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VIÐSKIPTI Bræðrunum Ágústi og Lýði Guð-
mundssonum stendur til boða að kaupa allt að 
fjórðungshlut í Bakkavör Group, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Tilboðið kemur í 
kjölfar þess að þeir samþykktu að gefa eftir 
allan núverandi eignarhlut sinn í félaginu. 
Verði samkomulagið staðfest á hluthafa-
fundi síðar í þessum mánuði munu kröfuhafar 
Bakka varar Group, sem eru að mestu íslensk-
ir bankar og lífeyrissjóðir, eignast 75 prósenta 
hlut í félaginu. Virði hans er talið vera á bilinu 
15 til 30 milljarðar króna. 

Í nauðasamningum sem Bakkavör Group 
gerði við kröfuhafa sína fyrir tveimur árum 

var félaginu gefið tækifæri til að greiða skuld 
sína gagnvart þeim til baka, ásamt vöxtum, 
fram á mitt ár 2014. Ef það myndi ganga eftir 
þá myndu bræðurnir fá að eignast 25 prósenta 
hlut í félaginu. Á móti samþykktu kröfuhaf-
arnir að bræðurnir myndu stýra Bakkavör 
Group fram að þeim tímapunkti og að þeir 
myndu vera með meirihluta stjórnarmanna. 

Rekstur Bakkavarar hefur hins vegar ekki 
gengið sem skyldi og löngu orðið ljóst að for-
sendur nauðasamningsins voru brostnar. 
Því var ákveðið að grípa til þess að flýta 
umbreytingu krafna kröfuhafa í hlutafé. Til 
þess þurfti þó samþykki meirihluta stjórnar 

Bakka varar Group, þar sem bræðurnir ráða 
yfir meirihluta atkvæða. 

Heimildir Fréttablaðsins herma að sam-
komulag hafi náðst á milli kröfuhafanna og 
Ágústs og Lýðs um að kröfum verði strax breytt 
í hlutafé og að bræðurnir tapi öllum eignar-
hlut sínum í félaginu. Í kjölfarið verði ráðist í 
hlutafjáraukningu sem þeir fá að kaupa. Hún 
getur skilað þeim allt að 25 prósenta eignarhlut 
í Bakkavör. Hluti af samkomulaginu er að þeir 
skila Klakka, sem hét áður Exista, eignarhlu   t í 
Bakkavör sem þeir færðu út úr félaginu á árinu 
2009. Hann verður í kjölfarið þynntur niður í 
um fjögur prósent.   - þsj / sjá síðu 6 

Eignast fjórðung í Bakkavör
Bræðurnir Ágúst og Lýður fá að kaupa 25 prósenta hlut í Bakkavör Group. Íslenskir bankar og lífeyrissjóðir 
verða stærstu eigendur félagsins og fara með meirihluta í stjórn. Heildarvirði Bakkavarar er 20-40 milljarðar.

ÚTI Í EYJUM Bjarnarey, til vinstri, og Elliðaey risu tígulega úr djúpinu þegar ljósmyndari Fréttablaðsins flaug þar yfir í blíðunni í gær. Eyjarnar eru 
þær þriðju og fjórðu stærstu í Vestmannaeyjaklasanum, á eftir Heimaey og Surtsey. Þær eru taldar hafa myndast í eldgosi fyrir um 5.000 til 6.000 árum, en 
þar er afar fjölbreytt og mikið fuglalíf. Þá er sauðfé beitt í eyjunum á sumrin.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Birta, þurftirðu að hanna 
góða lygasögu?

„Þetta var ekki beint lygasaga heldur 
einungis hagræðing á sannleik-
anum.“

Birta Ísólfsdóttir bar sigur úr býtum í 
hönnunarkeppninni Hannað fyrir Ísland 
sem sýnd var á Stöð 2. Birta þurfti að 
þegja yfir úrslitunum í hálft ár frá því að 
tökum lauk og þar sem hún hlaut starf í 
verðlaun þurfti hún að ljúga að vinum og 
ættingjum um hvar hún vann.

STJÓRNSÝSLA Svandís Svavarsdótt-
ir umhverfisráðherra var van-
hæf þegar hún staðfesti breyt-
ingar á svæðis- og aðalskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins 2001 til 
2024. Þetta er mat umboðsmanns 
Alþingis. 

Svandís uppfyllti ekki hæfnis-
kröfur í málinu vegna fyrri 
aðkomu hennar að því sem borg-
arfulltrúi í Reykjavík. Umboðs-
manni barst kvörtun vegna máls-
ins og beinir nú þeim tilmælum 
til umhverfisráðuneytisins að 
taka staðfestingar og auglýsingar 
ráðherra um skipulagsbreytingar 
til endurskoðunar. - sv

Umboðsmaður um ráðherra:

Svandís vanhæf 
í skipulagsmáli

UMHVERFISMÁL Lögreglan á Snæ-
fellsnesi vinnur þeirri hugmynd 
fylgi þessa dagana að tekið verði 
upp sérstakt eftirlit á Breiðafirði. 
Um tilraunaverkefni yrði að ræða 
með aðkomu stjórnvalda og stofn-
ana. Rökin fyrir því að gera út eft-
irlitsbát eru fjölmörg; eftirlit með 
strandveiði- og skemmtibátum, 
náttúruvernd og fleira sem mark-
ast af sérstöðu fjarðarins.

Hugmynd lögreglunnar er ekki 
ný af nálinni en kom aftur upp á 
borðið á dögunum þegar óprúttnir 
menn gengu á land í eyju á Breiða-
firði og spilltu hreiðri og varpi 
hafarnarpars. Í ljósi þessa atviks 
kom upp umræða innan lögregl-
unnar á Snæfellsnesi að embætt-
ið eitt og sér gæti ekki haldið uppi 
fullnægjandi löggæslu á og við 
Breiðafjörð. 

Ólafur Guðmundsson yfir-
lögregluþjónn segir að sérstaða 
fjarðarins sé með þeim hætti að 
sýnilegt eftirlit yrði mjög af því 
góða. Fyrst af öllu eru það nátt-
úruverndarrök; fjörðurinn er 
stór með miklum fjölda eyja og 
langri strandlengju sem fóstrar 
sérstætt lífríki. Þar eru fjölmörg 
friðuð svæði sem útheimta eftirlit. 
Önnur helstu rökin eru öryggis- og 
eftirlitssjónarmið; mikil umferð 
skemmtibáta á sumrin auk flota 
strandveiðibáta sem er við veiðar 
á firðinum yfir sumarið auk grá-
sleppuveiðibáta. Þá er ótalið mikið 
æðarvarp og hagsmunir bænda 
varðandi ólöglegar netalagnir. „Á 
svæðinu eru því miklir hagsmunir 
tengdir náttúruvernd og er mikil-
vægt að eitthvert sýnilegt eftirlit 
sé á svæðinu til að draga úr hættu 
á lögbrotum eins og leyfismálum 
vegna bátaumferðar, ólöglegum 

veiðum og siglingum undir áhrif-
um áfengis, sem því miður eru 
alltaf nokkur brögð að,“ segir Ólaf-
ur og nefnir til viðbótar almenna 
löggæslu. Hugmyndin er að eftir-
litið stæði nokkra mánuði frá því 

arnarvarp hefst í mars-apríl, og þá 
helst um helgar yfir sumarið.

Ólafur K. Ólafsson, sýslumað-
ur Snæfellinga, segir að ef hug-
myndin verði að veruleika muni 
löggæsluþátturinn falla undir þrjú 
lögregluembætti, auk Landhelgis-
gæslunnar; embættin á Snæfells-
nesi og á Vestfjörðum og embætt-
ið í Borgarnesi vegna Dalasýslu. 
Aðrir aðilar sem gætu tengst verk-
efninu væru til dæmis Fiskistofa, 
Umhverfisstofnun, náttúrustofurn-
ar á Vesturlandi og á Vestfjörðum, 
sveitarfélög, Breiðafjarðarnefnd og 
Landsbjörg vegna björgunarsveita 
á svæðinu.  svavar@frettabladid.is

Lögregla vill bát til 
eftirlits á Breiðafirði
Lögreglan á Snæfellsnesi telur sérstakt eftirlit á Breiðafirði nauðsyn. Viðraðar 
hafa verið hugmyndir við yfirvöld um eftirlitsbát. Rökin tengjast sérstöðu 
fjarðarins; eyjabyggð, náttúruvernd og umferð skemmti- og strandveiðibáta. 

BREIÐAFJÖRÐUR Eftir að arnarhreiðri var spillt í eyju á Breiðafirði vaknaði umræða 
um hvort lögreglan gæti haldið uppi fullnægjandi löggæslu á svæðinu.

MYND/RÓBERT A. STEFÁNSSON

ELLIÐAÁR Sumarið lengt inn í haustið í 
Elliðaárdal.

STANGVEIÐI Borgarráð hefur sam-
þykkt að fimmtán dögum verði 
bætt aftan við laxveiðitímabilið í 
Elliðaánum í sumar. 

Stangveiðifélag Reykjavíkur 
óskaði eftir því að veiðidögunum 
yrði fjölgað þegar ljóst varð í vetur 
að umsóknir félagsmanna um 
veiðileyfi í ánum voru mun fleiri 
en dagarnir sem í boði voru. 

Upphaflega var einnig óskað 
eftir að bæta fimm dögum framan 
við veiðitímabilið en ekki var við 
því orðið og hefst það því 20. júní. 
Dagarnir sem bætast við eru 1. til 
15. september. Þá daga er eingöngu 
leyft að veiða á flugu og skylt verð-
ur að sleppa öllum laxi.  - gar

Óskum veiðimanna mætt:

Fleiri veiðidagar 
í Elliðaánum

STJÓRNSÝSLA Nýjar siðareglur 
starfsfólks Stjórnarráðs Íslands 
voru kynntar í gær. Þar er meðal 
annars tekið á vinnubrögðum, 
samskiptum á vinnustað og við 
fjölmiðla, hagsmunatengslum og 
almennri háttsemi. Ekki liggja 
nein refsiákvæði við brotum á 
reglunum, en þau geta leitt til 
áminningar.

Athygli vekur að sérstaklega 
er talað um kaup á vændi og að 
starfsmaður Stjórnarráðs rýri 
ekki trúverðugleika ráðuneytis 
síns með ámælisverðri fram-
komu, skeytingarleysi um lög 
eða virðingarleysi við mannhelgi 
og mannréttindi, svo sem með 
kaupum á vændi.   - sv

Nýjar siðareglur stjórnarráðs:

Nýtt ákvæði 
um vændiskaup 

KÍNA Chen Guangcheng, kínverski 
andófsmaðurinn sem strauk úr 
stofufangelsi í síðustu viku, hefur 
fengið boð um styrk til námsdval-
ar í Bandaríkjunum. Fjölskylda 
hans getur dvalið hjá honum.

Þar með myndi deila Kínverja 
og Bandaríkjamanna um afdrif 
Chens leysast.

Chen dvaldi í sex daga í sendi-
ráði Bandaríkjanna eftir að hann 
flúði úr stofufangelsinu, en fór 
þaðan á miðvikudag á sjúkrahús í 
Peking í fylgd sendiherra Banda-
ríkjanna.  - gb

Lausn í sjónmáli:

Chen í nám til 
Bandaríkjanna

MENNINGARMÁL Áhugahópur sem 
safnar nú fyrir flygli til að 
koma fyrir í menningarsaln-
um Hjálma kletti í Menntaskóla 
Borgarfjarðar hyggst grípa til 
óhefðbundinnar aðferðar til að 
fá styrktaraðila til liðs við verk-
efnið.

Í bréfi sem hópurinn sendir til 
fyrirtækja, félaga og stofnana 
segir að kaupa eigi Yamaha-flyg-
il sem kostar 8,8 milljónir króna 
„með flutningi, endurstillingu, 
ábreiðu og stillanlegum stól“.

Fram kemur að í átaki sem 

hófst í desember með tónlistar-
flutningi hafi safnast 500 þúsund 
krónur. Margar leiðir séu færar 
til að styrkja söfnunina. „Ein 
leiðin er að taka þátt í kaupum 
á nótum. Hver og ein kostar 100 
þúsund krónur. Þeir aðilar sem 
kaupa nótu eða nótur fá afhent 
skjöl fyrir, og fá nafn sitt skráð 
sem styrktaraðila með gögnum 
sem munu fylgja flyglinum,“ 
segja fulltrúar söfnunarátaksins 
sem gengur undir heitinu Fjár-
festum í flygli.

  - gar

Borgfirðingar safna fyrir 8,8 milljóna króna flygli í menningarsalinn Hjálmaklett:

Selja hverja nótu á 100 þúsund

FLYGILL Nöfn þeirra sem borga fyrir 
hverja nótu í hljóðfærinu verða skráð á 
sérstök skjöl segja forsvarsmenn verk-
efnisins Fjárfestum í flygli. 

Segja upp samningi um kísil
Íslenska kísilfélagið og Tomahawk 
Development hafa sagt upp samningi 
sínum við Globe Speciality Metals um 
byggingu kísilverksmiðju í Helguvík. Í 
yfirlýsingu frá forstjóra fyrirtækjanna 
segir að samningnum hafi verið rift 
vegna vanefnda Globe Speciality 
Metals. Verkefnið muni halda áfram.

VIÐSKIPTI

HEILBRIGÐISMÁL Þriðjungur Íslendinga hefur byrj-
að að reykja á aldrinum 15–19 ára, eru niðurstöður 
könnunar á heilsu og líðan Íslendinga frá árinu 2007. 
Um 44% þjóðarinnar hefur aldrei byrjað að reykja.

Í fréttabréfi landlæknis - Talnabrunni - er sagt 
ljóst að hátt hlutfall þeirra sem byrjuðu að reykja á 
aldrinum 15–19 ára er tilkomið að hluta vegna reyk-
ingavenja eftir miðja síðustu öld.

Rannsóknir síðustu áratuga í grunnskólum benda 
til þess að tíðni reykinga íslenskra grunnskólabarna 
fari sífellt minnkandi og því sýnir það sig að ef fólk 
byrjar ekki að reykja fyrir 25 ára aldurinn þá eru 
mjög litlar líkur á að það byrji nokkurn tíma.

Niðurstöðurnar staðfesta að rétt hafi verið að 
beina forvarnarstarfi að ungu fólki. 

Árlegar kannanir á reykingavenjum Íslendinga 
benda til þess að tíðni reykinga meðal fullorð-
inna Íslendinga hafi farið ört minnkandi. Lækk-
andi tíðni reykinga er tilkomin vegna þess að stærri 
og stærri hluti hvers árgangs kýs að byrja ekki en 
einnig vegna þess að sífellt fleirum tekst að hætta að 
reykja.

Könnunin náði til fólks á aldrinum 18–79 ára.  - shá

Mjög fáir byrja að reykja eftir að 25 ára aldri er náð, sýnir ný könnun:

Þriðjungur þjóðarinnar hefur reykt

ÓSIÐUR Forvarnir ná bestum árangri sé þeim beint að aldurs-
hópnum 15-19 ára. NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS

Ætlar þú að 
breyta um lífsstíl?
Heilsulausnir henta einstaklingum 
sem glíma við offitu, hjartasjúkdóma
og/eða sykursýki. Hefst 14. maí

Kynningarfundur 10. maí  
kl. 17:30. Allir velkomnir

Að námskeiðinu standa m.a. læknar, 
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar,
næringarfræðingur, íþróttafræðingar
og sálfræðingar.

DÓMSMÁL Starfshópur um Guð-
mundar- og Geirfinnsmál, sem 
innanríkisráðherra skipaði í októ-
ber í fyrra, hefur skilað ráðu-
neytinu áfangaskýrslu um stöðu 
verkefnisins og tilhögun á áfram-
haldandi vinnu sinni. 

Hópurinn mun skila annarri 
áfangaskýrslu til ráðuneytisins 
fyrir 1. nóvember. Upphaflega var 
gert ráð fyrir því að hópurinn lyki 
vinnu sinni nú í apríl. Hópurinn 
hefur þegar aflað gagna frá opin-
berum stofnunum og brugðist við 
erindum frá einstaklingum sem 
hafa sett sig í samband við hann. 
Þá hefur hópurinn tekið yfir tutt-
ugu viðtöl og áformar að taka fleiri 
viðtöl á næstunni.  - þeb

Guðmundar- og Geirfinnsmál:

Starfshópur fær 
enn lengri tíma

Á svæðinu eru því 
miklir hagsmunir 

tengdir náttúruvernd og 
er mikilvægt að eitthvert 
sýnilegt eftirlit sé á svæðinu.

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON 
YFIRLÖGREGLUÞJÓNN
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1. Tætum, rökum eða klórum mosann í grasflötinni

2. Berum grasáburð á grasflötina

3. Berum turbokalk á grasflötina

4. Sáum grasfræi í sárin

5. Gott að blanda grasfræi saman við úrvals gróðurmold 

áður en sáð er

6. Græn og falleg grasflöt eftir 2-3 vikur  

Mosa úr grasflöt má einnig útrýma með Mosaeyði. 

Notist samkvæmt leiðbeiningum á umbúðunum.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar okkar í 

verslunum Blómavals.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI AA
SÍÐAN 1956

GARÐVÖRUR Á LÆGRA VERÐI

STRÍÐ
GEGN MOSA

GÓÐ RÁÐ GEGN MOSA

Þú færð réttu verkfærin
í Áhaldaleigu Húsasmiðjunnar

MIKIÐ

ÚRVAL

Áhaldaleiga
Húsasmiðjunnar
um land allt

999kr.

199kr.

Grasfræ

1.299kr.

1.699kr.

Garðablámi 10 kg

1.990kr.

2.399kr.

Mosaeyðir

3.390kr.

3.995kr.

Casoron
eyðir illgresi

3.490kr.

3.790kr.

Mold 10 ltr.

399kr.

499kr.
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VIÐSKIPTI Aðstandendur Spari-
bankans eiga í viðræðum við 
erlenda aðila um að koma að fjár-
mögnun bankans. Erfiðlega hefur 
gengið að ljúka fjármögnun og 
þurfti bankinn í október að segja 
upp leigusamningi á Iðuhúsinu 
við Lækjargötu sem hann hafði 
tekið á leigu. Enginn tímarammi 
er til staðar um opnun bankans.

„Við höfum um talsverða hríð 
leitað að fjármagni hér innan-
lands en það hefur reynst árang-
urslaust hver svo sem ástæðan 
fyrir því er. Við hófum því leit að 
erlendum fjárfestum og eigum 

nú í viðræðum 
við slíka aðila,“ 
segir Ingólfur 
H. Ingólfsson, 
fjármálaráð-
gjafi og stjórn-
arformaður 
bankans.

Ingólfur 
s e g i r  e k k i 
hægt að upp-
lýsa um það 
hverja nákvæmlega bankinn á í 
viðræðum við þar sem gerð hafi 
verið gagnkvæm trúnaðaryfir-
lýsing. „Ég get hins vegar sagt 

að við höfum gefið okkur ákveð-
inn tíma í þessar viðræður og 
ef þetta gengur upp þá kynnum 
við það kannski um mitt sumar,“ 
segir Ingólfur.

Sparibankinn byggir á þýskri 
fyrirmynd, en samkvæmt vefsíðu 
bankans mun hann fylgja sam-
félagslega ábyrgri útlánastefnu 
og hvetja viðskiptavini sína til 
sparnaðar og eignauppbyggingar. 
Stefnt var að því að hefja rekstur 
á fyrri hluta þessa árs en að sögn 
Ingólfs er enginn tímarammi um 
opnun nú meðan fjármögnun er 
ólokið. - mþl

GENGIÐ 04.05.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

223,6418
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,73 124,33

200,24 201,22

162,40 163,30

21,831 21,959

21,469 21,595

18,246 18,352

1,5412 1,5502

191,16 192,30

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, 
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ  SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR 

SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is  KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Aðstandendur bankans hafa leitað fjármagns innanlands án árangurs:

Sparibankinn leitar erlends fjármagns
ÖRYGGISMÁL Umfangsmikil flug-
slysaæfing verður haldin á Kefla-
víkurflugvelli í dag. Æfingin er 
haldin samkvæmt flugslysaáætl-
un fyrir völlinn og er um að ræða 
stærstu æfingu sem haldin hefur 
verið hér á landi síðan árið 2009. 

Þátttakendur eru um 350 
manns. Meðal þeirra eru 
slökkvi lið, lögregla, Landhelg-
isgæslan, björgunarsveitir, 
flugvallar starfsmenn, prestar og 
samhæfingarstöð Almannavarna.

Æfingin hefst klukkan 10 og 
stendur til klukkan 14.  - sv

Æfing á Keflavíkurflugvelli:

350 taka þátt í 
flugslysaæfingu

ALÞJÓÐASAMSTARF Loftrýmis-
gæsla Atlantshafsbandalagsins 
við Ísland hefst á ný 8. maí með 
komu flugsveitar bandaríska 
flughersins. Verkefnið er í sam-
ræmi við loftrýmisgæsluáætlun 
NATO fyrir Ísland. 

Alls mun um 150 manna lið 
bandaríska flughersins taka 
þátt í verkefninu og koma þeir 
til landsins með fjórar F-15 orr-
ustuþotur, eina KC 135 eldsneyt-
isflugvél og eina C130 leitar- og 
björgunarflugvél.

Verkefnið verður með sama 
fyrirkomulagi og áður og í sam-
ræmi við samninga sem í gildi 
eru, því lýkur fyrstu vikuna í 
júní.   - shá

150 hermenn til Íslands:

Loftrýmisgæsla 
NATO að hefj-
ast að nýju

ÖRYGGISMÁL Þyrla Landhelgis-
gæslunnar, TF-GNA, sótti í gær-
morgun veikan skipverja um 
borð í rússneska togarann Iosif 
Shmelkin. Sigmaður seig niður í 
skipið ásamt þyrlulækni og var 
sjúklingurinn undirbúinn fyrir 
flutning og síðan hífður um borð 
í þyrluna.

Flogið var beint á Landspítal-
ann í Fossvogi. Gekk flugið ágæt-
lega og naut þyrluáhöfn aðstoðar 
túlks sem staðsettur var í stjórn-
stöð LHG og útskýrði hann fyrir 
skipstjóranum hvernig taka ætti 
á móti sigmanni.

TF-SYN, eftirlitsflugvél LHG, 
fór einnig í loftið og var í við-
bragðsstöðu meðan á útkallinu 
stóð.    - shá

Túlkur sá um samskiptin:

Þyrla sótti veik-
an sjómann

Á VETTVANGI Aðgerðir Gæslunnar gengu 
vel.  MYND/LHG

IÐNAÐUR Hátæknifyrirtækið 
Valka ehf. hlaut Vaxtarsprot-
ann 2012 í gær. Um er að ræða 
viðurkenningu á vegum Sam-
taka iðnaðarins, Rannsóknar-
miðstöðvar Íslands og Háskól-
ans í Reykjavík fyrir öfluga 
uppbyggingu sprotafyrirtækis á 
síðasta ári. 

Valka sérhæfir sig í hönnun 
á tækjum og hugbúnaði fyrir 
fiskvinnslur og er framleiðsla 
á tækjum fyrirtækisins að 
mestu leyti unnin af íslenskum 
verktökum. Velta Völku meira 
en þrefaldaðist á milli áranna 
2010 og 2011, fór úr tæplega 130 
milljónum króna í um 410 millj-
ónir. Nýverið kynnti fyrirtækið 
nýja röntgenstýrða beinaskurð-
arlínu sem er sú fyrsta sinnar 
tegundar í heiminum.  - sv

Þrefaldaði veltu sína milli ára:

Valka ehf. hlaut 
Vaxtarsprotann

INGÓLFUR H. 
INGÓLFSSON

SVEITARSTJÓRNIR „Oddviti Y-lista 
var mótfallinn frekari könnun að 
svo stöddu og lagði á það áherslu 
að málið yrði látið liggja þar til 
niðurstöður stjórnsýsluúttektar 
lægju fyrir,“ segir Guðríður Arn-
ardóttir spurð um það hvers vegna 
ekki hafi verið brugðist meira við 
upplýsingunum um sérkjör sem 
þáverandi bæjarstjóri hafði notið 
í fjármálastjórnartíð sinni.

Oddviti Y-lista er Rannveig 
Ásgeirsdóttir sem er núverandi 
formaður bæjarráðs. Ekki náðist 
tal af Rannveigu í gær.

Guðrún Pálsdóttir, sem var bæj-
arstjóri frá því í júní 2010 fram í 
febrúar á þessu ári, greiddi vaxta-
lausar afborganir af gatnagerðar-
gjöldum fyrir um áratug. Þetta 
lá fyrir í ágúst í fyrra en bæjar-
fulltrúar þáverandi minnihluta 
sjálfstæðismanna og framsókn-
armanna fengu upplýsingarnar 
ekki í hendur.

„Mér þótti eðilegt að kanna 
málið frekar og mun ítarlegar 
áður en það yrði lagt fyrir bæj-
arráð,“ útskýrir Guðríður sem 
segir málið hafa verið rætt í þáver-
andi meirihluta Samfylkingar, 
Næst besta flokksins, Y-lista 
Kópavogsbúa og Vinstri 
grænna. Til hafi staðið að 
gera úttekt á vinnubrögð-
um og ákvarðanatöku 
innan stjórnkerfis bæj-
arins. Ekki hafi verið 
samstaða innan meiri-
hlutans um það hvern-
ig taka ætti á máli Guð-
rúnar.

„Guðríður hefur sagt 

að upplýsingar um vaxtakjör Guð-
rúnar við lóðakaup þegar hún var 
fjármálastjóri hafi átt þátt í þeirri 
ákvörðun að víkja henni úr bæjar-
stjórastólnum.

„Það var niðurstaða okkar eftir 
umræður um nokkurn tíma að 
bæjarstjóri væri ekki að ná tökum 
á starfinu. Langur starfsaldur 

hennar hjá bænum reynd-
ist henni fyrirstaða en 

auðvitað vó sú staðreynd þungt að 
í fyrirhugaðri úttekt á stjórnsýslu 
bæjarins yrðu störf hennar sem 
fjármálastjóra bæjarins jafnframt 
til skoðunar. Þannig var óheppilegt 
að hún gegndi stöðu bæjarstjóra á 
sama tíma,“ segir Guðríður.

Núverandi meirihluti Sjálfstæð-
isflokks, Y-lista Kópavogsbúa og 
Framsóknarflokks í bæjarstjórn 
gekk frá starfslokum Guðrúnar 
sem bæjarstjóra og samdi við hana 
um að taka við sviðsstjórastarfi í 
haust. Fyrri meirihluti íhugaði ein-
mitt að fela Guðrúnu annað starf 
hjá bænum. Í ráðningarsamningi 
hennar var ákvæði um að hún tæki 
við sinni fyrri stöðu hjá bænum 
þegar hún hætti sem bæjarstjóri.

„Sá möguleiki var ræddur bæði 
í meirihlutanum og við hana sjálfa 
að hún tæki við öðru starfi en sínu 
fyrra starfi, en engar ákvarðan-

ir voru teknar í því sambandi,“ 
segir Guðríður Arnardóttir.

 gar@frettabladid.is

Segir Y-listann hafa 
viljað salta vaxtamál
Fyrrverandi formaður bæjarráðs segir oddvita Y-lista Kópavogsbúa í þáverandi 
meirihluta hafa viljað láta vaxtamál bæjarstjóra „liggja“ uns stjórnsýsluúttekt 
lyki. Bæjarstjórinn hafi ekki náð tökum á starfinu og því átt að víkja úr því.

GUÐRÍÐUR ARNARDÓTTIR OG 
RANNVEIG H. ÁSGEIRS-

DÓTTIR Fyrrverandi for-
maður bæjarráðs Kópa-
vogs segir þáverandi 
meirihluta hafa rætt að 
fela bæjarstjóranum, 
sem átti að segja upp, 
annað starf á vegum 
bæjarins.

20% 
afsláttur 

á Trevor Sorbie 
í maí

Hundar útlægir á 17. júní
Forvarna- og frístundanefnd Kópa-
vogs tekur undir samþykkt bæjarráðs 
frá í janúar um að „hundahald eigi 
ekki við á hinum fjölmennu hátíðar-
höldum sem fram fara á Rútstúni 
þann 17. júní“ og að horfa eigi „til 
þess að banna hunda þar þann dag“.

KÓPAVOGUR

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

22°

17°

15°

9°

16°

17°

10°

10°

23°

9°

18°

22°

33°

8°

17°

21°

9°Á MORGUN 
Hæg norðlæg eða 

breytileg átt.
MÁNUDAGUR

3-8 m/s hægari.

0

0

3

-1
2

3

5

8

5

7

-1

7

8

7

6
4

7

5
6

10

7

5

0

1

4

6
6

4

0

0 43

BLÍÐA ÁFRAM  Það 
verða mjög litlar 
breytingar á veðr-
inu fram á mánu-
dag. Sól og blíða 
um nánast allt land 
en má þó búast við 
stöku éljum norð-
austan til þar sem 
hitinn verður um 
frostmark. Sunnan 
til ætti hitinn að 
ná 10 stigum yfi r 
hádaginn.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Það var niðurstaða 
okkar eftir umræður 

um nokkurn tíma að bæjar-
stjóri var ekki að ná tökum á 
starfinu.

GUÐRÍÐUR ARNARDÓTTIR
ODDVITI SAMFYLKINGAR Í KÓPAVOGI
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Tískuvöruverslun 

Til sölu er vinsæl tískuvöruverslun 
sem er mjög vel staðsett  í 

rótgróinni verslunarmiðstöð á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Fyrirtækið er með mikla veltu 
og hefur skilað umtalsverðum 

hagnaði undanfarin ár. 

Hér er um að ræða mjög gott 
tækfæri fyrir þá sem vilja kaupa 

gott fyrirtæki  í örum vexti. 

Áhugasamir eru vinsamlegast 
beðnir um að senda fyrirspurn á 

netfangið vilhjalmur@lr.is

Borgartúni 25  |  105 Reykjavík  |  Sími 515-7400  |  fax 515-7401  |  lr@lr.is 

TIL SÖLU

Eigum úrval af Rafskuttlum og  
Rafmagns golfhjólum á góðu verði

Verð frá aðeins kr. 250.000 

H-Berg ehf.
Grandatröð 2  
Hafnarfirði
Sími 565-6500
www.hberg.is

VIÐSKIPTI Bræðurnir Lýður og 
Ágúst Guðmundssynir hafa tryggt 
sér 25 prósenta hlut í Bakkavör 
Group gegn því að gefa eftir meiri-
hluta í stjórn félagsins. Afgangur-
inn, um 75 prósenta hlutur, verð-
ur í eigu íslenskra kröfuhafa sem 
breyta kröfum sínum í nýtt hlutafé. 
Svissneski risabankinn Credit 
Suisse telur að sá hluti verði seldur 
fljótlega og að líklegustu kaupend-
ur hans séu bræðurnir. Gangi það 
eftir munu þeir eignast félagið sem 
þeir í raun misstu, samkvæmt skil-
málum nauðasamninga félagsins, 
að nýju. Heimildir Fréttablaðsins 
herma þó að vel komi til greina að 
selja hlutinn til annarra aðila.

Miðað við rekstarafkomu Bakka-
varar Group á árinu 2011 þá er 
virði hlutafés í félaginu talið vera 
á bilinu 20 til 40 milljarðar króna. 
Bakkavör Group gerði nauðasamn-
ing í mars 2010 en félagið hafði 
staðið í stórtækri skuldabréfaút-
gáfu auk þess sem það var skráð 
á hlutabréfamarkað. Alls skuldaði 
félagið um 64 milljarða króna þegar 
nauðasamningurinn var gerður. 
Helstu eigendur þeirra skulda voru 
Arion banki, skilanefnd Glitnis og 
þrír stærstu lífeyrissjóðir lands-
ins, LSR, Lífeyrissjóður verzlun-
armanna og Gildi. 

Skuldabréfin voru öll óveðtryggð 
þar sem allar undirliggjandi eignir 
Bakkavarar voru veðsettar öðrum. 
Nauðasamningarnir gerðu ráð fyrir 
að félagið ætti að greiða kröfuhöf-
um sínum yfir 100 milljarða króna 
fram á mitt ár 2014, annars myndu 
þeir eignast allt félagið.

Í greiningu frá Credit Suisse 
um framtíð Bakkavarar Group, 
sem dagsett er 25. apríl 2012, 
kemur fram að erfitt sé að sjá þær 
aðstæður koma upp að það myndi 
borga sig fyrir Bakkavör Group að 
greiða þá upphæð til kröfuhafanna. 
Félagið sé einfaldlega ekki svo mik-
ils virði. Það er mjög skuldsett og 
afkoma þess á síðustu misserum 
hefur verið mun lægri en áætlanir 
gerðu ráð fyrir.

Bakkavararbræður 
líklegastir til að kaupa
Credit Suisse telur að Lýður og Ágúst Guðmundssynir séu líklegastir til að 
kaupa hlut kröfuhafa í Bakkavör Group. Fleiri aðilar taldir hafa áhuga á að 
kaupa hlutinn. Til stendur að gera Bakkavör Group upp og leggja félagið niður.  

Íslenskir lífeyrissjóðir höfðu samtals tapað 38,6 milljörðum króna í árslok 
2010 vegna skulda- og hlutabréfa sem þeir keyptu í Bakkavör Group. Þetta 
kemur fram í úttekt á fjárfestingarstefnu, ákvörðunum og lagalegu umhverfi 
lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahrunsins, sem kynnt var í febrúar.

Í úttektinni kemur fram að tólf prósent af heildarafskriftum lífeyrissjóða 
landsins vegna fyrirtækjaskuldabréfa hafi verið vegna bréfa sem útgefin 
voru af Bakkavör Group. Samtals höfðu sjóðirnir afskrifað 10,6 milljarða 
króna vegna þeirra í árslok 2010. Þar af höfðu LSR, Lífeyrissjóður verzlunar-
manna og Gildi afskrifað 7,5 milljarða króna. 

Til viðbótar töpuðu íslenskir lífeyrissjóðir 28 milljörðum króna á hlutabréf-
um sem þeir áttu í Bakkavör Group þegar hlutafé í félaginu var fært niður að 
fullu í nauðasamningum þess.

Hafa tapað 38,6 milljörðum króna

LÍKLEGIR Nauðasamningur Bakkavarar Group gerði ráð fyrir því að félagið þyrfti 
að greiða yfir 100 milljarða króna til kröfuhafa til að bræðurnir myndu halda 
eftir um fjórðungshlut. Credit Suisse telur nú að þeir geti eignast ráðandi hlut. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Credit Suisse telur að hin 
snemmbúna umbreyting á kröfum 
í hlutafé sé tilkomin vegna þess að 
kröfuhafarnir, íslensk fjármálafyr-
irtæki og lífeyrissjóðir, vilji selja 
sig út úr félaginu. Það verði gert 
með því að gera upp allar eignir 
Bakkavarar Group, dreifa þeim til 
kröfuhafa og leggja félagið niður. 
Nýtt móðurfélag rekstrarfélagsins 
Bakkavarar verður síðan skráð í 
Bretlandi og þar með verður skor-
ið á tengsl við íslenska kröfuhafa. 
Að mati Credit Suisse myndi þessi 
aðgerð þynna hlut B Food Invest, 
félags Ágústs og Lýðs, í Bakka-
vör Group niður í 4,1 prósent, en 

félagið er í dag skráð fyrir 39,6 
prósenta hlut. Samkvæmt sam-
komulagi milli kröfuhafa og 
bræðranna verður þeim hlut skil-
að til Klakka, sem áður hét Exista, 
en þeir færðu hann þaðan á árinu 
2009. 

Afgangur hlutafésins, alls 95,9 
prósent mun þá renna til íslenskra 
kröfuhafa Bakkavarar Group. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að í kjölfarið verði hlutafé Bakka-
varar Group aukið og að bræðurn-
ir muni kaupa það hlutafé. Við það 
muni hlutur íslensku kröfuhafanna 
og Klakka þynnast niður í um 75 
prósent. thordur@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra gagnrýndi 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
fyrir aðgerðaleysi í málefnum Pal-
estínu í opinni umræðu utanrík-
isráðherra Norðurlandanna um 
arabíska vorið í Stafangri í Noregi 
í gærmorgun. 

Össur telur það sýna mikinn 
veikleika Sameinuðu þjóðanna 
að geta ekki tekið á málum ríkis 
eins og Palestínu þar sem frelsi og 
mannréttindi séu tekin af fólki. 

Umsókn Palestínumanna um 
aðild að Sameinuðu þjóðunum 
hefur setið föst í ráðinu síðan í 
haust. Össur benti einnig á að ráðið 

hefði ekki þegið boð Abbas, forseta 
Palestínu, um heimsókn á svæðið.

Í tilkynningu frá utanríkisráðu-

neytinu segir að á fundinum hafi 
einnig komið fram að Íslending-
ar styðji þvingunaraðgerðir gegn 
Íran vegna kjarnorkuáætlunar 
landsins. Össur sagði alþjóðasam-
félagið geta með sama hætti beitt 
sér af afli gegn landnemabyggðum 
Ísraela á Vesturbakkanum en ísra-
elsk stjórnvöld hafa veitt leyfi fyrir 
þremur nýjum landnemabyggðum 
á síðustu vikum. Bygging þeirra 
brýtur í bága við alþjóðalög. 

Utanríkisráðherra lýsti einnig 
mikilvægi þess að Norðurlöndin 
beittu sér af afli fyrir mannréttind-
um og jafnréttismálum í Miðaustur-
löndum og Norður-Afríku. - sv

Utanríkisráðherra segir Norðurlöndin eiga að beita sér fyrir mannréttindum:

Segir SÞ sýna mikinn veikleika

UTANRÍKISRÁÐHERRAR FUNDA Össur 
Skarphéðinsson gagnrýndi viðbragða-
leysi SÞ gagnvart Palestínu harðlega á 
opnum fundi í Noregi í gær.

ÖRYGGISMÁL Hjólreiðamönnum í Reykjavík sem nota hjálm 
hefur fækkað á milli ára. Samkvæmt talningu VÍS  á fjór-
um stöðum á höfuðborgarsvæðinu á fimmtudag notuðu 74 
prósent hjólreiðamanna hjálm, samanborið við 83 prósent 
í fyrra. Gerir þetta 11 prósenta fækkun milli ára.  

Alls áttu 1143 hjólreiðamenn leið fram hjá teljurum VÍS 
og reyndust 848 vera með hjálm. Á sama tíma í fyrra voru 
867 af 1045 hjólreiðamönnum með hjálm, en á þeim tíma 
var átakið „Hjólað í vinnuna“ nýhafið, ólíkt því sem nú er. 
Í tilkynningu frá VÍS segir að áberandi færri unglingar 
noti hjálm en fullorðnir og börn.

Hjá N1 við Hringbraut notuðu fæstir hjálm, eða einung-
is 60 prósent. Hæst var hlutfallið á hjólastíg við Geirsnef, 
þar sem rúm 80 prósent hjólreiðamanna voru með hjálm. 
Í Hlíðahverfi voru 68 prósent með hjálm á höfði og 79 pró-
sent á göngubrúnni við N1 í Fossvogi.  - sv

Unglingar áberandi meðal þeirra sem ekki nota hjálm samkvæmt könnun VÍS:

Færri nota hjálm við hjólreiðar
Kiwanishreyfingin og Eimskip gefa öllum grunn-
skólabörnum sem ljúka 1. bekk grunnskóla reið-
hjólahjálma í vor. Verkefnið er árviss viðburður 
félaganna til að stuðla að umferðaröryggi yngstu 
hjólreiðamanna landsins og er þetta í níunda 
sinn sem hjálmarnir eru gefnir.

Verkefnið ber nafnið „Óskabörn þjóðarinnar“, 
en samtals munu um 4.300 börn fá reið-
hjólahjálma að gjöf í ár. Meðalfjöldi barna í 1. 
bekk á síðustu níu árum hefur verið um 4.200 
börn, sem þýðir að um 38.000 börn eða um 12 
prósent af þjóðinni hafa fengið hjálm að gjöf.

Fá ókeypis hjálm REYKJAVÍK Við framkvæmdir 
Reykjavíkurborgar á endurnýjun 
Klapparstígs kom í ljós að fleyga 
þurfti meira af klöpp undir göt-
unni fyrir lögnum en áætlað 
var. Í tilkynningu frá borginni 
segir að verkið, sem hefur staðið 
frá aprílbyrjun, gangi vel þrátt 
fyrir það og til stendur að ljúka 
framkvæmdum á tilsettum tíma. 
Klöppin sýni að stígurinn standi 
undir nafni. 

Í vikunni breytast hjáleiðir 
vegna takmarkana á umferð um 
Grettisgötu. - sv

Nýir áfangar hefjast í vikunni:

Stór klöpp und-
ir Klapparstíg

Ert þú búin(n) að ákveða hvern 
þú ætlar að kjósa í forsetakosn-
ingunum í sumar?
JÁ 70,4%
NEI 29,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við að Huang 
Nubo fái að leigja Grímsstaði á 
Fjöllum til 40 ára?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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Frí heimsending á hjólum*

* Aðeins er sent innan höfuðborgarsvæðisins 
og innan bæjarmarka Akureyrar.Frí

heimsending
ef verslað er fyrir
7500 eða meira*

Frábær viðgerða- og varahlutaþjónusta hjá viðurkenndum fagaðila, VDO verkstæði Borgartúni 36. 
Einnig fylgir frí yfirferð og ástandsskoðun á reiðhjólum einu sinni innan árs frá kaupum.

 20” ROCKY/ALISSA
// Gírar: 6 gíra Shimano // Bremsur: Promax V-TX115C // Aukahlutir: Innbrenndur

litur, giltaugu að framan og aftan, Kenda dekk // 29.999.-
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FRÉTTASKÝRING: EES og stjórnarskráin

Skráning og nánari upplýsingar á imark.is

REAL TIME REVOLUTION: 
How Oprah Fused TV 
& The Social Experience

ÍMARK og 365 miðla 
fimmtudaginn 10. maí

Jonaathan Sinclair, aðstoðarforstjóriri 
og fframleiðandi hjá Harpo Studioss, 
framlel iðslufyrirtæki Opruh Winfrfrey,
fjallar um breytingar á fjölmiðlaummhverfinu 
og hvernig markaðsfólk þarf að taakast
á við breyeytttta neytendahegðun.

Kl. 11.30–13.00 í Norðurljósum í Hörpu,
hádegisverður innifalinn. 

Markaðsbylting í beinni 

Nýjar evrópskar eftirlits-
stofnanir eiga að fylgjast 
með fjármálamörkuðum 
ESB-ríkjanna og tryggja að 
eftirlitsstofnanir í aðildar-
ríkjunum standi sig. Íslandi 
ber að samþykkja vald 
stofnananna yfir íslenskum 
fjármálamarkaði vegna 
EES-samningsins, en 
íslenska stjórnarskráin 
heimilar það ekki sam-
kvæmt álitsgerð sem unnin 
var fyrir stjórnvöld.

Fjármálakreppan sem leikið hefur 
Evrópu grátt síðustu ár varð til þess 
að Evrópusambandið (ESB) fór yfir 
hvernig eftirliti með fjármálamörk-
uðum álfunnar er háttað og gerði 
úrbætur þar sem þurfa þótti. Hluti 
þeirra úrbóta var að koma á fót 
þremur nýjum eftirlitsstofnunum. 
Ísland á, sem aðili að innri mark-
aði ESB í gegnum samninginn um 
Evrópska efnahagssvæðið (EES), að 
gerast aðili að þessum nýju stofn-
unum.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær er það annmörkum háð. Sam-
kvæmt áliti lagaprófessoranna 
Bjargar Thorarensen og Stefáns 
Más Stefánssonar myndi það ekki 
standast ákvæði stjórnarskrárinn-
ar.

Ástæðan er sú að nýju stofnan-
irnar hafa heimildir til að grípa til 
aðgerða gegn fjármálastofnunum 
og eftirlitsstofnunum ákveðinna 
ríkja. Í áliti Bjargar og Stefáns 

kemur fram að með því að sam-
þykkja það myndu íslensk stjórn-
völd framselja of mikinn hluta af 
valdi sínu til yfirþjóðlegra stofnana.

Nýju eftirlitsstofnanirnar hafa 
það hlutverk að bæta starfsemi 
innri markaðarins með því að 

tryggja að reglusetning og eftirlit 
séu áhrifamikil og samræmd, eins 
og segir í áliti Bjargar og Stefáns.

Þar er rakið hvernig nýju eftir-
litsstofnanirnar eru viðbrögð ESB 
við þeim ágöllum á reglum um eftir-
lit með fjármálamörkuðum sem í 
ljós hafi komið í fjármálakreppunni 
árin 2007 til 2008. 

Í álitinu segir jafnframt að 
markmiðið með breytingunum sé 
að tryggja stöðugleika á fjármála-
mörkuðum aðildarríkjanna, og 
stuðla að því að yfirsýn fáist yfir 
fjármálastarfsemi sem fari fram í 
fleiri en einu landi. Þá sé verið að 
samræma regluverk um fjármála-
fyrirtæki á innri markaði ESB, og 
tryggja að unnt sé að meta hættur 
sem steðji að fjármálamörkuðum og 
grípa til aðgerða vegna þeirra.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær er það niðurstaða Bjargar og 
Stefáns að annmarkar séu á því að 

innleiða tilskipanir ESB um þessar 
nýju stofnanir hér á landi þar sem 
ekkert í stjórnarskránni heimili 
slíkt valdaframsal stjórnvalda.

Í álitsgerðinni kemur jafnframt 
fram að í tillögum stjórnlagaráðs 
að nýrri stjórnarskrá sé að finna 
ákvæði sem heimili slíkt valda-
framsal. Slíka heimild er að finna 
í stjórnarskrám annarra Norður-
landa og flestra Evrópuríkja. Björg 
og Stefán telja skýrt að verði það 
ákvæði sem stjórnlagaráð hefur 
lagt til tekið inn í stjórnarskrána 
muni Alþingi hafa heimild til að 
framselja vald sitt að þessu leyti 
til nýrra eftirlitsstofnana með fjár-
málamörkuðunum í Evrópu.

Nýjar stofnanir svar við fjármálakreppu

EFTIRLIT Nýju evrópsku eftirlitsstofnununum er ætlað að tryggja að sömu reglur gildi um fjármálamarkaði í aðildarríkjum ESB, og 
þar með þeim sem eiga aðild að EES-samningnum. NORDICPHTOS/AFP

Nýju evrópsku eftirlitsstofnanirnar 
tóku til starfa 1. janúar 2011. Þeim 
er ætlað að bæta starfsemi innri 
markaðar Evrópusambandsins 
(ESB). Þær eiga að tryggja að lög-
gjöfin sé samræmd og áhrifarík, 
og að vernda stöðugleika fjár-
málakerfisins, gagnsæi markaðar 
og framleiðslu, og vernd innstæðu-
eigenda og fjárfesta. 

Stofnanirnar hafa viðamiklar 
valdheimildir, en í flestum tilvikum 
er gert ráð fyrir að þær grípi aðeins 
til aðgerða ef eftirlitsstofnanir í 
einstökum ríkjum standa sig ekki 
sem skyldi.

Allar stofnanirnar hafa heimildir 
til að taka ákvarðanir um starfandi 
fjármálafyrirtæki, til dæmis með 
því að stöðva starfsemi þeirra 
alfarið. Skapist neyðarástand geta 
þær skipað yfirvöldum í einstökum 
ríkjum að grípa til ákveðinna 
aðgerða. Þá mega þær banna 
tímabundið ákveðna fjármála-
starfsemi. Að auki leysa þær úr 
ágreiningi milli eftirlitsstofnana 
ríkja með bindandi ákvörðunum.
■ Kerfisáhætturáð (ESRB): 
Ráðið hefur það hlutverk að hafa 
heildaryfirsýn yfir fjármálamarkaði 
og meta þá hættu sem að þeim 
kann að steðja.
■ Evrópska bankaeftirlitið 
(EBA): Hlutverk eftirlitsins er að 
stuðla að samræmdu eftirliti og 
veita stofnunum ESB ráðgjöf um 
bankastarfsemi. 
■ Evrópska eftirlitsstofnunin 
með tryggingum og starfstengd-
um lífeyri (EIOPA): Stofnunin á 
að stuðla að samræmdu eftirliti 
og veita stofnunum á sviði trygg-
inga og lífeyrismála ráðgjöf með 
reglusetningu og eftirliti.
■ Evrópska eftirlitsstofnunin 
með verðbréfa- og fjármála-
mörkuðum (ESMA): Á að stuðla 
að samræmdu eftirliti og veita 
stofnunum ESB ráðgjöf um verð-
bréfa- og fjármálamarkaði.

Nýjar stofnanir 
með miklar 
valdheimildir

„Fyrst og fremst hljótum við að láta reyna á 
það til fulls þegar svona tilvik koma upp að 
fá undanþágur sem henta okkar veruleika,“ 
segir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálf-
stæðisflokksins og fulltrúi flokksins í utanríkis-
málanefnd Alþingis, spurður hvernig bregðast 
eigi við áliti um að nýjar ESB-reglur standist 
ekki stjórnarskrá.

Hann segir að í þessu tilviki kunni að vera 
að undanþágur séu ekki mögulegar. „Þá hlýtur 
að koma til skoðunar hvort þörf sé á breytingu 
á stjórnarskránni, ekki bara vegna þessa máls 
heldur almennt vegna framkvæmdar á EES-samn-
ingnum.“

Bjarni segir líklegt að tilvikum sem þessum fjölgi í 
framtíðinni. Þess vegna gæti þetta mál orðið tilefni til 
að spyrja stærri spurninga um EES.

„Við getum verið sammála um að ávinningurinn 
af því að eiga aðgang að innri markaðinum er svo 

mikill að þetta mál getur ekki orðið til þess að 
endurskoða það,“ segir Bjarni. Því fylgi kostir 
og gallar að vera fullir þátttakendur á innri 
markaði ESB, og full rök séu fram komin fyrir 
því að framkvæmd EES-samningsins hafi á 
síðustu árum farið yfir þau mörk sem stjórnar-
skráin setji.

Bjarni segir nýju eftirlitsstofnanirnar sem 
ESB hefur komið á laggirnar eðlilegt skref nú 
þegar svo greinilegir gallar varðandi frjálsa fjár-
magnsflutninga á innri markaði sambandsins 
hafi komið í ljós.

„Almennt séð þurfum við að horfast í augu við 
að það kann að vera óumflýjanlegt að gangast undir 
samstarf um rekstur á eftirlitsstofnunum sem tryggja 
einsleitni á markaðnum,“ segir Bjarni. Hann bendir á að 
Ísland þurfi ekki aðeins að undirgangast kröfur heldur 
fái á móti ákveðna réttarvernd fyrir íslenska ríkið og 
íslenska borgara.

Vill láta reyna á undanþágur eða breyta stjórnarskránni

BJARNI 
BENEDIKTSSON

Íslendingar ættu að líta meira til umræðunnar 
um EES-samninginn í Noregi, þar sem niður-
staðan virðist vera sú að hægt sé að gera miklu 
meira til að aðlaga löggjöfina sem kemur frá ESB 
að aðstæðum í Noregi, segir Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins og 
fulltrúi flokksins í utanríkismálanefnd Alþingis. 
Hann segir Íslendinga virðast kaþólskari en 
páfinn þegar komi að innleiðingu laga frá ESB.

„Við þurfum að meta hvort hægt sé að inn-
leiða reglurnar á þann hátt að það henti okkar 
aðstæðum og falli undir stjórnarskrána,“ segir 
Sigmundur. Hann segir ekki sjálfgefið að hægt verði að ná 
fram þeim breytingum, og þá verði að ræða framhaldið. 
„Það er ekki sjálfgefið að við breytum stjórnarskránni 
einn, tveir og þrír.“

Sigmundur segir sífellt aukast í regluverkið sem 
tengist EES-samningnum, sem sé óheppileg þróun á 
margan hátt. „Það gefur tilefni til að fara yfir þróun EES-

samningsins, hvort við getum haft meiri áhrif á 
lagasetninguna þegar hún kemur til Íslands, eða 
hvort við eigum að beita okkur fyrir breytingum 
á EES-samningnum.“

Hann segir æskilegast að Ísland verði áfram 
aðili að EES-samningnum, en hann verði að 
taka mið af þörfum aðildarríkjanna. Mögulega 
þurfi að taka upp viðræður við ESB um framtíð 
samningsins, en slíkt sé augljóslega torvelt á 
meðan Ísland standi í aðildarviðræðum við ESB.

Spurður um nýju eftirlitsstofnanirnar sem 
ESB hefur nú sett af stað segir Sigmundur að 

með þeim sé sambandið að fikra sig að viðbrögðum við 
fjármálakrísunni og reyna að hindra nýjar krísur. Hann 
segir rétt að fylgjast vel með hvernig til takist, ef ESB finni 
snjallar lausnir sé ekkert að því að nota þær. Hann segir 
að einnig mætti líta til Kanada og hvernig eftirliti með 
fjármálastofnunum sé háttað þar. Markmiðið eigi að vera 
að skoða það besta úr öllum áttum.

Ekki sjálfgefið að breyta stjórnarskránni

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is
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taka lagið

14.30

15 0015.00

15.30

16.00

smaralind.is   Opnunartímar: Virka daga 11-19   Fimmtudaga 11-21  Laugardaga 11-18   Sunnudaga 13-18
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GRIKKLAND Fastlega er reikn-
að með því að grískir kjósendur 
muni refsa bæði sósíalistaflokkn-
um PASOK og hægriflokknum 
Nýju lýðræði í þingkosningum á 
morgun.

Þessir tveir flokkar hafa lengi 
skipst á um að vera með völdin og 
tóku loks höndum saman þegar 
efnahagskreppan var orðin óvið-
ráðanleg síðastliðið haust.

Kjósendur virðast ekki velkjast 
í vafa um að báðir þessir flokkar 
beri ábyrgð á kreppunni og þeim 
óvinsælu aðhaldsaðgerðum sem 
gripið hefur verið til.

Samkvæmt síðustu skoðana-
könnunum hefur Nýtt lýðræði 
mælst með rúmlega 20 prósenta 
fylgi en PASOK með um 15 pró-
senta fylgi, sem er gríðarlegt fylg-
istap frá þingkosningunum árið 
2009 þegar PASOK vann sigur 
með nærri 45 prósentum atkvæða 
en Nýtt lýðræði fékk nærri 35 pró-
sent.

Smærri flokkar hafa í stað-
inn verið að sækja í sig veðrið, 
einnig öfgaflokkar bæði á hægri 
og vinstri væng stjórnmálanna, 
en enginn einn þessara smærri 
flokka hefur þó síðustu vikurnar 
verið að mælast með meira fylgi 
en tíu prósent og þar fyrir innan.

Það má því búast við að sex eða 

sjö flokkar standi álíka sterkt – 
eða veikt – að vígi þegar kemur að 
stjórnarmyndun eftir kosningar, 
þótt PASOK og Nýtt lýðræði verði 
eilítið stærri en hinir.

Minni flokkarnir hafa almennt 
lýst harðri andstöðu við efnahags-
aðgerðir stjórnarinnar, sem bitnað 
hafa hart á almenningi. Þar á ofan 
hefur Nýtt lýðræði heitið því að 
ganga ekki aftur til stjórnarsam-
starfs með PASOK.

Mikil óvissa ríkir því um það 
hvað verður eftir kosningar um 
efnahagsaðgerðirnar, sem Evrópu-
sambandið og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn gerðu að skilyrði þess 
að Grikkir fengju fjárhagsaðstoð.

Antonis Samaras, leiðtogi Nýs 
lýðræðis, hefur reyndar á síðustu 
dögum höfðað meira til andstöðu 
Grikkja við útlendinga og lofar því 
að reka alla ólöglega útlendinga úr 
landi: „Þeir hafa orðið harðstjórar 
í þjóðfélagi okkar,“ sagði Samaras 
á kosningafundi á fimmtudag.

Samkvæmt grískum lögum er 
bannað að birta skoðanakannanir 
síðustu tvær vikurnar fyrir kosn-
ingar. Þetta þýðir að bæði stjórn-
málamenn og kjósendur renna 
dálítið blint í sjóinn, því fylgi 
flokka getur hæglega hafa breyst 
töluvert frá því síðustu kannanir 
voru birtar. gudsteinn@frettabladid.is

Grikkir kjósa 
sér nýtt þing
Mikil óvissa ríkir um afdrif efnahagsaðgerða grískra 
stjórnvalda. Stjórnarflokkunum spáð miklu tapi en 
vægi smærri flokka á hægri og vinstri kanti vex.

ANTONIS SAMARAS Leiðtogi hægrimanna lofar að reka alla ólöglega útlendinga úr 
landi.  NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Í herstöð Banda-
ríkjamanna á Kúbu hefjast í dag 
réttarhöld yfir fimm föngum sem 
sakaðir eru um að hafa skipulagt 
árásirnar á Bandaríkin þann 11. 
september 2001.

Í yfirheyrslum, sem að hluta fóru 
þannig fram að fangarnir voru 
beittir pyntingum, hafa þeir allir 
játað sekt og jafnvel sagst stoltir af 
afrekinu. Lögmaður eins þeirra seg-
ist hins vegar telja að þeir ætli allir 
að lýsa sig saklausa í dag og verjast 
þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar um að 
þeir taki ekki mark á dómstólunum 
og kjósi hvort eð er dauðann.

„Hann hefur engan hug á því að 
lýsa sig sekan,“ sagði lögmaðurinn, 
Jim Harrington, um skjólstæðing 
sinn, Ramzi Binalshibh. „Ég held 
að enginn þeirra ætli að lýsa sig 
sekan.“

Réttarhöld í máli þeirra voru 
langt komin í undirbúningi sum-
arið 2008 þegar Barack Obama 
Bandaríkjaforseti reyndi að fá fang-
ana flutta til Bandaríkjanna þar 
sem þeir kæmu fyrir borgaralega 
dómstóla eins og aðrir sakamenn. 
Obama fékk ekki stuðning til þess á 
þingi, en fyrirkomulagi dómnefnda 
á Kúbu var breytt nokkuð.  - gb

Réttarhöld yfir fimm Guantanamo-föngum hefjast í dag:

Neita sök og ætla að verjast

Í GUANTANAMOFLÓA Enn eru nærri 170 
fangar í búðunum og hafa sumir verið 
þar í meira en áratug, án þess að koma 
fyrir dómara.  NORDICPHOTOS/AFP

SORPA bs óskar eftir tilboðum í verkið:
„Gámaleiga, flutningar og losun gáma frá endurvinnslu-
stöðvum SORPU bs“

Samningstími er frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2015 eða til 31. desember 2017, en 
mögulegt er að bjóða til þriggja ára og/eða til fimm ára.

Verkefnið felst í útvegun opinna og lokaðra gáma, pressugáma, grinda og kerja,  
alls 263 stk ásamt því að sjá um flutning og losun úrgangs sem berst til 
endurvinnslustöðvanna.

Meginverkefni verktaka er að tryggja að á endurvinnslustöðvum SORPU séu ávallt til 
reiðu gámar fyrir mismundandi tegundir úrgangs. Mismikið berst til stöðvanna eftir 
vikudögum, árstíðum og veðri. 

Árið 2011 bárust alls um 29.000 tonn.

Heimilt er að bjóða í eina eða fleiri endurvinnslustöðvar. Samningar geta því orðið 
einn eða fleiri, allt að sex.
 
Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við móttökustöð SORPU bs í Gufunesi, 
112 Reykjavík, frá þriðjudeginum 8. maí kl. 13:00, gegn  kr. 15.000.- gjaldi. Gögnin eru 
á geisladiski.

Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu SORPU bs Gylfaflöt 5, 112  Reykjavík, eigi síðar 
en fimmtudaginn 28. júní 2012 kl. 11:00 og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska.

Endurvinnslustöðvar 
SORPU, útboð.

 e fnahagsmal. is

EKKI TAKA ÞÁTT 
Í NEINU Á NETINU 
SEM ÞÚ VEIST 
EKKI HVAÐ ER!

www.saft.is



FRÁBÆRT VERÐ!

BORÐ+2 STÓLAR+BEKKUR BORÐ+6 STÓLAR

ORLANDO BORÐ, 2 ARMSTÓLAR OG BEKKUR
Stærð á 3ja sæta bekk: L150 sm. Vandað garðhúsgagnasett úr gegnheilum harðviði. S

Stærð á borði: B80 x L150 sm. Flott sett á góðu verði! 

BORÐ+2 STÓLAR+BEKKUR

3434.4.995
BORÐ+6 STÓLAR

19797.97975555575
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BORÐ+SÓFI+2 STÓLAR+SESSUR

VIÐHALDSFRÍTT

3708600

BORÐ+2 STÓLAR+BEKKUR+SESSUR

449.995

SANTANDER BORÐ OG 6 ESPANYOL ARMSTÓLAR MEÐ STILLANLEGU BAKI
Frábært sett úr eðalstáli með 3 svörtum granítplötum.
Stærð á borði: B100 x L210 sm. 6 stólar með stillanlegu baki úr polyrattan efni sem er 
einstaklega auðvelt að þrífa. Svona sett getur staðið úti allt árið. Flott sett á góðu verði! 
Borð 98.995  Armstóll 21.995

CCORIAORIA BBLÓMALÓMAPPOTTUR Á SVALIROTTUR Á SVALIR
Flottur blómapottur til að hengja á svalir.

Stærð: B15 x L60 x H15 sm.

1.995
VERÐ AÐEINS:

.99.999955
VERÐ AÐEINS:

Q COLLECTIO
KOLAGRILL
tærð: Ø 36 sm.
Hæð: 53 sm.

GRILBURSTI
Góður, langur grillbursti.

Nauðsynlegur í sumar til að
halda grillinu hreinu!

ON

. 

GRILBURSTI

299
GRILLBURSTI

4 STK.
ÁLBAKK-

AR Á 
GRILLIÐ

4 stk. 
saman í 
pakka.

99933399
4 STK. ÁLBAKKAR

BBQ

St

Trefjar

MEGAN MYRKVUNARGARDÍNUR 
Góðar myrkvunargardínur, fást í svörtu, G
gráu og beige.  Stærðir: g
80 x 170 sm.8 Fullt verð 1.695 nú 1.135
100 x 170 sm. Fullt verð 1 1.995 nú 1.335
120 x 170 sm. Fullt verð 2.495 nú 1.670
140 x 170 sm. Fullt verð 2.995 nú 1.995
180 x 170 sm. Fullt verð 3.995 nú 2.670
90 x 210 sm. Fullt verð 2.495 nú 1.670

1.1.135
VERÐ FRÁ:

MYRKVUNARGARDÍNA
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Augljóst er að ekki verður búið við 
svo umfangsmikla skekkju,“ segir 
í skýrslunni.

Tvísköttun á vinnslu
Höfundar telja að EBITDA, eða 
hagnaður fyrir fjármagnsliði, 
afskriftir og skatta, lækki um 
24,4% á fyrsta ári, en um 40,3% á 
því þriðja og þar á eftir.

Frumvarp ráðherra gerir ráð 
fyrir að renta vinnslu sé metin 
með rentu veiða, en Daði og Stefán 
segja að það þýði tvísköttun á þeim 
umframhagnaði sem önnur vinnsla 
uppsjávarfisks en bræðsla skapar. 
Umfang tvísköttunar geti hlaupið á 
hundruðum milljarða á ári.

Þá segja þeir vanmat á raun-
verulegri fjármagnsþörf veiða og 
vinnslu vera í frumvarpinu. Það 
leiði til ranglega metinnar auðlinda-
rentu og þar með ranglega ákvarð-
aðs sérstaks veiðigjalds. Þar að 
auki segja þeir skatthlutfall sér-
staks veiðigjalds verða að teljast 
mjög hátt.

„Að teknu tilliti til allra þessara 
ágalla er niðurstaðan sú að umfang 
gjaldtöku samkvæmt frumvarpinu 
sé langt umfram það sem útgerðin 
getur staðið undir.“

Of mikil aðkoma ráðherra
Frumvarpið gerir ráð fyrir því 
að ríkið innkalli 3% þeirra veiði-
heimilda sem seldar eru. Skýrslu-
höfundar segja að þetta geti dregið 
úr umfangi ábatasamra viðskipta, 
hægt á eðlilegri hagræðingu og 
skapað hvata til að leita hjáleiða 
fram hjá greiðslu gjaldsins.

Daði Már og Stefán segja að hug-
mynd frumvarpsins um leiguhluta 
sé allrar athygli verð. Alvarlegur 
ágalli á útfærslunni sé hins vegar 
hve mikil aðkoma ráðherra sé, með 
reglusetningu um skilyrði fyrir 
kaupunum.

Ofmat á þorskígildi
Frumvarp sjávarútvegsráðherra 
gerir ráð fyrir því að veiðigjald 
sé lagt flatt á sem föst krónutala á 
þorskígildiskíló. Eini breytileikinn 
felist í mismunandi mati á sérstöku 
veiðigjaldi fyrir botnfiskveiðar og 
uppsjávarveiðar.

„Gagnrýna verður þá ofurtrú 
á þorskígildisstuðla sem sjá má í 

frumvarpinu. Þorskígildisstuðlar 
mæla hlutfallslegt verð ólíkra fisk-
tegunda. Ósannað er að þeir séu 
skynsamlegur mælikvarði á ábata 
af veiðum eða kostnað við að stýra 
þeim.“

Steingrímur J. Sigfússon sjáv-
arútvegsráðherra segir ljóst að 
þorskígildisstuðlar séu ekki galla-
laus eining, þó þeir séu mikið not-
aðir sem grunnur í kerfinu.

„Gallinn við þá er að þó þeir end-
urspegli sæmilega heildarverðmæt-
in sem hver tegund gefur af sér, þá 
endurspegla þeir ekki kostnaðinn 
við að ná þeim verðmætum. Sókn-
arkostnaðurinn er hlutfallslega 
meiri í sumum greinum en öðrum, 
til dæmis kostar meiri olíu að sækja 
kolmunna en grálúðu þó þorskígild-
isstuðlarnir endurspegli það ekki.“

Steingrímur segist líta á það 
sem viðfangsefni að betrumbæta 
aðferðafræðina og skoða hana ofan 
í kjölinn.

Sérfræðingar á vegum 
þingnefndar segja frum-
varp Steingríms J. Sigfús-
sonar um veiðigjald ekki 
matshæft. Ófært sé að meta 
áhrif á rekstur sjávarút-
vegsfyrirtækja út frá því. 
Frumvarpið feli í sér tví-
sköttun. 

Alvarleg villa er í frumvarpi um 
veiðigjald og því tilgangslaust að 
meta það í núverandi mynd. Þetta er 
niðurstaða þeirra Daða Más Krist-
óferssonar, dósents við HÍ, og Stef-
áns B. Gunnlaugssonar, lektors við 
HA, en atvinnuveganefnd Alþing-
is fól þeim að skrifa umsögn um  
frumvarpið, sem og annað um fisk-
veiðistjórnun.

Fræðimennirnir eru mjög gagn-
rýnir á efni frumvarpsins. Alvar-

legasta ágalla þess segja þeir hafa 
með uppfærslu gagna að gera. 
Álagning veiðigjalds byggi á tæp-
lega tveggja ára gömlum rekstrar-
gögnum og hefði aðferðinni verið 
beitt hefði það skipulega ofmetið 
rentu, svo nemur tugum prósenta.

„Sem dæmi hefði sérstakt veiði-
gjald verið 140% af metinni auð-
lindarentu ef aðferð frumvarpsins 
um uppfærslu gagna hefði verið 
beitt á tímabilinu 2006 til 2010. 

Frumvarp um kvóta ekki matshæft

STRANDVEIÐAR Óháðir sérfræðingar á vegum atvinnuveganefndar Alþingis finna 
ýmsa ágalla á frumvörpum um fiskveiðistjórnun. Þeir segja meðal annars mikilvægt 
að strandveiðar greiði almennt veiðigjald til að auðlindarentu af þeim sé ekki sóað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Segir aldur 
gagna sem byggt sé á vera vandamál. 
Reynt sé að finna lausn á því.

Steingrímur staðfestir að vandamál sé að byggt sé á tveggja ára gömlum 
gögnum. Það eigi einnig við um núverandi kerfi. „Það er ágalli sem er til 
staðar í núverandi veiðigjaldskerfi og þetta hafa menn vitað og auðvitað er 
þetta ekki gott. Ef menn fengju ári yngri upplýsingar, sem Hagstofan hefur 
reyndar verið að gefa í skyn að hún gæti verið að koma með, þá værum við 
mun betur staddir með það.“

Steingrímur segir að reynt sé að mæta þessu vandamáli með því að notast 
við framreikning í frumvarpinu, meðal annars miðað við vísitölu sjávarútvegs 
og aðrar vísitölur, til að uppfæra kostnaðinn. Það sé ekki gallalaus leið, en þó 
tilraun til að mæta vandanum.

„Ætlunin er auðvitað að reyna að finna leið til að vera sem næst raunaf-
komunni á árinu þegar álagningin fer fram. Það er þó ekki alveg einfalt að 
finna bestu viðmiðin í því og menn eru meðvitaðir um vandamálið. Ég held 
að það sé ofsagt að þetta sé ekki hægt. Ef það er svo hefur í raun aldrei verið 
hægt að leggja á gamla veiðigjaldið heldur og það er þá alveg meingallað,“ 
segir Steingrímur, og vísar til þess að það byggir á jafngömlum tölum.

Vantar nýrri gögn

FRÉTTASKÝRING: Frumvörp um fiskveiðistjórnun og veiðigjald

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Við fjármögnum 
þinn ferðavagn

Ergo vill aðstoða þig við að eignast ferðavagn

Þú finnur þinn draumaferðavagn og sendir okkur nánari 
upplýsingar og saman finnum við réttu lausnina til að 
aðstoða þig við fjármögnunina. 

Útilegukort fylgja öllum ferðavagnalánum í maí 
en með kortinu hefur þú aðgang að  
44 tjaldsvæðum um land allt.

Kynntu þér málið nánar á ergo.is

sími 440 4400  >  www.ergo.is

Að teknu tilliti til allra 
þessara ágalla er 

niðurstaðan sú að umfang 
gjaldtöku samkvæmt frum-
varpinu sé langt umfram það 
sem útgerðin getur staðið 
undir.

ÚR SKÝRSLU SÉRFRÆÐINGA Á VEGUM 
ATVINNUVEGANEFNDAR ALÞINGIS.
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DANMÖRK Muhudiin Mohamed 
Geele, sem réðist inn á heimili 
danska skopmyndateiknarans 

Kurts Wester-
gaard á nýárs-
dag árið 2010 
var á miðviku-
dag dæmdur í 
tólf ára fangelsi 
í hæstarétti í 
Danmörku. 

Réttur-
inn staðfesti 
úrskurði lægri 
dómstiga um 

að um hryðjuverk hafi verið að 
ræða, en bætti tveimur árum við 
fangelsisdóminn frá landsrétti. 

Westergaard er einn af teiknur-
unum sem gerðu skopmyndir af 
Múhameð spámanni fyrir Jót-
landspóstinn árið 2005.  - þj

Lokaniðurstaða í dómsmáli:

Þyngri dómur 
yfir axarmanni

KURT 
WESTERGAARD

SAMFÉLAGSMÁL Samtök meðlags-
greiðenda voru stofnuð í gær. 
Markmið samtakanna er að standa 
vörð um réttindi meðlagsgreið-
enda og knýja fram réttindabæt-
ur handa þeim, meðal annars með 
bættri aðkomu að bótakerfinu, er 
fram kemur í tilkynningu. 

Meðlagsgreiðendur á Íslandi 
sem jafnframt eru umgengnis-
foreldrar eru um tólf þúsund. Í 
tilkynningunni segir að hópurinn 
fái til að mynda engar barnabæt-
ur og aðkoma þeirra að vaxta- og 
húsaleigubótakerfinu sé nánast 
engin þar sem fólkið hefur sömu 
stöðu og barnlausir einstakling-
ar, sem ýmist eru einstæðir eða 
komnir í sambúð.  - sv

Samtök meðlagsgreiðenda:

Greiðendur fái 
hærri bætur 

UMVAFINN SLÖNGUM Slöngur hringuðu 
sig um styttu af heilögum Dóminíkusi í 
skrúðgöngu í bænum Cocullo á Ítalíu í 
tilefni af dýrlingsdegi hans.
 NORDICPHOTOS/AFP

VINNUMARKAÐUR Föst laun hækkuðu 
um 4,3 prósent milli áranna 2010 og 
2011. Hækkunin hélt ekki í við verð-
bólgu, sem var 5,6 prósent. Þetta 
er meðal þess sem kemur fram í 
Launagreiningu endurskoðunar-
fyrirtækisins PwC fyrir árið 2011. 

Hækkun launa er í takt við 
almenna kjarasamninga. 

Stjórnendur fyrirtækja og stofn-
ana hækkuðu meira í launum en 
aðrir hópar á þessu tímabili. Laun 
forstjóra og framkvæmdastjóra 
hækkuðu um 9,9 prósent og laun 
millistjórnenda um 8,3 prósent. 
Aðrir hópar hækkuðu minna. 

Föst mánaðarlaun á Íslandi voru 
að meðaltali 463 þúsund krónur 
en heildarlaun 513 þúsund krónur. 
Launagreiningin byggir á raungögn-
um úr launakerfum fyrirtækja og 
stofnana og tekur til launa í septem-
bermánuði. 

Fram kemur í greiningunni að 
tekjur hópa, sem lækkuðu eftir 
kreppuna, eru farnar að hækka 
á nýjan leik. „Launaþróun ólíkra 
hópa er æði misjöfn og sömu sögu 
er að segja um hlutföll fastra launa 
og aukagreiðslna í heildarlaunum,“ 
segir í tilkynningu fyrirtækisins. 

 - þeb

Launagreining PwC fyrir síðasta ár sýnir að hækkanir héldu ekki í við verðbólgu:

Laun stjórnenda hækkuðu meira en annarra

UNNIÐ Launahækkanir héldu ekki í við verðbólguna. Stjórnendur hækkuðu mest í 
launum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVEITARSTJÓRNARMÁL Tíu milljónir 
króna eru til úthlutunar úr For-
varnarsjóði Reykjavíkur. Opnað 
hefur verið fyrir umsóknir úr 
sjóðnum á vef borgarinnar.

„Hlutverk sjóðsins er að stuðla 
að forvörnum og styrkja félagsauð 
í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr 
sjóðnum verða veittir til verkefna 
sem styðja forvarnir í þágu barna 
og unglinga, eflingu á félagsauð í 
hverfum borgarinnar og verk-
efnum sem stuðla að bættri lýð-
heilsu,“ segir í tilkynningu. Sækja 
þarf um fyrir 14. maí.  - óká

Tíu milljónir til skiptanna:

Efla á forvarnir 
og félagsauð

Styrkja nema í strætó
Bæjarráð Árborgar hefur ákveðið að 
námsmenn með lögheimili þar og 
sem skráðir eru í háskóla eða fram-
haldsskóla á höfuðborgarsvæðinu fái 
15 prósenta afslátt af persónubundn-
um íbúakortum í strætó frá og með 
ágúst á þessu ári.

ÁRBORG

Í fyrsta sinn á Íslandi
Arion banki auglýsir eftir umsækjendum í Startup Reykjavík
sem er byggt á fyrirmynd TechStars í Bandaríkjunum.

Startup Reykjavík er vettvangur til að skapa frumkvöðlum betra umhverfi og stuðla 
að frekari verðmæta- og fyrirtækjasköpun á Íslandi. 
Umsækjendur geta verið allt frá því að vera með hugmynd á byrjunarstigi upp í að 
reka sprotafyrirtæki sem komið er lengra. 

Tíu viðskiptateymi verða valin til að vinna sínar hugmyndir áfram í 10 vikur.
Startup Reykjavík stendur yfir frá 11. júní – 20. ágúst 2012.

Viðskiptateymin tíu fá:
 2 milljónir króna í hlutafé frá Arion banka gegn 6% hlutdeild í fyrirtækinu

10 vikna þjálfun frá sérfræðingum Innovits og Klaks
 Tengingar og handleiðslu frá yfir 40 sérfræðingum úr íslensku atvinnulífi
 Aðgang að sameiginlegri vinnuaðstöðu
 Aðgang að víðtæku tengslaneti um heim allan

Að kynna á fjárfestaþingi undir lok verkefnisins

Umsóknarfrestur rennur út 7. maí. 
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar má nálgast á startupreykjavik.com.
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HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA

WHIRLPOOL DAGAR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 89.995FULLT VERÐ 89 995

69.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 9.995FULLT VERÐ 9 995

7.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 6.995FULLT VERÐ 6 995

4.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 4.995FULLT VERÐ 4 995

2.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 19.995FULLT VERÐ 19 995

16.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 94.995FULLT VERÐ 94 995

74.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 139.995FULLT VERÐ 139 995

99.995

20% 
AFSLÁTTUR

Whirlpool AFG6323B

21% 
AFSLÁTTUR

Whirlpool AWOD7728
Whirlpool ADG7430

Melissa 640258
Melissa 640210

FRÁBÆRAR RYKSUGUR FYRIR VORHREINGERNINGARNAR

Melissa 640215

RYKSUGUR

Philips FC8135
Philips FC8230

TILBOÐ

FULLT VERÐ 16.995FULLT VERÐ 16 995

12.995

29% 
AFSLÁTTUR
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RTILBOÐ
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

VÖFFLUJÁRN OG
SAMLOKUGRILL
20% AFSLÁTTUR

ILLY KAFFIVÉLAR
KYNNING UM HELGINA

TILBOÐ

15-30% AFSLÁTTUR

KAFFIVÉL ÁSAMT 2 ESPRESSÓ OG 2 
AÐEINS 29.995

FRÁBÆR TILBOÐ í gangi á þvottavélum, þurrkurum, 
uppþvotta vélum og öðrum heimilistækjum frá stærsta 
framleiðanda í heimi sem fagnar 101 ára afmæli á þessu ári.



29.990

SJÓNVARPS

FLAKKARI + 1TB
FULL HD

K53SM-SX015V 

-30.000

149.990
Fullt verð 179.990

23.990
Fullt verð 27.990

HELGARTILBOÐ

69.990
Fullt verð 79.990

-10.000

89.990
Fullt verð 99.990

ACER ASPIRE X1930A

Intel Pentium 

-10.000

2.990
Fullt verð 4.490

-33%

 

PHILIPS 

MYNDGÆÐI

PCI-EXPRESS 3.0  

USB 3.0

HAGKVÆM HEIMILISTÖLVA

UNITED 9560NIT /

i5 39.990

i7 59.990

R6670-MD1GD5

15.990
F lt verð 18.990
FFFFFFFFFuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllttttttttttttttttt vveeeerrrr 111188888...9999999000

24.990
MSI Z77A-G43MSI Z77

0% VEXTIR Í  ALLT AÐ 12 MÁNUÐI



6 VERSLANIR 
UM ALLT LAND

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

17.990
Fullt verð 19.990

6.490

11.990

Logitech Z323 3 

RCA 

9.990

Logitech MK710Logitech MK7

Acer V223HQVbQV

Logitech G400

119.990
Fullt verð 139.990

-20.000

A4755G-2334G50MN

OPIÐ ALLA HELGINA Á 
SUÐURLANDSBRAUT

19.990
Fullt verð 22.990

ÞRÁÐLAUS OG HAGKVÆMUR

FRÁBÆR 
HLJÓMUR

YFIR 30 

GERÐIR
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Þarf deilan um makrílinn 
að hafa áhrif á aðildarvið-
ræðurnar við Evrópusam-
bandið? Svarið er: Hjá því 

verður tæplega komist. Álitaefnið 
er hitt: Hvers konar áhrif?  

Eindregnustu andstæðingar 
aðildar nota hverja snurðu sem 
hleypur á þráðinn í samskiptum 
Íslands við sambandið eða einstök 
aðildarríki þess til að setja fram 
kröfu um viðræðuslit. Röksemdin 
er: Þarna liggja óvinir Íslands á 
fleti fyrir. 

Þetta er ekki nýtt. Á sinni tíð 
nýttu andstæðingar Atlantshafs-
bandalagsins sérhverja deilu 
vegna fiskveiðihagsmuna til að 

krefjast úrsagn-
ar. Þegar Efna-
hagsbandalagið 
reyndi að þvinga 
fram lausn á 
landhelgisdeil-
unni í byrjun 
áttunda áratug-
arins með því að 
fresta gildistöku 
EFTA-samnings 
um tollalækkan-

ir á sjávarafurðum heyrðust þessi 
sjónarmið einnig.

Í meira en sextíu ár hafa for-
ystumenn þjóðarinnar jafnan kom-
ist að sömu niðurstöðu þegar slík 
álitamál hafa verið uppi: Hún er 

sú að láta hvorki voldugri viðsemj-
endur beygja sig í samningum né 
skammsýna lýðskrumara í innan-
landspólitíkinni draga Ísland úr 
því alþjóðasamfélagi sem það til-
heyrir og hefur reynst efnahags-
leg og pólitísk kjölfesta fullveldis-
ins.

Ekkert hefur breyst að þessu 
leyti. Makríldeilan er því ekki til-
efni til þess að slíta aðildarviðræð-
unum. Þar eru einfaldlega stærri 
hagsmunir í húfi. Hitt er annað 
að við þurfum að haga tímasetn-
ingu og framgangi viðræðnanna 
með það í huga að tapa ekki samn-
ingsstöðu um réttmæta hlutdeild í 
makrílstofninum.
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Makríllinn og Evrópusambandið

Í þessu sambandi þarf að hafa 
í huga að við þurfum að vísa 
til mismunandi viðmiða 
eftir samningsaðstæðum 

hverju sinni. Á vettvangi Evrópu-
sambandsins gildir veiðireynslan 
varðandi staðbundna fiskistofna 
innan landhelginnar. Þegar við 
komum hins vegar sem nýliðar að 
veiði úr stofnum sem flakka um 
stærra hafsvæði er meiri áhersla 
á dreifingu, breytt göngumynstur, 
efnahagslega hagsmuni og fram-
lag til rannsókna.

Ástæðan fyrir því að önnur 
Evrópusambandsríki komast 

ekki í staðbundna fiskistofna hér 
við land þrátt fyrir aðild er sú að 
veiðireynslan tryggir hagsmuni 
Íslands að fullu. Hún skiptir ein-
faldlega mestu í innbyrðis skipt-
ingu aðildarþjóðanna. En þar sem 
við höfum ekki sömu veiðireynslu 
í makríl er samningsstaðan sterk-
ari utan sambandsins í því tilviki 
með því að viðmiðin eru þá fleiri.

Af þessu leiðir að hyggilegt er 
af íslenskum stjórnvöldum að láta 
viðræður um sjávarútvegskaflann 
í aðildarviðræðunum dragast þar 
til lausn er fengin í makríldeilunni. 
Þegar kemur að samningum við 

þriðju þjóðir um aðra deilistofna 
þar sem við höfum langa veiði-
reynslu getur hins vegar verið 
styrkur í því að hafa allt afl Evr-
ópusambandsins á bak við íslenska 
hagsmuni. En sú aðstaða er ekki 
fyrir hendi varðandi makrílinn.

Við höfum litið á okkur bæði 
sem strandveiðiþjóð og úthafs-
veiðiþjóð. Þetta þýðir að það er 
ekki alltaf full samkvæmni í þeim 
áherslum á viðmið sem við vísum 
til þegar rök eru borin fram fyrir 
íslenskum hagsmunum. Hafréttar-
reglurnar eru nægjanlega rúmar 
til þess. 

Mismunandi viðmið

Stundum er látið í veðri vaka 
að núverandi veiðar á mak-
ríl helgist einvörðungu af 
fullveldisrétti þjóðarinnar. 

Það er ekki allskostar rétt. Veiði-
heimildirnar takmarkast af alþjóð-
legum hafréttarreglum sem skylda 
okkur til að semja á grundvelli 
sérstakra viðmiða. Í dag er Ísland 
rétt eins og hinar veiðiþjóðirnar að 
brjóta þessar reglur með ofveiði.

Það er alltaf erfitt að semja í 
fiskveiðideilum og helst á færi 
sterkra ríkisstjórna meðal annars 
fyrir þá sök að ásakanir um und-
irlægjuhátt hafa alltaf átt greið-

an aðgang að þjóðarsálinni. Engir 
fundu meira fyrir því en forystu-
menn Sjálfstæðisflokksins í land-
helgissamningunum á sínum tíma. 
Mikilvægt er því að umræðan fari 
fram með upplýstum hætti en ekki 
eftir lögmálum lýðskrumsins.

Bæði Evrópusambandið og 
Ísland hafa lýst því yfir að makríl-
deilan og aðildarviðræðurnar séu 
aðskilin mál. En með engu móti 
er unnt að áfellast Ísland fyrir að 
láta hraðann í aðildarviðræðun-
um um sjávarútvegskaflann ráð-
ast af eigin hagsmunum í makríl-
deilunni. 

Efnahagslegar refsiaðgerðir eru 
fráleit leið við lausn slíkra deilu-
mála og í þessu samhengi skýrt 
brot á  EES-samningnum. Einn 
mótleikur Íslands gæti verið sá 
að bjóða upp á þann kost að leggja 
ágreininginn í makrílsamningun-
um fyrir alþjóða hafréttardómstól-
inn eða gerðardóm. 

Það væri krókur á móti bragði 
og myndi sýna styrk Íslands og 
trú á lagalegan rétt. Á hinn bóg-
inn myndi það benda til veikleika 
í röksemdafærslu Evrópusam-
bandsins og Noregs ef þessir við-
semjendur tækju því illa. 

Krókur á móti bragði

ÁLFASALAN  2012

Þ
etta á ekki að vera styrjöld í mínum huga, við eigum að 
reyna að ná málefnalega góðri niðurstöðu,“ sagði Stein-
grímur J. Sigfússon sjávarútvegsráðherra í viðtali við 
Fréttablaðið í gær um deilurnar sem nú eru um fiskveiði-
stjórnunarfrumvörp ríkisstjórnarinnar. Samt er það nú 

svo að ríkisstjórnin hefur efnt til víðtæks ófriðar við sjávarútveg-
inn um starfsskilyrði atvinnugreinarinnar.

Steingrímur lætur í sama viðtali í það skína að grunnviðfangs-
efnið sé að slá því föstu að fiskimiðin séu sameiginleg auðlind í eigu 
þjóðarinnar, að útgerðarmenn fái nýtingarrétt og séu „sæmilega 

tryggir með hann til alllangs tíma 
og greiði eðlilegt gjald fyrir.“ Og 
það er alveg rétt hjá Steingrími. 
Þetta er kjarni málsins og ef 
ríkisstjórnin hefði haldið sig við 
hann væri líklega minna stríð. 
Menn væru þá sammála um að 
sjávarútvegurinn ætti að borga 
meira fyrir afnotarétt sinn af 

auðlindinni og styrinn stæði fyrst og fremst um upphæð gjaldsins.
Ríkisstjórnin gat ekki staðizt þá freistingu að leysa úr þessu 

grundvallaratriði og hreyfa að öðru leyti ekki við fiskveiðistjórn-
unarkerfinu, heldur ákvað að gera að því atlögu á mörgum víg-
stöðvum. Inn í upphafleg kvótafrumvörp Jóns Bjarnasonar var 
hrúgað flestum vitlausustu hugmyndum um fiskveiðistjórnun sem 
komið hafa fram undanfarin tuttugu ár eða svo; takmörkunum á 
framsali og veðsetningu, byggða- og ráðherrapottum og þar fram 
eftir götum, allt til þess fallið að gera sjávarútveginn óhagkvæmari 
og óskilvirkari. Tveimur atrennum síðar er enn alltof mikið eftir 
af þessu krukki í kerfið í kvótafrumvörpunum.

Yfirgnæfandi meirihluti umsagna hagsmunaaðila um frumvörpin 
er neikvæður. Fyrsta óháða úttektin sem fer fram á þeim, skýrsla 
tveggja hagfræðinga til atvinnuveganefndar Alþingis, er nánast 
samfelldur áfellisdómur yfir fúski við frumvarpssmíðina. Höfund-
arnir telja vonlaust fyrir mörg sjávarútvegsfyrirtæki að standa 
undir veiðigjaldinu sem lagt er til – þótt þeir telji óhætt að hækka 
gjaldið – og að ýmis önnur ákvæði dragi úr hagkvæmni í rekstri 
fyrirtækjanna og auki hættuna á pólitískum geðþóttaákvörðunum. 

Þeir benda á það augljósa, sem enginn virðist enn hafa skilið í 
sjávarútvegsráðuneytinu: „[E]kki er hægt að horfa á álagningu 
veiðigjalda afmarkað. Samræmi verður að vera milli gjaldtöku 
og annarrar umgjarðar fiskveiðistjórnunarkerfisins. Ef vegið er 
að möguleikum til hagræðingar og langtímahagkvæmni mun það 
skerða umfang auðlindarentunnar og draga úr getu útgerðarinnar 
til að standa undir veiðigjöldum. Gjaldtaka, sem er hófleg ein sér, 
getur verið óhófleg skoðuð í samhengi við önnur ákvæði.“

Stundum hafa ríkisstjórnir í ýmsum löndum farið í þörf stríð við 
heilar atvinnugreinar. Það hafa þá gjarnan verið miðstýrðar, toll-
verndaðar og ríkisstyrktar atvinnugreinar sem þurfti að stokka upp 
svo þær hættu að vera byrði á samfélaginu. Slíkar atvinnugreinar 
eru til á Íslandi, en stjórnvöld kjósa ekki stríð við þær, heldur velja 
þá grein sem einna mest verðmæti skapar.

Þetta stríð hefði aldrei átt að hefjast. Það á að henda þessu þriðja 
kvótamáli og byrja upp á nýtt á því sem skiptir máli; að ná sátt um 
þjóðareign og hóflegt auðlindagjald. Eyðilegginguna á góðu fisk-
veiðistjórnarkerfi á hins vegar að láta vera.

Eyðilegging á rekstrargrundvelli sjávarútvegsins:

Óþörf styrjöld

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Í nýrri skýrslu sem Þjóðmála-
stofnun Háskóla Íslands vann 

fyrir velferðarráðuneytið eru 
dregnar saman tölulegar upp-
lýsingar um þróun íslensks sam-
félags á árunum fyrir og eftir 
hrun, ljósi varpað á áhrif hruns-
ins á ólíka tekjuhópa og hvern-
ig stjórnvöldum hefur tekist það 
ætlunarverk sitt að verja kjör 
lægstu tekjuhópanna. Niðurstöð-
urnar eru afgerandi: Snúið hefur 
verið frá þeim fordæmalausa 
ójöfnuði sem jókst ört í tíð fyrri 
stjórnvalda. Kjararýrnun vegna 
kreppunnar hefur verið lang-
minnst hjá þeim tekjulægstu og 
tekjuskattbyrði hefur minnkað 
hjá lágtekju- og millitekjuhópum, 
eða sex af hverjum tíu fjölskyld-
um í landinu. Í samanburði við 
aðrar þjóðir hefur okkur tekist 
að dreifa byrðum kreppunnar á 
mun réttlátari hátt en víðast ann-
ars staðar, verja tekjulægri hóp-
ana og sporna við jafn umfangs-
miklu atvinnuleysi og víðast varð 
raunin hjá öðrum þjóðum

Fordæmalaus aukning ójafnaðar
Í skýrslunni kemur meðal ann-
ars fram að árin 1995-2007 jókst 
ójöfnuður hérlendis svo mjög 
að annað eins hefur ekki sést á 
Vesturlöndum og náði hámarki 
á hátindi loftbóluhagkerfis-
ins árið 2007. Þá hafði skatt-
byrði hátekjuhópanna lækkað 
stöðugt meðan æ þyngri skatt-
byrðar voru lagðar á bök hinna 
tekjulágu. Í reynd var skattbyrði 
íslensks hátekjufólks óvenju létt 
í alþjóðlegum samanburði.  

Þessa óheillaþróun má rekja 
beint til ákvarðana stjórnvalda 
sem með markvissum breyt-
ingum á skattkerfinu bjuggu 
til sannkallað velferðarkerfi 
hátekjufólks, enda jókst hlut-
deild þeirra í þjóðarkökunni 
stöðugt á þessu tímabili. Árið 
1995 var hlutur 10% tekjuhæstu 
fjölskyldna landsins í heildar-
tekjum landsmanna tæplega 22% 
en árið 2007 féllu 40% af heild-
artekjum landsmanna í þeirra 
skaut. Ríkustu fjölskyldurnar, 
þ.e. það 1% sem hæstar tekjur 

hafði, fengu árið 1995 um 4% af 
heildartekjunum en um 20% árið 
2007. 

Ójöfnuður sprettur ekki 
af sjálfu sér
Efnahagslegur ójöfnuður leið-
ir til margþættra félagslegra 
vandamála og veldur um leið 
miklum kostnaði fyrir samfé-
lagið allt. Þar sem ójöfnuður er 
mikill er glæpatíðni almennt 
hærri og margskonar heilsu-
farsvandamál algengari. Flest 
bendir líka til þess að undirrót 
þeirra efnahagsþrenginga sem 
Vesturlönd hafa gengið í gegnum 

á undanförum árum sé of mikil 
samþjöppun auðs og stigvax-
andi ójöfnuður. Af þeirri reynslu 
verðum við að læra.

Ójöfnuður sprettur ekki af 
sjálfu sér. Þvert á móti ráða 
ákvarðanir stjórnvalda miklu í 
þeim efnum og því er mikilvægt 
að þau sinni þeirri skyldu sinni 
að afla greinargóðra upplýsinga 
um samfélagsþróunina, meðal 
annars um breytingar á tekju-
jöfnuði og bregðist við ef ójöfn-
uður fer úr böndunum líkt og hér 
gerðist á árunum fyrir hrun. 

Framtíð byggð á jöfnuði
Hruni fjármálakerfisins á 
Íslandi fylgdi mesta kjaraskerð-
ing sem orðið hefur hér á landi 
frá lýðveldisstofnun. Niðurstöð-
ur Þjóðmálastofnunar sýna hins 
vegar að þrátt fyrir mjög erfið-
ar aðstæður þá hafi okkur tekist 
betur en flestum öðrum þjóðum 
að verja velferðina og auka jöfn-
uð í samfélaginu. Gott samfé-
lag byggist á jöfnuði og því ættu 
flestir að geta sameinast um það 
markmið að tryggja að bilið á 
milli þjóðfélagshópa breikki ekki 
á nýjan leik hér á landi. Upplýst 
umræða um það hvernig stjórn-
málin geta og hafa haft mótandi 
áhrif á þjóðfélagsgerðina og 
áhrif þeirra á lífsgæði okkar á 
hverjum tíma er forsenda þess að 
okkur takist að byggja upp sterkt 
og gott samfélag fyrir alla.  

Í reynd var skatt-
byrði íslensks 

hátekjufólks óvenju létt í 
alþjóðlegum samanburði.

Lífleg umræða hefur spunnist 
undanfarna daga um þá stöðu 

sem komin er upp varðandi verð-
bólgu á Íslandi í dag. Verðbólga 
mælist nú 6,4% og hefur hækkað 
um 4,5 prósentur frá því í byrjun 
árs 2011.

Viðbrögð Sjálfstæðismanna
Sjálfstæðismenn kenna ríkisstjórn-
inni um verðbólguna og benda þar 
á hækkanir á verði opinberrar 
þjónustu og eldsneytis. Þessi skýr-
ing stenst ekki skoðun. Verðbólgan 
í dag er almenns eðlis. Þetta má til 
dæmis sjá með því að líta á kjarna-
verðbólgu 2 – sem undanskilur 
búvörur, grænmeti, ávexti, bensín 
og opinbera þjónustu. Verðbólga á 
þennan mælikvarða er 5,4%, ein-
ungis lítið eitt lægri en heildar-
verðbólga. Það sem meira er þá 
hefur kjarnaverðbólga 2 hækk-
að jafn mikið frá því í byrjun árs 
2011 og heildarverðbólga eða um 
4,5 prósentur. 

Illugi Gunnarsson, alþingis-
maður, ritaði grein í Morgunblað-
ið 30. apríl síðastliðinn þar sem 
hann varar við því að Seðlabank-
inn bregðist við hækkun verðbólgu 
með því að hækka vexti. Illugi 
telur að verðbólgan sé kostnaðar-
drifin en ekki eftirspurnardrifin 
og því sé ekki skynsamlegt fyrir 
Seðlabankann að bregðast við. 
Sú staðreynd að verðbólgan er 
almenns eðlis mælir gegn þessum 
rökum Illuga. En það sem meira er 
þá eru verðbólguvæntingar nokkur 

ár fram í tímann sem lesa má út 
úr fjármálamörkuðum langt yfir 
verðbólgumarkmiði Seðlabankans. 
Ef verðbólgan væri kostnaðardrif-
in ættu markaðir að vænta þess að 
hún væri tímabundin. Svo virðist 
ekki vera.

Viðbrögð ráðherra
Steingrímur J. Sigfússon, efna-
hags- og viðskiptaráðherra, og 
Oddný Harðardóttir, fjármálaráð-
herra, tóku annan pól í hæðina. 
Þau gerðu lítið úr verðbólguvand-
anum og bentu þar meðal annars á 
spá Seðlabanka Íslands sem gerir 
ráð fyrir að verðbólga hafi náð 
hámarki og muni lækka á næstu 
misserum. Hvað þetta varðar er 
vert að hafa í huga að verðbólgan 
í spám Seðlabankans leitar ávallt 
aftur í markmið bankans innan 
2-3 ára einfaldlega fyrir þær sakir 
að spár bankans gera ráð fyrir því 
að vextir bankans verði aðlagaðir 
þannig að það sé tryggt. Núverandi 
spá Seðlabankans gerir því ráð 
fyrir talsverðum vaxtahækkun-
um til þess að tryggja að verðbólga 
hjaðni á ný. Seðlabankinn birtir því 
miður ekki vaxtaferilinn sem spáin 
byggir á og því er erfitt að átta sig 
á því hvað hann telur þörf á mikl-
um vaxtahækkunum næstu miss-
eri. En talsmenn bankans hafa sagt 
opinberlega að í spám bankans fel-
ist hærri vextir. Ef litið er fram hjá 
þessum eiginleika, geta verðbólgu-
spár bankans veitt falskt öryggi 
og verið misvísandi um alvarleika 
verðbólguvandans.

Rétt viðbrögð
Á sama tíma og verðbólgan hefur 
aukist um 4,5 prósentur hefur 
Seðlabankinn einungis hækkað 
vexti um 0,5 prósentu. Aðhalds-
stig peningamálastefnunnar hefur 

því minnkað verulega. Það sem 
meira er, atvinnuleysi hefur lækk-
að hröðum skrefum á þessum tíma. 
Atvinnuleysi var 8,6% á fyrsta 
ársfjórðungi síðasta árs en 7,2% á 
fyrsta ársfjórðungi þessa árs.  

Vitaskuld er atvinnuleysi enn 
hátt. Það er því ekki hægt að tala 
um þenslu í venjulegum skilningi 
á Íslandi í dag. Staðan er annars 
eðlis og erfiðari. Verðbólguvandinn 
er fyrst og fremst tilkominn vegna 
væntinga um að ekkert verði gert 
til þess að stöðva hana. Verðbólg-
an er í rauninni sjálfsprottin. Fólk 
og fyrirtæki sem óttast verðbólgu 
í framtíðinni hækka verð og krefj-
ast hærri launa í dag. Þannig ræt-
ast væntingar fólks af sjálfu sér svo 
fremi sem Seðlabankinn gerir ekk-
ert í málunum.

Ef við höldum áfram á sömu 
braut er ekkert sem bendir til ann-
ars en að verðbólga muni halda 
áfram að aukast. Raunar ætti hækk-
un verðbólgunnar að ágerast þar 
sem bæði raunvextir Seðlabankans 
og atvinnuleysi hafa verið að lækka. 
Til þess að stöðva þetta ferli þarf 
Seðlabankinn að hækka vexti veru-
lega. Hæfileg vaxtahækkun til þess 
að byrja með væri 2-2,5 prósentur.

Auðvitað er erfitt að þurfa að 
ráðast í að halda aftur af vexti hag-
kerfisins þegar atvinnuleysi er 7%. 
En við verðum að horfast í augu við 
þann súra raunveruleika að það er 
sérstaklega erfitt að halda aftur af 
verðbólgu á Íslandi vegna þess hug-
arfars sem ríkir í landinu gagnvart 
aðhaldssamri peningamálastefnu. 
Það þýðir lítið að stinga höfðinu í 
sandinn eða kenna pólitískum and-
stæðingum um vandann. Ef það er 
gert mun vandinn einungis áger-
ast og verða erfiðari viðfangs síðar 
meir. Við höfum slæma reynslu af 
slíku.

Viðbrögð við verðbólgu
Verðbólga

Jón 
Steinsson
Dósent í hagfræði við 
Columbia háskóla í 
New York

Það skiptir máli 
hverjir stjórna

Nú þegar sumardagurinn fyrsti 
hefur gengið í garð með hækk-

andi sól og batnandi veðri fylgir 
óhjákvæmilega aukin útivist, til að 
mynda hjólreiðar. Alltaf er brýnt 
fyrir börnum að nota hjálm, sama 
hvaða farartæki þau kjósa sér, reið-
hjól, hjólabretti, línuskauta eða 
hlaupahjól. Hinir eldri, ábyrgðar-
fullu, brýna fyrir þeim yngri. 

Ekki virðist það þó skipta jafn 
miklu máli fyrir fullorðna að nota 
hjálm. Hrósa skal þeim sem gera 
það og sýna þar með gott fordæmi. 
Það sem virðist einkenna einstak-
linga sem nota ekki hjálm er sú 
hugsun að ekkert komi fyrir þá, 
þeir fari varlega og sumum finnst 
einfaldlega ljótt að vera með hjálm. 
Það þykir ekki töff. Hins vegar er 
það sem er í rauninni ekki töff er 
að gleyma því að slysin gera ekki 
boð á undan sér og að þau geta haft 
alvarlegar afleiðingar. Fólk lærir 
yfirleitt af reynslunni en það sem 
er óskiljanlegt er af hverju eitt-
hvað slæmt þurfi að gerast til þess 
að fullorðið fólk noti öryggisbúnað.

Þetta þekki ég persónulega allt 

of vel. Fyrir þremur árum hugs-
aði ég ekki mikið út í notkun 
hjálma og tók yfirleitt ekki eftir 
því hvort annað fólk notaði hjálm. 
Það breyttist í maí árið 2009. Keyrt 
var á yngri systur mína þegar hún 
hjólaði yfir gatnamót. Hún var 
ekki með hjálm. Algert slys var 
um að ræða, slys sem gerir ekki 
boð á undan sér. Eftir slysið tók við 
sjúkrahúsdvöl, sjúkraþjálfari og 
óteljandi læknisheimsóknir. Hún 
missti hreyfigetu í vinstri fæti, 
sjónin skertist og einbeitingarleysi 
og þróttleysi gerðu vart við sig. 
Þetta eru dæmi um þau líkamlegu 
einkenni sem hún þurfti að vinna 
sig upp úr svo ekki sé minnst á and-
lega heilsu sem hún þurfti einnig 
að vinna í. 

Afleiðingar slyssins draga enn 
dilk á eftir sér og mun ýmiss konar 
skert líkamsgeta hrjá hana allt 
hennar líf. Slysið hafði ekki einung-
is áhrif á hana heldur einnig fjöl-
skyldu og vini. Hugsunarháttur og 
viðhorf margra breyttist talsvert. 

Sama reglan gildir um bílbelti og 
hjálma, sama hversu stutt þú ert 
að fara og hversu varlega þú ferð 
veistu aldrei hvenær slysin verða. 
Ég er búin að læra af reynslunni og 
mun alltaf nota hjálm. Biðla ég til 
ykkar hjólreiðamanna, yngri sem 
eldri, að nota hjálm. Það eru for-
réttindi að vera heilbrigður. Það er 
töff að nota hjálm.

Það er töff að nota hjálm

Velferðarmál

Guðbjartur 
Hannesson
Velferðarráðherra

Umferðaröryggi

Aðalheiður Dögg 
Finnsdóttir
háskólanemi
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MILLJÓNAVINNINGAR!
Alls er dregið um 47 þúsund vinninga á árinu að heildarverðmæti 844 milljónir kr. 

K t ið á d i

Á tvöfaldan miða getur þú unnið Range Rover 
Evoque að verðmæti 10 milljónir kr. 
eða 10 milljónir í peningum.
Miðaverð 2.200 kr. á mán. 
fyrir tvöfaldan miða.

FIMM       RANGE ROVER EVOQUE! 

Á einfaldan miða getur þú unnið Nissan
Qashqai að verðmæti 5 milljónir kr.

eða 5 milljónir í peningum.
Miðaverð 1.100 kr. á mán.

fyrir einfaldan miða.

FIMM       NISSAN QASHQAI!
ÍS

LE
N

SK
A 

SI
A.

IS
 D

AS
 5

82
58

  0
5/

12

fyrir 
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Sú var tíðin, að Íslendingar 
tuggðu munntóbak og spýttu 

mórauðu. Mórauðastur var 
víst spýtingur þeirra, sem 
tuggðu rjól. Menn spýttu gjarna 
mórauðu þar sem hverjum og 
einum hentaði. Á götur og gang-
stíga, í anddyri verslana, fyrir 
utan aðgangsdyrnar að Hótel 
Borg og Hótel Íslandi – jafnvel 
undir borð og bak við mublur. 
Unz svo kom að landlækni og 
bæjarstjórn Reykjavíkur, sem 
þá hét, ofbauð. Hrákaslettunum 
fylgdi nefnilega mikill söfnuður 
sýkla og sóttkveikja, sem mönn-
um stafaði háski af – auk þess 
sem einhverjum þótti sóðaskap-
ur að; líkast til þó bara þeim, 
sem ekki tuggðu tóbak. Yfirvöld 
komu því fyrir hrákadöllum 
hvarvetna; á opinberum skrif-
stofum, á veitingahúsum og jafn-
vel utan dyra. Til þess var ætl-
ast að tóbakstyggjarar hræktu 
í dallana og þannig mætti losna 
við sóðaskapinn – og sýklana.

Síðan þetta var hafa orðið 
miklar framfarir á Íslandi. Þjóð-
in sögð vera orðin mjög umhverf-
islega meðvituð – einkum þó og 
sér í lagi umhverfislega með-
vituð þar um slóðir sem fæstir 
Íslendingar eiga sjálfir leið um. 
Auk þess er þjóðin löngu hætt að 
tyggja tóbak og rjól – en farin 
að tyggja tyggigúmmí í gríð og 
erg. Og hrækir svo frá sér tyggi-
gúmmíinu hvar sem hverjum 
hentar. Á götur og gangstíga, 
í anddyri verslana, fyrir utan 
aðgangsdyrnar að Hótel Borg 
og gervöllum krám og kaffibör-
um staðarins – og undir stóla og 
bak við mublur þegar enginn er 
að horfa. Tyggjóhrákarnir nema 
að mér sýnist ekki minna en sex 
til sjö slettum á hvern fermetra 

á gangstígunum í 101 Reykja-
vík. Slíkum árangri náðu þó tób-
aks- og rjóltyggjendurnir aldrei 
hér á árunum áður. Enda miklu 
fleira mannfólk sem gengur nú 
um gangstíga í 101 en þá og hver 
og einn ákaflega umhverfislega 
meðvitaður núna – nema hvað?

Þó tekist hafi að útrýma berkl-
um, sem mest hættan var talin 
að stafaði af sóttkveikjum í 
mórauða spýtingnum, eru marg-
ir ekkert síður skeinuhættir 
sjúkdómar sem láta á sér kræla 
í tyggjóhrákunum ef að væri 
gáð. Ef menn nú gefa sér tíma 
til þess að líta niður fyrir lapp-
irnar á sér á ferð um 101 væri 
þá ekki ráð að landlæknir og 
borgarstjórn Reykjavíkur inn-
leiddu aftur hrákadallana; t.d. á 
gatnamótum, fyrir framan Hótel 
Borg, á opinberum skrifstofum – 
og inni á skemmtistöðum. Vegna 
mikilla framfara og aukinnar 
umhverfisvitundar sem tvímæla-
laust hafa orðið hjá Íslendingum 
mætti mála dallana græna. Þá 
yrðu þeir svo umhverfisvænir. 
Ef vel tækist til mætti svo ein-
hvern tíma í framtíðinni ná svo 
langt í umhverfismeðvitundinni 
að fólk hætti að gera þarfir sínar 
í húsagörðum og bak við mynda-
styttur í miðbænum – jafnvel 
að það fengist til þess að hirða 
sjálft umbúðirnar utan af tygg-
jóinu, sælgætinu, pylsunum, kók-
inu, bjórnum og hvað það nú allt 
saman heitir sem umhverfis-
meðvitaða fólkið skilur eftir sig 
í kjölfar helgarskemmtananna í 
miðbæ Reykjavíkurborgar.  

Mikið væri nú gott ef umhverf-
ismeðvitað fólk væri jafn 
umhverfismeðvitað um nágrenni 
sitt og það er um fjarlægðirnar 
sem fæst af því hefur nokkru 
sinni heimsótt – svo sé Guði 
fyrir að þakka. Hvernig myndi 
umhverfið þar líka líta út ef 
álíka fjöldi umhverfismeðvitað-
ara Íslendinga ætti þar leið um 
og er á ferðinni nótt sem dag í 
101 Reykjavík? Það væri nú sjón 
að sjá!

Að spýta mórauðu

Ár er liðið frá því að samning-
ar á milli Sjúkratrygginga 

Íslands og sérfræðilækna runnu 
út þann 31. mars 2011. Í kjölfar-
ið og vegna samningsleysis hafa 
sjúklingar þurft að greiða komu- 
og umsýslugjald fyrir þjónustu 
sérfræðilækna á stofum þeirra. 
Hér er um viðbótargjald að ræða, 
sem leggst við hluta sjúklings í 
útlögðum kostnaði. Rétt er að taka 
fram að ekki allir sérfræðilæknar 
innheimta slíkt gjald. ÖBÍ hafa 
borist dæmi um viðbótargjöld á 
bilinu 500 kr. til 3.500 kr. fyrir 
hverja komu. 

Staðan bitnar fyrst og fremst 
á tekjulágum einstaklingum og 
fjölskyldum sem þurfa á þjónustu 
sérfræðilækna að halda. Þar er 
þyngst byrðin á langveikum og 
öldruðum, sem þurfa meira á heil-

brigðisþjónustu að halda, þar með 
talið þjónustu sérfræðilækna, 
en allur almenningur í samfé-
laginu. Ástandið hefur í för með 
sér auknar álögur fyrir þessa ein-
staklinga og fjölskyldur þeirra og 
kemur sérstaklega illa við tekju-
lága aldraða, öryrkja og foreldra 
langveikra barna. Í rannsókn sem 
framkvæmd var 2006 af Rúnari 
Vilhjálmssyni félagsfræðingi 
kom fram að öryrkjar vörðu um 
6% af heildartekjum heimilisins 
í heilbrigðismál. Sú tala hefur að 
öllum líkindum hækkað, en gjald-
taka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu 
jókst umtalsvert í kjölfar banka-
hrunsins, sbr. könnun Hagdeildar 
ASÍ frá byrjun árs 2009.  

Einstaklingur með afsláttar-
kort borgar að fullu komu- og 
umsýslugjald. Þar sem þetta er 
viðbótargjald gefur það ekki rétt 
upp í afsláttarkort Sjúkratrygg-
inga Íslands. Hér er því um að 
ræða hreint viðbótargjald sem 
sjúklingurinn einn ber kostnað-
inn af. Sjúklingar sem reglulega 
leita til sérfræðilækna bera þá 
tugi þúsunda í viðbótargjald yfir 
lengra tímabil. Eitt af markmið-
um laga um réttindi sjúklinga er 
að tryggja sjúklingum tiltekin 
réttindi í samræmi við almenn 
mannréttindi. Óheimilt er að mis-
muna sjúklingum meðal annars á 
grundvelli efnahags. Þjónusta sér-

fræðilækna er einn nauðsynlegur 
þáttur í veitingu heilbrigðisþjón-
ustu. Gjaldtaka fyrir hvers kyns 
heilbrigðisþjónustu á að fara eftir 
ákvæðum laga um sjúkratrygg-
ingar og ákvæðum sérlaga eftir 
því sem við á, og engu öðru. 

Minna má á Samning Samein-
uðu þjóðanna um réttindi fatl-
aðs fólks, sem undirritaður var 
af Íslands hálfu fyrir réttum 5 
árum (30. mars 2007) en í 25. gr. 
samningsins er kveðið á um að 
aðildarríkin skuli „… viðurkenna 
að fatlað fólk hafi rétt til þess 
að njóta góðrar heilsu að hæsta 
marki sem unnt er án mismun-
unar vegna fötlunar. […] a) sjá 
fötluðu fólki fyrir heilsugæslu 
og heilbrigðisáætlunum, sem eru 
ókeypis eða á viðráðanlegu verði 
og eins að umfangi, gæðum og á 
sama stigi og gildir fyrir aðra ein-
staklinga …“.

Hver er staðan í samningavið-
ræðum Sjúkratrygginga Íslands 
og samninganefndar sérfræði-
lækna? Eru samningaviðræður í 
gangi á milli samninganefndanna 
eða er algjör biðstaða?

ÖBÍ skorar á samningsaðila 
að sameinast í þeirri viðleitni að 
semja sín á milli þannig að öllum 
notendum þjónustu sérfræði-
lækna sé tryggt aðgengi að sér-
fræðiþjónustu án aukinnar kostn-
aðarhlutdeildar sjúklinga. 

Álögur á sjúklinga vegna 
komu- og umsýslugjalda

Heilbrigðismál 

Guðmundur 
Magnússon og 
Sigríður Hanna 
Ingólfsdóttir
formaður og 
félagsráðgjafi 
Öryrkjabandalags 
Íslands

 Viðbótargjald – samtals Tímabil 
Dæmi A — 5 komur til sérfræðinga 9.000 kr.  ágúst 2011 – janúar 2012 
Dæmi B — 3 komur til sérfræðinga 8.000 kr.  janúar 2012 

Tvö dæmi um viðbótarútgjöld örorkulífeyrisþega vegna þjónustu sérfræðilækna

Samfélagsmál

Sighvatur 
Björgvinsson
fv. ráðherra

Save the Children á Íslandi

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar

Ársfundur 2012
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 2012, verður haldinn miðvikudaginn 16. maí kl. 15.00 í 
húsakynnum BSRB að Grettisgötu 89, Reykjavík.

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn sjóðsins eru Björk Vilhelmsdóttir stjórnarformaður, Ása Clausen, Jón Fjörnir Thoroddsen, Júlíus Vífill 
Ingvarsson og Þorgrímur Hallgrímsson.
Framkvæmdastjóri sjóðsins er Jón G. Kristjánsson

Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105 Reykjavík, Sími 5 700 400   
lss@lss.is -  www.lss.is 

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

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

  Steypugljái á 
stéttina í sumar



Greiddu niður
yfirdráttinn
Ein besta sparnaðarleiðin

Þegar þú semur við Íslandsbanka um að greiða niður yfirdráttinn lækkum við vextina. 
Þannig lækkar vaxtakostnaður svo um munar.

Þetta er einhver besti sparnaður sem völ er á.

Dæmi

Ef þú greiðir 360.000 kr. yfirdrátt niður um 15 þúsund kr. á mánuði í 24 mánuði þá 
sparar þú 51.023 kr. í vaxtakostnað.*

Þú færð nánari upplýsingar á islandsbanki.is og hjá ráðgjafa í þínu útibúi.

*Miðað við að yfirdráttarvextir lækki úr 11,8% (Gullvild) í 9,05% (þrepalækkun) skv. vaxtatöflu 1. maí.
Lægri vaxtaprósenta skilar 10.312 kr. lækkun og lækkandi yfirdráttur 40.711 kr. – samtals 51.023 kr.

Lægri vaxtakostnaður

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu
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D
eclan MacManus 
fæddist í London 
árið 1954, árið 
sem Elvis Presley 
hljóðritaði sitt 
fyrsta lag. Árið 

sem kóngurinn lést, 1977, tók téður 
Declan upp sviðsnafnið Elvis Cos-
tello, en ættarnafnið má rekja til 
móðurömmu tónlistarmannsins og 
Skotlands, eins og gefur að skilja. 
Elvis tróð líka upp við innsetning-
arathöfn Bandaríkjaforsetans Bar-
acks Obama og annar leiðtogi hins 
frjálsa heims, Bill Clinton, nefndi 
dóttur sína eftir reggískotna Cos-
tello-smellinum I Don‘t Want To 
Go To Chelsea frá 1978. 

Ekkert af þessu skiptir veru-
legu máli í hinu stóra samhengi. 
Öllu mikilvægara hlýtur að telj-
ast að um er að ræða einn af þess-
um stóru. Listamann sem á nærri 
fjögurra áratuga ferli hefur samið, 
leikið, sungið og jafnvel stjórnað 
upptökum á mörgum af endingar-
bestu afurðum popptónlistarinnar, 
og hann kemur fram í Eldborgar-
sal Hörpu þann 10. júní næstkom-
andi. 

Í fínu formi á sextugsaldri
Sæll Elvis, hvernig hefurðu það?

„Ég hef það „bloody“ fínt, takk 
fyrir. Ég er á milli tónleika hérna 
í Vancouver, þar sem ég bý stóran 
hluta ársins. Annan stóran hluta 
ársins búum við, ég, konan mín og 
fimm ára tvíburabræðurnir Dex-
ter og Frank, í New York. Báðar 
borgirnar eru stórkostlegar á sinn 
hátt og erfitt að gera upp á milli 
þeirra. Í Vancouver býr fjöldinn 
allur af Evrópubúum og nágrann-
ar okkar í næsta húsi eru Íslend-
ingar. Þeir eru góðir vinir okkar 
og hafa verið nágrannar konunn-
ar minnar síðan í barnæsku. Þetta 
vissirðu ekki, er það?“
Nei, en þetta er gaman að heyra. 
Svo ykkur líður vel í Kanada?

„Já, en ég og konan 
mín [djasstónlistar-
konan Diana Krall] 
ferðumst bæði mjög 
mikið og það er erfitt 
fyrir fimm ára börn 
að sætta sig við slíkt. 
Þetta er svo sem ekki 
bundið við tónlistar-
bransann, en ég reyni 
að nýta allan frítíma 
vel með fjölskyldunni. 
Það er líka fyrirtaks 
líkamsrækt að hlaupa 
á eftir fimm ára gutt-
um allan daginn og ég 
er í fínu formi, 57 ára 
gamall maðurinn.“

Erfiður tími í lífi mínu
Þú hefur nýlokið heljarinnar tón-
leikaferð um Bandaríkin og ert á 
leiðinni í Evróputúr sem þú kall-
ar „Spectacular Spinning Song-
book“, þar sem risastórt rúllettu-
hjól leikur stórt hlutverk. Ferðast 
hjólið með þér til Íslands í júní?

„Nei, en ef vel gengur á tónleik-
unum í Reykjavík get ég vel hugs-
að mér að koma með hljómsveit-
ina, rúllettuhjólið, sem áhorfendur 

fá að snúa og velja þannig lögin, og 
allt heila havaríið til Íslands. Ég 
reyndi þessa útfærslu á tónleikum 
fyrst fyrir 25 árum og ákvað að 
prófa hana aftur núna. Það hefur 
gefist vel og gerir hverja tónleika 

tilviljanakenndari, 
en samt á góðan hátt. 
Í Reykjavík kem ég 
fram einn með gítar-
inn og píanóið og held 
tónleikana sem ég ætl-
aði að halda í nóvem-
ber síðastliðnum, sem 
ég þurfti að fresta 
vegna veikinda föður 
míns sem dó svo í des-
ember. Ég reyndi eins 
og ég gat að standa við 
skuldbindingar mínar, 
en þetta var svo erf-
iður tími að ég varð 
hreinlega að vera í 
London hjá pabba og 
hálfbræðrum mínum 
meðan á veikindunum 

stóð. Ég vona að fólk skilji það, 
því þetta var virkilega erfiður 
tími fyrir fjölskylduna. Það hefur 
verið nokkuð erfitt að koma fram 
síðan hann dó og ég kvíði dálítið 
fyrir tónleikunum í London í þess-
ari ferð, því þar hefði pabbi verið 
meðal áhorfenda. En ég mun gera 
mitt besta til að halda minningu 
hans á lofti.“

Og við hverju mega íslenskir 

tónleikagestir búast í Hörpu? Eðli 
málsins samkvæmt spyrja líklega 
margir sig hvort von sé á smellum 
á borð við Alison, Oliver‘s Army, 
Everyday I Write The Book, Vero-
nica og She, svo aðeins fáeinir 
séu nefndir. Vinkona mín, sem er 
mikill aðdáandi, bað mig líka að 
spyrja þig hvort þú gætir tekið I 
Want You fyrir hana á tónleikun-
um.

„Ég held, í fullri alvöru, að eng-
inn ætti að verða fyrir vonbrigð-
um. Mér þykir mjög gott að koma 
fram einn fyrir framan áhorfend-
ur sem hafa aldrei áður séð mig 
spila. Það er ómögulegt að segja til 
um hvaða lög eru vinsæl í hverju 
landi fyrir sig, en ég blanda saman 
þekktum og minna þekktum lögum 
og reyni þannig að búa til einhvers 
konar sögu. Áhorfendur eiga til að 
verða hissa á því hversu breitt tón-
listarsvið ég næ að dekka á svona 
tónleikum, allt frá ballöðum til 
einhvers sem líkist rokki og róli, 
þótt ég sé bara einn á sviðinu. Ég 
hugsa að ég taki örugglega I Want 
You [af plötunni Blood & Chocolate 
frá 1986] fyrir vinkonu þína, því 
það er dæmi um lag sem ferðast 
mjög vel. Í Hollandi er I Want 
You lagið sem flestir hlakka til að 
heyra. Líka í Tyrklandi, en þar eru 
líka margir hrifnir af She, sem er 
skemmtilegt því þessi tvö lög gætu 
varla verið ólíkari. Ég hlakka til að 
sjá viðbrögðin við lögunum mínum 
á Íslandi og reyndar hlakka ég 
mikið til að koma til Íslands yfir 
höfuð. Ég heimsótti landið árið 
2003 þegar konan mín hélt tón-
leika þar og hreifst mjög af fegurð 
þess. Því miður get ég ekki tekið 
syni mína með í þetta sinn, því ég 
er viss um að þeir myndu dýrka 
landið. Svona þjóðsagnakenndur 
andi eins og er yfir Íslandi, í það 
minnsta í mínum huga, er töfrandi 
fyrir fimm ára stráka.“

Einbeiti mér að tónleikum
Síðasta platan þín, National Ran-
som, kom út fyrir tveimur árum. 
Ertu að vinna að nýju efni sem 
stendur?

„Nei, þessa stundina einbeiti 
ég mér eingöngu að því að koma 
fram á tónleikum. Reyndar er ég 
að vinna að nokkrum hlutum sem 
ég vil helst ekki tala mikið um, en 

það eru engar upptökur á döfinni. 
Þetta er í fyrsta sinn síðan ég var 
unglingur sem ég tek mér pásu frá 
slíku, og það verður bara að koma 
í ljós hvenær ég hefst aftur handa. 
Þegar ég gerði síðustu plötu var ég 
búinn að ákveða að það yrði síð-
asta platan mín, því það er hrein-
lega ekki vænlegt að framfleyta 
sér með því að gera plötur leng-
ur. Stafrænt niðurhal hefur í raun 
gert þessa hönnun úrelta, þrátt 
fyrir að þeirri þróun fylgi líka 
margir stórir kostir, en ég held að 
tónleikar verði aldrei úreltir. Ég er 
á móti því að lifa í fortíðinni, en 
í dag hlusta ég samt nánast ein-
göngu á 78 snúninga plötur. Það er 
eitthvað við hljóminn sem heillar 
mig. Ég gæti til dæmis vel hugs-
að mér að gefa út lög í einstökum 
löndum í framtíðinni, til að freista 
þess að gera þau fágætari. En það 
gerist bara þegar, og ef, það ger-
ist. Í sannleika sagt þykir mér líka 
bara svo gaman að vera með strák-
unum mínum og ég vil ekki rugla 
þessum tveimur heimum saman.“
Hvað gerið þið saman í frístund-
um?

„Við leikum okkur og horf-
um stundum á fótbolta. Ég er að 
reyna að byggja upp hjá þeim 
áhuga á Liverpool og þeir eru 
orðnir forvitnir, þótt ástríðan 
fyrir íþróttinni sé ekki skollin á 
af fullum krafti. Þeir eiga báðir 
Liverpool-treyjur, en ég ætla 
ekki að segja þér nöfn leikmann-
anna sem ég lét prenta aftan á 
þær. Ég var dálítið bjartsýnn 
þegar ég valdi þá leikmenn.“

Erum öll hluti af kerfinu
Gaman að þú skulir minnast 
á Liverpool, því þú fæddist í 
London og bjóst þar stærst-
an hluta æskuáranna en ert 
þó jafnan tengdur Liverpool í 
hugum fólks. Hvernig stendur 
á því?

„Mamma mín er frá Liverpool 
og pabbi var frá Birkenhead, sem 
er bær í nágrenni Liverpool. Afi 
minn var mikið lasinn þegar ég 
var lítill og ég var mjög oft hjá 
honum í Liverpool, eyddi þar 
öllum sumar- og jólafríum og bjó 
svo þar í þrjú ár á unglingsárun-
um. Ég finn fyrir mun sterkari 
tengslum við Liverpool en nokk-

urn tíma London. Þar hitti ég líka 
tónlistarmanninn Nick Lowe í 
fyrsta sinn, sem var upptöku-
stjóri á fyrstu fimm plötunum 
mínum. Ég hitti hann á Grapes-
pöbbnum í Mathew Street, þeirri 
frægu götu sem Cavern-klúbbur-
inn stendur við. Liverpool er frá-
bær staður, mikil tónlistarborg, 
en líka harðskeyttur staður.“

Þú hafðir lengi yfir þér þann 
blæ að vera andsnúinn yfirvaldi 
af flestu tagi, sem meðal annars 
mátti merkja í pólitískri texta-
gerð. Ertu það enn?

„Ég veit ekki hvort yfirvöld 
eiga alla sök á þeim vandamálum 
sem við glímum við í heiminum. 
Við erum öll hluti af þessu kerfi, 
ég, þú og allir aðrir. Það er ekki 
mitt að segja fólki hvernig það 
á að haga sér. En auðvitað verð 
ég reiður og hjálparvana, til að 
mynda þegar ég sé muninn á 
fátækasta og ríkasta fólki heims. 
Annars væri ég ekki mannlegur.“

Það er ekki 
mitt að segja 
fólki hvernig 
það á að 
haga sér. 

TREÐUR UPP Elvis Costello einbeitir sér að tónleikum þessi misserin og engar upptökur eru á döfinni hjá honum.  NORDICPHOTOS/AFP

Tónleikar verða aldrei úreltir
Enski tónlistarmaðurinn Elvis Costello frestaði tónleikum sínum í Hörpu í nóvember vegna veikinda föður síns en kemur þar 
fram þann 10. júní næstkomandi, einn með gítar og píanó. Kjartan Guðmundsson sló á þráðinn til kappans í Kanada.

Blaðamaður stenst ekki mátið 
að spyrja Costello, strangtrúaðan 
Liverpool-aðdáandann sjálfan, 
örlítið út í stórleik dagsins, 
viðureign liðsins við Chelsea í 
úrslitum FA-bikarsins á Wembley.

„Ég vakna eldsnemma með 
strákunum hér í Vancouver til að 
horfa á þennan mikilvæga leik. Bill 
Shankly, fyrrum þjálfari Liverpool, 
á að hafa sagt að knattspyrna 
væri mikilvægari en líf og 
dauði, en harmleikirnir á 
Heysel- og Hillsborough-
leikvöngununm afsönn-
uðu þá speki, því 
miður. Þetta verður 
forvitnilegur leikur 
í dag. Chelsea stóð 
sig vel gegn Barcelona 

í síðustu viku og tókst að pirra 
liðið út í hið óendanlega, þótt 
Barcelona sé vissulega miklu betra 
lið. Fernando Torres virðist vera 
að lifna við og þegar hann er upp 
á sitt besta standast fáir honum 

snúning. Luis Suarez skoraði 
líka þrennu í síðasta leik 
sínum og leikurinn í dag gæti 
hæglega snúist um þessa 

tvo leikmenn sem báðir 
vilja sanna sig. Ég vona 
innilega að þetta verði 
góður fótboltaleikur, en 
ekki keppni í að detta í 
grasið.“

Og hvernig fer svo 
leikurinn?
„Þetta verður ekki 0-0 

jafntefli. Því get ég lofað.“

■ VAKNAR SNEMMA TIL AÐ HORFA Á LEIKINN

ELVIS COSTELLO árið 1978, árið sem 
önnur plata hans, This Year’s Model, 
kom út. NORDICPHOTOS/AFP
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PALLAEFNI
28 x 120 MM pallaefni úr gagnvarinni furu. 
NTR A/B vottuð. Verð pr. m.p

255.-
PALLAEFNIEFNI

895.-
ORKÍDEA
1 grein í 12 cm potti.
6 blóm.

BETRI VERÐVERND BÝÐST EKKI
Það er markmið okkar að bjóða alltaf upp á lægstu verðin á markaðnum. Við gerum hagstæð 
innkaup án þess draga úr kröfum okkar um gott siðferði, gæði og virkni. Einnig erum við vakandi 
fyrir verðlagi samkeppnisaðila okkar og ef við komumst að því að verðin okkar eru ekki nógu lág, 
lækkum við þau enn frekar. Ef þú - innan 30 daga frá kaupum - finnur sömu vöru á lægra verði an-
nars staðar endurgreiðum við mismuninn + 12% af verði samkeppnisaðilans. Þú þarft að framvísa 
kassakvittun auk staðfestingar frá öðrum söluaðila. Verðverndin gildir ekki þegar um er að ræða 
vörur sem aðrir bjóða aðeins í takmörkuðu magni og í takmarkaðan tíma, þegar um opnunartilboð er
að ræða, eða vörur sem seldar eru í póstverslunum, á internetinu eða í vefverslunum. 
Kynnið ykkur betur á www.bauhaus.is

Við tryggjum þér lægsta verðið

Alltaf lágt verð með
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SÆKTU 
BLAÐIÐAA
Í SÍMANN 
ÞINN.

4.995.-

Fyrsta vörublaðið okkar 
má nú lesa á: www.bauhaus.is

r 

Laugardaginn  05. maí í Reykjavík
Kl. 7:00-8:00 Felix Bergsson stjórnar hátíðinni.
Kl. 7:00-8:00 Morgunkaffi og rúnstykki.
Kl. 7:00-7:50  Happdrættismiðum dreift á bílastæðinu.
Kl. 7:50  10 gjafakort, hvert að verðmæti 100.000 kr,

dregið út á sviðinu á bílaplaninu.
Kl. 8:00  Framkvæmdastjórinn Halldór Ó. Sigurðsson

opnar formlega nýja verslun  í Reykjavík. 
Kl. 10:00  10 gjafakort, hvert að verðmæti.

50.000 kr, dregið út við Þjónustuborðið.
Kl. 19:00-21:00 3 gjafakort, hvert að verðmæti

50.000 kr, dregið út við
Þjónustuborðið - með
klukkutíma millibili.

KRAKKAKLÚBBS 

MAURINN VERÐUR 

Á SVÆÐINU ALLAN 

DAGINN 

TAKTU ÞÁTT Í HAPPDRÆTTINU ÞÚ GÆTIR UNNIÐ GJAFAKORT AÐ VERÐMÆTI

100.000.-

Opnunarhátíð
á Íslandi

p
Laugardaginn 5. maí 2012

Við bjóðum alla morgunhressa viðskiptavini velkomna til að vera viðstaddir 
formlega opnun  í Reykjavík í fyrramálið, 5. maí kl. 08:00. Þeir
allra morgunhressustu geta komið þegar kl. 07:00 en þá byrjum við að dreifa 
happdrættismiðum. Í vinning eru:

10 gjafakort að andvirði 100.000.-
Dregið verður um þessa vinninga kl. 07:50 og verður þá dreifingu happdrætt-
ismiða hætt. Fyrir þá sem ekki hlutu vinning þá verður aftur dregið kl. 10:00, 
við þjónustuborðið. Í vinning eru:

10 gjafakort að andvirði kr. 50.000.- 
Dregið verður um þessa 10 vinninga við Þjónustuborðið í vöruhúsinu kl. 10:00 

RISA

Dreifingu happdrættismiða 
verður hætt kl. 7:50

BOSCH RAFHLÖÐUSKRÚFVÉL
IXO IV. 3,6 volt. 180 snún./min. 3,3 ah. 
Hleðslutæki og skrúfbitar fylgja.
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U
m þessar mundir 
takast átta manns 
með gerólíkan bak-
grunn á um lykla-
völdin að Bessa-
stöðum, heimili og 

starfsstöð forseta Íslands.
Eðli málsins samkvæmt hefur 

starf og hlutverk forsetans verið 
fyrirferðarmikið í umræðunni 
um embættið og komandi forseta-
kosningar, en til þess er einnig 
að líta að forsetatitlinum fylgja 
miklar breytingar á lifnaðarhátt-
um. Fréttablaðið kynnti sér því 
aðstæður á óðalsbýlinu Bessastöð-
um og hvernig líf forsetans geng-
ur fyrir sig, utan skrifstofutíma.

Einkalífið utan sviðsljóssins
Áður fyrr bjó forsetinn á efri 
hæð Bessastaðastofu, húsinu 
sem í huga flestra er táknmynd 
Bessastaða. Þar bjó Vigdís Finn-
bogadóttir til dæmis fyrstu árin 
á forsetastóli, en hún þurfti hins 
vegar að flytja af staðnum um 
miðjan níunda áratuginn þegar 
ráðist var í miklar endurbætur á 
Bessastöðum öllum.

Íbúðarhús fyrir forsetann og 
fjölskyldu var reist á grunni 
gamals ráðsmannshúss árin 1994 
til 1995. Þar bjó Vigdís aldrei, og 
því var Ólafur Ragnar Gríms-
son fyrsti forsetinn sem hélt þar 
heimili eftir að hann tók við árið 
1996.

Á Íslandi hefur venjan verið 
sú að forseti haldi einkalífi sínu 
að mestu utan sviðsljóssins. Til 
marks um það er að varla þekkj-

ast dæmi þess að fjölmiðlum hafi 
verið hleypt inn á heimili for-
setans og almenningur hefur að 
mestu leyti þurft að geta sér til 
um það hvernig heimilishaldið á 
Bessastöðum og hið daglega amst-
ur forsetans gengur fyrir sig.

Jafnmargir starfsmenn í 30 ár
Á Bessastöðum eru fjórir starfs-
menn, utan forsetans sjálfs. 
Fyrstan ber að nefna ráðsmann-
inn Ingimar Ingimarsson, lærðan 
matreiðslumeistara sem sér um 
allar heimilisannir, meðal ann-
ars um að kokka veislumáltíðir 
ofan í gesti forsetans, hvort sem 
þeir eru innlendir eða erlendir, 
koma einir eða í stórum hópum. 
Þá bakar hann jafnframt kransa-
kökubitana sem gjarnan er boðið 
upp á í stærri móttökum.

Bílstjóri embættisins hefur 
starfsstöð á Bessastöðum, enda er 
annast þar um bílana í gamla fjós-
inu, sem nú gegnir fyrst og síðast 
hlutverki bílageymslu.

Það er ekki bara forsetinn og 
fjölskylda hans sem býr að Bessa-
stöðum, heldur hefur umsjónar-
maður fasteigna embættisins, 
öðru nafni húsvörður, líka aðsetur 
á staðnum. Á staðnum eru mikl-
ar húseignir sem þarf að sinna, 
þeirra á meðal ævaforn en til-
tölulega nýuppgerð Bessastaða-
kirkjan. Umsjónarmaðurinn var, 
þar til fyrir nokkrum misserum, 
starfsmaður forsætisráðuneytis-
ins en fluttist til forsetaembætt-
isins við fráfall þess sem gegnt 
hafði stöðunni um árabil.

Fjórði starfsmaðurinn á Bessa-
stöðum hefur titilinn almennur 
starfsmaður, samkvæmt upplýs-
ingum frá embættinu.

Fjórir til viðbótar starfa hjá 
embættinu, allir á skrifstofunni 
við Sóleyjargötu. Þetta eru for-
setaritarinn Örnólfur Thorsson, 
skrifstofustjórinn Árni Sigurjóns-
son og tveir deildarstjórar.

Í svari frá Örnólfi Thorssyni 
segir að starfsmannafjöldi emb-
ættisins hafi haldist óbreyttur 
undanfarin þrjátíu ár þrátt fyrir 
verulega aukin umsvif embættis-
ins. Ætla megi að leitun sé að ann-
arri opinberri stofnun eða embætti 
sem þetta eigi við um.

Og starfsmennirnir eru raun-
ar miklum mun færri nú til dags 
heldur en var áður en hefðbund-
inn búskapur lagðist af á Bessa-
stöðum árið 1968. Í tíð fyrsta for-

setans, Sveins Björnssonar, var 
til dæmis allt krökkt í vinnufólki, 
enda útheimtu bústörfin í þá tíð 
talsverðan mannafla.

Svarti flotinn
Forseti þarf auðvitað að komast 
ferða sinna hnökralaust eins og 
aðrir – og jafnvel mun frekar en 
aðrir. Þegar hann er í opinberum 
erindagjörðum hér innanlands er 
honum ekið um borg og bý í ein-
hverjum forsetabílanna. Þeir sem 
einkum eru brúkaðir til þess eru 
fimm ára gamall Lexus-fólksbíll 
og Land Cruiser-jeppi, árgerð 2006, 
báðir auðvitað biksvartir eins og 
tíðkast með forsetabíla. 

Þá á embættið 22 ára Cadillac 
sem er einkum notaður sem vara-
bíll og til að aka erlendum sendi-
herrum og gestum, segir í svari frá 
embættinu. Starfsfólk embættisins 

hefur einnig Toyota Corolla-þjón-
ustubifreið til umráða. Enn fremur 
hefur forsetinn við hátíðleg tilefni 
setið í glæsilegum, sjötíu ára göml-
um Packard-bíl í eigu embættisins.

Þess utan eiga núverandi forseta-
hjón sinn einkabíl sem þau nota 
umtalsvert í sínum einka erindum.

Forsetabílstjórinn lýtur að mestu 
sömu reglum og lögmálum og bíl-
stjórar ráðherra ríkisstjórnarinnar. 
Hann ekur forsetanum í embættis-
erindum en hefðir og venjur, frekar 
en fastmótaðar og skráðar reglur, 
ráða því hvenær bílstjórans og bíls-
ins sjálfs nýtur við utan hinna hefð-
bundnu starfsskyldna- og verka. 
Enda getur verið erfitt, jafnt fyrir 
þá sem horfa að utan og einnig þá 
sem beinlínis gegna starfinu, að 

Svona er búið á 
Bessastöðum
Forsetaembættinu fylgir heimili á fjörutíu hektara jörð á Álftanesi, starfs-
fólk og kúvending á lifnaðarháttum. Stígur Helgason og Þorgils Jónsson 
kynntu sér lífið á Bessastöðum og glöggvuðu sig meðal annars á þeim 
skyldum og hlunnindum sem fylgja hlutverki bónda samhliða forsetastarfinu.

Forsetinn er ekki bara forseti, held-
ur er hann líka bóndi á jörðinni 
Bessastöðum, sem spannar rúma 
fjörutíu hektara. Honum ber því að 
hirða um jörðina, láta slá túnin og 
sinna æðarbúskap. Á Bessastöðum 
var stundaður hefðbundinn 
búskapur til ársins 1968.

Forsetaembættið hefur um 
nokkra hríð haft samkomulag við 
hestamenn á Álftanesi um að þeir 
beri á túnin áburð sem embættið 
leggur þeim til og fái í staðinn að 
beita hestum sínum á þau.

Æðarvarpið á staðnum er talið til hlunninda forseta 

og af því geta verið nokkrar tekjur, 
sem renna beint til þess sem 
gegnir forsetaembættinu hverju 
sinni. Í svari frá Örnólfi Thorssyni 
forsetaritara segir að í gegnum 
tíðina hafi ýmsir annast æðarvarpið 
og hreinsað dúninn. Þeir fá greitt af 
andvirði dúnsins, sem sé misjafnt 
eftir árum og ráðist af árferði, fjölda 
hreiðra og markaðsaðstæðum. 

„Sum ár hefur forseti engar 
tekjur af varpinu þegar sala á 
dúni er lítil sem engin, önnur ár 
hafa tekjur forseta verið um eða 

rúmlega ein milljón króna,“ segir í svarinu.

ÆÐARBÚSKAPUR SKILAR FORSETANUM RÚMRI MILLJÓN Á GÓÐU ÁRI

Fyrst reist af dönsku konungsstjórninni á árunum 1761 til 
1766 sem embættisbústaður Magnúsar Gíslasonar amt-
manns. Endurbyggð 1989-1990.

Efri hæð Bessastaðastofu var lengi bústaður forseta, þar til 
íbúðarhúsið var reist á grunni eldra húss. Nú er sýningarsalur 
fyrir gjafir og listmuni á efri hæðinni og móttökurými á þeirri 
neðri. Undir Bessastaðastofu er svo fornleifakjallari.

Bessastaðastofa
Byggð á árunum 1796 til 
1823. Hefur verið endur-
bætt margsinnis og fór 
gagnger viðgerð á henni 
síðast fram árið 1998.

Bessastaðakirkja er 
meðal elstu steinbygginga 
landsins. Talið er að kirkjur 
hafi staðið á reitnum frá því 
um 1000.

Bessastaðakirkja

Salur fyrir stærri móttökur. Í hann er innan-
gengt úr Bessastaðastofu og þjónustuhúsi. 
Reist árið 1941 og tengt Bessastaðastofu 
með blómaskála eftir hugmynd Georgíu 
Björnsson, eiginkonu Sveins Björnssonar.

Móttökuhús

Svokallað Norðurhús, eitt fjögurra 
portbyggðra húsa í þyrpingunni austan 
kirkjunnar, er heimili umsjónarmanns 
fasteigna á staðnum.

Heimili umsjónarmanns

Var áður heimili ráðsmanns, sem ekki býr 
lengur að Bessastöðum. Endurgert frá 
grunni árin 1994 til 1995 og er nú heimili 
forsetans og fjölskyldu hans hverju sinni.

Íbúðarhús forseta

Hús undir veisluhöld og fleira með eld-
húsi. Tekið í gagnið árið 1994, líkt og hin 
húsin tvö sem loka portinu ásamt Bessa-
staðastofu.

Þjónustuhús

Aðstaða og bílskúr fyrir 
starfsfólk sem hafa staðið 
síðan á sjöunda og áttunda 
áratug síðustu aldar.

Starfsmannahús

Gamla fjósið á Bessastaðabýlinu, 
sem byggt var árið 1944. Bílar for-
setaembættisins eru nú geymdir 
í gömlu hlöðunni og dyttað að 
þeim þar. Gamla hlaðan er að 
hluta til notuð sem geymsla.

Fjós / bílageymsla
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ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

STÓRÞVOTTUR 
FRAMUNDAN?

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

NÚ ER ÞAÐ SVART

Ekkert jafnast á við 
Neutral Storvask til 
að komast til botns 
í þvottakörfunni. 
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.  

Silkihönskum, ullarteppum 
og dúnúlpum hæfir 30 til 
40 gráðu þvottur í höndum 
eða vél með Neutral Uld- 
og finvask. 

Neutral Sort vask varðveitir 
svartan glæsileikann svo hann 
tapi ekki lit sínum. Upplitað er 
bara ekki í tísku þessa dagana.

Fyrir alla muni, ekki láta 
þennan lenda í hvíta 

þvottinum.

Létt er að flokka 
litríka sokka. 

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask 
losa þig við erfiða bletti og 
óhreinindi. Það skilar sér í 
björtum og hvítum þvotti. 
Fljótandi Neutral leysist vel 
upp og hentar því líka vel í 
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color 
í hólfið og njóttu þess að fá 
þvott inn jafn litríkan úr vélinni 
aftur. Þetta er kröftugt, þú 
notar bara lítið af dufti í 
hverja vél. Fljótandi Neutral 
Color endist líka og endist.

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi  
mælir með vörum frá Neutral

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin



5. maí 2012  LAUGARDAGUR30

FRAMHALD AF SÍÐU 28

STUND MILLI STRÍÐA Kristján Eldjárn og Halldóra Ingólfsdóttir kona hans sjást hér njóta lífsins í sumarblíðu við sumarbústað í 
Munaðarnesi.  MYND/GVA

greina skýrt hvar embættislífinu 
lýkur og einkalífið tekur við.

Elda að mestu sjálf
Það virðist þó ljóst að sjálft heimili 
forsetans og fjölskyldu hans er ríki 
einkalífsins.

Íbúðarhús forsetans á Bessa-
stöðum er nokkurn veginn eins og 
hvert annað heimili. Stórt heimili 
reyndar, enda er húsið tæpir 450 
fermetrar, en það er nú varla við 
öðru að búast af forsetabústað.

Fréttablaðið grennslaðist fyrir 
um það hjá embættinu hvernig 
væri almennt farið með máltíðir 
forseta og fjölskyldu hans – hvort 
þær væru jafnan útbúnar af ráðs-
manninum á Bessastöðum eða 
heimalagaðar af forsetahjónunum 
sjálfum. Svar forsetaritarans var 
stutt og laggott: „Það fer eftir dag-
skrá forseta, önnum og öðrum við-
burðum. Mikill meirihluti máltíða 
er forsetahjónanna sjálfra.“

Aðföng á Bessastöðum og heim-
ili forsetans eru greidd af fyrir-
fram ákveðinni risnu, sem hefur 

verið í kringum sex milljónir á ári 
á þessu kjörtímabili, og ráðsmað-
urinn sér að mestu um þau inn-
kaup. Risnan dekkar æði margt 
í útgjöldum embættisins, til að 
mynda öll veisluhöld. Árlega koma 
á áttunda þúsund gestir á Bessa-
staði til funda eða viðræðna, í 
móttökur vegna ráðstefna, þinga, 
verðlaunaafhendinga eða annarra 
atburða, í hádegisverð eða kvöld-
verð og auk þess um hundrað þús-
und ferðamenn í skoðunarferðir.

Öllum þessum fjölda þarf að 
bjóða upp á ýmist kaffi, kökur, 
snittur, gosdrykki, léttvín eða 
málsverði. Þá hefur embættið 
undanfarin ár að jafnaði varið um 
einni milljón króna á veitingastöð-
um, sem forsetinn heimsækir eink-
um með erlendum gestum sínum.

Í júnílok ræðst hver mun halda 
heimili á Bessastöðum næstu fjög-
ur árin; sitjandi forseti sem hefur 
búið þar undanfarin sextán ár, eða 
einhver áskorenda hans. Fari svo 
að honum verði velt úr sessi blasir 
við að það verða mikil viðbrigði, 
bæði fyrir hann og eftirrennar-
ann.

Einstaklega góður tími
Ingólfur Árni Eldjárn ólst upp á Bessastöðum

■  BERNSKUMINNINGAR FRÁ BESSASTÖÐUM 

Ingólfur Árni Eldjárn er yngstur fjögurra barna 
Kristjáns Eldjárns og Halldóru Ingólfsdóttur. 

Hann var á áttunda ári þegar faðir hans var kjör-
inn forseti Íslands. Ingólfur og systkini hans voru 
þannig líklega fyrstu börn forseta sem bjuggu á 
Bessastöðum.

Í samtali við Fréttablaðið sagði Ingólfur að árin á 
Bessastöðum hafi verið afar góður tími.

„Ég var að verða átta ára þegar faðir minn var 
kjörinn og við fluttum suður á Bessastaði. Við 
bjuggum áður í Þjóðminjasafninu, í íbúð á jarðhæð-
inni, þannig að segja má að við höfum flutt þarna úr  
frekar óeðlilegum aðstæðum yfir í aðrar,“ segir hann 
hlæjandi, en faðir hans var þjóðminjavörður þegar 
hann var kjörinn.

„Það var mjög spennandi að flytjast suður á Bessa-
staði. Þarna var nóg pláss til allra þeirra verka sem 
átta ára gamlir menn þurfa að sinna. Það bjuggu 
ekki margir á Álftanesi, en ég gekk í barnaskólann á 
Álftanesi og kynntist þá strax svo til öllum krökkun-
um á mínum aldri.“

Ingólfur segist ekki hafa fundist sem honum væri 
tekið öðruvísi á Álftanesi, vegna þess hver faðir hans 
var.

„Ég upplifði það ekki þannig. Fólk bar mikla virð-
ingu fyrir embættinu og fjölskyldunni og við börnin 
vorum aldrei neitt með í opinberum athöfnum for-
eldra okkar. Það var alveg aðskilið.“

Að loknum barnaskóla gekk Ingólfur í Hagaskóla 
og síðar í Menntaskólann í Reykjavík. Hann seg-
ist hafa verið viðkvæmari fyrir stöðu sinni á þeim 
árum, þó að hann hafi ekki fundið fyrir auknum 
kröfum til sín hennar vegna.

„Utan Álftaness beindist stundum athygli að manni 
og ég kunni ekkert sérstaklega vel við það. Þegar 
maður er á þessum aldri þolir maður ekki hvað sem 
er, og ég var ekki að veifa því sérstaklega hverra 
manna ég var. Ef ég kvartaði undan þessu sagði 
pabbi alltaf að forsetaembættið væri bara vinna sem 
hann væri að sinna og ætti ekki að hafa áhrif á mig.“

Hvað varðar daglegt líf fjölskyldunnar á Bessa-
stöðum segir Ingólfur að foreldrar hans hefðu lagt 
áherslu á að halda heimilinu aðskildu frá skyldustörf-
um embættisins. 

„Pabbi fór á skrifstofuna á morgnana og kom aftur 
um hádegið. Mamma var heimavinnandi og seinni 
partinn sinntu þau gjarna móttökum og öðru sem upp 
á þau stóð.“

Auk fjölskyldunnar bjuggu á Bessastöðum bílstjóri 
sem einnig gegndi störfum ráðsmanns og sá um við-
hald á húsunum og jörðinni og svo ráðskonan Sigrún 
Pétursdóttir.

„Mamma og pabbi lögðu á það áherslu að eiga sitt 
eigið heimili á Bessastöðum. Fyrri forsetar höfðu 
notað allt húsið sem sitt heimili og þau húsgögn sem 
fylgdu með, en mamma og pabbi fluttu með sín eigin 
húsgögn og innbú og við vorum með það á efri hæð-
inni þar sem var okkar heimili með venjulegar mubl-
ur eins og hjá öðru fólki.“

Þegar Ingólfur lítur til baka á árin á Bessastöðum 
segir hann þau hafa verið góð.

„Já, þetta var einstaklega góður tími, sérstak-
lega þegar ég var barn því að þarna á nesinu var svo 
skemmtilegt umhverfi, fjaran og æðarvarpið. Þarna 
bjuggum við í alvöru sveit og það var heilmikil upp-
lifun og mér finnst það standa upp úr.“

Vann við rannsóknir og skrif í tómstundum
Kristján Eldjárn í viðtali við Frjálsa verslun árið 1974

■  FORSETI OG FRÍSTUNDIRNAR

Í viðtali við Frjálsa verslun árið 1974 var Kristján 
Eldjárn forseti, sem þá bjó að Bessastöðum með 

fjölskyldu sinni, meðal annars spurður út í hið 
daglega líf í forsetabústaðnum. Eftirfarandi brot 
úr viðtalinu er birt með leyfi útgefanda Frjálsrar 
verslunar.

Það eru einkum hinar opinberu embættisat-
hafnir forsetans, sem almenningur í landinu fylg-
ist með. En hvernig er daglegum störfum yðar 
háttað á milli þeirra?

„Það er ekki nema eðlilegt að almenningur í 
landinu fylgist heldur lítið með daglegum störfum 
forsetans eða lífi hans innan veggja heimilisins. 
Dagleg störf mín eru þau að ég er venjulega kom-
inn inn í bæ og á skrifstofuna um kl. 9.30 og er þar 
þangað til um það bil 12.15. Á þessum tíma koma 
þeir menn til viðtals, sem um það hafa beðið, enn 
fremur er ég þá með starfsfólki mínu að undir-
búa það sem fyrir liggur í sambandi við risnu og 
yfirleitt móttöku gesta, enn fremur afgreiða bréf 
og ýmis mál, sem að höndum ber. Ég fer aftur á 
skrifstofuna eftir hádegi, ef þess er þörf vegna 
einhverra sérstakra anna, en oftast held ég kyrru 
fyrir á Bessastöðum og við hjón erum þá að þoka 
áleiðis einhverju, sem fyrir liggur, eða ég er að 
skrifa sitt af hverju, sem embættið hefur í för með 
sér. En hvenær sem næði er til vinn ég; við rann-
sóknir mínar og skrif í sambandi við þær, eins 

og ég hef ætíð gert, en þetta kemur ekki embætt-
inu við, heldur varðar aðeins notkun tómstunda, 
sem forseti á að eiga eins og aðrir. Nýi forsetinn í 
Ísrael var prófessor og er sagður hafa rannsókn-
arstofu í forsetahöllinni. Ég get sagt það hér, af 
því að margir spyrja um það, að ég tel mig hafa 
komið þó nokkrum fræðistörfum í verk síðan ég 
kom á Bessastaði. Raunverulegt frí höfum við 
hjón hins vegar ekki tekið í háa herrans tíð, og 
liggja til þess ýmsar ástæður.“

Hversu fjölmennt er starfslið forsetaembættis-
ins og hvernig er rekstri Bessastaða háttað?

„[...] Á Bessastöðum er ráðsmaður, sem er um 
leið bifreiðarstjóri forseta. Hann annast allar 
útréttingar fyrir staðinn. Þá er ráðskona og ein 
stofustúlka.

Það nægir daglega og við smærri gestamót-
tökur, en þegar stórar móttökur eru eða veizl-
ur, sem oft ber við, er fengin aukahjálp. Aðeins 
örsjaldan eru veitingamenn fengnir til að standa 
fyrir veitingum við móttöku gesta. Forseti hefur 
umráð yfir jörð og húsum á Bessastöðum, en 
búskapur er þar enginn nú, ríkisbúskapurinn var 
lagður niður vorið 1968. Í svip virðist mér ekki 
líklegt að hann verði tekinn upp aftur, þótt ég viti 
vel að mörgum finnst að honum sjónarsviptir. En 
þar er á margt að líta, sem ókunnugir munu varla 
átta sig á í fljótu bragði.“

ÆSKAN Á ÁLFTANESI Ingólfur Árni Eldjárn fluttist átta ára gamall á Bessastaði með 
foreldrum sínum. Þar segist hann hafa átt afar ánægjulega bernsku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Andrea 
Ólafsdóttir

Ari Trausti 
Guðmundsson

Ástþór 
Magnússon

Hannes 
Bjarnason

Herdís 
Þorgeirsdóttir

Jón 
Lárusson

Ólafur 
Ragnar 
Grímsson

Þóra 
Arnórsdóttir

Ólafur Ragnar Grímsson hefur búið á Bessastöðum frá því að hann tók 
við embætti forseta árið 1996. Hann gefur áfram kost á sér, en sjö aðrir 
frambjóðendur hafa þegar lýst yfir framboði fyrir kosningarnar sem munu 
fara fram í lok júní. Einhver þeirra mun því hugsanlega fá að kynnast hinu 
daglega lífi og starfi á Bessastöðum.

HVER MUN BÚA Á BESSASTÖÐUM?



Kjörvari á við

Útsölustaðir Málningar:

Hvaða viðarvörn notar þú?

Kjörvari er íslensk framleiðsla
fyrir íslenskar aðstæður.

Erlendur Eiríksson
málarameistari

Jón Björnsson
málarameistari

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar. 
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Áhorfendur 
finna mun 
meira til 
með persón-
unum ef 
atriðin eru 
raunveruleg 
en þegar 
þeir sjá ein-
hver tíu 
mínútna 
löng kung 
fu-atriði þar 
sem enginn 
meiðist.

Þ
að er greinilegt að metn-
aður leikstjóra og annars 
íslensks kvikmyndagerð-
arfólks fyrir slagsmála- 
og hasaratriðum er að 
aukast mikið. Núna er 

mikill áhugi á því að vinna þau vel og 
gera raunveruleg,“ segir Jón Viðar Arn-
þórsson, formaður bardagaklúbbsins 
Mjölnis, sem hefur síðustu ár unnið tals-
vert við útfærslu slagsmála- og annarra 
áhættuatriða í íslenskum kvikmyndum 
og öðru efni. „Hugsanlega voru leik-
stjórar hræddir við að ráðast í svona 
senur fyrir einhverjum árum vegna 
kunnáttuleysis, en nú er völ á mjög 
góðri aðstoð í þessum málum. Áhuginn 
á bardagaíþróttum hefur líka aukist 
mjög mikið hér á landi á síðustu árum 
og í dag er gríðarlegur fjöldi fólks sem 
æfir þær.“

Hófst með Ingvari í Mýrinni
Hvernig kom það til að þú fórst að starfa 
við útfærslu slagsmála- og hasaratriða í 
kvikmyndum og öðru íslensku efni? 

„Það var í gegnum Ingvar Sigurðs-
son, leikara og móðurbróður minn, 
sem ég rataði óvart inn í þetta starf. 
Ég leit gríðarlega mikið upp til Ing-
vars, fór oft með honum á leiklistaræf-
ingar og fékk að elta hann og fylgjast 
með honum þegar ég var yngri. Við 
æfðum líka karate saman í gamla daga. 
Ég hafði verið að æfa bardagaíþróttir í 
mörg ár og var nýbyrjaður í löggunni 
þegar Ingvar lék í kvikmyndinni Mýr-
inni árið 2006. Hann bað mig um aðstoð 
við nokkur atriði, ég mætti á tökustað og 
það endaði þannig að ég var hreinlega 
beðinn um að leikstýra öllum hasarnum 
sem átti sér stað í yfirheyrsluherberg-
inu, þar sem hrottinn sem Theodór 

Júlíus son lék fór hamförum. Svo tóku 
verkefnin við eitt af öðru. Ég sá um 
útfærslu á öllum slagsmálaatriðunum í 
Borgríki, nokkrum atriðum í Svörtum 
á leik og þessa dagana er ég að vinna 
við tökur á myndinni Falskur fugl. Auk 
þess hef ég meðal annars séð um auglýs-
ingu fyrir Kaupþing, tónlistarmyndband 
fyrir hljómsveitina Diktu, sem hefur 
ekki enn verið sýnt, og nokkur atriði í 
sjónvarpsþáttunum Hlemmavídeó.“

Mikil nákvæmi
Hvernig lýsir þetta starf sér?

„Stundum eru leikstjórarnir búnir 
að ákveða fyrir fram nokkurn veginn 
hvernig atriðin eiga að vera, en oft-
ast eru mér gefnar algjörlega frjálsar 
hendur með útfærslurnar og fæ í raun 
að semja hasarinn frá upphafi til enda. 
Þegar þeirri vinnu er lokið fer ég yfir-
leitt með leikarana niður í Mjölni, því 
þar eru dýnur og góð aðstaða til æfinga. 
Svo æfum við atriðin aftur og aftur, 
skiptumst á hugmyndum og æfum svo 
atriðin aftur á tökustað. Svo hefjast upp-
tökur, sem geta líka tekið langan tíma 
því nákvæmnin þarf að vera svo mikil 
og ekkert má út af bregða. Eitt slags-
málaatriði í myndinni Borgríki var til 
dæmis um tuttugu sekúndur á tjaldinu 
en tók rúmlega átta klukkutíma að taka 
upp, fyrir utan allar æfingarnar. Lyk-
illinn er að gera atriðin eins raunveru-
leg og hægt er. Áhorfendur finna mun 
meira til með persónunum ef atriðin eru 
raunveruleg en þegar þeir sjá einhver 
tíu mínútna löng kung fu-atriði þar sem 
enginn meiðist.“

Lestu handritið að myndunum áður 
en þú útfærir hasarsenurnar?

„Ég renni yfir handritin og einbeiti 
mér sérstaklega að þeim atriðum sem 

ég vinn við. Undantekningin var Borg-
ríki, þar sem ég og fleiri lögreglumenn 
unnum náið með leikstjóranum Ólafi 
Jóhannessyni að handritinu því hann 
vildi hafa lögguatriðin eins raunveru-
leg og hægt var. Því var svo fylgt eftir á 
tökustað. Leikararnir í myndinni ræddu 
líka heillengi við lögreglumenn, meðal 
annarra þá sem starfa hjá Fíknó, og 
þannig varð handritið mjög nákvæmt.“

Eyddi öllum aurunum í 
slagsmálamyndir
Hverslags kunnáttu er krafist af þeim 
sem sjá um útfærslu hasaratriða?

„Þetta er sérkunnátta og sjálfur 
hef ég hrærst í þessum bardagaheimi 
síðustu sextán árin. Bæði hef ég æft 
þessar íþróttir og svo horfði ég ótrú-
lega mikið á slagsmálakvikmyndir, 
sérstaklega kung fu-myndir, þegar ég 
var unglingur. Ég skrópaði oft í skól-
anum til að glápa á þessar myndir og 
eyddi öllum mínum aurum í að kaupa 
þær á spólum. Ég lá í Bruce Lee, sem 
var mikil hetja í mínum augum, horfði 
á myndirnar hans aftur og aftur og líka 
heimildarþætti og las bækur um hann. 
Bruce Lee færði slagsmálaatriði upp á 
æðra plan. Það sem heillaði mig fyrst og 
fremst við asískar hasarmyndir, frekar 
en Hollywood-myndir, var að í þessum 
asísku var minna verið að klippa atriðin. 
Þannig urðu senurnar miklu djarfari. Í 
Hollywood eru þessi atriði oftast klippt 
í ræmur, mikið er notast við nærmyndir 
og því auðveld að falsa ýmislegt, en það 
að skjóta lengra frá og klippa lítið krefst 
margfalt meiri kunnáttu. Þetta fannst 
mér spennandi þegar ég var yngri, en 
í dag hef ég fyrst og fremst áhuga á að 
gera atriðin raunveruleg. Mér finnst 
leiðinlegt að sjá þegar svona atriði 

Metnaðurinn alltaf að aukast
Jón Viðar Arnþórsson, formaður bardagaklúbbsins Mjölnis, hefur síðustu árin unnið talsvert við útfærslu hasar- og slagsmála-
atriða í íslenskum kvikmyndum og sjónvarpsefni. Kjartan Guðmundsson ræddi við hann um mikilvægi raunsæis í þeim efnum.

FRÆNDUR Jón Viðar með Ingvari Sigurðssyni, móðurbróður sínum, við tökur á kvikmyndinni Borgríki. Fyrsta starfið við 
útfærslu slagsmálaatriðis fékk Jón Viðar einmitt í gegnum Ingvar í Mýrinni frá 2006.  MYND/PÉTUR GEIR ÓSKARSSON

ÁHÆTTA Jón Viðar, formaður Mjölnis, var kominn á fremsta hlunn með að skrá sig í áhættu-
leikaraskóla í Ástralíu fyrir nokkrum árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KLÍKUSTRÍÐ Í þessu atriði vann Jón Viðar með Ólafi Jóhannessyni, leikstjóra Borgríkis, og félagum úr Mjölni. Útfærsla 
slagsmálaatriða krefst mikillar nákvæmni og strangra æfinga. MYND/PÉTUR GEIR ÓSKARSSON

eru ótrúverðug. Til dæmis er mjög 
algengt að hetjurnar eru svo rosaleg-
ar að þær þola endalaus högg og rísa 
alltaf upp. Slíkt gefur skakka mynd 
af raunveruleikanum og getur haft 
áhrif á þá sem vita ekki betur. Sem 
betur fer gera flestir sér grein fyrir 
muninum á bíó og raunveruleikanum, 
en af ofbeldinu í miðbæ Reykjavíkur 
að dæma er ljóst að sumir gera sér 
ekki grein fyrir því hvaða afleiðingar 
ítrekuð högg í andlit geta haft.“

Næstum farinn í áhættuleikaraskóla
Langaði þig aldrei að gerast áhættu-
leikari að aðalstarfi?

„Jú og það stóð til á tímabili. Eftir 
að við unnum að Mýrinni skoðaði ég 
marga áhættuleikaraskóla. Ingvar 
móðurbróðir minn hjálpaði mér og 
við duttum niður á skóla í Ástralíu 
sem ég var kominn á fremsta hlunn 
með að fara í. Þá hafði ég lesið mér 
heilmikið til um þessi fræði öll og var 
kominn með tilfinningu fyrir þeim. 
Það hefði verið gaman, en hlutirnir 
æxluðust þannig að ég ákvað að hefja 
störf hjá lögreglunni í staðinn. Svo 
hætti ég í löggunni síðasta sumar til 
að einbeita mér að Mjölni, enda hefur 
starfsemi klúbbsins stækkað marg-
falt á stuttum tíma. Frá 2005, þegar 
Mjölnir hóf göngu sína, hef ég verið 
mikið í því að gera kynningarmynd-
bönd fyrir klúbbinn, sem ég hef hef 
mjög gaman af. Ég hef fengið lánaðar 
myndavélar og er með góð tölvufor-
rit til að klippa myndböndin. Þau eru 
orðin á bilinu 70 til 80 talsins og hafa 
vakið athygli, enda eru þessi mynd-
bönd mikilvægur liður í því að kynna 
starfsemi klúbbsins fyrir umheimin-
um.“



Sérfræðingar í bílum
Komdu og reynsluaktu Chevrolet í dag - Opið í dag frá kl. 12-16.

Áfram
 veginn 2012

Chevrolet Captiva er áberandi glæsilegur og ekkert sem stöðvar vinsældir hans hjá Íslendingum. Það er heldur 
engin tilviljun að Captiva var einn söluhæsti sportjeppi síðasta árs. Fólk veit nefnilega að Captiva er hlaðinn 
staðalbúnaði og býr yfir afburða togkrafti. Hann er líka þrælfallegur og á frábæru verði.

Eigum Captiva til 

afgreiðslu strax !
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LÆKJARTORG KEMST Á FLUG 

Á 75 ÁRA AFMÆLI ICELANDAIR

Icelandair opnar kaffihús á Lækjartorgi

Icelandair er 75 ára í ár og í tilefni af því höfum við opnað sérstakt 
Icelandair kaffihús við Lækjartorg í hjarta Reykjavíkur. Þar getur 
þú fengið þér kaffisopa og farið í smá ferðalag með okkur um 
sögu Icelandair sem er auðvitað samtvinnuð sögu þjóðarinnar 
síðustu 75 árin. Við hlökkum til að sjá þig þegar við opnum í dag. 

Opnunardagskrá kl. 14:00–17:00

I  Skoppa og Skrítla verða á staðnum (15:00–16:00)
I  Ókeypis ís og blöðrur fyrir börnin
I  Hoppukastali
I  Sirkus (14:00–15:00, 16:00–17:00)
I  Andlitsmálun
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Þ
að er athyglisvert 
að allar þessar pers-
ónur gætu allt eins 
verið í hópi sjúklinga 
minna í dag. Vanda-
málin eru þau sömu. 

Fólk er hégómlegt, öfundsjúkt og 
ferkantað í umgengni við aðra nú 
eins og áður. Þetta á kannski sér-
staklega við um hjónaböndin. Það 
er mikið fjallað um hjónabönd 
og samskipti hjóna í Íslendinga-
sögunum sem eru nákvæmlega 
eins og hjónabönd nútímans. Fólk 

er alltaf að fást við sömu vanda-
málin. Deilurnar í Njálu gætu allt 
eins verið hluti af nútímanum, þótt 
fólk noti önnur vopn til að berja á 
hvert öðru. Nú beita menn bloggi 
og Facebook-færslum í stað sverða 
og spjóta en hugarfarið og heiftin 
er söm við sig,“ segir Óttar Guð-
mundsson geðlæknir, sem í nýút-
kominni bók sinni, Hetjur og hug-
arvíl, fjallar um geðsjúkdóma og 
persónuleikaraskanir í Íslend-
ingasögum. Hann veltir fyrir sér 
helstu hetjum sagnanna og virðir 

þær fyrir sér með augum geð-
læknis. „Ég velti því líka fyrir mér 
hver hefðu orðið afdrif margra 
þessara kappa á okkar tímum. 
Hvernig hefði mönnum með þessi 
persónuleikaeinkenni vegnað í 
nútímasamfélagi? En auðvitað er 
þetta allt saman til gamans gert 
og engin ástæða til að taka þessu 
alvarlegar en efni standa til.“
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Hvar væru fornhetjurnar í dag? 
„Það er gaman að velta fyrir sér gönguferð niður Laugaveg þar sem hetjur 
sagnanna væru allar á ferðalagi,“ segir Óttar og bregður upp eftirfarandi mynd:  

„Egill væri á leið í Bókabúð Braga Kristjónssonar á mótum Klapparstígs 
og Hverfisgötu, létt drukkinn með miklum slætti og látum. Grettir sæti inni 
á Mónakó að drekka út örorkuna með öðrum ógæfumönnum. Hallgerður 
væri á leið niður á Alþingi klædd í fagurbláa dragt. Gunnar væri á leið á 
hárgreiðslustofu á Laugaveginum til að láta greiða sér og bera gel í hárið 
fyrir ævintýri næturinnar. Guðrún væri fyrir utan Biskupsstofu á Laugaveg-
inum að spjalla við gamlan vin sinn og sveitunga Kjartan Ólafsson. Kjartan 
væri með íþróttatösku í hendi á leiðinni á æfingu hjá KR og síðan í ljós. 
Hann væri nýbúinn að missa þjálfarastöðu hjá einhverju íþróttafélagi vegna 
lélegrar mætingar. Njáll væri á leið niður í Hæstarétt íbygginn á svip í gráum 
frakka. Þormóður væri á öðru glasi þennan daginn á leið niður í Bókabúð 
Máls og menningar til að lesa upp úr nýrri ljóðabók og hitta ungan kvenkyns 
háskólanema í bókmenntum sem hann væri spenntur fyrir. Þorgeir væri að 
drekka með Gretti inni á Mónakó og undirbúa nóttina. Þeir væru búnir að 
taka að sér að innheimta gamla skuld hjá bílasala fyrir mann á næsta borði. 
Gísli Súrsson væri vinnuklæddur á leiðinni niður í Borgardóm við Lækjartorg 
út af málaferlum vegna vinnusvika.“

GRETTIR SITUR AÐ SUMBLI Á MÓNAKÓ

Hallgerður er með 
hambrigðapersónu-
röskun (borderline 

personality disorder). 
Hún er sveiflótt í lund og 
skapi og lætur engan 
eiga neitt hjá sér. Hún 
hefði snúið sér út í 

pólitík og haslað 
sér völl á Alþingi. 

Karlamál hennar 
hefðu alltaf verið 
skrautleg enda ekki á 
allra færi að búa með 
þessari sterku konu. 

Guðrún er ein merkilegasta og sterk-
asta persónan í Íslendingasögum, 
fluggreind og ákaflega skemmtileg. 
Hún hefði sennilega endað í 
nútímanum sem biskup enda var 
hún trúuð, sérstaklega í ellinni. 

Mannkostir hennar hefðu fleytt 
henni langt á öllum tímum 

en karlamálin hefðu vafist 
fyrir henni enda fáir menn 
sem hefðu verið henni 
samboðnir.  

Kjartan er mikil hetja í 
sögunum en hann þjáist 
af ákvarðanafælni og kvíða. 
Kjartan hefði átt erfitt í 
nútímasamfélagi. Hann hefði 
verið mikill íþróttamaður 
en alltaf brugðist bogalistin 

á ögurstundu. Hann er 
íþróttamaðurinn sem fer 
glaðbeittur á stórmótin 
undir blaktandi fána fullur af 
fögrum fyrirheitum en mis-
tekst alltaf þegar á hólminn 
er komið.  

Gísli Súrsson var siðblindur, Hallgerður langbrók haldin hambrigðapersónurösk-
un og Gunnar á Hlíðarenda þjáðist af kvíða. Þetta segir Óttar Guðmundsson 
geðlæknir, sem greinir söguhetjur Íslendingasagnanna eftir geðlæknisfræðum 
nútímans í bókinni Hetjur og hugarvíl. Óttar og Halldór Baldursson teiknari 
bregða upp mynd af hetjunum eins og þær kynnu að vera á okkar tímum.

HALLGERÐUR LANGBRÓK GUÐRÚN ÓSVÍFURSDÓTTIR KJARTAN ÓLAFSSON
Njáll er mikill lagaspekingur 

og stjórnmálamaður. Hann 
hefði náð langt í nútíma-
samfélagi. Hann hefði 
orðið forseti Hæstaréttar, 

lagaprófessor og álitsgjafi 
í fjölmiðlum um allt og ekki 
neitt. Hann hefði alla tíð 
barist við þrálátan orðróm 
um óeðlileg samskipti við 
unga og fallega lærisveina 
í lagadeild. 

NJÁLL Á BERGÞÓRSHVOLI

AÐRIR TÍMAR, SÖMU VANDAMÁLIN Óttar Guðmundsson geðlæknir segir persónur Íslandssagna í grunninn glíma við sömu vandamál og nútímafólk gerir, ekki síst þegar kemur að ástarmálum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur 

Komdu í greiningu

TAX-FREE DAGAR Í RÚMGOTT Í MAÍ

Tax-Free afsláttur af öllum vörum 
í versluninni RúmGott í maí.

TA X -F R E E

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

*Tilboðið gildir eingöngu 

um hjónarúm

FRÍ HEIMSENDING 
EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*

50% 
AFSLÁTTUR 

AF ÖLLUM 

 AUKAHLUTUM 

MEÐ RÚMUM
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Gunnar er fullur af kvíða og óöryggi í Njálu. Hann veit ekkert í hvora löpp-
ina hann á að stíga og tekur oft kolrangar ákvarðanir. Í nútímanum hefði 
Gunnar verið sjálfmiðaður, óöruggur „metromaður“  sem veit ekki hvort 
hann er gay eða ekki eða hvað hann á að taka sér fyrir hendur. Hann hefði 
notið góðs af fornri frægð sinni í íþróttum og stundað vafasöm viðskipti 
með bíla og fasteignir. 

GUNNAR Á HLÍÐARENDA

Gísli var laghentur, siðblindur 
skáldmæltur kappi í sögunum. 
Hann hefði í nútímanum verið 
byggingaverktaki sem hefði 
stöðugt átt í útistöðum við 
opinber yfirvöld og suma við-
skiptavini sína. 

GÍSLI SÚRSSON

GRETTIR ÁSMUNDSSON
Grettir er ógæfan holdi klædd í Grettissögu vegna 
ýmissa persónuleikabresta. Hann er bæði siðblindur og 
auk þess með geðklofalíka persónuleikaröskun. Hann 
hefði í nútímanum lent í langvinnum útistöðum við 
lög og rétt, setið í fangelsum og dvalist á geðdeildum. 
Grettir hefði verið kominn á örorku um þrítugt og 
stundað smáglæpi og handrukkun til að drýgja 
tekjurnar.  

Egill er maður mikilla andstæðna. Hann er snillingur orðsins og ágætt 
skáld en hann hefur margvíslega skavanka á sálinni sem gera honum 
erfitt fyrir. Hann er drykkfelldur og siðblindur með geðhvarfasýki og 
vílar ekkert fyrir sér. Auk þess er hann blóðnískur og hégómlegur. 
Egill hefði getað lent á glæpabrautinni en sennilega hefði hann notið 
góðs af ágætum gáfum sínum og orðið viðurkennt skáld og jafnvel 
þegið Nóbelsverðlaunin. Hann hefði sennilega orðið bændahöfð-
ingi og þingmaður en stundað grimma eiginhagsmunagæslu á okkar 
tímum eins og hann gerir í Egilssögu. 

EGILL SKALLAGRÍMSSON

Þormóður er glaðbeittur og samviskudaufur kvenna-
maður í Fóstbræðrasögu og eflaust hefði hann leikið 
sama hlutverk í nútímanum. Þormóður hefði átt 
margar kærustur og líf hans hefðu verið varðað sam-
býliskonum, ástkonum, skilnuðum, barnsmeðlögum, 
afbrýðisemi og alls konar vandamálum tengdum 
konum. En hann er einn þeirra sem kemur alltaf stand-
andi niður og fer fullur bjartsýni á vit nýrra ævintýra og 
inn í enn eina sambúðina.

ÞORMÓÐUR KOLBRÚNARSKÁLD
Þorgeir, fóstbróðir Þormóðs, hefði á hinn bóginn lent 
snemma í útistöðum við lög og rétt og samfélagið 
og setið inni á mörgum stofnunum vegna einhverra 
smáglæpa og geðrænna vandamála. Hann hefði 
snemma farið á örorku vegna stoðkerfisvandamála og 
þunglyndis en drýgt tekjurnar með því að vinna svart 
sem dyravörður og handrukkari.

ÞORGEIR HÁVARSSON
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Fríhöfnin hefur komið með margar 
nýjungar á undanförnum mánuðum 
og vakið mikla athygli. Ein þeirra er í 

tengslum við heimasíðuna www.dutyfree.is 
en þar er nú hægt að panta vörur og láta taka 
þær til, áður en lagt er af stað í ferðalagið.   

„Á heimasíðu Fríhafnarinnar velur þú 
þær vörur sem þú vilt panta og setur í körfu. 
Starfsfólk okkar tekur saman vörur fyrir þig 
og þær bíða þín þegar þú mætir í Fríhöfn-
ina,“ segir Ásta Dís Óladóttir, framkvæmda-
stjóri Fríhafnarinnar. 

Það er þrennt sem ferðalangar þurfa að 
hafa í huga þegar þeir panta vörur á heima-
síðunni. Það fyrsta er að panta þarf með 

minnst sólarhrings fyrirvara. Svo þarf að 
velja hvort sækja eigi vörurnar í brottfarar- 
eða komuverslun og að lokum að greitt er 
fyrir vörurnar þegar þær eru sóttar.

„Hraðinn er svo mikill hérna hjá okkur og 
því er þetta góð viðbót við þá þjónustu sem 
Fríhöfnin veitir.  Við erum að koma til móts 
við þarfir viðskiptavina okkar,“ segir Ásta.

Úrvalið í Fríhöfninni á Íslandi er eitt það 
mesta sem gerist í fríhöfnum almennt. „Nú 
hafa viðskiptavinir okkar meiri tíma en áður 
til að skoða úrvalið hjá okkur heima úr stof-
unni áður en farið er í ferðalagið og því er 
auðvelt gera verðsamanburð.“

Ásta segir að það sé upplagt að panta 

leikföngin handa börnunum, sælgætið og 
jafnvel hinn svokallaða „toll“ áður 
en lagt er af stað heim úr ferðalag-
inu og sækja pokann í komuversl-
unina. Það er óneitanlega þægilegt 
að þurfa ekki að bera gjafir og poka á 
milli landa, auk þess sem þyngd á 
töskum og umfang er farið að hafa 
áhrif á verð fargjalda.

Skoðið heimasíðu Fríhafnarinnar 
www.dutyfree.is og kynnið ykkur þjón-
ustuna.

Byrjaðu ferðalagið heima með 
því að panta vörur á netinu
Nú er hægt að panta vörur úr verslunum Fríhafnarinnar á netinu og spara sér þannig sporin. Vörurnar eru svo sóttar í brottfarar- eða komuverslun.

Úrvalið í Fríhöfninni á Íslandi er eitt það mesta sem gerist í fríhöfnum almennt.

Það er upplagt að panta leikföngin handa börnunum, sælgætið og 
jafnvel hinn svokallaða „toll“ áður en lagt er af stað heim úr ferðalaginu.

Ásta Dís Óladóttir, framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar, segir nýja þjónustu koma til móts við þarfir viðskiptavina.

Sparaðu þér sporin – byrjaðu ferðalagið heima
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Hólmfríður Guðmundsdóttir, eigandi Curvy.is var búin að ganga með 
hugmyndina um að opna verslun fyrir stúlkur i stærri stærðum í 
maganum lengi. Sjálf var hún í vandræðum með að finna á sig föt 

sem pössuðu hennar vexti og voru um leið klæðileg og samkvæmt nýjustu 
tísku. 

Tískublogg kveikti hugmyndina
„Mér fannst það sem var í boði á markaðnum fyrir konur í stærri stærð-
um frekar miðað að eldri konum og svo var það líka frek-
ar dýrt. Hugmyndin að verslun eins og curvy.is, þar 
sem boðið er upp á það sem er nýtt og ferskt og á 
sanngjörnu verði, kviknaði út frá tískubloggi sem 
ég hef skrifað síðan 2010, www.curvychic.blog.is. 
Þar var ég að skrifa um tísku og tískustrauma fyrir 
lögulegar konur og var að gefa góð ráð varð-
andi klæðaburð og annað. Ég fann strax 
fyrir miklum áhuga frá lesendum bloggs-
ins og fann fyrir þörf fyrir eitthvað nýtt 
þannig að ég ákvað að opna búðina. Hún 
var svo opnuð fyrir ári síðan og hefur 
vaxið hratt,“ segir Hólmfríður.

Stækkar í haust
„Ég er mjög virk í að setja inn nýjar vörur 
og fæ sendingar vikulega. Síðan er upp-
færð mjög reglulega og vörurnar fara 
hratt því ég tek ekki mikið inn af hverri 
vörutegund. Það er frekar leiðinlegt 
þegar margir eru í sömu flíkinni.“

Hólmfríður segir búðina vera að 
sprengja húsnæðið utan af sér og stefnir á 
að opna nýja og stærri verslun í haust. „Búðin 
er opin þrisvar sinnum í viku og þá getur fólk 
komið og skoðað og mátað. Sumum finnst erfitt 
að panta í gegnum netið en ég er mjög sveigan-
leg þegar kemur að skilum og skiptum ef varan 
passar ekki. Fólki er líka velkomið að hringja og 
panta í gegnum símann ef það veigrar sér við að 
panta á netinu.“  

Ef verslað er á Curvy.is er alltaf frítt að fá vörur 
sendar heim með bréfapósti eða á nærliggjandi 
pósthús þegar greitt er með millifærslu eða korti. 
Slóðin á netverslunina er www.curvy.is.

Verslun fyrir lögulegar skvísur
Curvy.is er netverslun fyrir konur á öllum aldri, allt frá fermingaraldri til sjötugs. „Þetta er verslun fyrir skvísur og skvísur geta verið á öllum aldri.“

Curvy.
is býður 

upp á 
mikið úrval 

af fatnaði 
fyrir lögulegar 

konur í stærri 
stærðum.

Fríða var búin að ganga með hugmyndina um að opna verslun fyrir stúlkur i stærri stærðum í maganum 
lengi.  MYND/VALLI

TÍSKURÁÐ Í BOÐI CURVY.IS
Svartur er klassískur litur. Reynið samt að 
velja frekar bjarta liti yfir sumartímann, þeir 
bæði létta lund og gefa frísklegt yfirbragð. 
Svarti liturinn er ekki endilega það sem 
grennir, galdurinn liggur í sniðinu.

Að klæðast réttri stærð skiptir máli. Í 
flestum netverslunum er stærðartafla sem 
hjálpar til við að finna út réttu stærðina. 
Munið bara að velja ekki alltof stóra stærð því 
pokaleg og víð föt klæða ekki af okkur. Þá er 

bara að taka fram málbandið og byrja að mæla!

V-hálsmál er frábært að því leyti að það lengir 
hálsinn og dregur athyglina upp frá magasvæð-
inu. 

Mynstur blekkja augað að mörgu leyti. Formin 
í mynstrinu sjálfu geta búið til kvenlega línu og 
látið mann virka grennri.

Snið sem eru tekin aðeins inn í mittinu geta búið 
til mitti og ýkt það og henta því flestu vaxtarlagi.

Hvað er í pakkanum?
Það er spennandi að versla í gósenlandi netsins og eiga í vændum framandi pakka með 
dýrindis góssi frá útlöndum. En hvað vilja Íslendingar helst úr hillum netverslana? 
Samkvæmt upplýsingum frá Tollstjóra standa fimm vörur upp úr á óskalistanum.

1. Bækur
Bækur eru í fyrsta sæti yfir inn-
fluttan netvarning frá útlönd-
um. Íslendingar elska að dóla sér 
í bókabúðum á netinu, finna fá-
gæta doðranta, nýjustu met-
sölubækurnar, óvænta gullmola 
og framandi freistingar, enda 
dásamleg upplifun að eiga náð-
arstund með nýja bók í fanginu 
og hverfa á vit ævintýranna.

2. DVD-myndir
Bíómyndir og hvaðeina mynd-
rænt er næstvinsælast í pökk-

um Íslendinga sem fara í gegnum 
Tollinn.

3. Tónlistargeisladiskar
Í þriðja sæti er tónlist á geisla-
diskum enda úrval í netheim-
um óþrjótandi og endalaust hægt 
að kafa eftir vandfundnu efni og 
dýrmætum tónum með fortíð-
arþrá í bland við allt það heitasta 
og nýjasta í tónlistarheiminum.

4. Fatnaður
Tuskubúðir af öllum sortum 
eru vinsælar á netinu og skjóta 

upp kollinum eins og gorkúlur. 
Því skyldi engan undra að fata-
kaup freisti mörlandans á netinu 
og þekkt að íslenskar konur setji 
draumabrúðarkjól sinn í netkörfu.

5. Varahlutir og íhlutir í tölvur 
og síma
Fimmti vinsælasti innflutnings-
varningurinn af netinu eru vara-
hlutir og íhlutir í tölvur og síma, 
hleðslutæki, rafhlöður og þess 
háttar. Heimur minnkandi fer og 
leikur einn að nálgast það sem 
vantar í tölvubúðum netsins.
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ÓVENJULEG SÝNING
Listamaðurinn Hrafnkell Sigurðsson ræðir við gesti á sýn-
ingu sinni í Hafnarborg, Hafnarfirði á morgun kl. 15.00. 
Hrafnkell sýnir ný verk en efniviðinn sækir hann í athafna-
svæði Slippsins. Meðal annars eru á sýningunni vinnutuskur 
sem hann dró upp úr drullunni í Slippnum og saumaði saman.

STUÐ AÐ VERA SÓLÓ
AÐEINS FYRIR EINHLEYPA  Kolbrún Erla Matthíasdóttir lifir viðburðaríku lífi 
enda dugar henni vart sólarhringurinn til að njóta lífsins með Sólóklúbbnum.

HAMINGJUSAMLEGA 
EINHLEYP
Kolbrún segir feimni 
óþarfa í sunnudagskaffi 
á Glætunni á morgun því 
ávallt sé tekið hlýlega 
á móti nýjum félögum í 
Sólóklúbbinn.
MYND/VALLI

Mig vantaði einfaldlega félags-
skap til að gera allt sem mig 
langaði til að gera þegar vinir 

og vandamenn voru uppteknir með 
fjölskyldum sínum,“ segir Kolbrún 
sem gekk til liðs við Sólóklúbbinn fyrir 
tveimur árum. Klúbburinn er heilbrigð-
ur vettvangur fyrir einhleypinga til að 
hitta aðra í sömu stöðu og skapa mögu-

leika á skemmtilegri tilveru saman. Nú 
eru í Sólóklúbbnum hátt í 70 manns, en 
aldurstakmark er 30 til 50 ára. Kolbrún 
vill veg klúbbsins sem mestan og að 
sem flestir viti af honum.

„Í Sólóklúbbnum hef ég kynnst frá-
bæru fólki, lent í ótrúlegum ævintýrum 
og upplifað fjölmargt sem ég hefði 
sennilega aldrei annars gert.“ 

112 Grafarvogi - Sími: 586 1000 - www.husgogn.is

Kojur í bjarga málunum
Margar stærðir og gerðir af kojum og rúmum, 

litlum og stórum, breiðum og mjóum 
fyrir barnaherbergið og sumarbústaðinn!

Sérverslun með kojur og fylgihluti

Vefverslun
husgogn.is

erum á
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 

Skoðið
á laxdal.is

SUMARKÁPUR – SUMARJAKKAR 
GÆÐI- GLÆSILEIKI OG GÓÐ VERÐ

BESTU BROTIN ÚR ÞÁTTUM FM 957

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag
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DJASS Í NOR-
RÆNA HÚSINU

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

FÍNLEGT
Ása gerir fínlega 
skartgripi úr silfri 
sem er þægilegt að 
nota hversdags. 

Ég geri aðallega litla og fínlega 
skartgripi úr silfri sem er þægi-
legt að nota hversdags. Þeir taka 

ekki mikið frá fötunum sem maður 
klæðist en maður verður fínni þegar 
búið er að setja þá upp,“ segir Ása 
Gunnlaugsdóttir skartgripahönnuður. 

Ása segir hugmyndir að hönnun-
inni geta komið hvaðan sem er. Oft 
fær hún hugmyndir úr náttúrunni 
en hún gengur mikið á fjöll. „Það er 
þó ekki endilega eitthvert markmið í 
sjálfu sér að hafa hönnunina tengda 
náttúrunni. Hugmyndin að línu sem 
er kölluð Hríma kviknaði út frá vatni 
sem leggur á veturna og brotnar svo 
upp á vorin. Hugmyndin að línunni 
Gleymmérei er sótt í barnæskuna en 

þegar ég var lítil var ég vön að tína 
gleymméreiar og festa á peysuna 
mína eins og skartgripi.“

Ása er menntuð í gull- og silfur-
smíði í Finnlandi. Hún tók svo master 
í iðnhönnun í Helsinki og vann sem 
iðnhönnuður í Suður-Kóreu í eitt ár. 
Hún hefur síðan einbeitt sér að skart-
gripagerð og á nú eigið fyrirtæki, Asa, 
sem framleiðir skartgripi. „Ég á og rek 
fyrirtækið en það byggist ekki bara 
upp í kringum mig, ég kaupi eða leigi 
hönnun af öðrum og framleiði hana. 
Þá eiga hönnuðirnir höfundarréttinn 
að sinni hönnun en þeir eru undir 
fyrirtækinu Asa.“

Ása er í samstarfi við umboðsmann 
í Bandaríkjunum sem hefur komið 

vörunum hennar inn á tvo staði þar. 
„Ég veit ekki hvað kemur út úr því en 
það er gaman að prófa þetta þó ég sé 
ekki að búast við neinum heimsyfir-
ráðum.“   

Ása tekur þátt í sýningunni HAND-
VERK OG HÖNNUN sem verður hald-
in í Ráðhúsi Reykjavíkur dagana 3. 
til 7. maí. Þetta er kynning á íslensku 
handverki, listiðnaði og hönnun og er 
þetta í sjöunda sinn sem sýningin er 
haldin. Hún er nú í fyrsta sinn haldin 
að vori en 44 aðilar sýna verk sín á 
henni. Rúmlega helmingur þátttak-
enda eða 27 aðilar hefur ekki tekið 
þátt í sýningunni áður. Nánari upp-
lýsingar um sýninguna má finna á 
slóðinni handverkoghonnun.is. ■ lbh

FÍNLEGIR OG ÞÆGILEGIR SKARTGRIPIR
SKART  Ása Gunnlaugsdóttir hönnuður tekur þátt í sýningunni HANDVERK OG HÖNNUN sem nú er 
haldin í sjöunda sinn í Ráðhúsi Reykjavíkur dagana 3. til 7. maí.

NÁTTÚRA
Innblástur að hönn-
uninni er oft sóttur til 
náttúrunnar en Ása 
gengur mikið á fjöll.
MYND/ERNIR

SÝNING
Ása tekur þátt í sýn-
ingunni HANDVERK 
OG HÖNNUN sem 
verður haldin í Ráðhúsi 
Reykjavíkur dagana 3. til 
7. maí.
MYND/ERNIR

AFSLÁTTURAF ÖLLUM NETTOLINEINNRÉTTINGUM

fr
ifo

rm
.is OG 5% AÐ AUKI SÉ GREITT 

Í EINU LAGI VIÐ PÖNTUN

INNRÉTTINGATILBOÐ

■ MÚLINN
Tómas R. Einarsson og Matt-
hías M. D. Hemstock koma 
fram á tónleikum Múlans í 
Norræna húsinu klukkan 16 í 
dag og flytja verkin Strengur 
og Quadrant.

Quadrant, eða Hringfjórð-
ungur, er mynd- og tónverk, 
samið fyrir slagverksleikara, 
fimm blindramma og málara-
bretti. Það var frumflutt í 
Amsterdam 1983 og síðan í 
Tókýó. Höfundurinn er Jón Sig-
urpálsson myndlistarmaður og 
safnvörður á Ísafirði. Matthías 
M. D. Hemstock flytur verkið.
Lagaflokkurinn STRENGUR, 
fyrir kontrabassa, slagverk, 
vatnshljóð og vídeó var frum-
fluttur á Listahátíð í Reykjavík 
2011 og hlaut frábærar viðtök-
ur. Tómas R. Einarsson samdi 
tónlistina.



Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 13:00 - 16:00

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

SUMARTILBOÐ

TV skenkur -hvítt háglans

Borðstofuborð
Stærð: 200x100cm

Verð: 109.900,-

Tilboðsverð: 87.920,-

HNOTA - ERIC Skenkur
Breidd: 170cm

Verð: 139.900,-

HARLOW tungusófi
Stærð: 296X192
Verð: 244.000,-

Tilboðsverð: 195.200,-

AIR tungusófi
Stærð: 285X165
Verð: 249.900,-

Tilboðsverð: 187.425,-

Sófaborð
Hvítt gler/króm
Stærð: 130X70

Verð: 58.000,-

Tilboðsverð: 43.500,-

SICILY tungusófi
m/h.tungu Stærð: 268X165
Verð: 229.000,-

Tilboðsverð: 183.200,-

SCARLET tungusófi
310X180
Verð: 244.000,-

Tilboðsverð: 183.000,-

Breidd: 200cm - Verð: 125.000,-

Tilboðsverð: 93.750,-
Breidd: 160cm - Verð: 108.000,-

Tilboðsverð: 81.000,-

WIND tungusófi
m/v.tungu Stærð: 292X167

Verð: 244.000,-

Tilboðsverð: 183.000,-

LUND tungusófi
Stærð: 230X157
Verð: 174.000,-

Tilboðsverð: 139.200,-

-25%

-25%

-20%

-25%

-25%

-20%-25%

-20%

-20%
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Skráning í Sólóklúbbinn fer fram í vikulegu 
sunnudagskaffi á kaffihúsinu Glætunni við 
Laugaveg milli klukkan 14 og 16.

„Tilhugsunin um að stíga út fyrir þæginda-
rammann og hitta ókunnugt fólk í fyrsta sinn 
getur vissulega verið ógnvekjandi en við 
tökum hlýlega á móti öllum og viljum klúbb-
inn sem stærstan. Með skráningu á netinu er 
auðvelt að villa á sér heimildir og því viljum 
við alltaf hitta nýja klúbbfélaga augliti til 
auglitis áður en við veitum þeim aðild. Þess 
vegna er eingöngu alvöru fólk í Sólóklúbbnum; 
heiðarlegt, vandað sem hefur ekkert að fela,“ 
útskýrir Kolbrún.

Hún segir drifkraft félagsins liggja í einstak-
lingsframtaki þar sem hver og einn getur sett 
inn auglýsingu um viðburði á innri vef félags-
ins og þá komi þeir sem koma vilja.

„Út frá því hafa skapast fjölmargir skemmti-
legir viðburðir þar sem fólk hefur kynnst nýj-
um áhugamálum og prófað framandi hluti eins 
og ugluskoðun, skautaferðir og ísklifur.“ 

Í kvöld hefur Kolbrún skráð sig í tíu manna 
matarboð sem klúbbmeðlimur bauð til. Þá 
gildir reglan fyrstir koma, fyrstir fá og úr verð-
ur skemmtilegur og óvæntur kokkteill fólks 
yfir góðum mat í góðum félagsskap.

„Ég er nánast á útopnu flest kvöld vikunnar 
og grínast stundum með að ég þyrfti frí úr 
vinnu til að missa ekki af neinu. Góð og traust 
vinátta myndast iðulega á milli klúbbfélaga og 
þótt ásetningur Sólóklúbbsins sé ekki róman-
tískur að upplagi kemur þangað vitaskuld fólk 
í makaleit líka. Ástin leynist svo hér eins og 
annars staðar og því hafa mörg pör orðið til 
innan klúbbsins sem er auðvitað frábær plús 
fyrir frábæran félagsskap,“ segir Kolbrún. 

„Ég vil að allir einhleypir viti af Sólóklúbbn-
um því hann er himnasending fyrir þá sem 
vilja lifa lífinu til fulls í frábærum og heilbrigð-
um félagsskap. Það er gaman að eignast nýja 
vini og í Sólóklúbbnum finnst ekkert leyni-
makk og enginn sem þykist annar en hann er, 
eins og margir reka sig á á netsíðum.“ ■ þlg

GAMAN AÐ LIFA
Kolbrún segir marga 
hafa fundið ástina í 
Sólóklúbbnum, sem sé 
skemmtilegur bónus í 
góðum félagsskap.
MYND/VALLI

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

VERTU MEÐ
Í Sólóklúbbnum 
starfa einnig 
útivistarnefnd, 
skemmtinefnd, kaffi-
húsanefnd og bóka-
klúbbur.
„Útivistarnefnd 
stendur fyrir göngu-
ferðum, útilegum, 
sundlaugaferðum, 
utanlandsferðum 
og gengur til dæmis 
á Hvannadalshnúk 
um næstu helgi,“ 
segir Kolbrún sem 
dugar vart sólar-
hringurinn til 
að anna öllu því 
skemmtilega sem 
verður á vegi henn-
ar í Sólóklúbbnum.

Fyrirspurnir má 
senda á soloklubb-
urinn@soloklubb-
urinn.is. Sjá einnig 
www.soloklubbur-
inn.is www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI



atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



5. maí 2012  LAUGARDAGUR2

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla 
um menntun og störf umsækjanda, og 
stutt greinargerð um hvernig umsækjandi 
telur að þekking hans og kunnátta geti 
nýst innan Listdansskólans. Afrit af próf-
skírteinum og staðfest meðmæli um helstu 
störf skulu fylgja með.  

Umsóknum og meðfylgjandi gögnum  
skal skila á skrifstofu Listaháskóla Íslands, 
Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar 
mánu daginn 21. maí. Farið verður með 
umsóknir sem trúnaðarmál.  

Kröfur um menntun:
 Dansmenntun á sviði balletts og/ eða  
nútíma dans
Lokapróf frá viðurkenndum dansskóla
 Háskólamenntun á sviði lista, kennslufræða  
eða stjórnunarfræða

Kröfur um starfsreynslu:
 Umtalsverð starfsreynsla sem dansari og/ eða 
kóreógraf 
 Hafa starfað sem kennari á framhaldsskólastigi 
eða háskólastigi
 Hafa unnið við stjórnunarstörf 

Nánari upplýsingar veitir rekstrarstjóri skólans: 
Jóna Finnsdóttir netfang: jona@lhi.is

Starf  
skólastjóra

Nám við Listdansskóla Íslands er samkvæmt aðalnámskrá á grunn- og framhaldsstigi. Skólinn hefur 
frá 1. ágúst 2006 verið rekinn af Dansmennt ehf, sem er einkahlutafélag í eigu Listaháskóla Íslands. 

S: 511 1144

Skrifstofu og bókhaldsstarf
Starfshlutfall 50%
Helstu verkefni 
- Færsla bókhalds
- Afstemmingar til uppgjörs
- Virðisauki
- Lánadrottnar og birgðabókhald
- Önnur tilfallandi skrifstofustörf
Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Hæfniskröfur
- Reynsla af bókhaldstörfum æskileg
- Reynsla af Navision eða sambærilegu kerfi
- Góð þekking á Excel
- Talar og skrifar ensku
- Frumkvæði í starfi og nákvæm vinnubrögð

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á 
job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2012

 
Lektorar í iðnaðarverkfræði  
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Laus eru til umsóknar tvö störf lektora í iðnaðarverkfræði við iLaus erueru ter msókumu
Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild Háskóla Íslands.aðaðnI ræerkfrve

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2012.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Pétur Pálsson 
deildarforseti, í síma 525 4952, netfang: opp@hi.is.

Sjá nánar um störfin á www.starfatorg.is
og www.hi.is/adalvefur/laus_storf 

Umsækjendur þurfa að geta skipulagt og sinnt öflugu kennslustarfi í grunn- og framhaldsa sgetg -
námi í iðnaðarverkfræði, auk þess að vera hæfir til að byggja upp og stunda öflugar ðar auæði,kfræ
rannsóknir á sviði iðnaðarverkfræði. Einkum er horft til sviða sem tengjast stjórnun og rekstri ðiá sv ððna
fyrirtækja, gæðastjórnun og eftirliti, tölvustýrðri framleiðslu og vélbúnaði, ásamt þróun og 
nýsköpun á sviði iðnaðarverkfræði.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í véla- eða iðnaðarverkfræði frá viðurkenndum
háskóla og æskilegt er að viðkomandi uppfylli skilyrði iðnaðarráðuneytisins fyrir löggildingu
starfsheitisins verkfræðingur. Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum 
samskiptum.

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild er ein af sex deildum Verkfræði- 
og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Við deildina stunda um 760 stúdentar nám. Þar af eru 
ríflega 140 framhaldsnemar, bæði í meistaranámi og doktorsnámi. Akademískir starfsmenn 
deildarinnar eru rúmlega tuttugu.

Frekari upplýsingar um fræðasviðið er að finna á www.von.hi.is

Hönnunarmiðstöð Íslands óskar eftir að ráða
framsækinn og kraftmikinn einstakling í 
starf verkefnastjóra.

Starfið er mjög fjölþætt en verkefnastjóri ber
ábyrgð á að leysa úr fjölbreytilegum verkefnum
sem upp koma í Hönnunarmiðstöð, s.s. upp-
lýsingagjöf, kynningarmál og samskipti. Einnig
ber verkefnastjórinn ábyrgð á að halda úti
vefsíðu með öflugum gagnabanka og stjórnun
ýmissa sérverkefna. Um framtíðarstarf er að
ræða fyrir réttan einstakling.

Nánari lýsingu er að finna á vef Hönnunarmið-
stöðvar, www.honnunarmidstod.is.

Umsjón með starfinu hefur Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 20. maí.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is.

Verkefnastjóri
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Fjármálaeftirlitið

er lykilstofnun í íslensku 

efnahagslífi og samfélagi. 

Innan þess fer nú fram 

mikið uppbyggingar- og 

umbótastarf sem miðar 

að því að styrkja eftirlit og 

taka þannig þátt í að byggja 

upp traust og trúverðugt 

fjármálakerfi á Íslandi. 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra FME.
Forstjóri FME er leiðtogi stofnunarinnar og talsmaður. Forstjóri er leiðandi í mótun trausts fjármálakerfis á Íslandi.
Meðal þess sem forstjóri ber ábyrgð á er:

Starf FME við eftirlit á fjármálamarkaði
Stjórnun og daglegur rekstur FME
Samskipti við eftirlitsskylda aðila
Samskipti við stjórnvöld og aðra sem eiga hagsmuni af virku fjármálaeftirliti
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi eftirlitsaðila á fjármálamarkaði

Forstjóri FME þarf að hafa góða þekkingu á viðfangsefninu, hafa til að bera eldmóð, festu og áræðni til að standa vörð um skyldur 
stofnunarinnar auk þess að hafa hæfileika til að hvetja starfsmenn til dáða og virkja þá í starfi. Horft er sérstaklega til eftirtalinna eiginleika:

Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og starfsreynsla á fjármálamarkaði
Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
Heiðarleiki, staðfesta og lifandi áhugi á þróun fjármálamarkaða

Stjórn FME hefur mótað skýrt, faglegt og vandað ráðningarferli. Matsnefnd skipuð þremur einstaklingum mun meta hæfni og hæfi umsækjenda 

og skila greinargerð til stjórnar FME, sem ræður í starfið. Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér ferlið á vef Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. 

Aðalsteinn Leifsson (al@ru.is), stjórnarformaður FME, veitir nánari upplýsingar um starfið. Kjararáð ákvarðar laun forstjóra FME.

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins
 – drífandi leiðtogi

Allir áhugasamir eru hvattir til að skila ítarlegri ferilskrá ásamt kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og fram kemur

rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, á netfangið fme@capacent.is. Umsóknarfrestur er til loka dags 20. maí 2012.
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SJÁVARFISKUR EHF.

FABRYKA RYBNA
Poszukujemy pracowników do krojenia i pakowania ryby w 
Reykjavíku z doswiadczeniem.  Dobrze wspolpracujacych i 
pracowitych ludzi.

Wiecej informacji pod numerem:  Siggi 894 1002 w jezyku 
islandzkim i angielskim oraz w miejscu pracy pod adresem:  
S. Sjávarfiskur ehf.  Eyjarslóð 7, 101 Reykjavík,  
a takze  e-mail sjavarfiskur@sjavarfiskur.is

Viðgerðarmaður óskast

HB Grandi óskar eftir viðgerðarmanni til að sjá um viðhald 
á Baadervélum og öðrum fiskvinnsluvélum í frystihúsi sínu 
við Norðurgarð í Reykjavík.
Umsóknir sendist á póstfangið sigurður@hbgrandi.is
Frekari upplýsingar veitir Sigurður Gunnarsson í síma 858 1054

Vélamenn og bílstjórar
Vegna aukinna verkefna óskar verktakafyrirtækið Suðurverk hf 
eftir að ráða vélamenn og bílstjóra.

Upplýsingar veittar á skrifstofu Hlíðasmára 11 í síma 577-5700.

Umsóknum má skila á www.sudurverk.is
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arionbanki.is  —  444 7000

Hópstjóri í  
lögfræðiráðgjöf

Laust starf hjá Arion banka

Arion banki leitar að lögfræðingi í starf hópstjóra í lögfræðiráðgjöf bankans. Í lögfræði-i
ráðgjöf Arion banka er unnið að krefjandi lögfræðilegum úrlausnarefnum fyrir öll svið 
bankans, þar sem kappkostað er að veita fyrsta flokks þjónustu. Unnið er í hópum. Fyrir 
hópunum fara hópstjórar sem hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem unnin eru í hópnum 
hverju sinni og annast dreifingu verkefna innan hópsins. Laust er starf hópstjóra teymis 
sem annast lögfræðilega ráðgjöf við yfirstjórn, m. a. stjórn og bankastjóra, og tiltekin svið
bankans ásamt því að hafa yfirsýn yfir samkeppnismál í bankanum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2012.

Nánari upplýsingar veitir Jónína S. Lárusdóttir, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Arion banka. 
Netfangið er jonina.larusdottir@arionbanki.is
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans www.arionbanki.is

Helstu verkefni: Hæfni og þekking: 
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Forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga (ses@fsa.is)  í síma 463 0100 eða 860 0569   

og  Torfi Markússon (torfi@intellecta.is), ráðgjafi hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 14. mai nk.  Umsókn 

óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 

starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna 
og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar 
sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu 
og helstu sérgreinameðferðir.
 
Það er annað tveggja sérgreina-
sjúkrahúsa landsins og gegnir 
lykilhlutverki í almannavörnum.
Sjúkrahúsið er kennslusjúkrahús 
og þekkingarstofnun sem leggur 
metnað sinn í kennslu og rannsóknir 
í heilbrigðisvísindum.

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur sett 
sér að markmið til ársins 2017 
að verða miðstöð sérhæfðrar 
heilbrigðisþjónustu á Norður- og 
Austurlandi og fá alþjóðlega vottun 
á starfsemi sína.

Nánari upplýsingar má finna 
á heimasíðu sjúkrahússins           
www.fsa.is

Starfssvið

Ber ábyrgð á stjórnun tölvu- og upplýsingatæknideildar
Mótar framtíðarstefnu í tölvu- og upplýsingatæknimálum
Samskipti og samningagerð við birgja
Samskipti við aðrar stofnanir í samræmi við framtíðarsýn
og stefnu sjúkrahússins
Hefur frumkvæði í stefnumótun, þróun og áætlanagerð í
verkefnum sem varða tölvu- og upplýsingatæknimál
Sinnir öðrum verkefnum í samráði við næstu stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða
skyldum greinum
Farsæl reynsla af stjórnun og samskiptum
við starfsmenn og stjórnendur er skilyrði
Stjórnunarnám er æskilegt
Frumkvæði og sveigjanleiki
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt
hæfileika til að tjá sig í ræðu og riti

Sjúkrahúsið á Akureyri auglýsir stöðu forstöðumanns tölvu- og upplýsingatæknideildar lausa til
umsóknar. Á sjúkrahúsinu starfa um 600 manns og á tölvu- og upplýsingatæknideild starfa 5
manns í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi. Starfsemi deildarinnar felst meðal annars í almennri
þjónustu við notendur, sem og sérhæfð verkefni við tölvu- og upplýsingakerfi sjúkrahússins.
Forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar heyrir undir framkvæmdastjóra lækninga.

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Veiting starfsins er til 5 ára í samræmi við stefnu sjúkrahússins um ráðningu yfirmanna. Laun eru
samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Við ráðningar í störf er
tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins. Vinnustaðurinn er reyklaus.

Sjúkrahúsið á Akureyri
Öryggi - Samvinna - Framsækni

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is
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Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna. Við leitum að einstaklingum 
til að slást í þann hóp og takast á við spennandi störf.

Gott tækifæri hjá traustu fyrirtæki

Vöruhúsaþjónusta
Störf við vöruhúsaþjónustu eru í Dreifingarmiðstöð Eimskips 
Flytjanda  og Vöruhóteli Eimskips. Helstu verkefni eru frágangur 
og tiltekt pantana eða sendinga fyrir viðskiptavini Eimskips. 
Lyftararéttindi eru æskileg en þó ekki skilyrði fyrir ráðningu. 
Vinnutími er almennt frá kl. 08:00–16:00/ 17:00 alla virka daga. 
Eingöngu er um framtíðarstörf að ræða.

Akstur
Framtíðar- og sumarstörf við akstur á dráttarbílum og 
flutningabílum. Unnið er á vöktum. Meirapróf (C) er skilyrði fyrir 
ráðningu og réttindi til að aka með tengivagn (CE) eru æskileg. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af akstri flutningabíla á 
þjóðvegum.

Fiskmóttaka í Dreifingarmiðstöð Eimskips 
Flytjanda – Næturvakt
Starfsmaður fiskmóttöku í Dreifingarmiðstöð er ábyrgur fyrir 
flokkun vöru og dreifingu innan Dreifingarmiðstöðvar, auk 
aksturs á fiskmarkað. Starfið krefst vandaðra og sjálfstæðra 
vinnubragða. Meirapróf (CE) og lyftararéttindi (J) er skilyrði 
fyrir ráðningu.

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða 
flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku 
framleiðslukerfi á Norður-Atlantshafi og alþjóðlegri 
frystiflutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.

Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til að dafna og vaxa í 
starfi í góðu og heilbrigðu starfsumhverfi með grunngildi félagsins 
að leiðarljósi: Árangur – Samstarf – Traust.

Bryti eða matreiðslumaður á 
Vestmannaeyjaferjuna Herjólf
Eimskip vill ráða bryta eða matreiðslumann á 
Vestmannaeyjaferjuna Herjólf. Helstu verkefni eru matreiðsla 
fyrir áhöfn skipsins og þjónusta við farþega. Unnið er á 
tvískiptum vöktum. Sveinspróf í matreiðslu eða rík starfsreynsla 
af matreiðslu fyrir stóra hópa er skilyrði fyrir ráðningu. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir
Sigríður Guðmundsdóttir í síma 525 7364 
eða á srr@eimskip.is. Umsóknarfrestur fyrir öll 
störfin er til 14. maí 2012. Umsóknir óskast 
fylltar út á www.eimskip.is undir störf í boði. 

Öllum umsóknum verður svarað og 
farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir 
ráðningu hjá Eimskip.

Við leitum að fólki sem býr yfir:
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Helstu verkefni og ábyrgð
» Ráðgjöf fyrir stjórnendur og starfsmenn LSH varðandi mál sem varða

heilsu, öryggi, vinnugetu og vinnuumhverfi starfsmanna
» Læknisfræðileg ábyrgð á stefnumótun og skipulagningu

heilbrigðiseftirlits og fræðslu um heilsu-, öryggi og vinnuumhverfi
starfsmanna í samræmi við vinnuverndarlög og tilheyrandi reglugerðir

» Þátttaka í stefnumótun varðandi vinnuvernd og heilsueflingu
starfsmanna

» Rannsóknar- og þróunarstarfsemi á sviði vinnuverndar og heilsueflingar

Hæfnikröfur
» Læknir með viðeigandi menntun og starfsreynslu
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Hæfni í mæltu og rituðu máli
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfni til að starfa í

þverfaglegu teymi
» Reynsla og/eða viðbótarnám á sviði mannauðsmála er æskileg
» Góð tölvukunnátta/ helstu notendaforrit

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2012.
» Upplýsingar veitir Svava Kristín Þorkelsdóttir, deildarstjóri starfsþróunar-

deildar, svavath@landspitali.is, sími 543 1337.
» Umsókn fylgi ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar

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

» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í
starfið á þeim sem og innsendum gögnum.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast mann-
auðssviði Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.

Trúnaðarlæknir Landspítala
Laust er til umsóknar starf trúnaðarlæknis Landspítala. Starfshlut-
fall er samkomulag. Starfið veitist frá 1. ágúst 2012 eða eftir nánara
samkomulagi. Tekið er mið af leiðbeiningum Læknafélags Íslands,
www.lis.is, varðandi störf trúnaðarlæknis.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum

g
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun

um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Við leitum að öflugum

sérfræðingi í símstöðvum

og netkerfum

Fyrirtækjasvið Símans leitar að sérfræðingi í rekstri símstöðva og 
netkerfa. Starfið felst í uppsetningu, viðhaldi og rekstri símkerfa 
auk ráðgjafar til viðskiptavina varðandi símkerfalausnir.

Menntun og reynsla:
· Þekking á símstöðvum og uppsetningu, 

  viðhaldi og rekstri símkerfa

· Þekking á analog línum, BRI, PRI, og SIP

· Cisco CCNA gráða

· Cisco Voice gráða

· Þekking á beinum og 

  deilum (router/switch)

Persónueiginleikar:
· Frumkvæði og framsýni

· Mikil samskiptalipurð og hæfni 

  til að vinna í hópi

· Aðlögunarhæfni

· Vinnusemi

· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

· Jákvæðni og heilindi

· Vilji til að axla ábyrgð

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2012

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum 
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Einar Ágúst, kerfisfræðingur

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.
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Staki automation er verkfræði- og hugbúnaðarhús, þjónustufyrirtæki sem
skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og verkfræði, hugbúnaðargerð og
ráðgjöf og rafræn viðskipti.

Meginhlutverk Staka er að veita afburðaþjónustu á þeim sviðum sem
félagið starfar. Markmið félagsins er m.a. að brúa bil milli hefðbundinnar 
hugbúnaðargerðar og iðntölvustýringa. Í því skini hafa starfsmenn
Staka sótt sér þekkingu á báðum sviðum og félagið hefur á að skipa mjög
hæfu starfsfólki sem vinnur bæði við hugbúnaðargerð og iðnstýringar, auk 
ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af rafrænum viðskiptum.

Einstaklega 
færir sérfræðingar

www.staki.is

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu
og reynslu af iðnstýringum, forritun iðntölva,
almennri hugbúnaðargerð, skjákerfum og
verkefnastjórnun.

Við óskum annars vegar eftir einstaklingum með háskólapróf
í rafmagns-, tölvu- eða vélaverkfræði sem hafa reynslu
af hússtjórnarkerfum og hugbúnaði frá Wonderware 
og/eða Factory Talk.

Hins vegar leitum við að einstaklingum með þekkingu og
reynslu af almennri hugbúnaðargerð og vinnu með 
gagnagrunna.

Viðkomandi þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
helstu grunnum, s.s. Oracle og MS-SQL og þekkja til 
PL/SQL forritunar.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.
Nánari upplýsingar og umsóknir á www.staki.is

Umsóknarfrestur til 15. maí nk.

Staki ehf. - Ármúla 27 - 108 Reykjavík - staki.is
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Starf hjá Fæðingarorlofssjóði
Hvammstanga
Vinnumálastofnun leitar eftir starfsmanni til að sinna 
símsvörun og almennum skrifstofustörfum.

Starfssvið
• Símsvörun 
• Skráning skattkorta
• Tölvuskráning
• Upplýsingagjöf til umsækjenda 
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð reynsla af skrifstofustörfum 
• Góð tölvukunnátta 
• Framhaldskólanám er æskilegt 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt 

skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila 
góðu starfi

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi starfsmanns 
bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og 
uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. júlí nk. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Leós Arnar Þorleifssonar á netfangið leo.
thorleifsson@vmst.is eða til Vinnumálastofnunar/
Fæðingarorlofssjóðs, Strandgötu 1, 530 Hvammstanga, fyrir 
21. maí 2012. 

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex 
mánuði. Endurnýja þarf fyrri umsóknir sem kunna að liggja 
fyrir. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á 
heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Leó Örn Þorleifsson, 
forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs á ofangreindu netfangi 
og í síma 582-4840.

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is looking for quality employees.

Education and Qualifications:

Position available in Technical Training
Job description:

14th of May 2012.

hr@airatlanta.com.

dag@atlanta.is.

Nánari upplýsingar veitir: Höskuldur Skúli Hallgrímsson, útibússtjóri, sími 440 3848,  
netfang h.skuli.hallgrimsson@islandsbanki.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði  er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í starf viðskiptastjóra í útibú Íslandsbanka á Húsavík.  
Viðskiptastjóri sér um alhliða þjónustu við einstaklinga og fyrirtæki og starfar í nánu sambandi við útibússtjóra. 

Viðskiptastjóri við útibú Íslandsbanka á Húsavík

Helstu verkefni:
- Alhliða þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki 
- Að styrkja og skapa góð tengsl við núverandi 
 og verðandi viðskiptavini
- Lánamál einstaklinga og fyrirtækja
- Umsjón og eftirlit með lánasafni útibúsins
- Úrlausnarmál einstaklinga og fyrirtækja
- Starfsmannamál
- Áætlanagerð

Hæfniskröfur:
-  Menntun á sviði viðskipta- eða  
 rekstrarfræði æskileg
- Gott læsi á ársskýrslur og fjárhagsupplýsingar
- Reynsla úr starfi hjá fjármálafyrirtæki er kostur
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
- Skipulagshæfni og markviss vinnubrögð
- Hæfni til að rökstyðja mál á fundum

Húsavík stendur við austanverðan Skjálfanda og er fjölmennasti byggðakjarninn í Norðurþingi.  
Á Húsavík er blómlegt mannlíf og fjölskylduvænt umhverfi auk þess sem aðstaða til íþróttaiðkunar og útivistar er góð. Náttúrufegurð 
á svæðinu er mikil sem dregur að fjölda ferðamanna allt árið um kring. Á Húsavík er heilsugæsla, sjúkrahús, leikskóli, tónlistarskóli, 
grunnskóli og framhaldsskóli auk fjölbreyttra þjónustu- og verslunarfyrirtækja.

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. september 2012.  
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is eða á skrifstofu Dalabyggðar, 
Miðbraut 11, 370 Búðardal.   Nánari upplýsingar 
veitir Sveinn Pálsson sveitarstjóri í síma 430 4700

Grunnskólakennari
Við  grunnskóladeild Auðarskóla í Búðardal eru 
lausar stöður grunnskólakennara frá og með 
næsta skólaári.  Meðal kennslugreina eru smíði, 
enska og almenn bekkjarkennsla. 
Umsóknarfrestur er til 26. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu  
eyjolfur@audarskoli.is.  Viðamiklar upplýsingar 
um skólann er að finna á www.audarskoli.is 

Leikskólakennari
Við leikskóladeild Auðarskóla eru lausar stöður 
leikskólakennara frá og með 1. ágúst næst-
komandi.
Umsóknarfrestur er til 26. maí.

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is.  Viðamiklar upplýsingar 
um leikskólann er að finna á www.audarskoli.is 
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Hjúkrunarfræðingur

VINNUVERND
vellíðan í vinnu

ehf

5 ára
Vinnuvernd ehf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig á sviði vinnuverndar,
heilsuverndar og heilsueflingar. 

Á vegum Vinnuverndar ehf. starfa læknar, hjúkrunarfræðingar, 
vinnuvistfræðingur, lýðheilsufræðingur, sjúkraþjálfari og vinnusálfræðingur.

Sjúkraþjálfari

Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir sjúkraþjálfara til að sinna
verkefnum á sviði vinnuverndar, heilsuverndar og 
heilsueflingar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar 
en 1. september nk. Starfshlutfall eftir samkomulagi. Lögð 
er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð auk hæfni í 
samskiptum og samvinnu. 

Nánari upplýsingar veitir Valdís Brá Þorsteinsdóttir,
sviðsstjóri Vinnuverndarsviðs í síma 578 0800.
 

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk. og skulu umsóknir 
ásamt ferilskrá berast á netfangið valdis@vinnuvernd.is

Vinnuvernd ehf. er að ráða í eftirfarandi störf:

Stuðningsfjölskyldur 
Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði óskar eftir að ráða stuðnings-
fjölskyldur fyrir fötluð börn, sem fyrst.

Tilgangur með stuðningsfjölskyldu er að draga úr álagi á 
heimili barnanna, veita börnunum tilbreytingu og gefa þeim 
kost á auknum félagslegum tengslum. Um er að ræða störf 1-2 
helgar í mánuði þar sem börnin dvelja á heimili stuðningsfjöl-
skyldunnar.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldu eru stigskiptar eftir fötlun og 
umönnunarþörf. Þær eru verktakagreiðslur.

Upplýsingar um störfin veita Arnbjörg Jónsdóttir félagsráðgjafi 
arnbjorgj@hafnarfjordur.is og Ásrún Jónsdóttir þroskaþjálfi 
asrunj@hafnarfjordur.is 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar, 
Strandgötu 6.

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

Aðalbókari

Nánari upplýsingar:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Securitas óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. Viðkomandi starfar á fjármálasviði og 

næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármálasviðs.

Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi Securitas og dótturfélaga
• Umsjón með bókhaldskerfi Navision
• Skilagreinar, uppgjör, afstemmingar og áætlanagerð
• Yfirumsjón með launabókhaldi, útreikningur launa,  
    skil á tengdum gjöldum 
• Innra eftirlit
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla af sambærilegu starfi eða a.m.k.  
   3 ára reynsla af endurskoðunarskrifstofu
• Menntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
• Nákvæmni og agi í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta

Securitas er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði og hefur um 400 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

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

Kerfisstjóri Nánari upplýsingar:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions óska eftir að ráða til sín kerfisstjóra sem hefur 
áhuga á að ganga til liðs við ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki.

Helstu verkefni:
• Annast uppsetningu, viðhald, uppfærslur 
   og rekstur á netþjónum ásamt netumsjón
• Uppsetning og breytingar á vélbúnaði og 
   notendaaðstoð
• Eftirlit með rekstri og bilanagreining
• Greining og endurbætur á afköstum
• Áætlanagerð, kostnaðaráætlanir og 
   innleiðing ferla
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu
• Reynsla af sambærilegu starfi nauðsynleg
• Reynsla af rekstri vefkerfa
• Reynsla af rekstri gagnagrunna
• Reynsla af rekstri netkerfa
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð
• Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi
• Reynsla og þekking af Windows Server 03 og 08, Microsoft CRM 4.0,  
   Microsoft Dynamics Nav, Microsoft Exchange 2003/2007, VOIP, POS kerfi.

Reykjavik Excursions hf. – Kynnisferðir var stofnað árið 1968. Fyrirtækið 
starfrækir dagsferðir frá Reykjavík allt árið um kring auk þess að sjá um 
Flugrútuna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, hvataferðir, einstaklings- og 
hópferðir. Sameiginlegur starfsmannafjöldi er um 150 - 250 eftir árstíðum.
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Óskum eftir að ráða / SMI ehf.

Starfið felst í

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

STRÁ

Guðný Harðardóttir STRÁ ehf.

stra@stra.is

lögfræðing viðskiptalögfræðing í framtíðarstarf hjá ,
sem er alþjóðlegt fasteignafélag með starfsemi á Íslandi, Lettlandi, Litháen og í
Rúmeníu.

fjölbreytilegri verkefnavinnu er varðar fasteignarekstur hérlendis, sem
og erlendis s.s. er lýtur að samningagerð, endurnýjun samninga vegna
fasteignaleigu, samskipti við leigutaka og aðra hlutaðeigendur auk annarra
sérhæfðra og tilfallandi verkefna hjá alþjóðlegu fasteignafélagi.

eru að umsækjendur hafi lokið lögfræðinámi, en ekki er farið fram á
reynslu af sambærilegu starfi. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni,
nákvæmni og styrkleika í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að auki að hafa
afbragðs góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. Leitað er að úrræðagóðum
einstaklingi með metnað til árangurs í starfi.

er til og með 14. maí nk. Gengið verður frá ráðningu skv. nánara
samkomulagi. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá

.

hjá veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.
13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir / starfsferilskrár til

. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og
tilkynni þátttöku.

www.stra.is

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031

Lögfræðingur / viðskiptalögfræðingur

Fagmennska í ár25

Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavik · Iceland 
Sími 588 8660 · www.snaeland.is 

Hvataferðir

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins og rekur 
öflugan flota af hópferðabílum auk þessa að reka eigin ferðaskrifstofu sem er sérhæfð í 

móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Viljum ráða vana manneskju við skipulagningu 
og sölu á hvata- og ráðstefnuferðum.

Við leitum að skipulögðum, hugmyndaríkum og 
ábyrgum aðila.

Hlutastarf getur komið til greina.

Áhugasamir sendi umsókn til halli@snaeland.is 
fyrir 12. maí n.k.

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir  því að ráða til 
starfa annars vegar sálfræðing á sviði sérfræðiþjónustu 
við leik- og grunnskóla og hins vegar rágjafa í 
félagsþjónustu.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Skrifstofustarf í Hafnarfirði
Endurskoðunarstofa í Hafnarfirði vill ráða  

starfsmann í um 70% starf.

Umsóknir og nánari upplýsingar á  job.is undir slóðinni:
http://job.is/is/almennt/storf_i_flokki/?CategoryId=48

Lausar eru til umsóknar stöður kennara við 
Grímseyjarskóla. Annars vegar 100% staða við 
grunnskólann og hins vegar u.þ.b. 75% staða við 
leikskólann. 

Upplagt að koma og prófa eitthvað nýtt í lifandi og 
skemmtilegu samfélagi. Húsnæðishlunnindi í boði! 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Grímseyjarskóli

Skóladeild Akureyrar óskar eftir að ráða  leikskólastjóra 
til starfa við sameinaðan leikskóla á Akureyri. Um er að 
ræða 100% stöðu frá 1. ágúst 2012 en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fyrr.

Ákvörðun hefur verið tekin um að leikskólarnir Flúðir og 
Pálmholt verða sameinaðir. Sameinaður leikskóli verður 
fyrir 140 börn. Skólarnir eru Grænfánaskólar og þeir vinna 
með SMT – skólafærni.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Leikskólastjóri

Bifvélavirki óskast  
til starfa hjá Volvo atvinnu-

tækjasviði Brimborgar 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Greina bilanir og gera við vörubifreiðar og önnur • 
tæki sem koma inn til þjónustu hvort sem er á 
verkstæði eða á vettvangi   

Megin hæfniskröfur 
Lágmarksréttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun og/eða • 
hafa vélstjórnarréttindi
Góð rafmagnskunnátta er kostur • 
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt• 
Góða samskiptahæfileika• 
Góða þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu• 

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til 
fimmtudaga og frá 8:00 -16:15 föstudaga.

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og 
gæðasvið Brimborgar í síma 515 7088. 

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Reynslu
bolti
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Prentara í vaktavinnu

Starfsumsókn

Ísafoldarprentsmiðju 
vantar fleira fólk í hópinn

Við ætlum að bæta einum tengli – eða viðskiptastjóra, fyrir þá hátíðlegu – í hópinn til að vera 
í daglegum samskiptum við nokkur af bestu fyrirtækjum landsins.
 
Sótt er um á hagvangur.is

VILJUM KOMAST Í SAMBAND VIÐ TENGIL
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Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ, Kór Kópavogi, 
Krókur Grindavík og Ungbarnaleikskólinn Ársól Reykjavík.

Laus störf í leikskólum hjá 
Skólum ehf.

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja  
ríka áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt 
lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.  Því leitum 
við að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og  
 umhyggjusömum samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér  
 jákvæð viðhorf í dagsins önn.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Þroskaþjálfa í hlutastarf
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Kór er 6 deilda leikskóli með um 124 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri, sími 570-4940.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://www.skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni 
 í 100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Háaleiti er 3 deilda leikskóli með um 54 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Þóra Sigrún Hjaltadóttir leikskólastjóri, sími 426-5276
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://www.skolar.is/Starf/ 

Heilsuleikskólinn Hamravellir Hafnarfirði 

Auglýsir eftir:
• Leikskólakennara 100% stöðu
• Fagstjóri í Listasmiðju í 75% stöðu

Heilsuleikskólinn Hamravellir er 5 deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður Gunnarsdóttir leikskólastjóri, sími 424-4640.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://www.skolar.is/Starf/

Er að leita eftir matreiðslumanni í fullt 
starf á veitingastaðinn Tveir Vitar í Garði
Skemtilegur lítill veitingastaður í Byggðasafninu í Garði þar sem 
boði er upp á ferskt sjávarfang af Suðurnesjunum.

 Nánari uppl. í síma 861 3376

Bláa kannan kaffihús
Óskum eftir að ráða til okkar bakara eða aðstoðarmann/konu 
bakara í afleysingastarf í sumar. Við leitum að skipulögðum, 
jákvæðum og heilsuhraustum einstaklingi með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum. Mikil vinna í boði fyrir réttan einstakling. 
Íslensku kunnátta skilyrði
Umsóknir sendist á netfangið blaakannan@internet.is ( ferilskrá) 

arionbanki.is — 444 7000

Ertu skapandi,  
hugmyndaríkur og 
góður greinandi?

Laust starf hjá Arion banka

 leitar að skapandi og árangursdrifnum i
einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfileika 
til starfa við vöruþróun á þróunar- og markaðssviði. 
Vöruþróun og rannsóknir á þróunar- og markaðs-
sviði ber ábyrgð á vöruþróun bankans og heldur utan 
um og stýrir markaðsrannsóknum og greiningum á
viðskiptamannagrunni hans. 

Helstu verkefni
 Hugmynda- og greiningarvinna viðskiptatækifæra
 Uppsetning fýsileikakannana nýrrar vöru og þjónustu
 Uppsetning og gerð viðskiptaáætlana
 Uppsetning og gerð arðsemismata
 Innleiðing nýjunga

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Reynsla og þekking á vöruþróun kostur
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
 Hæfni til að greina og meta viðskiptatækifæri
 Hæfni til að leiða teymisvinnu 
 Hæfni í mannlegum samskiptum og 
 reynsla af árangursríkri teymisvinnu

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Hörn Daðadóttir, forstöðu-
maður vöruþróunar og rannsókna, sími 444 6783, netfang: hildur.
dadadottir@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans arionbanki.is 
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2012

Matreiðslumaður eða
matartæknir

Í leikskólanum Aðalþingi höfum við skýra stefnu um að vinna matinn frá 
grunni, lágmarka saltnotkun og forðast viðbættan sykur. Við viljum vinna í 
anda Slow Food en vitum að við höfum ekki höndlað allan sannleikann og 
leitum að forystumanni i eldhúsið okkar til að þróa stefnuna með okkur.

Hæfniskröfur:
- Haldgóð menntun sem nýtist í starfi.
- Vilji til að byggja upp framúrskarandi 

skólaeldhús sem gerir hágæðafæði fyrir börn 
og starfsfólk skólans.

- Kunnátta við að reikna út næringarinnihald í 
föstum matseðli.

- Hæfni til að vera talsmaður stefnunnar ef þurfa 
þykir.

Umsóknarfrestur er til 15. maí. Áhugasamir eru hvattir til að 
hafa samband við Hörð Svavarsson skólastjóra í síma 515 
0930 eða á netfangið hordur@adalthing.is 

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

með metnað til að standa að frábæru skólaeldhúsi, óskast 
til starfa við einkarekinn leikskóla í Kópavogi

Við bjóðum:
- Fyrirmyndar vinnuaðstöðu.
- Dagvinnutíma og sanngjörn kjör.
- Góðan starfsanda og þægileg 

samskipti.
- Metnaðarfullt starfsumhverfi.
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Hagvagnar hf. er þjónustufyrirtæki sem var stofnað árið 1991  til 
að annast almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. 
Hagvagnar hf. keyra aðallega um sveitarfélögin Hafnarfjörð, 
Kópavog, Garðabæ og Álftanes. Markmiðið Hagvagna hf. er að efla 
almenningssamgöngur og veita viðskiptavinum sínum ávallt 
bestu  þjónustu sem völ er á hverju sinni. 

Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns.  Bílafloti fyrirtækisins í dag er 40 
strætisvagnar. Það er mikið kappsmál hjá fyrirtækinu að bílstjórar 
séu vel upplýstir um markmið félagsins og veiti faglega og góða 
þjónustu.  Öryggismál eru ofarlega á blaði hjá fyrirtækinu og því er 
það tryggt að strætisvagnarnir  fari reglubundið í eftirlit á 
verkstæði Hagvagna. 

Fyrirtækið starfar eftir vottuðu alþjóðlegu gæðakerfi ISO 14001 og 
leggur ríka áherslu á að starfsmenn taki virkan þátt í að framfylgja 
verklagi kerfisins. Það er einnig markmið Hagvagna að bjóða upp á 
eins nýlega strætisvagna og kostur er, sem valda minni 
óæskilegum umhverfisáhrifum. 

    Hagvagnar óska eftir að ráða starfsmann á verkstæði  

Starfshlutfall: fullt starf 
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst  
Laun: samkomulag 
Starfslýsing:  Leitum að starfsmanni til þess að sjá um almennar 
viðgerðir og önnur störf sem eru því tengd. 
Hæfinskröfur: Æskilegt að hafa menntun í bifvélavirkjun, en 
áhugi og reynsla af bílaviðgerðum kemur einnig til greina. 
 
Hægt er að senda inn umsóknir á palmar@hopbilar.is eða hafa 
samband við Þórð í síma 8220066. 

Hefur þú framúrskarandi samskiptahækiptahæfni?
Færðu góðar hugmyndir og kemur hlutunum í verk?m í verk?

Þá er þetta starfið fyrir þig!

Forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála hjá Mosfellsbæ

Forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála hefur yfirumsjón með starfsemi þjónustuvers og sér um upplýsinga-
miðlun ásamt því að annast samskipti við fjölmiðla. Hann er ritsstjóri á vef bæjarins www.mos.is og hefur með 
höndum gerð og útgáfu kynningarefnis auk þess að sjá um tilfallandi textagerð. Hann tekur ennfremur þátt í 
stefnumótunarvinnu sem varðar málaflokkinn. 
Forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála er staðsettur á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar og heyrir undir bæjar-r
stjóra. Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru staðsettar í Kjarna að Þverholti 2 og þar starfa að jafnaði um 40 manns. 

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur  
eru meðal annars:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er 

skilyrði
• Góð íslenskukunnátta og færni í 

textagerð og tjáningu er skilyrði
• Leiðtogahæfni og framúrskarandi sam-

skiptafærni áskilin
• Rík þjónustulund, frumkvæði og sjálf-

stæði í vinnubrögðum 
• Framúrskarandi tölvukunnátta 
• Reynsla af vinnu við vefumsjónarkerfi 

æskileg
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Framtíðarsýn Mosfellsbæjar:
Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. 
Mosfellsbær er framsækið samfélag þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart 
náttúru og umhverfi auk þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð
eru ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og þjónusta Mosfellsbæjar eru skilvirk, 
ábyrg, vönduð og í fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnu

j j ý g þj j
-

staður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og nútímalega 
þjónustu.

Umsóknarfrestur er til 21. maí 2012. 
Umsóknir um starfið ásamt ferilskrá og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu 
sendar á netfangið sigriduri@mos.is. 
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri, í síma 525 6700.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og aðildar-
félaga BHM. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

 PUBLIC AFFAIRS ASSISTANT-GRANTS

 TEMPORARY PART-TIME

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu Public 
Affairs Assistant-Grants í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 11 maí, 2012. Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a 
temporary part time   position of Public Affairs Assistant-Grants. 
The closing date for this postion is May 11, 2012. Application 
forms and further information can be found on the Embassy’s 
home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Munnharpan veitingahús í Hörpu auglýsir eftir 
faglærðum matreiðslu manni eða bakara
Aðili með mjög mikla reynslu úr eldhúsi kæmi einnig 

til greina í starfið.
Starfshlutfall er 80-100%

Umsóknir með ferilskrá sendist á starf@munnharpan.is 
Hægt er að hringja í síma 528 5111 til að fá nánari upplýsingar.

Forstöðumaður og verkefnastjóri 

Forstöðumaður

Verkefnastjóri, tímabundin staða til eins árs

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni til að sinna uppbyggingu 
og þróun á þjónustu við fatlað fólk. Ennfremur er auglýst eftir verkefnastjóra í þjónustu við 
fatlað fólk tímabundið til eins árs.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndar-
þjónustu og stuðla að góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. 
Við veitingu þjónustunnar er gengið út frá því að fólk vilji hafa hlutverk og áhrif.

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og samþætting heimaþjónustu, 

frekari liðveislu og annarrar stuðningsþjónustu.
• Fagleg og rekstrarleg ábyrgð á þjónustunni 
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd 

starfsmannastefnu
• Leiðandi starf í uppbyggingu og þróun á þjónustu í 

heimahús
• Ráðgjöf og samstarf við notendur þjónustunnar

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði félags-, uppeldis- og/eða 

heilbrigðisvísinda
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu

Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegri þjónustu við íbúa
• Stýring verkefna og þátttaka í þróun verkferla 
• Umsjón með starfsmannatengdum verkefnum
• Þátttaka í uppbyggingu og þróun á þjónustu í  

heimahúsum
• Stuðningur og ráðgjöf við starfsmenn

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags-, uppeldis- og/eða 

heilbrigðisvísinda
• Reynsla og þekking af starfsmannamálum
• Reynsla af skipulagningu þjónustu
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu

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

Launakjör eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar gefur Aðalbjörg Traustadóttir, framkvæmdastjóri netfang: adalbjorg.traustadottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2012.  

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
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Sundþjálfari 
Staða yfirþjálfara hjá Sunddeild Aftureldingar 
er laus til umsóknar.  Óskað er eftir að þjálfari 
geti tekið til starfa um miðjan ágúst n.k.

Starfssvið yfirþjálfara felst meðal annars í:
· þjálfun á elstu hópum deildarinnar 
· yfirumsjón með öllum hópum deildarinnar
· umsjón með skráningum á sundmót

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundþjálfun og 
menntun á sviði íþróttafræða.  Viðkomandi þarf að eiga 
auðvelt með samskipti við börn og unglinga og vera þeim 
góð fyrirmynd.  

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
berist á netfangið sund@afturelding.is fyrir 21. maí 2012.

Nánari upplýsingar veitir Geir Rúnar í gegnum netfangið 
sund@afturelding.is.

Sundþjálfari

Launafl ehf. óskar eftir að ráða  

reynda bifvélavirkja,
vélvirkja og pípara
til starfa með full réttindi. Góð laun í boði.

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Nánari upplýsingar veitir 
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á 
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Atvinna

Nánari upplýsingar veitir: Ásdís Björk  Kristinsdóttir, forstöðumaður lánaumsjónar, sími 440 4782,  
asdis.kristinsdottir@islandsbanki.is og Rúnar Jónsson, forstöðumaður sjávarútvegsteymis, sími 440 4489,  
runar.jonsson@islandsbanki.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Tengiliður á 
mannauðssviði  er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí nk.

Vegna aukinna verkefna leitum við að kraftmiklum áhugasömum einstaklingi til að starfa sem lánastjóri á 
Fyrirtækjasviði.  

Á Fyrirtækjasviði starfar öflugur hópur sem ber ábyrgð á viðskiptasamböndum bankans við stærstu fyrirtæki 
landsins og þjónustar þau m.a. með lánveitingum og ráðgjöf tengdri fjármögnun. Á sviðinu starfa einnig  
sérfræðingar sem vinna rannsóknar- og greiningarefni m.a. um  sjávarútveginn, orkugeirann og sveitarfélögin.

Sjávarútvegsteymið hefur umsjón með viðskiptum Íslandsbanka við sjávarútvegsfyrirtæki og byggir þjónustu 
sína á áratuga reynslu af sérsniðnum lána og viðskiptalausnum. Teymið samhæfir ennfremur sérfræðiþekkingu 
innan Íslandsbanka í allri almennri fjármálaþjónustu við þessa undirstöðuatvinnugrein Íslendinga.

Lánastjóri vinnur náið með viðskiptastjórum sviðsins og er í samskiptum við stærstu sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins.

Lánastjóri í sjávarútvegsteymi Fyrirtækjasviðs Íslandsbanka

Helstu verkefni:

- Greining fjárhagsupplýsinga
- Þjónusta, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini
- Áhættumat og mat á lánshæfi fyrirtækja
- Undirbúningur og vinnsla lánamála fyrir 
 lánanefnd
- Eftirlit og eftirfylgni með lánssamningum  
 og útlánum
- Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:

-  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Alþjóðleg reynsla af störfum í sjávarútvegi kostur
-  Reynsla af störfum á fjármálamarkaði æskileg
- Gott vald á íslensku og  ensku í töluðu og rituðu máli
- Sjálfstæð vinnubrögð, talnaskilningur og rökfesta

Starfið felst í stjórnun deildarinnar, umsjón skjala-
stjórnunarkerfis, stefnumótun og áætlanagerð 
skjalamála. Einnig stjórnun á innleiðingu skjala-
stjórnunarkerfis ásamt þjálfun og kennslu starfs-
manna. Undir starfið fellur einnig innsetning efnis
á innanhúsvef um skjalamál, umsjón með bókasafni 
og upplýsingagjöf til starfsmanna og almennings. 

Kröfur um menntun og reynslu:

Æskileg þekking, reynsla og hæfni:

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta 

samningum ríkisstarfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2012.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á 
netfanginu sjh@skra.is.

Umsóknir óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 
3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum 

settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

www.skra.is
www.island.is

Deildarstjóri skjaladeildar hjá Þjóðskrá Íslands 
Starf deildarstjóra skjaladeildar Þjóðskrár Íslands í Reykjavík er laust til umsóknar.  
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Ráðgjafi heim

Velferðarsvið

Þjónusutmiðstöð Miðborgar og Hlíða auglýsir lausa 50% stöðu ráðgjafa sem veitir 
barnafjölskyld um stuðning og ráðgjöf inn á heimili þeirra. 

Ráðgjafi heim veitir barnafjölskyldum sem þurfa stuðning og ráðgjöf við uppeldi/umönnun 
barna sinna tímabundinn stuðning.

Helstu verkefni eru:
• Greina aðstæður barns og mögulegar leiðir til styrkja 

og efla foreldra í sínu hlutverki
• Leiðbeinir foreldrum í samræmi við fyrirliggjandi 

markmið með þjónustu
• Tekur þátt í skipulagningu stuðningsvinnu sem sett 

er upp með fjölskyldunni í samræmi við fagteymi á 
þjónustumiðstöð

• Þverfaglegt samstarf við aðrar stofnanir og fagaðila 
sem koma að málefnum fjölskyldunnar í samvinnu 
við ráðgjafa á þjónustumiðstöð

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði félagsvísinda, uppeldis og 
 menntunar eða sálfræði
• Reynsla af starfi með fjölskyldum og börnum í 
 vanda æskileg  
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Nánari upplýsingar veitir Arna Björk Birgisdóttir í síma 411-1600,  
netfang: arna.bjork.birgisdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2012.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Rafís ehf var stofnað árið 2002 með höfuðstöðvar í Kópavogi. Í dag starfa 18 rafvirkjar og rafvirkjameistarar sem takast 
á við margbreytileg verkefni stór sem smá. Við leggjum áherslu á fagmannleg vinnubrögð og góða þjónustu, ásamt því að 

leita ávallt hagkvæmustu lausna fyrir viðskiptavini sem og starfsfólkið okkar.  Við erum fjölskylduvænt fyrirtæki sem er gott að 
vinna hjá þar sem hagsmunir fyrirtækis, starfsmanna og viðskiptavina er haldið sem sameiginlegum hagsmunum. Megin 

markmið okkar er að hafa gaman í vinnuni og viðhalda góðum starfsanda.  

    Við bjóðum 
    Sveigjanlegan vinnutíma 
        Fjölbreytileg verkefni 
           Góðan starfsanda 

   Samkeppnishæf laun 
 

 
 

Ráðningarferli 
Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um.  
Einar Bjarki Hróbjartsson hefur 
umsjón með ráðningunni. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá á  
einar@rafisehf.is   
 
 

Tæknifræðingur eða verkfræðingur 

-Traust  
þjónusta 
fagmanna 

Menntunar og hæfniskröfur 
Tæknifræði eða verkfræðimenntun 
Sveinsbréf í rafvirkjun 
Starfsreynsla sem rafvirki 
Reynsla af verkefnastjórnun 
Reynsla af tilboðsgerð 
Góð tölvukunnátta á Microsoft Office 
Góð þekking á AutoCAD 
Gott vald á íslensku og ensku 
Hreint sakavottorð  

Rafís ehf. • Vesturvör 36 • 200 Kópavogi • Sími 512 7200 • Fax  512 7201 • www.rafisehf.is 

Veitingastaðurinn Snaps við Óðinstorg
óskar eftir að ráða kokk

 Snaps er nýr og spennandi veitingastaður sem leggur 
metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

Vegna mikilla anna þurfum við að bæta við góðu fólki.
Ert þú rétta manneskjan ?

 Áhugasamir vinsamlega hafi samband við 
Sigurgísla í síma 8228832

Eða sendið línu á snapsbistro@snapsbistro.is

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Leikskólinn Stekkjarás

Staða aðstoðarleikskólastjóra er laus til umsóknar.  
Leikskólinn Stekkjarás er átta deilda leikskóli og á næsta 
skólaári munu rúmlega 180 börn dvelja í skólanum.
Leikskólinn starfar eftir starfsaðferðum Reggio Emilia.

Umsækjandi þarf að hafa til að bera eftirfarandi þætti:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynslu af stjórnun 
• Reynslu af starfsaðferðum Reggio Emilia
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, áhuga og metnað í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Íslenskukunnáttu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Alda Agnes Sveindóttir,  
leikskólastjóri í síma 517 5920/664 5862, 
netfang stekkjaras@hafnarfjordur.is. Frekari upplýsingar um 
starfsemi leikskólans er hægt að nálgast á heimasíðu 
www.leikskolinn.is/stekkjaras/

Umsóknum skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Linnets-
stíg 3, 220 Hafnarfjörður eigi síðar en 20. maí 2012 

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og FL.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Störf Borgarholtsskóli Reykjavík 201205/021
Stundakennari Framhaldsskólinn á Laugum Þórshöfn 201205/020
Framhaldsskólaken. Í stærðfræði Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201205/019
Starfsþjálfun Þróunarsamvinnustofnun Íslands Mal., Mós., Úg. 201205/018
Trúnaðarlæknir Landspítala Landspítali, starfsþróunardeild Reykjavík 201205/017
Bókasafns – og upplýsingafr. Þjóðskrá Íslands  Reykjavík 201205/016
Deildarstjóri skjaladeildar Þjóðskrá Íslands  Reykjavík 201205/015
Lektor í rafeindatækni HÍ, rafmagns- og tölvuverkfræðid. Reykjavík 201205/014
Lektor í fjarskiptaverkfræði HÍ, rafmagns- og tölvuverkfræðid. Reykjavík 201205/013
Nýdoktorar HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasv. Reykjavík 201205/012
Sérnámsstöður í heimilislækningum Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201205/011
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/010
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/009
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/008
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/007
Kennarar, kerfisstjóri, verkefnastjóri Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201205/006
Sérkennari Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201205/005
Starfsmaður Vinnumálastofnun Hvammstangi 201205/004
Náms- og starfsráðgjafi Framhaldsskólinn á Húsavík    Húsavík 201205/003
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201205/002
Starfsmaður í afgreiðslu og móttöku Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201205/001
Forstjóri Stjórn Fjámálaeftirlitsins Reykjavík 201204/075

Bifvélavirki óskast til starfa  
á fólksbifreiðaverkstæði  

Mazda og Citroën 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Greina bilanir og gera við bifreiðar sem koma inn til 
þjónustu hvort sem er á verkstæði eða á vettvangi   

Megin hæfniskröfur 
Vanur einstaklingur (reynslubolti) með réttindi í 
bifvélavirkjun og/eða meistararéttindi
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt
Góða samskiptahæfileika
Góða þjónustulund
Heiðarlegur og áreiðanlegur
Stundvís
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
Góða íslensku- og enskukunnáttu

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til 
fimmtudaga og frá 8:00 -16:15 föstudaga.

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og 
gæðasvið Brimborgar í síma 515 7088.  

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Reynslu
bolti

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður í grunnskólum

Skólaárið 2012 - 2013
Áslandsskóli  (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
 Almenn kennsla
 Matreiðslumeistari
Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
 Deildarstjórn (afleysing í eitt ár)
 Almenn kennsla  (reynsla af byrjendalæsi kostur)
 Íþróttakennsla
 Sérkennari og/eða þroskaþjálfi
Hvaleyrarskóli (565 0200  helgi@hvaleyraskoli.is)
 Sérkennsla
 Íþrótta- og sundkennslu (afleysing til áramót)
 Danskennsla (afleysing)
Setbergsskóli (565 1011 maria@setbergsskoli.is)
 Starfs- og námsráðgjöf 
Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
 Tónmenntakennsla (afleysing í eitt ár)
Öldutúnsskóli  (555 1546 erla@oldutunsskoli.is)
 Sundkennsla (vegna forfalla, 75% starf)
 
Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
viðkomandi skóla.  Sjá einnig heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí  2012. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður í leikskólum

Álfaberg (555 3493/555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjórar
 Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Aðstoð í eldhús
Hraunvallaskóli (590 2881 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Leikskólakennarar
Hvammur (565 4999 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Þroskaþjálfi
 Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
 Leikskólakennari
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Aðstoð í eldhús (frá 9. ágúst)
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Sérkennslustjóri  
 Deildarstjórar
 Leikskólakennarar og/eða annað 
 uppeldismenntað starfsfólk

Allar upplýsingar veita viðkomandi leikskólastjórar.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðum skólanna. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Save the Children á Íslandi
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Skógræktarfélag Reykjavíkur 
óskar eftir skógfræðingi til starfa.

Menntun og reynsla:
Viðkomandi þarf að
• hafa skógfræðimenntun frá viðurkenndum háskóla
• hafa reynslu af skógarvinnu og verkstjórn
• búa yfir samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• hafa reynslu af miðlun fræðslu og gerð fræðsluefnis 
• hafa metnað til þjónustu við útivistargesti skóganna
 
Verkefni:
• Vinna að bættri umgengni og umhverfisvitund um skóginn og  
 lífríki hans á félagssvæðunum
• Fagleg umsjón með skógunum
• Áætlanagerð skógræktar á starfssvæðum félagsins
• Verkstjórn grisjunar, gróðursetningar og úrvinnslu  
 afurða skóganna
• Starfa með sjálfboðaliðum og samtökum á útivistarsvæðunum
• Starfa að menningar- og fræðslustarfsemi félagsins
• Miðlun fræðslu og gerð fræðsluefnis

Umsóknarfrestur er til 20. maí. 

Umsóknir skal senda til Skógræktarfélags Reykjavíkur, merkt  
Helgi Gíslason, Elliðavatn 110 Reykjavík eða á netfangið  
helgi@skograekt.is

Frekari upplýsingar veitir Helgi Gíslason, s: 864-4228  
netfang: helgi@skograekt.is

Skógræktarfélag Reykjavíkur er félag áhugafólks um skógrækt. 
Tilgangur félagsins er að vinna að skógrækt og landbótum fyrir almenning 
í Reykjavík.
Félagið styður við skógrækt einstaklinga, félaga og fyrirtækja.
Félagið veitir fræðslu um skógrækt og gildi skóga í náttúrunni.
Félagið hefur umsjón með skógræktar- og útivistaraðstöðunni í Heiðmörk, 
Esjuhlíðum og víðar.
Félagið framleiðir m.a. jólatré og arinnvið.
Stefna félagsins er að planta 250-300 þús. plöntum á ári í skjólskóga fyrir 
borgarbúa. 
Nýir félagar og sjálfboðaliðar við gróðursetningar eru velkomnir.

www.skograekt.is

F R A M T Í Ð A R S T A R F

Skemmtilegur  
vinnustaður

Vilt þú bætast í hópinn?

Forlagið leitar að jákvæðum og duglegum  
einstaklingi til starfa á skrifstofu fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og geta 
unnið undir álagi.

HÆFNISKRÖFUR

 kostur en ekki skilyrði

 
 samskiptum

 

STARFSSVIÐ

Vinsamlegast sendið  
 

atvinna@forlagid.is 
 

 
trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Hefur þú gaman af bílum?

Sérfræðingar í bílum

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum með þægilegt 
viðmót og ríka þjónustulund. Um er að ræða framtíðarstörf hjá spennandi 
og öflugu fyrirtæki í sókn.

Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.  
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík  
eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir mánudaginn 14. maí.  
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson, þjónustustjóri.

Starfsmaður í verkstæðismóttöku

Starfssvið:
- Móttaka viðskiptavina á þjónustuverkstæði
- Frágangur verkbeiðna
- Reikningagerð
- Tilboðsgerð
- Samskipti við viðskiptavini ofl.
 
Hæfniskröfur:
- Þekking á bílum er kostur
- Hæfileikar í mannlegum samskiptum
- Góð tölvukunnátta
- Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Bifvélavirki fyrir notaða bíla

Starfssvið:
 - Alhliða bifreiðaviðgerðir á notuðum  
   bílum í eigu Bílabúðar Benna
 - Ástandskoðun notaðra bíla
 

Hæfniskröfur:
 - Menntun í bifvélavirkjun
 - Reynsla í bílaviðgerðum
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
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Leikskóladeild 
Lágafellsskóla Mosfellsbæ 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi þar sem 
einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND eru 
höfð að leiðarljósi?

Viljum ráða til starfa við deild 5 ára barna:
• Aðstoðarleikskólastjóra í 100% starf, tímabundið frá 1.ágúst 

nk. til loka næsta skólaárs.

Æskilegar menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Ed gráða í leikskólakennarafræðum
• Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun 
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar

Leikskólakennara eða uppeldismenntaðan 
starfsmann frá og með 1.júní nk. í 100% starf.

Æskilegar menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Ed gráðaí leikskólakennarafræðum eða önnur uppeldis-

menntun sem nýtist í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð færni í samskiptum

Upplýsingar um starfið veita Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 
síma 525-9200 eða  896-8230 og Sesselja Gunnarsdóttir 
deildarstjóri í síma 525-9200 eða 899-7117. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2012.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

  

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Vélvirki / Vélstjóri óskast 
til starfa hjá Volvo atvinnu-

tækjasviði Brimborgar 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 

Megin hæfniskröfur 

Nánari upplýsingar 

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

Reynslu
bolti

     Reykjavíkurborg 
              Skóla- og frístundasvið 

 

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Norðlingaskóla. 
Skólinn er heildstæður grunnskóli með rúmlega 400 nemendur á komandi skólaári og um 70 starfsmenn. 

Stefna og starf skólans grundvallast á því lífsviðhorfi að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann megi þroskast 
og dafna á eigin forsendum og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og lífsglaður einstaklingur. Áhersla er á 
samkennslu árganga og að starfsfólk skólans vinni í teymum. Skólinn leggur áherslu á að vera í nánum tengslum við 
grenndarsamfélagið.  

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og góðri fagþekkingu á skólastarfi og skólaþróun. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að: 
 Vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar 

stefnu skólans innan ramma laga og reglugerða og í 
samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu 
Reykjavíkurborgar. 

 Vera staðgengill skólastjóra og bera ábyrgð á og 
stjórna daglegri starfsemi skólans í samstarfi við 
hann.  

 Hafa í samráði skólastjóra umsjón með starfs-
mannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun, 
starfsþróun o.fl.  

Menntunar og hæfniskröfur: 
 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. 
 Viðbótarmenntun í stjórnun æskileg eða 

kennslureynsla á grunnskólastigi. 
 Reynsla af faglegri forystu á svið kennslu og 

skólaþróun. 
 Færni og metnaður til að leita leiða fyrir framsækið 

skólastarf. 
 Lipurð og færni í samskiptum. 

 Vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.  
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf umsækjanda, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, 
upplýsingar um þátttöku umsækjanda í framsæknum verkefnum og skólaþróun og annað sem málið varðar. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2012. 

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf.  Nánari upplýsingar veita Sif Vígþórsdóttir skólastjóri í síma 411-7640 eða 664-8445 eða Ellert Borgar 
aðstoðarskólastjóri í síma 411-7640 eða 664-8446. Athygli umsækjenda er vakin á heimasíðu skólans www.nordlingaskoli.is. 

Staða aðstoðarskólastjóra Norðlingaskóla 
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ÍSLENSK ÆTTLEIÐING LEITAR  
AÐ FULLTRÚA Á SKRIFSTOFU 
Í starfinu felast almenn skrifstofustörf, frágangur skjala 
og samskipti við erlenda tengiliði og félagsmenn á 
íslandi

Hæfniskröfur: 
Leitað er að starfsmanni með háskólapróf og áhuga á 
málefnum félagsins. 
Tölvukunnátta þarf að vera góð. Hæfileiki til að tjá sig 
í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði og  
kunnátta í frönsku eða spænsku er kostur. 
Mikilvægt er að viðkomandi sé fær í samskiptum.

Umsóknum skal skila til isadopt@isadopt.is  
fyrir 9.maí 2012.

Íslensk ættleiðing er frjáls félagasamtök sem vinna að því að aðstoða þá 
sem vilja ættleiða börn af erlendum uppruna og stuðla að velferð  
kjörfjölskyldna með áherslu á að hagsmunir barnsins séu ávallt í fyrirrúmi. 
Starfið tekur mið af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, HAAG  
samningnum um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu á milli 
landa og siðareglum EurAdopt og Nordic Adoption Council.
Félagið er rekið á hagnaðarsjónarmiða.

Debet er vaxandi fyrirtæki sem sinnir ráðgjöf til fyrirtækja og ein-
staklinga ásamt því að hafa umsjón með bókhaldi og bakvinnslu 
fyrir fjölda fyrirtækja,  innlendra sem erlendra. Við leitum að sam-
starfsfólki sem fellur vel að liðsheild okkar – Ert það kannski þú?  
Fyrirspurnum er ekki svarað í gegnum síma en umsóknir með 
ferilskrá sendist á netfangið debet@debet.is fyrir 14. maí.

Við leitum að kraftmiklu 
og framúrskarandi  
starfskrafti – ert það þú? 

Við hjá Debet leitum að góðum starfskrafti:

Nóatún 17 105 Reykajvík www.debet.is

Símavarsla og skrifstofustörf
Starfslýsing 
• Samskipti og móttaka viðskiptavina.
• Símsvörun.
• Aðstoð við færslur bókhalds og skönnun reikninga.
• Umsjón með innkaupum.
• Önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur
• Góð framkoma, rík þjónustulund og lipurð í mannlegum sam-

skiptum 
• Þekking og áhugi á bókhaldi.
• Góð kunnátta í Excel og Microsoft Office.
• Góð kunnátta í ensku, bæði skrifað mál og talað.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og nákvæmni í 

vinnubrögðum.

Múlardío ehf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á TETRA, fjarskiptabúnaði ýmis konar 
ásamt flotastýringarkerfum. 

Okkur vantar metnaðarfullan vanan starfsmann 
sem allra fyrst til sumarafleysinga, hugsanlega 
jafnframt til lengri tíma við ísetningar á þeim 
tækjabúnaði í bíla sem við þjónustum. 

Umsóknir: 
Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið: 
kalli@mularadio.is

Múlaradíó ehf. óskar eftir 
starfsmanni.

Vanur bifvélavirki
Bifreiðaverkstæði óskar eftir vönum bifvélavirkja 

í almennar viðgerðir. 
Þarf að hafa góða þekkingu á þýskum bílum.   

Umsóknir sendist á sigurdurbjorgvin@simnet.is

FLUGVIRKI 
ÓSKAST

FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA FLUGVIRKJA OG  
AÐSTOÐARMANN til starfa í viðhalds-
stöð félagins á Reykjavíkurflugvelli.   
Við leitum að öflugum samstarfsmönnum í 
frábæran hóp fagmanna sem sinna  
fjölþættum og krefjandi verkefnum.

WWW.FLUGFELAG.IS
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Umsóknarfrestur er til 13. maí 2012.  
 
    Tekið er við umsóknum í  
gegnum  heimsíðu félagsins  
WWW.FLUGFELAG.IS.

HÆFNISKRÖFUR:
Iðnmenntun æskileg ásamt lyftaraprófi, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, góðir samskiptahæfileikar, 
jákvætt hugarfar, samviskusem og handlagni, bílpróf, reglusemi og árvekni.

STARFIÐ:
Aðstoð við flugvirkja í viðhaldsstöð, þrif á flugvélum, umsjón og frágangur verkfæra, viðhald og þrif í flugskýli.

AÐSTOÐARMAÐUR FLUGVIRKJA

HÆFNISKRÖFUR:
Hafa lokið námi í flugvirkjun frá viðurkenndum skóla, heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki, góðir 
samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar, dugnaður og áhugi á að takast á fjölbreytt starf og krefjandi 
verkefni. Reglusemi og árvekni. 

STARFIÐ:
Öll störf sem að starfsgreininni lúta og heyra undir viðhaldsdeild félagsins.

FLUGVIRKI

Fasteignasali
Fasteignasalan Bær leitar að fasteignasölum eða sölu-
fulltrúum með reynslu af fasteignasölu til starfa.
Góðir tekjumöguleikar fyrir öfluga starfsmenn.

Á Fasteignasölunni Bæ starfa 8 löggiltir fasteignasalar og 9 sölufull-
trúar. Heimasíðan er fasteignasalan.is
Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson s. 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS



SJÚKRAHÚSIÐ  
VOGUR

Sjúkraliðar
Laus er staða  sjúkraliða frá  
1. ágúst n.k. við Sjúkrahúsið Vog 

Upplýsingar veitir:
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri,
Sími: 824 7615 netfang: thora@saa.is

Í Grindavíkurbæ eru 13 einbýlishús, 5 parhús og
atvinnuhúsnæði í byggingu og töluverð eftir-
spurn eftir lóðum.

Dæmi um lausar lóðir:
Einbýlishúsalóðir í Efrahópi og Austurhópi.
Raðhúsalóðir í Norðurhópi og Miðhópi.
Jafnframt eru lausar fjölbýlishúsalóðir, atvinnu-
húsnæðislóðir og verslunar- og þjónustulóðir.

Dæmi um einbýlishúsalóð í Grindavík,
Efrahóp 7: Stærð lóðar 890m2 og bygginga-
reitur 325m2. Gatnagerðargjöld og bygginga-
leyfis- og þjónustugjöld samtals 3,5 millj. kr.

Nánari upplýsingar
gefur byggingafulltrúi í
síma 420 1100.
www.grindavik.is

Grindavík er 2850 manna bær sem hefur vaxið hratt í seinni tíð og er aðeins í
50 km fjarlægð frá Reykjavík. Hér eru ýmis atvinnutækifæri í sjávarútvegi,
þjónustu og ferðaþjónustu. Hér er vel hlúð að leikskólum og grunnskóla.
Grindavík er vinsælasti ferðamannastaður landsins enda Bláa lónið í anddyri
bæjarins. Grindavík er fjölskylduvænn bær og státar af kraftmiklu íþróttastarfi
allt frá yngri iðkendum og upp í þá eldri. Hér er glæsilegur 18 holu golfvöllur.
Mannlíf í bænum er fjölskrúðugt og öflugt, bæjarhátíðin Sjóarinn síkáti er
okkar stolt, hér líður okkur vel.
Sjá nánar á www.grindavik.is og www.visitgrindavik.is • grindavik@grindavik.is

Ertu að leita að lóð á
hagstæðu verði?

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2011/2012 sbr. reglugerð um 

úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  
nr. 1182, 21. desember 2011

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta 
til fiskiskipa fyrir:
Vesturbyggð (Patreksfjörður) 
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlu-
tunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. 
auglýsingu nr. 407/2012 í Stjórnartíðindum

Höfn í Hornafirði
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði 
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig 
aðgengilegar.   
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2012.

Fiskistofa, 4. maí 2012.

Ný útboð í auglýsingu hjá 
Reykjavíkurborg:

• Breiðagerðisskóli, breytingar og endurbætur, 
 austurálma nr. 12810.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.
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Verkið er hluti af stækkun og endurbótum á grunnskólabygg-
ingum í Fjallabyggð, sem skipt er í nokkra framkvæmdáfanga.  
Núverandi skólabygging er frá 1950 og er á tveim hæðum 
samtals um 1090 m².  Húsið er steinsteypt og flestir innveggir 
eru steinsteyptir. Helstu verkþættir útboðsins eru rif  og hreinsun 
steyptra veggja og gólfa, uppsetning hjólastólalyftu, breyting 
á snyrtingum, skógeymslum, ræstiaðstöðu og skólastofum í 
húsinu.  Endurnýja þarf gólfefni, innihurðir,lagnir, loftræstingu, 
raflagnir og málning innanhúss. 

Verkið skal unnið frá 7. júni og því skal vera lokið eigi síðar 
en 27. ágúst 2012.

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 3.500 á bæjarskrif-
stofum Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580, Siglufirði frá og með 
mánudeginum 7.  maí 2012 klukkan 14.00.  Tilboðin verða op-
nuð hjá deildarstjóra tæknideildar Fjallabyggðar miðvikudaginn 
16. maí 2012 klukkan 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Útboð
Fjallabyggð óskar eftir 
tilboðum í endurbætur og 
breytingar á grunnskóla 
Fjallabyggðar við Tjarnarstíg 
3 í Ólafsfirði.  

ÚTBOÐ
FLUTNINGAR INNANLANDS
Ísaga ehf. óskar eftir tilboði í flutning innanlands 
á tengivögnum með fljótandi gasi fyrir tímabilið 
1. janúar 2013 – 31. desember 2016.

Helstu magntölur á ársgrundvelli 
Heildarakstur 170.000 km
Fjöldi lestana 700
Fjöldi losana á ári 1.250

Útboðsgögn verða afhent frá og með þriðjudeg-
inum 8. maí n.k. hjá verkfræðistofunni EFLU hf.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 
22. maí n.k., kl. 14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

EFLA verkfræðistofa  
Höfðabakki 9 • 110 Reykjavík 
Sími: 412 6000 • www.efla.is

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILI MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

      Gifsveggir
 Dúklagnir
 Loftstokkar
 Lampar og ljós
 Rafstrengir-taugar

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. febrúar 2013.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir 
Karl Ásgrímur Ágústsson - karl@thg.is. Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk frá 
kl. 10:00 mánudaginn 7. maí n.k. á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

850
2.800
1.860

680
5.600

m²
m² 
kg
stk
m

Mosfellsbær, óskar eftir tilboðum í innanhússfrágang vegna byggingar á nýju 
hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. Verkið nær til að gera húsið fullfrágengið 
að innan.

Stærð hússins þegar það er fullbyggt er 2.268 m².

Útboð nr. 20085
OAK -105 Fljótsdalsstöð
Umhirða vega og svæða 
Fljótsdalsstöðvar 2012

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í umhirðu vega 
og svæða Fljótsdalsstöðvar 2012 í samræmi við 
útboðsgögn nr. 20085,OAK-105.

Verkið felst í að sinna hefðbundinni viðhaldsvinnu 

á rekstrarsvæði Fljótsdalsstöðvar, opna vegi og 

slóða að vori, lagfæra úrrennsli og hreinsa snjó 

frá mannvirkjum ásamt því að lagfæra það sem 

aflaga hefur farið. Yfirfara og laga upplýsinga- og 

umferðarmerki, snjóstikur, vegræsi, vegrið, hellulögn 

og hleðsluveggi. Gera við slitlög, hreinsa og lagfæra 

grjótvarnargirðingu utan í Kárahnjúk og sinna öðrum 

tilfallandi verkefnum. 

Helstu magntölur eru:
Tímavinna verka- og iðnaðarmanna 90 klst

Tímavinna vinnuvéla 165 klst

Tímavinna vörubifreiða 68 klst

 

Vinnusvæðið er í um 600 til 800 metra hæð yfir 

sjávarmáli. Verkbyrjun ræðst af því hvenær fært er 

á svæðið, en verktaki þarf að hefja vinnu um leið og 

fært er. Verklok eru að ári.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með 

þriðjudeginum 8. maí n.k. gegn óafturkræfu gjaldi kr 

5.000 fyrir hvert eintak. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar, 

innkaupadeild, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir 

klukkan 14:00 föstudaginn 25. maí 2012, þar sem 

þau verða opnuð og lesin upp að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

Í tilefni af 150 ára afmæli Akureyrarbæjar b st 
listamönnum, innlendum sem erlendum, a  sækja 
um fría mána ardvöl í Gamla skóla í Hrísey, 
mánu ina október e a nóvember 2012. 

Umsóknafrestur er til 31. júlí 2012.

Nánari uppl singar og skilmála er a  finna á 
vefsló inni: www.nordanbal.is/hrisey

Styrkur 
til veru listamanna 
í Gamla skóla í Hrísey



Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900
landmark.is

LANDMARK FASTEIGNASALA - MAGNÚS EINARSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

STÓRT OG RÚMGOTT 317 FM FJÖLSKYLDUHÚS - GÓÐ STAÐSETNING 
- MÖGULEIKI Á 2 AUKAÍBÚÐUM Í KJALLARA / JARÐHÆÐ - GÓÐ KAUP!

OPIÐ HÚS HÁLSASEL 48 - Reykjavík
MÁNUDAG 7. MAÍ KL. 17:30-18:00

Allt að 6 svefnherbergi, stórar stofur. Hægt að hafa tvær auka 
íbúðir, er í dag ein.
Stórt hús með mikla möguleika. Lítur vel út að innan en þarfnast 
lagfæringa að utan. 
Fyrir liggur ástandsskýrsla um hús að utan.  
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu. 
Verð: 53,9.-millj.
Magnús Einarsson, Löggiltur fasteignasali á staðnum.

OPIÐ HÚS HÓLABRAUT 17 - Hafnarfirði
SUNNUDAG 6. MAÍ KL.15:00-15:30
Mjög snyrtileg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 2.hæð ( 1.pallur ).
Íbúðin er á góðum útsýnisstað í Hafnarfirði,  rúmgóðar flísalagðar suður-svalir.
Verð: 22.3.- millj.
Sveinn Eyland, Löggiltur fasteignasali á staðnum.

OPIÐ HÚS HLÍÐARHJALLA 25 - Kópavogi
SUNNUDAG 6. MAÍ KL. 14:00-14:30
Um er að ræða einstaklega fallegt 254,8 fm einbýlishús, auka íbúð með 
sérinngangi. Eignin er vel staðsett innarlega í botnlanga, verönd sem snýr í suður. 
Frábært útsýni. 
Verð: 78,9.- millj.
Þórarinn Thorarensen, Sölustjóri á staðnum.

OPIÐ HÚS FUNAFOLD 5 - Grafarvogi
SUNNUDAG 6.MAÍ KL.16:00-16:30
Um er að ræða vel skipulagt einbýlishús 154.4 fm á einni hæð þ.a. er sérstæður 
bílskúr 29.5 fm. Húsið stendur á vel gróinni 759 fm lóð, suðurgarður með hellu-
lagðri verönd að hluta. Garðhús.
Verð: 40.9.- millj.
Sveinn Eyland, Löggiltur fasteignasali á staðnum.

OPIÐ HÚS DYNSÖLUM 10 – Kópavogi
SUNNUDAG 6. MAÍ KL. 13:00-13:30
Falleg 4ra herbergja. 125 fm íbúð á frábærum stað í Salahverfinu. Göngufæri 
í skóla, leikskóla, heilsugæslu, apótek, verslun, sundlaug og fleira.Íbúðin er á 
2.hæð í viðhaldslitlu húsi.  Afar vel skipulögð íbúð í litlu fjölbýli.
Verð: 33,3 milljónir
Sigurður Samúelsson, Löggiltur fasteignasali á staðnum. 

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Bergur  
Steingrímsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Sveinn  
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Júlíus  
Jóhannsson

 sölufulltrúi  
sími 823 2600

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286



Algjörlega nýuppgert 134,7fm 4-5 herb.parhús á 1 hæð ásamt 
20,7fm bílskúr, samtals : 155,4fm. Eignin er laus til afhendingar 
strax. Sölumaður verður að staðnum. V-44,9millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 14:00-15:00

Hraunbær 91 – 110 Rvk.

Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson
Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.isLaugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www 101 is • 101@101 is

OPIÐ HÚS

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600
Fax 520 2601

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
6. MAÍ  FRÁ kl. 14.00 til 16.00
Sérlega falleg og vönduð 120,1 
fm efri sérhæð í fjórbýli á 
góðum stað fremst á Völlunum. 
„Sérinngangur“. Verð 32,7 millj. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  Falleg 
eign á góðum barnvænum stað, 
stutt í alla þjónustu s.s. skóla, leik-
skóla, verslun og góðar gönguleiðir 
í hrauninu. Gísli (849-0986) tekur á 
móti gestum.   

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
6. MAÍ  FRÁ kl. 14.00 til 16.00
Falleg og vel með farin 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð í 
litlu fjölbýli ásamt sér bílskúr. 
Verð 28,5 millj.  Eignin getur 
losnað fljótlega eftir kaupsamning. 
Heildarstærð eignar er 123,2 fm 
sem skiptist þannig að íbúðin og 
geymsla er 103,7 fm og bílskúr 19,5 
fm. Þrjú svefnherbergi. Logi  
(895-1255) tekur á móti gestum.  

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
6. MAÍ  FRÁ kl. 14.00 til 16.00
Fallegt töluvert endurnýjað 146,9 
fm einbýli á þremur hæðum. Verð 
33,9 mill.  Frábær staðsetning 
innst í botnlanga með fallegu 
útsýni.  Eignin er töluverð endur-
nýjuð bæði að utan og innan,  þrjú 
svefnherbergi. Laust fljótlega eftir 
kaupsamning. Sverrir (697-8324) 
tekur á móti gestum. 

DAGGARVELLIR 7  Í HAFNARFIRÐI

DOFRABORGIR 38 Í REYKJAVÍK

MERKURGATA 12 Í HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar og myndir:  http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/236904/

Nánari upplýsingar og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/238529/

Nánari upplýsingar og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/236904/

TIL SÖLU 

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við 
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta

Ásett verð 8 millj
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

 Ísak 
gsm 822-5588  

isak@tingholt.is

Jónas Örn 
Jónasson 

hdl og löggiltur 
fasteignasali. 

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Vorum að fá í einkasölu Jörðina Álfsstaðir sem  er staðsett um 30 km 
frá Selfossi með heimkeyrslu frá Skálholtsvegi. Fjarlægð frá Reykjavík 
er um 90 km. Stærð jarðarinnar er u.þ.b. 400 hektarar, þar af er 
ræktað land u.þ.b 61 hektari. Landið er grösugt og útsýni frábært til 
allra átta. Á jörðinni er íbúðarhús á tveimur hæðum og útihús.  
Þeir sem hafa áhuga hafi samband við Ísak í síma 822-5588 eða 
isak@tingholt.is

35 ára
JÖRÐIN ÁLFSSTAÐIR Í SKEIÐA- 

OG GNJÚPVERJAHREPPI.

AUÐVELD KAUP.  YFIRTEKIN TVÖ LÁN FRÁ LÍFEYRISSJÓÐI 
VERSLUNARMANNA UPPÁ 23,6 M GREIÐSLUB. Á MÁN 112.000.- 
MISMUNUR 1,4 M SEM GERIR UM 5% AF KAUPVERÐI.
Mjög snyrtileg og góð 92,6 fm.  íbúð á jarðhæð í fjórbýli. Sér inngangur. 
Hér er um að ræða bjarta og mjög snyrtilega eign, húsið að utan  er í góðu-
standi. Verð 25 millj. Sölumaður : Edda sími 864-2344 

Opið hús sunnudaginn 6 maí, milli kl. 14.00 -14.30

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Goðheimar 22 - Reykjavík

OPIÐ HÚS

Hágæða fasteignir 
til sölu við einn vinsælasta og eftirsóttasta 
golfvöll Spánar í dag, Las Colinas!
Einnig til sölu úrval annarra fasteigna á Torrevieja svæðinu.
Aldrei verið eins hagstætt að kaupa fasteignir á Spáni! 
Skoðunarferð til Spánar 16.–23. maí næstkomandi. 

Kynnið ykkur málið hjá Spánarheimili 
Suðurlandsbraut 22, Sími 530-6502
info@spanarheimili.is, www.spanarheimili.is

Verð pr mann

 kr 49.900
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BÍLAR &
FARATÆKI

SKODA Octavia ambiente combi. Árgerð 
2007, ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.103618.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Landrover RangeRover Sport 
Subercharged 03/2008 umboðsbíll ek 
63 þ.km Bíll hlaðinn aukabúnaði ma 
hvitt leður rosalega flottur ! Verð 8.9 
mil. skipti möguleg !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KTM 990 Adventure með ABS 
bremsum. Frábært ferðahjól. 3 vikna 
afgreiðslutími. Tilboðsverð: 2.299.900,- 
Aðeins 1 hjól eftir á þessu verði.

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

M.BENZ G gl450 4matic. Árgerð 2007, 
ekinn 59 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 8.900.000. Rnr.147560.

HONDA Cr-v i-v-tec 150 hö. Árgerð 
2004, ekinn 141 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Rnr.110374.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Subaru Legacy Árgerð 2005, ekinn 
131þ.km, ssk. Einn eigandi o.s.frv.. Er á 
staðnum. Verð 1.490.000kr. Raðnúmer 
152812. Sjá nánar www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

VW Touareg v6. Árgerð 2007, ekinn 
95 Þ.KM, DÍSEL, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.204952.

SUBARU Impreza aero. Árgerð 
2008, ekinn aðeins 16 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.200.000. 
Rnr.102878.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

PEUGEOT 508 SW DISEL 12/2011, ekinn 
9 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, rosaflottur 
bíll. Verð 4.990.000. Rnr. 322138 á 
www.bilalind.is - Bíllinn er ekki á 
staðnum en eigandinn er snöggur að 
koma og sýna hann!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 
DISEL 09/2006, ekinn 104 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, 20” felgur, skjárinn ofl. Verð 
5.990.000. Raðnr. 322117 - Jeppinn 
vinsæli er í salnum!

BMW 630 M útlit. 05/2005, ekinn 
83 Þ.km, sjálfskiptur, leður, M6 felgur, 
M6 stuðari og sílsar, Active steering. 
Verð 5.890.000. Raðnr.284412 - Bíllinn 
fallegi er í salnum, þig langar í hann!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

M.BENZ Vario 614d 4x2. Árgerð 2003, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Lækkað 
verð 4.950.000. komdu og skoðaðu 
þennan, er á staðnumRnr.204428.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

Til sölu LMC Lord Ambassador 
2007 Sólarsella markísa m/hliðum 
sjónvarp,CD,hjólagrind og margt fl. 
Einstaklega vandað hús er eins og nýtt.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í 

ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

LMC Munsterland 535. Árg 1990 - 2 
rúm - Eins og nýtt! Sjón er sögu 
ríkari Verð 1.490þ. Rnr.154984. ÓSKUM 
EFTIR FERÐAVÖGNUM Á SÖLUSKRÁ 
OG Á STAÐINN. www.hofdabilar.is

HONDA CBR 1000 RR Árg. 2007, 
ekinn 15 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.250þ. lán 350þ. Rnr.154972. ÓSKUM 
EFTIR ÖLLUM TEGUNDUM HJÓLA Á 
SÖLUSKRÁ OG Á STAÐINN. www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

BMW M5 E60. Árgerð 2005, ekinn 136 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 7,9mkr. 
Tilboðsverð 6.500.000. Raðnr. 117378 
- Sportarinn er í salnum, komdu og 
sjáðu!

CHEVROLET CORVETTE COUPE Árgerð 
2005, ekinn 89 Þ.km, sjálfskiptur, 
skoðar ýmis skipti! Verð 6.900.000. 
Raðnr.211720 Kagginn er í salnum!

M.BENZ ML320CDI Árgerð 2008, ekinn 
61 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður lúga 
ofl. Flottur bíll! Verð 6.990.000. Raðnr. 
310072 - Glæsilegi jeppinn er í salnum!

M. BENZ E 200 CGI COUPE BLUE-
EFFICIENCY 01/2011, ekinn 17 þ. 
km, glertoppur, sjálfskiptur. Verð 
10.750.000. Raðnr. 282196. Fyrsti 
bíllinn á Íslandi til sýnis á staðnum! 
HÖFÐAHÖLLIN ehf. Funahöfði 1, s. 
567-4840.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2008, 
ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.790. Einn eigandi frá upphafi 
Rnr.112411.

BMW 318i s/d e46. Árgerð 2004, 
ekinn 104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.Fallegur og vel með farinn 
umboðsbíll Rnr.112023.

LAND ROVER Freelander 2 s. Árgerð 
2007, ekinn aðeins 53 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.190.Gull fallegur og 
vel með farinn bíll Rnr.217460.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Allar  
smáauglýsingar  
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Fasteignir

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

220 fm glæsilegt 
sumarhús m. steyptum 
kjallara og hæð þar 
ofan á ásamt svefnlofti.  
Þrjú stór svefnherbergi 
og baðherbergi með  
tengi f. þvottavél.  

Stofa og eldhús eru í stóru opnu rými, frábært útsýni. V. 36 mill.  

Uppl og leiðarlýsing,  Jón Rafn S: 695-5520

Kiðjaberg, lóð 121
Opið hús sunnudaginn 6. maí á milli kl. 14-16.

OPIÐ HÚS

Fallegt 56 fm sumarhús ásamt um 6 fm útihúsi í 
Eyrarskógi í Svínadal.  Í húsinu eru tvö herbergi 
auk rúmgóðs svefnlofts.  Útsýni yfir Eyrarvatn 
og Vatnaskóg.  Húsið hefur fengið gott viðhald 
í gegnum tíðina.  Lóðin er eignarlóð og er mjög 
rúmgóð með góðri aðstöðu fyrir bíla, tjöld og vag-
nhýsi.  Fallegur gróður allt um kring. Aðeins um 45 
mínútna akstur frá Reykjavík

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í síma 
896-2312

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MAÍ 
FRÁ KL. 12. 00 – 17.00. 

EYRARSKÓGUR 24

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

2ja til 3ja herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi

Stærð eignanna er frá 73 – 128 fm, þrjár íbúðir á hæð

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

Örfáar íbúðir eftir!

            Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum Mikluborgar í síma 569 7000

Lindargata 35, 101 R
Opið hús á mánudag frá kl. 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS
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Diesel
Citroen C5 1.6 diesel árg. 2005 ekinn 
152 þ. km 5 gíra skoðaður 2013 ný 
heilsársdekk meðaleyðsla 4.5-5 
snilldarbíll verð 1.170.000- Uppl. hjá 
Toyota Selfossi S. 4808000.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og 
skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Citreon Xzara Picasso ‘01. Ekinn 137Þ. 
Skoðaður 2013.Góður og traustur 
fjölskyldubíll, vel með farin, þarfnast 
smávægilegs viðhalds. verð 350Þ. 
S.8617102.

Toyota Aygo ‘06 ek. 68 þús. álfelgur, 
dökkar rúður, vindskeið. Glæný 
sumardekk ákv. 350þ. Verð 990 þús. 
s. 898-7410.

Jeep SRT8-el Diablo
Diablo intuned vél, ekinn 13.500.þ. 
Árg’07. DVD spilari og nýtt Rockford 
fosgate surround bassakerfi. Ásett 
4.790 þ. kr. Skoða skipti. S. 663-5764

DIESEL
Gullfallegur Benz ml 320, með öllu og 
í toppstandi, ekinn 93.000 07. Verð 6,5 
millj. uppl. í s. 615-1680.

Til sölu Honda Jazz, árgerð 2007, ekinn 
76þús., sjálfskiptur, rauður og er alveg 
brilliant í snattið:) Ekki missa af þessu 
eintaki...verð 1190þús. staðgreitt.

Til sölu VW Transporter húsbíll árg.’85. 
Dísel, sjálfsk. Vökvast. Uppl. í s: 893 
8838. verð 800þ.

Tilboð Galoper 290.000.-
stgr

Galloper árg. 1999 DISEL ekin 
240,000 ný sk.13 beinskiptur 7 manna 
V:290.000 stg. fallegur og góður bíll 
uppl. í síma 895-8873.

Til sölu yaris árg.’99 ek.145þús., góður 
bíll. Verð450þús. s. 6926119.

Skiltabíll
Renault Midliner árg. 1996 ekin 
140,000 Dísel. Beinskiptur Tilvalið til 
að selja auglýsingar á. Verð er misjafnt 
getur verið allt að 90.000 fyrir vikuna. 
Verð á bílinn er 690,000 uppl. í síma 
895-8873.

Toyota Hilux til sölu, árg.’99. 35”dekk. 
Ek.253 þús. Verð 1.200 þús. Uppl. 
862-1390.

Honda Accord Type-S, árg. 2005, ek. 
88 þús. 191 hp. Beinsk. Mjög vel með 
farinn. Verð 1750 þús. Uppl. í s. 897-
8407 Magnús.

Til sölu Skoda Superb 1,8T skoðaður 
‘13. Árg 10/2006 ek.190 þús. Verð 
1.090 þús s.8677681

Sparigrís
Polo árg 1999 ekin 100.Þ ný sk.13 ný 
tímareim og vatnsdæla, beinsk. verð 
330,000 uppl. í síma 895-8873.

Til sölu Toyota Avensis. ‘99 árg.. Ekinn 
148000 km sjálfskiptur 1800 lítið slitinn 
og mjög vel með farinn. Nýskoðaður 
2013 Gott eintak. Verð 580.000 þús. 
Upplýsingar: 6592961 og 8479765, 
enginn skipti.

Lexus IS350 Luxury 2007 árg. Ekinn 
58þ.km., 307hö, sjálfsk, leðursæti 
með hita og kulda, minni í sætum, 
topplúga, bluetooth, snertiskjár, gps, 
fjarlægðarskynjarar, bakkmyndavél, 
lykillaust aðgengi ofl. Áhvílandi 3,5m. 
Staðgreitt 4,9m. Myndir á x5.is , 
s.8982001.

Ford Mustang blæju til sölu árg. ‘05. 
Ek. 40 þús. Verð: Tilboð! 2.3 mil. S: 
896 1974.

VOLVO V-70
Til sölu árg. 2003 ekinn 92þ.km. vel 
með farinn, verð 1680þús. s. 698 5358.

Toyota PRIUS hybrid ek. 49þ. árg.’05 
ssk Sk.2013 V.1850þ. Engin skipti Uppl. 
840 5509 Guðm.

Passat Highline 12/06 (árg. ‘07) 2.0 
Dísel, ek. 80þ. Leður, sjsk, toppl., 17” 
dekk. Verð 2.750 þús.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Mazda 3 ‘04., sjálfsk. Ek. 48 þús. 105 
hest, topplúga, reyklaus, tjónlaus. 1390 
þús. S. 6611641.

Mitsubishi Pajero disel árg. 2001. Ek. 
172 þ. Góður bíll. V. 1300 þ. S. 821-
3770.

Mitsubishi Pajero Pinin blár/grár Ek. 
88þ.bensín, Árg. 2002 sjálfs. 4WD. 
Tilboð óskast. Uppl. Í síma 691-0729.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Íslandavagninn LMC 720, ‘08, lítið 
notað, frábært kojuhús. Með öllu, 
sólarsella, euromover, fjarst. rafm. 
fætur, alde m/golfhita, 2 x rafgeymar, 
grjótgrind, markísa. V. 4.190 þús. S. 
858 0410.

Ford Explorer XLT 4.0 árg. ‘06 til 
sölu. Ek. 110 þ.km, dráttarb, álf. ofl. 
TILBOÐSVERÐ: 1.890 þús. kr. Uppl. í 
s. 898 6217.

SUBARU OUTBACK XT TURBO 250 hp. 
2-2006 ekinn 92 þ.km. Ný dekk, 6 diska 
spilari, leður, topplúga, dráttarkrókur. 
Verð 2.990 þús.

Ford Explorer 7 manna Árg.’02 5 dyra/
Topplúga, ek.152.þ. Bensín 4015 cc. 216 
hö. Pluss áklæði V:1.090þ. S.664-1085. 
Bein sala/skipti á ódýrari/fellihýsi

Ford F350 LARIAT Fx4 árg.’05, ekinn 
105þ.km. Disel, ssk, skoðaður ‘13. Ný 
dekk. Ásett verð 2.450þús. s. 8649402.

Land Cruiser 90, árg. ‘97. Ek. 228 þ.km. 
Gott viðhald. Verð 1 millj. S:893-4246.

MMC Pajero 2,5tdi ‘96 ekinn rúml. 
300þ.km. Fínn í útivistina. Verðh.330þ.
kr. Ómar 8600400

Ford Exlorer XLT árg. 2007, sjálfskiptur 
4x4, 7 manna, ekinn 100 þús. 17” 
ný heilsársdekk, dráttarkúla, þakbogar, 
gangbretti o.fl.Verð tilboð kr. 2.690.000, 
gott 90 % lán kemur til greina. Simi 892 
5553.

Huyndai Getz GLS. Árgerð 2005 ekinn 
89.000. Sumar- og vetrardekk. Ásett 
verð 990.000, tilboð 790.000 stgr. 
Upplýsingar í síma 695 7547.

Til sölu Scania kutter húsbíll árg. ‘85 
mjög góður bíll. Tilboð óskast. 866-
6068 og 692-8188.

WV Bora árg. 2000, ek. 175 þús., 
450.000 kr. Opel Astra árg. 2000, ek. 
135 þús., 460.000 kr. Sími: 8469971.

Opel 2Afira 2.0 TDI Skoðaður’13, árg’01 
ek200þús verð 360þús. s. 8677681

Subaru Forester ‘00 Til sölu þarfnast 
lítillar lagfæringar verð 350þ. S: 898-
8852.

Honda Jazz árg. ‘06 Ek.29 þ.km. Bensín, 
sjálfssk. Verð 1490þ. S:896-4040.

Daihatsu Sieron árg.’99 kúpling og 
barki bilað. Tilvalinn í varahluti. Tilb.
óskast S: 8983181.

Toyota Corolla árg.’93. Ný skoðaður, 
ssk. Verð 140 þús. s. 690 0360.

Korando jeppi ‘98, ssk og skoðaður. 
Ekið 138 þús. km bensin.Verð 300 
þús., 6974179.

Svartur Audi A6 í góðu ástandi. Árg. 
04 V. 2.999 þ. Fyrir frekari uppl. S. 
866 9526.

 0-250 þús.

Tilboð 195 þús.
Lancer station 1,6, árg. ‘97, ek. 115 þús, 
Bs. Tilboð 195 þús. S. 866 9274.

VW VENTO SJÁLFSKIPTUR ÓDÝR 
rauður, 97 árg . Ek.190þ. Verð 200 þ. 
Nýskoðaður,smurbók. s.8430626

Peaugeot 407 árg.’97 til sölu, EK 253 
þús. Ásett verð 350þús. tilboð 250þús. 
Uppl. í s. 864 5853.

Go-kart til sölu. Zip grind, Rotax 125cc, 
nýr mótor. Auka dekk og varahlutir 
fylgja, tilbúinn í keppni, í topp standi. 
Verð 220Þús. S.6938164

Subaru Legacy Wagon, árg. ‘97, sjálfsk., 
krókur, nýl. dekk, sk. ‘13, verð 185 þús. 
S: 861-9501.

 250-499 þús.

VW Golf ‘03. Ek. 182 þ. 5 gíra. Ný 
tímareim, vatnsdæla, ný skoðaður, einn 
eigandi. V 490 þ. s. 862 6648.

VW Bora árg. ‘99, ek. 220 þús., nýleg 
tímareim, 5g, bs, sko ‘13. Tilboð 330 
þús. S. 659 3459.

Jeep Grand Cherokee ‘96 til sölu, ekinn 
266 þ. mikið endurnýjaður. s: 699 

67 01.

 500-999 þús.

Skoda Fabia árg’ 06. Ek. 75 þús. Beinsk. 
Góð dekk. Nýskoðaður. iPhone tengi. 
Fjarstýrðar samlæsingar. Verð. 970 þús. 
Egill s. 690 7890

Kia Sportace árg. ‘02, 5g, bs. ek. 
132 þús. Nýleg tímareim, sko 2013, 
dráttarkr., ný dekk. Verð 550 þús. S. 
659 3459.

 1-2 milljónir

benz E 280 cdi 1.250.
Til sölu Mersedes Benz E 280 CDI Disel 
Avantgerde árg. ‘07/2004 ssk. eyðir 
ca 8.l/100 einn með öllu, hann er ek. 
510.þ km. allur ný yfir farin ný skoðaður 
og fæst á 1.250.þ stgr. topp viðhald 
Uppl. í síma 896-5290.

Diesel
Hyundai santa fe 4x4 Diesel, árg. ‘06. 
Bsk. Ek. 154 þús. Topplúga, ný tímareim 
og ný smurður. Verð 1890þús. Skipti 
ath. ódýrari. Möguleiki 75% láni. Einnig 
VW Bora 2002. Uppl. í 899 4009.

Tilboð 1.290.þ stgr.
Til sölu Toyota Avensis árg. 2005 4 dyra 
sjálfskiptur, ek. 155.þ álfelgur, topplúga, 
ásett verð er 1.690þ. fæst á 1.290.þ 
stgr. uppl. í 896-5290.

Tilboð 1.990.þ stgr
Til sölu Land cruiser disel árg. 1999 
ssk. dvd 33” breyttur með 2007 look ( 
ný ljós framan og aftan) ek. 336.þ ásett 
2.690.þ skoða skipti á ódýrari eða stgr. 
tilboð.1.990.þ uppl. í síma 896-5290.
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Mazda RX8 03 til sölu í góðu ást. 
Nýskoð. Sum. og vetr.d. á felgum. Sk 
skipti. 8623310

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‘98-
’03. Má alveg þarfnast smá lagfæringa 
uppl. s. 777 3077.

Óska eftir Volkswagen Caddy dísel. 
Upplýsingar í s. 862-4282. Einnig 
má senda upplýsingar á regnbogi@
regnbogi.is

 Jeppar

Toyota Landcruiser 120 GX 2007 
Diesel 7 manna. Ekinn 53 þ. Listaverð 
5,490þús / tilboð. Uppl. 869 1122.

Patrol 3.0D Turbo árg’00. Ek. aðeins 
129 þús .Mjög góðu ástandi. Verð. 
1.590 þús. S. 616 8599

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Til sölu Ford Transit árg.’08. Stærri vél 
og mjög vel með farinn. s.892 3011

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

 Hópferðabílar

Til sölu góður M.Benz 54 sæta. Verð 3,5 
millj. Sími 893 4246.

 Húsbílar

Húsbíll/sukkari
Ford Econoline 150 302 bensín árg. 
‘88 ekinn 86 þ. mílur ísskápur eldavél 
vaskur tvöfalt púst þarfnast lagfæringar 
og ástar, verð 290.000- uppl. í síma 
861-7600.

Pickup og 5 th Wheel
Fleetwood með svefnpláss fyrir 8 m. 
Árg. 04.Verð 3.4 m. Útdraganlega hlið. 
Ford 350 Pickup með stóli. Árg 03 dísel, 
ek 66 þ km. Verð 2.5 Skoöa öll skipti. 
t.d. húsbíl, bát eða jeppa. Uppl. „svkri@
ismennt.is”

Ford E 350. Bensín árg.’02, innfl. ‘06. 
Upprunal. innrétting með öllu. Í mjög 
góðu ástandi. Ek.74.þús. mílur. Verð 
5.3m. Uppl. í s. 892-1950/ 554-3722.

Til sölu orginal húsbíll lítið keyrður 
í toppstandi, Pleasure way Canada. 
Eikar innréttingar. Fortjald og margt 
fleira fylgir. Verð samkomulag. Uppl. í s. 
5531066 og 8691066.

 Mótorhjól

HONDA VTX 1300S. Mikið af 
aukahlutum. Ekið aðeins 5065 KM. 
Verð kr 1.145.000. Vel með farið. 
Vel með farið YAMAHA PW50 2005 
barnahjól, litið notað. Tvígengishjól 
byrjendahjól fyrir krakka 5-7 ára með 
sídrifi .V.165.000

 Vespur

Piaggo Vespa PX125 árg. 2008 ekið 
2100 KM. Verð 430Þús.

 Fjórhjól

Kymco árg.’ 08, 500cc, götuskráð, ek. 
700km, hiti í handföngum. Verð 850 
þús. S. 892 0565

Polaris 800 Sportsman ‘06 ekið 4500 
km. Kerra, auka dekk, nýr geymir, spil 
o.fl. Ásett 1500 þús. Selst allt á 1 millj.
stgr. S: 665-8256.

 Vélsleðar

Vélsleða/fjórhjólapallur
Nýr, ónotaður pallur úr áli til sölu. 
Passar á flestar gerðir pallbíla. Tekur 10 
mín. að setja á og taka af. Ásett verð 
290 þús. S. 869 1122.

 Hjólhýsi

Til sölu, 5 gata felgur ásamt dekkjum 
undir fellihýsi og tjaldvagna, stærð: 
5,30 x 12. Verð: 15.000 kr. stk. 
Pústþjónusta BJB ehf. Sími: 5651090 
eða piero@bjb.is

Til sölu Hobby Prestig 560 UFE Hjólhýsi 
árg. 2008. Uppl. í síma er 894-1124.

Til sölu á Laugarvatni Hobby 610tem 
hjólhýsi með fortjaldi, stórri verönd og 
c.a 6fm geymsluhúsi og ræktuð lóð. 
Uppl. 697-5748 (Karen) eða 862 1193.

Til sölu Sunlight hjólhýsi. Árg. 2007. 
Með hjónarúmi og kojum, þýskt. Ásett 
verð 2.690 mlj. Lítið notað og eins og 
nýtt. Uppl. 869 1122 Örn.

LMC munsterland mb475 hjolhysi árg. 
‘05 til sölu uppl. s: 898-3620.

 Fellihýsi

Tilboð 890 þús!
Palomino Yerling árg. 2000 11 
fet skoðað 2013 fortjald með dúk, 
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar, 
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220 
rafmagn. Tilboð 890 þús. Uppl. í síma 
861 7600.

Coleman Basyd Fellihýsi til sölu, árg. 
‘02. V. 1450 þ. Uppl. í s. 895-3211.

Til sölu Fellihýsi Fleetwood Allegance 
12 feta 2006 árgerð. Mjög vel með farið 
hús. Upplýsingar í síma 899-6350.

rockwood fellihýsi 2011, 12 fet með 
útdraganlegri hlið. Nánast allur 
aukabúnaður. Gott hús. V. 2790 þ. 
Uppl. í s. 696-6676 & 696-6673.

Til sölu

525 8000
www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11 og BREIÐHÖFÐA (Bílakjarninn)
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VORIÐ ER KOMMIIIÐÐ OOGG 

GRUNDIRNNAR GRRRÓÓAA ..... BÍLALAND
EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINS

BÍLALAND
EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINS

BÍLALAND
EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINSEIN STÆRSTA BÍLASALA 

SUBARU Forester LUX 
Árgerð 2008, ekinn 57 þús. 
Bensín, sjálfskiptur

Rnr. 200568

VW Golf Trendline
Árgerð 2010, ekinn 32 þús. 
Bensín, sjálfskiptur

Rnr. 141178

RENAULT Megane Berline  
Árgerð 2006, ekinn aðeins 57 þús.
Bensín, sjálfskiptur 

Rnr. 101866

2.990 þús. kr.3.590 þús. kr. 1.370 þús. kr.
Nú eru vordagar hjá Bílalandi og planið fullt af notuðum bílum 
á tilboðsverði. Verið velkomin til okkar að gera góð kaup.

Til sölu
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 Fellihýsi

Til sölu lítið notað Talomino Golt 
Fellihýsi árg.’07 með öllu tilbúið í 
ferðalagið, hefur alltaf verið í geymslu 
yfir veturinn. s. 696 3210.

Palomino Yearling 4103 árg. 2008 
til sölu. Er á galvanhúðaðri grind, 
álfelgur, ýtihemlar, rafhleðsla frá bíl, 
svefnjöld, Seglagerðarfortjald, 2ja kúta 
grind, grjótvörn, truma miðstöð, 220 
V, 3ja hellu eldavél , ísskápur o.fl. 
o.fl. Ný yfirfarið af Seglagerðinni og 
er í toppstandi. Hefur alltaf fengið 
góða umhirðu. Áhvíldandi ca. 280 þús. 
Til greina kemur að skipta á góðum 
tjaldvagni. Uppl. í síma 892 2860 .

Palamino 10 fet árg. ‘99 til sölu. Nýr 
hjólabúnaður, nýjar bremsur og nýtt 
fortjald. Uppl. í s. 894 7200.

 Pallhýsi

Travel Lite. Húsin eru í mörgum stærðum 
og henta á flestar gerðir pallbíla. Einnig 
er hægt að hafa hestakerru eða bátinn 
með. Sýningarhús eru á Akureyri og 
Oddagötu 8, Reykjavík. Ferðapallhýsi 
ehf. s. 663 4646.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

Til sölu skotbómulyftari í góðu standi 
uppl. gefur Tóti í síma 893 2000.

 Bátar

Til sölu opinn skemmtibátur undir 
6 metrum. Báturinn er með 3.0L 
innanborðs Mercruiser vél og hældrifi. 
Hámarks ganghraði ca. 45 mílur. Lítið 
notaður og mjög vel með farinn. Ekta 
bátur í allt sjósport.Góður vagn fylgir. 
Verð 2.2 milj., staðgreitt. Uppl. í s 
845-5700.

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Geðveik græja til sölu zodiac pro 
15 harðbotna slöngubátur með 
250 hestafla suzuki v6 four stroke 
utanborðsmótor,kerru,siglingatækjum 
,stereogræjum og miklu fleira sjón er 
sögu ríkari Uppl í síma : 8462798.

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Til sölu Skilsö Arctic skemmtibátur. 
Báturinn er 10 m langur með svefnpláss 
fyrir 4-6. Vél Volvo Penta 310 keyrð 400 
klst. Öll nauðsynleg siglingatæki. Verð 
23 millj.

 Bílaþjónusta

Concept og Meguiar’s - Bónvörurnar 
sem gera bílinn þinn, fallegri, betri og 
verðmeiri.

 Varahlutir

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16.

 terrano 99 í varahluti mikið til og 
daihatsu chareide 96og caddy 01boddy 
6968599

Notaðir varahlutir úr Sub Legacy 96 
USA, Impreza 98, Suzuki Vitara 98, Gr 
Vitara V/6 96, Nissan Micra 01, MMC 
Lancer 99, Galant 02 USA, Renault 
Kangoo 00 og Toy Rav 4 st 02 Uppl. s. 
4371300 / 6925525

 Viðgerðir

Reiðhjóla og 
sláttuvélaþjónustan - 

enginn biðtími !
ENGINN BIÐTÍMI ÖLL REIÐHJÓL LÖGUÐ 
SAMDÆGURS, Tek við öllum gerðum 
af reiðhjólum, og sláttuvélum. Einnig 
aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, 
S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Pawel ræsting 
Öll almenn alþrif BESTA VERÐ fyrir 
teppi, steinteppi og bón á gólf. S. 842 
6522.

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun 
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð. 
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Garðsláttur og 
garðklippingar

fyrir húsfélög og einstaklinga. Fáðu 
verðtilboð. ENGI ehf. Sími 615-1605.

Trjáklippingar, listrænar klippingar og 
önnur vorverk. Ellilífeyrisafsláttur. Tuga 
ára reynsla og skjót þjónusta. Trjámann 
s. 860 4493

 Bókhald

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf 
ehf. Ársreikningar og skattframtöl. 
S.4900095 www.accountant.is

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

Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir 
einstaklinga og rekstraraðila. Fagleg 
þjónusta - hagstætt verð. S 892 5784

 Málarar

Bjössi málari kemur 
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

Málningarþjónusta 
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldri borgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
776 9767

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is. 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

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.

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára 
reynsla í parketlögnum, 
parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Einnig gegnheil 
eik til sölu. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 823 2234.

Hellulagnir/Pallasmíði
Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið 
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Uppl. í s. 896 9819. 
hermann@parketogsmidar.is

 Nudd

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101 
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

Þjónusta
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Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Bílastæðamálun malbiksviðgerðir, 
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna, 
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn 
S 551 4000 www.verktak.is

Þarfnast bílaplanið þrifa 
eða viðhalds?

Við bjóðum upp á eftirfarandi: 
Götusópun 

Gangstéttarsópun 
Þvott á götum, bílastæðum 
og gangstéttum Málun og 
merkingar á bílastæðum 

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 
Grasslátt og umhverfishreinsun

Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 

gamur@gamur.is

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150.

 Til sölu

Sérsmíðaður matarvagn til sölu. Vel 
tækjum búinn. v.3.5m. uppl í 8988641.

Sumarhús og lóð
Til sölu 6000 fm eignalóð á góðum 
stað í grímsnesi ásamt 17 fm gestahúsi 
og 60 fm palli. Rafmagn og rotþrói á 
staðnum og hitaveita komin í hverfið. 
ásamt 20feta gámageymslu. 75 km. frá 
reykjavík. Verð 5,4. Uppl í s. 660-1050

Eldsneytis sparari. 
Hvirfils tæki í bíla!

 SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta 
Virkar! Meiri Kraftur. VERÐ frá 11.900.-
kr. 30 daga skilaréttur. www.snjokedjur.
is Cyclone upplýsingar & tímapantanir 
S: 517-8400 & 868-8000.

ORTO CAR 415 SP II rafskutla til sölu. 
Verð kr. 333.000 Upplýsingar í síma 551 
7171 Bernhard notaðir bílar.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu notaðar þvottavélar, 
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra 
varahluti í flestar gerðir þvottavélar. 
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Lágmúla 9, 
104 Reykjavík
Sími 581 4200

Bíllinn verður sem nýr og verðmeiri! 
- ekki gleyma því - með Concept eða 
Meguiar´s bón- og hreinsivörum. 
Bestu bón í heimi - segja kúnnarnir.

betri bíll
Lágmúli 9 – bakhús
Sími 5 333 999
www.betragrip.is

umfelgun 5.860,-
sumardekk á úrvalsverði.

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

Dalvegi 16b  s: 554-2727

Gardsman
Öryggiskerfi

Sjá nánar á
www.hugna.is

Vortilboð -10%

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir ·  Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna

Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

Bjóðum til sölu þekkta efnalaug með 3 móttökustöðvar. 
Mikill og góður tækjakostur.

Sterkur viðskiptamannahópur. 
Spennandi tækifæri. Blússandi gangur.  

Uppl. gefur:

Þekkt efnalaug til sölu

Fyrirtækjasala Ísl.  S: 520-3500 www.atv.is

Save the Children á Íslandi
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 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Heimilistæki

AEG Ísskápur. Hæð 1,5 m. í mjög góðu 
lagi. Uppl. í s. 863 2069.

 Hljóðfæri

Harmonikur fyrir byrjendur og lengra 
komna. Harmonikugeisladiskar í úrvali. 
Vantar harmonikur í umboðssölu. 
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

 Sjónvarp

42” philips flatskjár til sölu s. 865 2253.

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.

 Fyrirtæki

Ein af betri sjoppum 
borgarinnar 

Til sölu
eigin atvinnurekstur Mikil 
og stöðug velta, bílalúga, 

spilakassar, ís, ofl. 

Eignaskipti koma til greina.
Áhugasamir sendi póst á : 

plan10@simnet.is

HEILSA

 Baðstaðir

Óska eftir að kaupa TRIM - FORMTÆKI 
proffesional 24 blöðku tæki Uppl. í S: 
697-65-67

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Gott nudd - 105 Rvk/
Hlíðar

Bíð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. S. 
894 4817.

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105 
Holtin.

 Námskeið

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

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

 Húsgögn

Tungusófi
Sem nýr tungusófi. Svartur, leðurlíki. 
Gott verð Kr. - 55.000. S. 897-4575.

 Dýrahald

Australian Shepherd hvolpar til sölu, 
bólusettir með ættbók frá HRFÍ. Uppl. 
um gotið á www.reese8.weebly.com 
eða í síma 899 7500.

Íslenski Fjárhundahvolpar
Til sölu 3 hvolpar, 2 rakkar og 1 tík, fædd 
11. desember 2011. Ættbókarfærðir og 
örmerktir. Fallegir hvolpar undan Birtu 
og Stefsstells Hávar. Birta er afkomandi 
Galtanes Greifa og Hávar er sonur 
Eir frá Keldnakoti, glæsilegri og marg 
verðlaunaðri tík. Uppl. s. 864 5853 
islenskirhvolpar.webstarts.coml

Langar þig í hund?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

Snyrtum allar tegundir 
hunda.

Persónuleg þjónusta sem byggir á 
20 ára reynslu. Hundasnyrtistofan 
Hundavinir, Korputorgi sími 533-3332.

Til sölu Poodle hvolpar, tík hvítir. Uppl. 
í s. 896 2114.

African Grey
Talandi, 3ja ára, til sölu með búri. 
Uppl.á : ehalldor@gmail.com eða í S. 
690 0328 & 662 0328

 Fyrir veiðimenn

Silunganet Silunganet
Flotnet, sökknet, netaslöngur. Gott 
verð. Heimavík S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Stúdíóíbúð
Nýlega 20 fm. stúdioíbúð, Dugguvogi. 
Þvottavél, þurrkari og internet fylgir. 
Verð frá 62 þ. S. 824 6692.

3ja herbergja íbúð í 
Hraunbæ

Glæsileg 3ja herb. 92 fm íbúð á besta 
stað í Hraunbænum. Rúmgóð stofa, 
suðursvalir, snyrtileg sameign m/
geymslu. Möguleiki á auka herbergi. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 150 þús. á 
mán. Uppl. s. 844 2903.

3 herb. til leigu í góðu fjölskylduhúsi. Ég 
er einstæð með tvö börn, svo börn eru 
velkomin S: 821-9209.

Flugskýli upphituð til leigu á 
aðgangsstýrðu svæði í fluggörðum 
Reykjavíkur flugvelli. Halldór 892 1630.

 halldorjonss@gmail.com

Stúdio íbúð.á sv.112 fyrir reglus/
reyklausan einstakling uppl. í s. 864 
4492.

3. herb. íbúð til leigu, í nágrenni Rvk. 20 
mín. keyrsla til Rvk. S. 869 5212.

Atvinnu/íbúðarhúsnæði til leigu í 
Borgarnesi. Laust strax. Nánari uppl. 
í 8960551

Til leigu: tæplega 200fm parhús, 
Grafarholti, uppl. í síma 892 - 7654.

68 fm, 2ja herbergja íbúð til leigu í 
Hafnarfirði. Laus strax. Uppl. í s. 664 
5582.

Til leigu: tæplega 200fm parhús, 
Grafarholti, uppl. í síma 892 - 7654.

62 fm 3ja herb. íbúð til leigu á 
Laugarteig Rvk. Til sýnis á sunn. Kl.13-
14. hansi_pansi@hotmail.com

Til leigu lítið kjallara herbergi í 
Vesturbænum 101 Rvk. 25 þ. pr mán. 
Sími 845 0454.

Stórt herbergi til leigu í 200 kóp. Uppl. 
í s. 775-8296.

Til leigu frá og með 15. mai tveggja 
herbergja íbúð í 101 Reykjavík, íbúðin 
leigist á 140.000/mánuð fyrstu 
þrír mánuðirnir fyrir fram. Nánari 
upplýsingar gefur Helga í síma 8401574

40fm stúdió íbúð við Urðarholt 
4, mosó. 70þ. 3ja herb. 80fm við 
klapparhlíð mosó 150þ. Lausar 
steindors@internet.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Par með lítinn strák og hund, vantar 
húsnæði á Rvk. svæðinu. Getum 
borgað allt að 200 þ. kr. Uppl. í s. 823 
2851 Stella.

Óska eftir íbúð 3ja herb. á 
Höfuðborgasv. frá 01. júlí, greiðslugeta 
100þús, skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl. s. 823 8088.

S.O.S. Bráðvantar 2-3 herb. leiguíbúð 
á stór Reykjavíkursvæðinu. Nánar í S: 
663 4244.

Langtíma leiga óskast, 3. herb. íbúð 
í 107, 101, 105, Rvk. eða 170. Tilbúin 
að borga fyrirfr. tryggingu. Höfum 
meðmæli. S. 867 4910

Par óskar eftir íbúð með 2 svefnherb í 
rvk 101,104,105,107,108 frá fyrsta Júlí. 
Sími. 8919287

6 manna fjölskylda með hund leita að 
4. herb. íb. eða stærri. Uppl. 774 2175.

 Sumarbústaðir

Lítið sumarhús til sölu. s: 774-
2574/868-2574.

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-15 manns. Helgarleiga 
85 þús. Stök nótt virkan dag 30.000.- 
þús. Heitur pottur og sauna. Uppl. 898 
1598 sjá heimasíðu og myndir á.

Til sölu lóðir í Grímsnesi / Kerhrauni 
verð aðeins 375 pr fm lán allt að 60% 
frá Landsbanka góð lán s: 8960587.

 Atvinnuhúsnæði

Verslunarhúsnæði
Til leigu Skútuvogi 4 /Sæbraut 1500 
m2 og Hlíðasmára 13, 300 m2. Góðir 
sölustaðir. Uppl. S. 66 45 900 og 66 
45 901.

Til Leigu skrifstofu herbergi lítil og stór 
við Ármúla góð bílastæði og hagstætt 

verð uppl. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Lítið geymsluhúsnæði eða bílskúr 
óskast til leigu. Helst í Hafnarfirði. Uppl. 
s. 8968505.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í vesturbæ kópavogs, 
ekki til íbúðar 30þús. á mánuði. s. 
849 7209.

 Gisting

 Atvinna í boði

Vinna heima
Frábært til framtíðar sem krefst vilja og 
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður 
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar 
s. 822 8244.

Vantar HANDFLAKARA
Selnes seafood ehf á Breiðdalsvík 
auglýsir eftir handflökurum sem gætu 
hafið störf sem fyrst. Áhugasamir 
sendið tölvupóst á selnesseafood@
simnet.is Eða hringið í síma 8974915 
Bjarki.

Stormur Seafood 
Hafnarfirði

Óskum eftir vönum konum í 
flakasnyrtingu og pökkun. Góð 
vinnuaðstaða. Vinnutími 7:00-

15:30
Upplýsingar veitir Róbert í 

865-6487

Fiskurnia
Poszukujemy pracownikow 

do krojenia i pakowania 
ryby w Hafnarfjörður, takze 
do jej filetowania. Dobrze 

wspolpracujacych i pracowitych 
ludzi. 

Wiecej informacji pod 
numerem: 865-6487 w jezyku 

islandzkim lub angielskim oraz 
w miejscu pracy pod adresem :
Stormur Seafood, Lonsbraut 1 

Hafnarfirði

Vélamiðstöðin
óskar eftir að ráða starfsmenn 

til bíla- og vélaviðgerða.
Fyrirspurnir og umsóknir 

óskast á netfangið 
helga@igf.is.

Veitingahúsið Portið í 
Kringlunni.

Viljum bæta við okkur vönum 
manni í eldhús.Verður að 

vera með mikinn áhuga fyrir 
matargerð, reglusamur og 

stundvís.
Nánari upplýsingar veita 

Sophus s 8932323. Einnig hægt 
að senda uppl. á: 

info@portid.is

Guesthouse requesting employee in 
50% work to conduct foreign relations 
handle bookings and light housekeeping. 
The applicant must be well organized, 
disciplined and good at communication. 
Driving license is desirable. Please send 
your application rs29@simnet.is

Húsasmíðameistari/
húsasmiður

Verktakafyrirtæki óskar eftir samstarfi 
við húsasmíðameistara/húsasmið. 
Mikil reynsla af utanhúss viðhaldi 
nauðsynleg. Uppl. s. 661 9046.

Trésmiður óskast
óska eftir að ráða vandvirkan og traustan 
trésmið í nýsmíði og viðhaldsvinnu. 
næg verkefni framundan uppl í síma 
824-0232 og ssvanursig@hotmail.com

Rótgróið múrfyrirtæki óskar eftir að 
bæta við sig múrurum. Aðeins faglærðir 
menn eða mjög vanir múrverki koma til 
greina. Frekari upplýsingar fást hjá ingi.
karason@gmail.com

Óska eftir múrurum í vinnu, botnlaus 
vinna framundan. sími 8603600.

 Atvinna óskast

Rafvirki (F.h sveinspróf) n.k júní óska 
eftir sumarvinnu, áframhaldandi vinna 
kemur einnig til greina uppl. í S. 662 
3616.

63 ára karlmaður lærður húsasmiður 
vantar vinnu. Margt annað kemur til 
greina. 844 7901, Guðmundur.

45 ára iðnaðarmaður óskar eftir starfi. 
Uppl. Kristinn 697 8694 eða kiddi66@
gmail.com

 Viðskiptatækifæri

Til sölu eða leigu
Veitingabíll í fullum rekstri með öllum 
leyfum. Hluti söluverðs fæst lánað. 
ATH. Ýmis skipti. Uppl. í síma 868 7789 
eða grillarinn@simnet.is

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringinn. 
Engin bið nema þegar talað er.

Atvinna
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Netverslun Nýherja fór í loft-
ið um mitt ár 2008. Hún er 
rauntíma netverslunar-

kerfi þar sem viðskiptavinir geta 
keypt eða skoðað vörur fyrirtæk-
isins með öruggum og einföldum 
hætti. Elsa Matthildur Ágústs-
dóttir, framkvæmdastjóri smá-
sölusviðs Nýherja, segir viðtökur 
viðskiptavina fyrirtækisins hafa 
verið mjög góðar og veltu net-
verslunarinnar hafa aukist jafnt 
og þétt milli ára. „Þróunin hefur 
verið ótrúlega mikil og hröð á 
þessum árum. Nú er svo komið að 
velta netverslunarinnar tvöfald-
ast milli ára og fátt virðist stoppa 
þá þróun.“

Gríðarlega mikið vöruúrval
Helsta einkenni netverslunar Ný-
herja er gríðarlega mikið vöru-
úrval. Elsa segir þá ákvörðun 
hafa verið tekna strax í upphafi að 
bjóða upp á allt vöruúrval fyrir-
tækisins í netversluninni í stað 
þess að byrja smátt og auka úrval-
ið. Enda sé vandfundin netverslun 
hérlendis með jafn marga vöru-
flokka og þeirra. „Við lítum nátt-
úrulega á netverslun okkar sem 
stuðning við aðra þjónustu sem 
við veitum viðskiptavinum okkar í 
gegnum verslanir og sölu. Þetta er 
tvímælalaust þjónusta sem fyrir-
tæki þurfa að bjóða upp á í dag. 
Við bjóðum einnig upp á netspjall 
þar til að þjónusta viðskiptavini 
enn betur.“ Af fjölbreyttu vöru-
úrvali má nefna tölvur, prentara, 
sjónvörp, mynda vélar, hljómtæki 
og símabúnað.

Netverslun nýtt sem bæklingur
Bæði einstaklingar og fyrirtæki 
versla í netversluninni þótt stærri 
hluti veltunnar komi frá fyrirtækj-
um. Elsa segir það mikil þægindi 
fyrir fyrirtæki og stofnanir að geta 
verslað í gegnum netið og feng-
ið vörur sendar til sín án endur-
gjalds. Auk þess fái þau afsláttar-
kjör sín einnig þar. Hún segir að 
einstaklingar séu jafnt og þétt að 
auka viðskipti sín í netverslun-
inni. Það eigi bæði við um einfald-
ar vörur en líka stærri og flóknari 
vörur. „Auðvitað er oft um mjög 
f lókinn búnað að ræða sem ein-
staklingar kaupa ekki beint úr 
netversluninni. Því fara þeir oft 
inn í netverslun okkar og kynna 
sér vörurnar betur og eiginleika 

hennar og verð. Síðan koma þeir 
oft við í verslun okkar og klára við-
skiptin þar.“ Þannig geti þeir í raun 
nýtt sér netverslun fyrirtækisins 
eins og vörubækling sem hægt er 
að skoða betur heima í ró og næði 
áður en verslað er. Ekki skemmi 
fyrir að slíkur verslunar máti sé 
umhverfisvænni enda þurfi að 
prenta færri bæklinga og bílferð-
um í verslunina fækki. „Einnig eru 
einstaklingar og fyrirtæki á lands-
byggðinni að nýta sér mikið net-
verslun okkar enda mjög þægileg-
ur verslunarmáti fyrir slíka aðila. 
Þannig geta þau keypt vörurnar 
og fengið sendar heim án endur-
gjalds, hvert á land sem er.“

Öryggi í fyrirrúmi 
Elsa segir netverslunina vera 
í stöðugri þróun og stöðugt sé 
verið að uppfæra viðmót síðunn-
ar. „Næsta skref hjá okkur er að 
gera viðskiptavinum okkar kleift 
að versla í netverslun okkar gegn-
um GSM-símann sinn. Sú þróun 
er komin langt á veg erlendis og 
við hjá Nýherja erum að skoða 
hvað við getum gert varðandi þá 
þróun.“ Öryggisþátturinn skipt-
ir einnig miklu máli að sögn Elsu. 
Hún segir netverslunina uppfylla 
öll skilyrði Evrópusambands-
ins um sölu raftækja á netinu. 
„Áherslan á öryggi skiptir okkur 
hjá Nýherja miklu máli. Við pöss-
um upp á að uppfylla alla réttu 
staðlana. Það voru fáar netversl-
anir sem gerðu það fyrir nokkrum 
árum en við höfum alltaf lagt ríka 
áherslu á þennan þátt.“

Umhverfisvænn verslunarmáti
Viðskiptavinir Nýherja geta valið úr gríðarlega miklu vöruúrvali í netverslun fyrirtækisins.

Hvort sem verslað er í netverslun Nýherja eða í verslun fyrirtækisins í Borgartúni eiga viðskiptavinir von á góðri þjónustu, þægindum og miklu vöruúrvali. MYND/STEFÁN KARLSSON

Elsa Matthildur Ágústsdóttir, framkvæmd-
arstjóri smásölusviðs Nýherja. 

Gríðarlegt úrval vöruflokka er að finna í netverslun Nýherja.

Gríðarlegt úrval vöruflokka er að finna í netverslun Nýherja.
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Það er ódýrt að versla á net-
inu, segir fólk. Jú, það er rétt; 
ef maður nennir að leita uppi 

bestu tilboðin og gera verðsaman-
burð er eflaust hægt að spara um-
talsverðar upphæðir. En það skrítna 
er, samkvæmt upplýsingum frá Pay-
Pal, að netkaupendur eyða allt að 
helmingi meiri pening en sambæri-
legir kaupendur í venjulegum versl-
unum. Já, við kaupum að því er virð-
ist bara meira ef díllinn er góður á 
netinu. Umræddur sparnaður er því 
kannski ekki eins borðliggjandi og 
margir halda.

Ástæðurnar fyrir kaupæðinu sem 
stundum rennur á fólk á netinu eru 
vísast margar. Ein er þó án vafa sú, að 
netverslanir beita alls kyns brögðum 
til að æsa fólk upp í meiri og meiri 
kaup. Hér eru nokkur slík, sem vert 
er að hafa á bak við eyrað þegar sest 
er við tölvuna með kortið:

1) Einstaklingsmiðuð verðlagning  
Ef þú skráir þig inn á vefsíðu sem 
selur DVD-diska, til dæmis, geta 
skrár í tölvunni þinni sagt verslun-
areigendum hvaða titla þú hefur 
hefur verið að skoða. Með öðrum 
orðum, kortlagt áhugasviðið. 
Þannig geta þeir klæðskerasaumað 
auglýsingu handa þér og birt um 
leið og þú mætir á svæðið. Þar eru 
titlarnir stundum á hærra verði en 
annars staðar.

2) Kostnaðarauki Það sem lítur út 
fyrir að vera ódýrt í upphafi, verður 
dýrara og dýrara eftir því sem líður 
á greiðsluferlið. Til dæmis getur 
verð á geisladiski tvöfaldast þegar 
póstburðargjaldið og tollur bætist 

við, að ekki sé minnst á önnur 
lægri gjöld, sem vilja skringilega 
oft slæðast með í pakkann. En fólk 
virðist síður setja það fyrir sig, ef 
verðið hækkar í nokkrum skrefum.

3) Beitusala Vara er auglýst á mjög 
lágu verði. Þegar þú hyggst kaupa 
eina slíka, kemur í ljós að upplagið 
er búið. Ástæðan er sú að verslunin 
setti einungis örfá eintök af þessari 
tilteknu vöru í sölu, jafnvel engin. 
En býður á sama tíma upp á fullt 
af sambærilegum vörum – í nægu 
upplagi, á fullu verði. Sem nú gæti 
verið freistandi að kaupa, úr því hitt 
gekk ekki upp.

4) Samanburðarsala Hellingur 
af vörum er auglýstur á frábæru 
afsláttarverði. En afslátturinn er 
hins vegar enginn í raun, því vör-
urnar stóðu aldrei neinum til boða 
á upphaflega verðinu. Verslunar-
eigandinn vill jú bara að þú haldir 
að tilboðið sé miklu betra en það er. 
 Heimild: www.lovemoney.com 

Þeir spara ekki 
sem spreða

Að spreða eða spara, þar liggur efinn.

Íslandspóstur fer með einkarétt á útgáfu 
íslenskra frímerkja og er vefsíðan www.
stamps.is eina netverslunin sem selur 

ný íslensk frímerki. 
Íslandspóstur var meðal 

fyrstu póststjórna sem opn-
uðu netverslun með frímerki 
á veraldarvefnum. Þetta gerð-
ist árið 1995 og þá höfðu að-
eins póststjórnir í Bandaríkj-
unum og Kanada sett upp 
heimasíður þar sem hægt 
var að skoða og kaupa ný 
frímerki frá þessum lönd-
um. Frá þeim tíma hefur 
mikið vatn runnið til sjáv-
ar og fjölmargar póststjór-
nir hafa fylgt í kjölfarið 
og opnað netverslanir. 

Netverslun stamps.
is, sem starfrækt er af frí-
merkjasölu Íslandspósts, 
hef ur tek ið a lg jör um 
stakkaskiptum frá þessum 
tíma og í dag eru frímerki 
og tengdar vörur seldar til 
um 90 landa. Þessa þróun 
má að miklu leyti þakka til-
komu netverslunarinnar. Viðskiptavin-
ir frímerkjasölunnar eru nú á annan tug 
þúsunda. Netverslunin er á fimm tungu-

málum: íslensku, ensku, dönsku, þýsku 
og frönsku. Frímerkjasalan leggur mikla 

áherslu á notendavænt viðmót og 
einfaldleika í netversluninni.

Síðan er full af ýmsum fróðleik, 
fréttum og nytsamlegum upplýs-
ingum um frímerki og frímerkja-
söfnun. Þar er hægt að kaupa 
ný frímerki og frímerkjavör-
ur, bækur, póstkort, söfnunar-

vörur og margt fleira. Vinsæl-
ustu vörurnar eru frímerkin 
og fyrstadagsumslög en árs- 

og gjafamöppur njóta einnig 
mikilla vinsælda, enda falleg-

ar gjafir og dýrmætir safngripir. 
Í netverslun frímerkjasölunn-

ar má einnig nálgast byrjenda-
pakka Merkilega klúbbsins 
en það er félagsskapur barna 
sem hafa það sameiginlega 
áhugamál að safna, fræðast 
um og skiptast á frímerkj-
um. Heimasíða klúbbsins er 
www.postur.is/klubbur.

Nýlega opnaði frímerkja-
salan facebook síðu www.
facebook.com/icelandic-

stamps þar sem fylgjast má með fréttum, 
viðburðum og uppákomum ásamt nýjum 
frímerkjaútgáfum. 

Stamps.is – ný og endurbætt 
netverslun með íslensk frímerki
Íslandspóstur opnaði nýja og endurbætta netverslun með íslensk frímerki 20. janúar síðastliðinn og er versluninn sú eina sinnar tegundar á landinu.

Þessi frímerki komu út 3. mái, 
ásamt fleirum.

Elsta starfandi netverslun 
landsins er femin.is. Verslun-
in fór í loftið í októbermánuði 

árið 2000 og heldur því upp á tólf 
ára afmæli sitt síðar á árinu. Íris 
Gunnarsdóttir, stofnandi og fram-
kvæmdarstóri femin ehf., segir 
að upphafið megi rekja til þess að 
hana hafi þótt vanta vettvang fyrir 
konur þar sem þær gætu fund-
ið upplýsingar um málefni sem 
tengjast þeim. „Upphaflega ætlaði 
ég bara að búa til vef fyrir vinkon-
ur mínar en svo varð hugmyndin 
stærri og stærri í hugmyndaferl-
inu. Að lokum var tekin sú ákvörð-
un að búa til vef sem átti að höfða 
til allra kvenna á aldrinum 20-50 
ára.“ Miklar breytingar hafa átt sér 
stað í umhverfi netverslana und-
anfarin tólf ár að sögn Írisar. Mikil 
þróun hefur verið á hugbúnaði sem 
keyrir vefverslanir og tækninni 
f leygir svo hratt fram að hún á 
fullt í fangi með að tileinka sér og 
læra allar þær nýjungar sem koma 
fram. „Þrátt fyrir allar þær breyt-
ingar finnst mér skipta miklu máli 
að femin.is býr yfir ákveðnu trausti 
frá viðskiptavinum hvað varðar 
verslun á netinu og öryggi þar að 
lútandi. Við höfum ávallt lagt mik-
inn metnað í að veita viðskiptavin-
um úrvalsþjónustu og gott vöru-
úrval og erum vissar um að trygg-
ir viðskiptavinir okkar kunna að 
meta það.“

Ákvörðun tekin heima
Í dag býður femin.is yfir 7.000 
vörur í netverslun sinni. Íris segir 
að fleiri og fleiri nýti sér þennan 
kost enda spari maður bæði tíma 
og fyrirhöfn með því að versla 
á netinu. „Kauphegðun Íslend-
inga hefur líka breyst á þessum 
tólf árum. Nú hefja sífellt f leiri 
kaupferlið heima í stofu á kvöld-
in vegna aðgengis að upplýsingum 
um vöruna á netinu.“ Hún bend-
ir á að viðskiptavinir séu meira og 
meira að átta sig á hversu þægi-
legt sé að versla vörur með þess-
um hætti. Hægt er að skoða mynd-

ir í góðri upplausn og myndbrot af 
vörunum þannig að viðskiptavin-
ir fá allar nauðsynlegar upplýsing-
ar heima hjá sér áður en ákvörðun 
um kaup er tekin.

Tryggir viðskiptavinir
Þegar netverslunin fór í loftið árið 
2000 bauð hún upp á um 100 vöru-
flokka og þá aðallega heilsutengd-
ar vörur og unaðsvörur. Upphaf-
lega var leitað erlendra fyrirmynda 
en þar sem þær fundust ekki hófst 
hugmyndavinnan og þróunin hjá 
stofnendum fyrirtækisins. Íris 
segir reksturinn ekki alltaf hafa 
verið dans á rósum þessi tólf ár en 
góðir hlutir gerist hægt. „Þolin-
mæði og úthald skipa stóran sess. 
Mikil vinna, stöðug hugmynda-
vinna og svo má ekki gleyma 
okkar tryggu viðskiptavinum sem 
margir hverjir hafa fylgt okkur frá 
upphafi sem við metum mikils. Án 
þeirra væri femin.is ekki til í dag.“ 
Íris segir að í raun megi kalla vef-
inn einu verslunarmiðstöð lands-
ins á netinu sökum þess hve ótrú-
lega fjölbreytt vöruúrvalið sé hjá 
þeim. „Við erum ávallt með putt-
ann á púlsinum hvað varðar nýj-
ungar. Þar leitumst við sérstaklega 
við að finna vörur sem flokkast 
undir „lausnir fyrir konur“ hvað 
varðar útlit, heilsu, fallegar un-
aðsvörur, gjafavörur og svo mætti 
lengi telja.“  

Verslunar-
miðstöð á netinu
Miklar breytingar hafa orðið á umhverfi netverslana þau tólf ár sem femin.
is hefur starfað, en hún er elsta starfandi netverslun landsins.

Íris Gunnarsdóttir, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri netverslunarinnar femin.is.

MYND/AÐSEND



20% AFSLÁTTUR
ALLA HELGINA 

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

UM HELGINA ER 20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BARNAFATNAÐI, BARNASKÓM OG BARNAHJÓLUM.

GRÍÐARLEGT ÚRVAL AF TOPPMERKJUM Í KRAKKASTÆRÐUM.
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TILBOÐ: 8.990 KR.
ADIDAS F50 JAKKI  
  

Almennt verð: 11.990 kr.

TILBOÐ: 9.990 KR.
ADIDAS HETTUPEYSA
   

Almennt verð: 12.990 kr.

TILBOÐ: 21.592 KR.
JAMIS LADY BUG
12“ barnahjól.

Almennt verð: 26.990 kr.

TILBOÐ: 35.922 KR.
JAMIS X 20
20“ barnahjól.
Álstell.

Almennt verð: 44.990 kr.

TILBOÐ: 4.792 KR.
VIOX GÖTUSKÓR
Stærðir: 24-37.

Almennt verð: 5.990 kr.

TILBOÐ: 4.792 KR.
VIOX GÖTUSKÓR
Stærðir: 24-37.

Almennt verð: 5.990 kr.

TILBOÐ: 5.592 KR.
NIKE GÖTUSKÓR
Stærðir: 19,5-27. 

Almennt verð: 6.990 kr.

TILBOÐ: 4.792 KR.
VIOX GÖTUSKÓR
Stærðir: 24-33.

Almennt verð: 5.990 kr.
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L
ærdómurinn gengur 
fyrir en ég get ekk-
ert sleppt því að sinna 
hestunum. Þeir þurfa 
sína hreyfingu daglega. 
Ég ætla líka að keppa 

á Reykjavíkurmeistaramótinu,“ 
segir Erla Katrín þegar hún mætir 

í hesthúsið um nónbil á miðviku-
dag. Kveðst hafa verið að lesa latínu 
framan af degi, prófið sé á morgun. 
„Svo eru spænskan og sagan strax 
eftir helgi.“ 

Hestarnir taka fagnandi á móti 
henni og teygja flipana í átt til henn-
ar, eiga jafnvel von á góðgæti í formi 

grasköggla, að minnsta kosti gælum. 
Einn gæðingurinn heitir einmitt 
Flipi, gullfallegur stóðhestur sem 
hún kveðst vera að rækta undan. Á 
honum varð hún Íslandsmeistari í 
fimmgangi á síðasta ári í flokki ung-
menna. Gustur, Sólon, Þökk, Fleyg-
ur og Dropi eru líka fríð sýnum. 
Ekki vill Erla Katrín gera upp á 
milli hestanna sinna. „Það er eng-
inn uppáhalds,“ segir hún aðspurð. 
„Ég held upp á öll hrossin mín því 
þau eru ólík og hafa hvert sinn pers-
ónuleika. Ég held að Flipi frá Litlu-
Sandvík sé besti hesturinn sem ég 
er með. Ég er búin að vinna mikið 
í honum, ætla að keppa á honum 
í fjórgangi á morgun og fara svo 
með hann í úrtöku fyrir landsmót-
ið. Líka Þökk. Hún er 1. verðlauna-
hryssa undan Unni frá Velli og Þristi 
frá Feti, úr okkar ræktun og það er 
gaman að keppa á hesti sem ég hef 
fylgst með frá upphafi.“

Í stúkusæti
Hesthúsið er í Víðidalnum. Það er 
líflegt í dalnum enda Reykjavíkur-
meistaramótið að hefjast og margir 
á ferðinni. Jón Guðlaugsson, faðir 
Erlu Katrínar, er að fylgjast með 
mótinu en móðir hennar, Katrín 
Pétursdóttir, er „á kústinum“ eins 
og hún kallar það. Gólfið í hesthús-
inu er líka allt að því gljáandi. 

Þrír hestar í húsinu eru í eigu 
kærastans hennar Erlu Katrín-
ar, Jóns Herkovic sem er ættaður 
frá Vatnsleysu í Skagafirði. Þau 
skötuhjúin hittust á landsmótinu 
á Vindheimamelum síðasta sumar 
þannig að hestarnir leiddu þau 
saman.

Eftir að hafa heilsað upp á gæð-
ingana fetum við Erla Katrín okkur 
upp hringstiga og komum okkur 
fyrir í vistlegri kaffistofu á efri 
hæðinni til að spjalla. Þaðan er 
flott útsýni yfir keppnisvöllinn. 
Hún getur þannig verið í stúku-
sæti á landsmótinu í sumar þegar 
hún verður ekki í brautinni sjálf. 
Hún er nítján ára en verður tvítug 
meðan á landsmótinu stendur. Er í 
miðjum stúdentsprófum frá Versl-
unarskólanum nú meðan Reykjavík-
urmeistaramótið fer fram, en sinnir 
hvoru tveggja með sóma. Útskriftin 
úr Versló verður svo í lok maí, akk-
úrat þegar úrtökumótið fyrir lands-
mótið fer fram. Svona er vegurinn 
varðaður og alltaf koma hestarnir 
við sögu. 

Fékk Kleinu fyrst
Erla Katrín kveðst ekki muna eftir 
sér öðru vísi en innan um hesta. 
„Amma átti hesta og móðursystir 
mín, Arndís Erla Pétursdóttir er 
í hrossarækt, ég byrjaði að keppa 
á hesti frá henni sem hét Röðull 

þegar ég var 11 til 12 ára,“ segir 
hún með bros á vör, en hvenær 
skyldi hún hafa eignast sinn fyrsta 
hest? „Þegar ég var átta ára. Það er 
hryssan Kleina sem er gott barna-
hross. Ég kynntist henni þegar ég 
var í Reiðskóla Reykjavíkur og þar 
keyptum við hana. Hún er ein af 
ræktunarhryssunum mínum í dag.“

Það kemur í ljós við eftirgrennsl-
an að Erla Katrín hefur stundað 
ræktun í fimm ár með Arndísi Erlu 
frænku sinni á Velli við Hvolsvöll og 
á Velli hafa Erla Katrín og kærast-
inn verið með 23 hross á húsi í vetur 
sem þau hafa hugsað um og hreyft á 
hverjum degi. Þessi níu sem nú eru 
í Víðidalnum eru bara sýnishorn. 
En sagðist hún ekki vera í Versló? 

„Jú, við Jón erum bæði í fjarnámi 
og völdum Verslunarskólann af því 
hann er með svo marga góða fjar-
námskúrsa í boði,“ útskýrir hún. 
En hvernig fer það saman að sinna 
stóru hestabúi og vera í skóla? „Það 
gengur fínt. Ég útskrifast vonandi 
núna. Hef bara reynt að vinna vel.“ 

Hún segir hirðingu hrossanna 
taka um tíu tíma á dag og tilgátu um 
að tamningarnar auki henni sjálfri 
aga brosir hún og svarar. „Það gæti 
verið.“ Hún vill lítið gefa upp um 
framtíðaráformin. „Ég hugsa að ég 
haldi eitthvað áfram í skóla. Ætla 
bara að klára þetta fyrst.“

Erla Katrín segir heilmikið um 
að vera í kringum hestamennsk-
una enda mæti hún á flestar sýn-
ingar og mót og sumarhelgarnar 
séu flestar fráteknar fyrir slíka við-
burði, ýmist í Reykjavík, á Selfossi 
eða á Gaddstaðaflötum. Hún hefur 
valið að keppa fyrir Fák en er líka í 
hestamannafélaginu Geysi. 

Um síðustu helgi voru þær 
frænkur á Velli með ræktunarbús-
sýningu í Ölfushöllinni. „Við vorum 
með þrjár hryssur undan Unni frá 
Velli og hryssu og stóðhest undan 
Smellu frá Hafnarfirði,“ segir Erla 
Katrín. „Það eru mörg falleg hross 
sem við erum að rækta og stór-
ir árgangar að komast á tamning-
araldur. Svo fæ ég fjögur folöld í 
sumar,“ bætir hún við með blik í 
auga.

Órög á bak ótemjum
 Frumtamningum á eigin hross-
um kveðst Erla Katrín hafa sinnt á 
seinni árum en hún hafi byrjað að 

gera hross bandvön  þegar hún var 
um tólf ára aldurinn. Hún er ekk-
ert rög við að fara á bak ótemjum. 
„Þetta eru allt voða róleg trippi, ég 
er búin að umgangast þau þannig 
að þegar kemur að því fara á bak 
er það algerlega eðlilegt. Ræktun-
in hjá okkur miðast við að ná fram 
góðu lundarfari, rýmd í gangi og 
fegurð í reið. Viljinn skiptir líka 
miklu máli.“

Góðar reiðleiðir liggja allt í kring 
um Völl að sögn Erlu Katrínar. 
„Heklubrautin er rétt við hliðina 
á okkur, Fljótshlíðin, Fjallabak og 
margar fallegar leiðir,“ lýsir hún og 
kveðst í fyrra hafa farið í fjögurra 
daga útreiðartúr um Landeyjar og 
Fljótshlíð. Hefur hún aldrei lent í 

neinu slarki í hestaferðum? „Nei, 
það er auðvitað misjafnt veður en 
okkur hefur alltaf gengið vel. Við 
vorum reyndar nokkrir krakkar 
einu sinni í hestaferð með sjötíu 
hesta í óbyggðum hér sunnanlands 
og villtumst. Ekki einu sinni heldur 
þrisvar. Reksturinn slitnaði sund-
ur þannig að við vorum á tímabili 
með tvo. En þetta bjargaðist allt og 
okkur tókst að smala öllum saman 
á endanum svo þetta varð bara 
gaman, svona eftir á.“ 

Þegar allt gengur upp 
Greinilegt er að Erla Katrín gerir 
sér far um að kynnast öllum hlið-
um hestamennskunnar en hver 
skyldi henni þykja skemmtilegust? 
Hún tekur sér góðan tíma áður en 
hún svarar: „Ég hugsa mér finnist 
skemmtilegast að ríða út á góðum 
og vel þjálfuðum hesti.“ Bætir 
svo við eftir andartaksþögn: „En 
þegar allt gengur upp í keppni fæ 
ég auðvitað heilmikið út úr því.“

Þótt hún sé komin ótrúlega 
langt í hestamennskunni, miðað 
við aldur, þá hefur velgengnin 
ekki stigið henni til höfuðs. Hún 
virðist í eðli sínu hlédræg og 
afskaplega yfirveguð. Spurð hvort 
hún eigi sér einhverja konu að fyr-
irmynd í hestamennskunni svar-
ar hún. „Ég var í reiðskóla nokkur 
sumur hjá Rósmary Þorleifsson og 
hún hafði áhrif á mig. Ég lít líka 
til Lenu Zielinski, hún hefur verið 
að keppa á systur Þakkar, Njálu 
frá Velli en Arndís frænka byrj-
aði náttúrlega að kenna mér og er 
mín stóra fyrirmynd.“

Ég held upp á öll hrossin mín því 
þau eru ólík og hafa hvert sinn 
persónuleika. 

Hestarnir koma alltaf við sögu
Erla Katrín Jónsdóttur er önnum kafin í stúdentsprófum þessa dagana en lætur það ekki aftra sér frá því að keppa á Reykjavík-
urmeistaramóti Fáks, meðal annars á verðlaunahryssu úr eigin ræktun. Gunnþóra Gunnarsdóttir heimsótti hana í hesthúsið.

VINIR Vilhelm ljósmyndari valdi Fleyg frá Vorsabæ til að stilla sér upp með Erlu Katrínu því háralitur þeirra er svo líkur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Á VELLINUM Komin úr latínuprófinu og út á völlinn í fullum skrúða á Flipa frá Litlu-Sandvík. 
Það sópar að þeim. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Málþing um raflínur og strengi

Iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra hafa skipað nefnd er 
móta skal stefnu um lagningu raflína í jörð í samræmi við 
þingsályktun Alþingis í þskj. 748 frá 1. febrúar 2012. 

Á undanförnum árum hefur orkuframleiðsla á Íslandi aukist 
mjög og jafnframt gagnrýni á neikvæð umhverfisáhrif hennar.  
Einn þáttur þeirra áhrifa er sjónmengun af völdum háspennulí-
na og hefur sú krafa orðið háværari að jarðstrengir séu nýttir í 
stað loftlína. 

Mikilvægt er að fyrir liggi stefnumörkun um með hvaða hætti 
og á hvaða forsendum skuli stefnt að lagningu raflína í jörð 
og til hvaða þátta skuli sérstaklega taka tillit í þeim efnum. 
Nefndin boðar til opins málfundar um málefnið þann 11. maí 
næstkomandi.

Fundurinn fer fram í stofu 101 í Odda, Háskóla Íslands 
11. maí næstkomandi og stendur frá kl. 13.00-15.15.
 
Dagskrá
• 13.00-13.05 Setning. Þingsályktun. Nefnd um stefnumörkun.
• 13.05-13.25 Þórður Guðmundsson, forstjóri Landsnets:    
 Jarðstrengir – flutningsgjaldskrá og umhverfi.
• 13.25-13.45 Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmda   
 stjóri Landverndar:  
 Mikilvægi umhverfisþátta í stefnumörkun um jarðstrengi.
• 13.45-14.05 Daði Már Kristófersson, dósent við Háskóla   
 Íslands: Mat á umhverfiskostnaði raflínulagna.
• 14.05-14.15 Hlé
• 14.15-14.35 Stefán Thors, forstjóri Skipulagstofnunar, 
 Raflínur, skipulag, mat á umhverfisáhrifum 
• 14.35-15.15 Umræður

Fundarstjóri: Róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki við 
Háskóla Íslands

Aðgangur er ókeypis.  Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. 



ALLIR GETA LÁTIÐ LJÓSIÐ SKÍNA
OG HAFT ÁHRIF Á ÞJÓÐFÉLAGIÐ

Erum á Facebook
www.facebook.com/blattafram
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Krossgáta
Lárétt
1. Feykja romsum að 

stálheiðarlegum (12) 
11. Keyra sigtisplanka á uppáhaldsplöntu 

gíraffa (9) 
12. Þreytusöngurinn um 

óþokkaskapinn (8) 
13. Eru rauðhærðir stór mannafluga? (12) 
14. Innvols svína og rusta (8) 
15. Hér hefur spjót hamrað saman spýtum 

naglalaust (9) 
16. Álagavinda er gerningakort (10) 
18. Stjórn smápeningabankans fjallar 

um fjárhag (7) 
20. Lækkar hratt þegar snjóar (10) 
23. Hópur karla kenndur við klæðaburð 

málar treyjur (11) 
25. Naglaför festa fald og hefta 

skorið hold (8) 
27. Varðveita breytingu á dvalarstað (11) 
28. Mætum, sinnum og hlýðum (6) 
29. Strengur titrar og árfiskar birtast (13) 
32. Fugl eða bar íþróttafélags? (5) 
34. Foringinn vill þau sérlega stíf (9)
35. Láti jurt fyrir fótabúnað (8) 
36. Tel manninn frekan (5) 
37. Flækti og níddi (7) 
38. Burtrekið fyrir afbrigðilegheitin (8)

Lóðrétt 
1. Kaggastafli kokki í arðbæru 

borgarapparati (14) 
2. Fiskibæjarispuheljarskvetta er snafs (20)  
3. Hefðarfólk pumpar: Eru það 

Þingeyingar? (9) 
4. Flinkir sparka bolta í Breiðholti (7) 
5. Drengjadúó með óknytti (9) 
6. Bætir kátínu í átveislu (10) 
7. Fullsödd af degi ferðalags frá 

morgni til kvölds (7) 
8. Sé menn í skósíðum frökkum klára seint (7) 
9. Völuflöskur prýða kirkjuglugga (9) 
10. Bakandi nagdýr sem blekkir ref (11)  
17. Tími barna og gamalmenna (7) 
19. Skal heyskapur vera trommuleikur? (8) 
21. Það sem sagt er um sögur (8) 
22. Tröllalúður er toppur heiðar (10) 
24. Kasti fram steypu með stælum 

og stuðlum og krappi (5) 
25. Drekaþrep er samgöngumannvirki (10) 
26. Mörður bjóra og marðar vanga (10) 
30. Leitaði glufu og sundraði smáræði (6) 
31. Hann flúði Sódómu með línu 

í happdrætti (5) 
32. Berjið ný kið (5) 
33. Hvorki taktur né melódía, það er bilun (4)

Vegleg verðlaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist vinsæll 
angi af íslenskri ferðaþjónustu. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 9. maí 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „5. maí“.

Lausnarorð síðustu viku var

Vikulega er dregið er úr 
innsendum lausnarorðum 
og fær vinningshafi eintak 
af bókinni Lærlingurinn 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Laufey 
Magnúsdóttir, Reykjavík.

K J A R A B A R Á T T A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20 21

22

23 24 25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

F Y R I R S Æ T A M A R S K Á L K U R

J Á Ð R Æ T Í Ö

A G N D O F A N E T Þ J Ó N A B Ú I N

N Y R R A A R Ö D

D Ý R I Ð K Ó L A S K A G I N Ó

V K U O D T Ó Á S A M T

I Ð J U H Ö L D U R S Ð K T

N A A L R E K K J U N A U T A

I F U K Í R Ð Í

R J Ó M A K R Ú S I N N I S A U M U M

A Æ A S A G L A A

Þ R Á L Á T A S T U N D A R S A K I R

Ð I T V E D D T O G

B A Ð K R A N I F I N D Í A R Æ

R V R N Í N A Þ R N S

Ö F G A S T I G U S P I K F E I T I

Ö R U U M R Ó T L L Æ R

Ó R Á Ð I N L Æ J Ó R V Í K

I A G O L F V A L L A I I

S N U R Ð A A N Æ R S Ý N I

L

a

Á þessum degi fyrir réttu 191 
ári, hinn 5. maí árið 1821, 

lést Napóleon Bonaparte, fyrrum 
Frakklandskeisari og drottnari 
meginlands Evrópu, í útlegð á eyj-
unni St. Helenu í Suður-Atlantshafi.

Napóleon fæddist á Korsíku árið 
1769 og er jafnan álitinn einn mesti 
herforingi mannkynssögunnar.

Hann skráði sig ungur í her-
inn og hæfileikar hans voru öllum 
ljósir. Hann kleif því metorðastig-
ann hratt og örugglega og var fljótt 
gerður að hershöfðingja.

Í einni af sínum fyrstu frægð-
arförum hrakti hann hersveitir 
Austurríkismanna burt frá Norður-
Ítalíu og hann vann einnig land-
svæði í Egyptalandi.

Þaðan sneri hann hins vegar 
aftur til Parísar, þar sem stjórn-
arkreppa ríkti, og hrifsaði til sín 
völdin, einungis þrítugur að aldri.

Napóleon beið ekki boðanna held-
ur endurskipulagði herinn og réðst 
til atlögu við Austurríki og í fram-
haldinu lagði hann undir sig mest-
alla álfuna. Árið 1804 krýndi hann 
sjálfan sig keisara Frakklands.

Árið 1810 var meginland Evrópu 
undir Frakklandi að undanskildum 
Portúgal og Balkanskaga. 

Það var ekki fyrr en tveim-
ur árum síðar sem tók að halla á 
Napóleon, en upphafið að endalok-
unum markast af innrásinni í Rúss-
land.

Her Napóleons taldi um 700.000 
menn alls staðar að úr Evrópu og 
var lagt til atlögu í júní árið 1812.

Herförin átti að verða snörp og 
mannskapurinn hafði aðeins vistir 
til þriggja vikna. Napóleon hafði 
alltaf reitt sig á að vinna afgerandi 
sigur í stórri orrustu, en Rússar 
undu honum þess ekki.

Þeir hörfuðu sífellt dýpra inn í 
Rússland og skildu eftir sig sviðna 
jörð þannig að franski herinn gat 
ekki orðið sér úti um mat á leiðinni.

Napóleon kom til Moskvu í sept-

ember, en eins og fyrri daginn 
logaði þar allt og örvæntingin fór 
að sverfa að líkt og hungrið og 
kuldinn. Mikið hafði kvarnast úr 
hersveitunum bæði vegna mann-
falls í bardögum og þess að tals-
verður hluti hafði einnig orðið eftir 
á leiðinni. 

Eftir árangurslausar viðræður 
við Rússakeisara hörfaði Napóleon. 
Undanhaldið var hrein skelfing 
þar sem menn hans dóu í hrönnum 
vegna kulda og vosbúðar.

Af þeim 611.000 manns sem fóru 
inn í Rússland létust 400.000 og 
100.000 voru teknir til fanga. Her 
Napóleons var horfinn.

Á næstu árum sóttu önnur ríki 
að Frakklandi og árið 1814 beið 
Napóleon fullnaðarósigur og var 
sendur í útlegð til eyjunnar Elbu i 
nágrenni Korsíku.

Þaðan flúði hann ári seinna og 
safnaði sér nýjum her, en áður en 
langt um leið beið hann sinn hinsta 
ósigur, gegn her Wellingtons við 
Waterloo í Belgíu.

Hann var þá sendur enn lengra 
í burtu í útlegð, til St. Helenu, þar 
sem hann lést, að öllum líkindum 
úr krabbameini í maga.  - þj

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1821

Napóleon lætur lífið 
í útlegð á eyjunni St. Helenu
Napóleon Bonaparte fyrrum Frakkakeisari lést í útlegð eftir að hafa 
drottnað yfir Evrópu um árabil. Herför inn í Rússland varð honum að falli.Náttúru   egar 

sápur og hre   nsiefni 

se      vernda 

vatnsauðlin   irnar 

ok  ar
Allar Sonett vörurnar brotna 100% niður í náttúrunni á skömmum 
tíma og jurtirnar sem notaðar í þær eru lífrænt ræktaðar með demeter 
vottun. Engin ensím, sterk bleikiefni eða kemísk ilmefni. Henta afar 
vel fyrir  rotþrærnar í sumarbústaðinum.

Sonett vörurnar fást í eftirtöldum verslunum: LIFANDI markaði, Yggdrasill, Fjarðarkaupum og Hagkaupi



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
2

2
4

1
Verð frá 2.390.000 kr.

Sjálfskiptur og hlaðinn búnaði 
Verð 3.990.000 kr.
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Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533  BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

TAKA FERSKIR Á MÓTI ÞÉR!
Sölumenn okkar hafa alltaf tíma til að setjast niður 
með þér yfir rjúkandi bolla. Líttu inn í kaffi, spjall 
og reynsluakstur. Við tökum höfðinglega á móti þér.

RENNDU VIÐ HJÁ OKKUR Á LAUGARDAGSRÚNTINUM Í DAG

Á laugardögum er skemmtilegt að 
kíkja í heimsókn, skoða bíla og fá að 
reynsluaka þeim nýjustu í salnum. 
Verið velkomin til okkar við tökum
vel á móti ykkur með kaffi
og meðlæti.

KAFFI OG MEÐLÆTI

Bjarni Ó.
Gummi

Thomas Gunni

Jói Berg
Kalli

Rúnar Bjarni Þ.

BÍLAKAFFI
ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR

Við tökum að sjálfsögðu notaða bílinn sem greiðslu upp í 
nýjan og á laugardögum er tilvalið að fá upplýsingar hjá 
sölumönnum um hvernig það getur litið út.

HVAÐ FÆST FYRIR GAMLA BÍLINN?

Ný dísilvél eyðir aðeins frá 4,6 l/100 km
sem er með því allra lægsta sem þekkist
í fjórhjóladrifnum sportjeppum.
Verð frá 4.990.000 kr.

Verð frá 3.190.000 kr.

Verð frá  5.590.000 kr.

gt að
g fá að 
num. 
kum

LÆTI

Gunni

Jóiói BeBergrg
Kalli

RRúnRúnnarararaar BjaBjarnir  ÞÞÞ.Þ.

NýNý ddísísililvévél l eyeyðiðirr aðaðeieinsns ffrárá 4,4 6 6 l/l/10100 0 kmk
sem er með því allra lægsta sem þekkist
í fjórhjóladrifnum sportjeppum.
Verð frá 4.990.000 kr.
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RENAULT CLIO

HYUNDAI IX35

HYUNDAI I30

NISSAN JUKE
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timamot@frettabladid.is

Stofnfundur Samfylkingarinnar sem stjórn-
málaflokks var haldinn í Borgarleikhúsinu 
þann 5. maí, árið 2000. Fyrsti formaður 
hennar var kjörinn Össur Skarphéðinsson en 
talsmaður kosningabandalags þriggja flokka í 
alþingiskosningunum vorið 1999 var Margrét 
Frímannsdóttir, þá formaður Alþýðubanda-
lagsins.

Með stofnun Samfylkingarinnar rættust 

vonir margra um sterkt stjórnmálaafl á vinstri 
vængnum. Hún leiddi saman fólk sem fram 
að því hafði verið pólitískir keppinautar og 
starfað í stjórnmálaflokkum sem voru ólíkir að 
uppbyggingu og höfðu viðhaft mismunandi 
verklag. Þessir flokkar voru Kvennalistinn sem 
bauð fyrst fram 1983, Alþýðubandalagið sem 
bauð fyrst fram 1956 sem kosningabandalag 
og Alþýðuflokkurinn sem var stofnaður 1916.

ÞETTA GERÐIST:  5. MAÍ 2000

Nýr stjórnmálaflokkur stofnaður
Merkisatburðir
1625 Kristján 4. Danakonungur ræðst inn í Þýskaland.
1639 Brynjólfur Sveinsson er vígður Skálholtsbiskup.
1912   Sumarólympíuleikar eru settir í Stokkhólmi.
1945 Guðmundur Kamban er skotinn til bana í Kaupmanna-

höfn.
1949 Evrópuráðið er stofnað.
1970 Heklugos hefst.
1990 Ísland nær fjórða sæti í Söngvakeppni evrópskra sjón-

varpsstöðva með laginu Eitt lag enn, sem flutt er af Stjórn-
inni.

MAGNÚS TORFI ÓLAFSSON  ráðherra (1923-1998)

„Ganga verður að störfunum eins og þau horfa við, 
af því verkviti sem völ er á.“

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

JÓNA SIGRÍÐUR JÓNSDÓTTIR
frá Goðdölum,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, þann  
29. apríl sl. 
Jarðarförin fer fram frá Ríkissal Votta 
Jehóva, Sjafnarstíg 1, Akureyri, mánudaginn 
7. maí kl. 14.00.

Ingimar Adólfsson Lutzy Adolfsson
Reynir Adólfsson Halldóra Helgadóttir
Friðrik Adólfsson Kolbrún Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

SIGURLAUGAR B. ALBERTSDÓTTUR,
Hjúkrunarheimilinu Eir,

áður Huldulandi 5.

Kærar þakkir til starfsfólks Hlíðarhúsa og 
Hjúkrunarheimilisins Eirar fyrir hlýju og góða 
umönnun.

Gréta Gunnarsdóttir
Birna Bjarnadóttir Hólmgeir Baldursson
Kristjana Sif Bjarnadóttir Steingrímur S. Ólafsson
Arnar Bjarnason Rakel Halldórsdóttir
langömmubörn og langalangömmubarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir  
og amma, 

LÁRA LÁRUSDÓTTIR 
hjúkrunarfræðingur, 

Gullsmára 7 í Kópavogi, 

lést á Líknardeild Landspítalans 
laugardaginn 28. apríl. Útför hennar fer fram 
frá Garðakirkju miðvikudaginn 9. maí kl. 15.00. 

Erlingur Þór Sigurjónsson Margrét Þóra Baldursdóttir
Magnús Þór Erlingsson
Þuríður B. Sigurjónsdóttir Jóhannes Elíasson
Elísa Jóhannesdóttir
Sylvía Rut Jóhannesdóttir

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

DAGBJÖRT JÓNSDÓTTIR
Nesvöllum, áður Sýrfelli, Bergi, Keflavík,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju 
þriðjudaginn 8. maí kl. 14.00.

Ólafur Jón Guðmundsson Halla Jóna Guðmundsdóttir
Sveinbjörn Gunnar Guðmundsson Hildur Jóhannsdóttir
Aðalsteinn Kristján Guðmundsson Auður Helga Jónatansdóttir
Brynjólfur Stefán Guðmundsson Elín Rut Ólafsdóttir
Kristín Guðmundsdóttir Sverrir Gísli Hauksson
Guðmundur Ásgeir Guðmundsson Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir
Dagbjartur Helgi Guðmundsson Tatjana Latinovic
barnabörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

EVELYNAR ÞÓRU HOBBS
Sóltúni 2, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni,  
19. apríl sl. Starfsfólki Sóltúns sendum við 
sérstakar þakkir fyrir alúð og kærleiksríka umönnun.

 
Hróbjartur Hróbjartsson  Karin Hróbjartsson-Stuart
Skúli Hróbjartsson  Unnur Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

KRISTÍN RUTH JÓNSDÓTTIR
Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði,

andaðist laugardaginn 28. apríl. Útförin fer 
fram frá Víðistaðakirkju mánudaginn 7. maí 
klukkan 13.00.

 
Inga Jóna Jónsdóttir  Steindór Guðmundsson
Ólína Bergsveinsdóttir  Guðmundur Ragnar Ólafsson
Jón Bergsveinsson  Ásdís Árnadóttir
Björg Bergsveinsdóttir  Eggert Dagbjartsson
Bergsveinn Bergsveinsson  Gígja Hrönn Eiðsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Evrópuvika verður haldin hátíðleg í 
næstu viku með fjölbreyttri dagskrá, 
en það er Evrópustofa sem stendur 
fyrir dagskránni.

„Markmið okkar er að nota tæki-
færið sem gefst með Evrópudeginum 
9. maí til að gera Evrópu hátt undir 
höfði þessa viku og vekja athygli fólks á 
því hvað Evrópusamstarfið er og fyrir 
hvað það stendur,” segir Birna Þórar-
insdóttir, framkvæmdastýra Evrópu-
stofu. 

Evrópudagurinn er haldinn árlega í 
aðildarlöndum ESB til að minnast þess 
þegar Robert Schuman, einn af frum-
kvöðlum Evrópusamstarfs, lagði til 
stofnun þess sem síðar varð Evrópu-
sambandið.

„Við verðum með ýmsa viðburði og 
vonum að þar verði eitthvað fyrir alla. 
Það sem ber kannski hæst er opnun 
Evrópustofu í Norrænu upplýsinga-
skrifstofunni á Akureyri á mánudag. 

Sama dag opnum við plakatasýningu á 
Glerártorgi þar sem við útskýrum upp-
byggingu og helstu stefnumál Evrópu-
sambandsins, en það er einmitt tilgang-
ur Evrópustofu.“

Meðal annars  sem verður í boði í 
Evrópuviku er opinn borgarafundur 
með Timo Summa, sendiherra ESB, 
sem verður haldin í Iðnó á þriðjudag.

Á miðvikudag, Evrópudaginn sjálf-
an, verður plakatasýning eins og sú á 
Akureyri opnuð í Kringlunni og upplýs-
ingafundur um tækifæri fyrir ungt fólk 
í Evrópu verður haldinn í Evrópustofu 
við Suðurgötu. 

Á fimmtudaginn verður svo opinn 
fundur í Iðnó um Ísland og öryggis- og 
varnarmálastefnu ESB.

„En hápunkturinn er á sunnudaginn 
í Hörpu,“ segir Birna. 

„Þar  verðum við meðal annars með 
skemmtiatriði og kynningar á hinum 
fjölmörgu samstarfsáætlunum ESB á 

Íslandi, sem við eigum aðild að í gegn-
um EES-samninginn.“

Á sunnudagskvöld verða svo tón-
leikar European Jazz Orchestra, sem er 
sam-evrópskt verkefni ungra tónlista-
manna, og Stórsveitar Reykjavíkur. 
Ekkert kostar inn á tónleikana, en miða 
má nálgast í gegnum miðasölu Hörpu.

Birna segir aðspurð að Evrópudagur-
inn eigi sannarlega erindi við  Íslend-
inga?

„Evrópudagurinn snýst um þá hug-
sjón að Evrópuríki komi saman og 
vinni saman í friði. Þau verði sterkari 
hvert fyrir sig með því að vinna saman 
sem ein heild. Ísland er þátttakandi í 
Evrópusamstarfi þó að við séum ekki 
aðilar að ESB. Við tökum þátt í ýmsum 
verkefnum og sækjum mikinn styrk í 
það að vinna með öðrum Evrópuríkj-
um, þannig að Evrópudagurinn á hik-
laust erindi við okkur.“

thorgils@frettabladid.is

BIRNA ÞÓRARINSDÓTTIR:  FRAMKVÆMDASTÝRA EVRÓPUSTOFU: 

EVRÓPUVIKA ER FYRIR ALLA  
HÁTIÐ Birna Þórarinsdóttir segir alla ættu að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi á Evrópuviku sem hefst á mánudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 OPIÐ Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 sunnudaga lokað.

SPIZY luktir
í appelsínugulu 

eða bleiku
kr. 3.990
fullt verð 5.990

MELBOURNE svefnsófi. B:242 D:91/168 H:85. 
Dýna: 147x200 cm. Dökkgrátt áklæði.

FULLT VERÐ: 179.980

ALICIA svefnsófi. B:164 D:85 H:90. 
Dýna: 135x200 cm. Grátt áklæði.

UMBRIA tungusófi. B:305 D:88/163 H:80. Svart eða brúnt leður áklæði,  
með hægri eða vinstri tungu. Kr. 379.990. 
Fæst einnig með gráu áklæði. Kr. 249.990

UMBRIA tungusófi. B:245 D:88/163 H:80. Grátt áklæði. 
Með hægri eða vinstri tungu. Kr. 219.990.

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

OG FALLEGAR - LITRÍKAR SMÁVÖRUR SEM LÍFGA UPP Á HEIMILIÐ!

Sumartilboð

0% VEXTIR   Húsgagnahöllin býður nú upp á vaxtalaus lán til  allt að 12 mánaða

  

NÝ SENDING AF 
SVEFNSÓFUM

NÝTT!

kr. 1.990

RIALTO La-z-boy stóll. Svart/ljóst leður áklæði. 
B:80 D:85 H:104 cm. FULLT VERÐ: 159.990

NÚNA

15%
AFSLÁTTUR
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Móðir mín, 

ÁSTRÍÐUR GUÐBJÖRNSDÓTTIR 
frá Rauðsgili, 

lést að morgni 3. maí. Útförin verður auglýst 
síðar.

 
Snorri Tómasson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma, 

RANNVEIG ODDSDÓTTIR
áður til heimilis á Kleppsvegi 134,  

Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli sunnudaginn 
22. apríl. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 8. maí kl. 13.00.

Jónína G. Kjartansdóttir  
Finnur S. Kjartansson Emilía S. Sveinsdóttir
Ágúst Oddur Kjartansson Guðrún Sveinbjörnsdóttir
Ragna S. Kjartansdóttir Friðgeir Þ. Jóhannesson
Þórir Kjartansson Arna Magnúsdóttir
Helga Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími 571 0400 granit@granit.isMiðhraun 22 b, 210 Garðabæ, Sími 571 0400 granit@granit.is

Our belowed sister and aunt,

ELIZABETH AMOKING,
born January 12th, 1949,

died May 2. 2012. The funeral is in Philipp-
ines at May 18th 2012.

 
Maria Francisca Biscarra
Priscila Biscarra
Rogelio Biscarra
Jón Paul B. Del Rosario
Normandy Del Rosario
Sean A. Del Rosario
Jasmine M. Del Rosario
Gabriel del Rosario
Rafael del Rosario
Melody Biscarra Quiamco
Richard Quilop
Melania Camina Biscarra
frændur, frænkur og barnabörn.

Við þökkum innilega auðsýnda samúð 
og hlýju við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu, 

ÁSTU INGIBJARGAR 
ÞORSTEINSDÓTTUR. 

Sérstakar þakkir viljum við færa Jóni Örvari 
Kristinssyni lækni og Karítas heimaþjónustu 
fyrir einstaka aðstoð og umhyggju.

Guðmundur Ingólfsson Halla Hauksdóttir
Þorsteinn Ingólfsson Una Bryngeirsdóttir
Haraldur Már Ingólfsson Sofía Björg Pétursdóttir
Ástríður Helga Ingólfsdóttir Kristján Valsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi  
og langafi,

ANDRÉS ÓLAFSSON
Fyrrum prófastur á Hólmavík,

síðar kirkjuvörður í Dómkirkjunni í Reykjavík, 
andaðist 27. apríl. Hann verður jarðsunginn 
frá Dómkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 
9. maí kl. 13.00.

Rögnvaldur Andrésson Sjöfn Sóley Sveinsdóttir
Hlynur Andrésson Björg Sigurðardóttir
Benedikt Andrésson Tatiana Evgeniia Biletska
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, 

PERLA K. ÞORGEIRSDÓTTIR 

andaðist að morgni 4. maí. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Brandur Þorsteinsson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

ANNA ÓSK SIGURÐARDÓTTIR
lést að Droplaugarstöðum 3. maí. 

Birna S. Karlsdóttir
Sigurður Karlsson Guðrún Erla Gunnarsdóttir 
Ingibjörg M. Karlsdóttir Sigurður Örn Kristjánsson
Anna Mjöll Karlsdóttir
Kristinn Karlsson Dagný Þórólfsdóttir
Brynjar Karlsson Cristina Gonzalez Serrano
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

DR. ERNIR KRISTJÁN SNORRASON,
Seljabrekku, Mosfellsdal,

lést á Líknardeild Landspítalans, 
fimmtudaginn 26. apríl. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 8. maí kl. 13.00.

 
Sólveig Franklínsdóttir

Franklín Ernir Kristjánsson
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Þorvaldur Kristjánsson Margrét Guðrún Ásbjarnardóttir
Þorvaldur Örn Þorvaldsson
Sandra Snorrason
Idora Frahi Snorrason

Málþing um áhrif virkjana í Skaftár-
hreppi verður haldið í Norræna húsinu í 
dag milli klukkan 12 og 15. Það ber yfir-
skriftina Einstök náttúra eldsveitanna. 
Um tvær virkjanahugmyndir við Fjalla-
bakssvæðið er að ræða: Búlandsvirkjun í 
Skaftártungu sem er fyrirhuguð í Skaftá 
og Tungufljóti og Atleyjarvirkjun sem 
áformuð er í Hólmsá austan Mýrdals-
jökuls. 

Það eru Landvernd og Eldvötn – sam-
tök um náttúruvernd í Skaftárhreppi sem 
standa að málþinginu. Þar verður meðal 
annars fjallað um jarðfræði og lífríki 
Skaftárhrepps, Vigfús Gíslason frá Flögu 
verður með myndir og fróðleik af fyrir-
hugaðri virkjanaslóð og Heiða Guðný 
Ásgeirsdóttir bóndi á Ljótarstöðum með 
erindið Landbúnaður og virkjanir.  - gun

Einstök náttúra eldsveitanna

VIÐKVÆM NÁTTÚRA Landslag eldsveitanna segir sína sögu. MYND/INGIBJÖRG EIRÍKSDÓTTIR

Vináttudagur gegn einelti var haldinn í 
Hlíðaskóla í blíðunni í gær og mikið líf 
var á skólalóðinni þegar yngri og eldri 
börn skiptu sér saman í hópa, leystu 
verkefni og tóku þátt í hinum ýmsu leikj-
um. Sumir héldu út á Klambratún sömu 
erinda. 

Allir fengu gul vinabönd, kornfleks-
kökur og mjólk og í lok útivistarinnar 
var slegið upp pylsupartíi á skólalóðinni. 
En lokapunkturinn var heimsókn hljóm-
sveitarinnar Blár ópal sem hreif alla 
með sér í laginu Stattu með sjálfum þér. 

„Við erum með fastan dag inni á skóla-
dagatalinu okkar sem við notum til að 
skerpa á stefnu skólans. Einkunnarorð 
hans eru ábyrgð, virðing og vinátta og í 
þeim anda var þessi sumarhátíð. Kenn-
ararnir sáu alfarið um að skipuleggja 
dagskrána, börnin tóku virkan þátt og 
þetta var afskaplega vel heppnað og 
skemmtilegt. Svo var veðrið náttúrlega 
eins og eftir pöntun,“ sagði Kristrún G. 
Guðmundsdóttir skólastjóri. - gun

Vináttudagur gegn einelti

PYLSUPARTÍ Sumir nemendur brugðu sér í hlutverk kokka og elduðu ofan í hópinn, um 600 
manns. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fuglar verða í brennidepli í Grasagarðinum í Laug-
ardal á morgun, sunnudaginn 6. maí. Ljósmyndasýn-

ingin Fuglablik verður 
opnuð klukkan 11 í Café 
Flóru í samstarfi við 
Fuglavernd og á eftir 
verður boðið upp á göngu 
um garðinn þar sem 
Jóhann Óli Hilmarsson 
fuglafræðingur og Jakob 
Sigurðsson, varaformað-
ur Fuglaverndar, fræða 
gesti um þær fuglateg-
undir sem fyrir augu ber. 

Í anddyri garðskálans 
hefur verið komið fyrir 
upplýsingum um fugla-

tegundirnar í Grasagarðinum, algengar sem sjaldgæf-
ar.  

Þátttaka er ókeypis og allir eru velkomnir.  - gun

Fuglar í fyrirrúmi

FLÓRGOÐI Litskrúðugur fugl sem 
ekki er á hverju strái. 

MYND/SINDRI SKÚLASON

Söguganga verður í dag, 5. maí, klukk-
an 11 með Kristínu Helgu Gunnars-
dóttur rithöfundi um sögusvið bókanna 
um Binnu og Móa hrekkjusvín, en þær 
gerast í Silfurtúni í Garðabæ. Kristín 
Helga segir frá tilurð bókanna og skoð-
ar Garðahreppinn sem breyttist í bæ. 
Einnig verður spjallað um barnið í 
úthverfinu út frá veröld Fíusólar. Þetta 
er fjölskylduganga sem bæði börn og 
fullorðnir geta haft gaman af. Lagt 
verður af stað frá Bókasafni Garða-
bæjar á Garðatorgi sem bryddar upp 
á þessari nýjung í samstarfi við menn-
ingar- og safnanefnd Garðabæjar.

Önnur ganga verður þriðjudaginn 8. 
maí frá sama stað klukkan 16.30, upp 
að Vífilsstöðum með Einari Má Guð-
mundssyni rithöfundi. Hann fjallar um 
bók sína Draumar á jörðu. Einnig er 
hægt að mæta beint á Vífilsstaði klukk-
an 17.15. Nánar á www.gardabaer.is.

Sögugöngur í Garðabænum

KRISTÍN HELGA Segir frá sögusviði bókanna um Binnu og Móa og barnið í úthverfinu út frá 
veröld Fíusólar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



139kr/stk.

OSTA
KYNNINGAR 
Í DAG
kl. 13-17 í Holtagörðum 
og Spönginni.

LjóturLjótur

Dala Auður Óðals Tindur

NUOVO

NÝJAR

UMBÚÐIR

1.498kr/kg.

Verð áður 1.798.-

Sacla pestó & sósur
– ómissandi í matargerðina

Ítölsk smábrauð
– nýbakað

Ekta ítalskt cantuccini
– m/möndlum, m/súkkulaði

Ítalía olíur, ekta ítalskar
– hvítlauksolía, ólífuolía

LaSelva
– grillað grænmeti

 Ricette d´Autore antipasti
Ólífur, balsamik laukur og grilluð paprika

Franchi salamel
4 tegundir

Marinneeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð    lllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææærrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bragð frá ÍÍÍÍtalllíu

Nautahakkh kkGelato di Maranello
tíramisú, súkkulaði og kirsuberja ís

LaSelva bruschetta
– með sveppum & ætiþistlum

LaSelva pestó
– ekta ítalskt

Ítalía pasta
– ekta ítalskt

LaSelva risotto
– margar tegundir

NUOVO
NUOVO

NUOVO
NUOVO

NUOVO

Buon appetito!

1.298kr/kg.

Verð áður 1.498.-

NUOVO

SÆLKERAOSTAR

10% AFSLÁTTUR



FROSINN ÍSL. LAX
BEINHREINSAÐUR 

M.ROÐI

698

19791979

1395

MMMMMMMMMMMM..........RRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐIIIIIIIIIIII

98

359

159

10 STK. BÓNUS VÍNARPYLSUR

5 STK. BÓNUS PYLSUBRAUÐ

RR

639

„TÓMATSÓSAN"
HONEY MUSTARD  

OG ORGINAL BBQ SAUCE

229
198 459

729

179

KS FROSIÐ LAMBALÆRI Í SNEIÐUMKS FROSIÐ LAMBAFILLET

14953598 FROSINN ÍSL. LAX
BEINHREINSAÐUR

1859



1698 159

10 STK. STÓRIR 120 GR. 
NAUTAHAMBORGARAR

BÓNUS STÓR 
HAMBORGARABRAUÐ „FABRIKKU SÓSAN"RIKKU SÓSAN"

379
2 STK. 140 GR. FERSKIR 

NAUTAHAMBORGARAR 

398

295

RAUÐ VATNSMELÓNA

179

GUL MELÓNA
179

ÍSLENSKIR TÓMATAR PAKKAÐIR 1 KG.
295 459

ÍSLENSKIR KIRSUBERJA TÓMATAR

FRANSKAR HVÍTAR 
KARTÖFLURSÆTAR KARTÖFLUR

129
279

BRESKAR STÓRAR 
BÖKUNAR-KARTÖFLUR

139

SPÍNAT 200G

359 698
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hefurðu heyrt um manninn sem var svo stuttur að þegar hann 
hljóp steig hann alltaf á hælana á sér?

En hefurðu heyrt um manninn sem var svo lítill að það var 
táfýla af hárinu á honum?

Hefurðu þá heyrt um manninn sem var svo langur að það tók 
hann hálftíma að detta?

Eða hefurðu heyrt um manninn sem var svo mjór að það var 
bara ein rönd á náttfötunum hans?

Hvað heitirðu fullu nafni? Ég er 
langminnstur af öllum öpunum í 
Brúðubílnum og þess vegna allt-
af kallaður Lilli api.

Hvað ertu gamall? Ég er alltaf 
5 ára. En ég held ég sé búinn að 
vera í Brúðubílnum í 30 ár.

Hvar fæddist þú? Auðvitað í 
Afríku. Þar er alveg glás af ban-
önum.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? 
Lagið um dýrin í Afríku. Oja, 
oja, ahaha. Ég hef oft sungið það 
fyrir krakkana.

Hvað finnst þér best að 
borða? Bananar eru sko 
uppáhaldið mitt. Ég borða 
áreiðanlega yfir 100 ban-
ana á dag.

Hver er besti vinur þinn? 
Allar brúðurnar í Brúðubíln-
um, líka úlfarnir og refirnir og 
krókódíllinn.

Ertu ánægður með að vera 
appelsínugulur, eða myndirðu 
frekar vilja vera öðruvísi á 
litinn, til dæmis grænn 
eða blár? Rosalega 
ánægður því app-
elsínugulur er fal-
legasti litur í 
heimi. En 
Krókó-
díllinn er 
grænn og 
Blárefurinn 
blár.

Kíkirðu stundum á 
Facebook-síðuna þína? 
Næstum því á hverjum degi, en 
ég kann ekki að lesa nógu vel.

Hvað er það skemmtilegasta 
sem þú gerir? Að syngja með 
krökkunum. Í sumar ætlum við 
að syngja fullt af lögum.

Verður þú aldrei bílveikur í 
Brúðubílnum? Einu sinni gubb-

aði ég í sætið, bílstjórinn varð 
að stoppa bílinn. Hann skamm-
aði mig ekkert.

Kanntu góðan brandara? Bara 
einn... á ég að segja ykkur hann 
... æææ ég held ég sé búinn að 
gleyma honum.

Hvernig heldurðu að Gretu Sal-
óme og Jónsa gangi í Eurovisi-
on? Ég er næstum viss um að 

þau verða nr. 2.

Með hvaða íþrótta-
liði heldurðu? FFA 

er uppáhalds-
l iðið  mit t . 

Það er Fim-
leikafélag 
apanna. Ég 
er a l ltaf 
að klifra í 

Brúðubíln-
um, ég hef 

meira að segja 
klifrað upp á þak. 

En þá kom Helga og 
bannaði mér það, sagði 
að ég gæti dottið og 

meitt mig.

HELDUR MEÐ FIM-
LEIKAFÉLAGI APANNA
Lilli api og félagar hans í Brúðubílnum verða á fleygiferð við að skemmta íslensk-
um börnum í sumar eins og síðustu þrjátíu árin. Lilli er alltaf fimm ára og borðar 
yfir hundrað banana á dag.

Nafn og aldur: Dagur Björn 
Benediktsson, 9 ára.

Í hvaða skóla ertu: Vífilsskóla 
Hjallastefnunnar í Garðabæ.

Í hvaða stjörnumerki ertu: Í 
ljóninu.

Áttu happatölu? 53.

Helstu áhugamál/hvað gerirðu 
í frístundum þínum? Les Syrpur, 
leik við vini, fer í pottinn, fer í tölv-
una, spila og fer út í leiki.

Eftirlætissjónvarpsþáttur: Malcolm in the middle.

Besti matur? Burritos.

Eftirlætisdrykkur? Appelsín og vatn.

Hvaða námsgrein er í uppáhaldi? Stærðfræði.

Áttu gæludýr – ef svo er, hvernig dýr og hvað 

heitir það? Já, kött. Hann heitir 
Lárus og er 13 ára.

Skemmtilegasti dagurinn og af 
hverju? Föstudagar af því að þá er 
pitsa og kósí.

Eftirlætistónlistarmaður/hljóm-
sveit? Taio Cruz.

Uppáhaldslitur? Rauður.

Hvað gerðirðu í sumar? Fór á 
Shell-mótið í Vestmannaeyjum, 
fór á ættarmót í Breiðdal, var á 

Reyðarfirði, var í sumarbústað og fór með pabba 
mínum til Boston.

Skemmtilegasta bók sem þú hefur lesið? Víti í 
Vestmannaeyjum.

Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðinn 
stór? Flugmaður eins og pabbi.

Ætla að verða flugmaður eins og pabbi
Fullor›i› fólk sem ólst upp vi›

alkóhólisma flarf a›sto› vi› a› glíma
vi› aflei›ingar fless og til a›

ver›a betri foreldrar

ÁLFASALAN  2012

KRAKKAVEFUR UMFERÐARSTOFU  er stórskemmtilegur 
vefur ætlaður börnum í 1. til 5. bekk. Þar er að finna námsefni, 
verkefni og leiki af ýmsu tagi sem vonandi vekja áhuga nemenda. 
Slóðin er http://www.umferd.is/page/umferd.is_krakkar.
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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2 3 4 5

krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. pest, 6. líka, 8. langar, 9. dá, 11. 
svörð, 12. rót, 14. ís, 16. gyltu, 17. 
aðstoð, 18. hnoðað, 20. fyrir hönd, 
21. skjóla.

LÓÐRÉTT
1. bær, 3. tveir eins, 4. skipafélag, 5. 
skordýr, 7. sveppur, 10. mál, 13. poka, 
15. innyfla, 16. dorma, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. og, 8. vil, 9. rot, 
11. mó, 12. grams, 14. klaki, 16. sú, 
17. lið, 18. elt, 20. pr, 21. fata. 

LÓÐRÉTT: 1. borg, 3. vv, 4. eimskip, 
5. fló, 7. gorkúla, 10. tal, 13. mal, 15. 
iðra, 16. sef, 19. tt.

Allt í lagi! Ég hef 
kannski ekki 

hundsvit á fótbolta 
en hvað veist þú 

um golf?

Ég 
veit 
nóg!

Eins 
og?

Tiger Woods er 
kvennamaður!

Það vita 
allir! Einmitt!

En ef við 
tökum 

þetta járn, 
hvað þýðir 
þetta W?

Wanker! Vitlaust! 
Wedge! Whatever!

Ætli ég 
kalli ekki.

Fólda

Fólda

Fólda
Gott póker-

andlit. slæmt 
pókerhár, 
maður.

Ohhh ansans! Önnur 
höfnun! Ég ætti 

kannski að hætta að 
skrifa rómantískar 

ástarsögur.

Hvað ertu að 
læra? Stærð-

fræði.

Er hún erfið? Sjáðu bara. VÓÓ!!! Stærðfræðin 
í þriðja bekk 
er með miklu 

stærri tölum en 
í fyrsta bekk!

Engar áhyggjur. 
Svo byrjarðu 

að fá útborgað 
og tölurnar 

minnka aftur.

 Eftirlaunasjóður starfsmanna 
 Hafnarfjarðarkaupstaðar

 Ársfundur 2012
Ársfundur Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar  verður haldinn 
mánudaginn 21. maí  nk. kl. 16.00, í Hafnarborg, Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Dagskrá
1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2.  Breyting á samþykktum
3.  Önnur mál löglega upp borin
     a. Kynning á mögulegri sameiningu lífeyrissjóða með bakábyrgð 
 sveitarfélaga

Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stéttarfélög eiga rétt til 
fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir til að mæta.
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins.

Hafnarfirði,  3. maí  2012
Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar

Fjarðargötu 17, 
Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

OPIÐ HÚS

KLETTAGATA 15 í Hfj.
Opið hús sunnudaginn 6. MAÍ FRÁ KL. 16.00-17.00

"LAUST STRAX" 292,8 fm einbýli við 
Klettagötu 15 í Hafnarfirði.  
Verð 59,9 millj. 

Aukaíbúð á neðri hæð. Falleg og 
vönduð eign, Frábær staðsetning, glæsileg verönd. 

Nánari upplýsingar og myndir http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/241736/

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

Með hækkandi sól hafa áhyggjur mínar 
af klæðaburði sumarsins aukist. Það 

er augljóst að stigvaxandi hitastig hefur 
gríðarleg áhrif á hvernig fólk klæðir sig, 
ásamt því reyndar að umturna viðhorfi 
heillar þjóðar til lífsins. Það er því full-
komlega eðlilegt að ég verji öllum frítíma 
mínum í vangaveltur, mátanir, upplýsinga-
öflun og njósnir. 

SUMARSTUTTBUXURNAR, eða stullurnar 
eins og ég kalla þær, eru komnar af hill-
unni. Þar hafa þær hvílt síðustu átta mán-
uði og ég er byrjaður að horfa í kringum 
mig í leit að sumarlegum bolum og skyrt-
um. Úr vöndu er að ráða og tískumeðvitað-
ar samstarfsstúlkur fá því lítinn frið fyrir 
ágengum spurningum mínum í sambandi 
við litaval, boð og bönn í sokkavali, sólgler-
augu og hvort maður með jafn lágt enni og 

ég geti nokkurn tíma orðið hattamaður.

EIN flík hefur valdið mér meira 
hugarangri en aðrar, enda virð-
ast fyrrnefndar samstarfsstúlkur 
á öndverðum meiði í viðhorfi til 
notkunar hennar á vinnustaðnum. 
Þá hafa engar reglur verið skráðar 
um flíkina, sem er afar furðulegt 
—  sérstaklega í ljósi þess að nú er 
verið að endurskoða sjálfa stjórnar-
skrána. Ég er að sjálfsögðu að tala 
um hlýrabolinn.

HLÝRABOLURINN ver minna hold en 
aðrir bolir og er því lítið notaður á veturna. 
Þegar sólin byrjar að skína vill fólk hins 
vegar forðast bóndabrúnku og smeygir sér 
jafnan í hlýrabolinn undir aðra flík, sem 
hægt er að vippa sér úr til að ná svokölluðu 
kaffitímatani. Það er betra en annað tan 
vegna þess að það er eina tanið sem skrif-
stofufólk fær greitt fyrir að safna.

SAMFÉLAGIÐ samþykkir hlýrabolinn 
utandyra, en á skrifstofunni ku hann vera 
stranglega bannaður, nema mögulega á 
kraumandi heitum skrifstofum Tenerife. 
Berir handleggir geta valdið miklum óþæg-
indum hjá siðprúðu samstarfsfólki ásamt 
því að uppnám getur skapast þegar líkams-
lykt fær óhindraðan aðgang að vinnuum-
hverfinu. 

JAÐARKIMAR samfélagsins virðast þó telja 
að hlýrabolir séu í góðu lagi í opnu skrif-
stofurými og tala jafnvel fyrir því að fólk 
sé berfætt í svokölluðum flipp flopps. Þess-
ar hugmyndir þarf að kæfa við fæðingu. 
Undir engum kringumstæðum ætti fólk að 
vera berfætt í innivinnu. 

ALLAR falla þessar vangaveltur undir bölv-
un hlýrabolsins, sem hefur heltekið huga 
minn síðustu viku, á meðan ég safna bónda-
brúnku í léttsteikjandi maísólinni. Fjand-
inn.

Bölvun hlýrabolsins
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– meira fyrir minna

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar 
á www.kronan.is

100%
hreint kjöt!
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kg

Fersskir, ósprautaðar kjúklingabringurFeFeersrsskkirir,r, ósósspraraututataðaðar kjkjúkúkkliningngagabrriningnguur
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í einum brúsa

Hollusta er okkar

hjartans mál!

2
fyrir

1

479 kr.
tvennan

Þorskalýsisperlur, 100 stk.
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15%

afsláttur

Blaðið 
gildir til 
30. maí

HOLLUSTA 

OG HREYFING

– uppskrift að heilsusamlegu sumri!
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Heilsublaðið

er komið út

stútfullt af góðum tilboðum!

GRØN BALANCE ER LÍFRÆN OG UMHVERFISVÆN VÖRULÍNA 
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menning@frettabladid.is

Innritun nýnema fyrir næsta skólaár 
2012-2013 stendur yfir hjá Tónlistar-
skóla FÍH til 7. maí n.k. 

Sótt er um skólavist á heimasíðu  
skólans www.tonlistarskolifih.is og á 
rvk.is (Rafræn Reykjavík) 
Allir nýnemar þreyta inntökupróf í 
skólann. Umsækjendur fá bréf um  
miðjan maí um tíma fyrir inntökupróf 
en þau fara fram dagana 4-6 júní n.k. 
Umsækjendur fá svar um skólavist í 
lok júní.
 
Tónlistarskóli FÍH er framsækinn skóli 
með vel menntaða úrvalskennara sem 
eru virkir þátttakendur í íslensku tón-
listarlífi.  Skólinn hefur mikla sérstöðu 
meðal tónlistarskóla landsins þar sem  
kennd er hefðbundin tónlist (sígild 
tónlist)  og rythmiskri tónlist ( djass, 
popp, rokk,)  

Tónlistarskóli FÍH býður nemendum 
sínum gott námsumhverfi og fjölbreytt 
námsframboð og um leið gerir skólinn 
kröfur til nemenda hvað varðar  
ástundun og námsframvindu.  

Ef þú vilt verða góður tónlistarmaður 
er Tónlistarskóli FÍH rétti skólinn 
fyrir þig.

Tónlistarskóli FÍH
auglýsir eftir umsóknum um skólavist fyrir skólaárið 2012-2013

Hreinn Friðfinnsson - Í bili
Í dag fjallar Gunnar J. Árnason listheimspekingur um myndlistar-
manninn Hrein Friðfinnsson og verk hans í ráðstefnusal Arion 
banka. Fyrirlesturinn hefst kl. 13:30 og ber yfirskriftina Í bili. 

Jafnframt opnar sýning á verkum Hreins á sama tíma í Arion banka, 
Borgartúni 19.

Allir velkomnir

Yfir 75 stutt- og heimild-
armyndir verða sýndar á 
Reykjavík Shorts & Docs 
hátíðinni, sem haldin er í 
tíunda sinn í ár og hefur 
aldrei verið viðameiri. 

Stutt- og heimildarmyndahátíðin 
Reykjavík Shorts & Docs stend-
ur dagana 6. til 9. maí. Þetta er í 
tíunda skipti sem hátíðin er hald-
in og hefur dagskráin aldrei verið 
umfangsmeiri, að sögn Brynju 
Daggar Friðriksdóttur, kynning-
arfulltrúa hátíðarinnar. 

„Við bjóðum upp á rúmlega 75 
myndir sem eru framleiddar í yfir 
20 löndum, svo myndirnar koma 
víða að.“ 

Dagskránni er skipt í fjóra 
flokka; Íslenskar myndir, Pólskar 
myndir, Konur í kvikmyndum og 
Nýliðar. 

„Í íslenska flokknum eru mynd-
ir sem eru gerðar á Íslandi eða 
leikstýrt af Íslendingi og marg-
ar þeirra verða heimsfrumsýnd-
ar á hátíðinni. Pólsku myndirnar 
eru sýndar í samvinu við pólsku 
ræðisskrifstofuna á Íslandi og 
Short Waves kvikmyndahátíðina 
í Póllandi. Í kvennaflokknum eru 
myndir sem eiga það sameiginlegt 
að fjalla um konur og/eða er leik-
stýrt af konum, en þessi flokkur 
nýtur góðs stuðnings bandaríska 
dreifingarfyrirtækisins Women 
Make Movies, landsnefnd UN-
Women á Íslandi, Stígamótum og 
W.O.M.E.N, samtökum kvenna af 
erlendum uppruna á Íslandi.“

Í nýliðaflokki eru svo sýndar 
myndir sem eru annað hvort frum-
raun eða önnur mynd leikstjórans 

en sérstök verðlaun verða veitt í 
þessum flokki 9. maí.“ 

Þá er von á um 20 erlendum 
gestum á hátíðina; leikstjórum, 
dagskrárstjórum, dreifingaraðil-
um og framleiðendum. 

Brynja segir tímasetningu hátíð-
arinnar í ár sérlega heppilega til 
að laða að góða gesti úr bransan-
um.

„Heimildarmyndahátíðin Hot 
Docs í Kanada er nýafstaðin og 
svo er auðvitað kvikmyndahátíðin 
í Cannes í maí, sem gerir að verk-
um að við erum mjög álitlegt stopp 

fyrir fólk úr kvikmyndageiranum 
sem er á leið þarna á milli. Ég ætla 
að leyfa mér að fullyrða að hátíð-
in sé komin á plan sem hún hefur 
ekki verið á áður og stefnan er að 
halda henni þar áfram, enda hefur 
mikill tími og orka farið í undir-
búninginn.“

Nálgast má upplýsingar um dag-
skrána á heimasíðu hátíðarinnar: 
shortsdocsfest.com og á Facebook-
síðu hennar. 

bergsteinn@frettabladid.is

Heimildarmyndahá-
tíðin Hot Docs í 

Kanada er nýafstaðin og svo 
er auðvitað kvikmyndahátíðin 
í Cannes í maí, sem gerir að 
verkum að við erum mjög 
álitlegt stopp fyrir fólk úr 
kvikmyndageiranum sem er 
á leið þarna á milli.

BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR 
KYNNINGARFULLTRÚI SHORTS & DOCS

SHORTS & DOCS 
ALDREI VEGLEGRI

BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR  Dagskránni á hátíðinni er skipt í fjóra meginflokka: 
Íslenskar myndir, konur í kvikmyndum, pólskar myndir og nýliða.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

NÁND – CLOSE  Sýningin NÁND/CLOSE verður opnuð í Menningarverkefninu Hlöðunni í Vogum í dag, 
laugardaginn 5. maí, klukkan 16. Sýningin er samstarfsverkefni systranna Gunnhildar og Brynhildar Þórðardætra og 
er innblásin af súrrealískum heimi þeirra þar sem gínur geta breyst í húsgögn (gínugögn), loðnir bollar innihalda ljóð 
(loðbolli) og föt verða að listaverkum. Sýningin stendur yfir til 20. maí.



Erum  á 14. hæð í turninum á Grand Hóteli
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Ný sýning á verkum myndhöggvar-
ans Ásmundar Sveinssonar verður 
opnuð í Ásmundarsafni við Sigtún í 
dag. Við sama tilefni verður endur-
tekinn „gjörningur“ í höggmynda-
garðinum, sem Ásmundur taldi að 
kenndi börnum að meta og þykja 
vænt um stytturnar. 

Sýningarstjórar eru Steinunn G. 
Helgadóttir myndlistarmaður og 
Kristín G. Guðnadóttir listfræð-
ingur. Þær segja Ásmund hafa 
leitað víða fanga fyrir listsköpun 
sína, þar á meðal bókmenntir, sögu 
og náttúru en einnig voru móðirin 
og hinn vinnandi maður mikilvæg 
leiðarstef í verkum hans. En þegar 
skyggnst sé undir yfirborðið í högg-

myndum Ásmundar leynist þar oft 
heit kvika. „Viðfangsefni þessarar 
sýningar er kvikan sem afhjúpast 
þegar verkin eru skoðuð og greind 
í samhengi við líf listamannsins og 
þá tíma sem hann lifði.“ 

Sýningin Inn í kviku er þríþætt og 
lýtur að inntaki í verkum Ásmund-
ar, formi og tímaskeiðum. Leitast er 
við að nýta húsið í Sigtúni sem rök-
réttan hluta af og umgjörð um sýn-
inguna ásamt höggmyndagarðinum 
í kringum húsið sem geymir mörg 
af þekktustu verkum listamannsins. 

Sýningin verður opnuð klukkan 
16 í dag. Á morgun, sunnudag, fara 
sýningarstjórarnir um sýninguna og 
ræða við gesti. 

Kvikan í styttum Ásmundar 

ÁSMUNDUR SVEINSSON Brugðið verður 
nýju ljósi á verk hans á sýningunni. 

Blásaratónlist verður allsráðandi á 
vortónleikum Elektra Ensemble á 
Kjarvalsstöðum á sunnudagskvöld 
klukkan 20. 

Matthías Birgir Nardeau óbó-
leikari verður síðasti gestur vetr-
arins hjá Elektru en hann hefur 
vakið athygli fyrir óbóleik sinn 
undanfarið bæði sem einleikari og 

með Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Á efnisskrá eru verk fyrir flautu, 
óbó, klarínett og píanó eftir Mal-
colm Arnold, Jean-Michel Damase 
og Camille Saint-Saëns. 

Flytjendur á tónleikunum auk 
Matthíasar eru Ástríður Alda Sig-
urðardóttir, Emilía Rós Sigfúsdótt-
ir og Helga Björg Arnardóttir.

Vortónleikar Elektru
ELEKTRA ENSEMBLE Matthías B. Nardeau óbóleikari verður gestur á tónleikunum.

Hrafnkell Sigurðsson og Ólöf K. 
Sigurðardóttir ræða við gesti á 
sunnudag um sýningu Hrafnkels, 
Hafnarborgina, sem nú stendur 
yfir í aðalsal Hafnarborgar.  

Hrafnkell sýnir þar ný verk, en 
efnivið þeirra sækir hann í karl-
mannlegt athafnasvæði Slippsins 
þar sem skip eru dregin á land 
til viðhalds og endurbóta. Hann 
sýnir ljósmyndir sem minna á 
málverk og áhrifamikla mynd-
bandsinnsetningu en einnig 
veggverk og textíl þar sem hann 
notar meðal annars vinnutuskur 
sem hann dró upp úr drullunni í 
slippnum og saumaði saman, en 
lykt og áferð tengja verkið sterkt 
við uppruna sinn. 

Hrafnkell 
lóðsar gesti

FRÁ SÝNINGUNNI Hrafnkell lóðsar gesti 
um sýningu á nýjum verkum. 

Vinafélag Gljúfrasteins og Ferða-
félag Íslands býður upp á göngu-
ferð um æskuslóðir Halldórs 
Laxness í Mosfellsdalnum. Mæt-
ing er við Gljúfrastein klukkan 
10 sunnudaginn 6. maí. 

Áfangastaðir göngunnar verða 
meðal annars Bringur en þaðan 
verður gengið að Helgufossi og 
niður með Köldukvísl að Gljúfra-
steini, þar sem garðurinn verður 
skoðaður og síðan húsið. Stopp-
að verður á leiðinni og verða 
lesnar stuttar tilvitnanir úr 
bókum skáldsins. Gangan endar 
á Gljúfrasteini þar sem Pétur 
Ármannsson arkitekt og farar-
stjóri göngunnar mun segja frá 
Ágústi Pálssyni arkitekt, stíl 
hans og sjónarmiðum við hönnun 
Gljúfrasteins.

Gengið um 
Mosfellsdal

LISTKENNSLA
MEISTARANÁM 
Í LISTKENNSLU

TÓNLIST
SKÖPUN, MIÐLUN OG 
FRUMKVÖÐLASTARF (NAIP)

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM 
INNTÖKUSKILYRÐI OG NÁMSLEIÐIR Á LHI.IS

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR TIL 11. MAÍ

Listkennsludeild
Meistaranám í listkennslu
Inntökuskilyrði:

BA gráða eða sambærilegt 
nám í listgrein.

Auk þess er tekið á móti 
umsóknum frá einstaklingum 
með B.Ed gráðu eða sambærilegt 
180 eininga nám í kennslu 
og umtalsverða menntun 
og/eða reynslu á sviði leiklistar, 
tónlistar eða dans.

Tónlistardeild
Sköpun, miðlun og frum-
kvöðlastarf (NAIP)

Meistaranám sem er  
samstarfsverkefni  
5 tónlistarháskóla í Evrópu.

www.musicmaster.eu
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 05. maí 2012 

➜ Tónleikar
14.00 Kvennakórinn Senjóríturnar 
heldur sína árlegu vortónleika í Grensás-
kirkju.
16.00 Karlakórinn Fóstbræður heldur 
vortónleika í Langholtskirkju. Tenór-
söngvarinn Gissur Páll Gissurarson kemur 
fram með þeim. Miðaverð er kr. 3.000.
16.00 Álafosskórinn í Mosfellsbæ 
heldur vortónleika í Safnaðarheimili 
Lágafellskirkju, Þverholti 3, Mosfellsbæ. 
Á efnisskránni eru létt og skemmtileg lög 
úr ýmsum áttum. Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Listasmiðja
13.00 Guðrún Vera Hjartardóttir mynd-
listarmaður og sýningarstjóri verður með 
listasmiðju fyrir börn á aldrinum 6 til 12 
ára í Gerðarsafni. Smiðjan er í tengslum við 
Kjarval sýninguna Í teikningunni er hugs-
unin um teikninguna. Þátttaka er ókeypis.

➜ Sýningar
16.00 Ný sýning á verkum myndhöggv-
arans Ásmundar Sveinssonar verður 
opnuð í Ásmundarsafni við Sigtún. 
16.00 Hildur systrafélag kynnir sýn-
inguna Nánd/Close sem verður opnuð 
í Menningarverkefninu Hlöðunni í Vog-
unum. Sýningin er samstarfsverkefni 
systranna Gunnhildar og Brynhildar 
Þórðardætra. Aðgangur er ókeypis.

➜ Umræður
11.30 Guðni A. Jóhannesson orkumála-
stjóri og Huld Arinbjarnardóttir varaþing-
maður verða gestir á laugardagsspjalli 
Framsóknar að Hverfisgötu 33. Þau munu 
ræða um Rammaáætlun um orkunýtingu, 
undirbúning og vinnslu hennar.
14.00 Heimspekikaffihúsið verður á 
Horninu, Hafnarstræti 15. Allir sem hafa 
gaman af rökræðu eru velkomnir.

➜ Uppákomur
11.00 Kristín Helga Gunnarsdóttir leiðir 
göngu um Garðabæ þar sem farið verður 
um sögusvið bókanna um Binnu og Móa 
hrekkjusvín. Bæði börn og fullorðnir 
geta tekið þátt og haft gaman af. Lagt 
verður af stað frá Bókasafni Garðabæjar 
á Garðatorgi.
13.30 Í tilefni af Harmonikudeginum 
sem er í dag mun Félag harmonikuunn-
enda í Reykjavík leika víða á höfuðborg-
arsvæðinu, þar á meðal í Kolaportinu, 
Húsgagnahöllinni og Mjóddinni.

➜ Tónlist
15.00 Tónstofa Valgerðar býður upp á 
tónleika í Hörpuhorninu á annarri hæð 
Hörpu, við hliðina á Eldborgarsalnum. 
Bjöllukórinn ásamt einleikurum og 
söngvurum flytur íslensk og erlend þjóð-
lög, dægurlög og klassíska tónlist.
16.00 Mynd- og tónverkið Quadrant og 
lagaflokkurinn Strengur verða flutt á sam-
eiginlegum tónleikum í Norræna húsinu.
17.00 Kór Grafarvogskirkju, ásamt 
Stúlknakór Reykjavíkur, flytur tónverkið 
Carmina Burana eftir Carl Orff í Grafar-
vogskirkju. Miðaverð er kr. 3.000.
21.00 Hljómsveitin Retrobot heldur tón-
leika á neðri hæð Bar 11 en hún sigraði 
Músíktilraunir á dögunum. Aðgangur er 
ókeypis.
21.00 Blússveit Þollýjar, Síðasti Séns 
og Cynic Guru stíga á stokk á Dubliner. 
Allur ágóði tónleikanna rennur til 
Bláa naglans, krabbameinsátaks karla. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Klaufarnir spila á hlöðuballi á 
Spot, Kópavogi.
22.00 Megakukl spilar á Café Rosen-
berg.

Sunnudagur 06. maí 2012 

➜ Tónleikar
17.00 Reykjalundarkórinn heldur 
tónleika í fríkirkjunni í Reykjavík ásamt 
kvennakór háskólans í Manitoba, 
Kanada. Fjölbreytt og nýstárleg efnisskrá. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000 en frítt fyrir 
börn yngri en 12 ára.

➜ Sýningar
11.00 Ljósmyndasýningin Fuglablik 
í Grasagarðinum opnar í Café Flóru í 

samstarfi við Fuglavernd. Í anddyri garð-
skálans verður einnig afhjúpaður nýupp-
færður upplýsingaveggur um fuglategund-
irnar í Grasagarðinum. Aðgangur ókeypis.
13.00 Handverkssýning eldri borgara í 
Kópavogi verður í Gjábakka, Gullsmára 
og Boðanum. Fjölbreytt handverk hinna 
listhögu eldri borgara í Kópavogi. 
15.00 Myndasögusýningin Manga opnar 
á Reykjavíkurtorgi Borgarbókasafns 
Reykjavíkur, Tryggvagötu 15.

➜ Umræður
15.00 Þriðji fundur samræðudagskrár 
sýningarinnar Núningur/Friction fer fram í 
Listasafni ASÍ. Ingirafn Steinarsson, Katrín 
Eyjólfsdóttir og Unnar Örn J. Auðarson 
halda erindi og stjórna umræðum.

➜ Kvikmyndir
22.00 Kvikmyndin The Blob verður sýnd 
í Þynnkubíói á Prikinu. Popp í boði.

➜ Uppákomur
10.00 Vinafélag Gljúfrasteins og Ferða-
félag Íslands bjóða upp á gönguferð um 
æskuslóðir Halldórs Laxness í Mosfells-
dalnum. Mæting við Gljúfrastein.
13.00 Hist verður við gömlu þvottalaug-
arnar í Laugardalnum og farið í hlátur-
göngu um dalinn í tilefni af alþjóðlegum 
hláturdegi sem haldinn er í dag.
17.00 Kosningavaka verður í hátíðarsal 
Háskóla Íslands vegna forsetakosning-
anna í Frakklandi. Úrslit kosninganna 
verða sýnd í beinni útsendingu með 
íslenskum skýringum Egils Helgasonar.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík verður haldinn að Stangarhyl 4. 
Hljómsveitin Klassík leikur létta danstón-
list til klukkan 23.00. Aðgangseyrir er kr. 
1.500 en kr. 1.300 fyrir félagsmenn FEB.

➜ Málþing
13.30 Í tilefni af lokadegi vorsýningar 
Listaháskóla Íslands efna útskriftarnem-
endur og kennarar myndlistadeildar til 
málhófs í fjölnotasal Hafnarhúss Lista-
safns Reykajvíkur. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
12.30 Óperukórinn í Reykjavík, undir 
stjórn Garðars Cortes, heldur tónleika 
í Vinaminni, safnaðarheimili Akranes-
kirkju, í samvinnu við Kór Akraneskirkju. 
Aðgangur er ókeypis.
15.00 Harmonikuveisla Félags harmon-
ikuunnenda í Reykjavík verður í Iðnó. Þar 
koma meðal annars fram Harmoniku-
kvintett Reykjavíkur, gestur frá Skotlandi 
og Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir.
16.00 Óperukórinn í Reykjavík, undir 
stjórn Garðars Cortes, heldur tónleika í 
Borgarneskirkju. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Andrea Jónsdóttir leikur klassískt 
rokk af plötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 

Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Blásaratónlist verður allsráðandi 
á vortónleikum Elektra Ensemble sem 
verða haldnir á Kjarvalsstöðum. Miðaverð 
á tónleikana er kr. 2.000/1.500.

➜ Leiðsögn
14.00 Boðið verður upp á barnaleið-
sögn í Þjóðminjasafni Íslands. Helga 
Einarsdóttir safnkennari mun ganga með 
börnin í gegnum grunnsýningu Þjóð-
minjasafnsins, Þjóð verður til - menning 
og samfélag í 1200 ár.
15.00 Klara Þórhallsdóttir, verkefnastjóri 
við Listasafn Reykjavíkur, leiðir gesti um 
sýningu Antoni Tápies á Kjarvalsstöðum.

➜ Listamannaspjall
15.00 Hrafnkell Sigurðsson og Ólöf 
K. Sigurðardóttir ræða við gesti um 
sýningu Hrafnkels, Hafnarborgina, sem 
nú stendur yfir í aðalsal Hafnarborgar, 
Strandgötu 34.
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20% afsláttur 
af öllum vörum!
Við erum í hátíðarskapi og veitum 20% afslátt af öllum 
vörum í verslun okkar föstudag og laugardag.  Afsláttur af 
saumavélum, ljósum, smáraftækjum, heilsuvörum, 
heyrnartólum o.fl.

Sýning á antík saumavélum
Pfaff á landsins mesta úrval af gömlum saumavélum
og verða þær til sýnis í versluninni.

Verið velkomin!

HS-140C   

Verð kr. 169.900

HS-140M 

Verð kr. 69.900

HS 140M

Afmælistilboð: 

135.900 kr.

Afmælistilboð: 

55.900 kr.

Afmælisvélar

frá Husqvarna
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KYNLÍF: TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

KYNLÍF Ein kynlífsmýta, sem virðist 
ekki ætla að deyja, er sú að píkan 
verði víð við notkun. Í nýlegum kyn-
lífstækjaleiðangri rakst ég á krem 
sem á að „þrengja“ píkuna svo hún 
verði eins og í „fyrsta skipti“. Mig 
langaði að taka þessa kremtúbu og 
þrykkja henni í hausinn á starfs-
manninum. Það eru svona vörur sem 
viðhalda mýtunni um að stelpur eiga 
að vera „óspilltar“ og að reynsluleysi 
í kynlífi sé hin æðsta dyggð. Ég sem 
hélt að það að vera „þurrkunta“ væri 
neikvætt.

Ég skal útskýra þetta nánar. Við 
fyrstu samfarir eru leggöng oft 
þröng vegna órofins meyjarhafts 
en einnig vegna þess að daman er 
stressuð og leggöngin því þurr. Það 
að vera „þröng“ er því ekkert annað 
en að troða sér í þurr leggöng sem 
eru ekki tilbúin fyrir samfarir og 
þurfa meiri nærgætni og örvun. 
Rakastig legganganna fer ekki 
eftir fjölda innsetninga lims heldur 
hversu æst konan er, með tilliti til 
lífeðlislegra ferla, svo sem hormóna. 
Það er því ekki orsakasamband milli 
rúmmáls legganga og tíðni samfara 
eða fjölda bólfélaga. 

Leggöng gefa eftir við kynferð-
islega örvun (og við fæðingu) en 
ganga svo saman að verknaði lokn-
um. Rétt eins og athugasemdin um 
greiða læknisins að gera „auka-
sporið“ á konu sem rifnaði við fæð-
ingu barns. Ég verð brjáluð þegar 
ég heyri þennan „brandara“ því ég 

velti því fyrir mér hvort sá hinn 
sami haldi að typpi lengist því oftar 
sem það er strokkað. 

Ég get ekki bara „slakað á“ og 
haft smá húmor því þessi mýta lifir 
góðu lífi þar sem henni er viðhald-
ið af fávitum og fáfræðin bitnar á 
óspenntum píkum. Í Mið-Afríku 
brenna konur jurtir við leggöngin til 
að þurrka þau upp svo þær virðist 
þrengri og þar með „hreinni“. Í vest-
urheimi hafa lýtalæknar tekið þetta 
verkefni að sér með meyjarhaftsað-
gerð og sílikonfyllingu. Í vanþróaðri 
ríkjum nota konur rakvélablöð til að 
ná fram sömu áhrifum. 

Ég fæ oft spurninguna um víðu 
píkuna í kynfræðslu svo ég ákvað 
að taka þessa mýtu sérstaklega fyrir 
þar. Kynferðislega æst stúlka mun 
blotna og það er hvorki til marks um 
kynlífsreynslu hennar né reynslu-
leysi, það er bara lífeðlislegt ferli. 
Ég veit ekki hvernig það er hægt 
að drepa þessa mýtu en eitt af vígj-
unum hljóta að vera markaðsöflin. 
Ég ætla því að byrja á mínu nánasta 
umhverfi og skora á Neytendasam-
tökin og Heilbrigðiseftirlitið að gera 
rassíu í þessum verslunum og byrja 
að uppræta mýturnar þar. 

Mýtunni um þröngu 
píkuna haldið við

Hættum að tengja ákveðið 
útlit við heilbrigði og fögn-
um fjölbreytileikanum er 
boðskapur Megrunarlausa 
dagsins sem fer fram á 
morgun. Samtök um líkams-
virðingu hvetja alla til að 
staldra við og íhuga útlits-
boðskap samfélagsins.

HEILSA „Í dag finnst mér ríkja 
meira samþykki fyrir því að fólk 
megi ganga ansi langt í að grenna 
sig og móta líkama sinn,“ segir 
Sigrún Daníelsdóttir sálfræðing-
ur og formaður Samtaka um lík-
amsvirðingu, sem standa að Megr-
unarlausa deginum, sem fer fram 
á morgun.  

Sigrún segist finna fyrir breyt-
ingum í samfélaginu síðan fyrsti 
Megrunarlausi dagurinn var hald-
inn hér á landi fyrir sex árum og 
að umræðan sé að dragast í tvær 
mismunandi áttir. „Annars vegar 
er komið ákveðið samþykki fyrir 
öfgafullum leiðum í heilsurækt og 
þyngdarstjórnun þar sem útlits-
dýrkun er gríðarlega áberandi 
og mér finnst eins og fólk sé í 
sívaxandi mæli að tengja ákveðið 
útlit við heilbrigði,“ segir Sigrún 
og bætir við að sem betur fer sé 
einnig að aukast vitund fólks um 
mikilvægi andlegs og félagslegs 
heilbrigðis. „Líðan okkar dag frá 
degi, heilbrigð samskipti og heil-
brigð sjálfsmynd eru ekki síður 
hluti af heilsu og velferð. Þrátt 
fyrir þessar öfgar finnst mér líka 
eins og samþykki fyrir fjölbreyti-
leikanum sé að aukast og fólk sé að 
átta sig á mikilvægi þess að lifa í 
sátt við líkama sinn.“ 

Sigrún segir fjölmiðla gegna 
mikilvægu hlutverki í þessari 
umræðu og telur að þeir verði að 
átta sig á ábyrgðinni sem fylgir 
myndbirtingum og umfjöllun-
um um heilsurækt og útlit. „Mér 
finnst sorglegt að sjá hvernig fjöl-
miðlar hampa öfgum í líkamsrækt 
og stuðla að útlitsdýrkun með því 
hvernig þeir fjalla um fegurð og 

Er á móti öfgum í heilsurækt
■ Alþjóðlegur baráttudagur 

gegn megrun, átrösk-
unum og fordómum fyrir 
holdafari. 

■ Var haldinn í fyrsta sinn hér 
á landi árið 2006.

■ Stofnaður til þess að 
vekja athygli á skaðlegum 
áhrifum útlitsdýrkunar 
og mismununar í garð 
þeirra sem falla utan hins 
viðurkennda ramma um 
æskilegan líkamsvöxt.

Tilgangur dagsins er að: 
■ Fagna margbreytilegum lík-

amsvexti af öllum stærðum 
og gerðum.

■ Minna á rétt allra til heil-
brigðis, hamingju og vel-
ferðar óháð líkamsvexti.

■ Lýsa yfir opinberum frídegi 
frá hugsunum um megrun 
og líkamsvöxt.

■ Vekja athygli á lítt þekktum 
staðreyndum um megrun, 
heilsu og holdafar.

■ Minna á hvernig megrun og 
stöðugar kröfur um grannan 
vöxt er samfélagsleg atlaga 
gegn konum.

■ Minnast fórnarlamba 
átraskana og hættulegra 
megrunaraðferða.

■ Berjast gegn andúð á 
líkamsfitu og fordómum 
vegna vaxtarlags.

6. MAÍ – DAGUR 
ÁN MEGRUNAR

FJÖLMIÐLAR BERA ÁBYRGÐ 
Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur segir 
sorglegt hvernig fjölmiðlar hampi öfgum í 
líkamsrækt og stuðli þannig að útlitsdýrkun 
og fordómum gegn feitum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

heilsu. Einnig eru fitufordómar í 
fjölmiðlum algengir sem sést til 
dæmis í fréttum um offitu þar sem 
birtast oftast myndir af feitu fólki 
í neikvæðu ljósi.“

Sigrún segist alls ekki vera á 
móti heilbrigðum lífsstíl eða að 
hugsa vel um líkama sinn. „Ég er 
hins vegar á móti öfgunum sem 
skila engu til lengri tíma litið. Það 
er gríðarlega erfitt að halda sig 
við lífsvenjur sem eru í andstöðu 
við þarfir líkamans og gera honum 
ekki gott.“

Sigrún hvetur alla til að staldra 
við á morgun og íhuga útlits- og 
megrunarboðskap samfélagsins. 
„Ég hvet alla til að einbeita sér 
frekar að því að lifa heilbrigðu og 
góðu lífi.“

Samtök um líkamsvirðingu 
standa einnig fyrir auglýsingar-
herferð sem allir geta tekið þátt 
í með því að senda inn mynd af 
sér og búa til slagorð. Hægt er 
að sjá herferðina og taka þátt á 
Facebook-síðu samtakanna. 

 alfrun@frettabladid.is

MATUR Íbúar í Lúxemborg neyta 
mest af kjöti miðað við höfðatölu ef 
marka má nýjustu upplýsingar frá 
Matvælaeftirliti Bandaríkjanna.

Alls var kjötneysla 177 þjóða skoð-
uð og í efsta sæti sat Lúxemborg, 
en íbúar landsins neyta að meðal-
tali um 136,5 kílóa af kjöti á mann 
árlega. Sú þjóð er neytti minnst kjöts 
voru íbúar Indlands. 

Borða mest af kjöti

LÚXEMBORGARAR BORÐA MEST Íbúar í 
Lúxemborg borða hvað mest af kjöti.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KEMUR Í VEG FYRIR HJARTAÁFALL Samkvæmt nýjum rannsóknum Karolinska institu-
tet í Svíþjóð getur neysla mjólkurvara með lága fituprósentu komið í veg fyrir hjartaáfall. Þess vegna 
er þeim sem eru í áhættuhóp fyrir hjartasjúkdóma ráðlagt að drekka léttmjólk í stað nýmjólkur.

bruun-rasmussen.dk

Bredgade 33
DK-1260 Kbh. K
Tel +45 8818 1111

Verið velkomin á Hótel Loftleiðir
fimmtudaginn 10. maí n.k. kl. 15-19
og föstudaginn 11. maí kl. 10-12.
Þar munu reynslumiklir sérfræðingar okkar meta listaverk af  
öllu tagi, „design“, vín og skartgripi.

Matið er án endurgjalds og án skuldbindinga með hugsanlega  
sölu á uppboði í huga.

Við erum t.d. að leita að verkum eftir íslenska listmálara eins  
og Jón Stefánsson, Ólaf Elíasson, Ásgrím Jónsson og Jóhannes 
Kjarval og aðra eldri sem yngri meistara. Ef um stóra hluti er  
að ræða, er best að koma með ljósmynd.

Fyrirfram greiðsla er möguleg.

Boðið er uppá heimsókn í heimahús báða dagana.  
Nánari upplýs ingar veita Össur Kristinsson, 5554991 og 6984991  
og Peter Beck  +45 88181186, e-mail: pb@bruun-rasmussen.dk

Hvers virði er þetta ?
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Þorsteinn 

Magnússon

lögg. fasteignasali

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Guðjónsgata, 
Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús 
á fallegri útsýnislóð í 
Úthlíð í Bláskógabyggð. 
Húsið er 51,3 m2 að 
stærð, timburhús klætt 
að utan með liggjandi 
timburklæðningu, stallað 
járn er á þaki. Að innan 
skiptist eignin í forstofu, 2 herbergi, baðherbergi, stofu og eldhús 
auk þess sem rúgmott svefnloft er yfir hluta hússins. Plastparket er á 
gólfum og í eldhúsi er ágæt innrétting.  Stór og góður sólpallur með 
heitum potti og skjólveggjum er við húsið. Lóðin er mjög snyrtileg og 
eru leiktæki á henni. Stutt er í ýmsa afþreyingu og þjónustu.

Reykjavegur, 
Reykjaskógi.
Gott sumarhús sem 
stendur á fallegri 
leigulóð í Reykjaskógi í 
Bláskógabyggð. Húsið er 
alls um 53 m2 að stærð 
og skiptist í forstofu, 
baðherbergi, 2 her-
bergi stofu og eldhús. 
Sólpallur með heitum 
potti og skjólveggjum er við húsið. Lóðin er gróin og útsýni er fallegt. 
Stutt í ýmsa afþreyingu og þjónustu.

Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045



Sumartilboð
kr. 9.990.-

Sumartilboð
kr. 11.990.-

Sumartilboð
kr. 22.990.-

Sumartilboð
kr. 12.990.-

Fullt verð kr. 17.990.-

Fullt verð kr. 15.990.-

Fullt verð kr. 26.990.-

Fullt verð kr. 17.900.-

Sumartilboð
kr. 10.990.-
Fullt verð kr. 15.990.-

. 17.990

Sumartilboð
kr. 47.990.-
Fullt verð kr. 62.990.-. 62.990

. 15.990

. 26.990

. 17.900

Gildir á meðan birgðir endast

Allt fyrir börnin

Í Fífu Reykjavík og Akureyri 
föstudag til mánudags

SUMARGLEÐI

kr. 37.990.-
Fullt verð kr. 48.990.-48.990.-

kr. 79.990.-
Fullt verð kr. 99.990.-104.990.-99.990. 104.990

8 rásir, dregur 500 metra og hægt8 rásir dregur 500 metra og
að staðsetja ofan í vagni/rúmi.  

Fullt verð kr

Sumartilboð
kr. 10.990.-
Fullt verð kr. 15.990.-. 15.990

Sum
kr. 4
Fullt ve

Allur fatnaður á 20 % afslætti

www.fifa.is
Opið: Mán. - Fös: 10-18 Lau.: 10-16 - Sun.: 13-16
Opið: Mán. - Fös: 11-18 Lau.: 12-16

Reykjavík: Bíldshöfða 20 - S: 562 6500
Akureyri: Kaupvangsstræti 1 - S: 462 6500

20-50%
afsláttur
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Leikkonan Cameron Diaz 
brast í grát þegar hún sá nýja 
og töluvert styttri klippingu 
sína. Þetta sagði hún þátta-
stjórnandanum Jay Leno í 
The Tonight Show.

Diaz ákvað að láta vinkonu 
sína klippa sig stuttu fyrir 
jól og að klippingin hafi orðið 
alltof stutt. „Það varð einhver 
misskilningur og hún klippti 
mig stutt. Ég fór að hágráta 
þegar ég sá klippinguna, mér 
fannst ég svo berskjölduð. 
Það er hræðilegt að vera allt 
í einu ekki með neitt hár,“ 
útskýrði leikkonan. 

Diaz og hárgreiðslukonan 
ræddu þó málin og eru vin-
konur enn í dag. „Ég skrif-
aði henni nokkur bréf daginn 
eftir og fullvissaði hana um 
að ég ætlaði ekki að drepa 
hana.“

Grét eftir klippingu

STUTT HÁR Cameron Diaz grét eftir að hún 
var klippt allt of stutt. NORDICPHOTOS/GETTY

Synir Elizabeth Taylor eru 
óánægðir með að Lindsay 
Lohan hafi verið fengin til að 
leika goðsögnina í sjónvarps-
kvikmynd um ævi Taylor. 
Michael og Chris Wilding telja 
Lohan ekki hafa hæfileikana 
til að leika móður þeirra.

„Þeir telja að það séu 
ógrynnin öll af hæfileika-
ríkum leikkonum sem væru 
betur til þess fallnar að leika 
Elizabeth. Þeim finnst að 
móðir þeirra eigi betra skilið 
en þetta, hún var ekki aðeins 
hæfileikarík leikkona heldur 
mikill mannvinur og þeim 
finnst það óvirðing við minn-
ingu hennar að óútreiknanleg 
partípía á borð við Lohan hafi 
verið ráðin í hlutverkið,“ sagði 
innanbúðarmaður í viðtali við 
The Enquirer.

Taylor lést í mars í fyrra, þá 
79 ára að aldri. 

Synir Taylor ósáttir

ÓSÆTTI Synir Elizabeth Taylor eru óánægðir 
með að Lindsay Lohan hafi verið fengin til 
að leika móður þeirra. NORDICPHOTOS/GETTY

ÁÆTLAÐ ER  að söngkonan Jessica Simpson geti grætt 
allt að 1,7 milljarða króna með fæðingu dóttur sinnar, Maxwell 

Drew. Peningana fengi hún með því að selja myndir af 
barninu, veita viðtöl og bæta barnalínu við fatamerki sitt.

ÁR FYLLIR  breska söngkonan Adele í dag. Ekki er 
víst að hún haldi mikið partý í tilefni dagsins því hún 
ku vera í heilsuátaki en hún eyðir eflaust deginum 
með kærastanum, Simon Konecki.

24

Tónleikahátíðin Reykjavík 
Live verður haldin í fyrsta 
skipti nú um miðjan maí. 
Yfir fimmtíu hljómsveitir 
og listamenn koma fram.

„Við ákváðum að hleypa þessu af 
stokkunum núna í upphafi sumars 
þegar krakkar eru að klára prófin 
og sólin komin hátt á loft,“ segir 
Franz Gunnarsson um fimm daga 
tónleikahátíðina Reykjavík Live 
sem haldin verður á Gamla Gaukn-
um, Glaumbar, Prikinu, Frú Berg-
laugu og hamborgaratrukknum 
Rokk-Inn og hefst 16. maí.

Yfir 50 hljómsveitir og lista-
menn koma fram á hátíðinni og má 
þar meðal annars nefna Valdimar, 
Retro Stefson, Úlfur Úlfur, Reykja-
vík!, Endless Dark, Agent Fresco 
og marga fleiri. „Við verðum með 
rosalega góða flóru af bæði vinsæl-
um listamönnum og líka nöfnum 
sem eru rétt að byrja og jafnvel að 
gefa út sína fyrstu plötu um þess-
ar mundir. Við bjóðum upp á marg-
ar tónlistarstefnur, svo það ættu 
allir að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi,“ segir Franz. Verði hefur held-
ur betur verið stillt í hóf, en arm-
band sem veitir fólki aðgang á alla 
tónleikana kostar litlar 4.990 krón-
ur. „Þetta er hálfgert krepputilboð. 
Við viljum bara gera vel við fólk 
svo það geti skemmt sér fyrir lítinn 
pening,“ segir Franz, en takmarkað 
upplag er af armböndum sem eru 
þegar komin í sölu á midi.is.

Armbandinu fylgja líka ýmis 
fríðindi og ættu þau því ekki að 
vera lengi að borga sig upp. Arm-
bandshöfum bjóðast alls konar til-
boð á þeim stöðum þar sem hátíðin 
verður haldin, auk þess sem þeim 

verður boðið á kvikmyndakvöld að 
sjá Svartur á leik á lokadegi hátíð-
arinnar og þeir komast frítt í sund á 
meðan á hátíðinni stendur. „Þá ættu 
allir að geta skrúbbað af sér skítinn 
á milli tónleika,“ segir Franz.  - trs

Fimm daga tónleikahátíð

RETRO STEFSON Hljómsveitin Retro Stefson verður á meðal þeirra rúmlega 50 lista-
manna og hljómsveita sem koma fram á tónleikahátíðinni.

Mark Ruffalo fer með 
hlutverk Bruce Banner 
og heljarmennisins Hulk 
í stórmyndinni The Aven-
gers. Leikarinn segist 
hafa upplifað Hulk-leg 
augnablik á sínum yngri 
árum en hafi nú mikið 
jafnaðargeð.

„Þegar ég var ungur 
leikari varð ég oft mjög 
reiður þegar ég fékk ekki 
hlutverk. Myndir héngu á skrítnum 

stöðum í íbúðinni minni 
til að fela göt og holur 
sem ég hafði gert í bræð-
iskasti. Ég þekki þessa 
hömlulausu reiði vel,“ 
sagði Ruffalo en bætti 
við að reiðin hefði runn-
ið af honum með árunum. 
„Eins og steinn sem slípast 
til í fjörunni, hef ég einn-
ig slípast til. Ég berst ekki 
við sömu skapgerðarbrest-

ina núna og ég gerði þá.“

Ruffalo tók æðisköst

MARK RUFFALO

Eiginmaður Sölmu Hayek mætti 
fyrir rétt á fimmtudag vegna kröfu 
barnsmóður sinnar, Lindu Evangel-
ista, um meðlag upp á 5,7 milljónir 
á mánuði. Í réttinum kom fram að 
milljarðamæringurinn Francois-
Henri Pinault hafi ekki viljað eign-
ast barn með fyrirsætunni.

„Hún var svo ánægð með að vera 
orðin barnshafandi, en þetta var 
ekki áætlun mín og ég ákvað því 
að slíta sambandinu á þessum tíma. 
Ég spurði hana hvað hún vildi gera 
í sambandi við óléttuna, ég vildi 
ekki eignast börn enda höfðum við 
aðeins verið saman í fjóra mán-
uði og ég þekkti hana lítið,“ sagði 
Pinault fyrir réttarsal. Evangelista 
ákvað þó að eignast soninn Augie 
og ala hann upp sjálf. Hún hélt að 

auki faðerni barnsins leyndu þar til 
í fyrrasumar þegar hún fór fyrst 
fram á meðlag frá Pinault. 

Pinault á einnig dótturina Val-
entinu Palomu Pinault með leik-
konunni Sölmu Hayek.

Sleit sambandi 
þegar barns var von

VILDI EKKI BÖRN Milljarðamæringurinn 
Francois-Henri Pinault upplýsti fyrir rétti 
að hann hafi ekki viljað eignast barn 
með fyrirsætunni Lindu Evangelista.

NORDICPHOTOS/GETTY

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar

Ársfundur 2012
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar 2012, verður haldinn fimmtudaginn 10. maí nk. kl. 17.00  
í Bæjarstjórnarsal Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð.

Stjórn og framkvæmdastjóri
Í stjórn lífeyrissjóðsins eru Gunnlaugur Júlíusson, stjórnarformaður, Guðríður Arnardóttir, Gunnsteinn Sigurðsson,  
Helga Elínborg Jónsdóttir og Ragnar Snorri Magnússon.
Framkvæmdastjóri er Jón G. Kristjánsson. 

Aðsetur sjóðsins er hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Sigtúni 42, 105 Reykjavík.  
Sími 570 0400 lss@lss.is -  www.lss.is
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Leikarinn Matt LeBlanc segir að 
það eigi ekki að halda áfram þar 
sem frá var horfið í sjónvarpsþátt-
unum Friends. LeBlanc, sem fór 
með hlutverk Joey í einum vinsæl-
asta sjónvarpsþætti tíunda ára-
tugarins, segir hugmyndina um 
hugsanlega Friends-bíómynd vera 
mjög slæma. Fyrrum samstarfs-
félagi hans úr þáttunum, Jennifer 
Aniston hefur hins vegar tekið vel 
í hugmyndina. 

„Þessu svipar til þess þegar fólk 
segir að bókin sé betri en mynd-
in. Allir eru með sínar eigin hug-
myndir um karakterana í þáttun-
um og örlög þeirra, því er best að 
láta þetta vera,“ segir LeBlanc við 
vefsíðuna Digital Spy en 18 ár eru 
síðan hann skaust upp á stjörnu-
himininn sem Joey í Friends. 

Sögusagnir hafa verið á sveimi 
um væntanlega bíómynd en 
LeBlanc segir ekkert til í því og 
að engin hugmynd sé komin á 
teikniborðið. 

Ekki meira 
Friends

MATT LEBLANC Vill ekki kvikmynd um 
Friends.

Rokkarinn Mick Jagger mun taka 
að sér hlutverk gestaþáttastjórn-
anda í lokaþætti Saturday Night 
Live. Venja er að fá þekkta ein-
staklinga til að stýra og leika í 
þáttunum og hafa stjörnur á borð 
við Lindsay Lohan, Anne Hatha-
way og Alec Baldwin meðal ann-
ars tekið að sér hlutverk gesta-
stjórnanda.

Jagger hefur tvisvar komið fram 
í Saturday Night Live en í bæði 
skiptin til þess að syngja, nú þarf 
rokkarinn hins vegar að láta reyna 
á hæfileika sína í gamanleik og verður forvitnilegt að sjá hvernig 
honum tekst til. Rolling Stones fagnaði fimmtíu ára afmæli sínu í apríl.

Jagger í SNL

REYNIR FYRIR SÉR Í LEIK Mick Jagger 
kemur fram í gamanþættinum Satur-
day Night Live síðar í mánuðinum. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Daniel Radcliffe hefur verið ráð-
inn til að leika yngri útgáfuna af 
Jon Hamm í nýjum sjónvarps-
þætti sem til stendur að fram-
leiða. Þátturinn mun fjalla um 
rússneska lækna stuttu eftir 
fyrri heimsstyrjöldina.

Hamm og Radcliffe munu leika 
sömu persónuna á sitt hverju ald-
ursskeiðinu í þáttaröðinni sem 
mun telja fjóra þætti. Leikara-
valið kom sumum á óvart og þá 
sérstaklega vegna mikils hæð-
armunar leikaranna tveggja. 
Radcliffe er 165 sentimetrar á 
hæð á meðan Hamm er 184 senti-
metrar og því tæpum tuttugu 
sentimetrum hærri.

Leikur ung-
an Hamm

LEIKA LÆKNI Daniel Radcliffe og Jon 
Hamm munu leika sömu persónuna í 
nýjum sjónvarpsþáttum. Radcliffe mun 
leika hinn unga Hamm. NORDICPHOTOS/GETTY

Hreinsunardagur á Seltjarnarnesi
laugardaginn 5. maí 2012
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Hreint bæjarfélag skapar jákvæðan bæjarbrag
Gerum Seltjarnarnes að fyrirmynd annarra um snyrtimennsku og fallegt umhverfi.

U M H V E R F I S N E F N D

Hinn árlegi hreinsunardagur á Seltjarnarnesi verður laugardaginn 5. maí næstkomandi.

Hann hefst kl. 9:00 við Áhaldahúsið Austurströnd 1.

Fólk úr klúbbum og félögum hreinsar fyrirfram ákveðin svæði og aðrir íbúar hreinsa lóðir sínar og næsta

nágrenni.  Ruslapokar verða bornir í hvert hús og einnig verður hægt að fá poka í Áhaldahúsinu.

Ruslapokana má setja út á gangstétt og starfsmenn bæjarins fjarlægja þá mánudaginn 7. maí. Fjölskyldur

og nágrannar eru hvattir til að taka höndum saman um að hreinsa lóðir sínar og götur.  Í framhaldinu

er tilvalið að fara í léttan göngutúr og aðstoða klúbba og félagasamtök með þeirra svæði.

Hreint bæjarfélag skapar jákvæðan bæjarbrag

Hreinsunardagur á Seltjarnarnesi
laugardaginn 5. maí 2012

S E LT J A R N A R N E S S

Grótta

Pókerspilamennska færist sífellt í 
vöxt hérlendis, hvort sem er innan 
vinahópa, á börum og öðrum slík-
um stöðum eða á netinu. 

Íslandsmót Pókersambands-
ins er haldið árlega og þykir með 
stærri viðburðum ársins meðal 
pókerspilara. Það verður haldið á 
Hótel Örk í haust, en nú er undan-
keppni þess á netinu að hefjast á 
Betsson leikjavefnum. Á sunnu-
dagskvöldið klukkan 21 verður 
haldið undanmót á betsson.com 
og geta tveir lúmskir spilarar þar 
tryggt sér sæti á Íslandsmótinu 
þar sem keppt er um pott sem 
hleypur á milljónum.

Undankeppnir hefjast

ÍSLANDSMÓT PÓKERSAMBANDSINS Tveir spilarar geta tryggt sér sæti á mótinu í 
undankeppninni á Betsson á sunnudagskvöldið.
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Platan 21 með Adele er komin fram úr Thriller 
með Michael Jackson hvað varðar plötusölu í 
Bretlandi. Adele hefur selt rúmlega fjórar millj-
ónir eintaka af plötunni og þar með er hún orðin 
fimmta mest selda plata allra tíma í heimalandi 
hennar.

Í efsta sætinu er Greatest Hits með Queen með 
tæpar sex milljónir eintaka, í öðru sæti er Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band með Bítlunum, 
í því þriðja er Gold með ABBA og í fjórða sætinu 
er (What’s the Story) Morning Glory með Oasis. 
Thriller hefur samanlagt selst í yfir eitt hundr-
að milljónum eintaka um heim allan á meðan 21 
hefur selst í um tuttugu milljónum.

21, sem kom út í janúar í fyrra, selst enn í um 
tuttugu þúsund eintökum á viku í Bretlandi, sam-
kvæmt frétt Contactmusic. 

Platan 21 tekur fram úr Thriller

ADELE Söngkonan hefur selt plötu sína 21 í bílförum.

Angelina Jolie vill þyngjast um 
fimm kíló áður en hún gengur 
upp að altarinu með Brad Pitt í 
sumar. Leikkonan hefur beðið 
sjónvarpskokkinn Jamie Oliver 
um aðstoð, samkvæmt frétt 
Daily Mail. 

Jolie vill fá örlítið mýkri 
línur fyrir brúðkaupið og hefur 
því beðið Oliver um að gauka 
að sér gómsætum en jafnframt 
hollum máltíðum. Leikkonan, 
sem á sex börn með Pitt, hefur 
grennst nokkuð á undanförn-

um árum. „Jamie hefur komið 
oft heim til Brads og Angelinu. 
Þau hafa svipað skopskyn og 
eru öll mjög jarðbundin,“ sagði 
heimildarmaður blaðsins. 

Vill þyngjast 
fyrir giftingu

JOLIE OG PITT Angelina Jolie vill þyngj-
ast um fimm kíló fyrir brúðkaupið.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth 
tóku að sér lítinn hvolp í síðustu 
viku. Hundurinn fannst yfirgef-
inn í kassa fyrir utan verslun og 
ákvað söngkonan að gefa honum 
gott heimili.

Parið á þegar þrjá hvolpa, Lilu, 
Floyd og Ziggy, en þótti ekki til-
tökumál að taka að sér enn einn 
hundinn. „Hann var skilinn eftir í 
kassa fyrir utan Walmart. Ég hef 
aldrei skilið svona mannvonsku. 
Við ákváðum að skíra hann 
Happy,“ skrifaði Cyrus á Twitter-
síðu sína. 

Tók að sér 
lítinn hvolp

ÆTTLEIDDI HVOLP Miley Cyrus tók að 
sér lítinn hvolp sem fannst á bílastæði.

NORDICPHOTOS/GETTY

Robert Pattinson úr Twilight-
myndunum er sagður hafa tekið 
að sér hlutverk í Mission: Black 
List sem fjallar um manninn sem 
átti stóran þátt í að finna Saddam 
Hussain, fyrrum Íraksforseta.

Myndin fjallar um yfirheyrslu-
sérfræðing hersins, Eric Maddox, 
sem hafði uppi á Saddam. Harð-
stjórinn var svo handtekinn í des-
ember 2008. Myndinni hefur verið 
lýst sem sálfræðitrylli og er hún 
byggð á bók sem Maddox sjálfur 
skrifaði. 

Pattinson hefur nýlokið við leik 
sinn í myndunum Twilight: Break-
ing Dawn-Part 2 og Cosmopolis.

Pattinson 
eltir Saddam

ROBERT PATTINSON Hjartaknúsarinn 
leikur að öllum líkindum í Mission: 
Black List.
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Michael Fassbender vill passa 
sig á því að brenna ekki út í kvik-
myndaiðnaðinum. Næsta mynd 
hans er Prometheus sem var að 
hluta til tekin upp hér á landi. 
Hann hefur einnig bókað sig í 
myndina Twelve Years a Slave og 
mun líklega leika í The Counselor.

„Maður verður að passa vel 
upp á sjálfan sig. Það er hætta á 
að brenna út hérna og týnast og 
einfaldlega hætta að vera áhuga-

verður,“ sagði hann við Esquire. 
Fassbender vill næst prófa sig 

áfram í handritagerð og reyna 
að gera meira upp á eigin spýtur. 
„Ég er ekki að bíða eftir að ein-
hver ráði mig eða eftir góðu hand-
riti. Ég er sjálfur að reyna að búa 
til þetta handrit. Það þýðir ekkert 
að kvarta. Það er erfitt að búa til 
mynd eða skrifa handrit og það 
er auðvelt að slappa af og gagn-
rýna.“

Vill ekki brenna út
NÓG AÐ GERA Michael Fassbender hefur í nógu að snúast í leiklistinni.

Frances Bean Cobain hefur 
tekið við af Courtney Love 
sem framkvæmdastjóri End 
of Music LLC. Fyrirtækið 
hefur umsjón með arfleifð og 
nafni tónlistarmannsins Kurts 
Cobains.

Árið 2010 fékk Love 340 
milljón króna lán úr peninga-
sjóði dóttur sinnar gegn því að 
láta Cobain eftir stöðu fram-
kvæmdastjóra End of Music 
LLC. Love og Cobain hafa 
ekki átt í neinum samskiptum 
síðan Cobain fékk nálgunar-
bann sett á móður sína árið 
2009. Cobain sakaði Love um 
vanrækslu, fíkniefnamisnotk-
un, ofbeldi og að hafa valdið 
dauða tveggja gæludýra. 

Rak mömmu

SAGÐI MÖMMU UPP Frances Bean 
Cobain fékk móður sína til að segja af 
sér sem formaður End of Music LLC.
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SPARBÍÓ

UNDRALAND IBBA
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND

Empire Total film Variety

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

GRIMMD: SÖGUR AF EINELTI KL. 3.30 10
MIRROR MIRROR KL. 3.20 L
LORAX 3D KL. 3.30  L
LORAX 2D KL. 3.30  L

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

THE AVAA ENGERS 3D KL. 1 10
THE AVAA ENGERS 2D KL. 1 10
MIRROR MIRROR KL. 1 L
LORAX 2D KL. 1  L

FRÁ FRAMLEIÐENDUM BRAVEHEART 
KEMUR FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ 

MEL GIBSON Í FANTAFORMI!

- T.V., KVIKMYNDIR.IS-- TT..TTTT VV.. ., .,VV KVI

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

SMÁRABÍÓÍÍ

HÁSKÓLABÍÓÍÍ 5%NÁNARR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓÍÍ NÁNAR Á MIÐI.IS

- V.- V.V- V.GGGGGG. -. - . - MMMMMBBBBLL.L.L

HOW I SPENT MY SUMMER VACATIONVV  KL. 5.50 - 8 - 10.10  16
THE AVENAA GERS 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 5 - 8 - 10.30 – 11* 10
THE AVENAA GERS 3D LÚXUS KL. 1 - 5 - 8 – 11*  10
THE AVENAA GERS 2D KL. 1 (TILBOÐ)  10
21 JUMP STREET KL. 8 - 10.30  14
MIRROR MIRROR KL. 1 (TILBOÐ) -3.20 L
AMERICAN REUNION KL. 8  12
LORAXA  – ÍSLENSKT TAL X 2D KL. 1 (TILBOÐ) -3.10 L
HUNGER GAMES KL. 5  12
SVARTUR Á LEIK KL. 5.30  16
*AAÐEINS LAUÐEINS LAUAAAA GGARDAARDAGG

HOW I SPENT MY SUMMER VACATIONVV KL. 5.50 - 8 - 10.10 16
GRIMMD (BULLY) KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.45 - 8  10
21 JUMP STREET KL. 10.15  14
MIRROR MIRROR KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 L
LORAXAA Í – ÍSLENSKT TAL X 3D KL. 3.30 (TILBOÐ) L
LORAXAA  – ÍSLENSKT TAL X 2D KL. 3.30 (TILBOÐ) L
HUNGER GAMES KL. 9  12
SVARTUR Á LEIK KL. 5.30 - 8 - 10.30  16

HOW I SPENT MY SUMMER VACATIONVV  KL. 8 - 10 16
THE RAID KL. 10 16 
GRIMMD (GRIMMD (BULLY)ULLY) KL. 8  10
 21 JUMP STREET KL. 6 14 
MIRROR MIRROR KL. 4 (TILBOÐ) - 6 L
LORAXAA - ÍSLENSKT TAL ÍX 3D KL. 4 (TILBOÐ) L

THE RAID 8 og 10.10
THE AVENGERS 3D 2, 4, 7 og 10
THE AVENGERS 2D 2
21 JUMP STREET 8
AMERICAN PIE: REUNION 5.30
HUNGER GAMES 10.20
LORAX 3D 2 og 5

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

STÆRSTA OFURHETJUMYND ALLRA TÍMA

T.V. -SÉÐ OG HEYRT

HÖRKU
HASAR

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

Empire Total film Variety

Tommi, Kvikmyndir.is 

„Svöl, skemmtileg, grípandi og fyndin“
„Þær gerast varla betri en þetta!“

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!

STÆRSTA FRUMSÝNINGARHELGI ALLRA TÍMA Á ÍSLANDI !

UNDRALAND IBBA
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND

EGILSHÖLLL

16

16
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sport@frettabladid.is

ÚRSLITALEIKUR ENSKU BIKARKEPPNINNAR  fer fram klukkan 16.15 í dag en þá 
mætast Liverpool og Chelsea. Liverpool er þegar búið að vinna enska deildarbikarinn og sigur í 
dag fer langt að græða sár stuðningsmanna eftir hörmulegt gengi í deildinni. Þetta er fyrri úrslita-
leikur Chelsea í maí en liðið er einnig í úrslitum Meistaradeildarinnar.

FÓTBOLTI KR á titil að verja og mun 
verja hann samkvæmt spá íþrótta-
fréttamanna Fréttablaðsins og 
Vísis. Tititlvörn KR hefst á sunnu-
dag gegn Stjörnunni sem einnig er 
spáð góðu gengi.

Sex stigum munaði á liðunum í 
kosningunni og nokkuð er í Fram, 
Stjörnuna og ÍA sem eru öll með 
svipað mörg stig.

5. sæti: ÍA
Það verður enginn nýliðabragur 
á Akurnesingum sem eru mætt-
ir aftur í deild þeirra bestu eftir 
fjögurra ára fjarveru.

Liðið er vel mannað með Jóhann-
es Karl Guðjónsson fremstan í 
flokki. Ármann Smári Björnsson 
kom einnig frá Englandi, liðið er 
með sterka útlendinga og svo er 
spurning hvað Garðar Gunnlaugs-
son gerir.

„Þeir munu koma af gríðarleg-
um krafti inn í deildina. Það er í 
þeirra eðli. Jói Kalli mun gefa lið-
inu mikið. Skagaliðið er gríðarlega 
spennandi og ef það stendur undir 
væntingum verður það í efri hlut-
anum,“ sagði Willum Þór Þórsson, 
álitsgjafi Fréttablaðsins.

„Þeir eru með marga sterka 
menn sem munu klárlega láta 
að sér kveða. Þar á meðal Gary 
Martin og Mark Doninger. Gary 
er ótrúlegur og hleypur á við þrjá 
menn. Hann er líka með risavið-
horf eins og fleiri í liðinu. Þeir eru 
brattir. Kári er leiðtogi og afar 
vanmetinn að mínu mati. Hann 
vill sanna sitt gildi og það verð-
ur ekki auðvelt að koma boltanum 
yfir hann og Ármann Smára. Ef 
Garðar Gunnlaugs hrekkur í gír-
inn gæti þetta lið gert ýmislegt. 
Garðar er X-faktorinn þeirra.“

4. sæti: Stjarnan
Kjarninn í Stjörnuliðinu er sterk-
ur og hefur verið lengi saman. 
Liðið er mjög öflugt með frábæran 
framherja. Það er nú eða aldrei hjá 

þeim að gera alvöru atlögu að titl-
inum enda gæti kvarnast úr hópn-
um eftir sumarið.

„Stjarnan er með hópinn og leik-
mennina til þess að berjast um titil. 
Það er komin tiltrú í hópinn. Gæðin 
eru til staðar og verður fróðlegt að 
sjá hvort þeir nái upp stemning-
unni og geri alvöru atlögu að titl-
inum,“ sagði Willum.

„Þessi hópur hefur náð vel 
saman og liðsheildin frábær. Hefur 
verið lengi saman og þjálfarinn 
þekkir liðið. Ef stöðugleiki kemst 
í varnarleikinn, Garðar verður í 
stuði og Halldór Orri með bros á 
vör þá geta Stjörnumenn þetta.“

3. sæti: Fram
Framarar eru vetrarmeistarar 
eftir að hafa tapað aðeins einum 
leik. Liðið nýtur góðs af því að 
halda sterkum útlendingum og er 
til alls líklegt.

„Ef ég ætti að spá Íslandsmeist-
urum núna þá myndi ég veðja á 
Fram sem og að annaðhvort Ste-
ven Lennon eða Sam Hewson verði 
maður mótsins. Það eru mikil gæði 
þar á ferðinni. Þjálfarinn er búinn 
að fá að byggja þetta upp eftir sínu 
nefi hægt og bítandi. Byrjunarliðið 

er vel saman sett og allir þekkja sín 
hlutverk. Það eru vanmetnir menn 
þarna eins og Löwing sem spilar 
alla varnarlínuna eins og ekkert sé. 
Kristján Hauks er frábær og bak-
vörðurinn magnaður. Markvörður-
inn búinn að sanna sig og er góður,“ 
sagði Willum um Fram.

2. sæti: FH
FH stendur á ákveðnum tímamót-
um. Lykilmenn undanfarinna ára 
komnir á aldur og annað hvort 
hættir eða farnir annað. Fyrirlið-
inn Matthías Vilhjálmsson hvarf 
svo á braut fyrir skömmu.

„Mér líst vel á hópinn, þjálfar-
ann og félagið. FH þekkir þetta 
allt og kann þetta. Liðið hefur 
samt ekki verið að finna taktinn og 
þeir eru fyrstir til að viðurkenna 
það. Ég held að styrkleiki þeirra 
liggi einmitt í því,“ sagði Willum.

„Ég hef trú á því að líkt og 
áður muni liðið vinna sig vel inn 
í mótið og verða síðan illviðráð-
anlegt. Auðvitað mun muna um 
Matta og Tommy Nielsen. Það er 
ekki hægt að leysa þetta. Það er 
hægt að finna svipuð gæði en þú 
finnur ekki svona menn sem rífa 
liðið áfram. Það býr maður ekki til 

á skömmum tíma. Þar missti FH 
sterka leiðtoga og ég sé ekki alveg 
hver á að taka þetta leiðtogahlut-
verk að sér. FH er á tímamótum 
en hefur tækin og tólin til að vera 
áfram á toppnum.“

1. sæti: KR
KR-liðið vann tvöfalt í fyrra og er 
búið að fá tvo bikara til viðbótar 
síðustu daga. Liðið er frábærlega 
mannað, nældi í stórefnilega leik-
menn og er enn á ný besta liðið 
fyrir mót.

„KR-ingar hafa verið tiltölulega 
rólegir í vetur en koma upp rétt 
fyrir mót og klára tvo titla. Gerðu 
það fagmannlega. KR er með allt 
til þess að verja titilinn,“ sagði 
Willum Þór.

„Það er missir að Guðjóni en 
Þorsteinn Már er ekkert ósvipaður 
leikmaður. Kraftmikill og dugleg-
ur. Kjartan Henry fær tækifærið 
á toppnum og mun skora 10 mörk 
eða meira í sumar. Afar útsjónar-
samur og klókur leikmaður.  Óskar 
Örn líka kominn í gang og KR-liðið 
er flott,“ sagði Willum og hrósaði 
svo þjálfaranum Rúnari Kristins-
syni sem hann segir ekki hafa stig-
ið feilspor. henry@frettabladid.is

KR verður aftur Íslandsmeistari
Samkvæmt spá Fréttablaðsins og Vísis munu KR og FH bítast um Íslandsmeistaratitilinn í ár. Liðin fengu 
langflest atkvæði í kosningu íþróttafréttamanna miðlanna. Fram, Stjarnan og ÍA gætu þó öll blandað sér í 
meistarabaráttuna í ár. Álitsgjafi Fréttablaðsins, Willum Þór Þórsson, vill spá Frömurum titlinum.

FAGNA ÞEIR AFTUR NÆSTA HAUST? Íþróttafréttamenn Fréttablaðsins og Vísis spá því að það verði aftur sigurhátíð í Vesturbænum 
í lok sumars. KR-ingar fagna hér titlinum eftir síðustu leiktíð. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Spá Fréttablaðsins
1. KR   139 stig
2. FH  133
3. Fram  106
4. Stjarnan  105
5. ÍA   103
6. Valur   84
7. ÍBV   71
8. Breiðablik  64
9. Grindavík  42
10. Fylkir  42
11. Keflavík  32
12. Selfoss  15

N1-deild kvenna:
Fram-Valur    22-23 (8-11, 19-19, 21-21)
Fram-kvenna - Mörk (skot): Stella Sigurðardóttir 
8/2 (17/3), Anett Köbli 3 (4), Elísabet Gunnars-
dóttir 3/1 (5/1), Sigurbjörg Jóhannsdóttir 3 (7), 
Hekla Rún Ámundadóttir 2 (2), Guðrún Þóra 
Hálfdánsdóttir 1 (1), Ásta Birna Gunnarsdóttir 1 
(3), Sunna Jónsdóttir 1 (3). 
Varin skot: Guðrún Maríasdóttir 12 (35/2, 34%), 
Hraðaupphlaup: 2 ( Hekla Rún Ámundadóttir 1, 
Ásta Birna Gunnarsdóttir 1, ) 
Fiskuð víti: 4 ( Sigurbjörg, Ásta, Sunna, Steinunn)
Utan vallar: 8 mínútur. 
Valur-kvenna - Mörk (skot): Þorgerður Anna 
Atladóttir 9 (14), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
4 (5), Kristín Guðmundsdóttir 4 (6), Dagný 
Skúladóttir 3 (3), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 2/2 
(3/2), Karólína Bærhenz Lárudóttir 1 (2).
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 20 (41/2, 
49%), Sunneva Einarsdóttir (1/1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 3 ( Anna, Dagný 2, ) 
Fiskuð víti: 3 (Þorgerður, Anna, Dagný)
Utan vallar: 10 mínútur. 

ÚRSLIT

ÁLFASALAN
2012

HANDBOLTI Valur jafnaði einvígið 
gegn Fram í úrslitum N1-deildar 
kvenna í 1-1 í gær með 22-23 sigri 
í framlengdum leik í gær.

Leikurinn var æsispennandi 
allt til enda. Liðin héldust nánast 
í hendur allan tímann og Krist-
ín Guðmundsdóttir tryggði Val 
framlengingu. 

Það var síðan Þorgerður Anna 
Atladóttir sem tryggði Val sigur 
undir lok framlengingar. Fram 
fékk tækifæri til þess að jafna 
en Guðný Jenný Ásmundsdóttir, 
markvörður Vals, varði lokaskot-
ið og Valur fagnaði.

„Þetta var mjög mikilvægur 
sigur og frábært að geta klárað 
svona leik. Þær börðust vel en við 
kláruðum þetta í framlenging-
unni og sýndum flottan karakt-
er. Þessi lið þekkjast gríðarlega 
vel og þessir leikir eru bara eins 
og skák, það snýst bara um að 
verjast vel og sækja þegar það 
gefst færi,“ sagði Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir, leikmaður Vals 
kampakát eftir leikinn. - kpt

Valur jafnaði gegn Fram:

Háspennuleik-
ur í Safamýri
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Vinsælustu íþróttir í heimi  •  úrslitaútgáfa  •  maí 2012  

ÚRSLITA
STUND
ÚRSLITA
STUND

NÚ BYRJAR
BALLIÐ!

CHELSEA 
LIVERPOOL
Úrslitaleikurinn í Enska bikarnum á Wembley
í dag kl 16.15. Upphitun hefst kl. 15.00.

Pepsi deildin byrjar með látum á morgun.
Íslandsmeistararnir fá Garðbæinga í heimsókn.

KR–Stjarnan í beinni kl. 19.00.

#BESTASÆTIÐ

Hörður Magnússon og sérfræðingar hans fara yfir
alla leiki, mörk og tilþrif  fyrstu umferðarinnar.

Pepsi mörkin í opinni dagskrá á morgunn kl. 22.00.

Hö ð M ú é f ði h f fi
PEPSI MÖRKIN 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Endursýnt efni frá liðinni viku.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 09.03 Íslensk 
menning 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 
10.15 Anna í Grænuhlíð 11.00 Guðsþjónusta 
í Árbæjarkirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 
14.00 Útvarpsleikhúsið: Morðin á Sjöundá 
15.00 Sögur af misgóðum mönnum 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 17.25 
Vestur um haf 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskalögin 19.40 Fólk og fræði 20.10 Komi 
þetta ekki í ár, þá kemur það að ári 21.05 
Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Hvað varð um 
atómsprengjuna? 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Alla leið (3:5) (e)
11.15 Reykjavíkurleikarnir - 
Dans (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Heimur orðanna – Hver 
erum við? (2:5) (Planet Word) (e)
14.55 Cyndee Peters í sviðs-
ljósinu (Allt ljus på: Cyndee Peters) 
Thomas Lundin ræðir við söngon-
una, sem tekur lagið í þættinum.
15.40 Úrslitakeppni í hand-
bolta BEINT
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Skellibær
17.40 Teitur
17.55 Pip og Panik
18.00 Lítill bróðir fæst gefins 
Mynd eftir Kristínu Pálsdóttur.
18.25 Draumagarðar (1:4) 
(Drømmehaver) Dönsk þáttaröð um 
garðskipulag og blómarækt.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Höllin (15:20) (Borgen) 
Þættir um valdataflið í dönskum 
stjórnmálum.
21.15 Átjánda öldin með Pétri 
Gunnarssyni (2:4) 
21.50 Listahátíð 2012 Kynningar-
þáttur um hátíðina sem hefst 18. maí.
22.20 Sunnudagsbíó - Hótel 
Rúanda (Hotel Rwanda) Mynd 
byggð á sannri sögu. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna.
00.25 Silfur Egils (e)
01.45 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.00 Dr. Phil (e)
14.15 90210 (14:22) (e)
15.05 Britain‘s Next Top Model 
(8:14) (e)
15.55 Once Upon A Time 
(18:22) (e)
16.45 Franklin & Bash (4:10) (e)
17.35 Unforgettable (2:22) (e)
18.25 Girlfriends (10:13) 
18.45 Solsidan (3:10) (e)
19.10 Top Gear (1:7) (e)
20.10 Titanic - Blood & Steel 
(4:12) Vönduð þáttaröð í tólf hlutum 
sem segir frá smíði Titanic. Sagan hefst 
árið 1907 og er sögusviðið Belfast á 
Norður-Írlandi. Þættirnir segja frá því 
hvernig skipið var smíðað frá grunni, 
frá fólkinu sem kom að hönnun þess 
og sköpun. Allir þekkja endalok Titanic 
en fæðing þessa glæsimannvirkis hefur 
verið hulin þar til nú. Með helstu hlut-
verk fara Chris Noth, Billy Carter, Neve 
Campbell og Derek Jacobi. 
21.00 Law & Order (8:22) Lík 
finnst í rútu sem stundar sérkenni-
lega starfsemi. Böndin taka brátt 
að berast að eiganda rútunnar sem 
sjálfur á vafasama fortíð.
21.45 Californication (1:12) 
Bandarísk þáttaröð með David Duc-
hovny í hlutverki syndaselsins og rit-
höfundarins Hank Moody. Nokkur ár 
eru liðin frá því að Hank yfirgaf L.A og 
flutti til New York. Þegar góðvinur hans 
Charlie Runkle býður honum að snúa 
aftur til L.A og skrifa handrit fyrir kvik-
myndastjörnuna og leikarann Samurai 
Apocalypse ákveður Hank að slá til og 
snúa aftur í syndaborgina.
22.15 Lost Girl (1:13)
23.15 Blue Bloods (12:22) (e)
00.05 The Defenders (5:18) (e)
00.50 Californication (1:12) (e)
01.20 Whose Line is it Anyway? (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Wells 
Fargo Championship 2012 (3:4) 
10.45 THE PLAYERS Official Film 
2011 (1:1) 11.35 Wells Fargo Cham-
pionship 2012 (3:4) 16.35 Inside 
the PGA Tour (18:45) 17.00 Wells 
Fargo Championship 2012 (4:4) 
22.00 Golfsumarið 2011 22.25 
Golfing World 23.15 Monty‘s Ryder 
Cup Memories 00.05 ESPN America

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 
Undraheimar Kenía 15.00 Frum-
kvöðlar 15.30 Eldhús meistaranna 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Græðling-
ur 17.30 Svartar tungur 18.00 Björn 
Bjarnason 18.30 Tölvur tækni og vís-
indi 19.00 Fiskikóngurinn 19.30 
Bubbi og Lobbi 20.00 Hrafnaþing 
21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur 
21.30 Perlur úr myndasafni 22.00 
Hrafnaþing 23.00 Motoring 23.30 
Eldað með Holta

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 American Idol (34:40) 
14.05 Wipeout USA (3:18) 
14.50 How I Met Your Mother (4:24)
15.10 Friends (15:24) 
15.35 Hannað fyrir Ísland (7:7) 
16.20 Mad Men (4:13)
17.10 Mið-Ísland (7:8) 
17.40 60 mínútur Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.40 Sjálfstætt fólk (29:38) 
Jón Ársæll heldur áfram mannlífs-
rannsóknum sínum, tekur hús á 
áhugaverðu fólki og kynnist því eins 
og honum einum er lagið. 
20.20 The Mentalist (19:24) 
Fjórða serían af frumlegri spennuþátta-
röð um Patrick Jane, sjálfstætt starf-
andi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í 
Kaliforníu. Hann á að baki glæsilegan 
feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 
En þrátt fyrir það nýtur hann lítillar hylli 
innan lögreglunnar.
21.05 Homeland (9:13) Carrie 
Mathieson starfar fyrir bandarísku 
leyniþjónustuna og fær upplýsingar 
um að hryðjuverkasamtök hafi náð 
að snúa bandarískum stríðsfanga 
á sitt band. Skömmu síðar frelsa 
bandarískir hermenn félaga sinn sem 
hafði verið í haldi hryðjuverkamanna 
í átta ár og var talinn af.
21.55 Boardwalk Empire 
(12:12) Önnur þáttaröð af þessari 
margverðlaunuðu seríu sem skartar 
Steve Buscemi í hlutverki stórkallsins 
Nucky Thompson, sem réði lögum 
og lofum í Atlantic City á bannárun-
um snemma á síðustu öld.
22.55 60 mínútur
23.40 The Daily Show: Global 
Edition (15:41) Spjallþáttur með Jon 
Stewart þar sem engum er hlíft.
00.05 Smash (9:15) 
00.50 Game of Thrones (5:10)
01.45 Silent Witness (1:12) 
02.35 The Event (8:22) 
03.20 Medium (8:13) 
04.05 The Mentalist (19:24) 
04.45 How I Met Your Mot-
her (4:24)
05.10 Friends (15:24) 
05.35 Fréttir

> Stöð 2 kl. 21.05
Homeland
Spennan magnast með hverjum þættinum af Homeland 
þar sem Damian Lewis og Claire Danes eru í aðalhlut-
verkum. Í þættinum í kvöld þarf Brody að endurskoða 
samband sitt við Abu Nazir í ljósi þess að hann laug að 
honum en það vekur upp minningar um tímann sem 
hann var fangi hryðjuverkamanna. Carrie og félagar hennar 
í leyniþjónustunni eru í vondum málum eftir skotárás í 
mosku þar sem saklaus maður var skotinn til bana.

06.35 QI  07.05 EastEnders  09.05 
Top Gear  10.50 QI  11.25 Shooting 
Stars  11.55 Top Gear  13.40 QI  115.40 
Come Dine With Me: Supersize  17.10 QI  
17.40 Shooting Stars  18.10 The Graham 
Norton Show  19.00 Derren Brown: 
The Heist  19.55 Peep Show  20.20 QI  
20.50 Shooting Stars  21.20 Live at the 
Apollo  22.10 Beautiful People  23.10 QI  
23.40 Shooting Stars  00.10 Live at the 
Apollo  00.55 Derren Brown: The Heist  
01.45 Come Dine With Me: Supersize  
03.20 Beautiful People  b04.20 ‚Allo 
‚Allo!

10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 BingoBoxen  10.25 Europa under 
pres  10.55 OBS  11.00 Verdens skrap-
peste forældre  12.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken  12.55 Sporløs  13.25 Drengen 
der skrumpede  14.10 Downton Abbey  
15.05 Neverland  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 Ekspedition Ny 
Guinea  17.50 Downton Abbey  19.00 
21 Søndag  19.40 Fodboldmagasinet  
20.10 Inspector Rebus  21.20 Blod, sved 
og ris  21.50 Verdens skrappeste forældre  
22.50 Den sidste fjende

06.35 Folk  07.05 Lindmo  07.55 
Uventet besok  08.25 Karanba!  08.55 
Schrödingers katt  09.25 Migrapolis  
09.55 Hund i huset  10.25 Litt av et 
liv  11.30 Maestro  12.30 Ut i naturen  
13.00 Pitbullterje  14.25 Adresse Baku  
15.30 Underveis  16.00 Bondeknolen  
16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  18.05 Levende 
landskap  18.35 Naturens mirakel-ungar  
19.25 Miss Marple  21.00 Kveldsnytt  
21.20 Rally  21.50 Filmbonanza  22.20 
Filmens historie  23.25 London 2012  
23.55 Miss Marple 

10.05 Rapport  10.10 Rymdskeppet  
10.35 Anslagstavlan  10.40 Högklackat  
11.10 Dox  12.55 Anslagstavlan  13.00 
STCC  14.00 Rapport  14.05 Handboll  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Landet runt  
17.00 Sportspegeln  17.30 Rapport  
17.55 Regionala nyheter  18.00 
Mästarnas mästare  19.00 Titanic  19.50 
The Big C  20.20 Black mirror  21.10 
Rapport  21.15 Smartare än en fem-
teklassare  22.15 Mardröm i paradiset  
23.10 The Big C  23.40 Rapport  23.45 
Humor godkänd av staten

08.00 Her Best Move
10.00 Fame
12.00 Astro boy
14.00 Her Best Move
16.00 Fame
18.00 Astro boy
20.00 Dear John
22.00 Precious
00.00 The Contract
02.00 Seraphim Falls
04.00 Precious
06.00 Hachiko: A Dog‘s Story

16.35 Íslenski listinn

17.00 Falcon Crest (18:30) 

17.50 Bold and the Beautiful

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 Njósnaskólinn 

20.15 American Idol (33:40) 
(34:40) 

22.25 Mið-Ísland (7:8)

22.55 Damages (9:13) 

23.40 Falcon Crest (18:30)

00.30 Íslenski listinn

00.55 Sjáðu

01.20 Fréttir Stöðvar 2 

02.10 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

09.05 Spænski boltinn: Barce-
lona - Espanyol

10.50 Box: Mayweather - 
Cotto

12.20 NBA: LA Clippers - 
Memphis

14.10 Þýski handboltinn: RN 
Löwen - Fuchse Berlin

15.35 FA Cup: Chelsea - Liver-
pool Útsending frá úrslitaleiknum

17.30 Pepsi mörkin - upphit-
un Hörður Magnússon og knatt-
spyrnusérfærðingar Stöðvar 2 hita 
upp fyrir átökin í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

19.00 Pepsi: KR - Stjarnan 
BEINT

21.15 Grillhúsmótið

22.00 Pepsi mörkin

23.10 Spænski boltinn: Gra-
nada - Real Madrid 

00.55 Pepsi: KR - Stjarnan

02.45 Pepsi mörkin

08.40 Blackpool - Birmingham
10.30 Arsenal - Norwich
12.20 Newcastle - Man. City 
BEINT
14.45 Man. Utd. - Swansea 
BEINT
17.00 Sunnudagsmessan
18.20 Aston Villa - Tottenham
20.10 Sunnudagsmessan
21.30 Bolton - WBA
23.20 Sunnudagsmessan
00.40 QPR - Stoke

02.30 Sunnudagsmessan
03.50 Wolves - Everton

> Jon Stewart
„Þegar ég fæddist var ég með full-
orðins höfuð en pínulítinn líkama. 
Ég leit út eins og persóna úr 
teiknimyndaseríunni Peanuts.“
Jon Stewart gerir grín að flestu, 
líka sjálfum sér, í þáttum sínum 
The Daily Show: Global 
Edition sem sýndur er á Stöð 
2 í kvöld klukkan 23.40.
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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.

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

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.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.Endursýnt efni frá liðinni viku.

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við 
sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Listræninginn 
15.20 Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Glæta 17.05 Matur er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óperukvöld Útvarpsins: 
Don Giovanni 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Falin framtíð 23.15 
Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Óvænt heimsókn (3:5) (Uven-
tet besøg) (e)
11.00 Grillað (1:8) 
11.30 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.15 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.00 Kastljós (e)
13.30 EM í knattspyrnu (7:8) (e)
14.00 Óhefðbundnar lækningar (The 
Living Matrix) (e)
15.25 Húsbíllinn (RV) Bob Munro leigir 
húsbíl og fer með fjölskyldu sína í frí í Kletta-
fjöllin í Colorado. 
17.05 Ástin grípur unglinginn (38:61) 
(The Secret Life of the American Teenager)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ólympíuvinir (3:10) (Store Nørd)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (3:13) (The Ad-
ventures of Merlin II)
20.30 Alla leið (3:5) Spáð í lögin sem 
keppa í Eurovision í ár.
21.35 Einnar nætur gaman (Knocked 
Up) Skemmtanaljóninu Ben Stone bregður 
í brún þegar stelpa sem hann svaf hjá eina 
nótt segir honum að hún sé ófrísk. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.45 Hinir föllnu (The Fallen) Í mynd-
inni er saga óbreyttra hermanna í seinni 
heimsstyrjöld séð frá þremur sjónarhornum.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.05 Dr. Phil (e)
13.35 Dynasty (22:22) (e)
14.20 Got to Dance (10:15) (e)
15.10 Mobbed (6:11) (e)
16.00 Hæfileikakeppni Íslands(6:6)(e)
17.15 The Firm (10:22) (e)
18.05 Girlfriends (9:13)
18.25 Necessary Roughness (4:12) (e)
19.15 Minute To Win It (e)
20.00 America‘s Funniest Home Videos  
20.25 Eureka (17:20) Tiny snýr til baka 
með hvelli á mjög óheppilegum tíma fyrir 
Allison og Carter sem eru til rannsóknar hjá 
endurskoðanda varnamálaráðuneytisins.
21.15 Once Upon A Time (18:22) Emma 
heldur áfram að reyna að sanna sakleysi 
Mary Margaret og í ævintýraheimi þarf Reg-
ina að taka afdrifaríka ákvörðun.
22.05 Saturday Night Live (18:22) True 
Grit-töffarinn Josh Brolin fer á kostum í þætti 
kvöldsins.
22.55 The Aviator Stórmynd leikstjórans 
Martins Scorsese með Leonardo DiCaprio í 
aðalhlutverki. Myndin fjallar um sérvitra auð-
kýfinginn, frumkvöðulinn og kvikmyndamóg-
úlinn Howard Hughes, sem var þekktur fyrir 
að slá sér upp með mörgum af fallegustu 
konum heims. Eftir að hafa erft auðæfi föður 
síns hélt Howard Hughes ungur til Holly-
wood þar sem hann gat sameinað áhugamál 
sín - flugvélar, kvikmyndir og konur. Mynd-
in var tilnefnd til 11 Óskarsverðlauna og hlaut 
5. Önnur aðalhlutverk eru í höndum Cate 
Blanchett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, 
Jude Law, Willem Dafoe og Gwen Stefani.
01.45 Jimmy Kimmel (e)
03.15 Whose Line is it Anyway? (e)
03.40 Real Hustle (14:20) (e) 
04.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Golfing World 
07.50 Wells Fargo Championship 2012 (2:4) 
11.45 Inside the PGA Tour (18:45) 12.10 Wells 
Fargo Championship 2012 (2:4) 16.10 Golfing 
World 17.00 Wells Fargo Championship 2012 
(3:4) 22.00 LPGA Highlights (8:20) 23.20 
Golfing World 00.10 ESPN America

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðling-
ur 21.30 Svartar tungur 22.00 Björn Bjarnason 
22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóng-
urinn 23.30 Bubbi og Lobbi 00.00 Hrafnaþing

06.40 QI  08.10 QI Children in Need Special  
08.45 QI  10.45 QI Children in Need Special  
11.20 QI  13.20 Top Gear  15.00 QI  15.30 
Shooting Stars  16.00 Doctor Who  16.45 Doctor 
Who Confidential  17.05 Strictly Come Dancing  
18.35 Father & Son  20.10 QI Children in Need 
Special  20.40 QI  21.10 QI  21.40 QI  22.15 
QI  22.45 Doctor Who  23.30 Doctor Who 
Confidential  23.45 Keeping Up Appearances  
00.50 ‚Allo ‚Allo!  

08.00 Dragejægerne  08.25 Ramasjang Mix  
08.50 Aaron Stone  09.10 Victorious  09.40 
Troldspejlet  10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Tidens tegn  10.55 Sign up  11.10 Jamie 
Olivers Amerika  11.55 Merlin  12.35 Mord på 
hjernen  14.15 Neverland  15.40 Før søndagen  
16.00 Min sport på vej mod OL  16.20 Held og 
Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  16.55 SportNyt  
17.10 De kære dyrebørn  18.00 Peter Pan  19.45 
Sherlock Holmes  21.15 Hannas krig

08.45 Megafon  09.15 Valdres Teens  09.45 Flukten 
fra DDR  10.25 Munter mat  10.55 Den gode 
klangen  11.20 Adresse Baku  12.20 Jakta på lykka  
12.50 Ut i naturen  13.50 Med havet som lekeplass  
14.20 Den store reisen  15.10 Danmark fra kyst til 
kyst  16.10 Verda vi skaper  17.00 Lørdagsrevyen  
17.45 Lotto-trekning  17.55 Amigo Grande  18.25 
Litt av et liv  19.30 Adresse Baku  20.35 London 
2012  21.05 Kveldsnytt  21.20 Jason Bournes 
ultimatum  23.15 Dansefot jukeboks m/chat

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful 
13.20 American Idol (33:40) 
14.45 New Girl (12:24)
15.10 The Block (5:9) 
16.00 Sjálfstætt fólk (28:38)
16.40 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn 
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 Wipeout USA (3:18) 
20.20 Diary of A Wimpy Kid Skemmti-
leg mynd ungan og óframfærinn skólastrák 
sem finnst skólinn og lífið allt frekar hallær-
islegt. Hann reynir samt að finna upp leið-
ir til þess að öðlast virðingu skólafélaga sinni. 
Þessar tilraunir skráir hann í dagbókina sína 
ásamt draumum um frægð og frama.
21.50 At Risk Spennandi sakamálamynd 
um ungan lögreglumann frá Massachusetts 
sem er sendur til Tennessee til þess að rann-
saka morðmál sem er yfir tuttugu ára gamalt.
23.20 Butch Cassidy and the Sund-
ance Kid Sígildur vestri. Paul Newman og 
Robert Redford leika útlaga á flótta undan 
vægðarlausum hópi sérsveitar lögreglunnar. 
01.10 The Unborn Yfirnáttúrulegur 
spennutryllir um unga konu sem er þjökuð 
af ógeðfelldum og afar raunverulegum mar-
tröðum. Með aðstoð rabbína kemst hún að 
stórhættulegu leyndarmáli fortíðarinnar og æ 
fleiri óútskýrðir atburðir fara að eiga sér stað.
02.40 Fighting Fighting er hasarmynd með 
Channing Tatum og Terrence Howard í aðal-
hlutverkum, og segir frá Shawn McArthur sem 
er smáglæpamaður í New York. Hann kynn-
ist glæpastjóranum Harvey Boarden sem rænir 
hann lifibrauðinu og býður honum leið til þessa 
að vinna sér inn aftur það sem frá honum 
var tekið. Harvey leiðir Shawn inn í skuggaleg-
an heim ólöglegra bardaga og skyndilega er 
Shawn ekki einunigs að berjast fyrir peningun-
um sínum, heldur lífi sínu að auki.
04.25 ET Weekend
05.05 Wipeout USA (3:18) ur.
05.50 Fréttir

08.00 You Again
10.00 A Walk In the Clouds
12.00 Robots
14.00 You Again
16.00 A Walk In the Clouds
18.00 Robots
20.00 Three Amigos
22.00 Kick Ass
00.00 Catacombs
02.00 Tideland
04.00 Kick Ass
06.00 Dear John 

17.50 Nágrannar 
19.15 Spurningabomban (5:10)
20.05 The Good Guys (1:20)
20.50 Cold Case (22:22) 
21.35 Twin Peaks (17:22) 
22.25 Bones (13:23) 
23.10 Rizzoli & Isles (5:10) 
00.00 True Blood (2:12) 
00.55 Better With You (17:22) (18:22) 
(19:22) (20:22) 
02.25 Cold Case (22:22) 
03.10 ET Weekend
03.55 Íslenski listinn
04.20 Sjáðu
04.45 Fréttir Stöðvar 2 
05.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.20 Premier League Review 2011/12
09.15 Blackpool - Birmingham
11.05 Premier League Preview
11.35 Arsenal - Norwich BEINT
13.45 Man. City - Man. Utd.
15.35 Liverpool - Fulham
17.25 Stoke - Everton
19.15 Arsenal - Norwich
21.05 Chelsea - Newcastle
22.55 Bolton - Tottenham

09.50 Iceland Express. Þór-Grindavík
11.35 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu
12.05 Þýskaland: Kiel - Magdeburg
13.30 Spænsku mörkin
14.00 La Liga Report
14.30 FA Cup - Preview Show
15.00 FA Cup: Chelsea - Liverpool 
BEINT frá úrslitaleiknum á Wembley. 
19.15 Winning Time: Reggie Miller vs 
NY Knicks
20.30 NBA: LA Clippers - Memphis BEINT
23.30 Spænski boltinn: Barcelona - 
Espanyol Leikurinn er í beinni á Sport 3 kl. 
18.55 og á sama tíma er leikur Granada og 
Real Madrid á Sport 4.
01.15 Box: Mayweather - Cotto BEINT

09.00 Svenska dialektmysterier  09.30 Kobra  
10.00 Rapport  10.05 Bröderna Reyes  11.00 
Robins  11.30 Mästarnas mästare  12.30 Coacherna  
13.00 Från Lark Rise till Candleford  14.00 Rapport  
14.05 Handboll  15.50 Helgmålsringning  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.15 Go‘kväll  17.00 
Sverige!  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 
Smartare än en femteklassare  19.00 Robins  
19.30 Mardröm i paradiset  20.25 Rapport  20.30 
Suits  21.15 Kaka på kaka  21.35 Jonathan Ross 
show  22.20 Om en pojke 

> Stöð 2 Sport kl. 15.00
Chelsea - Liverpool

Bein útsending frá 
bikarúrslitaleik 
Chelsea og Liverpool á 
Wembley. Bein útsend-
ing hefst klukkan 15.00 
með upphitun en sjálfur 
leikurinn hefst klukkan 
16.15. Chelsea hefur sigrað 
í ensku bikarkeppninni 
þrisvar sinnum á síðustu 
fimm árum en Liverpool 
sigraði síðast árið 2006. 

Eurovision-fárið er skollið á með tilheyrandi 
spekúlasjónum um það hvort Ísland verði 
nú örugglega ekki í einu af efstu sætunum 
í ár. Sú umræða er árviss og virðist ekkert 
draga úr henni þótt íslensku lögin séu sjald-
an á meðal þeirra tíu efstu. Fyrir manneskju 
sem hvorki er æstur aðdáandi Eurovision né 
lýsir fullkomnu frati á keppnina hafa þættir 
Páls Óskars, Alla leið, verið ágætis kynning 
á lögunum í keppninni undanfarin ár um 
leið og þeir voru fín skemmtun. Palli smitaði 
alla af Eurovision-gleðinni og dómefndin hans var 
hæfilega nastí, vel að sér um tónlistina og kepp-
endurna og skemmtilega samsett.

Sömu sögu er ekki hægt að segja af þættinum 
þetta árið í umsjón Heru Bjarkar. Panellinn saman-

stendur af stórkanónunum Eiríki Hauks, Völu 
Guðna og Matta Matt auk Heru og fyrirfram 
átti maður von á skemmtilegri og fræðandi 
umræðu um lögin og keppendurna. Engin 
slík umræða á sér þó stað í þættinum, fróð-
leikurinn er af skornum skammti og barna-
legt fliss yfir nöfnum keppenda frá austan-
tjaldslöndum, neyðarlegar athugasemdir um 
klæðnað kvenfólksins, bangsaúthlutanir og 
barnaskapur taka öll völd í þessum klukku-
tíma langa þætti á besta útsendingartíma 

og valda meiri háttar pirringi sem fer langt með að 
eyðileggja fyrir manni laugardagskvöldið. Er ekki hægt 
að stofna Facebook-grúppu til að krefjast þess að Palli 
snúi aftur? Eurovision-umfjöllun án hans er eins og 
beikon án eggja.   

VIÐ TÆKIÐ FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR VILL FÁ PALLA AFTUR

Fliss og fíflagangur í feilskoti
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Birta Ísólfsdóttir

Aldur: 23 ára.
Starf: Fata-
hönnuður hjá 
66°Norður. 
Foreldrar: 
Ísólfur Gylfi 
Pálmason, 
sveitarstjóri á 
Hvolsvelli, og 
Steinunn Ósk 
Kolbeinsdóttir, 
starfsmaður 
Fræðslunets Suðurlands. 
Fjölskylda: Einhleyp.
Búseta: Bergþórugata í Reykjavík.  
Stjörnumerki: Krabbi.

Birta Ísólfsdóttir er sigurvegari sjónvarps-
þáttanna Hannað fyrir Ísland. 

„Mig klæjar,“ segir Friðrik Ómar, spurð-
ur hvernig sé að vera í dragi.

Hann verður í gervi Fridu í hljóm-
sveitinni ABBA þegar hann syngur 
lagið Waterloo með Regínu Ósk á tvenn-
um Eurovision-tónleikum í Hofi á Akur-
eyri í kvöld.

„Ég hef nú ekki gert þetta síðan á 
öskudeginum í gamla daga. En það verð-
ur einhver að leika Fridu í ABBA og ég 
ákvað að taka það að mér. Ég er á ein-
hverjum tólf sentimetra hælum. Þetta er 
ekki þægilegt en ég verð sjúklega flott-
ur, það er alveg á hreinu,“ segir Friðrik 
Ómar og hlær.

Á tónleikunum syngja hann og Reg-
ína Ósk Eurovisionlög frá árinu 1956 

til dagsins í dag með aðstoð Sinfóníu-
hljómsveitar Norðurlands. „Við gerum 
þetta eins og í gamla daga. Við ætlum 
að flytja lögin með sjötíu manna hljóm-
sveit, kór og bakraddir á sviðinu. Ég held 
að þetta sé í fyrsta skipti sem þetta er 
gert á Íslandi,“ segir hann og vonast til 
að halda tónleikana fyrir sunnan síðar 
meir. „Okkur langar mikið til þess. Það 
er vettvangur fyrir það, ég er hundrað 
prósent viss um það.“

Eurovision-fararnir Greta Salóme og 
Jónsi koma einnig fram á tónleikunum 
í kvöld og syngja Eurovision-lagið sitt 
Mundu eftir mér. Uppselt er á fyrri tón-
leikana en enn eru til miðar á Midi.is á 
þá síðari sem hefjast klukkan 21.  - fb

Í dragi á Eurovision-tónleikum

Á ÆFINGU Friðrik Ómar í gervi Fridu og Regína Ósk á æfingu fyrir 
Eurovision-tónleikana í gær. MYND/BRYNJA HARÐARDÓTTIR

„Þetta gekk ótrúlega vel. Það var 
troðfullt þarna í Koko-höllinni,“ segir 
Hans Pjetursson úr Vigra.

Hljómsveitin spilaði á tónleika-
staðnum Koko í London um síðustu 
helgi á útgáfutónleikum breska dans-
tónlistarmannsins Chicane. 

Vigri spilaði með Chicane í þrem-
ur lögum en tvö þeirra eru á nýjustu 
plötu hans, Thousand Mile Stare, þar 
á meðal upphafslagið Hljóp. „Þetta 
var gríðarlega gaman og dálítið 
öðruvísi því við höfum ekki oft spil-
að fyrir svona dansunnendur,“ segir 
Hans en tónlist Vigri er draumkennd 
blanda af poppi, þjóðlagatónlist og 
klassík.

Chicane er stórlax í danstónlist-
arsenunni. Hann er einna þekktast-
ur fyrir Ibiza-smellinn Offshore og 
hefur unnið með Tom Jones, Cher og 
Bryan Adams.

Eins og Fréttablaðið hefur greint 

frá eyddi Chicane fimm dögum á 
Íslandi í byrjun ársins og tók upp lög 
með Vigra. Nýja platan hans hefur 
fengið mjög góðar viðtökur og hefur 
setið í þrjár vikur í efsta sæti dans-
tónlistarlista Itunes. Hún hefur einn-
ig verið ofarlega á listum víðs vegar 
um Evrópu, þar á meðal í öðru sæti á 
breska dansplötulistanum.

Vigri ætlar að spila aftur með 
Chicane á tónlistarhátíð í Hollandi í 
sumar. Í haust fer hljómsveitin svo í 
tónleikaferð um Evrópu. Aðspurður 
segir Hans að Chicane hafi áhuga á 
frekara samstarfi. „Það er spurning 
hvað við viljum gera. Við erum bara 
á fullu að taka upp ný lög fyrir okkur. 
Það er það sem okkur finnst skemmti-
legast að gera. Ég held að við séum 
ekkert að fara að detta í danstónlist-
argeirann nema kannski að búa til 
vangalög en það er mjög skemmtilegt 
að prófa eitthvað nýtt.“  - fb

Spiluðu með Chicane í London

VIGRI Hljómsveitin spilaði á útgáfu-
tónleikum Chicane fyrir skömmu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mick Rogers er gítarleikari, söngv-
ari og annar af stofnmeðlimum 
hinnar sögufrægu hljómsveitar 
Manfred Mann’s Earth Band sem 
stígur á svið í Háskólabíói 16. maí. 
Hann hlakkar mikið til að koma til 
Íslands, enda hefur góður vinur 
hans, fótboltakappinn Heiðar 
Helguson, hvatt hann ítrekað til að 
heimsækja landið. 

„Heiðar Helguson er mjög góður 
vinur minn. Hann býr um tíu mín-
útum frá heimili mínu. Hann kom 
á tónleikana okkar í gærkvöldi 
[fimmtudagskvöld] og skemmti sér 
mjög vel,“ segir Rogers, sem býr 
í litlu sveitaþorpi rétt fyrir utan 
London. Rogers er aðdáandi úrvals-
deildarliðsins Fulham sem Heiðar 
spilaði með fyrir nokkrum árum 
og kynntust þeir út frá því. „Ég hef 
hitt nokkra úr fjölskyldunni hans 
og vini og þau eru mjög vingjarn-
leg. Hann hefur alltaf spurt mig af 
hverju ég vilji ekki spila á Íslandi, 
þannig að ég, Manfred og hljóm-
sveitin hlökkum mikið til.“

Auk þess að vera í Manfred 
Mann’s Earth Band hefur Rogers 
sinnt sólóferli sínum og unnið með 
köppum á borð við Frank Zappa og 
Jeff Beck. 

Aðspurður segir hann að Heiðar, 
sem spilar núna með QPR og ber tit-
ilinn Íþróttamaður Íslands, sé mik-
ill aðdáandi Manfred Mann’s Earth 
Band. Tónleikarnir á fimmtudags-
kvöld á staðnum Jazz Cafe í London 
voru þeir fyrstu sem hann sá með 
bandinu. Með honum í för var eig-
inkona hans Eik Gísladóttir. „Ég tók 
hann í smá gítarkennslu um daginn. 
Ég sagði við hann: „Kenn þú mér að 
skora mörk og ég skal kenna þér á 
gítarinn“. Þegar ég var uppi á sviði 
á tónleikunum setti ég aðeins inn í 
prógrammið það sem ég hafði kennt 
honum að spila. En hann er hætt-
ur núna. Hann gafst upp og fannst 
þetta alltof erfitt,“ segir Rogers og 
hlær. freyr@frettabladid.is

MICK ROGERS:  HEIÐAR HELGUSON ER MJÖG GÓÐUR VINUR MINN

Gítarleikari Manfred Mann 
tók Heiðar í gítarkennslu 

GÓÐIR VINIR Gítarleikari Manfred Mann’s Earth Band (til vinstri) er góður vinur 
fótboltakappans Heiðars Helgusonar. NORDICPHOTOS/GETTY

ÁNÆGÐUR MEÐ BLÖNDUNA Í EARTH BAND
Forsprakki Manfred Mann’s Earth Band, hljómborðsleikarinn Manfred Mann, 
hóf feril sinn í Bretlandi fyrir fimmtíu árum. Þá stofnaði hann hljómsveitina 
Manfred Mann ásamt Mike Hugg og saman gáfu þeir út vinsæl 
lög á borð við Do Wah Diddy Diddy, Pretty Flamingo 
og Mighty Quinn. Árið 1971 stofnaði Mann sveitina 
Manfred Mann’s Earth Band sem hefur gefið út 
Blinded By the Light, Davy’s on the Road Again og 
fleiri vinsæl lög.

Hljómsveitin spilar á tónleikum allt árið um 
kring. Stærsti markaðurinn hennar er í Þýska-
landi, Skandinavíu og Bretlandi. „Það er 
alltaf uppselt og gengur mjög vel. Mér finnst 
þessi blanda af Earth Band vera frábær. Nýi 
söngvarinn, Robert Hart, er mjög góður og við 
náum allir mjög vel saman,“ segir Mick Rogers. 
Hann ólst sjálfur upp í tónlistarfjölskyldu en 
frændi hans var bassaleikari og pabbinn trommari. 
„Ég hef aldrei gert neitt annað og er ómögulegur í 
öllu öðru.“

Hann vonast til að ný plata með Manfred Mann’s 
Earth Band komi út snemma á næsta ári. Það fer 
mikið til eftir því hvernig tekst að reka á eftir Man-
fred Mann í hljóðverinu. „Hann getur ekki tekið 
snöggar ákvarðanir og við ætlum að reyna að fá 
hann til að vinna hraðar,“ segir hann hress.

LOKSINS  
FÁANLEGAR  

Á NÝ!

Barnavagnavika Ferðafélags Íslands
alla daga næstu viku 7. – 11. maí 

Þátttaka er ókeypis – allir velkomnir. 

Gönguferðir með barnavagna og 
kerrur, fyrir mömmur og pabba, afa 
og ömmur og alla sem vilja vera með. 

Léttar gönguferðir í 60 – 75 mínútur 
með léttum teygjum og æfingum inn 
á milli. 

Lagt af stað kl. 12.15 alla daga. 

Fyrsta gangan er frá Árbæjarlaug mánudaginn 7. Maí kl. 12.15

Sjá nánari dagskrá barnavagnaviku  
á heimasíðu FÍ www.fi.is 
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Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður. 
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NÚ ER TÍMI TIL AÐ
GRILLA!

Grillflötur 440x340 mm
2 brennarar

Grillflötur 450x600 mm
3 brennarar

Grillflötur 600x450 mm
3 brennarar

Grillflötur 700x450 mm
4 brennarar

Grillflötur 700x450 mm
4 brennarar

Grillflötur 410 mm í þvermál

Grillflötur 630x380 mm
2 brennarar

Grillflötur 560 mm í þvermál

49.900 KR. 

98.900 KR. 

79.900 KR.  

109.900 KR.  

89.900 KR.  

9.990 KR.  

49.900 KR.  

19.990 KR.  

GG SGASGRILL E GSLLINGSEN 2

GASGRILL ELLINGSEN 3S

GASGRILL ELLINGSEN 3

GASGRILL ELLINGSEN 4S

GASGRILL ELLINGSEN 4

EDCO KOLAGRILL

COCOLELEMMANAN FERFERÐÐAGASGRILLAGASGRILL

EDCO MAESTRO 22 KOLAGRILL

YFIR - 
BREIÐSLA OG  

ÞRÝSTIJAFNARI  
FYLGIR.

YFIR - 
BREIÐSLA OG  

ÞRÝSTIJAFNARI  
FYLGIR.

YFIR - 
BREIÐSLA OG  

ÞRÝSTIJAFNARI  
FYLGIR.

YFIR - 
BREIÐSLA OG  

ÞRÝSTIJAFNARI  
FYLGIR.

COLEMAN  
GRILL SETT  
FYLGIR  
MEÐ ÖLLUM  
GAS GRILLUM!

Léttgreiðslur 8.317 KR. í 6 mánuði. Léttgreiðslur 13.317 KR. í 6 mánuði. Léttgreiðslur 14.983 KR. í 6 mánuði. Léttgreiðslur 8.317 KR. í 6 mánuði.

Verðmæti 6.995 kr.

Léttgreiðslur 3.332 KR. í 6 mánuði.Léttgreiðslur 1.665 KR. í 6 mánuði.Léttgreiðslur 18.317 KR. í 6 mánuði.Léttgreiðslur 16.483 KR. í 6 mánuði.

Í Ellingsen finnurðu glæsilegt úrval gasgrilla og kolagrilla fyrir heimilið 

og ferðalagið. Þar er einnig að finna mikið og vandað úrval aukahluta, 

grilltanga og varahluta. Komdu og skoðaðu úrvalið, grillsumarið er 

hafið í Ellingsen.
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DREIFING: dreifing@postdreifing.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.

Mynduð fyrir Acne
Enn berast fregnir af sigrum fyrir-
sætunnar Kolfinnu Kristófers-
dóttur sem er komin á fullt aftur 
eftir að hún tognaði á ökkla fyrr 
í vetur. Nýverið var henni flogið 

til Svíþjóðar þar 
sem hún sat fyrir í 
auglýsingaherferð 

fyrir haustlínu 
sænska merkisins 
Acne en merkið er 
eitt það heitasta um 

þessar mundir. Kolfinna 
ku vera eftirsótt í 

ýmis verkefni 
víðs vegar um 
heiminn og 
er bókuð upp 
á dag næstu 

vikurnar en fyrir-
sætan er búsett í 
London.   

www.forlagid.is

KORTER
NÝ 

ÍSLENSK 

KILJA

MÍA

Stjörnum prýtt afmæli
Bókaútgefandinn Jóhann Páll 
Valdimarsson hélt upp á sex-
tugsafmælið sitt í Gullhömrum 
í Grafarvogi á fimmtudagskvöld. 
Mikill fjöldi gesta mætti til að 
samfagna Jóhanni, þeirra á meðal 
Ólafur Ragnar Grímsson og 
Dorrit Moussaieff, Katrín Jakobs-
dóttir, Megas, Egill Helgason, Ómar 
Ragnarsson, Arnaldur Indriðason, 
Andri Snær Magnason og mikið 
stóð annarra skálda. Hallgrímur 
Helgason fór með veislustjórnina, 
KK-band hélt uppi fjörinu og Guð-
bergur Bergsson flutti ræðu þar 
sem hann kallaði sjónvarpsþáttinn 
Kiljuna bekken – eða hlandskál. Á 

þetta hlýddu gagn-
rýnendur þáttarins, 
Páll Baldvin Bald-
vinsson og Kolbrún 
Bergþórsdóttir, 
sem gat þó borið 
höfuðið hátt án 
þess að eiga á hættu 
að missa það, enda 

var rithöfundurinn 
Steinar Bragi 
hvergi sjáan-
legur.  - áp, sh

1 Krummi í einangrun - gæti 
verið með berkla

2 Húsmóðir fann loftstein sem 
er milljóna virði

3 Fréttu af leigjendunum fyrir 
nokkrum dögum

4 Berklameðferðir hafa skilað 
góðum árangri

5 Miðjumaður jarðar framboð 
Sarkozy
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