27. júní kl. 15.00. 

Sólveig Magnúsdóttir 
Magnús Sigurðsson Þórhildur Karlsdóttir 
Emil Þór Sigurðsson Sigrún Baldursdóttir 
og barnabörn.

Sonur okkar, barnabarn og frændi,

John Christopher 
Romano

lést að heimili sinu í Norwalk, CT, USA mánudaginn 
13. júní sl. Jarðarför hefur farið fram. Minningarathöfn 
verður í Guðríðarkirkju þriðjudaginn 28. júní kl. 13.00.

Kristrún Erlingsdóttir Romano      John Romano
Erlingur Dagsson
Þór, Vigdís, Jón, Kjartan, Grétar og fjölskyldur.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Svövu Sigmundsdóttur
frá Björgum.

Sérstakar þakkir til séra Gunnars Jóhannessonar og 
starfsfólks Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki.

Sigurður Kristjánsson Kristín R. Fjólmundsdóttir
Aðalheiður S. Kristjánsdóttir Fjólmundur Fjólmundsson

og fjölskyldur

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Reynir Ómar Guðjónsson
Stekkjarhvammi 70, Hafnarfirði,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar þann 22. júní.

Vilborg Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Reynisson Sóley Eiríksdóttir
Helga Reynisdóttir Björn Ingi Vilhjálmsson  
Anna Reynisdóttir Björn Bragi Arnarsson
og afastelpur.



Við erum að flytja höfuðstöðvar okkar og á mánudag verðum við í nýjum glæsilegum heimkynnum,  
tilbúin að taka vel á móti þér. 

Við flytjum úr Síðumúlanum í Skeifuna 8, rúmgóðar og vel staðsettar höfuðstöðvar.

www.securitas.is

SECURITAS FLYTUR Í SKEIFUNA 8
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Ástkær móðir  okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erla Jennadóttir Wiium

andaðist á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Ási, 
Hveragerði, mánudaginn 20.júní.
Útför hennar fer fram frá Hveragerðiskirkju 
miðvikudaginn 29. júní kl. 13.30.

 
Vilhelm Gunnar Kristinsson         Galina Shcherbina
Ásbjörn Ragnar Jóhannesson     Elín Aðalsteinsdóttir
Sigfríður Inga Wiium                   Kjartan Smári Bjarnason
Margrét Sigrún Wiium Alejandro Herrera Martin
Stefanía Gunnlaug Wiium  
Jenný Hugrún Wiium                 Þorsteinn Hansen
Elín Ósk Wiium Stefán Ómar Stefánsson

barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Helga Sigurðardóttir
Lindartúni, Garði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði, 
fimmtudaginn 23. júní.
Jarðarförin auglýst síðar.
 
Sigurður Guðmundsson     Ester Guðmundsdóttir
Þórir Guðmundsson         Ingibjörg Georgsdóttir
Jónína Guðmundsdóttir      Þröstur Steinþórsson
Guðjón Guðmundsson       Herborg Valgeirsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
sonur og bróðir,

Georg Guðni Hauksson

varð bráðkvaddur laugardaginn 18. júní sl.
Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn 
30. júní kl. 15.00.

Sigrún Jónasdóttir
Elísabet Hugrún Georgsdóttir
Guðrún Gígja Georgsdóttir
Tómas Kolbeinn Georgsson
Hrafnkell Tumi Georgsson
Jón Guðni Georgsson
Karitas Jónsdóttir                             Haukur Tómasson
Sigrún Hauksdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför okkar elskulega 
föður, tengdaföður, afa og fyrrverandi 
sambýlismanns, 

Júlíusar Arnarssonar
íþróttakennara og formanns ÍFR.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki gjörgæsludeildar 
Landspítalans við Hringbraut fyrir einstaka hlýju og 
umönnun.

Óli Þór Júlíusson      Eva Hrund Harðardóttir
Lóa Lind Óladóttir     Erna Þrúður Matthíasdóttir

Elsku eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Einar Ó. Stefánsson
húsgagnabólstrari, Sólheimum 23, 
Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
fimmtudaginn 23. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Ásta Kristjánsdóttir
Stefán Einarsson  Inga Þórsdóttir
Sigríður Einarsdóttir  Þorgeir Kristjánsson
Berglind Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn

80 ára afmæli
Þann 27. júní nk. verður 

Inga Sigríður 
Kristmundsdóttir 

( Inga í Tungó ) 80 ára. Af því tilefni 
býður hún vinum og ætting jum að 
koma og samgleðjast sér og þigg ja 
veitingar í Gjábakka, Fannborg 8, 

Kópavogi, sunnudaginn 26. júní milli 
kl. 15 og 18. Gjafi r og blóm vinsam- 

legast afþökkað en fyrir þá sem vilja 
færa henni eitthvað verður 

söfnunarbaukur frammi til styrktar 
góðu málefni.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og vináttu við 
andlát systur minnar,

Steinunnar 
Ingimundardóttur

og vottuðu minningu hennar virðingu. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Þórgunnur Ingimundardóttir.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs 
bróður okkar, 

Leifs Ölvers 
Guðjónssonar  
frá Stafnesi.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks 12G  
Landspítalanum og Heilbrigðisstofnum Suðurnesja.

 
Jón Ben Guðjónsson
Þorbjörg Aldís Guðjónsdóttir
Margrét Lóa Guðjónsdóttir Gísli Hermannsson
og systrabörn

„Á morgun verða 120 ár frá því að 
skáldkonan Guðfinna Þorsteinsdóttir 
fæddist að Skjögrastöðum í Skógum 
á Fljótsdalshéraði,“ segir Anna Þor-
björg Ingólfsdóttir, lektor í íslensku við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 
sem vinnur nú að bók um skáldkonuna 
sem stefnt er á að komi út í lok þessa 
árs eða byrjun þess næsta.

Að sögn Önnu stóðu sterkir menn-
ingarstofnar að baki Guðfinnu þótt 
fátæktin væri mikil. „Sigfús Sigfús-
son, móðurafi hennar á Skjögrastöð-
um, og Rannveig móðir hennar voru 
orðlögð fyrir góða frásagnarhæfi-
leika, hagmælsku og ritfærni,“ upplýs-
ir Anna og bætir við að átta ára gömul 
hafi Guðfinna farið í fóstur í Kross-
vík í Vopnafirði. „Þar ólst hún upp og 
vann á heimilinu fram yfir tvítugt. Þó 
hún væri vinnusöm og hversdagsverk-
in léku í höndum hennar voru það þó 
fyrst og fremst hin andlegu hugðarefni 
sem hún þráði að sinna og hana langaði 
til að læra og menntast.“

Aðspurð segir Anna að Guðfinna hafi 
snemma byrjað að setja saman vísur. 
„Og þeim sem til hennar þekktu duld-
ist ekki að hún hafði mikla hæfileika á 
því sviði,“ segir Anna en á þriðja ára-
tug síðustu aldar birtust eftir hana ljóð 
í tímaritum undir skáldanafninu Erla 
og árið 1937 kom fyrsta ljóðabók henn-
ar út, Hélublóm. Guðfinna gaf út fleiri 

ljóðabækur en einnig bækur með þjóð-
legum frásögnum.

Guðfinnu var að sögn Önnu júnímán-
uður kærastur og hér er hluti ljóðs Erlu 
um þann mánuð:

Júní
Við mér bjarta vonin hlær.
Vaknar þor í huga mínum.
Ég þér fagna, júní kær.
Ég er eitt af börnum þínum.

Lýsast nætur. Lengir dag.

Lörfum kastar fölnað engi.
Vorsins dísir lífsins lag
leika á ótal hörpustrengi.

Loks, er blíði blærinn þinn
bleikan hlíðarvanga strýkur,
verða fríðust vorkvöldin 
– vetrarhríðum öllum lýkur.

Litkast vallarlautin ber,
lækir allir verða teitir
þegar fjallahnjúkur hver
hetti mjallar af sér þeytir.

Orðlögð fyrir frásagnarhæfileika

VINNUR AÐ BÓK Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir vinnur nú að bók um skáldkonuna Guðfinnu Þor-
steinsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hótel Klettur er nýtt hótel sem opnaði þann 15. júní. 
Íslensk náttúra var höfð að fyrirmynd við hönnun hótels-
ins sem stendur við Mjölnisholt og voru íslenskar bergteg-
undir notaðar í innréttingar og skreytingar. 

Nafn hótelsins er dregið af kletti á fyrstu hæð hússins 
sem stendur hálfur út úr vegg. Sagan segir að steinninn sé 
álfasteinn og hafi því fengið að standa á sínum stað. Álfar 
fá sinn sess í húsinu, til að mynda nefnist fundarsalurinn 
Álfahellir og morgunverðarsalurinn kallast Álfasalur.

Í hótelinu eru 86 herbergi þar af 20 deluxe herbergi með 
einkasvölum á fimmtu og sjöttu hæð. 

Nýtt hótel í Reykjavík
HÓTEL KLETTUR Íslenskt berg var mikið notað við hönnun hótelsins.

Fornleifastofnun Íslands 
gaf nýverið út greinasafn-
ið Upp á yfirborðið – Nýjar 
rannsóknir í íslenskri forn-
leifafræði. Fjallað er um 
afrakstur rannsókna hjá 
stofnuninni síðustu ár. Bók-
inni er ætlað að gefa mynd 
af fjölbreytilegu vísinda-
starfi Fornleifastofnun-
ar. Greinarnar eru marg-
ar sprottnar upp úr stóru 

uppgraftar- og skráningar-
verkefnum stofnunarinnar. 
Aðrar sýna hvernig vísinda-
legar niðurstöður fást út úr 
þjónusturannsóknum eða 
eru afrakstur sjálfstæðra 
rannsókna vísindamanna 
stofnunarinnar. Ritið var 
gefið út í tilefni af því að 
árið 2010 voru liðin 15 ár frá 
stofnun Fornleifastofnunar 
Íslands.

Nýtt greinasafn 
um fornleifafræði

UPP Á YFIRBORÐIÐ Fornleifastofnun Íslands gaf út nýtt greinasafn.



Hrefna Rósa Sætran, yfirkokkur 
og eigandi Fiskmarkaðarins, 
notar Smellugas frá Olís.
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20% afsláttur
af gasi
í sumar

Smellugas

Hrefna Rósa Sæt
og eigandi Fiskm
notar Smellugas 

9 kg 11 kg

4.380 kr.
með 20% AFSLÆTTI AF INNIHALDI

Þegar þú skilar inn tómum 9 kg stálkút, færðu 
11 kg stálkút fylltan með gasi á aðeins

Smellugas fyrir grillið, útileguna og heimilið!

Vinur við veginn

11 kg
2 kg

5 kg
10 kg

20% AFSLÁTTUR AF GASI Í 2–11 KG 
STÁL- OG TREFJAKÚTUM

Á síðasta ári innleiddi Olís Smellugas sem er einfalt 
og þægilegt kerfi við gasnotkun. Þrýstijafnarann 
þarf ekki lengur að skrúfa á stútinn – honum er 
einfaldlega smellt á. Þú færð þrýstijafnarann þér að 
kostnaðarlausu á næstu Olís-stöð.

Nánari upplýsingar fást á smellugas.is, 
í síma 515 1100 og á næstu Olís-stöð.
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

■ Strumparnir eru litlar bláar 
og hvítklæddar skáldsagna-
verur sem búa í sveppum í 
Strumpaþorpi í skógi einhvers 
staðar í Evrópu.

■ Belgíski teiknarinn Pierre 
Culliford, betur þekktur sem 
Peyo, skapaði Strumpana.

■ Sagan segir að eitt sinn hafi 
Peyo beðið vin sinn um að rétta 
sér saltstauk, en orðið sat í 
honum þannig að honum datt 
ekki betra í hug en að biðja um 
„strump“. Vinurinn sagði honum 
þá vinsamlegast að strumpa því 
aftur þegar hann væri búinn að 
strumpa. Þannig kviknaði hug-
myndin að Strumpunum.

■ Strumparnir birtust fyrst í 
aukahlutverki í myndasögu árið 
1958. Þeir vöktu samstundis 
mikla lukku sem varð til þess 
að farið var að gefa út sérstak-
ar bækur um þá tveimur árum 
síðar.

■ Seinna gerði 
Hanna-Barbera 
Productions vin-
sæla sjónvarpsþætti um 
Strumpana sem leik-
arinn Laddi talsetti 
mörgum árum síðar 
á íslensku.

■ Fyrsta teiknimyndasagan 
um Strumpana sem kom út á 
Íslandi heitir Strympa.

■ Von er á nýrri mynd um 
Strumpana í ágúst á þessu ári. 

Hún er frá fram-
leiðendum 

Shrek-mynd-
a n n a  o g 
verður í þrí-
vídd.

■ Strump-
arnir heita 
flestir nöfn-
um sem eru 
lýsandi fyrir 

skapgerð 
þeirra 
eða eigin-

leika. Kraftastrumpur er sterk-
asti Strumpurinn, Letistrump-
ur liggur sífellt í leti og sefur, 
Gáfnastrumpur lítur á sig sem 
gáfaðasta Strumpinn og er 
aðstoðarmaður Æðstastrumps, 
leiðtoga Strumpanna.

■ Strumparnir eru ekki nema 
fáeinir sentimetrar á hæð og 
klæðast hvítum, skringilegum 
höttum og buxum. Á því eru 

þó nokkrar undantekningar.  
Æðstistrumpur klæðist rauðu, 
Afastrumpur gulu, Amma-
strympa bleiku og Smíða-
strumpur bláum vinnugalla, svo 

dæmi séu tekin.

■ Helsti óvinur 
Strumpanna eru ill-
mennið Kjartan 
galdrakarl, sem er 

sífellt að upphugsa leiðir 
til að klófesta þá. Kjartan 

á köttinn Brand.

■ Fjöldi Strumpanna er á reiki 
en sumum telst þeir vera 105. 
Aðeins eru þrír kvenstrumpar, 
þær Strympa, Frekjustrympa 
og Ömmustrympa, en restin er 
karlkyns.

■ Kjartan bjó til Strympu til 
að valda deilum meðal Strump-
anna. Bragðið hreif ekki og 
Æðstastrumpi tókst að gera 
hana góða. Hún var fyrst dökk-
hærð en varð ljóshærð eftir að 
Æðstistrumpur breytti henni.

■ Afistrumpur er afi Strump-
anna og jafnframt elsti 
Strumpurinn. Barnastrumpur 
er yngsti Strumpurinn og býr 
yfir galdrahæfileikum.

■ Bretinn Stephen Parkes á 
stærsta safn af Strumpum svo 
vitað sé. Parkes, sem er 44 
ára tæknifræðingur, á hvorki 
meira né minna en 1.061 leik-
fangakarl og geri aðrir betur!

■ Strumparnir eru kallaðir ólík-
um nöfnum eftir löndum. Þeir 
kallast til dæmis Schlümpfe í 
Þýskalandi, Smerfy í Póllandi, 
Törpök í Ungverjalandi, Pitufos 

á Spáni og Sumaafu í Japan.

■ Strumparnir áttu fimm-
tugsafmæli 14. janúar 2008. 
Margvíslegir viðburðir voru 
skipulagðir um heim allan í 
tilefni af því. Í Brussel, höfuð-
borg Belgíu, var boðið upp á 
Strumpaköku og gos.

■ Í dag er fæðingardagur 
Peyo, skapara Strumpanna, 
sem hefði orðið 83 ára hefði 
hann lifað.

■ Í tilefni 
af afmæli 
Peyo verður 
Strumpadag-
ur haldinn 
hátíðlegur 
um allan 
heim og 
þar á meðal 
í Fjölskyldu- 
og húsdýra-
g a r ð i nu m  í 
Reykjavík. Þar 
gefst krökkum færi á að 
leita að Strumpum og fá bíó-
miða í laun, fá andlitsmálun 
og láta taka af sér mynd með 
risavöxnum Strumpi. Góða 
Strumpaskemmtun!

LITLAR SKRÝTNAR VERUR 
Litlir, bláir, klárir og elskaðir um allan heim. Alþjóðlegi Strumpadagurinn er í dag 
og af því tilefni verður fjölskyldustrump í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.

Helstu óvinur Strump-
anna er illmennið Kjartan 

galdrakarl, sem er sífellt 
að upphugsa leiðir til 

að klófesta þá.

MYNDIR/PEYO

WWW.KIDSKNOWIT.COM er skemmtileg vefsíða þar sem 
hægt er að spila leiki og leysa þrautir og læra eitthvað um leið. 
Þar eru til dæmis söguspil, minnisspil og stærðfræðiþrautir.

WW
h
Þ

Þjónn: Í dag er ég með reykta 
tungu, steikta lifur, nýru i kássu 
og grísalappir.
Gestur: Jahérna, ættirðu ekki 
að fara til læknis?

Fíll og mús voru á leið yfir brú
Fíllinn: Úff, rosalega brakar í 
brúnni. Ég held að hún sé að 
hrynja.
Músin: Það er nú engin furða, 
við erum bæði á henni í einu.

Smáauglýsing:
Bolabítur til sölu. Borðar hvað 
sem er, er mjög hrifinn af 
börnum.

Kennarinn. Saga er mjög 
áhugavert fag. Hún segir okkur 
hvað gerðist í fortíðinni.
Nemandinn: Ég held að ég vilji 
ekki læra sögu
Kennarinn: Af hverju ekki?
Nemandinn: Það er engin fram-
tíð í því.

Nafn og aldur: Sólveig Marý 
Einarsdóttir 8 ára.
Í hvaða skóla ertu: Hofsstaða-
skóla.
Í hvaða stjörnumerki ertu: 
Vog.
Áttu happatölu? Nei.
Helstu áhugamál/hvað ger-
irðu í frístundum þínum? Ég 
æfi fimleika og ég leik mér við 
vinkonur mínar. 
Eftirlætissjónvarpsþáttur: 
Enginn sérstakur. 
Besti matur? Ýsa.
Eftirlætisdrykkur? Vatn.
Hvaða námsgrein er í eftir-
læti? Margföldun.

Skemmtilegasti dagurinn og 
af hverju? Mér finnst allir dagar 
skemmtilegir!
Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit? Bruno Mars.
Uppáhaldslitur? Blár, rauður 
og hvítur (fánalitirnir okkar).
Hvað gerir þú í sumar? Nú er 
ég á námskeiði hjá skátunum 
og það er rosa gaman. Svo fer 
ég í sumarfrí með pabba og 
mömmu.
Skemmtilegasta bók sem þú 
hefur lesið? Galdrakarlinn í Oz.
Hvað ætlarðu að verða þegar 
þú ert orðin/n stór? Lögfræð-
ingur (eins og mamma).

Sólveig Marý Einarsdóttir



HÚSGAGNAHÖLLIN Bíldshöfð OPIÐ: 

RÍK SMÁVARA FYRIR HEIMILIÐ!

Sumartilboð

79.990
FULLT VERÐ: 109.980

179.990
FULLT VERÐ: 219.990

30%
AFSLÁTTUR

139.990
FULLT  VERÐ: 199.990

2.390
FULLT VERÐ: 2.990

3.490
FULLT VERÐ

1

254.990
FULLT VERÐ: 299.990

339.990
FULLT VERÐ: 399.9

15%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR

NÝJAR VÖRUR

25%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

NÝTT!

190
FULLT VERÐ: 290
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. endir, 6. eftir hádegi, 8. sæ, 9. 
draup, 11. hljóm, 12. ólögl. innfluttn-
ingur, 14. skot, 16. pot, 17. sauðaþari, 
18. útsæði, 20. golf áhald, 21. lokka.

LÓÐRÉTT
1. flík, 3. þys, 4. spariföt, 5. næði, 
7. safna, 10. ætt, 13. eldsneyti, 15. 
slepja, 16. skammstöfun, 19. pípa.

LAUSN

Eruð þið hrifnir 
af þessu? Þetta 
er nýi farsím-
inn minn...

LÁRÉTT: 2. lykt, 6. eh, 8. sjó, 9. lak, 
11. óm, 12. smygl, 14. snafs, 16. ot, 
17. söl, 18. fræ, 20. tí, 21. laða. 

LÓÐRÉTT: 1. pels, 3. ys, 4. kjólföt, 5. 
tóm, 7. hamstra, 10. kyn, 13. gas, 15. 
slím, 16. ofl, 19. æð. 

Veistu hvað 
Fríða og Bjarni 
hafa haft fyrir 

stafni?

Nei, 
segðu 
mér!!!

Þetta er algjör-
lega óásættanleg 

hegðun, Palli!

Þú verður að bæta 
þína framkomu 

töluvert og það strax!

Ef faðir þinn væri 
dauður myndi hann 
snúa sér í gröfinni!

Einmitt þegar ég hélt að 
líf mitt gæti ekki verið 

verra þá opnar mamma 
mín munninn.

Má ég fá 
plástur? Ég 

meiddi mig á 
hendinni?

Má ég sjá Þetta 
er bara 

skráma, þú 
þarft ekki 
plástur á 

þetta.

Ok. Ef það 
kemur ein-
hver sýking 
og ég fæ 

stórt ör þá 
get ég alltaf 
húðflúrað 
yfir það.

Á ferðum mínum um heiminn hef ég 
stundum rekið augun í skilti þar sem 

varað er við vasaþjófum. Þegar ég sé 
þau fyllist ég samstundis tortryggni og 
aðgæti hvort ég sé ekki örugglega enn 
með veskið í vasanum. Þetta endurtek ég í 
hvert sinn sem mér verður það á að rekast 
utan í aðra manneskju. Ef ég væri vasa-
þjófur myndi ég því stunda iðju mína alls 
staðar annars staðar en einmitt þar sem 
svona skilti eru. Ályktunargáfa mín segir 
mér nefnilega að óvíða sé minni hætta 
á að hitta fyrir vasaþjófa en í námunda 

við skilti þar sem varað er við þeim. 
En kannski eru vasaþjófarnir skrefi 
á undan, vita að svona hugsar fólk og 
sækja því í staði með skiltum af þessu 
tagi. Þannig að þau eiga fullan rétt á 
sér. Eða hvað?

ÉG HEF einu sinni orðið fyrir barðinu 
á vasaþjófi. Það var í Barcelona 

fyrir allmörgum árum. Ég 
var á gangi eftir Römbl-
unni og einstaklega vel 
lá á mér. Óþarfi er að 
draga fjöður yfir að það 

stafaði ekki síst af því 
að ég var góðglaður af 
völdum víns, þótt það sé í 
sjálfu sér aukaatriði. En 
þar sem ástand mitt mátti 
vera hverjum manni aug-

ljóst lá ég kannski sérlega vel við höggi. 
Á miðri Römblunni mætti ég ungum pilti 
sem svipað virtist vera ástatt um. Hann 
var reikull í spori og söng gleðisöngva út 
í bláinn drafandi röddu. Þegar við mætt-
umst fagnaði hann mér hjartanlega, faðm-
aði mig og kyssti og steig meira að segja 
við mig nokkur dansspor, geislandi af kát-
ínu og áhyggjuleysi æskumannsins sem 
er að sletta úr klaufunum. Við kvöddumst 
með virktum og hann skildi við mig upp-
veðraðan af þeim hlýhug og tæru lífsgleði 
sem mér hafði verið sýnd. En sælan stóð 
stutt. Eftir u.þ.b. tíu skref áttaði ég mig 
á því að rassvasi minn var tómur, veskið 
mitt var horfið. Og ekki bara veskið. Pilt-
urinn, sem ekki hefði átt að vera í mikið 
meira tíu skrefa fjarlægð, var líka horf-
inn veg allrar veraldar. 

FYRST VARÐ ég gramur út í strákinn og 
síðan út í sjálfan mig. Loks fylltist ég þó 
aðallega samviskubiti. Ég gat nefnilega 
ekki varist aðdáunar á þjófnum. Hann 
plataði mig fullkomlega upp úr skónum. 
Leikræn tilþrif hans voru slík að ekki 
hvarflaði að mér að efast um einlægni 
hans. Mér fannst hann eiga meira skilið 
fyrir þessa snilldarframmistöðu en snjáð-
an seðlaveskisbleðil með engu í nema 
innistæðulausu debetkorti. Satt best að 
segja leið mér eins og það hefði verið ég 
sem snuðaði hann.

Þegar ég hitti vasaþjófinn

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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25. - 30. júní

Opið í dag laugardag

VÖ
RU

R 
FR

Á:

Op
ið



25. júní 2011  LAUGARDAGUR42

Bankastræti núll nefnist 
nýútkomin bók Einars Más 
Guðmundssonar þar sem 
hann heldur áfram að rýna 
í samtímann, hrunið og 
aðdraganda þess.

„Það leikur allavega stórt hlut-
verk og má segja að allar sögurn-
ar tengist því á einn eða annan 
hátt,“ segir Einar Már Guðmunds-
son rit höfundur, spurður hvort nýja 
bókin Bankastræti núll og Hvíta 
bókin eigi það ekki sameiginlegt 
að þar sé hrunið í aðalhlutverki. 
„En það er hægt að segja sögu ein-
hvers fyrir bæris úr svo mörgum 
áttum. Sögurnar í þessari bók eiga 
það sameigin legt með sögunum í 
Hvítu bókinni að spretta úr hring-
iðu núsins og vera einhvers konar 
tilraun til að greina ástandið.”

Að miðla veruleika
Þú kallar þetta sögur? 

„Ég geri það, já. Það er ekki 
hægt að kalla þetta skáldsögu, ekki 
smásögur, ekki ljóð en mér finnst 
þetta vera á dálítið óljósum mörk-
um greina og sagna. Það er talað 
um essay-sögur, en það er ekki 

skemmtilegt orð svo ég kalla þetta 
bara sögur úr veruleikanum. Saga 
er náttúrulega mjög teygjan legt 
hugtak, en það sem ég er í raun-
inni að segja er að það þarf ekki 
að skrifa skáldsögu eða fiktívan 
texta til að lýsa veruleikanum. 
Veru leikinn er svo ótrúlegur að 
þegar skrifað er um hann verður 
það ósjálfrátt að skáldskap. Það 
er mjög óljós lína á milli hins svo-
kallaða raunveruleika og skáld-
skapar. Frásagnarlist hefur alltaf 
byggt á því að menn eru að reyna 
að miðla einhverjum veruleika, 
þannig að það er sannleikurinn sem 
færist úr stað og afstaða okkar til 
veruleikans. Ef einhver hefði skrif-
að rannsóknarskýrsluna sem bók-
menntaverk fyrir hrun hefði hann 
verið álitinn mjög óraunsær og 
hálfgerður skýjaglópur. Eins og ég 
segi í Kannski er pósturinn svang-
ur er veruleikinn alltaf að koma 
raunsæinu á óvart, þannig að í 
rauninni má líta á þessa bók sem 
ákveðinn lofsöng til veruleikans.“

Stjórnmálakerfið er niðurnjörvandi
Skáldið lítur þannig á það en ræðu-
maðurinn Einar Már lítur væntan-
lega öðruvísi á það? 

„Spurningin sem liggur á bak 
við þetta allt er auðvitað: Hvers 
vegna fór þetta svona? Og þá verða 
til svona sögur úr öllum áttum, 
til dæmis eins og þegar ég lýsi 
Stúdenta ráði og segi sögu nýfrjáls-
hyggjunnar út frá því hvernig þetta 
kerfi var að verða til fyrir framan 
nefið á manni, án þess að maður 
skildi hvað væri á seyði. Maður 
hélt í upphafi að frjálshyggjumenn-
irnir væru að grínast. Síðan er það 
spurningin hvernig tímarnir hafa 
þróast. Hvers vegna eru þeir sem 
gagnrýndu þetta kerfi í gamla daga 
orðnir verjendur þess í dag? Það 
er þessi þróun sem ég er að reyna 
að lýsa, án þess að hafa eitthvert 
endan legt svar, enda held ég að það 
sé ekki til. Sem betur fer.“

Nú ert þú gamall kommúnisti, 
er til eitthvað sem heitir hægri eða 
vinstri í pólitíkinni lengur? 

„Kommúnisti, já, það væri nú 
gaman að geta kallað sig kommún-
ista, en orðið hefur öðlast svo nei-
kvæða merkingu. Flestir sjá fyrir 
sér fangabúðir í Síberíu þegar 
þetta orð er notað en Tómas Guð-
mundsson sagði að alltaf þegar 
honum fyndist hann virkilega 
vera að segja eitthvað mikilvægt 
og satt væri hann sakaður um 

að vera kommúnisti. Fólk sem er 
gagn rýnið og skynjar þörfina á 
breytingum er oftast stimplað 
sem kommúnistar, þannig að í 
þeim skilningi hefur orðið jákvæða 
merkingu. En varðandi hægri og 
vinstri kom það glögglega í ljós 
í búsáhalda byltingunni að það 
skipti engu máli hvaða stjórnmála-
skoðanir fólk hafði, það var bara 
annað hvort sammála eða ósam-
mála og sameinaðist um ákveðin 
markmið, til dæmis þjóðareign 
á náttúru auðlindum, og það var 
aldrei spurningin hvort þú værir 

framsóknarmaður eða sósíal isti 
eða eitthvað annað. 

Stjórnmálaflokkakerfið er svo-
lítið notað til að njörva okkur niður. 
Flokkarnir eru líka orðnir líkari 
vel reknum fyrirtækjum en ein-
hverjum hugsjónahópum, þannig 
að í þessum gamla kaldastríðs-
skilningi er ekki lengur hægt að 
tala um hægri og vinstri. En það 
má segja að nýfrjálshyggjan hafi 
orðið ríkjandi afl í samfélaginu 
öllu og bæði vinstrimenn og hægri-
menn ánetjast henni og fundið sér 
sína bandamenn og óvini eftir hent-
ugleika.“ 

Nýfrjálshyggjan í bókmenntunum
Snúum okkur aftur að Bankastræti 
núll, hefurðu snúið baki við skáld-
sögunni og snúið þér alfarið að þjóð-
félagsumræðunni? 

„Það er löng hefð fyrir því að 
skáldin beiti sér í þjóðfélagsum-
ræðu. Þegar við lesum gömul 
tímarit eins og Máls og menning-
ar kemur í ljós heilmikil pólitísk 
og þjóðfélagsleg umræða þar sem 
skáldin voru að greina málefnin. 
Ritgerðasmíði er auðvitað ákveðin 
bókmenntagrein sem við þekkjum 
til dæmis frá Þórbergi og Laxness 
í Alþýðubókinni og Bréfi til Láru. 
Sverrir Kristjánsson skrifaði beitt-
ar greinar og Sigfús Daðason var 
mjög skemmtilegur þjóðfélags-
rýnir sem hefur haft mikil áhrif á 
mig, eins og fram kemur í þessari 
bók. Það er reyndar kveðja til Sig-
fúsar í öllum mínum bókum en það 
er önnur saga. Thor, Guð bergur, 
Indriði G. og Þorgeir Þorgeirson 
tóku virkan þátt í þjóðfélagsum-
ræðunni, þannig að þetta er ekkert 
nýtt hjá mér. Samt er maður allt-
af spurður út í þetta eins og þetta 
sé eitthvað óvenjulegt. Það helgast 
náttúrulega af þessari tuttugu ára 
félagslegu eyðimörk sem hefur ríkt 
í bókmenntaheiminum. Ekki bara á 
Íslandi heldur um allan heim. 

Það er reyndar mjög áhugaverð 
pæling sem ég kem aðeins inn á í 

bókinni, en hefði gaman af að skoða 
betur, hvernig bók menntirnar 
spegla þennan tíma sem við erum 
að tala um. Krimmavæðingin og 
lífsstíls bókmenntirnar eiga sér 
ákveðna hliðstæðu í viðgangi 
nýfrjálshyggjunnar og sum bóka-
forlög fara meira að segja sjálf að 
semja bækurnar. Það er gengið út 
frá spurningunni: „Hvers konar 
bækur vantar markaðinn?“ en 
ekki: „Hvers konar bók menntir 
eru skapaðar?“ Í þessu ferli er 
hinni stóru og miklu skáldsögu 
ýtt til hliðar, en allt eru þetta 
auðvitað bara bylgju hreyfingar 
í bókmennta sögunni sem þýða 
kannski eitthvað allt annað en við 
sjáum núna.“

Áfram í ritgerðasmíðinni
Ætlarðu að halda áfram að skrifa 
í þessu formi eða eigum við von á 
skáldsögu? 

„Ég er auðvitað alltaf með 
ákveðin verkefni í gangi. Flestar 
mínar skáldsögur hafa verið að 
þróast lengi og tekið breytingum 
eftir því sem maður skoðaði við-
fangsefnið oftar, þannig að ég leyfi 
hlutunum bara að hafa sinn gang. 
Ég hugsa að ég eigi nú einhvern 
tíma eftir að skrifa skáldsögu 
aftur, en þetta er ákveðið form 
sem þróast með manni og þroskast 
og ég hugsa að svona ritgerða smíð 
með sögulegu ívafi eigi sér tals-
verða framtíð í mínu höfði. Kreppa 
skáld sögunnar er ekki bara mark-
aðsleg. Hinn skáldlegi heimur sem 
skáldsagan byggir á er ekkert 
verndað svæði og á ekki að vera 
það. Veruleikinn ryðst inn í fiktíva 
heiminn og þá erum við aftur stödd 
í gömlum frásagnarheimi. Mér 
finnst það áhugaverða við gömlu 
frásagnarlistina vera hvað það er 
hægt að nálgast hana á margvís-
legan hátt og hversu vel það liggur 
við að beita henni á nútímaleg efni. 
Virðingin fyrir hefðinni er fólgin í 
því að nota hana.“  
 fridrikab@frettabladid.is
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menning@frettabladid.is

VERULEIKINN KEMUR RAUNSÆINU Á ÓVART 

EINAR MÁR „Fólk sem er gagnrýnið og skynjar þörfina á breytingum er oftast stimplað sem kommúnistar, þannig að í þeim 
skilningi hefur orðið jákvæða merkingu.“ FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

15.00 Kristín Gunnlaugsdóttir mun leiðsegja um yfirlits-
sýningu á verkum sínum, Inní rós, í Listasafninu á Akureyri. 
Aðgangseyrir er kr. 500. Sýningunni lýkur á sunnudaginn.

Krimmavæðingin og lífsstílsbókmenntirnar eiga sér ákveðna 
hliðstæðu í viðgangi nýfrjálshyggjunnar og sum bókaforlög fara 
meira að segja sjálf að semja bækurnar. Það er gengið út frá 

spurningunni: „Hvers konar bækur vantar markaðinn?“ en ekki: „Hvers 
konar bókmenntir eru skapaðar?“ 

Þann 14. júní sl. tóku ný lög gildi um breyt-
ingu á lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og 
veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. 
Breytingin tók meðal annars til arðgreiðslna af 
hreindýraveiðum. Í 15. mgr. 14. gr. segir nú:

“Aðeins er heimilt að úthluta arði af hreindýra-
veiðum til þeirra sem heimila hreindýraveiðar á 
landi sínu allt veiðitímabilið. Eigandi eða ábúandi 
jarðar skal fyrir 1. júlí ár hvert tilkynna til Um-
hverfisstofnunar hvort hann heimili veiðar á landi 
sínu eður eigi. Eigandi eða ábúandi þarf þó ekki 
að tilkynna afstöðu sína árlega hafi hann gert það 
einu sinni og ekki orðið breyting á afstöðu hans. 
Umhverfisstofnun er heimilt að miða við afstöðu 
eiganda eða ábúanda frá fyrri veiðitímabilum hafi 
hann ekki tilkynnt um afstöðu sína fyrir 1. júlí.”

Umhverfisstofnun hefur ákveðið að miða við af-
stöðu eigenda og ábúenda frá fyrri veiðitímabilum 
þegar kemur að úthlutun arðs vegna veiðtímabils-
ins 2011. Því mun stofnunin byggja á því að þeir 
landeigendur og ábúendur sem til skamms tíma 
hafa heimilað veiðar á landi sínu allt veiðitímabilið 
og þegið arðgreiðslur muni gera það áfram á kom-
andi veiðitímabili. Einnig mun á því byggt að þeir 
landeigendur sem bannað hafa veiðar á landi sínu 
allt veiðitímabilið og ekki þegið arðgreiðslur muni 
gera slíkt hið sama áfram.

Þeir landeigendur sem hyggjast breyta frá fyrri 
afstöðu eins og að ofan greinir þurfa að tilkynna 
Umhverfisstofnun um það fyrir 1. júlí nk. svo að 
breytingin hafi gildi á komandi veiðitímabili. 

Í þeim tilfellum sem greiddur hefur verið út arður 
en landeigendur hafa aðeins heimilað  veiðar 
hluta úr tímabili eða ekki heimilað veiðar, mun 
verða haft samband við  viðkomandi til að fá fram 
skýra afstöðu um heimild til veiða.

Nánari upplýsingar hjá Umhverfisstofnun  
í síma 591-2000 eða á ust@ust.is. 

Arðgreiðslur af 
hreindýraveiðum



  * FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR. AÐEINS EINN STRUMPUR Á HVERN EINSTAKLING
  ATHUGIÐ. ALMENN VERÐSKRÁ ER Í GILDI INN Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN.

Í tilefni dagsins verða Strumpa DVD
og Strumpabækur á sértilboði í öllum verslunum Hagkaups í dag.

Afmælisdagur Peyo, skapara Strumpanna, haldinn hátíðlegur um allan heim.

MÁLUM BÆINN BLÁAN!
RISA STRUMPUR · STRUMPALEIT · ANDLITSMÁLUN · STRUMPAÓPAL · DORITOS · STRUMPAÍS · ULLARBRJÓSTSYKUR

Í DAG FRÁ KL. 10

SÁ Á STRUMP
 SEM FINNUR!

ÓKEYPIS
STRUMPAÓPAL
OG DORITOS!

STRUMPAÍS
OG ULLARBRJÓSTSYKUR

Á SÉRTILBOÐI!

ANDLITSMÁLUNÍ ANDA STRUMPANNA

ÓKEYPIS

RISASTRUMPURBREGÐUR Á LEIK

BÍÓMIÐAR OG STRUMPAR GEFINS 
Fjölmargir litlir Strumpar eru faldir víðsvegar um garðinn í dag. 

Ef þú finnur Strump þá máttu eiga hann* og þar að auki fylgja

Strumpinum tveir bíómiðar á nýju þrívíddar Strumpabíómyndina 

sem verður frumsýnd 10. ágúst.
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Við      lífrænt

án rotvarnarefna          enginn viðbættur sykur

Það er skammt stórra högga á 
milli hjá leikkonunni Lindsay 
Lohan en aðeins mánuði eftir 
að hún var dæmd í stofufang-
elsi fyrir skartgripastuld hefur 
hún verið kærð á ný. Lohan féll 
á reglulegu áfengisprófi sem 
henni er gert að taka vegna 
fyrri dóma fyrir að aka undir 
áhrifum. Leikkonunni var því 
skipað að mæta fyrir dómara 
síðar í vikunni og gæti átt yfir 
höfði sér fangelsisvist vegna 
ítrekaðra brota á skilorði. 

Vandamálin hrannast upp 
hjá barnastjörnunni fyrrver-
andi en ferill hennar hefur 
verið á mikilli niðurleið síðan 
hún sló í gegn ellefu ára gömul 
í myndinni The Parent Trap. 
Nú síðast var hún rekin frá 
myndinni Gotti:Three Genera-
tions sem skartar John Tra-
volta í aðalhlutverki enda ekki 
lengur talin vera góð fyrir-
mynd á hvíta tjaldinu. 

Vandræði hjá Lohan

Á NIÐURLEIÐ Leikkonunni Lindsay Lohan 
virðist ekki vera við bjargandi en hún 
kemur sér stöðugt í vandræði.

NORDICPHOTO/GETTY

Sennilega hefur ekki 
verið meira stuð í Hörpu 
en á fimmtudagskvöld 
þegar enski píanóleikar-
inn Jamie Cullum tryllti 
lýðinn með líflegri sviðs-
framkomu og óaðfinnan-
legri spilamennsku.

„Ísland – vonandi erum við 
vinir núna. Ég elska fallega 
landið ykkar,“ skrifaði Jamie 
Cullum á Twitter-síðu sína 
í gærmorgun eftir að hafa 
skemmt íslenskum áhorfend-
um í Hörpu á fimmtudags-
kvöldið. Cullum fór á kostum á 
tónleikunum, hann fór út í Eld-
borgarsalinn og leyfði fólki að 
taka myndir af sér með honum 
og hann fékk alla áhorfendur 
til að hoppa í einu laga sinna, 
sennilega mun líða langur tími 
þar til það gerist aftur. 

Cullum fór ekki leynt með 
aðdáun sína á húsinu, sagði 
gestum að þeir mættu vera 
stoltir af því og að innan fárra 
ára myndi enginn vita hvar 
Carnegie Hall væri, Harpa 
væri mál málanna. Cullum 
virðist hafa náð að njóta lífsins 
í Reykjavík á meðan á dvöl-
inni stóð. Á tónleikunum ræddi 
hann um humarsúpu Sægreif-
ans sem honum þótti mikið til 
koma og á Twitter-síðu sinni 
birti hann myndir af hljóm-
sveit sinni á Kaffibarnum. Til 
hans sást einnig á veitinga-
staðnum Laundromat þannig 
að tónlistarmaðurinn hefur 
farið heim, alsæll og saddur.  

   - fgg

Cullum fékk Hörpugesti til að hoppa

Prinsessurnar Yesmine Olsen og Birgitta Haukdal hlustuðu á Cullum í Hörpu. Hjónin Elísabet Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson létu sig ekki vanta.

Jónas R. Jónasson og Jakob Frímann 
Magnússon hafa eflaust verið hug-
fangnir af snilld Cullums.

Landsliðsmarkvörðurinn Björgvin Páll 
Gústavsson skemmti sér konunglega 
á tónleikunum ásamt eiginkonu sinni 
Karen Einarsdóttur.

Sara Júlíusdóttir og Helga Júlíusdóttir 
voru meðal gesta.

Jamie Cullum fór á kostum á tónleikum sínum í Hörpunni. Hann var handviss um að 
innan nokkurra ára myndi fólk vera hætt að tala um Carnegie Hall og farið að tala um 
Hörpu í Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kim Kardashian hefur nú farið 
í röntgenmyndatöku með sinn 
heimsfræga rass, til þess að sýna 
heiminum að þar sé engar ígræðsl-
ur að finna. Það voru systur henn-
ar, Kourtney og Khloe, sem mön-
uðu hana í myndatökunua en Kim 
hefur oft þurft að hlusta á sögur 
um að rass hennar sé ekki ekta. 
„Systur mínar hafa skorað á mig 
að fara í röntgenmyndatöku því 
það halda svo margir að ég sé með 
rassígræðslur og ég er orðin svo 

þreytt á þessu,“ sagði 
Kim í nýjasta þætti 
af „Keeping up with 
the Kardashians“ 
sem er raunveru-

leikaþáttur fjöl-
skyldunnar. Eftir 
myndatökuna, 
tók læknirinn 
einnig röntgen-
mynd af brjóst-
um Kourtney 

til samanburðar 
við rass Kim og 

sáust þá greinilega 
ígræðslurnar. Rass-

inn á Kim Kardashian 
er ekta.

Með rassinn 
í röntgen

SAMBANDIÐ BÚIÐ Eftir hálfs árs trúlofun 
er sambandið búið milli Jesse James og 
Kat Von D.  NORDICPHOTO/GETTY

Mótorhjólasmiðurinn Jesse James 
og húðflúrarinn frægi Kat Von D 
eru hætt saman og þar af leiðandi 
er brúðkaupi þeirra aflýst. James, 
sem er hvað frægastur fyrir hjóna-
band þeirra Söndru Bullock Ósk-
arsverðlaunahafa, setti skilaboðin 
á Twitter í byrjun mánaðarins: 
„Það er ótrúlegt að hlutirnir geta 
breyst frá því að vera dásamlegir í 
að vera ömurlegir á stuttum tíma.“ 
Enn er óljóst hver orsök sambands-
slitanna er en vinir James halda 
því fram að hann hafi fengið nóg 
af dramatíkinni í sambandinu.

Kat Von D er frægt nafn í Banda-
ríkjunum þar sem hún er stjarna í 
eigin raunveruleikaþætti sem nefn-
ist LA Ink.

Brúðkaupi 
aflýst

DAGAR eru þar til lokaþáttaröðin af vinsælu sjónvarpsþáttunum 
Entourage hefst vestanhafs. Um er að ræða áttundu seríuna en margir hafa 
spáð því að gerð verði kvikmynd eftir þáttunum þegar þeir hætta.
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Veitingastaðurinn Grill-
markaðurinn verður opn-
aður fyrir matargesti eftir 
helgi. Matreiðslumeistarinn 
Hrefna Rósa Sætran á og 
rekur staðinn og miðað við 
vinsældir Fiskmarkaðsins 
má búast við að nýi staður-
inn muni einnig slá í gegn.

Staðurinn tekur hundrað og þrjátíu 
manns í sæti og íslensk náttúra var 
höfð til hliðsjónar þegar staðurinn 
var innréttaður. „Við erum með 
stuðlaberg, mosavegg, hlýraroð 
og meira að segja trönur, eins og 
þær sem harðfiskurinn var þurrk-
aður á í gamla daga. Húsið sjálft er 
einnig mjög fallegt og í raun mun 
fallegra en ég hafði þorað að vona. 
Það er búið að leggja mikla vinnu 
í það bæði að utan og innan,“ segir 
Hrefna Rósa.

Matseðill veitingastaðarins er 
framandi og frumlegur í senn og 
hlakkar Hrefna Rósa mikið til 
þess að prufukeyra hann fyrir 
matargesti. Sérstök opnun fer 
fram á fimmtudaginn þar sem 
Jón Gnarr, borgarstjóri, mun opna 
brunareitinn svonefnda.  - sm

Frumlegur Grillmarkaður 

MIKILFENGLEGT Tröppurnar niður á 
neðri hæð staðarins eru glæsilegar líkt 
og sjá má.

UNNIÐ HÖRÐUM HÖNDUM Kokkarnir 
á Grillmarkaðnum leggja lokahönd á 
matseðil staðarins. 

ÍSLENSKUR INNBLÁSTUR Hér má sjá efri 
hæð staðarins. Innblástur var sóttur í 
íslenska náttúru.

ÁNÆGÐ Matreiðslumeistarinn Hrefna Rósa Sætran hlakkar til að prufukeyra nýjan 
matseðil fyrir gesti. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

AF ÖLLUM 
KJÓLUM

OG BLÚSSUM
25%

AFSLÁTTUR

Smáralind • 201 Kópavogi • Sími 554 3063 || Kringlunni • Sími 511 2022 ||  www.dyrabaer.is 

DÝRABÆR OPNAR
nýja og stærri verslun og hundasnyrtistofu
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FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM
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Sævar Magnússon eignað-
ist sinn fyrsta gítar fjórtán 
ára. Nú, þegar hann er orð-
inn 51 árs, fannst honum 
kominn tími til að gefa út 
sína eigin plötu.

Popparinn Sævar Magnússon 
hefur gefið út sína fyrstu sóló-
plötu sem nefnist Laugardagur 
í apríl. Hann starfar í innkaupa-
deild Kaupáss og nýtti reynslu 
sína þaðan til að leggja drögin að 
plötunni. 

„Ég byrjaði á að setja niður 
kostnaðaráætlun til að sjá hvort 

þetta væri mögulegt. Þremur aðil-
um fannst þetta efni orðið það gott 
að þeir voru til í að styrkja mig í 
þessu,“ segir Sævar. Einn þessara 
aðila var styrktarsjóðurinn Stund. 
„Síðan skoðaði ég hvort ég ætti 
nógu mörg lög til að setja í þetta. 
Það var ekki vandamál. Ég var 
búinn að vera með þessar útsetn-
ingar á þessum lögum í kollinum í 
mörg, mörg ár.“

Á meðal laga á plötunni eru 
Portkonan, Laminn í Panama og 
Silla sílikona. Hið síðastnefnda 
var samið við ljóð Þórarins Eld-
járns, eins og tvö lög til viðbótar. 

Sævar segir langþráðan draum 
vera að rætast með útgáfu plöt-

unnar enda hefur hann verið að 
semja lög síðan hann eignaðist 
sinn fyrsta gítar, fjórtán ára. „Ég 
er orðinn 51 árs og það var bara 
kominn tími til að koma þessu út,“ 
segir hann og vonast til að börn-
in sín þrjú og hugsanleg barna-
börn muni hafa gaman af þess-
ari útgáfu. Tveir synir hans hafa 
þegar látið að sér kveða á lista-
sviðinu, Dagur sem er í hljóm-
sveitinni Sudden Weather Change 
og hinn einhverfi Ísak Óli sem er 
myndlistarmaður. „Þeir hafa verið 
að brillera hvor í sinni listgrein-
inni þannig að það var kannski 
kominn tími á karlinn,“ segir 
Sævar.  - fb

Í fótspor listrænna sona

GEFUR ÚT SÓLÓPLÖTU 
Sævar Magnússon hefur gefið út sína fyrstu sólóplötu, Laugardagur í apríl. 
Tveir synir Sævars hafa verið að gera það gott á listasviðinu; Ísak Óli hefur 
vakið verðskuldaða athygli fyrir myndlist sína og hinn sonurinn, Dagur, er í 
hljómsveitinni Sudden Weather Change.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR

T I L B O Ð S B Í Ó                                  LAUGARDAG - SUNNUDAG

BAD TEACHER KL. 1 (TILBOÐ)  14
MR. POPPER´S KL. 1 (TILBOÐ)   L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL.TL 3D KL. 1 (TILBOÐ)   L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL.T 2D KL. 1 (TILBOÐ)   L

BAD TEACHER KL. 3 (TILBOÐ)   14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3 (TILBOÐ) L
WATER FOR ELEPHANTS KL. 3 (TILBOÐ)  L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!

SUMARMYNDIN Í ÁR!

BAD TEACHER 6, 8 og 10

MR. POPPERS PENGUINS 2(700 kr), 4, 6 og 8

BRIDES MAIDS 4, 6.30, 9 og 10

KUNG FU PANDA 2 3D 2(950 kr) og 4 - ISL TAL

KUNG FU PANDA 2 2D 2(700 kr) - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

-BOX OFFICE MAGAZINE

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

����

þ.þ fréttatíminn

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

�����
E.T WEEKLY

�����

VANESSA HUDGENS   ALEX PETTYFER  NEIL PATRICK HARRIS

Frábær mynd sem kemur skemmtilega á óvart.
Nútíma útgáfa af Beauty and the Beast

���
MIAMI HERALD

MYNDUNUM, ÞÚ MUNT  
TWILIGHT
EF ÞÚ HAFÐIR GAMAN AF“

„FALLA FYRIR
BEASTLY
���

S.F. CHRONICLE

FRÁBÆR FJÖLSKYLDU-OG GAMANMYND MEÐ JIM 
CARREY Í FANTAFORMI. SUMARSMELLURINN Í ÁR!
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BEASTLY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10
SUPER 8             kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20
SUPER 8 Luxus VIP kl. 8 - 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 5:50 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 2 - 4 - 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 2 - 4 - 6
KUNG FU PANDA 2 ensku. Tali Sýnd í 2D kl. 10:20 M/texta

PIRATES 4            Sýnd í 2D kl. (5:20 VIP) - 8 - 10:40 
SOMETHING BORROWED kl. 8
DÝRAFJÖR Sýnd í 2D kl. 1:40 - 4

12

12

10

L

L

L

KRKKKKRRININININGLGLGLGLLLLG UNUNUNUNNU NININININI

SUPER 8 kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.20
HANGOVER PART II kl. 8  -10.25
X-MEN: FIRST CLASS kl. 8 -10.45
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 3 - 5.30
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3Dkl. 5

12

12

L

SESSSSEELFLFLFLFOSOSOSOSSSSO SSSSS
BRIDESMAIDS kl. 8 - 10:30
SUPER 8 kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 4 - 8

BEASTLY kl. 4 - 6 - 8 - 10
SUPER 8                   kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 2 - 4 - 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ensku. Tali Sýnd í 3D kl. 8  Ótextuð
THE HANGOVER 2 kl.10:20
DÝRAFJÖR Sýnd í 2D kl. 2 - 4

BEASTLY kl.  6 - 8
KUNG FU PANDA 2 með ísl tali kl.   4
SUPER 8 kl.   6 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  3:30
HANGOVER 2 kl.   10:20

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

GLERAUGU SELD SÉR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

- FRÉTTATÍMINN

BAD TEACHER KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8 - 10  14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8 L
BRIDESMAIDS  KL. 10 12

BAD TEACHER KL. 3 (TILBOÐ) - 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3 (TILBOÐ) -5.50 - 8 - 10.10 L
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
WATEA R FOR ELEPHANTS  KL. 3 (TILBOÐ) -5.30 L
PAUL KL. 8  12
FAST FIVE KL. 10.10  12

BAD TEACHER KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  14
BAD TEACHER Í LÚXUS KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
MR. POPPER´S PENGUINS Í LÚXUS KL. 1 - 3.40 L
SUPER 8  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
BRIDESMAIDS  KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL.TL 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TALTT 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 L

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MONSTERS 

MARY AND MAX

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER 

ALGJÖR SVEPPI OG DULARFULLA HÓTELHERB. (M. ENSK.)

NÓI ALBÍNÓI (MEÐ ENSKUM TEXTA)

101 REYKJAVÍK (M. ENSK.)

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00

20:00

22:00

MONSTERS 

MARY AND MAX

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER 

REGÍNA (MEÐ ENSKUM TEXTA)

VEÐRAMÓT (MEÐ ENSKUM TEXTA)

BRIM (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ

BARA GÓÐAR MYNDIR

LAUGARDAGUR / SUNNUDAGUR



 

OPNUM DYRNAR KL. 10:00 Í DAG - ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR - SÝNISHORN OG ELDRI LAGERAR - FELLSMÚLI 28 - VIÐ HLIÐINA Á GÓÐA HIRÐINUM

LAGERSALA ÍSLENSKRA FATAHÖNNUÐA

Laugardagur 10-18  -  Sunnudagur 13-17  -  Mánudagur 12-18  -  Þriðjudagur 12-18  -  Miðvikudagur 12-18
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sport@frettabladid.is

PEPSI-DEILD KARLA  fer á fullt flug aftur á morgun en þá verða leiknir þrír leikir. Þór sækir 
Fylki heim, Valur tekur á móti Víkingi og KR mætir í Víkina. Á mánudag klárast síðan umferðin með 
tveimur leikjum. Allir leikirnir verða í beinni textalýsingu á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

Það er svo margt 
sem mig langar að 

segja en ég þori það ekki.

GARÐAR JÓHANNSSON 
LEIKMAÐUR STJÖRNUNNAR

Hásteinsvöllur, áhorf.: 1.006

ÍBV Stjarnan

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7-7 (3–5)
Varin skot Abel 4 – Ingvar 1
Horn 5–3
Aukaspyrnur fengnar 16–13
Rangstöður 8–1

STJARN. 4–3–3  
Ingvar Jónsson 6
Baldvin Sturluson 6
(72., Bjarki Eysteins.  -)
Tryggvi Bjarnason 6
Nikolaj Pedersen 6
Hörður Árnason 5
Þorvaldur Árnason 5
(72., Ellert Hreins.  -)
Jesper Jensen 5
Daníel Laxdal 7
Jóhann Laxdal 6
Halldór Orri Björns. 6
Garðar Jóhannsson 6

*Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Abel Dhaira 6
Arnór Ólafsson 5
Eiður Sigurbjörns. 6
Rasmus Christiansen 6
Matt Garner 6
Finnur Ólafsson 7
Tony Mawejje 6
(78., Denis Sytnik  -)
Þórarinn Valdimars. 6
(81., Andri Ólafsson  -)
Ian David Jeffs 6
Guðm. Þórarinsson 5
(61., Bryan Hughes  6)
*Tryggvi Guðmund. 7

1-0 Ian David Jeffs (24.)
1-1 Garðar Jóhannsson (74.)
2-1 Andri Ólafsson, víti (86.)

2-1
Erlendur Eiríksson (6)

GOLF Þriðja stigamót ársins á Eim-
skipsmótaröðinni í golfi hófst í 
gær á Hvaleyrarvelli í Hafnar-
firði. 

Ungir kylfingar gáfu tóninn í 
karlaflokknum þar sem að Andri 
Már Óskarsson úr GHR á Hellu 
lék best allra á 68 höggum eða 3 
höggum undir pari. Andri fékk alls 
5 fugla (-1) á hringnum og 2 skolla 
(+2) en alls verða leiknar 54 holur á 
þessu móti eða þrír 18 holu hringir. 
Helgi Runólfsson úr GK lék einnig 
vel í gær en hann er í öðru sæti -2, 
eða 69 höggum. 

Kristján Þór Einarsson úr Kili 
Mosfellsbæ er þriðji á -1 eða 70 
höggum. Stigahæstu kylfingar 
Eimskipsmótaraðarinnar eru ekki 
langt á eftir. Stefán Már Stefáns-
son úr GR er efstur á þeim lista 
en hann lék á pari vallar í gær eða 
71 höggi. Alls eru 111 kylfingar í 
karlaflokknum. 

Valdís Þóra Jónsdóttir úr Leyni 
Akranesi er efst í kvennaflokkn-
um en hún er á +1, eða 72 höggum. 
Valdís fékk einn örn (-2) á hringn-
um á 7. braut sem er par 5 hola. 

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir úr 
GR er önnur á 73 höggum og höggi 
þar á eftir er Tinna Jóhannsdótt-

ir úr GK. Alls eru 26 keppendur í 
kvennaflokknum en keppni lýkur 
síðdegis á sunnudag.  - seth

Þriðja stigamót Eimskipsmótaraðarinnar hófst á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði í gær:

Andri Már og Valdís Þóra leiða

KRISTJÁN ÞÓR Var að leika vel í gær og er líklegur til afreka um helgina. Hann er hér 
einbeittur í gær að undirbúa næsta högg. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÓTBOLTI Andre Villas-Boas, nýr 
knattspyrnustjóri Chelsea, segir 
að Bobby Robson hafi haft mikil 
áhrif á sig á meðan sá síðarnefndi 
var stjóri Porto frá 1994 til 1996.

Villas-Boas er aðeins 33 ára 
gamall og var því ekki orðinn tví-
tugur þegar að Robson starfaði hjá 
Porto. „Bobby var mjög mikilvæg 
persóna fyrir minn feril,“ sagði 
Villas-Boas við enska fjölmiðla. 
„Hann var sá sem hvatti mig 
þegar ég var mjög ungur til að 
taka eins mörg þjálfarnámskeið og 
ég gat. Hann hleypti mér svo inn á 
æfingasvæðið hjá Porto.“

„Samband okkar var mjög gott 
og ég bar mikla virðingu fyrir 
honum. Hann er mikilvægur hluti 
af sögu enskrar knattspyrnu og ég 
held að hann væri ánægður með 
komu mína til Chelsea,“ sagði Vil-
las-Boas en Robson lést árið 2009.
 - esá

Andre Villas-Boas:

Ber virðingu 
fyrir Robson

ANDRE VILLAS-BOAS Er á milli tannanna 
á fólki þessa dagana.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Körfuboltakapp-
inn Ron Artest hjá Los Angeles 
Lakers fer sínar eigin leiðir og nú 
hefur hann formlega sótt um að 
breyta nafni sínu í „Metta World 
Peace“.

Lögfræðingur Artest hefur 
klárað alla pappírsvinnu og í 
henni kemur fram að Artest vilji 
breyta um nafn af persónuleg-
um ástæðum. Hann var skírður 
Ronald William Artest Jr.

Artest hefur átt skrautlegan 
feril. Hann var upphafsmaður 
slagsmálanna í leik Indiana og 
Detroit árið 2004 og fór í bann út 
tímabilið eftir þá uppákomu.
Hann hefur snúið blaðinu við 
síðan og fékk samfélagsverðlaun 
í fyrra.   - hbg

Artest sækir um nýtt nafn:

Vill heita 
Heimsfriður

FÓTBOLTI Ítalska félagið Inter 
réð í gær Gian Piero Gasperini 
sem þjálfara félagsins næstu tvö 
árin. Hann tekur við starfinu af 
Brasilíumanninum Leonardo sem 
er farinn til PSG þar sem hann 
verður íþróttastjóri.

Hinn 53 ára Gasperini var rek-
inn frá Genoa í nóvember síðast-
liðnum og hefur verið atvinnu-
laus síðan.

Það komu margir þjálfarar 
til greina í starfið en ekki vildu 
allir koma. Þar á meðal Marcelo 
Bielsa, landsliðsþjálfari Chile, og 
Sinisa Mihaljovic sem er hjá Fio-
rentina.  - hbg

Inter ræður nýjan þjálfara:

Gasperini í stað 
Leonardo

GASPERINI Faðmar hér José Mourinho, 
fyrrum þjálfara Inter. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Andri Ólafsson var hetja 
ÍBV í gær en hann tryggði liðinu 
2-1 sigur á Stjörnunni með marki 
úr umdeildri vítaspyrnu þegar 
lítið var eftir. Andri á við meiðsli 
að stríða en lék síðustu tíu mínútur 
leiksins.

Ian Jeffs hafði komið ÍBV yfir í 
leiknum en Stjörnumenn jöfnuðu í 
síðari hálfleik með marki Garðars 
Jóhannssonar. Stuttu áður hafði 
Halldór Orri Björnsson misnotað 
vítaspyrnu. Heimir Hallgríms-
son, þjálfari ÍBV, var þrátt fyrir 
allt ekki sáttur við hvernig hans 
menn spiluðu í leiknum.

„Ég veit það ekki. Við erum ekk-
ert sérstaklega glaðir með þenn-
an leik þar sem hann var einfald-
lega lélegur af okkar hálfu,“ sagði 
Heimir eftir leikinn. 

„Eftir á að hyggja voru það 
kannski mín mistök að tefla fram 
sömu leikmönnunum og spiluðu 
gegn Val í bikarnum fyrir þremur 
dögum síðan. Það vantaði fersk-
leika og kraft í okkar leik og þegar 
menn eru þreyttir þá vantar líka 
gleðina. Við vorum bara slakir í 
dag.“ 

Heimamenn voru þó að spila vel 
í upphafi leiks, pressuðu mikið án 
bolta og létu Stjörnumenn ekki í 
friði. Það skilaði marki á 24. mín-
útu er Ian Jeffs skoraði laglegt 
skallamark og komu þeir reyndar 
knettinum tvisvar í viðbót í mark 
gestanna en í bæði skiptin var 
markið dæmt ógilt. 

Síðari hálfleikur var að mestu 
eign Stjörnumanna. Þeir áttu 
að jafna metin þegar Abel 
Dhaira varði glæsilega 
vítaspyrnu Halldórs Orra 
Björnssonar sem hann 
fiskaði sjálfur. En 
Stjörnumenn gáfust 
ekki upp og héldu 
áfram að sækja. 
Garðar Jóhanns-
son uppskar mark 
sem verður reynd-
ar að skrifast á 
áðurnefnd-
an Dhaira. 
Hann átti 
a ð  ver j a 
laust skot 
Garðars.

Eyjamenn 

reyndu þó hvað þeir 
gátu og náðu 
að tryggja sér 
sigurinn þegar 
skammt var til 

leiksloka. Press-
an skilaði árangri 

þegar að Andri skoraði 
sigurmarkið úr víta-

spyrnu, fjórum mínút-
um fyrir leikslok Stjörnu-

menn voru alls ekki sáttir. 
Þeim fannst hart að 

dæma víti á mann sem fiskar bak-
hrindingu þegar hann er að elta 
bolta út úr teignum. En Erlendur 
Eiríksson, dómari leiksins, stóð á 
sínu og benti á punktinn. 

Heimir neitar því ekki að liðið 
sýndi ágæta takta, sérstaklega í 
fyrri hálfleik. 

„En það var bara of lítið. Við 

höfum verið að halda ágætum 
krafti út okkar leiki og var greini-
lega þreyta í leikmönnum. Auð-
vitað er alltaf gaman að vinna leiki 
en maður á að gera það með betri 
hætti en þetta.“ 

Garðar Jóhannsson, markaskor-
ari Stjörnunnar, var allt annað en 
sáttur í leikslok. 

„Þetta var í það minnsta ekki 
sanngjarnt því mér fannst við 
betri aðilinn allan leikinn. Þeir 
fengu víti sem ég veit ekki hvort 
að hafi verið réttur dómur. Það er 
svo margt sem mig langar segja en 
þori ekki.“ 

 eirikur@frettabladid.is

Umdeilt víti tryggði ÍBV þrjú stig
Andri Ólafsson, sem hefur átt við meiðsli að stríða og er enn meiddur, kom inn á sem varamaður tíu mín-
útum fyrir leikslok og tryggði sínum mönnum í ÍBV 2-1 sigur á Stjörnunni með marki úr umdeildri víta-
spyrnu. ÍBV er aðeins stigi á eftir toppliði KR í Pepsi-deildinni eftir sigurinn mikilvæga í gær.

HETJAN 
Andri Ólafsson kom 

af bekknum og tryggði ÍBV 
sætan sigur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á SIGLINGU Eyjamenn gefa ekkert eftir í toppbaráttunni og anda ofan í hálsmálið á toppliði KR. Þeir fengu þrjú stig í 
gær en sigurmarkið kom úr umdeildu víti. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

11.45 Only Fools and Horses  12.40 Only 
Fools and Horses  13.30 Only Fools and 
Horses  14.20 Only Fools and Horses  
15.15 Only Fools and Horses  16.05 Only 
Fools and Horses  17.00 Only Fools and 
Horses  17.50 Only Fools and Horses  
18.40 Only Fools and Horses  19.30 
Only Fools and Horses  20.00 Silent 
Witness  20.55 Silent Witness  23.30 
Only Fools and Horses  00.20 Only Fools 
and Horses  01.10 Only Fools and Horses  
02.00 Only Fools and Horses  02.50 
Only Fools and Horses  04.00 Only Fools 
and Horses

10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Boxen  10.25 Merlin  11.10 
Ægyptens gåder  12.00 Kyst til kyst  
13.00 90‘erne tur retur  13.30 Vilde 
roser  14.15 Tæt på en dronning  15.05 
McBride  16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  17.00 OBS  17.05 Ægyptens gåder  
18.00 Menneskets planet  18.50 Bag om 
Menneskets planet  19.00 21 Søndag  
19.40 SportNyt  19.50 Kammerater i krig  
20.45 Grænsekontrollen  21.30 Verdens 
skrappeste forældre  04.00 Penelope  
04.05 Chiro  04.10 Den lille røde traktor  
04.20 Humf

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eitt fjall á viku

Dagskrá N4 - Sjónvarp 
Norður lands er endurtekin allan 
sólarhringinn og um helgar.

07.55 Folk  08.25 Kæft, trit og knus  
08.55 Dei tre musketerane  10.40 
Rekviem for en øyenstikker  11.05 Muntre 
glimt fra Smil til the skjulte kamera  11.15 
Mysteriet Norge  11.45 De fire årstider  
12.15 Fotball  13.15 4-4-2  15.30 Fotball  
17.30 Sportsrevyen  17.50 Luksuscruise 
i havkajakk  18.15 Frå Lark Rise til 
Candleford  19.05 Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu  19.35 Kriminalsjef Foyle  
21.10 Kveldsnytt  21.30 Rallycross  22.00 
Damenes detektivbyrå nr. 1  22.55 Holby 
Blue  23.45 Blues jukeboks

09.00 En sång om glädje  09.25 Svaleskär  
09.55 Rapport  10.00 Utvandrarna  
10.50 Från Lark Rise till Candleford  11.50 
Sommarpratarna  12.50 Polisen och 
domarmordet  13.45 Semester, semes-
ter, semester  14.00 Rapport  14.05 
Via Sverige  14.20 Hipp Hipp  14.50 
Anslagstavlan  14.55 Speedway  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Det 
goda livet  17.00 Sportspegeln  17.30 
Rapport  18.00 Engelska Antikrundan  
19.00 Från Lark Rise till Candleford  
20.00 Sommarpratarna  21.00 Burn Up  
04.00 Rapport 

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 Fáni og flattur 
þorskur 11.00 Guðsþjónusta í Ísafjarðarkirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Djúpið 15.00 Ingibjörg 
og aðrar sjálfstæðisbaráttukonur 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Við djúpið 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.05 Heilshugar 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.25 Söngleikir 23.20 Af minnisstæðu fólki: 
Sigurbjörn Einarssson 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.00 Paul Blart. Mall Cop
10.00 Something‘s Gotta Give
12.05 Open Season 2
14.00 Paul Blart: Mall Cop
16.00 Something‘s Gotta Give
18.05 Open Season 2
20.00 Two Weeks
22.00 Slumdog Millionaire
00.00 The Lodger
02.00 Factotum
04.00 Slumdog Millionaire
06.00 Copying Beethoven

17.00 Man. Utd. - Birmingham 
Útsending frá leik Manchester Uni-
ted og Birmingham City í ensku úr-
valsdeildinni.

18.45 Gullit Einn af þeim allra 
bestu, Ruud Gullit verður i sviðsljós-
inu að þessu sinni en þessi magn-
aði hollenski leikmaður gerði garðinn 
frægan með AC Milan og hollenska 
landsliðinu.

19.15 PL Classic Matches: 
Newcastle - Sheffield Wed-
nesday 

19.45 Premier League World 
Áhugaverður þáttur þar sem enska 
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum 
ýmsu óvæntu og skemmtilegum 
hliðum.

20.15 Chelsea - Liverpool Út-
sending frá leik Chelsea og Liverpool 
í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Wolves - Tottenham Út-
sending frá leik Wolves og Totten-
ham í ensku úrvalsdeildinni.

23.45 PL Classic Matches: Tot-
tenham - Southampton, 1999 

06.00 ESPN America
08.10 Travelers Championship
11.10 Golfing World
12.00 BMW International Open
15.00 Travelers Championship
17.45 ETP Review of the Year 
2010 (1:1)
18.35 Inside the PGA Tour
19.00 Travelers Championship
22.00 Golfing World
22.50 The Open Champions-
hip Official Film 2009
23.45 ESPN America

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 Popppunktur (e)

11.20 Landinn (e)

11.50 Horfnir heimar – Kóngur 
snýr aftur (4:6) (e)

12.45 Að byggja land - Ofur-
huginn (2:3)

13.25 Gengið um garðinn (e)

14.00 Aftur til fortíðar - 
Blómabörnin fyrr og nú (e)

15.00 Sumartónleikar í Schön-
brunn 2011

16.30 Falleg sorgarsaga (e)

17.20 Önnumatur frá Spáni – 
Ostur (6:8) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar

18.28 Með afa í vasanum

18.40 Skúli Skelfir

18.51 Ungur nemur - gamall 
temur

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.15 Með allt á hreinu 
Söngva- og gamanmynd um hljóm-
sveitirnar Stuðmenn og Gærurnar 
sem fara í tónleikaferðalag um Ís-
land. Íslensk bíómynd frá 1982. (e)

21.50 Vestfjarðavíkingur 2010 
(Vestfjarðavíkingur 2010)

22.50 Sunnudagsbíó - Gósen-
landið (Land of Plenty)

00.50 Tríó (3:6) (e)

01.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.00 Rachael Ray (e)
13.25 Dynasty (4:28) (e)
14.10 How To Look Good 
Naked - Revisit (2:3) (e)
15.00 Top Chef (5:15) (e)
15.50 The Biggest Loser (e)
16.35 The Biggest Loser (e)
17.20 Survivor (6:16) (e)
18.05 Happy Endings (3:13) (e)
18.30 Running Wilde (3:13) (e)
18.55 Rules of Engagement (e)
19.20 Parks & Recreation (e)
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (8:50) (e)
20.10 Psych (11:16) Bandarísk 
þáttaröð um ungan mann með ein-
staka athyglisgáfu sem aðstoðar lög-
regluna við að leysa flókin sakamál. 
20.55 Law & Order: Criminal 
Intent (5:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New York. 
21.45 Shattered - NÝTT (1:13) 
Þáttaröð um rannsóknarlögreglu-
manninn Ben Sullivan sem er ekki 
allur þar sem hann er séður. Hann 
glímir við alvarlega geðröskun sem 
lýsir sér í margklofnum persónuleika. 
22.35 Blue Bloods (21:22) (e) 
Þáttaröð frá framleiðendum The 
Sopranos.
23.20 Last Comic Standing (e)
00.20 The Real L Word: Los 
Angeles (5:9) (e)
01.05 CSI: Miami (12:24) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Sorry I‘ve Got No Head 
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Mad Men (10:13)
14.35 America‘s Got Talent
15.20 Gossip Girl (19:22)
16.05 Amazing Race (6:12)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (20:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen Night-
mares (2:2)
20.25 The Whole Truth (1:13) 
Spennandi lögfræðidrama. Kathryn 
Peale er metnaðarfullur saksóknari 
í New York. Jimmy Brogan er vinur 
hennar frá því þau voru við nám 
saman í Yale-háskólanum og virtur 
verjandi í borginni. Bæði eru þau 
mikið keppnisfólk og áköf í að sinna 
vinnu sinni vel og berjast fyrir skjól-
stæðinga sína. Í hverjum þætti kynn-
umst við báðum hliðum á málunum.
21.10 Rizzoli & Isles (7:10) 
Spennandi glæpaþáttaröð um leyni-
lögreglukonuna Jane Rizzoli og lækn-
inn Mauru Isles sem eru afar ólíkar 
en góðar vinkonur. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í morðdeild 
Boston og er hörð í horn að taka og 
mikill töffari. Maura er hins vegar afar 
róleg og líður best á rannsóknarstofu 
sinni meðal þeirra látnu. Saman 
leysa þær hættulegar morðgátur í 
hverfum Boston.
21.55 Damages (6:13) Þriðja 
þáttaröðin með Glenn Close og 
Rose Byrne í aðalhlutverki. Lögfræð-
ingurinn Patty Hewes lætur ekkert 
stöðva sig og heldur upp óbreyttum 
hætti við að verja misjafna einstak-
linga á meðan Ellen Parsons er farin 
að vinna fyrir saksóknara. Hún flæk-
ist þó í mál Patty og spennan eykst 
þegar náinn samstarfsfélagi þeirra 
finnst myrtur.
22.40 60 mínútur
23.25 Daily Show: Global 
Edition
23.55 Fairly Legal (3:10)
00.40 Nikita (14:22)
01.25 Saving Grace (12:14)
02.10 The Closer (9:15)
02.55 The Deep
04.30 The Deep
06.05 Frasier (20:24)

17.35 Bold and the Beautiful
18.55 Bold and the Beautiful
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 Sorry I‘ve Got No Head 
Þættir þar sem margir af þekktustu 
grínurum Breta fara á kostum í hlut-
verkum ýmissa kynlegra karaktera 
eins og Ross sem er eini nemandinn 
í skólanum sínum og vígalegu víking-
arnir sem eru hræddir við nánast allt.
20.15 So You Think You Can 
Dance (3:23) Stærsta danskeppni 
í heimi snýr aftur í áttunda sinn og 
aldrei hefur verið jafn mikil þátttaka 
eða jafn margir hæfileikaríkir dansar-
ar skráð sig í keppnina. Þátttakendur 
eru líka skrautlegri en nokkru sinni. 
Að loknum prufunum er komið að 
niðurskurðarþætti í Las Vegas.
21.05 Sex and the City (4:18) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina 
eftir minnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleypar 
og kunna vel að meta hið ljúfa líf í 
hátískuborginni New York.
21.35 Sex and the City (9:20)
22.05 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins er tíund-
að á hressilegan hátt.
22.50 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út og 
hverjar aðalstjörnurnar eru.
23.15 Sorry I‘ve Got No Head
23.45 Fréttir Stöðvar 2 
00.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV

11.30 Spánn (Valencia) Bein út-
sending frá kappakstrinum í Valencia 
á Spáni.
14.00 F1: Við endamarkið
14.30 Atvinnumennirnir okkar 
Fjórði í röðinni í þessari mögnuðu 
seríu er Grétar Rafn Steinsson.
15.10 Grillhúsmótið Sýnt frá 
Grillshúsmótinu þar sem helstur 
kraftajötnar landsins keppa.
16.00 Winning Time: Reggie 
Miller vs NY Knicks Skemmtileg 
heimildamynd frá ESPN um frábær-
an leik Reggie Miller gegn New York 
Knicks í undanúrslitum Austurdeild-
arinnar árið 1995.
17.15 Spánn (Valencia) Útsend-
ing frá kappakstrinum í Valencia á 
Spáni.
19.15 F1: Við endamarkið 
Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.
19.45 Spænski boltinn: 
Espanyol - Barcelona
21.30 Spænski boltinn: Getafe 
- Real Madrid
23.15 LA Liga‘s Best Goals Fal-
legustu mörkin í spænsku úrvals-
deildinni veturinn 2010 - 2011.

> Sally Field
„Með aldrinum verður fólk meira meðvitað 
um sig sjálft. Það getur verið bæði gott og 
slæmt.“
Two Weeks er gamanmynd um fern 
systkini sem koma saman við dánarbeð 
móður sinnar, sem Sally Field leikur. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Fyrsti þátturinn í nýrri þáttaröð frá Jerry 
Bruckheimer, framleiðanda CSI og 
fjölda stórmynda í Hollywood. Hér er 
á ferðinni lögfræðidrama af bestu gerð 
þar sem áhorfendur fá að fylgjast með 
spennandi sakamálum og í hverjum 
þætti kynnumst við báðum hliðum á 
málunum sem eykur spennu áhorfand-
ans um sekt eða sakleysi fram á síðustu 
mínútu. Aðalpersónurnar eru Kathryn 
Peale (Maura Tierney úr Bráðavaktinni), 
metnaðarfullur saksóknari í New York, 
og Jimmy Brogan (Rob Morrow úr Numb3rs), vinur hennar frá því þau voru við nám saman 
í Yale-háskólanum og virtur verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir skjólstæðinga sína.

STÖÐ 2 KL. 20.25
The Whole Truth

2. umferð Íslandsmótsins 
í kvartmílu 2011 Svæðið opnað kl. 11

Keppni hefst kl. 14

www.kvartmila.is

Laugardaginn 25. júní á kvartmílubrautinni í Kapelluhrauni
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20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Svartar tungur

22.00 Randver og gestagangur

22.30 Veiðisumarið

23.00 Fiskikóngurinn 

23.30 Bubbi og Lobbi

00.00 Hrafnaþing

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

16.10 Nágrannar

16.30 Nágrannar

16.50 Nágrannar

17.10 Nágrannar

17.30 Nágrannar

17.55 Lois and Clark (21:22)

18.40 Ally McBeal (10:22)

19.25 Gilmore Girls (8:22) Lorelai Gil-
more er einstæð móðir sem býr í góðu yfir-
læti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur 
sinni Rory. 

20.10 Office (2:6)

20.45 Grillskóli Jóa Fel (2:6) Jói Fel snýr 
aftur í glænýrri þáttaröð þar sem hann kennir 
okkur réttu handtökin og sýnir okkur að vel 
megi grilla annað og meira en bara kjöt-
sneiðar, hamborgara og pylsur.

21.25 Glee (8:22) 

22.15 Lois and Clark (21:22)

23.00 Ally McBeal (10:22)

23.45 Gilmore Girls (8:22)

00.30 Office (2:6)

01.00 Glee (8:22)

01.50 Sjáðu

02.20 Fréttir Stöðvar 2 

03.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.00 Stuck On You

10.00 Pink Panther II

12.00 Kapteinn Skögultönn

14.00 Stuck On You

16.00 Pink Panther II

18.00 Kapteinn

20.00 Men in Black

22.00 The Take

00.00 .45

02.00 The Black Dahlia

04.00 The Take

06.00 Two Weeks

07.00 Barnatími Stöðvar 2

10.55 iCarly (19:45)

11.15 Glee (22:22)

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 So you think You Can Dance 
(3:23)

14.40 Grillskóli Jóa Fel (2:6)

15.15 Cougar Town (10:24)

15.40 Off the Map (3:13)

16.25 The Ex List (10:13)

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 America‘s Got Talent (4:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbourne 
og grínistinn góðkunni Howie Mandel. Kynnir 
er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eigin maður 
söngkonunnar Mariuh Carey.

20.20 Make It Happen Frábær dans-
mynd fyrir alla fjölskylduna um ungan dans-
ara sem ákveður að prófa nýjan dansstíl til 
að komast áfram en í leiðinni uppgötvar 
hann heilmikið um sjálfan sig.

21.50 Comeback Season Rómantísk 
gamanmynd um giftan mann sem reynir að 
heilla konuna sína aftur eftir að hafa haldið 
fram hjá henni og fær unga fótboltastjörnu 
til liðs við sig.

23.30 Rails & Ties Hörkuspennandi mynd 
með Kevin Bacon og Marciu Gay Harden.

01.10 Across the Universe Mögnuð ást-
arsaga sem byggð er utan um bestu lög Bítl-
anna. Sagan fjallar um unga, bandaríska há-
stéttarstúlku sem fellur fyrir breskum inn-
flytjanda frá Liverpool, heillandi ungum lista-
manni úr lágstétt. Myndin er sneisafull af frá-
bærum, nýjum útgáfum af Bítlalögum sem 
allir elska.

03.20 Scoop

04.55 ET Weekend

05.40 Fréttir

06.00 ESPN America

07.50 Golfing World

08.40 Travelers Championship (2:4)

11.40 Golfing World

12.30 Inside the PGA Tour (25:42)

12.55 Travelers Championship (2:4)

15.55 Ryder Cup Official Film 1997

18.10 Golfing World

19.00 Travelers Championship (3:4)

22.00 LPGA Highlights (6:20)

23.20 Inside the PGA Tour (25:42)

23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.50 Rachael Ray (e) 

12.30 Rachael Ray (e) 

13.15 Rachael Ray (e) 

14.00 Dynasty (3:28) (e) 

14.45 High School Reunion (6:8) (e) 

15.30 Million Dollar Listing (8:9) (e)

16.15 America‘s Next Top Model 
(13:13) (e)

17.00 One Tree Hill (8:22) (e)

17.45 Psych (10:16) (e)

18.30 The Bachelor (9:11) (e)

20.00 Last Comic Standing (4:12)

21.00 Rocky IV Bandarísk kvikmynd frá 
árinu 1985.

22.35 Pollock Kvikmynd frá árinu 2000 
með Ed Harris, Jennifer Connelly og Marcia 
Gay Harden í aðalhlutverkum. Myndin fjallar 
um líf og feril bandaríska listmálarans Jack-
son Pollock. Hann bjó með bróður sínum í 
New York, drakk stíft og tók þátt í samsýning-
um myndlistarmanna. Hann hitti lista konuna 
Lee, sem lagði frá sér penslana til þess að 
verða fylginautur hans. Þau fluttust upp í 
sveit og þar þróaði Pollock með sér dreypi-
stílinn. Bönnuð börnum.

00.40 The Real L Word: Los Angeles 
(5:9) (e)

01.25 Smash Cuts (8:52)

01.50 Whose Line Is It Anyway? 
(18:39) (e)

02.15 The Real Housewives of Orange 
County (8:12) (e)

03.00 Green Room with Paul 
Provenza (2:6) (e)

03.25 Green Room with Paul 
Provenza (3:6) (e)

03.50 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar

11.30 Kastljós (e)

12.05 Unglingalandsmót UMFÍ (e)

12.50 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Bronsleikurinn)

14.50 Hákarlafjall (Shark Mountain)

15.35 Golf á Íslandi (3:14) (e)

16.05 Mörk vikunnar (e)

16.30 Mótókross

17.05 Ástin grípur unglinginn (7:10)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Fréttir

18.25 Veðurfréttir

18.30 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Úrslitaleikurinn)

20.40 Lottó

20.45 Evrópumót landsliða - sam-
antekt

21.15 Popppunktur (Sóló-spesíal!) Dr. 
Gunni og Felix Bergsson stjórna spurninga-
keppni hljómsveita. Nú keppa Ellen Kristjáns-
dóttir, Hera Björk og Hafdís Huld á móti Eyfa, 
Pétri Ben og Orra Harðarsyni.

22.25 Viðtalið (Interview) Stjórnmála-
blaðamaður lendir í ónáð hjá ritstjóra sínum 
og er látinn taka viðtal við frægustu sápu-
óperuleikkonu Bandaríkjanna. Bandarísk bíó-
mynd frá 2007. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.

23.50 Sex dagar og sjö nætur (Six 
Days and Seven Nights) (e)

01.30 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Úrslitaleikurinn) (e)

03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. Þeir fá 
til sín gesti, prufa nýjustu tækni og ræða um 
það sem gengur og gerist að hverju sinni.

08.55 Formúla 1 - Æfingar

10.00 Herminator Invitational

10.45 Herminator Invitational Sýnt frá 
Herminator Invitational mótinu í golfi sem 
haldið var í Vestmannaeyjum annað árið í 
röð.

11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka Bein 
útsending frá tímatökunni fyrir kappaksturinn 
í Valenica á Spáni.

13.20 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem 
farið er ofan í allt milli himins og jarðar 
sem tengist stangaveiði. Farið verður í veiði 
í öllum landshornum og landsþekktir gestir 
verða í sviðsljósinu.

13.55 Norðurálsmótið

14.35 KR - FH

16.20 Valitor-mörkin 2011

17.25 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid

19.10 Spænski boltinn: Real Madrid - 
Barcelona

20.55 Formúla 1 2011 - Tímataka

22.30 Gunnar Nelson í BAMMA 4 Sýnt 
frá bardaga Gunnars Nelson í BAMMA 4. 
Viðureign sem enginn má missa af.

00.05 Box - Manny Pacquiao - 
Antonio Margarito

17.00 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin 
er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegum hliðum.

17.30 Luis Enrique Magnaðir þættir um 
marga af bestu knattspyrnumönnum sögunn-
ar en i þessum þætti verður fjallað um Luis 
Enrique, fyrrum leikmann Barcelona á Spáni.

17.55 Copa America - upphitun Hitað 
upp fyrir Copa America 2011. Þetta er í 43. 
sinn sem þessi keppni er haldin. Hand-
hafar bikarsins eru Brasilíumenn sem lögðu 
Argentínu menn í úrslitaleiknum fyrir fjórum 
árum, 3-0, en þá fór keppnin fram í Vene-
súela. Þjóðirnar tíu sem mynda knattspyrnu-
samband Suður-Ameríku taka þátt í mótinu 
auk þess sem tvö gestalið mæta til leiks, 
Mexíkó og Kostaríka.

18.45 Chelsea - Sunderland Útsending 
frá leik Chelsea og Sunderland í ensku úr-
valsdeildinni.

20.30 Liverpool - Aston Villa 

22.15 West Ham - Arsenal Útsending 
frá leik West Ham United og Arsenal í ensku 
úrvalsdeildinni.

Fyrir skemmstu sýndi Ríkisútvarpið heimildarmynd um ferð Fjölnis 
Bragasonar og félaga til Færeyja og til baka. Efniviðurinn var allur 
í töffaralegri kantinum; tattú, þungarokk, leður og mótorhjól 
vikurnar í kringum hina fornu gleði Ólafsvöku.

Fyrst var samt að komast á staðinn, en siglt var með 
Norrænu frá Seyðisfirði. Sá hluti myndarinnar var afspyrnu 
leiðinlegur, enda virtist Fjölnir einkennilega stressaður og 
talaði í klipptum svalheitum um ekki neitt. Kannski var 
hann bara sjóveikur. Áfram hélt myndin með döprum og 
innihaldslitlum atriðum, þar sem lægst bar samræður 
um topplausa stúlku á dagatali sem voru eitthvað á 
þessa leið (þýtt úr ensku): „Er þetta konan þín?“ 
-„Nei, en ég vildi að hún væri það!“ Jæja, hvað veit 
ég, kannski var þetta bara hnyttið. 

Síðan fór Fjölnir að elda pasta. Ekki skal ég 
amast við því en ekki var það heldur grípandi 

myndefni. Ég var kominn ansi nálægt því að finna mér annað að gera 
þegar næsta atriði snerist um kaup á sænsku mjólkursúkkulaði úti í kjör-
búð en þá snerist allt til betri vegar. Við kynntumst bílasmið í Þórshöfn 
og rúntuðum með Fjölni og samstarfsfólki hans um eyjarnar frændfólks 

okkar fögru. Og viti menn, þá komst myndin að eigin kjarna.
Við kynntumst vinnu og list fólksins sem flúrar og gatar; 

menntaðra myndlistar manna og sjúkraliða. Við sáum húðflúr sem 
jafnvel ferkantaða skrifstofublókin ég, gjörsamlega óflúraður og 

áhugasnauður um allt slíkt, samþykkti fúslega að væru frábær 
listaverk og búkprýði. Við sáum verkfærin og handbragðið og 
allt í einu rifjaðist upp gamall sannleikur. Ef fagfólk miðlar 
þekkingu sinni af áhuga og í einlægni verður útkoman 
alltaf áhugaverð. Þetta skildi ég fyrst þegar ég ánetjaðist 
sendingum frá fimleikum kvenna á Ólympíuleikunum í 
Seúl 1988 en það er allt önnur saga og minna rokkuð en 

sagan af Fjölni í Flúreyjatúrnum.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON SAT FLÚRLAUS HEIMA Í STOFU

Fjölnir í flúrtúr til Færeyja
> Will Smith
„Ég veit ekki köllun mína í lífinu, en ég vil vera 
hér af mikilvægri ástæðu. 
Mig langar að vera meðal 
áhrifamesta fólks sem hefur 
lifað.“
Gamanmyndin Men in Black 
með Will Smith í aðalhlutverki 
fjallar um svartklædda menn 
hjá óopinberri leyniþjónustu 
sem hefur auga með öllum 
geimverum sem sest hafa á jörðina 
og er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Copa America er einn stærsti sjónvarpsviðburður íþróttaheimsins.
Misstu ekki af leiftrandi skemmtilegri keppni margra af bestu landsliðum heims

þar sem helstu stjörnur knattspyrnuheimsins fara á kostum.

Tryggðu þér áskrift strax! LIONEL MESSI
ARGENTÍNA

LUIS SUÁREZ
ÚRÚGVÆ
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Man Utd TV, Liverpool TV, Chelsea TV

og hliðarrásir fylgja.

Stöð 2 Sport 2 kostar aðeins 

FLESTIR LEIKIRNIR ERU 
Á BESTA TÍMA Á KVÖLDIN

ROBINHO
BRASILÍA

HERNÁNDEZ
MEXÍKÓ

Tjú tjú
Cocoa Puffs!
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FM 92,4/93,5

09.10 Splint & Co  09.35 Duedrengen  10.00 
DR Update - nyheder og vejr  10.10 Rias, den 
koreanske kyst  11.00 Et slag for pulsen  11.30 
Jamie Olivers Amerika  12.20 Grænsekontrollen  
13.05 Sommersang i Mariehaven  14.05 Mord på 
hjernen  15.40 Før søndagen  15.50 Hammerslag 
Sommermix  16.20 Held og Lotto  16.30 TV 
Avisen med vejret  16.55 SportNyt  17.10 Mr. Bean  
17.35 Geniale dyr  18.00 Merlin  18.45 Asterix & 
Obelix  20.30 Kriminalkommissær Barnaby  22.00 
Vorherres egen Agnes

12.10 Only Fools and Horses  12.40 Only Fools 
and Horses  13.10 Only Fools and Horses  13.40 
Only Fools and Horses  14.15 Only Fools and 
Horses  14.45 Only Fools and Horses  15.20 
Only Fools and Horses  15.50 Only Fools and 
Horses  16.20 Only Fools and Horses  16.55 Only 
Fools and Horses  17.45 Only Fools and Horses  
18.35 The Inspector Lynley Mysteries  19.20 The 
Inspector Lynley Mysteries  20.10 Silent Witness  
21.05 Silent Witness  21.55 Only Fools and Horses  
22.45 Only Fools and Horses

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Sjö 
dagar sælir 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 
Fjármálamiðstöðin Ísland 14.00 Hefðarkettir og 
ræsisrottur 14.40 Útvarpsperlur: Landið í þér 15.25 
Með laugardagskaffinu 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Í boði náttúrunnar 17.05 Húslestrar á Listahátíð 
2011 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Ekkert 
liggur á: Þemakvöld útvarpsins - Átök 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

09.00 Grønn glede  09.30 Landgang  10.00 Hva 
er spesielt med Carla Bruni?  10.55 Frå Lark Rise til 
Candleford  11.45 Ansikt til ansikt  12.15 Eurovision 
Young Dancers 2011  13.40 Glimt av Norge  
13.50 Mat i Norden  14.20 Oslo Skishow  15.20 
Herskapelig redningsaksjon  16.10 Det fantastiske 
livet  17.00 Dagsrevyen  17.30 Lotto-trekning  
17.40 Etter at du dro  18.10 Jon Skolmen - født 
til å more  19.10 Nye triks  20.00 Fotball  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Dimmu Borgir og Kork  22.15 
Solstorm  23.55 Dansefot jukeboks m/chat

11.50 Håkan Hellström live på Cirkus  12.50 Norsk 
attraktion  13.20 Undercover Boss  14.05 Rapport  
14.10 Fairly Legal  14.50 Flugor  14.55 Sanne 
Salomonsen hel igen  15.25 Möte med Joralf 
Gjerstad  15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.15 Utvandrarna  17.05 En sång 
om glädje  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 
Sommarkväll  19.00 Vi hade i alla fall tur med 
vädret - Igen  20.35 Hipp Hipp  21.05 Rapport  
21.10 Speedway  22.10 Cleo  22.40 Black angels  
23.25 Rapport  23.30 K Special  01.15 Rapport

Fjörug dansmynd um unga smá-
bæjarstúlku með stóra drauma 
um að slá í gegn sem dansari. Hún 
heldur til stórborgarinnar í áheyrnar-
próf en kemst fljótt að því að lífið er 
ekki bara dans á rósum.

STÖÐ 2 KL. 20.20
Make It Happen 
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„Þetta verður rosalega skemmti-
legt. Ég er búinn að vera að spá 
í þetta í smá tíma að það væri 
gaman að fara á leiksvið aftur. Ég 
hef verið að skoða bisnessplön allt-
of lengi,“ segir Helgi Björnsson. 

Helgi leikur aðalhlutverkið í 
verki Vesturports sem byggt er á 
þjóðsögunni um fjöldamorðingj-
ann Axlar-Björn. Verkið verður 
frumsýnt í haust og mun Björn 
Hlynur Haraldsson leikstýra. Atli 
Rafn Sigurðarson mun að öllum 
líkindum leika á móti Helga og 
mögulega fara þeir með öll hlut-
verkin sjálfir en verkið er í mótun 
þessa dagana. Kjartan Sveinsson 
úr Sigur Rós semur tónlistina og 
um búningahönnun sér tískuhönn-
uðurinn Mundi vondi. Verkið fékk 
fjögurra milljóna styrk frá vel-
gerðarsjóði Auroru fyrr á árinu.

Helgi steig síðast á leiksvið í 
söngleiknum Rent fyrir tíu árum. 
Hann er spenntur fyrir samstarf-
inu við Vesturport. „Þau reyndu að 
fá mig í Rómeó og Júlíu í London. 
Við höfum verið að tala um ýmis-
legt í gegnum tíðina en ég hef 
aldrei haft tíma því það er ákveð-
in binding sem felst í svona hlut-
verki.“ 

Hann er með fleiri járn í eldin-
um því þriðja plata hans og Reið-
manna vindanna, Ég vil fara upp 
í sveit, kemur út á mánudaginn. 
Auk titillagsins eru á plötunni 
fleiri gömul lög í nýjum búningum, 
þar á meðal Ég berst á fáki fráum 
– Sprettur, Það er svo geggjað að 
geta hneggjað og Angelía. „Við 
erum að róta aðeins í okkar dæg-
urlagaarfi, ekki ósvipað og menn 
eins og Bob Dylan og Robert Plant 
hafa verið að gera,“ segir Helgi.

Síðustu tvær plötur Helga og 
Reiðmannanna hafa selst eins og 
heitar lummur eða í 21 þúsund ein-
tökum. Þú komst í hlaðið var lang-
söluhæst í fyrra og hefur núna 
selst í hátt í tólf þúsund eintökum. 
Helgi vill sem minnst spá fyrir 
um vinsældir nýju plötunnar. „Ég 

vona bara að fólki líki vel við hana 
eins og hinar og svo sjáum við 
bara til hvernig hún plumar sig.“ 

Hann verður á landsmóti hesta-
manna sem fer fram 26. júní til 3. 
júlí þar sem hann ætlar að spila 
nýju lögin. Einnig má geta þess að 
Helgi ætlar að gera tónleikana sem 
hann hélt í Hörpunni á 17. júní að 
árlegum viðburði enda þóttu þeir 
takast sérlega vel.  freyr@frettabladid.is

HELGI BJÖRNSSON:  STÍGUR Á LEIKSVIÐ Í FYRSTA SINN Í TÍU ÁR

Fer með aðalhlutverkið í 
Axlar-Birni hjá Vesturporti

Í SAMSTARF VIÐ VESTURPORT Helgi leikur í verki Vesturports um Axlar-Björn og er 
einnig að gefa út plötuna Ég vil fara upp í sveit. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Reynir Örn Þrastarson byrjaði 
sem Lottó-þulur í janúar á þessu 
ári og þykir hafa staðið sig vel í 
því hlutverki. Hann er fyrirsæta, 
sölumaður og menntaður mat-
reiðslumaður en slíkt þykir nokk-
uð óvenjulegur bakgrunnur fyrir 
fyrirsætustarfið. „Ég hitti And-
reu Brabin á förnum vegi fyrir 
ellefu árum og hún lét mig hafa 
nafnspjaldið sitt. Þegar ég kom 
heim stakk ég því ofan í skúffu 
og gleymdi því. Svo rakst ég á 
það nokkru seinna og ákvað að 
hitta Andreu aftur. Þau hafa síðan 
hringt annað slagið og látið mig 
hafa verkefni,“ segir Reynir Örn. 

Reynir hefur setið fyrir í bæði 
innlendum og erlendum auglýs-
ingum og hefur meðal annars 
leikið í sjónvarpsauglýsingu fyrir 
spænska bensínstöð. „Erlendu 
verkefnin eru skemmtilegust því 
þeim fylgja oft ferðalög út á land 
og svo sér enginn sem maður 
þekkir auglýsinguna.“ Hann við-
urkennir að það hafi verið skrýtið 
að standa fyrir framan myndavél-
ina í fyrstu. „Mér þótti það mjög 
óþægilegt og fékk hálfgerðan 
kjánahroll. En fyrst maður er að 
bjóða sig fram í svona verkefni þá 
verður maður að standa og falla 
með því.“ 

Reynir Örn starfar sem sölu-
maður á daginn og segir það 
sjaldan vandamál að fá frí úr 
vinnu til að komast í tökur. „Ég 
fæ yfirleitt góðan fyrirvara og 
get því búið þannig um hnútana 
að geta tekið mér frí frá vinnu. 
Ég hef grínast með það að ég sé 
aðeins í dagvinnunni svo mér 
leiðist ekki á daginn.“ Þegar 
Reynir er að lokum inntur eftir 
því hvort hann ætli að halda 
fyrirsætustarfinu áfram svar-
ar hann játandi. „Ef fólk hefur 
áfram áhuga á að ráða gráskeggj-
aðan karl í vinnu.“

  - sm

Nýja sjarmatröllið á skjánum

MÖRG JÁRN Í ELDINUM Reynir Örn 
Þrastarson matreiðslumaður hefur 
starfað sem fyrirsæta í hjáverkum 
síðustu ellefu árin.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Íslenska hljómsveitin Retro Stefson kom fram á tón-
listarhátíðinni INmusic sem fram fór dagana 21. og 
22. júní í Zagreb í Krótaíu. Á hátíðinni spiluðu tæp-
lega 30 hljómsveitir en þar má meðal annars nefna 
stóru böndin Arcade Fire, Jamiroquai, Cypress Hill, 
The Streets og Grinderman, hljómsveit Nicks Cave. 
Retro Stefson spilaði á miðvikudagskvöldið og sagði 
Haraldur Ari, liðsmaður hljómsveitarinnar, að mæt-
ingin hefði verið gríðarlega góð. 

Að tónleikum loknum rakst hljómsveitin svo á 
Mike Skinner úr bresku hljómsveitinni The Streets. 
„Við hittum söngvara The Streets og vorum svo í 
námunda við Nick Cave og Cypress Hill,“ sagði Har-
aldur Ari. Krakkarnir í Retro Stefson eru búsettir í 
Berlín, en þeir skrifuðu undir samning við útgáfu-
risann Universal í janúar og hafa verið að spila á 
hinum ýmsu hátíðum víðs vegar um Evrópu. „Við 
spilum á c/o pop í Köln um næstu helgi, en Gus Gus 
spilar líka á þeirri hátíð. Svo erum við að fara til 
Noregs að spila á hátíð sem heitir Trænafestival,“ 
segir Haraldur, en Ólöf Arnalds kemur einnig fram 
á hátíðinni í Noregi. 

Haraldur segir hljómsveitina annars hafa það 
gott í Berlín, þau séu að vinna að nýju efni sem von-
andi fái að heyrast fljótlega. -ka

Á tónlistarhátíð með Streets

HITTI SÖNGVARA THE STREETS Retro Stefson spilaði á tón-
listarhátíðinni INmusic í vikunni, en þar spilaði einnig hljóm-
sveitin The Streets. Haraldur Ari, liðsmaður Retro Stefson, fékk 
mynd með Mike Skinner, söngvara The Streets.

Nafn: Ragnhildur Jónasdóttir 

Aldur: 23 
ára.
Starf: Ég 
vinn í Gamla 
Apótekinu.
Fjölskylda: 
Ég er klárlega 
einhleyp.
Foreldrar: 
Elín Hreiðars-
dóttir 
bókhaldari og 
Jónas Franz, sölu- og markaðsstjóri.
Búseta: Ég bý á Tryggvagötunni í 
101 Reykjavík.
Stjörnumerki: Vog. 

Ragnhildur Jónasdóttir gaf út sumar-
smellinn „Það er komið sumar“ með vin-
konu sinni, Margréti Rán Magnúsdóttur. 

21.000 
seld eintök af plötum Helga 
og Reiðmanna vindanna. 

„Það er svo mikið lýðræði innan 
hópsins að við eigum öll heiður-
inn að hugmyndinni á bak við sýn-
inguna,“ segir Katla Þórarins-
dóttir, einn aðstandenda Sirkuss 
Íslands sem frumsýnir nýja fjöl-
skyldusýningu í Tjarnarbíói þann 
1. júlí. 

Sýningin nefnist Ö-Faktor og 
er fyrirmyndin hæfileikakeppn-
ir í sjónvarpi á borð við X-Faktor. 
„Þetta eru þættir sem við gerum 
öll grín að en horfum alltaf á. Þeir 
hafa eitthvað aðdráttarafl á áhorf-
endur,“ segir Katla en sýningin 
fer fram alveg eins og sjónvarps-
þættirnir vinsælu með dómurum 
og kynni. 

„Við erum með flestar þær 
staðal-ímyndir sem birtast alla 
jafna í raunveruleikasjónvarpi. 

Leiðinlega og fúla dómarann, 
athyglissjúka kynninn, einstæðu 
móðurina og blinda dansarann,“ 
segir Katla og bætir við að öll 
atriðin tengist sirkuslistum. 

Sýningin Ö-Faktor er þriðja 
sýningin sem Sirkus Íslands setur 
upp en í fyrra sýndu þau sýn-
inguna Sirkus Sóley. „Ö-Faktor er 
fjölskyldusýning fyrir börn jafnt 
og foreldra enda er ekkert leiðin-
legra en að fara á barnasýningu 
sem maður sjálfur sofnar á,“ segir 
Katla og lofar hárbeittum húmor í 
sýningunni. 

Tuttugu manns eru virkir með-
limir í listahópnum Sirkusi Íslands. 
„Fólk verður alltaf jafn hissa á að 
heyra að það sé sirkus á Íslandi. En 
við erum mjög virk og reynum að 
setja upp eina sýningu á ári.“  - áp 

Raunveruleikaþættir 
eru fyrirmyndin 

LOFTFIMLEIKAR Katla Þórarinsdóttir og félagar hennar í Sirkusi Íslands setja upp 
sýninguna Ö-Faktor. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

Stál og plast þakrennur
    Allir fylgihlutir fáanlegir

Frábært
verð!



Kauptúni og Kringlunni – Sími 564 4400 – www.tekk.is

Tilboðsverð 63.200 kr.

20% afsláttur af öllum stökum stólum

OPIÐ: MÁN. – FÖS. KL. 10–18   /   LAU. KL. 10–17   /  SUN. KL. 13–17

Ný sending af 
Vintage - línunni 
20% afsláttur

Skenkur 
Tilboðsverð 116.000 kr.

Sófaborð 
Tilboðsverð 
60.000 kr.

Borðstofuborð
Tilboðsverð frá 60.000 kr.

Hliðarborð
Tilboðsverð 60.000 kr.

TV skenkur 
Tilboðsverð 108.000 kr.

Skápur 
Tilboðsverð:
151.200 kr.



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Frægir standa vaktina
KEX Hostel við Skúlagötu hefur 
notið mikilla vinsælda síðan það 
var opnað í vor en bæði barinn 
og veitingastaðurinn, Sæmundur í 
sparifötunum, eru alla jafna þétt-
setnir. Það hefur örugglega áhrif 
á viðskiptin að á bak við barinn 
standa frægir menn vaktina. Leikar-
arnir Björn Ingi Hilmarsson og 

Rúnar Freyr Gíslason eru 
með sínar föstu vaktir 
við barinn. Íþrótta-
kapparnir Hermann 
Hreiðarsson og 
Dagur Sigurðsson 
skella viskastykkjum 

á öxlina og dæla í 
glös þegar þeir eru 
á landinu. Eiður 
Smári Guðjohn-
sen, fótboltakappi 
og einn hluthafa 

KEX Hostel, hefur 
einnig lofað 
að taka eins 
og eina vakt 
þegar færi 
gefst. 

Sin Fang ferðast um 
Evrópu
Hljómsveitin Sin Fang, sem er 
hugarfóstur Sindra Más Sigúfs-
sonar úr Seabear, leggur af stað í 
tónleikaferð um Evrópu í lok ágúst 
til að fylgja eftir plötunni Summer 
Echoes. Ferðin stendur yfir í 
mánuð þar sem spilað verður í 
Ósló, París, Berlín og fleiri borgum. 
Ferðalaginu lýkur síðan með 
tónleikum á Airwaves-
hátíðinni í október. 
Sóley Stefáns-
dóttir úr Seabear 
hitar upp fyrir Sin 
Fang á flestum 
tónleikunum en 
hún gaf út sína 
fyrstu sólóplötu, 
Theater Island, 
á síðasta ári. 

 - áp, fb  

Yfirburðir Fréttablaðsins 
á dagblaðamarkaði
staðfestir
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Fréttablaðið og Morgunblaðið 
kemur út sex daga vikunnar, á 
meðan DV kemur út þrisvar í viku 
og  Fréttatíminn einu sinni.

Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára.

1 Sólstormur skellur á jörðina í 
dag

2 Vonar að séra George sé í 
helvíti

3 Einangruð frá umheiminum

4 Önnur hryssa með skurði á 
kynfærum

5 Dóttir Heinrich Himmlers enn 
að berjast fyrir nasista
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