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allar skreyttar húðflúrum. Þær eru löngu búnar að venjast því að eldri konur gapi þegar þær mæta þeim í sturtuklefum sundlauga. Sjá síðu 30.
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HÚÐFLÚRIN ERU LÍFSSTÍLL Hildur Sif Kristborgardóttir, Linda Mjöll Þorsteinsdóttir, Bergrós Hjálmarsdóttir og Ólafía Kristjánsdóttir eru
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Neyðarlending heppnaðist
Tæplega 200 farþegum flugvélar Icelandair var boðin áfallahjálp eftir neyðarlendingu á Keflavíkurflugvelli
í gærkvöldi. Hjólabúnaður flugvélarinnar hafði laskast í flugtaki. Gríðarlegur viðbúnaður var á jörðu niðri.
SAMGÖNGUR Boeing-þota Icelandair

lenti áfallalaust á Keflavíkurflugvelli með laskaðan hjólabúnað
skömmu eftir klukkan níu í gærkvöldi. Gríðarlegur viðbúnaður
var á flugvellinum. Um borð í vélinni var 191 farþegi auk áhafnar en
engan sakaði.
Eftir lendinguna voru farþegarnir ferjaðir frá borði og inn í flugstöð þar sem þeim var boðin aðstoð
og áfallahjálp. Gunnar Stefánsson, sviðsstjóri hjá Landsbjörgu,
var á leiðinni að veita slíka áfalla-

hjálp þegar Fréttablaðið náði tali
af honum undir klukkan tíu. Hann
hafði þá ekki séð til farþeganna og
vissi ekki hvernig þeir bæru sig.
„En ég hef nú trú á að það sé býsna
stressandi að vera um borð í flugvél á leiðinni að nauðlenda,“ segir
hann.
Vélin fór á loft frá Keflavík
skömmu eftir klukkan fimm síðdegis áleiðis til Orlando í Bandaríkjunum. Fljótlega kom í ljós að
vinstra hjólasettið að aftanverðu
hafði orðið fyrir hnjaski í flugtak-

inu og eitt hjól af fjórum í settinu
hrokkið af. Leifar af því fundust á
flugbrautinni.
Vélinni var snarlega snúið við,
flugslysaáætlun Keflavíkurflugvallar sett af stað, viðbragðsteymi ræst
út og samhæfingarstöð Almannavarna í Skógarhlíð virkjuð.
Allt tiltækt lið slökkvi- og sjúkraliðs, lögreglu og björgunarsveitarmanna var kallað út, auk fulltrúa
Landhelgisgæslunnar. Þegar mest
lét voru á flugbrautunum og Reykjanesbrautinni um 150 björgunar-
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sveitarmenn og tugir slökkviliðsog lögreglumanna.
Flugmaðurinn hringsólaði yfir
Keflavíkurflugvelli í á þriðju
klukkustund til að brenna eldsneyti
og létta á vélinni fyrir lendinguna.
Tvær bandarískar F-16 herþotur
voru í viðbragðsstöðu ef þurft hefði
að fljúga undir vélina til að kanna
hjólabúnaðinn. Það reyndist ekki
nauðsynlegt, enda sáu sérfræðingar
lendingarbúnaðinn nógu vel þegar
vélin flaug lágflug yfir Keflavíkurflugvöll.
- sh
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Allsherjar- og menntamálanefnd afgreiddi breytingafrumvarp gegn barnaklámi:

Nýjar tölur frá Þjóðskrá:

Lög gegn barnaníði hert til muna

Leiguverð fer
enn hækkandi

ALÞINGI Bannað verður með lögum

Halldóra Rut, eruð þið ekki að
sækja vatnið yfir „lækin“?
„Læk á það! ;)“
Halldóra Rut Bjarnadóttir og Katrín Halldóra Sigurðardóttir leiklistarnemar ætla
að setja upp leiksýningu sem alfarið er
byggð á Facebook-færslum.

Fylgi forsetaframbjóðenda:

Þóra mælist
með mest fylgi
KOSNINGAR Þóra Arnórsdóttir er

með rúmlega átta prósentustiga
forskot á Ólaf Ragnar Grímsson
forseta í nýrri skoðanakönnun
Félagsvísindastofnunar Háskóla
Íslands. Könnunin var gerð dagana 8. maí til 18. maí.
Í könnuninni sem gerð var
meðal meðlima nethóps Félagsvísindastofnunar mælist Þóra
með 46,2 prósent fylgi og Ólafur Ragnar með 37,8 prósent.
Tæp níu prósent segjast ætla
að kjósa Ara Trausta Guðmundsson, 3,8 prósent Andreu
J. Ólafsdóttur og Herdísi Þorgeirsdóttur ætla 2,6 prósent
að kjósa. Aðrir frambjóðendur
mælast með innan við eins prósents fylgi.
Alls svöruðu 1,075 manns og
var svarhlutfallið 57 prósent. - bþh

Unnið að ívilnunarsamningi:

Vonar að biðin
fari að styttast
VIÐSKIPTI Vinna við gerð ívilnunarsamnings íslenskra stjórnvalda
við fyrirtæki í
eigu kínverska
athafnamannsins Huangs
Nubo er enn í
gangi. Vonir
standa til þess
að niðurstaða
fáist í málið
innan skamms.
HUANG NUBO
Halldór
Jóhannsson,
umboðsmaður Huangs á Íslandi
segir að unnið sé að málinu, og
vonast til að hægt verði að ná
samningum fyrir lok næstu viku,
þó enn sé óljóst hvort það takist.
Eins og fram hefur komið vill
Huang leigja jörðina Grímsstaði
á Fjöllum og reisa þar hótel og
standa fyrir ýmiss konar afþreyingu fyrir ferðamenn.
- bj
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að framleiða klámfengið efni þar
sem leikendur herma eftir barni,
þó þeir hafi náð átján ára aldri.
Einnig verður bannað að mæla sér
mót við barn undir 15 ára aldri í
kynferðislegum tilgangi, hvort
sem það er á Netinu eða utan þess.
Þá skal einnig fest í lög að ólöglegt verði að skoða barnaklám, en
hingað til hafa lögin einungis náð
utan um framleiðslu, vörslu og
dreifingu á efninu.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í frumvarpi refsiréttarnefndar innanríkisráðuneytisins

um breytingar á hegningarlögum.
Var það lagt fram í því skyni að
innleiða ákvæði samnings Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun.
Allsherjar- og menntamálanefnd
afgreiddi frumvarpið í vikunni, þó
með þeirri breytingu að ekki verði
einungis ólöglegt að mæla sér mót
við barn á Netinu, eins og refsiréttarnefnd lagði til, heldur einnig utan þess. Innanríkisráðherra
er hvattur til að leggja frumvarpið
fram í byrjun þings í haust.
Umsagnir bárust til Alþingis
frá Barnaheillum, Barnaverndar-

NEYTENDUR Vísitala leiguverðs á

BANNAÐ AÐ SKOÐA BARNAKLÁM Hingað
til hefur einungis verið bannað að framleiða það eiga og dreifa því. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

stofu, Kvenréttindafélagi Íslands,
Mannréttindaskrifstofu Íslands,
ríkissaksóknara og umboðsmanni
barna.
- sv

Útsýnið stórkostlegt í
fyrstu fjallgöngunni
Viktor Theodórsson, sem er hreyfihamlaður, komst á topp Akrafjalls á dögunum sem hafði lengi verið draumur hans. Gangan var erfið en skemmtileg að
sögn Viktors sem segist vel geta hugsað sér að ganga á fleiri fjöll í framtíðinni.
FÓLK Viktor Theodórsson er tíu
ára gamall hreyfihamlaður
drengur sem gekk í fyrsta sinn á
Akrafjall í síðustu viku með samnemendum sínum á útivistardegi
Grundaskóla á Akranesi. Gangan
gekk vel þrátt fyrir fötlun hans
og segir hann hana hafa verið
skemmtilega.
„Gangan var dálítið erfið en
mjög skemmtileg,“ segir Viktor kankvís. „Fyrsti hjallinn var
erfiðastur því þar var brattast.
Útsýnið var mjög flott uppi á
toppnum.“
Spurður hvort hann hafi gengið á mörg fjöll segir hann að þetta
hafi verið það fyrsta og að útsýnið
hafi verið stórkostlegt. „Mig hefur
alltaf langað til að fara upp á þetta
fjall. Það hefur eiginlega alltaf
verið markmiðið. Ég hef verið að
bíða eftir að geta farið alveg upp,“
segir Viktor.
Viktor fæddist með kreppt
hné sem gerir honum erfitt um
gang. Hann hefur farið í nokkrar aðgerðir til að lengja sinar og
auka færni hans til gangs. Móðir
hans, Kristrún Dögg Marteinsdóttir, hafði ekki gert ráð fyrir að
drengurinn gengi alla leið á toppinn. Keyptur hafði verið kíkir
handa honum svo hann gæti notið
útsýnisins neðar í fjallinu.
„Dagsdaglega gengur hann nú
engar vegalengdir, nema bara rétt
um sitt nánasta umhverfi,“ segir
Kristrún Dögg. Hreyfihömlun
hans aftrar honum svolítið í hans
daglega lífi. „Hann fer allar sínar
ferðir á hjóli og svo er hann með
hjólastól.“
„Hann er svolítið krepptur í
hnjánum svo það hentaði honum
vel að ganga upp fjallið,“ segir hún

höfuðborgarsvæðinu hækkaði um
0,6 prósent á milli apríl og maí.
Síðastliðna þrjá mánuði hefur vísitalan hækkað um 0,6 prósent og
um 10,1 prósent síðasta árið.
Vísitala leiguverðs er tekin
saman af Þjóðskrá og sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs á leigumarkaði.
Sem fyrr er meðalleiguverð
hæst í Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar, og á Seltjarnarnesi.
Á höfuðborgarsvæðinu er það hins
vegar lægst í Kópavogi.
- mþl

Framseldur smyglari:

Fékk ævilangt
fangelsi í Kína
KÍNA, AP Dómstóll í Kína hefur
dæmt Lai Chanxing í ævilangt
fangelsi. Lai var
framseldur frá
Kanada til Kína
á síðasta ári,
eftir að kínversk
stjórnvöld höfðu
lofað Kanadamönnum því að
hann yrði ekki
tekinn af lífi.
LAI CHANXING
Lai stundaði
stórfellt smygl
á ýmsum varningi, allt frá sígarettum til bifreiða, en flúði til Kanada eftir að upp um hann komst
árið 1999.
Mál hans olli töluverðu hneyksli
í Kína á sínum tíma. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að
smyglveltan hafi numið 3,3 milljörðum dala, jafnvirði nærri 380
milljörðum króna. Auk þess sveik
hann undan skatti og mútaði 64
embættismönnum á árunum 196699.
- gb

Vélarvana skip við Skarðsfjöru:

Fóru til hjálpar
tíu skipverjum

Á TINDI AKRAFJALLS Viktor arkaði alla leið upp á topp Akrafjalls og skrifaði í
gestabókina eins og sönnum fjallagörpum ber.
MYND/KRISTRÚN DÖGG MARTEINSDÓTTIR

en ferðin niður var aðeins erfiðari.
„Við gáfum okkur bara góðan tíma
í þetta og vorum síðust niður. Við
fengum þó gott veður og það var
gaman að njóta útsýnisins. Það er
alltaf flottast í fyrsta sinn.“
Viktor lét hreyfihömlun sína
ekki aftra sér þegar hann gekk
á 643 metra hátt fjallið og hélt
ótrauður áfram alla leið upp á
topp. Samnemendur hans hvöttu

hann vel í göngunni. Viktor segir
þetta hafa verið skemmtilegasta
skóladag ævi sinnar.
„Þetta var besti skóladagur sem
hefur verið til. Það var gaman að
fara með öllum skólafélögunum.“
Hann segist stefna á fleiri fjöll
í framtíðinni og ætlar jafnvel að
reyna að ganga á fjöll í ferð fjölskyldunnar um helgina.
birgirh@frettabladid.is

SLYS Björgunarsveitir frá Vík
í Mýrdal og austur að Höfn í
Hornafirði voru kallaðir út um
klukkan tíu í gær eftir að tilkynnt var um vélarvana skip úti
fyrir Skarðsfjöru.
Tíu manns voru um borð í skipinu. Það var ekki á reki þegar
Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi, en að sögn Jónasar Guðmundssonar hjá Landsbjörgu
þurfti ekki mikið að breytast til
að skipið tæki að reka og að þá
mundi töluverð hætta geta skapast á skömmum tíma.
Í gærkvöldi stóð til að reyna
að komast að skipinu til að hægt
væri að koma mannskapnum frá
borði og setja í það taug til að
halda því frá fjörunni.
- sh

Fjölmenn mótmæli gegn stjórn Assad Sýrlandsforseta í stærstu borg landsins:
Opnuð hefur verið

Ræðisskrifstofa
Taílands
Keilufelli 2, 111 Rvk.
Opið mánudaga og miðvikudaga
kl. 17-19 og eftir samkomulagi.
Sími: 571 0224 / 823 2676
www.konsull.net

Byssum beitt á mótmælendur
SÝRLAND, AP Herinn í Sýrlandi beitti bæði skotvopnum og táragasi gegn mótmælendum í Aleppo, sem er
fjölmennasta borg landsins.
Þúsundir manna hafa safnast þar saman síðustu
daga til að mótmæla stjórn Bashirs al-Assads forseta. Til þessa hefur lítið verið um mótmæli í þessari
borg, en það hefur breyst eftir að árás á stúdentagarða í borginni í byrjun mánaðarins varð fjórum
háskólanemum að bana.
Á fimmtudaginn tóku um fimmtán þúsund háskólanemar þátt í mótmælunum. Friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna fylgdust með þangað til öryggissveitir stjórnvalda stöðvuðu mótmælin. Í gær voru
þátttakendurnir orðnir enn fleiri og þúsundir mótmæltu að auki víðs vegar um landið.
Robert Mood, hinn norski yfirmaður friðargæslusveita Sameinuðu þjóðanna í Sýrlandi, sagði í gær að
friðargæslusveitir gætu aldrei komið á friði í landinu
nema allir aðilar ágreiningsins, jafnt innlendir sem
erlendir, sýni raunverulegan vilja til að ræða saman.
„Ég er orðinn sannfærðari en nokkru sinni um að
aldrei verði hægt að leysa þennan vanda með ofbeldi,
sama hve mikið það er,“ segir Mood.
- gb

MÓTMÆLENDUR Herinn tók af hörku á mótmælendum og

beitti bæði skotvopnum og táragasi.

NORDICPHOTOS/AFP
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Bandaríkjadalur

127,73

128,33

Sterlingspund

201,80

202,78

Evra

162,05

162,95

Dönsk króna

21,799

21,927

Norsk króna

21,313

21,439

Sænsk króna

17,775

17,879

Japanskt jen

1,6085

1,6179

SDR

194,63

195,79

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,0173
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Forsetaframbjóðandi léttari:

Þóru og Svavari
fæddist stúlka
FÓLK Þóra Arnórsdóttir forseta-

frambjóðandi og sambýlismaður hennar, Svavar Halldórsson, eignuðust
stúlku í gærmorgun.
Stúlkan vó
18 merkur og
var 55 sentimetrar. Hún
kom í heiminn rétt fyrir
klukkan sjö í
ÞÓRA
gærmorgun.
ARNÓRSDÓTTIR
Að sögn heilsast móður og barni vel. „Allt
gekk vel og allir eru hraustir og
glaðir,“ sagði á Facebook-síðu
Þóru í gær.
Litla stúlkan er þriðja barn
Þóru og Svavars. Fyrir á Svavar
þrjár dætur.
- bþh

Fór á sjúkrahús eftir hundsbit:

Hundur kom í
bílskúr og beit
LÖGREGLUMÁL Stór hundur beit

mann illa á Suðurnesjum í vikunni. Í tilkynningu frá lögreglu
segir að maðurinn hafi verið í
bílskúr sínum þegar stór hundur kom þar inn og reyndi maðurinn að reka hann út með því
að klappa saman höndunum.
Hundurinn brást illa við, réðst
á manninn og beit hann í höndina, en hafði sig síðan á brott.
Maðurinn leitaði til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja vegna
bitsins.
Lögreglu berast oft tilkynningar um lausa hunda, en slíkt
er bannað. Þeim tilmælum er
beint til hundaeigenda að fara
eftir lögum um dýrahald.
- sv

Reykjavíkurborg beinir sjónum sínum að lausnum fyrir langtímaatvinnulausa:

Flugeldum kastað í bíl:

Ómögulegt að veita öllum starf

Kjaftshögg í
gegnum rúðu

REYKJAVÍK Dagur B. Eggerts-

son, formaður borgarráðs segir
ómögulegt fyrir borgina að ætla
sér að tryggja öllum í Reykjavík
störf. Ekki hafa verið færri sumarstörf í boði hjá borginni í mörg
ár og var 66 prósent umsækjenda hafnað í ár. Ráðið var í
1.384 störf, en umsækjendur voru
4.446. Þeir voru 5.116 í fyrra og
ráðið var í 1.949 stöður.
„Mér finnst stóru tíðindin vera
þau að þeir sem sækja um hjá
borginni eru þúsund færri í ár en
í fyrra,“ segir Dagur. „Sem bendir til þess að ástandið sé betra

samstarfi við Vinnumálastofnun. Reykjavíkurborg hefur staðið fyrir atvinnutorgi fyrir ungt
fólk sem hefur verið án vinnu
eða skóla yfir ákveðið tímabil
og beint sjónum sínum að lausnum fyrir langtímaatvinnulausa.
Að sögn Dags hefur forgangsröðuðum fjármunum verið þannig
háttað að störf séu búin til fyrir
þann hóp.
„Því hættan er sú ef það líður
mjög langur tími án skóla eða
vinnu þá getur fólk fallið í far
sem er ekki gott fyrir neinn,“
segir Dagur.
- sv

hjá a l me n n um fyrirtækjum. Síðan bætist við að þeir
sem ekki fá
vinnu, sækja
um á mörgum
öðrum stöðum.
Ég held að það
sé of snemmt
DAGUR B.
að slá því föstu
EGGERTSSON
að þeir sem
ekki fá störf hjá borginni verði
þá atvinnulausir í sumar.“
Dagur segir borgaryfirvöld
muni fara áfram yfir stöðuna í

LÖGREGLUMÁL Ungur maður varð
fyrir líkamsárás í gærmorgun
þegar hann var kýldur í gegnum
bílrúðu. Áður hafði árásarmaðurinn veitt fórnarlambinu, sem var
farþegi í bíl, eftirför og endaði
hún í botnlanga í Hafnarfirði þar
sem árásin átti sér stað.
Í eltingarleiknum var flugeldum kastað að bíl fórnarlambsins. Árásarmaðurinn kýldi hinn
í gegnum bílrúðu. Fórnarlambið
hlaut ekki alvarlega áverka, en
árásarmaðurinn hvarf á braut og
er enn leitað.
- bþh

Fundarsköp bæjarstjórnar
í Garði kærð til ráðuneytis
Nýr meirihluti í Garði sagður vanhæfur vegna tengsla við grunnskólann. Forseti bæjarstjórnar vísar því á
bug. Tekist á um lokun bæjarstjórnarfundar. Áhangendur fyrrverandi bæjarstjóra sagðir hafa látið illa.
meirihluta D-lista og til liðs við
gamla minnihlutann. Reynir Þorbæjarstjórnarinnar í Garði, Jónína Holm, lokaði bæjarstjórnarsteinsson var settur af sem formaðfundi þegar umræða um fundarur skólanefndar í kjölfar stjórnargerð skólanefndar bæjarins var til
skiptanna og Eiríkur Hermannsson
umræðu á aukafundi á miðvikudag.
kosinn nýr formaður.
Reynir Þorsteinsson, fyrrverandi
Jónína Holm, forseti bæjarstjórnformaður skólanefndar í bænum,
arinnar, vísar öllum ásökunum um
segir nýjan meirihluta vanhæfan til
meint vanhæfi fulltrúa meirihlutans
að fjalla um skólamál í Garði vegna
á bug. „Það að meina fólki sem býr í
tengsla sinna við skólann.
sveitarfélaginu, og hefur
Hann hefur kært fundáhuga á skólamálum, að
móta skólastefnu bæjararsköp á aukafundi bæjins og taka þátt í bæjararstjórnar til innanríkisÞessi skýrsla
ráðuneytisins.
málum er óskynsamlegt,“
Reynir segir forsend- varðar stærsta segir Jónína. „Kennarar
ur bæjarstjórnarinnar
sérfræðingar og því
hagsmunamál eru
fyrir lokun fundarins
alls ekki vanhæfir í málfyrir almenningi ekki þessa bæjarefnalegri umræðu um
eiga rétt á sér. „Sveitar- félags.
skólamál.“
stjórn getur bara lokað
Hvað varðar hina tvo
fundum ef umfjöllunarfulltrúa meirihlutans
REYNIR
efnið er viðkvæms eðlis.
sem kvæntir eru kennurÞORSTEINSSON
Þetta er ekki viðkvæms
um við skólann, „þá eiga
eðlis því búið var að birta öll gögn
þeir ekki að gjalda þess að eiginkonfyrir löngu,“ segir Reynir og vísar
ur þeirra séu kennarar við skólann“.
til skýrslunnar „Úttekt á starfsemi
Hún segir bæjarstjórnina munu
Gerðaskóla“ sem unnin var af fagfylgja tilmælum í skýrslunni. „Eins
aðilum og kynnt í mars.
og bókað var á bæjarstjórnarfundÞar er lagt til að stjórnunarteymi
inum á miðvikudag mun núverandi
skólans verði sagt upp. Skýrslmeirihluti fylgja aðgerðaráætlunan leggur einnig til að staða sérinni.“
kennslufulltrúa við skólann, sem
Um það hvers vegna fundurinn
Jónína Holm hefur gegnt, verði augvar lokaður segir hún að Ásmundlýst laus til umsóknar.
ur Friðriksson, fyrrverandi bæjar„Ég á rétt á því að heyra afstöðu
stjóri, hafi farið langt út fyrir efni
bæjarstjórnarinnar til skýrslunnar.
fundarins í erindi sínu. „Þegar forseti bað hann um að víkja úr ræðuÞessi skýrsla varðar stærsta hagsmunamál þessa bæjarfélags,“ segir
stól lét hann ekki segjast og hélt
Reynir.
uppteknum hætti. Þá brugðust
áhangendur hans við og létu illa.
Nýr meirihluti N-lista og L-lista
var myndaður á aukafundi bæjarForseti sá ekki annað í stöðunni en
stjórnar á miðvikudag þegar Kolað vísa fólki út og loka fundi.“
finna S. Magnúsdóttir gekk úr
birgirh@frettabladid.is
SVEITARSTJÓRNIR Nýkjörinn forseti

HITAFUNDUR Í GARÐI Bæjarstjórnarfundurinn var opinn öllum þar til fundargerð

skólanefndar var til umræðu. Forseti bæjarstjórnar lokaði þá fundinum fyrir
almenningi þar til málið hafði verið rætt.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Tengsl bæjarfulltrúa við Gerðaskóla
Reynir Þorsteinsson, fyrrverandi formaður skólanefndar, og Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi bæjarstjóri í Garði, hafa báðir bent á tengsl fulltrúa nýs
meirihluta í bæjarstjórn í Garði við starfsmenn Gerðaskóla. Reynir efast um
hæfi meirihlutans til að fjalla um skólamál í bænum vegna þessara tengsla.
„Hvernig ætlar þessi nýi meirihluti að fjalla um málefni skólans, vinna að
þeim úrbótum sem skýrslan leggur til, án þess að vera vanhæf?“ spyr Reynir.
Benedikt G. Jónsson
N-lista
Eiginmaður kennara við Gerðaskóla
Jónína Holm
N-lista
Fagstjóri sérkennslu við Gerðaskóla
Davíð Ásgeirsson
L-lista
Eignmaður kennara við Gerðaskóla
Kolfinna S. Magnúsdóttir D-lista*
Fyrrverandi starfsmaður skólans
* Kjörin fyrir D-lista í sveitarstjórnarkosningum 2010 en sleit sig frá samstarfi við listann.
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BJARTIR DAGAR
eru fram undan
víða um land en
þó má búast við
einhverri vætu suðaustanlands. Það
fer hægt hlýnandi
næstu daga og
eftir helgi fer hitinn
líklega yﬁr 10 stig
í ﬂestum landshlutum. Síðdegis
á mánudag fer að
rigna sunnan og
austan til.
Á MORGUN
Strekkingur með SAströnd, annars hægari.
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Strekkingur með Sströnd, annars hægari.
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Alicante

25°

Basel

22°

Berlín

23°

Billund

17°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

25°

Gautaborg

16°

Kaupmannahöfn

16°

Las Palmas

24°

London

15°

Mallorca

24°

New York

26°

Orlando

30°

Ósló

15°

París

19°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

13°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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3.000 KRÓNA ÁVÍSUN - LOKAÚTKALL!!!
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HLUTI AF BYGMA
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Öll heimili fengu senda 3.000 kr ávísun sem gildir í
öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals
ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira.

LOKADAGUR ÁVÍSUNAR ER Á SUNNUDAG!

20

Ávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals, frá miðvikudeginum 9. maí til sunnudagsins
20. maí 2012, ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir eingöngu þegar verslað er með kreditkorti eða í staðgreiðslu en ekki í
reikningsviðskiptum.
Tékknr.

Fl
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Verð áður: 1.599 kr.

Nú: 790 kr.

Verð áður: 1.695 kr.

Nú: 1.495 kr.
Gildir um helgina

Outback Drifter 3
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Verð áður: 64.900 kr.

Nú: 44.900 kr.
Gildir um helgina
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KJÖRKASSINN

Tveggja daga leiðtogafundur G8-ríkjanna hófst í Bandaríkjunum í gær í skugga efnahagsvanda:

Obama tekur undir hugmyndir Hollandes
Er það þín tilfinning að á
Íslandi sé ein besta heilbrigðisþjónusta í heimi?
JÁ

36%
64%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þekkir þú ungt fólk sem verður
atvinnulaust í sumar?
Segðu skoðun þína á Visir.is.

BANDARÍKIN, AP Barack Obama Bandaríkjaforseti tekur undir hugmyndir Francois Hollande Frakklandsforseta um að nú þurfi ríki
heims að einbeita sér að hagvextinum frekar
en að horfa eingöngu á sparnað og aðhald í
ríkisfjármálum.
Hollande, sem er nýtekinn við af Nicolas
Sarkozy, hóf nokkurra daga heimsókn sína til
Bandaríkjanna á fundi með Obama, en síðan
mættu þeir báðir á leiðtogafund G8-ríkjanna
í Camp David, þar sem efnahagserfiðleikar
Grikklands og fleiri evruríkja eru í brennidepli.
Að þeim fundi loknum hefst í Chicago
tveggja daga leiðtogafundur NATO-ríkjanna,
þar sem Hollande þarf væntanlega að svara

Falleg orð á blaði

MYND Eftirlitsmyndavélar má finna víða

en hætta er á að tölvuþrjótar komist yfir
myndskeið úr þeim.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eftirlitsmyndavélar ótraustar:

Oft auðvelt að
brjótast inn
TÆKNI Oft er auðvelt fyrir þá sem

kunna til að brjótast inn í tölvukerfi sem stýra eftirlitsmyndavélum. Þannig má nálgast upptökur
úr vélunum og dreifa þeim, eða
stöðva upptökur tímabundið, að
því er fram kemur í nýjasta eintaki
Vírsins, fréttabréfi áhættuþjónustu Deloitte.
Eigendur eftirlitsmyndavéla átta
sig oft ekki á því hvernig hægt er
að komast inn í myndavélakerfin
í gegnum þráðlaust net. Þá hefur
meirihlutinn ekki fyrir því að
breyta lykilorðunum sem fylgja
kerfunum frá framleiðanda. Hvort
tveggja auðveldar tölvuþrjótum að
brjótast inn í tölvukerfin.
- bj

Schengen-samstarfið:

Álagið er mest
við Grikkland
GRIKKLAND Álagið á ytri landamæri Schengen-ríkjanna er langmest við landamæri Grikklands
og Tyrklands, að því er fram
kemur í nýrri skýrslu um Schengen-samstarfið.
Á hálfu ári, frá byrjun nóvember til loka apríl, komst upp um
nærri 30 þúsund tilraunir einstaklinga til að komast ólöglega
inn á Schengen-svæðið.
Um fjórðungur þeirra var að
reyna að komast frá Tyrklandi til
Grikklands.
- gb

„Mér finnst ágætt að ríkisstjórnin sé búin að átta sig á því að
atvinnumálin séu mikilvæg,“
segir Ragnheiður Elín Árnadóttir,
þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins.
Hún segir
það kúnstugt
hjá ríkisstjórninni að gera
áætlanir fyrir
næstu ríkisstjórn,
enda margir sem
deili þeirri von
með sér að ný ríkisstjórn taki við á
næsta ári.
Hún segir það markleysu að lofa
fé sem ekki sé í hendi, enda eigi
Alþingi eftir að samþykkja veiðigjald og sölu á bönkunum, sem sé
forsenda fyrir áætluninni. „Það er
einfaldlega engin innistæða fyrir
þessu, þetta eru bara falleg orð á
blaði,“ segir Ragnheiður Elín.

„Kosningaplagg“
„Þetta virkar á mig eins og þetta
sé kosningaplagg,“ segir Gunnar
Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Hann
segir að ekkert
eigi að koma til
framkvæmda
fyrr en á næsta
ári, sem sé
kosningaár.
Gunnar segir
að áætlaðar séu
tekjur í verkefnin sem ekki sé séð fyrir endann
á hvernig verði aflað. Þá sé það
ekki stórkostlegt afrek að ætla að
efla sjóði sem allir séu sammála
um að þurfi að gera þegar hagur
ríkisins vænkist.
Gunnar gagnrýnir að ekki hafi
verið haft samráð við Framsóknarflokkinn, sem þó hafi lagt
fram ýtarlegar hugmyndir um
atvinnumálin nýverið. Stjórnarandstöðunni hafi verið boðið á
kynningarfund í gær, en þeir hafi
ekki séð ástæðu til að fara á kynningu þar sem verið væri að kynna
„kosningaplagg“.

9`RZ\NH
VS 06G2001
Kröftug 2000 W ryksuga
með 4 lítra slitsterkum poka.
Vinnuradíus 10 metrar.
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(fullt verð: 28.900 kr.)

fyrir áform sín um að kalla franska herliðið
heim frá Afganistan fyrir lok ársins, eða
tveimur árum fyrr en forveri hans hafði
hugsað sér.
Horfurnar í skuldugustu evruríkjunum
hafa heldur versnað undanfarna viku, eftir að
Grikkjum mistókst að mynda ríkisstjórn og
matsfyrirtækið Fitch hefur lækkað lánshæfismat grískra banka, auk þess sem matsfyrirtækið Moodys hefur lækkað lánshæfismat
fjögurra héraða á Spáni.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
bar hins vegar í gær til baka fréttir um að á
vegum hennar sé verið að vinna að neyðaráætlun til undirbúnings hugsanlegu brotthvarfi Grikklands af evrusvæðinu.
- gb

FRÉTTABLAÐI/AP

Þriggja ára áætlun
skapar 4.000 störf
Stjórnvöld ætla að veita 39 milljörðum króna í ýmiss konar uppbyggingu á næstu
þremur árum. Sérstakt veiðigjald og hlutur ríkisins í bönkunum munu standa
undir útgjöldunum. Arðsemi framkvæmda mikil nú vegna slaka í hagkerfinu.
EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld áforma
að leggja ríflega 39 milljarða
króna í uppbyggingu í atvinnumálum á næstu þremur árum.
Stjórnvöld telja að þetta átak
muni skapa um 4.000 bein störf
á tímabilinu og minnka atvinnuleysi um 0,4 til 0,6 prósentustig.
Útgjöldin verða fjármögnuð
annars vegar með hluta af sérstöku veiðigjaldi en hins vegar
með arði af bönkunum og sölu á
eignarhlut ríkisins í þeim, segir
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar. Hún segir útgjöldin
engu breyta um áætlun stjórnvalda um jafnvægi í ríkisfjármálunum árið 2014.
„Það er verulegur slaki í hagkerfinu og má ætla að arðsemi
opinberra framkvæmda sé meiri
en ella, sem er ein ástæða þess
að við teljum rétt að setja þessa
framkvæmdaáætlun í gang,“
sagði Jóhanna á fundi með fjölmiðlafólki í Iðnó í gær.
„Við erum að þyngja sóknina,“
sagði Steingrímur J. Sigfússon,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og formaður Vinstri
grænna, á fundinum í gær. Hann
sagði að með þessu væri ríkið að
leggja sitt af mörkum til að fjölga
störfum. „Sú varnarstaða sem
einkennt hefur glímuna undanfarið mun þá breytast að meira
marki í sókn.“
Steingrímur sagði ríkið ekki
skuldsetja sig vegna þessarar
nýju áætlunar, þvert á móti muni
ríkið fá auknar skatttekjur vegna
aukinna umsvifa.
Áætlun stjórnvalda gerir ráð
fyrir því að frumvarp um sérstakt veiðigjald verði að lögum.
Sú upphæð sem renna á af veiðigjaldinu í þessi verkefni er um
5,7 milljarðar króna á ári, eða
um 17,1 milljarður á þriggja ára
tímabili. Það er talsvert undir
þeirri upphæð sem veiðigjaldið
myndi skila miðað við þær forsendur sem frumvarpið gerir ráð
fyrir, segir Steingrímur.
Arðgreiðslur af hlut ríkisins
í viðskiptabönkunum þremur
munu einnig renna í áætlunina,
auk þess fjár sem koma mun
með áætlaðri sölu á hlut ríkisins

Nýtt samstarf
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KOMNIR Í STELLINGAR Að venju flykkjast mótmælendur á leiðtogafund G8-ríkjanna í Bandaríkjunum.

Fjárfestingaáætlunin sem stjórnvöld kynntu í gær hefur verið
unnin í samráði við Guðmund
Steingrímsson, þingmann Betri
framtíðar, og samflokksmenn
hans. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði í gær að hann
hefði komið að málinu í upphafi
og þegar það hafi verið að klárast
og að hann muni styðja málið á
Alþingi.

KYNNING Dagur B. Eggertsson, varaformaður Samfylkingarinnar, hefur ásamt

Katrínu Jakobsdóttur, varaformanni Vinstri grænna, unnið að fjárfestingaáætlun
ríkisins. Hann kynnti verkefnið á fundi með fjölmiðlafólki í Iðnó í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Áhersla á nýsköpun og samgöngur
Ýmis áform eru um uppbyggingu og auknar fjárveitingar í fjárfestingaáætlun stjórnvalda til næstu þriggja ára.

■ Auka á fé í samgönguáætlun um 50 prósent. Það mun flýta gerð Norðfjarðarganga og Dýrafjarðarganga um tvö til þrjú ár auk þess sem hægt
verður að ráðast í tvöföldun Vesturlandsvegar og Suðurlandsvegar fyrr en
áformað var.
■ Framlög í rannsóknarsjóð og tækniþróunarsjóð verða tvöfölduð.
■ Ríflega tveimur milljörðum verður varið í uppbyggingu ferðamannastaða
og innviða friðaðra svæða, til dæmis með stígagerð og úrbótum á
aðstöðu.
■ Framlög til kvikmyndasjóðs verða tvöfölduð og framlög í verkefnasjóð
skapandi greina þrefölduð. Fé í verkefnið netríkið Ísland verður aukið.
■ Tæplega 3,9 milljörðum verður varið í hið svokallaða græna hagkerfi, til
dæmis í orkuskipti í skipum, grænkun fyrirtækja og fleira.
■ Viðhaldi á fasteignum ríkisins verður flýtt, lagt verður fé í nýtt fangelsi og
nýjan Herjólf, auk viðhalds Landeyjahafnar.
■ Bygging á húsi íslenskra fræða verður komið af stað og Náttúruminjasafn
Íslands mun fá fé til að setja upp sýningu í leiguhúsnæði.
í bönkunum á næstu árum, segir
Dagur B. Eggertsson, varaformaður Samfylkingarinnar, sem
unnið hefur að áætluninni ásamt
varaformanni Vinstri grænna og
fleirum.
Samkvæmt áætlun Bankasýslu
ríkisins getur ríkið selt hlut sinn
í Íslandsbanka og Arion í haust
eða vetur, en ríkið á samtals um
20 milljarða króna í bönkunum.

Til viðbótar er svo um 162 milljarða hlutur ríkisins í Landsbankanum.
Ríkið mun fá auknar skatttekjur á móti fyrirhuguðum
útgjöldum. Afkoma ríkissjóðs
verður samanlagt tæplega 20
milljörðum króna betri á næstu
þremur árum vegna átaksins,
samkvæmt áætlunum stjórnvalda.
brjann@frettabladid.is

Fjárfestingaráætlun ríkisins 2013 til 2015
Fjármagnað með sérstöku veiðigjaldi
Samgöngumannvirki
Rannsókna- og tækniþróunarsjóðir
Sóknaráætlun landshluta
Fjármagnað með arði og eignasölu
Ferðaþjónusta
Skapandi greinar
Græna hagkerfið
Fasteignir

2013

2014

2015

Samtals

5.700
2.500
2.000
1.200

5.700
2.500
2.000
1.200

5.700
2.500
2.000
1.200

17.100
7.500
6.000
3.600

10.695
750
938
1.950
7.057

6.638
750
938
950
4.000

4.438
750
938
950
1.800

22.021
2.250
2.814
3.850
13.107
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Fyrsta andlát innan veggja íslenskra fangelsa síðan árið 2007:

Geðdeildir í Svíþjóð:

Fimm fangar dánir á níu árum

Sjúkir ítrekað
ólaðir niður

LÖGREGLUMÁL Maður á fimm-

1 Hversu stórt hlutfall umsækjanda
fær ekki sumarstarf hjá Reykjavíkurborg?
2 Hver er þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu?
3 Hvað á sýning Íslenska dansflokksins og GusGus að heita?
SVÖR

tugsaldri lést í fangelsinu LitlaHrauni um áttaleytið á fimmtudagskvöld. Hann hafði verið
úrskurðaður í gæsluvarðhald
fyrir síbrot þann 16. maí síðastliðinn og var nýbúið að færa hann
til fangelsisins þegar hann lést.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins byrjaði maðurinn mjög
fljótlega að kasta upp eftir að
komið var á Litla-Hraun og hné
meðvitundarlaus niður á ganginum. Sjúkrateymi reyndi endurlífgunartilraunir án árangurs og
lést maðurinn skömmu síðar.

LITLA-HRAUN Maðurinn sem lést á

Litla-Hrauni á fimmtudag var í mikilli
fíkniefnaneyslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Um var að ræða síbrotamann í
mikilli neyslu sem hafði afplánað marga tugi dóma. Samkvæmt

heimildum blaðsins kom hann
með mikið af sprautum til fíkniefnaneyslu í farangrinum inn á
Litla-Hraun.
Í kjölfar atviksins var kallað
á áfallateymi, fangaverðir voru
fjarlægðir og fangelsisprestur
kom á vettvang.
Þetta er í fyrsta sinn síðan
árið 2007 sem fangi lætur lífið
á meðan hann er innan veggja
fangelsa. Fimm manns hafa nú
látist síðan árið 2004, en þrír
einstaklingar frömdu sjálfsvíg á
árunum 2004 til 2007. Þá lést einn
fangi árið 2007.
- sv

SVÍÞJÓÐ Sjúklingar á geðdeildum
í Svíþjóð voru ólaðir niður í yfir
3.300 skipti í fyrra.
Skiptin eru í raun enn fleiri, að
því er greint er frá á vef Dagens
Nyheter. Þar er það haft eftir Herman Holm, yfirlækni í Malmö,
að upplýsingum sé enn ábótavant. Skráning félagsmálayfirvalda á þvingunaraðgerðum hófst
árið 2010. Þær þykja nauðsynlegar þegar talið er að sjúklingar
geti valdið sjálfum sér eða öðrum
skaða. Markmiðið er þó að draga
úr slíkum aðgerðum.
- ibs

Draumur um barn í
lausu lofti vegna tafa
Íslensk ættleiðing tilkynnir félagsmönnum um helgina að ganga þurfi á varasjóð. Félagið í frágangsferli, segir formaðurinn. Hjón sem bíða ættleiðingar eru
uggandi vegna þess hversu lengi innanríkisráðuneytið er að bregðast við.

Save the Children á Íslandi

SAMFÉLAGSMÁL „Mér finnst fáránlegt að einhverjir
karlar í jakkafötum, án þess að ég sé með einhverja
fordóma, geti stjórnað því hvort ég fái minn æðsta
draum uppfylltan,“ segir Tinna Rúnarsdóttir, sem
sér fram á að geta ekki eignast barn ef Íslensk ættleiðing fær ekki fjárveitingar frá ríkinu til að halda
nauðsynleg námskeið fyrir verðandi kjörforeldra.
Félagið hætti að bjóða upp á námskeiðin fyrir um
mánuði vegna þess að ekki hafa náðst samningar
við stjórnvöld um fjárframlög. Mánuði fyrr hafði
félagið frestað aðalfundi sínum af sömu ástæðu.
Tinna segir að sér finnist ráðuneytið hafa verið
allt of lengi að bregðast við. „Ef það eru til peningar
til að endurnýja bílaflota ráðherra þá eru til peningar til að styrkja Íslenska ættleiðingu og halda þessi
námskeið,“ segir hún.
Hörður Svavarsson, formaður Íslenskrar ættleiðingar, segir að til standi að tilkynna félagsmönnum nú um helgina að komið sé að því að ganga
á varasjóð félagsins. „Í reglugerð segir að félaginu
beri að haga rekstri sínum þannig að ef það verður
lagt niður séu til fjármunir til að fylgja eftir þeim
umsóknum sem kunna að vera til staðar þegar starfsemin hættir,“ útskýrir Hörður.
„Núna er félagið í lokunarfasa – eða frágangsferli.
Það þýðir að þegar þessi sjóður er upp urinn, einhvern tímann í haust, þá er ekki lengur neitt svigrúm til að starfa.“
Tinna og maður hennar, Marinó Magnús Guðmundsson, fengu forsamþykki frá íslenskum stjórnvöldum fyrir ættleiðingu í mars en lengra komast
þau ekki vegna þess að seta á námskeiðinu er skilyrði fyrir því að hægt sé að senda umsókn úr landi.
„Það er enginn að fara að ættleiða nema þetta
námskeið verði haldið. Ef þau gera ekki eitthvað í
þessu þá eru þau að fara að stoppa ættleiðingu til
Íslands. Þetta er ekkert flókið,“ segir Tinna. Hún
er sjálf ættleidd og segir að nú til dags sé biðtíminn
umtalsvert lengri en var þegar hún kom til landsins, þótt ekki bætist við tafir við að leysa úr málinu
í innanríkisráðuneytinu.
Tinna hefur óskað eftir fundi með Ögmundi Jónassyni innanríkisráðherra en kveðst ekki enn hafa
fengið svar við beiðninni.

ÓÁNÆGÐ Tinna og Marinó geta ekki sótt um barn vegna

þess að þau komast ekki á nauðsynlegt námskeið á vegum
Íslenskrar ættleiðingar.
MYND/FINNBOGI MARINÓSSON

Hörður segir að Íslensk ættleiðing sé nokkurn
veginn í sömu stöðu núna og fyrir tveimur mánuðum. „Okkur hefur reyndar verið sagt að kannski
komi eitthvað inn á fjáraukalög í haust, en höfum
enga fullvissu um það,“ segir hann.
Ekki náðist í Ögmund Jónasson í gær. Hann er
staddur erlendis.
stigur@frettabladid.is

Fylgstu með í símanum
Fjölbreytt úrval hágæða IP myndavéla með frábærum
myndgæðum. Þú getur sótt myndir beint í símann eða
spjaldtölvuna.
Hringdu núna í 570 2400 eða kynntu þér málið á oryggi.is.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn
Apple

PIPAR\TBWA • SÍA • 120624

VEISTU SVARIÐ?

1. Tveir þriðju umsækjenda 2. Sigurður
Ragnar Eyjólfsson 3. Á vit …
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Vegna mikillar eftirspurnar verður
AUKANÁMSKEIÐ með DAVÍÐ KRISTINSSYNI
næringar- og lífsstílsþjálfara

Fimmtudaginn 23. maí
Námskeiðið er haldið í Heilsuhúsinu, Lágmúla 5, kl. 20 - 22.
Innifalið er uppfærð handbók með öllum upplýsingum
sem þú þarft og 30 daga framhaldsmatseðill.
Námskeiðsgjald aðeins kr. 5.500,Nánari upplýsingar á www.30.is
og í síma 864 9155.
www.heilsuhusid.is

Samfélagsstyrkir
Landsbankans
Landsbankinn veitir 10 milljónum króna
í samfélagsstyrki, til 20 verkefna í fyrri
úthlutun fyrir árið 2012.

NEW YORK Í GÆR Alls skiptu 83,7 milljón hlutir í Facebook um hendur á fyrstu

mínútu viðskipta með hluti í fyrirtækinu í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

Mikill áhugi
á Facebook
Facebook var skráð á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum í gær. Mikil viðskipti voru með bréf í fyrirtækinu en niðurstaða útboðsins olli vonbrigðum.

Samfélagsstyrkjum er ætlað að styðja við verkefni á ýmsum sviðum, þar á
meðal í mannúðarmálum, menningu og listum, menntun, rannsóknum og
vísindum, einnig forvarna- og æskulýðsstarﬁ og sértækri útgáfustarfsemi.
Samfélagsstyrkir verða veittir tvívegis í ár en seinni úthlutunin verður í
nóvember. Samtals nema samfélagsstyrkir því 20 milljónum króna á árinu.
Á hvoru úthlutunartímabili verða veittir eirtaldir styrkir:
 5 styrkir að upphæð 1.000.000 kr. hver.
 5 styrkir að upphæð 500.000 kr. hver.
 10 styrkir að upphæð 250.000 kr. hver.
Verkefni sem einkum koma til greina:

 verkefni mannúðarsamtaka og góðgerðarfélaga
 verkefni á sviði menningar og lista
 menntamál, rannsóknir og vísindi
 forvarna- og æskulýðsstarf
 sértæk útgáfustarfsemi
Umsóknarfrestur til 4. júní
Umsóknarfrestur vegna samfélagsstyrkja er til og með 4. júní 2012.
Dómnefnd er skipuð fagfólki á hverju sviði. Sótt er um styrkina rafrænt,
á landsbankinn.is.
Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki
til verðugra verkefna. Árlega eru veittar ﬁmm tegundir styrkja:
Afreksstyrkir, námsstyrkir, nýsköpunarstyrkir, samfélagsstyrkir
og umhverﬁsstyrkir.
Nánari upplýsingar á landsbankinn.is.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

VIÐSKIPTI, AP Það var líflegur
ið hins vegar verulega bendir það
dagur í Nasdaq-Kauphöllinni í
til þess að hlutirnir hafi verið
New York í Bandaríkjunum í gær
seldir á of lágu verði.
þegar viðskipti hófust með hlutaNiðurstaðan úr viðskiptum
gærdagsins er því eigendum
bréf í Facebook. Útboðsverð bréfFacebook væntanlega nokkur
anna var 38 Bandaríkjadalir en
vonbrigði, enda var verðhækkverðið skaust fljótlega upp í 43
dali áður en það féll aftur niður í
unin sáralítil.
útboðsverðið. Við lokun markaða
Miðað við 38 Bandaríkjadala
útboðsverðið er heildarvirði
var verðið 38,23 dalir á hlut sem
Facebook um 104 milljarðar
jafngildir tæpum 4.900 íslenskum krónum.
Bandaríkjadala, jafnV i ð s k i p t i n h ó fvirði 13.248 milljarða
ust klukkan 15.30 að
króna. Þýðir það að
Facebook er verð íslenskum tíma í gær
mætasta fyrirtæki
en þeim seinkaði um
nokkru sinni til að
hálftíma vegna tæknileg ra ör ð ug lei k a .
skrá sig á hlutabréfamilljón hlutir í
Mark Zuckerberg,
markað í Bandaríkjstofnandi Facebook,
unum.
Facebook skiptu
hringdi opnunarbjöllVi r ð i F ac e b o ok
um
hendur
á
jafngildir 54 sinnunni hefðum samkvæmt við hátíðlega
fyrstu mínútunni um væntum hagnaði
athöfn í höfuðstöðvfyrirtækisins á árinu
eftir að opnað
um fyrirtækisins í
en til samanburðar
var fyrir viðMenlo Park í Kalivar Google metið á
forníu. Á fyrstu mínskiptin í Nasdaq- 44 sinnum væntan
hagnað ársins þegar
útu viðskipta skiptu
kauphöllinni í
83,7 milljón hlutir um
það fór á markað árið
hendur en alls var 421
2004. Hlutabréfaverð
gær.
milljón hluta til sölu í
Google hækkaði um
útboðinu. Um miðjan
fjórðung á fyrsta degi
dag höfðu 200 milljón hlutir skipt
viðskipta en féll svo á skömmum
um hendur.
tíma langleiðina niður í útboðsverðið á ný. Síðan hefur hlutaÍ nýlegum hlutafjárútboðum
tæknifyrirtækja í Bandaríkjunbréfaverðið þó sexfaldast vegna
um hefur verð þeirra skotist upp
hraðari vaxtar en gert var ráð
á fyrsta degi viðskipta. Til að
fyrir.
mynda tvöfaldaðist hlutabréfaHvort Facebook geti leikið
verð samfélagsmiðilsins viðþann vöxt eftir mun koma í ljós
skiptasinnaða, LinkedIn, á fyrsta
en hagnaður fyrirtækisins hefur
degi viðskipta í fyrra.
aukist gríðarlega á fáum árum. Á
Fyrirtæki eru iðulega verðlögð
fyrsta ársfjórðungi 2012 hagnaðlítillega undir væntu markaðsist það um 205 milljónir Bandavirði í útboðum þar sem hækkun
ríkjadala en til samanburðar
hlutabréfaverðs í kjölfar útboðs
tapaði það 138 milljónum dala á
þykir sýna fram á tiltrú markaðárinu 2007.
arins á fyrirtækinu. Hækki verðmagnusl@frettabladid.is

83,7

FYRIR ÆVINTÝRI
SUMARSINS
Í GÖNGUFERÐUM OG ÚTIVIST Á ÍSLANDI SKIPTIR MESTU AÐ BÚA SIG VEL.
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Fást bæð
æði á dömu
murr og hher
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TNF BLUE KAZOO
TNF
K
DÚNSV
SVE
EFN
FNPOKI
„ 50
„6
50+ﬁ
+ﬁlll“ gæ
gæsa
sadú
dúnn
nn..
Þ ngd:: 11.1
Þy
. 400 g Þo
Þ lmörk: -9°
9°C
Almennnt ve
v rðð 65.
5 99
9900 kr
k.

VERÐ
R FRÁ: 11.990 KR.
TNF SKYRTUR
Flottar og vinsælar.
Fást bæði á dömur og herra.
Ýmsir litir.

Almennt verð: 9.990 kr.
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FRÉTTASKÝRING: Umhverfismál

3. grein af 4

Tvöfalda endurnýjanlega orku 2030
Yfir milljarður jarðarbúa
lifir án aðgengis að rafmagni. Eigi að bæta úr því
og ná um leið markmiðum
alþjóðasamfélagsins um
minni útblástur gróðurhúsalofttegunda þarf að
auka veg endurnýjanlegra
orkugjafa. Fjárfesting í
þeim geira hefur aukist til
muna síðustu ár og endurnýjanleg orka á að tryggja
framtíðarorku jarðar.
Eigi allir jarðarbúar að hafa
aðgang að rafmagni þarf að
gjörbreyta orkubúskap heimsins. Flóknara er það nú ekki. Við
getum haft mismunandi skoðanir á framtíð jarðefnaeldsneytis,
en fram hjá því verður ekki horft
að það er endanleg auðlind.
Hver svo sem
tímapunkturinn verður, þá
kemur að því
að hana þrýtur.
Þ ess vegna
er það morgunljóst að eigi að
DOLF GIEDEN
tryggja öllum
rafmagn verður að líta til
annarra leiða
til að framleiða
það. Þegar við
það bætist að
það samræmist markmiðum
um að draga úr
útblæstri gróðurhúsalofttegBAN KI-MOON
unda, er ekki
skrýtið hve mikil áhersla er lögð
á uppbyggingu endurnýjanlegra
orkugjafa.

Sjálfbær orka
Eins og fyrr hefur komið fram í
þessum greinaflokki er árið 2012
ár sjálfbærrar orku hjá Sameinuðu þjóðunum. Markmiðin eru
háleit; tryggja á öllum jarðarbúum orku árið 2030, þá á að nýta
þá orku sem fyrir er tvöfalt betur
og tvöfalda hlut endurnýjanlegra
orkugjafa.
Sjálfbær þróun snýst um að
þörfum nútímans sé mætt án
þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum
þörfum. Augljóslega munu komandi kynslóðir ekki hafa sama
aðgang að olíulindum og við.
Þess vegna er þörfin á sjálfbærum orkugjöfum svo rík sem raun
ber vitni.
Þetta á ekki síst við í löndum
þar sem aðgangur að jarðefna-

Sjálfbær orkunýting forsenda þúsaldarmarkmiðanna

Orkubúskapur jarðarinnar 2010
Olía 5%
Jarðgas 22%

Kjarnorka 13%

Sameinuðu þjóðirnar settu
sér, árið 2000, markmið
um þróun til ársins 2015.
Mörgum þótti hátt stefnt
og ljóst er að ekki tekst
að uppfylla markmiðin á
tilskyldum tíma. Enn er þó
stefnt að því að markmiðin
náist, þó tafir verði á því.
Se4all er stofnun Sameinuðu þjóðanna sem
vinnur að því að tryggja
jarðarbúum aðgang að
endurnýjanlegum orkugjöfum, en nafnið stendur fyrir
Sustainable Energy for All.
Án aðgangs að nútíma orku
er ljóst að þúsaldarmarkmiðin nást ekki, en þau má
sjá hér:
Eyða fátækt og hungri
Öll börn njóti grunnskólamenntunar árið 2015
Vinna að jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt kvenna
Lækka dánartíðni barna
Vinna að bættu heilsufari kvenna
Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum sem ógna mannkyninu
Vinna að sjálfbærri þróun
Styrkja hnattræna samvinnu um þróun

Vindorka 2%
Lífmassi 1%

Kol 41%

Endurnýjanlegir orkugjafar
Fjárfesting eftir orkuframleiðslu 310 milljarðar dala

Jarðvarmi 1%
Lítil rannsóknarverkefni 3%

Stórar vatnsaflsvirkjanir og stækkanir 18%
Litlar vatnsaflsvirkjanir 1%
Lífmassi/úrgangur 4%
Lífefnaeldsneyti 2%

Minni sólarrafhlöður* 24%
Vindorka 37%
Stórar rafhlöður 10%

*MEÐAL ANNARS TIL HEIMANOTA

eldsneyti er takmarkaður eða
enginn. Þar sem við bætist slæmur efnahagur og því minni möguleikar á kaupum dýrra orkugjafa
er þörfin enn ríkari til aðgerða
strax. Svo er um þróunarlöndin.
Stærstur hluti þeirra sem ekki
hafa aðgang að rafmagni búa í
Afríku sunnan Sahara og á Indlandi. Þar eru því gríðarlegir
möguleikar fyrir nýja orkugjafa,
sem sést vel á
því að meira
en helmingur
allra fjárfestinga í vindorku
árið 2010 átti sér
stað í þróunarlöndunum og um
helmingur þegar
kemur að lífmassa.

annað þarf í staðinn. Ekki flókið.
Galli endurnýjanlegu orkugjafanna hefur verið sá að stofnkostnaður við þá er mjög mikill. Stofnkostnaður við jarðefnaeldsneytið
er það vissulega líka, en löngu er
búið að greiða hann upp. Þá eru
geymsla og flutningur rafmagnsins enn nokkrum vandkvæðum
háð.
IRENA er alþjóðleg stofnun
um endurnýjanlega orkugjafa,
en á hana var minnst í síð-

ustu grein. Hún var stofnuð í apríl
2011 og 158 lönd hafa skuldbundið
sig starfi hennar, en aðildarríkin
eru 93.
IRENA er ekki lánastofnun,
rannsóknarsetur eða frjáls félagasamtök (e. NGO) heldur ráðgjafarsetur, bæði tæknilegt og pólitískt,
sem sér um samhæfingu í geiranum.
Dolf Gielen er forstjóri tæknisviðs stofnunarinnar. Hann segir
að kostnaður við endurnýjanlega orkugjafa fari minnkandi og
þeir verði æ stöðugri. „Endurnýj-

Kostnaður lækkar
En hvers vegna ekki
bara að henda upp
vindmyllum þar sem
blæs og sólarsellum þar
sem sólar er von? Það
er von að spurt sé. Fyrir
Íslending á ferð í hjarta
hins endurnýjanlega orkugeira á alþjóðavísu, virðist
málið nokkuð einfalt. Reikningsdæmi þar sem jafnvel
undirritaður geti reiknað. Olíu
og gas mun á endanum þrjóta,

Við þörfnumst orku sem er
alþjóðleg, sem er hrein og
einnig sjálfbær. Við getum
ekki lengur brennt okkur í
átt til velmegunar.
BAN KI-MOON
AÐALRITARI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA

Devold nærfatnaðurinn
er úr hreinni Merino-ull og
heldur líkamanum þurrum
og heitum hvort sem
bleytir eða frýs.

Hrein orkubylting
Sameinuðu þjóðirnar hafa sett
fram stefnu um byltingu í hreinni
orku. Með þeirri stefnu á að ná til
þeirra 3 milljarða jarðarbúa sem
búa við skertan aðgang að orku, en
af þeim hafa 1,3 milljarðar engan
aðgang að orku.
„Þrír milljarðar manna notast enn við kol og viðarkyndingu
til að elda sér mat. Þeir búa við
orkufátækt sem leiðir síðan af sér
skelfilega almenna fátækt,“ sagði
Ban Ki-moon, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, þegar hann kynnti
stefnuna í október.
„Við þörfnumst orku sem er
alþjóðleg, sem er hrein og einnig
sjálfbær. Við getum ekki lengur
brennt okkur í átt til velmegunar.
Eina leiðin til að draga úr áhættunni á hættulegum loftslagsbreytingum er að tryggja að orkan sé
sjálfbær.“
Í því skyni er markmiðið að
auka orkunýtingu um 40% á árunum 2010 til 2030. Þar er horft til
endurnýjanlegra orkugjafa, en
eins og áður segir, á hlutur þeirra
það ár að verða 30%.

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Á MÁNUDAG:
Raunhæf markmið eða orðagjálfur?

Um helmingur nýrrar orku er endurnýjanlegur
PIPAR\TBWA
• SÍA
• 112343
PIPAR\TBWA
• SÍA
• 112343

REYKJAVÍK • AKUREYRI
ellingsen.is

anlegir orkugjafar geta uppfyllt
stefnu um örugga, trygga og ódýra
orku sem nýtist við útvíkkun orkuneta og til þróunar.“
Hann segir vandamálið þó að
þar sem ekki er um eitt samhæft
net að ræða sé oft erfitt að nálgast
upplýsingar.

Hefur tvöfaldast á fimm árum
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Alltaf lágt verð
3 L JOTUN TRÉOLÍA

Alkýð-olía sem vinnur
gegn gránun og sprungumyndun á pöllum,
skjólveggjum, garðhúsgögnum o.s.frv. Notist á
gagn- og þrýstifúavarið
timbur.

PALLAEININGAR

2.495.-

Léttar pallaeiningar sem raða má
saman, sniðug lausn í garðinn.
Douglasviður. Fæst í 2 stærðum.
Sama verð fyrir báðar stærðir.
30 x 30 cm og 30 x 60 cm.
Verð pr. stk.

1.495.-

LEON KÚLUGRILL MEÐ GASI

ÁVAXTATRÉ

Á þessu grilli getur þú bæði
steikt og bakað eins og á
hefðbundnu kúlugrilli og á
ða og
sama tíma nýtt þér hraða
hitastýringu gasgrillsins.
gasgrillsins
s.

Sterkvaxið tré ræktað í
Danmörku. 2 ja ára gamalt,
hæð ca. 200 cm. Harðgert.
Hægt að velja á millii
nokkurra tegunda.

77.900.Grilldagar

5.995.-

laugardaginn og sunnudaginn frá kl. 14-16.
verður með fjöruga og skemmtilega grillkynningu um
helgina fyrir alla fjölskylduna. Weber og önnur gæðagrill verða til
sýnis og það verða kokkar á staðnum með létta grillkennslu. Einnig
verða hoppukastalar ef veður leyfir og börnin fá íspinna frá Kjörís.
Verðin gilda frá fimmtudeginum 17. maí til og með laugardagsins 19. maí 2012. Gildir á meðan birgðir endast.

Það er markmið okkar að bjóða alltaf upp á lægsta verðið á markaðnum. Við gerum hagstæð innkaup án þess
draga úr kröfum okkar um gott siðferði, gæði og notagildi. Einnig erum við vakandi fyrir verðlagi samkeppnisaðila okkar og ef við komumst að því að okkar verð sé ekki nógu lágt, lækkum við það enn frekar. Ef þú - innan
30 daga frá kaupum - finnur sömu vöru á lægra verði annars 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.

GÆÐI

ÞÞJJÓNUSTTAA

GJAFVERÐ

BAUHAUS REYKJAVIK - Lambhagavegur 2-4 - 113 Reykjavik - www.bauhaus.is

VÖRUÚRVVAAL

Velkomin
í Heklufjölskylduna!
fjölskyldun
fjölsky

Fjölskyld
HEKLU í
HAPPDRÆTTI

Taktu þátt í happdrættinu með
því að virkja þjónustukortið
þitt á www.hekla.is/thjonusta

DREGIÐ 1. JÚNÍ
NÍ NK
NK. ÞÚ GÆTIR UNNIÐ:
2x ferð fyrir
tvo út í heim
he
með
ð

EM 2012
2
Castrol
bolta frá
á
Adidas

Smurþjónustu

fyrir bílinn

Umfelgun

Eigendur Heklubíla hafa
fengið send þjónustukort.
rra
Kortin veita handhöfum þeirra
alls kyns fríðindi og afslátt hjá
þjónustuumboðum HEKLU
um land allt.

Virkjaðu þjónustukortið
kortið
á Hekla.is og þér opnast
nýr heimur tilboða..
HEKLA Laugavegi:
Umfelgun fyrir fólksbíla
a á gamla
góða verðinu, 2.990 kr.
Dekk og felgur á tilboðsverði
oðsverði
rþjónustu
20% afsláttur af smurþjónustu
Frábært tilboðsverð á
bremsuviðgerðum
g þú
Frí ástandsskoðun og
tryggir akstursöryggi
gi bílsins
Rúðuþurrkublöð með
eð afslætti
Fríar rafhlöður í bíllykilinn
lykilinn
12 mánaða vaxtalaus
laus
greiðsludreifing*
Frír heimakstur fyrir
rir viðskiptavini
bílaverkstæðis
25% afsláttur af útkallsþjónustu

Kynntu þér tilboð
boð annarra
þjónustuumboða
oða um allt
hekla.is
land á www.hekla.is
* M.v. lágmarksupphæð 60.000 kr. og hámark 500.000 kr.

HOPPUKASTALI
FYRIR
BÖRNIN

Sauð
auðárkrók
ókur

Kynntu þér
hátíðardagskrá
hjá þjónustuaðilum
um allt land á
www.hekla.is

Akureyri

uhátíð
dag kl. 12–16
Akranes
Höfuðborga
g væðið
gars

Reykjanesbær
anesbær

Selfoss

Í tilefni af útgáfu þjónustuko rta HEKLU höldum við hátíð þar sem
mikið verður um dýrðir og skemmtiat riði fyrir alla fjölskyldun a.
Komdu í HEKLU, Laugavegi 174 og skemmtu þér með okkur!
PIPA
A R \ TBWA
SÍA
ÍA
U

121358
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HITTU Í
MARK!

Taktu þátt í Castrolskotkeppninni.

Heppnir markaskorarar
geta unnið EM 2012
Castrol Adidas-bolta.

TU

L

VEL

Kynning á
rafmagnsbíl
frá Mitsubishi

ÞORIR
ÞÚ?

BÍL

Skráðu þig í
reynsluakstur

BÍLABRAUT
FYRIR
YNGSTU
KYNSLÓÐIN
NA

Lærðu að draga úr
eldsneytisnotkun.
SparrakstursSparakstursnám
mskeið
námskeið
kll. 13, 14
kl.
o 15.
og

BÍLAVIÐGER
ÐIR
FYRR OG N
Ú
Farið verður
yfir sögu
bílaviðgerða

AFSLÁTTUR
AF BODDÝHLUTUM
Í ELDRI BÍLA!
Af
*

sláttur af boddýh
sem nemur tvöföldu lutum
m al
bílsin*s. Dæmi: 14 ár dri
a
gamall bíll = 28% af
sl
át
tur.*
Afslátturin

n gildir af „org
Gildir eingöngu fyrir handinal“ varahlutum sem til eru á lager.
hafa þjónustukorts. Gildi
r til 25. maí.

Sýningarsalir opnir 12–16. Komdu í kaffi og
leyfðu sölumönnum HEKLU að sýna þér
nýjustu bílana í Heklufjölskyldunni
HEKLA ehf

Laugavegi 170-174

590 5000

hekla.is
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greinar@frettabladid.is

Enkunnir nemenda í HÍ eftir framhaldsskólum:

Goðsögnum
hnekkt

H

áskóli Íslands hefur kannað hvernig einkunnir nemenda skiptast eftir þeim framhaldsskólum sem nemendurnir koma úr. Niðurstaðan er í stuttu máli sú að
tilteknir skólar raðast oftar ofarlega en aðrir. Fyrst
og fremst sýnir rannsóknin þó fram á að munur milli
skóla er ekki afgerandi.
Ólafur Þ. Harðarson bendir á í frétt blaðsins á föstudaginn
að þótt vissulega komi þeir skólar sem gjarnan hafi verið taldir
skila góðum nemendum vel út þá séu einnig aðrir skólar sem skili
góðum nemendum til HÍ. Hann
SKOÐUN
bendir einnig á að líta þurfi til
þess að skólarnir fái misgóða
Steinunn
nemendur úr grunnskóla.
Stefánsdóttir
Goðsagnir um gæði framsteinunn@frettabladid.is
haldsskóla hafa lengi verið lífseigar. Með einsleitri mælistiku
hafa menn komist að því að elstu
menntaskólarnir og aðrir tilteknir bóknámsskólar séu bestir en yngri skólar, sem margir hverjir
bjóða mun fjölbreytilegra nám, þykja ekki eins góðir.
Við þessar goðsagnir má margt athuga. Í fyrsta lagi liggur
mælistikan yfirleitt í bóknáminu eingöngu en ekki í öðrum þáttum námsframboðs. Í öðru lagi er yfirleitt lítið gert með það að
skoða samhengið milli þess hvers konar nemendur koma inn í
skólana og svo hvernig þeim vegnar að námi loknu.
Þannig er nemandi sem alla tíð hefur gengið vel í bóknámi í
grunnskóla mun líklegri til að sækja í hefðbundinn menntaskóla,
sem býður honum val milli fjölmargra bóknámsgreina, en í fjölbrautaskóla, sem býður honum val milli mun fleiri námsgreina
en kannski tiltölulega einsleitt bóknám.
Könnun á gengi nemenda innan HÍ sýnir fram á að góður nemandi getur komið úr hvaða skóla sem er. Gengi fólks í námi veltur
á fjölmörgum þáttum, og þá ekki síst þáttum eins og viðhorfi til
náms, áhuga á viðfangsefnunum og fjöldamörgum öðrum þáttum,
bæði ræktuðum og meðfæddum.
Hlutur skólans er að búa nemandanum hvetjandi námsumhverfi og sjá til þess að hann þrífist vel á alla lund þannig að
árangur hans í námi megi verða sem bestur. Það sama gildir um
heimilin og það gefur augaleið að nemandi sem kemur frá heimili
þar sem ríkir jákvætt viðhorf til náms og hann fær hvatningu er
minna háður skólanum sínum en sá sem kemur úr umhverfi þar
sem skólanám er ekki forgangsraðað. Til dæmis þess vegna er
svo mikilvægt að hnekkja goðsögnunum um skólana.
Það skiptir miklu máli að taka niðurstöðum kannana um gengi
nemenda af þeirri yfirvegun sem viðmælendur í frétt blaðsins á
föstudaginn gerðu, að nota hana til að vinda ofan af goðsagnaumræðunni fremur en að ýta undir hana eins og oft hefur verið gert.
Mestu máli skiptir að ungt fólk á Íslandi eigi þess kost að sækja
fjölbreytt nám í margs konar skólum. Sumum hentar bóknám,
öðrum verknám, sumum hentar rammi bekkjarkerfisins meðan
öðrum hentar nám í minna formföstu umhverfi. Allt þetta unga
fólk á að eiga þess kost að iðka nám sitt í skólum sem koma til
móts við þarfir þess.

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

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

www.landvernd.is

Landvernd efnir til málþings um sjálfbæra ferðamennsku og náttúruvernd á
háhitasvæðum, mánudaginn 21. maí nk. í
Nauthóli við Nauthólsvík kl. 13:00-16:15.
Allir velkomnir!

Dagskrá málþings:
13:00 Setning málþings, Sveinbjörn Björnsson, Landvernd
13:05 Eðli og náttúra háhitasvæða hér og erlendis, Ólafur Örn Haraldsson,
þjóðgarðsvörður á Þingvöllum og forseti Ferðafélags Íslands
13:40 Sjálfbær ferðamennska og náttúruvernd á háhitasvæðum - kynning á
verkefni Landverndar, Birta Bjargardóttir, Landvernd
13:45 Gildi jarðminja á háhitasvæðum, Kristján Jónasson,
Náttúrufræðistofnun Íslands
14:05 Gildi lífríkis á háhitasvæðum, Ásrún Elmarsdóttir,
Náttúrufræðistofnun Íslands
14:30 Kafﬁ
14:50 Gildi háhitasvæða fyrir ferðaþjónustu, Ingibjörg G. Guðjónsdóttir,
Íslenskum fjallaleiðsögumönnum
15:10 Öryggismál ferðamanna á háhitasvæðum, Jónas Guðmundsson,
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu
15:25 Pallborðsumræður
16:15 Málþingi lýkur

Fundarstjóri og stjórnandi pallborðsumræðu: Anna G. Sverrisdóttir, Landvernd

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Uppvakningur tekinn í fóstur

S

agt var að siðfræði
margra þeirra sem áttu
og stjórnuðu gömlu bönkunum fyrir hrun hefði
rúmast í þessari setningu: „Við
eigum þetta, við megum þetta.“
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur vísaði í þessa hugsun
í sjónvarpsviðtali nýlega þegar
hann var að skýra þá ákvörðun
meirihluta Alþingis að ákæra
fyrrum forsætisráðherra einan
vegna hrunsins og sleppa ráðherrum Samfylkingarinnar. Og í
þessari viku skaut svo þetta hugarfar upp kollinum á ný eins og
uppvakningur.
„Menn mega ekki alveg missa
sjónar á því og setja niður hælana bara út af einhverri þröngri

túlkun á lagabókstafnum.“
Þessi ummæli
hefur þetta blað
eftir Steingrími
J. Sigúfssyni,
ráðherra efnahagsmála, í tilefni af því að
stjórnendur lífÞORSTEINN
eyrissjóðanna
PÁLSSON
vildu ekki láta
undan þrýstingi ríkisstjórnarinnar og falla frá veðum sem þeim er
að lögum skylt að taka.
Ráðherrann rökstyður þetta
svar sitt með því að segja: „Við
erum jú öll saman í þessu og
lífeyrissjóðirnir líka, að koma
heimilinum í gegnum þessa erf-

iðleika.“ Með öðrum orðum: Göfugt markmið réttlætir að stjórnir
fjármálafyrirtækja gangi á svig
við lög og jafnvel stjórnarskrá.
Áður hafði formaður efnahagsnefndar Alþingis talað á sama
veg.
Í skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis er gagnrýnt að of fáir
hafi sett niður hælana þegar
þröngur lagabókstafurinn og
kröfur um ábyrga stjórnarhætti
áttu að setja stjórnendum gömlu
bankanna skorður. Ummæli
Steingríms J. Sigfússonar sýna
hins vegar að of margir þingmenn sem áður lásu húslestra til
höfuðs þessum draug hugarfarsins hafa nú sjálfir tekið uppvakninginn í fóstur.

Eiga þeir þetta skilið?

S

tjórnendur lífeyrissjóðanna hafa sætt harðri
gagnrýni vegna þess að
bókfærðar eignir sjóðanna rýrnuðu, fyrst við hrun krónunnar og síðan vegna falls bankanna. Almenn reiði virðist ríkja í
garð þeirra. Hér er ekki ætlunin
að meta að hve miklu leyti þessi
ádeila er réttmæt.
Spurningin er þessi: Getur það
verið siðferðilega réttlætanlegt að
ríkisstjórn hagnýti sér þessa reiði
almennings í garð stjórnenda lífeyrissjóðanna til þess að knýja þá
til athafna sem ekki samrýmast

lögum og myndu skerða lífeyri
umbjóðenda þeirra enn frekar?
Ríkisstjórnin stendur andspænis þremur kostum: Sá fyrsti er að
segja sem er að ríkissjóður sé
tómur og því ekki svigrúm til að
mæta annars sanngjörnum kröfum um skuldalækkun. Það er óvinsælt. Annar er sá að hækka skatta
á almenning og nota tekjurnar til
að aðstoða þá skuldara sem í hlut
eiga. Það yrði trúlega enn óvinsælla en að segja nei. Þriðji kosturinn er sá að þröngva stjórnendum lífeyrssjóðanna til að brjóta
lög og láta ellilífeyrisþega borga

brúsann. Óvinsældir stjórnendanna eiga að gera þessa leið vinsæla.
Ríkisstjórnin skákar í því skjóli
að vígstaða stjórnenda lífeyrissjóðanna sé svo veik að almenningur sé reiðubúinn að fórna enn
meir af lífeyrisréttindum sínum
til þess að ná sér niður á þeim.
Hver heilvita maður sér þó að ekki
er heil brú í þeirri hugsun. Hitt er
verra að hún er sprottin af sömu
rót og það hugarfar að sniðganga
megi lög og reglur um ábyrga fjármálastjórn ef ríkisstjórnin telur
að markmiðið sé göfugt.

Hælana á að setja niður

V

erst er þó að þetta dæmi
er ekki einstakt. Það
endurspeglast víða í
fjármálastjórn ríkisins.
Ríkissjóður Grikklands komst í
þrot vegna þess að grískir stjórnmálamenn héldu útgjöldum í
stórum stíl utan við ríkisreikninginn. Þeir teygðu lögin til að ná
markmiðum sínum rétt eins og
stjórnendur gömlu bankanna eru
sagðir hafa gert.
Mörgum af þeim verkefnum sem ríkissjóður er nú með á
prjónunum er komið fyrir í eign-

arhaldsfélögum þannig að ábyrgð
á skuldbindingum og raunverulegt
eignarhald er ekki gegnsætt með
þeim hætti sem almennar reglur
um fjárreiður ríkisins gera ráð
fyrir. Verkefnin eru flest þörf og
sum mjög brýn en öll of merkileg
til þess að dragast inn í samanburð
við gríska ríkisfjármálastjórnun.
Kjarni málsins er sá að jafnvel göfug verkefni réttlæta ekki
að stofnað sé til skuldbindinga á
svig við almennar leikreglur um
gegnsæi. Slíkar ákvarðanir bera
öll merki þeirrar siðferðilegu

hugsunar sem rannsóknarnefnd
Alþingis taldi að hefði átt sinn
þátt í falli bankanna. Afleiðingarnar ráðast af því hversu lengi
mönnum leyfist að fóstra þennan
uppvakning.
Fall bankanna er ekki gleymt.
Ef fram heldur sem horfir er
næsta hrun of sýnilegt til þess að
láta hjá líða að hvetja alla þá til að
setja niður hælana sem vilja ekki
sniðganga leikreglur um ábyrga
ríkisfjármálastjórn. Það er siðferðilega rétt og efnahagslega
ábatasamt.
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䟅TAKMARKAÐUR AKSTUR

FRUMS䟍NUM N䟍JAN i40 䟀 DAG

UPPLIFÐU N䟍JA T䟀MA

MEÐ HYUNDAI
5 ÁRA ÁBYRGÐ

5 ÁRA VEGAAÐSTOÐ

5 ÁRA GÆÐASKOÐUN

Öllum nýjum Hyundai bílum fylgir nú
5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur út ábyrgðartímabilið. Þú
sinnir einungis reglubundnu eftirliti
og bíllinn er í ábyrgð til ársins 2017.

Til að tryggja ánægju og uppfylla
væntingar til gæða bílanna býður Hyundai
viðskiptavinum sínum upp á 24 tíma
neyðarþjónustu, 365 daga á ári, fyrir alla þá
sem kaupa nýjan Hyundai.

Öllum nýjum Hyundai bifreiðum fylgir
árleg Gæðaskoðun sem er eigendum að
kostnaðarlausu og léttir undir við rekstur
bílsins.

Hyundai i40

ENNEMM / SÍA / NM52183

Verð frá 5.390 þús. kr.
Eyðsla frá 4,3l/100km í blönduðum akstri.
CO2 útblástur frá 126 g/km.

Verið velkomin 䟚 kaffi og reynsluakstur
KYNNTU ÞÉR 5 ÁRA ÁBYRGÐINA
Sölumenn okkar hafa alltaf tíma til að setjast niður með þér yfir
rjúkandi bolla. Líttu inn í kaffi og fáðu allar upplýsingar um þau fríðindi
sem fylgja Hyundai 5 ára ábyrgðinni.

Bílahúsið
húsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 262
2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000
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Ný atvinnustefna – framkvæmdum hraðað
Fjármál
Jóhanna
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

A

ðgerðir ríkisstjórnarinnar í
efnahagsmálum hafa skilað
áþreifanlegum árangri. Enn dregur úr atvinnuleysi og hagvaxtarspár bera allar vitni um að Ísland
er á hraðri leið frá björgunarstarfinu eftir hrunið í átt að uppbyggingu og meiri stöðugleika.
Möguleikar til uppbyggingar og
nýbreytni eru víðtækir enda sköpuðust afar óvenjuleg þjóðfélagsleg
skilyrði í kjölfar bankahrunsins.

Tekjur af auðlindum
til uppbyggingar
Efnahagsleg uppbygging og vaxandi þjóðartekjur er eina leiðin
til þess að verja til lengdar þá velferð sem við viljum búa ungum
sem öldnum. Það er okkur því
fagnaðarefni að geta kynnt nýja
fjárfestingaráætlun fyrir Ísland
fram til ársins 2015. Í henni felst
ný atvinnustefna ríkisstjórnarinnar með áherslu á græna hagkerfið,
skapandi greinar, ferðaþjónustu,
tækniþróun og nýsköpun. Fjölbreytnin sem áætlunin ber með
sér er sannarlega fráhvarf frá
einhæfum áherslum framsóknarog sjálfstæðismanna á stóriðjuna.
Áformin byggjast að verulegu
leyti á því að takast megi að fjármagna tugmilljarða króna verkefni og framkvæmdir á næstu
þremur árum með tekjum af veiðigjaldi og leigu aflahlutdeilda ann-

ars vegar og arði af rekstri bankanna og sölu á hlut ríkisins í þeim
hins vegar. Ætla má að auknar
tekjur af veiðigjaldi skili eiganda
sínum – þjóðinni – 40 til 50 milljörðum króna næstu þrjú árin. Með
hliðstæðum hætti má gera ráð
fyrir að 75 milljarðar komi í hlut
ríkisins á næstu þremur árum úr
bönkunum. Þetta er þó háð því að
sátt takist um að sjávarútvegurinn leggi meira af mörkum til uppbyggingar en hann gerir nú með
sérstöku veiðigjaldi. Þetta er einnig háð þeim arði sem ríkið hefur
af rekstri bankanna og sömuleiðis því að vel takist að selja hlut
ríkisins í þeim á næstu misserum þótt ekki sé ætlunin enn um
sinn að selja meirihlutaeignina í
Landsbankanum. Ríkisfjármálaáætlun er að sjálfsögðu í forgangi
eins og áður og fjárfestingaáætlunin mun engu breyta um markmiðið um jöfnuð í ríkisfjármálum
árið 2014. Auknar fjárfestingar
og kraftmeiri efnahagsbati mun
styðja þá vegferð.

Framkvæmdum flýtt
Á þremur næstu árum er ráðgert
að 39 milljarðar króna af þessum tekjum renni til fjárfestinga
í samræmi við áætlun okkar. Hún
byggist á þeim rökum að skynsamlegt sé að verja umtalsverðum
hluta auðlindagjaldsins og þeirra
fjármuna sem bundnir hafa verið
í bönkum í framkvæmdir og innviði samfélagsins með skipulögðum hætti. Gangi allt að óskum og
lög um aukin veiðileyfagjöld taki
gildi 1. september næstkomandi
væri þannig hægt að flýta gerð
Norðfjarðar- og Dýrafjarðarganga um 3 ár og hefjast jafnvel

handa strax á næsta ári. Á þremur
næstu árum er gert ráð fyrir að
7,5 milljörðum króna verði aukið
við samgönguáætlun, en það gerbreytir þeirri mynd sem við blasir
í samgöngubótum á næstu árum.
En arðsins af auðlind sjávar á
þjóðin einnig að njóta með öðrum
hætti. Á þremur næstu árum er
gert ráð fyrir að verja allt að 6
milljörðum króna til rannsókna og
tækniþróunarverkefna. Jafnframt
er ráðgert að verja 3,6 milljörðum
króna til sóknaráætlana landshlutanna. Með þessu er ráðgert að
efla fjölbreytni atvinnulífsins og

myndasjóðs. Byggingariðnaðurinn varð fyrir miklum skakkaföllum eftir þensluárin fyrir
hrun og atvinnuleysi er mikið
innan greinarinnar. Samkvæmt
fjárfestingaráætluninni er ráðgert að flýta viðhaldi fasteigna
í eigu ríkisins. Verja á 1,5 milljörðum króna aukalega til margvíslegra viðhaldsverkefna víða
um land þegar á næsta ári. Þá er
gert ráð fyrir að framkvæmdir
við nýtt fangelsi hefjist von bráðar og verður tveimur milljörðum
króna varið til þeirra næstu tvö
árin. Á næstu tveimur árum verð-

Gangi allt að óskum og lög um aukin
veiðileyfagjöld taki gildi 1. september
næstkomandi væri þannig hægt að flýta
gerð Norðfjarðar- og Dýrafjarðarganga um 3 ár og
hefjast jafnvel handa strax á næsta ári.
fjölga störfum í þekkingariðnaði.
Undir merkjum sóknaráætlana er
að nást sá ánægjulegi árangur að
fulltrúar landshlutanna forgangsraða sjálfir þeim verkefnum sem
til greina kemur að styðja með
þessum hætti.

Næring fyrir atvinnulífið
Nálægt þriðjungi arðsins af bönkunum og sölu á hlut ríkisins í þeim
verður varið næstu þrjú árin til
margvíslegrar uppbyggingar í
ferðaþjónustu, skapandi greina og
grænna og vistvænna verkefna.
Alls er um að ræða 22 milljarða
króna. Til dæmis er ætlunin að
tvöfalda árlegt framlag til Kvik-

ur á þriðja milljarð króna varið til
framkvæmda við Landeyjahöfn og
smíði nýrrar Vestmannaeyjaferju.
Búast má við því að ársverkum fjölgi um 4.000 verði fjárfestingaáætlunin að veruleika. Það
segir þó ekki alla söguna því gera
má ráð fyrir margfeldisáhrifum
sem gæti fjölgað störfum alls um
10.000 á næstu þremur árum.
Þetta hefur jákvæð áhrif á vinnumarkaðinn en búast má við að
atvinnuleysi verði rúm 4 prósent
árið 2015 samkvæmt áætluninni.

Hallalaus ríkissjóður 2014
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til
að örva atvinnulífið eftir áföll-

in munu skila fleiri störfum og
meiri tekjum. Það á einnig við
um tekjur ríkissjóðs enda verður
ekki kvikað frá því markmiði að
skila ríkissjóði hallalausum árið
2014 og greiða jafnt og þétt niður
skuldir. Viðvarandi hallarekstur
ríkissjóðs er uppskrift að lántöku og auknum vaxtakostnaði. Við höfum einsett okkur að
gera ríkisreksturinn sjálfbæran á nýjan leik og sá er auðvitað
kjarninn í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Athuganir benda
til þess að af 39 milljarða króna
fjárfestingum samkvæmt áætluninni muni um 17 milljarðar
króna skila sér sem tekjur í ríkissjóð á næstu þremur árum.

Stillum saman strengi
Ég fagna aukinni samstöðu á
Alþingi um mikilvæg hagsmunamál þjóðarinnar. Það á
ekki aðeins við um undirbúning og gerð þeirrar fjárfestingaráætlunar sem hér er reifuð.
Þar hefur Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Bjartrar framtíðar, lagt gjörva hönd
á plóg. Samstaðan á einnig við
um mótun nýs og betra Stjórnarráðs og stuðning í þinginu
við lýðræðisumbætur og mótun
nýrrar stjórnarskrár. Slík vinnubrögð eru merki um heilindi og
heilbrigð viðbrögð þingmanna
við kröfu þjóðarinnar um ný
vinnubrögð og siðbót íslenskra
stjórnmála. Aukinn samstarfsvilji um mál sem varða mikla
hagsmuni almennings getur
aukið trú manna á að Alþingi sé
vanda sínum vaxið og hafi aðeins
almannahag en ekki sérhagsmuni að leiðarljósi.
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Hvenær vegur maður að …
Dómsmál
Helga Vala
Helgadóttir
héraðsdómslögmaður

Þ

ann 30. apríl sl. voru 15 og 16
ára gamlir hælisumsækjendur
dæmdir í 1 mánaðar langt óskilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa
framvísað fölsuðum skilríkjum í
Leifsstöð.
Vegna mikillar og oft á tíðum
villandi umræðu um málið, og um
túlkun og innihald ákvæðis 31. gr.
alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna,
er mér bæði ljúft og skylt að upplýsa hvernig sérfræðingar í flóttamannarétti álíta að túlka beri
ákvæðið, svo það megi verða til að
fræða þá sem kunna að vilja tjá sig
um málefnið eða ákvæðið sjálft.
Fyrst er vert að geta þess að
flóttamannasamningurinn hefur
verið í gildi gagnvart Íslandi frá
árinu 1956. Skv. 31. gr. samningsins ber aðildarríkjum, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, að veita
hælisleitendum vernd gegn refsingu hafi þeir komið með ólögmætum hætti. Skilyrðin eru að um
flóttamann hafi verið að ræða, sem
komið hefur ólöglega inn í landið,

beint frá landi þar sem lífi hans
eða frelsi var ógnað og að hann
gefi sig tafarlaust fram við stjórnvöld og óski hælis. Um fyrstu tvö
skilyrðin þarf ekki að orðlengja hér
heldur vikið að seinni skilyrðunum.
Flóttamannastofnun SÞ hefur í ráðgefandi áliti sagt höfunda samnings eingöngu hafa undanskilið
frá verndinni þá flóttamenn sem
þegar höfðu fengið hæli eða sest að
um lengri eða skemmri tíma í öðru
landi. Undir þetta hefur tekið Guy
Goodwin-Gill, lagaprófessor við
Oxfordháskóla. Tekur vernd ákvæðisins því til þeirra sem hafa viðdvöl
í ríkjum á leið sinni á áfangastað,
og þeirra sem á einhvern hátt hefur
ekki tekist að fá vernd í þeim ríkjum sem þeir flýja til.
Skal þá vikið að túlkun á orðunum „gefi sig tafarlaust fram“. Í
útvarpsviðtali var þetta túlkað sem
svo að sá sem kæmi með fölsuð skilríki félli sjálfkrafa utan verndar því
þá væri viðkomandi ekki að gefa sig
tafarlaust fram. Þetta er alrangt,
því hælisleitandinn á oft ekki annarra kosta völ en að ferðast með
fölsuð skilríki og er beinlínis gert
ráð fyrir vernd honum til handa
vegna þess. Hann þarf hins vegar
að óska hælis, eins og umræddir
drengir hafa gert. Þess ber að geta
að hér er um örstutta greiningu að
ræða um þetta viðkvæma efni, en

er undirrituð tilbúin til að útskýra
betur á öðrum vettvangi.
For maðu r lög ma n n a fél ags
Íslands, Brynjar Níelsson hrl., hefur
kosið að koma fram opinberlega og
vega að starfsheiðri undirritaðrar
vegna þessa máls. Ekki átta ég mig
á hvað formanninum gengur til,
enda þekki ég hann ekki neitt og hef
aldrei þurft að mæta honum í dómsal eða á öðrum vettvangi. Þegar
ég heyrði af málefnum ungu flóttamannanna var mér eðlilega brugðið

þekkja til í flóttamannarétti, hafa
viðrað undarlegar túlkanir á samningnum, og efast um þekkingu mína
í sakamálaréttarfari og refsilögum.
Er með ólíkindum að formaðurinn
telji sig þess umkominn að ræða um
mína þekkingu á einhverju, enda
hefur hann engar forsendur til þess.
Þá ber að geta þess að formanninum
ber, eins og öðrum lögmönnum, að
fara að siðareglum lögmanna, hvar
segir að lögmenn skuli sýna hver
öðrum fulla virðingu í ræðu, riti

Er með ólíkindum að formaðurinn telji sig þess
umkominn að ræða um mína þekkingu á einhverju, enda hefur hann engar forsendur til þess. Þá
ber að geta þess að formanninum ber, eins og öðrum
lögmönnum, að fara að siðareglum lögmanna …
og fannst ekkert tiltökumál að tjá
mig um málið þegar fréttamaður
óskaði. Hef ég hvort tveggja unnið
að vörn í viðlíka sakamáli sem og
starfað að málefnum hælisleitenda,
setið námskeið hjá Flóttamannastofnun SÞ og lesið óteljandi rit um
efnið. Formaðurinn ýjar að því að
ég hafi þar tjáð mig í pólitískum
tilgangi, og eykur síðar ávirðingar í minn garð og segir mig hvorki

og framkomu, sem og að lögmaður megi einungis hafa uppi gagnrýni á störfum annars lögmanns á
málefnanlegum grundvelli og skuli
forðast að valda honum álitsspjöllum umfram það sem málefnið gefur
ástæðu til. Mæli ég með því að formaðurinn leiti endurmenntunar hjá
kollegum sínum í siðareglum lögmanna sjálfum sér og stéttinni til
heilla.

RÁÐSTEFNA › GRAND HÓTEL REYKJAVÍK › mánudagur 21. maí 2012 › kl 13:00-16:00

Framtíð
lífeyrismála á Íslandi
DAGSKRÁ:
13:00 Setning: Pétur Magnússon, formaður Öldrunarráðs Íslands
13:10 Uppbygging íslenska lífeyrissjóðakerfisins
Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða
13:40 Lífeyrismál frá sjónarhorni vinnumarkaðarins
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ
14:00 Samspil lífeyrissjóða og almannatryggingakerfisins;
horft til framtíðar
Árni Gunnarsson, formaður nefndar um endurskoðun
almannatryggingakerfisins
14:20 Kaffihlé
14:50 Allt er gott sem endar vel
Gunnar Baldvinsson, framkvæmdastjóri Almenna lífeyrissjóðsins
15:10 Er framtíðin björt eða svört?
Ásmundur Stefánsson, löggiltur ellilífeyrisþegi
15:30 Pallborðsumræður framsögumanna
16.00 Ráðstefnuslit
Ráðstefnustjóri: Rannveig Guðmundsdóttir,
formaður Samstarfsnefndar um málefni aldraðra og fv. ráðherra

ALLIR VELKOMNIR – AÐGANGUR ÓKEYPIS

Forseti og
siðferði
Forsetaembættið
Þorsteinn
Vilhjálmsson
fyrrverandi prófessor og
ritstjóri Vísindavefsins

Í

samfélögum Vesturlanda nú
á dögum eru tvær valdamiðstöðvar helstar. Önnur er á vettvangi stjórnmálanna en hin í
viðskiptalífinu, meðal atvinnurekenda. Hún minnir nú á sig
daglega í fjölmiðlum okkar með
auglýsingum útvegsmanna, sem
verða þó ekki til umræðu hér.
Það skiptir almenna borgara
miklu hvernig samskiptum þessara tveggja miðstöðva er háttað
á hverjum tíma. Þannig finnst
flestum eðlilegt að kjörnir fulltrúar þjóðarinnar láti sig varða
gengi atvinnulífsins og jafnvel
einstakra atvinnugreina ef gætt
er hófs og jafnræðis og spilling
kemst ekki að. Öðru máli gegnir
um það þegar stjórnmálamenn
fara að skipta sér af einstökum
fyrirtækjum. Slíkt er bæði óviðeigandi vegna jafnræðis og felur
í sér skammsýni og spillingarhættu.
Gott dæmi um óheppileg afskipti stjórnmálamanna af einstökum einkafyrirtækjum felst
í herferð forsætisráðherra

Þar var ráðherrann að stíga
inn á leikvöll þar sem
hann átti ekki heima
samkvæmt umboði
þjóðarinnar.
landsins fyrir áratug gegn einu
stærsta fyrirtæki landsins sem
hefur notið hylli neytenda en
mátti síðar lúta í duftið ásamt
mörgum öðrum. Þar var ráðherrann að stíga inn á leikvöll þar
sem hann átti ekki heima samkvæmt umboði þjóðarinnar.
Annað dæmi gerðist þegar forseti landsins tók að vingast við tiltekna víkinga sem kenndir eru við
útrás, mæra sérstaka hæfni þeirra
í hástemmdum ræðum, tengja
meint afrek þeirra við „rætur
íslenskrar menningar“ og veita
þeim heiðursmerki þjóðarinnar.
Um það og annað þessu tengt má
lesa nánar í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis frá 2010 (um
forsetann sérstaklega í kafla II.4
í 8. bindi).
Hvaða úrræði hefur almenningur í landinu þegar ráðamönnum verður fótaskortur með þessum hætti? Við höfum vitaskuld
kjörseðilinn en það er því miður
ekki nóg, eins og dæmin sanna.
Annað úrræði sem okkur stendur
til boða er að smíða siðareglur,
leiðarljós til að skerpa vitund og
viðmið, ígrundaðar reglur sem
flestum þykja sjálfsagðar þegar
þær eru komnar á blað en geta
engu að síður haft mikil og æskileg áhrif, bæði meðan þær eru í
mótun og eftir að þær taka gildi.
Frambjóðendur sem gefa nú
kost á sér í forsetakjöri virðast
hafa mismunandi skoðanir á því
hvort æskilegt sé að setja forsetaembættinu siðareglur, meðal
annars með hliðsjón af reynslu
fortíðarinnar. En forseti sem er
meðmæltur þessu framfaramáli
stuðlar þar með að því að hann
og foresetaembættið verði það
sameiningartákn sem sundruð og
vondauf þjóð þarf á að halda um
þessar mundir.

Talían
(örverk fyrir tríó með heimþrá, þul og kranabómu)
r fiktar í útvarpi.
Sviðið er þilfar. Tveir starfsmenn bogra og bardúsa, anna
Í 27 metra hárri brú mótar fyrir kaskeiti.
23/4, Rotterdam 24/4,
Útvarp: M/s Helgafell fer frá Immingham
Cuxhaven 26/4...

A: Að vera eða ekki vera. Á áætlun.
x þilfari, starfsmenn á þilfari.
xxxxri
Skipstjóri: (í hátalara) Starfsmenn á þylfa
Viljiði gjöra svo vel að sleppa talíunni.
A: Já, en þá fellur tjaldið.
B: Tjald? Er Talía um borð? Gyðja leiklistarinnar?
gáminn með þýska
Skipstjóri: (dæsir) Nei, það er talía í bómunni sem hífir
þegar dagur
brúðuleikhúsinu sem börnin ætla að sjá í Íslensku óperunni
rennur.
----- a) Þegar dagur rennur.
------íðleg
B: (hát
A: (hallar sér yfir borðstokkinn, skimar) En hvar, herra?
Skipstjóri: Hvar, hvað?
A: Hvar pantaðirðu sæti?

Útvarp: ...Aarhus 28/4, Kollafirði 30/4, Reykjavík 01/5...

> Við ﬂytjum þyngstu verkin.
Samskip er traustur styrktaraðili Listahátíðar í Reykjavík 2012

www.samskip.is

Saman náum við árangri
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Orkídea sem óx upp úr kolabing
Bryan Ferry er rokkari sem sagt er að líklegri sé til að endurinnrétta hótelherbergi en rústa því. Eftir 40 ár í bransanum sækir
hann Ísland heim fyrsta sinni í tilefni Listahátíðar í Reykjavík. Sif Sigmarsdóttir hitti hann fyrir í London þar sem hún komst að
eigin raun að ástæðum þess að hann telst enn kvennagull og hvers vegna hann myndi sóma sér vel sem konungur Frakklands.

R

ifflaður flauelsjakki léti
flesta sextíu og sex ára
karlmenn líta út eins
og stærðfræðiprófessor
sem lifði í þeirri trú að
tilgangur olnbogabóta
væri að fela göt. En ekki Bryan Ferry. Á
herðum tónlistarmannsins sem gjarnan
er kallaður svalasti maður poppheimsins er rifflað flauelið nær því að vekja
hugrenningatengsl við franska konunga
miðalda sem tóku ástfóstri við efnið svo
það hlaut heitið „le corde du roi“ eða
þráður kóngsins. Líkindin reynast ekki
svo fjarri lagi.
„Afsakið óreiðuna,“ segir Ferry er
hann tekur á móti mér í bjartri setustofu
fyrir ofan stúdíóið hans í Kensingtonhverfi Lundúnaborgar. Veggina þekja
hvítmálaðar hillur fullar af vandlega
röðuðum bókum og listmunum. Ef þetta
er óreiða, hvernig er umhorfs hjá honum
þegar hann er nýbúinn að taka til?
Ferry er alræmdur fyrir aðdáun sína
á mannasiðum. Ég þori því ekki annað
en að spyrja hvernig hann hafi það í dag
en meðal Breta er sú spurningin almenn
kveðja sem jafngildir halló og er yfirleitt einfaldlega svarað með „gott“. En
Ferry svarar af einlægni. „Ég er dálítið þreyttur.“ Ástæðan eru rússneskir
nágrannar hans sem eru að gera upp hús
sitt. Borhljóðin héldu fyrir honum vöku.
Hann hallar sér lítið eitt aftur svo sléttist úr retró ullarbindi sem er vandlega
skorðað undir kraga vel pressaðrar ljósblárrar skyrtu. Hárgreiðslan virðist í
senn tilviljanakennd og úthugsuð. Hann
er vel á sig kominn og situr teinréttur í
sæti sínu. Ef þetta er Bryan Ferry ósofinn, hvernig lítur hann út úthvíldur?
Hann andvarpar létt. „En ég hlakka til
að fara til Íslands,“ segir hann og pírir
augun kankvís.
Ferry var að ljúka æfingum fyrir tónleika sem haldnir verða í Hörpu dagana
27. og 28. maí. Tónleikarnir eru hluti af
dagskrá Listahátíðar í Reykjavík auk
þess sem þeir marka upphaf alþjóðlegra Nelson Mandela daga á Íslandi
sem haldnir eru til heiðurs Mandela og
hugsjónum hans.

„Þú ert bara námuverkamaður“
Bryan Ferry er einn fárra tónlistarmanna frá áttunda áratug síðustu aldar
sem kemst nálægt því að vera jafnheitur í dag og hann var fyrir 40 árum.
Hann gerði garðinn frægan með hljómsveit sinni Roxy Music sem starfað
hefur með hléum síðan 1971. Auk þess
hefur hann átt glæstan sólóferil. Sem
söngvari og lagahöfundur vakti hann
snemma athygli fyrir fágað listarokk
og flauelsmjúka rödd. Hann varð þó
ekki síður þekktur fyrir einstakan stíl
þegar kom að framkomu og klæðaburði.
Honum var eitt sinn lýst sem svo svölum að það bæri að hengja hann upp á
vegg í Tate-myndlistarsafninu. Vörumerki hans, smókingjakkar og kurteisleg framkoma, er eins langt frá einkennisbúningi rokkarans og hægt er að hafa
það. En yfirbragðið er langt frá upprunanum.
„Foreldrar mínir hefðu orðið himinlifandi,“ segir hann um fund sinn við
drottninguna. „Þau voru auðmjúk. Þau
hefðu hugsað: „Guð minn eini, sjálf
drottningin!“ Þau hefðu átt bágt með að
trúa þessu. Foreldrar mínir bjuggu við
erfiðar aðstæður. Þau höfðu hvorki rafmagn né rennandi vatn. Þetta var frumstætt.“
Ferry fæddist á Norður-Englandi inn
í verkamannafjölskyldu. Faðir hans var
námuverkamaður og ræktaði hesta sem
notaðir voru við námugröftinn. Ferry
ólst upp ásamt tveimur systrum sínum
í litlu raðhúsi. Þau höfðu yfir að ráða útikamri og tinbaðkari sem hékk á einum
veggnum. „En ég hef ekki yfir neinu að
kvarta,“ segir Ferry.
„Ég gekk í góðan grunnskóla þar sem
kenndu mér framúrskarandi kennarar.
Þeir vöktu hjá mér áhuga á sögu, bókmenntum og listum.“ Örlög Ferrys voru
ráðin er hann fékk inngöngu í listadeild
Háskólans í Newcastle. Samnemendur hans töldu hann góðan námsmann
og var áhugi hans á sjónlistum talinn
jaðra við þráhyggju. Á námsárunum hóf
hann að fikta við tónlist. Hann útskrifaðist árið 1968 og fluttist til London þar
sem hann kenndi leirkeragerð uns hann

SJÓNRÆNI ÞÁTTURINN ER AFAR MIKILVÆGUR „Fyrir hvert lag sem við spilum útbúum við myndband sem varpað er á tjald á sviðinu. Slík sjónlistaverk eru jafnveigamikill

hluti af mér og tónlistin mín,” segir Ferry.

stofnaði Roxy Music sem naut skjótra
vinsælda.
Ferry hefur verið legið á hálsi fyrir
að hafa snúið baki við rótum sínum og
sækja í elítuna. Hann gefur lítið fyrir
gagnrýni um að hann hafi yfirgefið stétt
sína. Þrátt fyrir framburð sem er ekki
svo fjarri aðalsbornum hreim Englandsdrottningar og yfirstéttarlegan klæðaburð virðist auðmýkt foreldra hans vera
honum í blóð borin. Hann er hógvær og
á það til að gera góðlátlegt grín að sjálfum sér. „Ég virðist vera að verða viðtekinn,“ segir hann og hlær. „Ég sem hélt
alltaf að ég væri neðanjarðartónlistarmaður.“ Hann á einhverju sinni að hafa
lýst sjálfum sér sem orkídeu sem óx upp
úr kolabing. Ein helsta eftirsjá hans er
að hafa á háskólaárum sínum hreytt í
föður sinn: „Hvað veist þú? Þú ert bara
námuverkamaður.“

Fallegir hlutir úr fortíðinni
„Mér hefur aldrei verið boðið til Íslands
áður,“ segir Ferry og brosir svo hrífandi brosi að eitt og sér nægir það til að
útskýra orðstír hans sem kvennagulls.
„Ég hef starfað við tónlist lengi. Það er
alltaf gaman að heimsækja nýja staði.“
Ferry segir þó að sér muni ekki gefast
mikill tími til að skoða sig um á Íslandi.
„Það sem ég geri venjulega þegar ég
spila í borgum er að heimsækja einn
stað. Ég fer á listasafn. List hefur alltaf
átt hug minn og hjarta.“
Telur Ferry að áhugi hans á hinu sjónræna hafi haft áhrif á það hvernig hann
hefur skapað ímynd sína? „Ég hef alltaf
verið áhugasamur um hvernig hlutirnir líta út, um hinar mörgu mismunandi
hliðar hönnunar. Hvort sem um er að
ræða bifreiðar, húsgögn eða byggingar.
Það er ekki ólíklegt að þessi áhugi endurspeglist í því hvernig ég kem fram og
ekki síður í því hvernig ég set verk mín
fram.“
Rætur Ferrys í sjónlistum leika
stóra rullu þegar kemur að tónlistarferli hans. Ferry hefur sjálfur komið að
hönnun allra plötuumslaga sinna sem
og umslaga Roxy Music en þau prýða
að jafnaði föngulegar fyrirsætur. Ófáar
þeirra hafa verið dömur sem Ferry sló
sér upp með. Má þar nefna Jerry Hall
sem skreytir plötuna Siren, fimmtu
plötu Roxy Music, en hún yfirgaf Ferry
fyrir Mick Jagger. Á þeirri nýjustu má
berja augum Kate Moss klædda litlu

öðru en smarögðum. Vegna tækniframfara telur Ferry tónleika sína vera sjónrænt skemmtilegri í dag en áður fyrr.
„Fyrir hvert lag sem við spilum útbúum
við myndband sem varpað er á tjald á
sviðinu. Slík sjónlistaverk eru jafnveigamikill hluti af mér og tónlistin mín.“ Og
ef áður var þörf segir hann nú nauðsyn.
Hann hrukkar ennið íbygginn. „Ég get
ekki hlaupið jafnhratt fram og til baka á
sviðinu og ég gerði hér áður fyrr.“

Ég er forvitinn í eðli
mínu. Ég
veit ekki
hvers vegna.
Ég vil stöðugt vera að
gera eitthvað
nýtt

Eitt hljóð leiðir til annars
Hönnunar- og listaáhuginn kom Ferry í
bobba í viðtali við þýska dagblaðið Welt
Am Sonntag árið 2007. Í áköfu spjalli
við blaðamann sem spurði hann álits
á byggingum Alberts Speer og kvikmyndum Leni Riefenstahl kvaðst hann
sjá fegurð í íkonahefð nasista. Ummælin
fóru sem eldur um sinu um heim allan.
Ferry baðst afsökunar á ummælunum
sem hann sagði einvörðungu hafa verið
látin falla á forsendum listasögu. „Eins
og allir aðrir heilvita einstaklingar álít
ég nasistana og allt sem þeir stóðu fyrir
illt og viðurstyggilegt.“
Þótt Ferry sé á sextugasta og sjöunda aldursári segist hann hvergi nærri
nálægt því að setjast í helgan stein.
Hann sé með tvær plötur í vinnslu.
Fyrr á árinu kvæntist hann hinni 29
ára Amöndu Sheppard, fyrrum kærustu
sonar síns. Fyrstu eiginkonu sinni, Lucy
Helmore, módeli og alræmdri partípíu
sem sat fyrir á plötualbúmi áttundu
plötu Roxy Music, Avalon, var hann giftur í 21 ár. Eiga þau fjóra syni saman.
Hjónabandinu lauk vegna framhjáhalds
Helmore.
Ferry segir það forvitnina sem reki
hann áfram þegar kemur að tónlistinni.
„Ég er forvitinn í eðli mínu. Ég veit ekki
hvers vegna. Ég vil stöðugt vera að gera
eitthvað nýtt.“ Hann segist hins vegar
ekki vita hvað fylli hann andagift. Enn
brýst hógværðin fram sem hlýlegur
hlátur. „Innblásturinn kemur frá einhverjum öðrum stað. Ég er bara eins og
stjórnandi. Eitt hljóð leiðir til annars og
skyndilega er maður á einhvers konar
ferðalagi.“
Dálæti á drottningunni
Elísabet Englandsdrottning er ekki sú
eina sem sæmt hefur Ferry viðurkenningum nýverið. Auk þess að hreppa 12.
sætið í vali GQ tímaritsins yfir best

klæddu tónlistarmenn allra tíma hlotnaðist honum á dögunum æðsta heiðursnafnbót Frakka í bókmenntum og
listum (Officier de l‘ordre des arts et
des lettres). Af lítillæti kemur Ferry
sér undan því að svara til um hvaða
þýðingu það hafi fyrir hann sem listamann að hljóta slíka vegsemd með því
að víkja talinu að athöfninni í Buckingham Palace. „Það er ótrúlegt hve vel
rekin höllin er. Það eru hermenn sem
stýra athöfninni af mikilli leikni klæddir glæsilegum einkennisbúningum með
rauðum rákum niður með buxnaskálmunum. Og framkoma þeirra og mannasiðir eru óaðfinnanleg. Þeir segja manni
hvað maður á að gera. Athöfnin er voðalega indæl. Drottningin er með góða
áru. Mér líkar það að við skulum vera
með drottningu. Ég er „tradisjónalisti“
í þeim skilningi.“
Ég ítreka spurninguna. Skiptir utanaðkomandi viðurkenning listamanninn
Bryan Ferry máli? Hann horfir fjarrænn framhjá viðmælanda yfir antíkinnréttaða setustofuna. Glott færist yfir
andlitið. „Ja, ef einhver segir við mann
„mér líkar vel við þig“ þá er það alltaf voðalega huggulegt. Þetta er dálítið
svoleiðis. Maður hugsar: „ó, en huggulegt.““ Augun staðnæmast á glugga sem
snýr út í lítið sund sem leiðir að skarkala stórborgarinnar. „Fyrir mig persónulega var þetta dálítið hjartnæmt.“
Hann lítur á mig sposkur. „Og franska
viðurkenningin var auðvitað bara súper
kúl.“ Hann skellir upp úr. „Ég elska
franska sögu; ógnarstjórnina; Versali.
Nú hafa þeir sveiflast dálítið í hina áttina Frakkarnir.“ Dökkar augabrúnirnar
rísa. „Kannski að þá vanti kóng.“ Hann
gerir sér upp franskan hreim. „Verst að
franskan mín sé ekki betri …“ Mjúkur,
flauelskenndur hlátur fyllir stofuna á
ný.
Leiti Frakkar sér kóngs virðist Bryan
Ferry uppfylla flest þau skilyrði sem
slíkur embættismaður þyrfti að hafa
til að bera. Hann er valdsmannslegur en auðmjúkur. Seiðandi rödd hans
hefur lag á að fanga fjöldann. Hann er
yfirlýstur „tradisjónalisti“ sem hefur
hefðir í hávegum. Hann er svo sígildur
að mönnum finnst til greina koma að
hengja hann upp á vegg við hlið stórverka myndlistarsögunnar. Síðast en
ekki síst tekur hann sig öðrum mönnum
fremur vel út í „le corde du roi“.
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Fjölbreytt annríki á forsetastóli
Vart hefur verið hægt að tala um hversdagslega daga í embætti forseta Íslands síðustu áratugi. Allt frá stofnun lýðveldisins hafa
forsetarnir getað mótað embættið eftir eigin áherslum og ætíð hefur verið í mörg horn að líta. Þorgils Jónsson kynnti sér skyldustörf forseta heima og að heiman, en starfsemi og umfang forsetaembættisins hefur aukist mikið síðustu ár og áratugi.

U

m hlutverk, valdsvið
og framtíð forsetaembættisins hefur
mikið verið rætt og
ritað allt frá því að
Svei nn Björnsson
settist fyrstur manna á forsetastól
við stofnun lýðveldisins árið 1944.
Hinar hversdagslegu starfsskyldur
sem á forseta eru lagðar hafa hins
vegar haldist lítt breyttar í grunninn í þessa tæpu sjö áratugi.
Samkvæmt stjórnarskrá Íslands
hefur forseti margs konar aðkomu
að stjórn landsins, bæði löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi, ásamt
Alþingi og stjórnvöldum.
Þess utan felst starfið í að koma
fram hér á landi eða erlendis, eða
taka á móti gestum fyrir hönd
lands og þjóðar, en forseti stýrir
einnig ríkisráðsfundum. Þá fundar hann með fólki um hins ýmsu
málefni.
Skrifstofur forseta voru til að
byrja með í Alþingishúsinu en árið
1973, í embættistíð Kristjáns Eldjárns, voru þær fluttar í Stjórnarráðshúsið. Við embættistöku Ólafs
Ragnars Grímssonar árið 1996
var starfsemi forsetaskrifstofu
svo flutt að húsinu Staðastað við
Sóleyjargötu. Í raun er ekki hægt
að tala um hefðbundinn vinnudag
á skrifstofunni hjá forseta þar sem
skyldur hans eru afar fjölbreyttar.

Lykilþáttur í samskiptum forseta
og þjóðar
Sem þjóðhöfðingi hefur forseti
jafnan verið ötull við að ferðast um
landið og hitta Íslendinga. Sveinn
Björnsson fór víða á sínum tíma,
Ásgeir Ásgeirsson ferðaðist um
landið hvert sumar á meðan hann
var forseti og þessi hefð hefur haldist alla tíð. Til dæmis segir í bók
Páls Valssonar um Vigdísi Finnbogadóttur, Vigdís – Kona verður
forseti, að hún hafi lagt mikið upp
úr opinberum heimsóknum innanlands.
„Í huga Vigdísar voru slíkar
heimsóknir lykilþáttur í sambandi
forseta við þjóð sína og hún lagði
mikið upp úr þessum þætti starfsins.“ Þá segir í bókinni Saga af forseta, sem Guðjón Friðriksson ritaði
um Ólaf Ragnar að hann hafi jafnan miðað að því að fara í eina til
fjórar opinberar heimsóknir innanlands á ári.
„Það hefur verið mér mikilvægt
í allri þessari umræðu um landsbyggðina að halda tengslum við
fólkið þar. Það gefur mér líka tækifæri til að hlusta á hvað fólkið er
að segja,“ hefur Guðjón eftir Ólafi
Ragnari.
Tilgangur forsetanna með þessum heimsóknum í gegnum tíðina
hefur ekki síst verið að efla samkennd og vekja athygli á lífi og
starfi fólksins í landinu.
Andlit Íslands út á við
Í tímans rás hefur hlutverk forseta
sem andlit Íslands út á við aukist

STAÐASTAÐUR Forsetaskrifstofurnar hafa verið í húsinu Staðastað frá árinu 1996. Þar eru fjórir starfsmenn, en sá fjöldi hefur haldist óbreyttur í rúma tvo áratugi.

stórum. Fyrri forsetar fóru vissulega víða.
Fyrir embættistöku hafði Sveinn
Björnsson verið sendiherra Íslands
og landstjóri og að mörgu leyti
gegndi hann svipuðu hlutverki og
utanríkisráðherra landsins. Hann
fór hins vegar aðeins í eina opinbera heimsókn erlendis, að því er
fram kemur í bók Gylfa Gröndal,
það var til Bandaríkjanna árið
1944.
Ásgeir gerði víðreist og fór meðal
annars alla leið til Ísraels. Hann var
líka meðal gesta í brúðkaupi Margrétar Þórhildar, síðar Danadrottningar, og Hinriks prins.
Í viðtali við Frjálsa verslun
árið 1973 sagði Kristján Eldjárn,
aðspurður um þjóðhöfðingjaheimsóknir, að slíkt væri veigamikill
þáttur í alþjóðlegu samstarfi þó
slíkum heimsóknum hafi verið í hóf
stillt. Kristján sagði erfitt að meta
áhrif og gagnsemi slíkra heimsókna en bætti við: „Sjálfur held
ég að ýmislegt gott spretti upp af
þessu öllu saman.“
Slíkum ferðum fjölgaði mjög
í embættistíð Vigdísar og Ólafs
Ragnars. Bæði má rekja þá þróun
til bættra samgangna og nýrra
áherslna. Vigdís vakti athygli á
heimsvísu sem fyrsta konan sem
kjörin var þjóðhöfðingi og nýtti sér
þá athygli til að kynna Ísland um
heim allan.
Ólafur Ragnar hefur einnig verið

ötull við að kynna land og þjóð
erlendis sem og íslensk fyrirtæki,
nýsköpun og fjárfestingakosti.
Hann hefur hins vegar óneitanlega
verið umdeildur fyrir málflutning
sinn, sérstaklega fyrir hönd útrásarfyrirtækjanna á sínum tíma.

Heimboð og heimsóknir
Þá eru ótalin margs konar heimboð og heimsóknir sem forsetinn
hefur á sinni könnu.
Forseti býður jafnan miklum
fjölda gesta heim á Bessastaði ár
hvert og fylgir því jafnan nokkur
en mismikill undirbúningur eins
og gengur. Eftir fyrstu stórveisluna sem Kristján Eldjárn og Halldóra kona hans héldu, segir forseti
í dagbók (sem Gylfi Gröndal vitnar
í í bók sinni um Kristján):
„Nú vitum við hvernig svona
veisla gengur fyrir sig, og næstu
veislur ættu ekki að reyna eins
á okkur … Þegar alls er gætt eru
þessar veislur bara skemmtilegar,
ég vona fyrir gestina, en einnig
fyrir okkur, kannski það skemmtilegasta sem við gerum.“
Í bókinni um Ólaf Ragnar segir
að hann búi sig jafnan vel undir
fundi og athafnir sem hann sæki
og setji sig inn í mál og skrifi
ræður sínar út frá því.
Það virðist hafa verið siður forseta og segir Gylfi í bókinni um
Ásgeir að hann hafi samið allar
sínar ræður sjálfur.

Forseti og „hörðu málin“
Þegar kemur að „hörðu málunum“
svokölluðu hafa forsetar haft afar
mismunandi hátt á sínum störfum.
Stjórnskipulegt hlutverk forseta
miðaði jafnan að stjórnarmyndunum
en í tíð Ólafs Ragnars hefur synjunarvald forseta einnig verið í brennidepli eins og alkunna er.
Sveinn tók virkan þátt í stjórnarmyndunum, sem og Ásgeir og
Kristján var sannarlega meðvitaður um hlutverk sitt og möguleika á
að mynda utanþingsstjórn.
Þessu fylgir að forseti þarf að
vera vel inni í þjóðfélagsmálum.
Í bók Gylfa um Ásgeir er meðal
annars vitnað í viðtal þar sem
Ásgeir segir um stjórnarmyndunarhlutverkið:
„Forsetaembættinu held ég, að
fylgi meira álag en fólk almennt
gerir sér grein fyrir. […] Ef um slíkt
[stjórnarmyndun] er að ræða þarf
forseti að vera nákunnugur þeim
höfuðmálum, sem eru á dagskrá með
þjóðinni. Það þarf töluverð umsvif
til að fylgjast með þingstörfum og
blaðaskrifum.“
Skyldur og gleðistundir
Í það heila má segja að þrátt fyrir að
forseti hafi jafnan getað mótað embætti sitt og störf eftir sínum helstu
hugðarefnum hafi jafnan verið töluvert annríki í störfum.
Ráða má af dagbókarfærslum
Ólafs Ragnars á vef embættisins að

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

í mörg horn sé að líta. Þar eru færðir
til bókar nær daglega ýmiss konar
fundir og ferðalög auk þess sem
ljóst má vera að þess utan hitti forseti ýmsa aðra.
Í bókinni um Vigdísi segir að
annir og álag sem fylgdu embættinu hafi komið henni á óvart. Hún
var enda umsetin af erlendum miðlum vegna þeirrar nýbreytni sem
hún markaði sem kona í sæti kjörins þjóðhöfðingja.
Kristján Eldjárn virðist hins hafa
verið sér fyllilega meðvitaður um
hvað hann tók sér fyrir hendur. Í
viðtalinu við Frjálsa verslun segir
hann:
„Um embætti forseta Íslands á
það að sjálfsögðu við, að vanda þess,
skyldur og gleðistundir þekkir enginn til hlítar nema sá, sem sjálfur hefur reynt það. En ég get ekki
með sanni sagt, að neitt hafi komið
mér sérstaklega á óvart í embættinu
sjálfu, það er í meginatriðum eins og
ég hafði hugsað mér að vera mundi.“
Sjö einstaklingar hafa lýst yfir
framboði til forseta í kosningunum sem fara munu fram í sumar.
Sagan sýnir að forsetinn hefur jafnan mótað embætti sitt eftir sínum
helstu hugðarefnum.
Hver svo sem ber sigur úr býtum
á fyrir höndum mikið annríki, en
verkefnin eru afar fjölbreytt og
miklir möguleikar fyrir forseta
að beita embættinu eftir sínum
áherslum.

■ ÞRÓUN VERKEFNA FORSETANS

Hraðinn hefur aukið annríkið
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur

A

ðspurður um helstu breytingar á daglegum störfum
forseta segir sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson
að þau hafi breyst í takt við
íslenskt samfélag.
„Það er kannski helst að
fyrri forsetar, Sveinn, Ásgeir
og Kristján, gegndu embættinu á allt öðruvísi tímum.
Hraðinn í samfélaginu er
miklu meiri nú og fjölmiðlaáreitið var þá ekkert líkt því
sem er nú, sem og í embættistíð Vigdísar. Þeirra störf voru
þess vegna með öðrum hætti.“
FYRSTUR Í EMBÆTTI Sveinn Björnsson var fyrsti forseti Íslands. Hann sést hér á skrifstofu forseta sem var í Alþingishúsinu allt til ársins 1973.
MYND/VIGFÚS SIGURGEIRSSON

Guðni segir þó að í mörgum veigamiklum atriðum sé
margt þó svipað þrátt fyrir
að dagskráin sé eflaust þéttari nú.
„Forsetinn er þjóðhöfðingi
Íslands. Sem slíkur þarf hann
að sitja veislur, tekur á móti
erlendum sendiherrum hér
á landi sem afhenda honum
skilríki sín. Forseti er verndari ýmissa samtaka og fer á
fundi og hátíðarsamkomur um
allt land og talar til þjóðarinnar á örlagastundum í blíðu og
stríðu og flytur henni ávörp.“

Vöndum til verka
- vinnum saman
Ljóst er að sjávarútvegsfrumvörp ríkisstjórnarinnar munu ekki binda enda
á deilur um stjórn fiskveiða. Þvert á móti hafa frumvörpin orðið tilefni
harðari deilna en nokkru sinni fyrr.
Ályktanir og yfirlýsingar úr öllum áttum tala sínu máli og fjöldi neikvæðra
umsagna sem bárust atvinnuveganefnd Alþingis segja sitt.
Mál er að linni. Íslenskir útvegsmenn óska eftir víðtækri sátt um stjórn
fiskveiða. Til að svo megi verða þarf að vanda til verka og vinna saman.
Við skorum á stjórnvöld að leggja grunn að breiðum samráðsvettvangi um
þetta mikilvæga hagsmunamál með því að draga frumvörpin til baka og
hefja viðræður þar sem að komi fulltrúar allra stjórnmálaflokka, sveitarfélaga
og hagsmunaaðila í sjávarútvegi.
Varanleg sátt sem hámarkar arð þjóðarinnar af nýtingu fiskistofnanna er
sameiginlegt markmið okkar allra.
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LAMBALÆRI
RAUÐVÍNSKRYDDAÐ

Kræsingar & kostakjör
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ÁÐUR 2.298 KR/KG

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ!
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FERSKAR
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30% AF
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6 STK - 830 G
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SLÁTTUR
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GRÍSAVÖÐVI
BRAZIL

2/2:9
ÁÐUR 1.498 KR/KG

MELÓNUR
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TTUR
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37:

ÁÐUR 198 KR/KG
ÁÐ

ÁÐUR 359 KR/PK
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| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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2:9
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ALOE VERA DRYKKIR
500 ML

BLÁBERJA
ANANAS
GOJI BER

37:

ÁÐUR 309 KR/STK

FANTA ORANGE
6X330 ML
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66KR STK

2/79:
ÁÐUR 1.989 KR/KG

4:6
ÁÐUR 598 KR/PK

Tilboðin gilda 17. - 20. MAÍ
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Sumar konur stara í sturtunni
Sífellt algengara verður að konur skreyti líkama sinn með stórum og áberandi listaverkum. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir og
Valgarður Gíslason ljósmyndari hittu vinkonurnar Hildi, Lindu, Bergrósu og Ólafíu sem allar eru forfallnir húðflúrsafnarar.

Þ

egar vinkonurnar Linda Mjöll Þorsteinsdóttir, Bergrós Hjálmarsdóttir, Ólafía Kristjánsdóttir og Hildur
Sif Kristborgardóttir fá sér gönguferð niður Laugaveginn taka allir eftir þeim. Ekki eingöngu vegna
þess að þær eru glæsilegur hópur, heldur vegna
þess að allar eru þær alskreyttar húðflúri. Þær eru
löngu búnar að venjast því að horft sé á þær. Þær segja flesta
horfa af forvitni, margir hrósi þeim, en stöku manneskja líti þær
hornauga.
Hildur: Áður fyrr voru tattúin tengd við dópneyslu og glæpamenn og maður verður stundum var við þessa tengingu enn
þá. Sumir fylgjast ekki með og vita ekki hvað þetta er orðið
algengt.
Linda: Þetta hefur gjörbreyst. Dagmamman þín og tannlæknirinn eru örugglega með tattú. Við erum bara venjulegar konur
sem viljum fegra líkama okkar. Ég, til dæmis, hvorki reyki né
drekk og er góð fyrirmynd fyrir börnin mín í alla staði, þó að
ég sé með flúr.
Hildur: Við erum flestar mömmur. Allar ósköp eðlilegar og
ekkert úti á djamminu um allar helgar. Við hugsum vel um
börnin okkar, komum heim til okkar eftir vinnudaginn, eldum
kvöldmat og skutlum á æfingar eins og annað fólk.
Linda: Mér finnst einfaldlega ofsalega fallegt að vera svona
skreytt. Ég fer í sund og horfi á ykkur hin sem eruð ekki með
flúr og mér finnst þið vera allsber.

Má ekki bjóða þér að taka mynd af mér?
Allar hafa þær fengið spurninguna hvort þær sjái ekki eftir
þessu og enn fleiri spyrja hvað þær ætli eiginlega að gera,
þegar þær verði gamlar og húðin farin að gefa eftir.
Linda: Ég held ég fái mér bara fleiri flúr þegar ég verð orðin
gömul! Mér finnst flúrin mín æðisleg í dag og mér á eftir að
finnast það þá líka. Það er bara þannig. En þetta hvetur mann
til að hugsa vel um sig og líta vel út. Það er alltaf verið að horfa
á þig.
Bergrós: Ég verð helst vör við að eldri konur í sundi horfi
á mig. Ég hef spurt þær hvort þær vilji ekki bara taka mynd
af mér, þær horfa svo mikið. Þetta finnst mér dónaskapur. En
reyndar fæ ég líka rosalega mikið af hrósi. Meira af því heldur
en eitthvað neikvætt.
Ólafía: Margar stelpur á mínum aldri spyrja hvort ég sjái
ekki eftir þessu. Mér finnst það skrítin spurning. Ég sé ekki
eftir neinu.
Einu sinni smakkað, þú getur ekki hætt
Stelpurnar tengjast í gegnum tattústofuna Reykjavík Ink á
Frakkastíg 7, en Linda rekur hana ásamt manni sínum, Össuri
Hafþórssyni. Tilvonandi eiginmaður Bergrósar er meðeigandi
að Reykjavík Ink, Ólafía er þar starfsmaður og Hildur er tryggur kúnni og vinur eigendanna. Þær segja allar að tattúin þeirra
séu lífsstíll, enda voru þær ungar þegar þær þróuðu fyrst með
sér smekk fyrir þeim.
Bergrós: Ég byrjaði að hafa áhuga á þessu þegar ég var átta
ára. Bróðir pabba míns kom í heimsókn og var nýbúinn að fá
sér tattú og mér fannst það svo kúl. Ég spurði mömmu strax þá
hvort ég mætti fá. Þegar ég var þrettán ára stalst ég svo til að
fá mér jurtatattú á mjóbakið, sem átti að fara af eftir nokkur
ár. En það fór náttúrulega aldrei af og ég lét tattúvera yfir það
seinna. En strax þá vildi ég bara meira og meira.
Ólafía: Þetta er svona „einu sinni smakkað, þú getur ekki
hætt“. Mitt fyrsta var í september 2009, ég stóð á ákveðnum
tímamótum þá og ákvað að fá mér tattú. Það er ljóð ofan á ristinni, sem ég samdi fyrir litla bróður minn. Mig langaði í tattú
þegar ég var fimmtán ára – eins og allar vinkonur mínar – en
pabbi bannaði mér það. Ég er eiginlega fegin í dag, að hafa hlýtt
honum, því ég ætlaði að fá mér tribal-sól á mjóbakið.
Hildur: Ég fékk mér fyrsta flúrið sextán ára, annað fjórum
árum seinna og svo dreka á bakið árið 2002. Þegar ég fékk mér
drekann, sem er svolítið stór, héldu margir að ég væri orðin
klikkuð. Svona stór tattú voru ekki algeng á konum þá. Svo tók
ég mér smá pásu og fór aftur af stað fyrir um fjórum árum. Ég
hætti ekkert úr þessu.
Linda: Þetta virkar þannig að þú byrjar að hugsa um næsta
flúr á meðan verið er að flúra þig.
Eins og krakkar í nammilandi á tattúfestivalinu
Engin þeirra er hætt að safna og þær er allar við það að missa
nætursvefn af eftirvæntingu, en þann 7. til 9. júní eru væntanlegir til Íslands nokkrir heimsklassa húðflúrarar sem munu
taka þátt í tattúfestivali í Reykjavík. Það eru Linda og eiginmaður hennar, Össur, sem skipuleggja það, en þau eru eigendur
Reykjavík Ink. Þær ætla allar að láta bæta við flúri þá.
Linda: Þetta er í sjöunda sinn sem við höldum þessa hátíð. Við
erum að fá hingað flotta tattúlistamenn sem koma alls staðar
að úr heiminum. Í portinu hjá Bar 11 verðum við með risastórt
veislutjald, sem verður í raun eins og risastór tattústofa. Þangað kemur alls konar fólk á öllum aldri, forvitið fólk sem vill
bara skoða og aðrir sem ætla að fá sér flúr. Þú bara kemur inn
og hefur úr aragrúa af artistum að velja. Artistinn teiknar svo
fyrir þig á staðnum og þú ferð beint í flúr.
Hildur: Þetta er ótrúlega skemmtileg helgi. Fyrir okkur sem
erum í tattúunum er þetta eins og fyrir krakka í nammilandi.
Mann langar að fá sér tattú hjá þeim öllum.

ÓSKÖP VENJULEGAR STELPUR Þær Hildur Sif Kristborgardóttir, Linda Mjöll Þorsteinsdóttir, Bergrós Hjálmarsdóttir og Ólafía Kristjánsdóttir
segjast vera ósköp venjulegar stelpur sem finnst fallegt að skreyta líkama sinn. Þær ætla allar að bæta við sig mörgum húðflúrum enn.

Enga karlmenn án húðflúrs, takk
Bergrós: Mér finnst bara það flottasta í heimi að sjá stráka með
„sleeve“ [þegar allur handleggurinn er tattúveraður].
Hildur: Ég á reyndar óflúraðan kærasta, en hann verður það
ekki mikið lengur. Hann langar reyndar í tattú og ég gaf honum
það í afmælisgjöf, svo nú er hann bara að ákveða hvað hann
ætlar að fá sér.
Ólafía: Ég held bara að ég myndi ekki vilja eiga óflúraðan
kærasta.
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SVARTHVÍT Ólafía sker sig úr hópnum að því

MERKT BÖRNUNUM Linda Mjöll er með nöfn

RÓSIR OG FIÐRILDI Flest tattú Bergrósar eru

leyti að hennar tattú eru öll svarthvít.

barna sinna fjögurra á hægri kálfanum.

á upphandleggnum og niður eftir bakinu.
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TATTÚVERAÐASTA KONA ÍSLANDS? Fót- og handleggir Lindu eru þétt tattúver-

aðir. Hún segist þó hvergi nærri hætt að safna.

FLÚRAR SJÁLF Algengt er orðið að konur láti flúra á líkama sinn stórar myndir. Ólafíu hafði langað í húðflúr frá því hún var sextán ára og

lét verða af því árið 2009. Í dag er hún með nokkur húðflúr sem hún teiknaði sjálf og er á góðri leið með að verða flúrari að atvinnu.

Dagmamman þín og tannlæknirinn eru örugglega með tattú. Þetta
er orðið það algengt.

MÖMMU BRÁ Í BRÚN

Hildur Sif stalst til að
fá sér sitt fyrsta flúr
þegar hún var sextán
ára. Mamma hennar
var ekki ánægð með
uppátækið þá, en er
hrifin af húðflúri dóttur
sinnar í dag.

SUMIR STARA Bergrós verður helst vör við að eldri konur í sundi stari hissa á
flúrið hennar. Hún verður þó frekar vör við jákvæða athygli en neikvæða.
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einfaldlega betri kostur

SUMARSPRENGJA

25%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
SÓFUM OG SÓFABORÐUM

OG VIÐ MEINUM ÖLLUM!
Kjúklingasalat
Kjúklingur, ostadoritos,
fetaostur, paprika, cashew
hnetur og gúrka 999,-

TILBOÐ GILDIR 19. - 26. MAÍ
NÝTT KORTATÍMABIL
ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30
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Rappar gegn kvenfyrirlitningu
Þórdís Nadia Semichat sendi frá sér sitt fyrsta lag og myndband, Passaðu þig, í síðustu viku. Hún segir íslenska hipphoppheiminum vera stjórnað af karlmönnum og vill veg kvenna meiri í dægurmenningunni. Kjartan Guðmundsson ræddi við hana.

U

m daginn fékk ég lánaðan iPod
hjá fimmtán ára stelpu og hlustaði á fullt af lögum á honum. Ég
varð virkilega reið, í alvöru, því
það er ógeðslegt að hlusta á texta
margra hipphopplaga í dag. Þeir
verða sífellt karllægari og ég ákvað að slá til
og gefa út lag sjálf, til að berjast gegn þessari þróun, í stað þess að bíða eftir að einhver
annar gerði það,“ segir Þórdís Nadia Semichat
sem sendi frá sér sitt fyrsta lag, Passaðu þig,
í síðustu viku. Í laginu rappar Þórdís Nadia
gegn þeirri kvenfyrirlitningu sem hún telur
einkenna hinn íslenska hipphoppheim.

Senunni stjórnað af körlum
Þú ert að gefa út þitt fyrsta lag, 27 ára gömul,
og ræðst ekki á garðinn þar sem hann er
lægstur?
„Ég var í rapphljómsveit þegar ég var fjórtán ára, en við gáfum ekki út nein lög. Bandið
hét fyrst Plan B, þar til við föttuðum að til
væri hjólabrettavörumerki með sama nafni,
svo við breyttum nafninu í Funk Flames en
vorum oftast kynnt á svið sem Fuck Flames.
Ég hætti að rappa á sínum tíma vegna þess
að strákur, sem síðar rappaði með Rottweilerhundunum, var alltaf að segja okkur í hljómsveitinni að hætta að rappa því við kynnum
það ekki. Eitt sinn hitti ég hann á götu og
hann byrjaði að ýta við mér og skipaði mér að
hætta, því ég væri ógeðslega léleg og mesta
drasl sem hann hefði heyrt. Ég tók þetta
afskaplega nærri mér og vildi ekki gera neitt
eftir þetta. Hann náði að sannfæra mig um
eigið óágæti í þessum málum. Fyrir nokkrum árum var ég svo byrjuð í uppistandinu og
langaði til að búa til grínkarakter sem rappaði, en þótti það of mikil klisja því það er
voðalega auðvelt að gera grín að röppurum.
Ég hugsaði málið í dágóðan tíma og ákvað
svo að láta vaða. Íslensku hipphoppsenunni
er stjórnað af karlmönnum og þótt það hafi
verið mjög góðar stelpur að rappa hefur ekkert heyrst frá þeim lengi. Eins eru margar
karlasveitir að gera mjög góða hluti, eins og
til dæmis Úlfur Úlfur sem ég er verulega
ánægð með. Kvenfyrirlitning kemur hvergi
fyrir í textum þeirra, en þeir eru mjög vinsælir. En mér finnst of margt af því sem er
vinsælt gegnsýrt af kvenfyrirlitningu.“
Geturðu nefnt dæmi um slíkt?
„Mér þykir til dæmis mjög skrýtið að
Erpur, eða Blaz Roca, megi segja það sem
hann segir í sínum textum.“
Áttu þá við texta vinsælla laga eins og Við
elskum þessar mellur og Viltu dick?
„Til dæmis. Mér finnst ekki nægilega góð
réttlæting á textum í þessa veru að svona hafi
þetta alltaf verið í hipphoppi. Ef Erpur segði
svona hluti í öðrum aðstæðum, til dæmis á
vinnustað, yrði hann rekinn samstundis. Eða
ef hann talaði svona um ákveðinn kynþátt eða
samfélagshóp, Pólverja eða fólk í hjólastólum,
hversu margir yrðu sáttir við það?“
Nú vilja ýmsir aðgreina Erp og Blaz Roca,
að sá síðarnefndi sé í raun eins konar karakter sem ekki megi rugla saman við manninn.
„Ég þekki Erp ekki persónulega og get því
ekki sagt til um það, en ég skynja enga kaldhæðni í mörgu af því sem Erpur segir. Þetta
er svipað og með Gillzenegger, sem átti að
vera grínkarakter en var hvorki fyndinn né
kaldhæðinn.“
Fæ stundum samviskubit
Hipphopptónlist hefur löngum verið gagnrýnd
fyrir texta og yfirbragð kvenfyrirlitningar en
samt sem áður hlusta margir sem bera hag
kvenna fyrir brjósti, kvenmenn og karlmenn,
á þessa tegund tónlistar. Skapar það ekki
þversögn og hugsanlegt vandamál?

RAPPARI Þórdís setur þá pressu á sjálfa sig að vera best í því sem hún gerir. Það var m.a. þess vegna sem hún hætti að koma fram sem uppistandari.

„Ég held að margir velti þessu fyrir sér og
vissulega geri ég það. Ég hef hlustað á hipphopptónlist síðan ég var tíu ára og líður oft
eins og hræsnara þegar ég heyri gott lag sem
mig langar að dansa við, en textinn gerir það
að verkum að ég fæ samviskubit. Kvenfyrirlitningin á það líka til að leynast í lögum þótt
hún sé ekki aðalmálið. Hún er orðin svo hversdagsleg.“
En kemur þá til greina að sniðganga hreinlega tónlist sem stríðir gegn jafnréttisvitundinni?
„Það er erfitt að segja, því svo fátt annað
er í boði. Ég get hæglega fundið lög þar sem
umfjöllunarefnið er ekki stelpur sem fæddust
til að stunda gott kynlíf, en framboðið er lítið.
Svipað má segja um bíómyndir og sjónvarp.
Maður þyrfti að vera ansi smásmugulegur til
að fylgja hugsjóninni eftir út í ystu æsar.“

Gerði lagið fyrir stelpurnar
Hefurðu fengið viðbrögð við laginu ?
„Ég bjóst fastlega við því að lagið og myndbandið [þar sem Þórdís Nadia teymir meðal
annars nakinn karlmann í ól] myndu vekja
athygli, en ekki svona mikla athygli. Myndbandinu er ætlað að snúa þessum hefðbundnu
kynjahlutverkum á haus og ég held að flestir geri sér grein fyrir því. Viðbrögðin hafa
mestanpart verið góð en ég hef líka séð verulega ljótar athugasemdir og aðrar þar sem
fólk gagnrýnir framtakið og færir rök fyrir
máli sínu. Það er gott og þannig á það að vera.
Í ummælum á Facebook sagði einn að hann
væri nú alveg til í að ríða mér en ég kynni
ekki að rappa fyrir fimmaura. Annar sagði að
ég ætti að drífa mig aftur inn í eldhús. Svona
ummæli finnst mér bara óttalega krúttleg og
get ekki tekið þau inn á mig. Ég hugsa bara
„æi“ þegar ég les svona lagað. Leiðinlegast
finnst mér þegar ég heyri af öðrum stelpum sem rakka lagið niður. Þeim má auðvitað
alveg finnast þetta hallærislegt og ég vonlaus
rappari, en ég gerði þetta lag fyrir stelpurnar en alls ekki til að ganga í augun á einhverj-

um strákum. Á móti kemur að á þessum stutta
tíma síðan lagið kom út hafa margar stelpur
haft samband við mig og lýst yfir áhuga á að
vinna með mér. Sumar hafa sagt mér að þær
eigi helling af textum heima hjá sér en hafi
aldrei þorað að gera neitt við þá, en nú séu
þær tilbúnar. Tvær vinkonur mínar ákváðu
meira að segja að stofna hljómsveit strax, svo
kannski fer ég bara að vinna að fleiri lögum
með fleiri stelpum. Mig langar til að gera
plötu og þróa tónlistina betur. Ef einhverjar
stelpur hafa áhuga á að vinna með mér mega
þær endilega hafa samband við mig, til dæmis
í gegnum Facebook.“

Lifi ekki fyrir álit annarra
Áður en rappið gegn kvenfyrirlitningu kom
til hafðirðu getið þér gott orð sem uppistandari, meðal annars með Uppistöðufélaginu
sem samanstóð af kvenkyns grínistum, en
nú hefurðu sagt skilið við uppistandið. Hvers
vegna?
„Ég var í uppistandinu í um tvö ár og var
komin með dálítinn leiða á því. Svo er ég
líka þannig gerð að þegar ég geri eitthvað
finnst mér ég verða að vera best í því og það
er dálítið erfitt að vera best í uppistandi. Ég
setti mikla pressu á sjálfa mig að vera alltaf ógeðslega fyndin og ef það tókst ekki varð
ég ofsalega leið. Þetta tók á andlega og undir
lokin var ég orðin pínu bitur. Mér leið eins og
ég væri í keppni við grínhópinn Mið-Ísland,
þótt líklega hafi enginn annar litið svo á að um
nokkra keppni væri að ræða. Til dæmis lenti
ég nokkrum sinnum í því að einhver vildi bóka
mig til að koma fram og ég nefndi upphæðina sem ég vildi fá fyrir. Þá varð viðkomandi
hissa á því að ég rukkaði það sama og Ari Eldjárn, hafði væntanlega fyrst reynt að fá Ara
en svo snúið sér að mér til að reyna að lækka
verðið. Þessi bransi gengur rosalega mikið út
á álit annarra á þér. Þú þarft alltaf að vera
fyndin og verður ómeðvitað dálítið upptekin
af því hvað öðrum finnst um þig. Ég fílaði það
ekki, því mig langar ekki að vera týpan sem
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lifir fyrir álit annarra. Það voru því nokkrir
hlutir sem gerðu það að verkum að ég hætti í
uppistandinu.“

Orðið fyrir fordómum
Þú hefur unnið á Næsta bar í nokkur ár. Á síðasta ári vakti nokkra athygli blogg þitt um fordóma sem þú varðst fyrir í vinnunni. Hver var
kveikjan að því?
„Á Næsta bar vinna nokkrir innflytjendur.
Pabbi minn er frá Túnis og þar sem ég er dökk
upplifði ég þar í raun hvernig er að vera innflytjandi því viðskiptavinir komu fram við
mig eins og þá. Stundum er það hálf ógeðslegt. Til dæmis gerðist það oft að fólk vildi
kvarta yfir einhverju og talaði því við eigandann, sem er spænskur en talar miklu betri
íslensku en ensku. Um leið og fólkið heyrði að
hann var með hreim fór það að tala við hann
á ensku og varð jafnvel brjálað og hreytti í
hann: „Af hverju talarðu ekki íslensku, helvítis útlendingurinn þinn?“ Eitt skiptið var ég
að afgreiða á barnum og sneri baki í tvo menn
þegar annar þeirra sagði: „Djöfull er hún flott
þessi. Þær eru svo flottar þessar „tæjur“ og
alveg trylltar í rúminu.“ Svo var viðmótið oft
þannig að ég væri heimskari en aðrir þegar
einhverjir héldu að ég talaði ekki íslensku.“
Hefurðu orðið fyrir fordómum á fleiri vígstöðum?
„Áður en ég byrjaði að vinna á Næsta bar
hafði ég varla nokkuð orðið fyrir fordómum.
En mér finnst vanta meiri fjölmenningu í alla
menningu á Íslandi, rétt eins og konur mættu
vera meira áberandi í leikhúsum, bíómyndum,
auglýsingum og svo framvegis. Þegar ég var
fengin til að leika í Inspired by Iceland-auglýsingunni frægu vorum við þrjú sem vorum
dökk í útliti sem mættum á tökustað, en hinir
voru ljóhærðir og bláeygðir. Þá kom upp úr
kafinu að við þrjú áttum að leika túristana.
Mér finnst mikilvægt að fjölmenningunni sé
gert hærra undir höfði svo það sé fleira í boði
fyrir leikara, sem eru ekki alíslenskir, en að
leika bara útlendinga.“
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Landar Abramovich þeim stóra?
Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu fer fram í kvöld þar sem Chelsea og FC Bayern München eigast við. Roman Abramovich,
eigandi Chelsea, hefur ekki enn náð „stóra titlinum“. Sigurður Elvar Þórólfsson stiklar á stóru í aðdraganda stærsta leiks ársins.

E

inn stærsti einstaki
íþróttaviðburður hvers
árs er úrslitaleikur
Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu og
fer hann fram í kvöld í München í
Þýskalandi. Talið er að allt að 200
milljón manns fylgist með úrslitaleiknum í beinni sjónvarpsútsendingu og það eru Chelsea frá Englandi og FC Bayern München frá
Þýskalandi sem leika til úrslita
að þessu sinni. Leikurinn er sýndur á Stöð 2 sport og hefst klukk-

Liverpool hafði betur í vítaspyrnukeppni, 4-2.
UEFA, knattspyrnusamband
Evrópu, ákveður með löngum
fyrir vara hvar úrslitaleikir
Meistaradeildarinnar fara fram.
Á næsta ári, þann 25. maí árið
2013, fer úrslitaleikurinn fram
á Wembley í London á Englandi,
en úrslitaleikurinn fór fram á
Wembley í fyrra. Árið 2014 verður úrslitaleikur á Estadio da Luz í
Lissabon í Portúgal.
Í sögulegu samhengi er FC

ÁHYGGJUFULLUR

Roman Abramovich,
var ekki ánægður
þegar Chelsea
tapaði úrslitaleiknum
í Moskvu gegn
Manchester United
árið 2008.

Chelsea hefur keypt leikmenn
fyrir um 130 milljarða kr. á undanförnum níu árum.
an 18.45. Hörður Magnússon mun
lýsa leiknum beint frá München.
FC Bayern er með gríðarlega
sterkt lið og möguleikar liðsins aukast gríðarlega þar sem
úrslitaleikurinn fer fram á heimavelli liðsins. Og það er hrein tilviljun að þýska liðið er í þeirri
stöðu að leika til úrslita í stærstu
keppni heims hjá félagsliðum á
eigin heimavelli, Allianz Arena, í
München.
Þetta er í fyrsta sinn frá árinu
1984 þar sem annað liðið í úrslitum
Meistaradeildarinnar er á heimavelli. Þá léku Roma frá Ítalíu og
enska liðið Liverpool á Ólympíuleikvanginum í Róm. Leikurinn
endaði 1-1 eftir framlengingu og

Bayern München með mun betri
árangur í Meistaradeild Evrópu
en Chelsea. Þjóðverjarnir hafa
átta sinnum leikið til úrslita og
árangurinn er 50% vinningshlutfall. FC Bayern fagnaði sigri 1974,
1975, 1976 og 2001, en liðið tapaði
úrslitaleikjunum 1982, 1987, 1999
og 2010. Chelsea hefur einu sinni
leikið til úrslita, árið 2008, þar sem
Manchester United hafði betur í
vítaspyrnukeppni í Moskvu.
Roman Abramovich, eigandi
Chelsea, hefur enn ekki upplifað
þann draum sinn að félagið fagni
sigri í Meistaradeild Evrópu.
Hann hefur lagt gríðarlega fjármuni í liðið frá því hann eignaðist
Chelsea árið 2003.
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Það má færa rök fyrir því að
Frakkinn Marcel Desailly og Daninn Jesper Grönkjær hafi átt stóran þátt í því að Chelsea er í eigu
Abramovich. Rússneski milljarðamæringurinn hafði lengi gælt við
þá hugmynd að eignast lið í ensku
úrvalsdeildinni og sagan segir að
hann hafi ákveðið að taka slaginn
eftir að Chelsea tryggði sér sæti í
Meistaradeild Evrópu vorið 2003.
Desailly og Grönkjær tryggðu
Chelsea 2-1 sigur gegn Liverpool í lokaumferðinni og Chelsea
komst þar með í Meistaradeildina
í annað sinn í sögu félagsins.

það sem er að ljúka núna. Chelsea
endaði í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og André VillasBoas, knattspyrnustjóri liðsins, var rekinn í byrjun mars á
sínu fyrsta starfsári. Liðið lék
langt undir væntingum undir
hans stjórn en eftirmaður hans,
Roberto Di Matteo hefur náð frábærum árangri – bikarmeistaratitli á Wembley og hann kom liðinu
í gegnum gríðarlega erfið verkefni í Meistaradeildinni gegn Napólí frá Ítalíu og sjálfum Evrópumeisturunum frá Barcelona á
Spáni í undanúrslitum.

Átta knattspyrnustjórar á níu árum
Abramovich hefur ekki slegið
slöku við í þeirri vinnu að koma
Chelsea í fremstu röð. Margt
hefur áunnist en „sá stóri“ er eftir.
Chelsea hefur fjórum sinnum
tapað í undanúrslitum Meistaradeildarinnar frá því að Abramovich eignaðist liðið og liðið tapaði
úrslitaleiknum í Moskvu árið 2008
eftir vítaspyrnukeppni.
Það er ekkert grín að vera í
vinnu hjá Roman Abramovich
enda hafa átta knattspyrnustjórar komið við sögu hjá félaginu á
sl. níu árum. Peningar eru ekkert vandamál hjá Abramovich en
enskir fjölmiðlar hafa greint frá
því að hann hafi greitt á bilinu
65-75 milljónir punda eða sem
nemur 13-15 milljörðum króna
í starfslokasamninga og bætur
vegna knattspyrnustjóranna átta.
Enskir fjölmiðlar hafa reiknað það út að Abramovich hafi frá
árinu 2003 keypt leikmenn fyrir
rétt rúmlega 640 milljónir punda
eða sem nemur 130 milljörðum
króna.
Bæði Chelsea og FC Bayern
hafa átt betri keppnistímabil en

Forseti FC Bayern verður reiður
þegar hann tekur bensín
Uli Hoeness forseti FC Bayern
München hefur gagnrýnt harðlega vinnubrögð þeirra félaga sem
eru í eigu ríkra einstaklinga – og
þar er Abramovich efstur á lista.
Hoeness sagði í gær við fjölmiðla
að hann væri ekki sáttur við að
gróði olíufyrirtækja væri notaður til þess að fjármagna rekstur
fótboltaliða og vísaði þar á Chelsea. „Ég verð reiður í hverri einustu viku þegar ég kaupi bensín.
Mafían sem á olíufyrirtækin tekur
peningana úr mínum vasa til þess
að fjárfesta í leikmönnum. Að
mínu mati er „skítalykt“ af þessu
öllu saman og við erum í samkeppni við þessi lið,“ sagði Hoeness meðal annars. Ef FC Bayern
fagnar sigri í úrslitaleiknum fær
félagið um fjóra milljarða króna í
sinn hlut og slíkir peningar eiga að
mati Hoeness að skipta öllu máli í
rekstri fótboltaliða. „Ef Abramovich hættir að dæla fé í Chelsea
þá verður hægt að kaupa félagið
fyrir sama verð og krossgátublað í hvaða sjoppu sem er,“ bætti
Hoeness við.
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Veikleikar í varnarleiknum hjá
báðum liðum

G

uðmundur Benediktsson
íþróttafréttamaður Stöðvar 2 sport ætlar að njóta þess
að horfa á úrslitaleik Meistaradeildarinnar sem áhugamaður
um knattspyrnu. „Þetta verður
án efa mikil skemmtun og mjög
sérstakt fyrir FC Bayern að vera
á sínum eigin heimavelli í þessari stöðu. Chelsea mun leggja
upp með að verjast og „pirra“
Þjóðverjana og ef það tekst gæti
varnarmúr þeirra opnast. FC
Bayern getur spilað frábæra
vörn en það eru veikleikar í
þeirra liði sem Chelsea gæti nýtt
sér. Þar má nefna að það gæti
opnast mikið fyrir Juan Mata
á miðsvæðinu þar sem í lið FC
Bayern vantar miðjumanninn
Luiz Gustavo sem er í leikbanni.
Jerome Boateng, varnarmaður
FC Bayern, er ekki maður stóru
leikjanna og hann gæti verið í
aðalhlutverki í þessum leik,“
segir Guðmundur. Fjarvera fjögurra fastamanna í liði Chelsea
mun að sjálfsögðu hafa mikil
áhrif á liðið að mati Guðmundar.
„Varnarlína Chelsea er brothætt,
Gary Cahill og David Luiz, hafa
ekki verið með að undanförnu
vegna meiðsla og þeir þurfa að
standa vaktina í fjarveru Johns
Terry og Branislavs Ivanovic.
Og það er ekki einu sinni víst að
þeir séu klárir í slaginn,“ segir
Guðmundur Benediktsson.

DÓMARI

Pedro Proenca mun stýra sýningunni

P
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edro Proenca frá Portúgal er dómarinn sem UEFA treystir best til þess
að standast álagið sem fylgir því að dæma úrslitaleikinn í Meistaradeild
Evrópu. Proenca er 41 árs að aldri og hann hefur verið alþjóðlegur dómari frá
árinu 2003. Frá þeim tíma hefur hann dæmt 65 leiki á vegum UEFA og tvívegis
bikarúrslitaleikinn í Portúgal. Á þessu ári hefur hann dæmt fimm leiki í Meistaradeildinni og þar á meðal leik Inter frá Ítalíu og franska liðsins Marseille í 16 liða
úrslitum keppninnar. Aðstoðardómararnir eru einnig frá Portúgal en þeir heita Bertino
Miranda og Ricardo Santos. Spánverjinn Velazco Carballo er fjórði dómari leiksins og
er hann til taks ef til þess kæmi að Proenca gæti ekki lokið við störf sín. Stuðningsmenn
Chelsea geta glaðst yfir þeirri staðreynd að síðast þegar dómari frá Portúgal dæmdi
úrslitaleikinn í Meistaradeild Evrópu þá fagnaði enska liðið Notthingham Forest sigri
árið 1980.
PEDRO PROENCA

LAUGARDAGUR 19. MAÍ 2012

ÞJÓNUSTA
VIÐ FATLAÐA

Kynningarblað Góð aðstoð, mannréttindi mega
ekki skerðast, hjálpartæki, verðlaun, Með okkar augum.

Sá léttasti

4,2 kg.

Eirberg ehf s Stórhöfða 25 s Sími 569 3100
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Þjónusta við fatlaða

LAUGARDAGUR 19. MAÍ 2012

Fjölbreytt þjónusta fagfólks
Vinun, ráðgjafar- og þjónustumiðstöð býður þjónustu í heimahús fyrir breiðan hóp sem eru börn og unglingar, fullorðið fatlað fólk og aldraðir.

Á

herslan hjá Vinun er „þjónustan heim“ sem þýðir að
þjónusta við börn og unglinga fer að mestu leyti fram í
þeirra umhverfi. „Það er í samfélaginu sem við þurfum að virkja
fólk og styðja við það í því að takast á við daglega þætti og læra á
umhverfi sitt og styrkja félagslega,“ segir Gunnhildur Heiða
Axelsdóttir, framkvæmdastjóri
Vinunar.

Sveigjanleiki
„Það sem gerir okkar þjónustu
frábrugðna þjónustu sveitarfélaganna er sá sveigjanleiki sem við
getum boðið upp á í þjónustunni.
Við getum brugðist við með lítilli fyrirhöfn og göngum í það sem
þarf að gera.“
Hægt er að leita til Vinunar með
börn með einhverfu eða aðrar
fatlanir þar sem foreldrar þurfa
stuðning heim.

Félagsstuðningur
Fyrir unglinga hefur Vinun verið
að þróa ákveðna útfærslu af liðveislu sem kölluð er Félagastuðningur en hann felst í að styðja
við ungt fólk sem hefur einangrast félagslega vegna fatlana sinna
og styðja það við að byggja upp
félagslega færni.
Fullorðið fólk getur einnig nýtt
sér Félagastuðning. „Þessi stuðningur hefur gefið góða raun fyrir

geðfatlaða, fólk með þunglyndi og
kvíðaröskun. Með svona stuðningi
er hægt að koma í veg fyrir sífelldar innlagnir fólks á geðdeildir og
bæta lífsgæði þeirra í samfélaginu
verulega,“ segir Gunnhildur.

Fagfólk
Vinun er með sveigjanlega þjónustu við fatlað fólk og aðstoðar
fólk við daglegar athafnir á þeim
tíma sem það óskar eftir. Fyrirtækið er með sérvalinn úrvalshóp sem hefur sérþekkingu á að
sinna mænusködduðum. Vinun
býður jafnframt upp á mjög fjölbreytta þjónustu við aldraða og
er hún metin með viðkomandi
hverju sinni. Hún getur falist í almennum stuðningi heima við, aðstoð við böðun, læknisferðum, aðstoð í sjúkranudd, almenna færnisþjálfun heima við og svo mætti
lengi telja.
„Á okkar snærum erum við
með fagfólk eins og hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, fólk vant
hjúkrunarþjónustu, uppeldisfræðing, einhverfuráðgjafa, fjölskylduráðgjafa og fólk sem þekkir til vinnu við börn og unglinga.
Þeir sem skoða heilbrigðiskerfið
ættu að sjá að „þjónustan heim“
og stuðningur úti í samfélaginu
er það sem koma skal.

Góðar lausnir
Við viljum svo gjarnan að þeir sem

Gunnhildur vildi að þeir sem stýra heilbrigðiskerfinu hér á landi myndu horfa til þeirra lausna sem Vinun býður.

Við getum
brugðist við með
lítilli fyrirhöfn og
göngum í það sem þarf
að gera.

stýra velferðarmálum í dag horfi
til þessara lausna, því það er dýrt
að gera ekki neitt og ætla að hafa
alla inni á stofnunum og þá gildir einu hvort um er að ræða fatlað
fólk sem þarf mjög sértæka þjónustu, aldraða eða foreldra sem
þurfa aðstoð með fötluð börn sín.

MYND/STEFÁN

Forvarnir eru besta og ódýrasta
leiðin sem hægt er að fara til að
leggja grunn að góðri heilsu allra
til lengri tíma litið,“ segir Gunnhildur.
Nánari upplýsingar um þjónustu Vinunar er að finna á heimasíðu hennar, www.vinun.is.

SUMAR Í KROPPINN
Þó kuldinn bíti enn í kinnarnar er sumarið sannarlega komið og um
að gera að minna sig á það með því að úða í sig ferskleika. Skerið
epli, perur, melónur, jarðarber og banana í skál. Stráið súkkulaðispæni og sítrónuberki yfir og fáið sumarsælu í kroppinn áður en
haldið er út í helgina.

NÝ KJÓLASENDING
FRÁ FRANK LYMAN

Skoðið
á laxdal.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422
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Mikið úrval af
fallegum skóm
og töskum
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Save the Children á Íslandi

ÚT ÚR GOLFSKÁPNUM
GOLF FYRIR HOMMA OG LESBÍUR Nýstofnaður golfhópur samkynhneigðra er tilvalinn vettvangur fyrir feimna golfara sem ófeimna, enda
■ FRAMHALD Á SÍÐU 4
markmiðin stór.
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ÞAÐ ER Í LAGI AÐ VERA KÚKÚ
SNIÐUGT Steinarr Lár og Valdimar Geir Halldórsson eru stórhuga menn og handlagnir að auki. Þeir hafa stofnað ferðaþjónustufyrirtækið Kúkú Campers sem býður bílaleigubíla með gistimöguleika. „Það á að vera hægt að vera kúkú á Íslandi,“ segir Steinarr.

K

úkú Campers er bílaleiga sem
býður upp á sendibíla sem þeir
Steinarr Lár og Valdimar Geir
Halldórsson hafa sjálfir breytt þannig
að það er hægt að gista í þeim. „Markmið Kúkú Campers er að gera ferðamönnum kleift að ferðast um landið
án þess að fara á hausinn. Við erum
í raun að selja frelsi,“ segir Steinarr
Lár, annar eigenda Kúkú Campers.
Fyrirtækið býður þrjár gerðir af
bílum. Hefðbundna „iðnaðarmannasendibíla“ sem tveir geta gist í,
stærri bíla sem henta fjórum og eru
búnir tjaldi sem er dregið út og fjórhjóladrifna bíla sem henta til dæmis
í veiðiferðir. Í bílunum er 190x120
sentimetra rúmpláss, borðbúnaður
og sitthvað fleira. „Þetta er ódýr
lausn en hjá okkur er hægt að fá bílaleigubíl og gistingu á tólf þúsund
krónur á sólarhringinn á opnunartilboði í júní. Það er fullbókað hjá okkur
í júlí og við finnum þörf fyrir fleiri
bíla en eins og eru eru þeir tuttugu
talsins.“
Steinarr segir markhóp Kúkú
Campers ekki bundinn aldri eða kyni.
„Markhópurinn er bundinn af hugarástandi. Við höfðum til fólks sem
langar til að gera eitthvað öðruvísi.
Það á að vera hægt að vera „kúkú“
á Íslandi ef fólk langar. Hugarástand

Kúkú er að fólk geti gert það sem það
vill svo lengi sem það ber virðingu
fyrir landinu. Í hinum pólitískt réttsýna heimi verður að vera hægt að
flýja veruleikann og gera eitthvað
ruglað. Flestir kúnnarnir okkar eru á
milli tvítugs og fertugs en við erum
að fá fólk sem er rúmlega fimmtugt
og er búið að gera allt. Búið að gista
á öllum flottustu hótelum í heimi og
borða fínan mat út um allt og langar
að gera eitthvað allt annað, upplifa
algjört frelsi,“ segir hann.
Þeir félagar hafa farið óhefðbundnar leiðir til að vekja athygli
á fyrirtækinu og einn liður í því er
notkun karaktersins Big Boss. „Big
Boss mætir á skrifstofuna hjá okkur
þann fyrsta júní en hann má sjá nú
þegar á heimasíðunni kukucampers.
is. Honum má einnig sjá bregða fyrir
á planinu hér á Klapparstígnum þar
sem Kúkú Campers er til húsa og þar
má líka skoða bílana okkar. Þeir eru
hver um sig tileinkaðir alþjóðlega
þekktum persónum sem hafa kannski
ekki alltaf haft allt sitt á hreinu. Til
dæmis er það Tiger Woods-bíllinn sem hentar þeim sem hyggja á
framhjáhald sérstaklega vel. Svo er
það Winona Ryder-bíllinn sem er
sérsniðinn fyrir kaupalkana,“ segir
■ lbh
Steinarr í gamansömum tón.

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

GOTT AÐ VERA
ÖÐRUVÍSI
Steinarr segir
markhóp Kúkú
Campers ekki
bundinn af aldri
eða kyni heldur
hugarástandi.

FRELSIÐ ER
YNDISLEGT
Bílarnir eru
ýmist með gistipláss
fyrir tvo eða fjóra.
Frelsið við það að
geta plantað bílaleigubílnum nánast
hvar sem er og
fengið sér blund er
ótvírætt.

SKERA SIG ÚR

FLOTTUR Big Boss er
karakter sem starfar við
markaðssetningu hjá
Kúkú Campers. Honum
finnst í lagi að vera
„kúkú“.
MYND/GVA

Bílarnir eru skrautlegir og hver um sig
tileinkaður alþjóðlega þekktum persónum. Má þar nefna
Winonu Ryder og
Tiger Woods.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473, Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432
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Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

FÓLK| HELGIN
LISTVIÐBURÐUR Í NORÐURPÓNUM
Markmiðið að afmá landamæri milli listgreina
■ SVIÐSLIST, MYNDLIST, TÓNLIST OG VÍDEÓVERK
Listahóparnir Maddid og Fimbulvetur sýna í kvöld listviðburðinn
Vinnslan í Norðurpólnum á Seltjarnarnesi í samvinnu við Alheiminn.
Þar geta áhorfendur notið verks sem hefur verið í vinnslu 30 listamanna fyrir litlar 500 krónur. Verkið mun vera blanda af myndlist,
gjörningi, sviðslist, vídeóverki, tónlist og innsetningu og er ævintýri
fyrir öll skynfæri.
Stofnendur Vinnslunar eru þau Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Vala
Ómarsdóttir, María Kjartansdóttir og Birgir Hilmarsson. Hópurinn
kynntist í London þar sem þau lærðu og unnu í sinni listgrein hver og
síðan þá hafa þau sett upp hin ýmsu sviðslistaverk og innsetningar,
bæði í London og í Reykjavík. Mikið af þekktum og reyndum listamönnum koma við sögu í verkinu. Markmiðið er að afmá landamæri
á milli listgreina. Húsið verður opnað klukkan 19.30 og verður opið
til klukkan 1.

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU
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Blómapottar

Mikið úrval af
blómapottum í
öllum stærðum
og gerðum

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

ið viljum fleiri samkynhneigða
út úr skápnum með golfsettin
sín og höfum því stofnað golfhóp samkynhneigðra til að draga
fleiri út á golfvöll,“ upplýsir golfarinn
Kristinn Jónsson um nýstofnaðan golfklúbb samkynhneigðra innan vébanda
Íþróttafélagsins Styrmis.
Kristinn segir markmið golfhópsins
að hittast til að leika golf saman og
kenna þeim sem enn hafa ekki kynnst
sportinu.
„Þegar við fórum að grennslast
fyrir um hagi okkar fólks kom í ljós að
margir eiga í fórum sínum golfsett sem
enn er í plastinu. Golf er nefnilega eins
og ræktin; um leið og maður þekkir
einhvern á staðnum er auðveldara að
drífa sig. Hins vegar þarf maður að vera
búinn að læra aðeins tökin á golfi til að
geta spilað það úti á golfvelli og golfhópur Styrmis því hárréttur vettvangur
fyrir þá sem eiga sér ekki golffélaga.“
Kristinn hefur sjálfur mundað golfkylfur síðan 1997 og starfar hjá Golfklúbbnum Oddi á Urriðavelli í Heiðmörk. Hann segir fyrstu viðtökur við
golfhópnum góðar.
„Við vitum að þarna úti er fólk sem
er forvitið en veit ekki hvað það á
að gera við það. Golfhópur stækkar
flóruna fyrir utan pöbbinn og vinnur
með samkynhneigðum í heilbrigðara
andrúmslofti. Í golfi spila fjórir saman
í hóp og því öruggt að maður kynnist
öðrum. Því verður auðveldara fyrir þá
sem eru feimnir með samkynhneigð
sína þegar allur hópurinn er samkynhneigður.“
Íþróttafélagið Styrmir hefur skoðað
sams konar golfhópa úti í heimi og
Kristinn segir mörg spennandi stórmót
freista meðlima nýja golfhópsins enda

þegar einstaklingar með einn og tvo í
forgjöf þar á meðal.
„Fyrstu skrefin verða að hittast
aðra hverja helgi á minni golfvöllum í
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þá er
ætlunin að búa til ferðalög og skemmtilega viðburði í kringum golfhópinn eins
og til dæmis helgarferðir með gistingu,“
segir Kristinn.
Samkynhneigðir, tvíkynhneigðir,
transgender fólk og vinir þeirra eru velkomnir í golfhóp Styrmis, og eins allir
sem eru vinveittir samkynhneigðum og
styðja þá í réttindabaráttu sinni.
„En þótt að ákveðins klæðaburðar
sé krafist á golfvöllum landsins munum
við ekki skera okkur úr með skrautlegheitum umfram aðra. Við þurfum
enda ekki að standa upp úr; bara að
aðlagast.“

HEIMSBIKARMÓT Í REYKJAVÍK
Gróskumikið starf er hjá Íþróttafélaginu
Styrmi um þessar mundir. Dagana 28.
maí til 2. júní næstkomandi fer fram í
Reykjavík alþjóðlegt sundmót samkynhneigðra á vegum alþjóðasamtakanna
IGLA. Þar keppa yfir 400 keppendur víðs
vegar að úr veröldinni um heimsbikar
samkynhneigðra í sundi. Keppt verður
í hefðbundnum sundgreinum en einnig
skemmtilegu sundsporti eins og listdanssundi og vatnspólói, eftir 41 árs hlé.
Í kringum sundmótið, sem nú er
haldið í fyrsta sinn á Íslandi, skapast
iðulega mikil stemning afburða sundfólks sem hefur oftsinnis áður mætt
hvert öðru á mótum, hefur gaman af að
ferðast vítt og breitt og gera sér glaðan
dag.
Mótið fer fram í Sundhöll Reykjavíkur og í Laugardalslaug.

GOLFARI Í LÍFI OG
STARFI Kristinn Jónsson starfar á Urriðavelli
og leikur golf í frístundum. Hann segir samkynhneigða jafn smitaða af
golfbakteríunni og aðra,
en að marga vanti golffélaga til að drífa sig út á
völl.
MYND/DANÍEL

HEILBRIGÐI
„Golfhópur stækkar flóruna fyrir
utan pöbbinn og
vinnur með samkynhneigðum í
heilbrigðara andrúmslofti.”

■ þlg

Frelsið er
Skráning fer fram á heimasíðu skóllans. www.flugskoli.is/skraning
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Allir á bak!
Í tilefni af 30 ára afmæli Íshesta bjóðum
við Íslendingum á hestbak á sunnudaginn.
Uppliﬁð íslenska hestinn í stuttum reiðtúr frá Hestamiðstöð okkar
í Hafnarﬁrði að Sörlaskeiði 26, á morgun sunnudag kl. 13:00 - 16.00
Teymt undir börnum yngri en 8 ára.
Kókómjólk, kleinur, kaffi og ís í boði meðan birgðir endast.
Íþróttamót Sörla fer fram á keppnisvellinum.
Kynning m.a. á Landsmóti hestamanna í Reykjavík
og Reiðskóla Íshesta og Sörla.
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HAFNARFJÖRÐUR

REYKJ

Verið hjartanlega velkomin

ANESB

RAUT

Fornbílar verða til sýnis á bílastæði.

Hv

- og landið lifnar við
Kynntu þér nánar það sem við getum boðið á www.ishestar.is, hringdu í síma 555 7000 eða vertu vinur okkar á Facebook.

www.ishestar.is
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auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

CHEVROLET Blazer. Árgerð 1992, ekinn
193 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
740.000. Rnr.102567.

TILBOÐ 1.490.000.-

FORD F150 SUPERCREW SS 4X4. Árgerð
2004, ekinn aðeins 118.þ km, bensín,
sjálfskiptur. Verð áður 2.090.000.Tilboð 1.490.000.- Rnr.245667.

BMW X5 3.0 L DIESEL 06/2009 ek 61
þ.km vel búinn glæsilegur sparneytinn
sportjeppi verð 8.4 mil

M.BENZ S320.Gullmoli til sölu. Árgerð
1991, ekinn 240 Þ.KM . TILBOÐ KR.
600.000.- STAÐGREITT. Rnr.104705.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Toyota Landcruiser 150 GX (33”) árg
2010 ek 75 þ.km flottur jeppi sem vert
er að skoða ,er á staðnum verð 7.980
þús , skipti möguleg á ódyrari

ROCWOOD Premier 12 fet með fortjaldi,
markisu og sólarsellu. Árgerð 2007,
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.790.000. Rnr.251229.

HJÓLHÝSI.

NIEWIADOW ENKA. Árgerð 2006,fortjald
fylgir,klósett,vaskur,eldavél ofl,lítur
sérlega vel út og lítið notað,er á
staðnum. Verð 1.490.000.Rnr.245884

Ford Transit 2.2 TDCI Double Cab Nýr
bíll - árgerð 2012. Getum útvegað
nýja pallbíla á frábæru verði aðeins
3.990.000kr án VSK. Raðnúmer
132431. Sjá nánar á www.stora.is

VIKING 1906 EPIC 9ft. Árgerð 2002
. Ýmsir aukahlutir. STÓRT FORTJALD.
Verð 790.000.HÆGT AÐ SKOÐA
UPPSETT UM HELGINA. Rnr.104584.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Honda Accord elegance 2.0 L árg 2009
ek 38 þ.km verð 3490 þús

MM L200 Dísel Árgerð 11/2009, ekinn
25þ.km, ssk, krókur, pallhús. Frábær
bíll í ferðalagið. Verð 4.290.000kr.
Raðnúmer 131223. Sjá nánar á www.
stora.is

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

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

A-LINER Dl sofa bed. Árgerð 2005,
ekinn -1 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur.
sólarsell lýtur mjög vel út Verð
1.790.000. Rnr.103648.

FLOTTUR SPORTBÁTUR.

Til sölu 2007 árg af sportbát með
90.hö Suzuki mótor,siglingatæki,4 til
6 manna,vagn fylgir.Verð 3.790.000.Rnr.124522. S.562-1717 og 866-9633.

Sea/Fiat P200 2,2 DTI 101 hö.nýskr.
6/2008 bsk. E.11.þ.km. Einn með öllu
eins og nýr. V: 7.400.þús. Uppl.461-2525
eða www.bilasalinn.is Raðnr.109305.
FORD Transit lmc liberty 664g. Árgerð
2009, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Lækkað verð 9.900.000. Skoðar öll
skipti. Rnr.203852.

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011,
ekinn 26 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.690.000. Rnr.103694.

EKINN AÐEINS 13.Þ KM

AUDI Q7 S-LINE PANORAMA.
Árgerð 2007, ekinn aðeins 13.þ
km,sjálfskiptur,topp eintak með
gjörsamlega öllu.Verð 8.980.000.
Rnr.311672.

GMC Sierra 2500 árg.2006 ek.127.þ.km,
6 þrepa sjálfskipting, 6,6 ltr Duramax
org.360.hö + tölvukubbur, leður, Bose
græjur, heithúðaður pallur ofl.ofl. V:
4.390.þús Ýmis skipti ath. Skoðar
t.d. uppítöku á nýlegum vélsleða.
Uppl.461-2525 eða www.bilasalinn.is
Raðnr. 108621.

VW TOUAREG V8 Árgerð 2004, ekinn
135 Þ.km, sjálfskiptur, leður, lúga,
samlitur og virkilega fallegur! Verð
2.790.000. Raðnr.322132 - Jeppinn
fagri er í salnum!

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

NISSAN Terrano 35” Breittur, sjálfskiptur
Árgerð 2000, ekinn aðeins 126 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Ný skoðaður2013
Verð
1.190.000.skoðar
skipti.
Rnr.220269.

CHRYSLER Town - country touring
lx. Árgerð 2008, ekinn 60 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000.
Rnr.221718.
LEXUS IS200. Árgerð 2004, ekinn
aðeins 59 Þ.km, sjálfskiptur. Verð
2.350.000. Raðnr. 284345 - Bíllinn
fallegi er á staðnum!

TILBOÐ 1.380.000.-

TOYOTA Hiace langur . Árgerð 2003,
ekinn 161 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.490.000. skoðar skipti Rnr.103599.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

FORD FOCUS C-MAX. Árgerð 2007,
ekinn 98.þ km, sjálfskiptur. Verð
áður 1.790.000.- Tilboð 1.380.000.Rnr.245139.

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

Kia Sorento 2,5 DTI 140 hö
Nýskr.1/2004 ek.168.þ.km, ssk, 35”
breyttur, A/C, cruise ofl. V:2.490.þús.
áhv.1.570.þús Ath. skipti á ódýrari.
Uppl.461-2525 eða www.bilasalinn.is
Raðnr.107576.

Bílasalinn.is
Viðjulundi 2, 600 Akureyri
Sími: 461 2525
http://www.bilasalinn.is

BMW 545I 06/2004, ekinn 170 Þ.km,
bensín, 6 gíra. Tilboðsverð aðeins
2.390.000 stgr. Raðnr. 321472 Bíllinn
er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Til sölu

Toyota rafmagnslyftari

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,

Verð 2.990.000.- kr án vsk
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

Til sölu Esterel fellihýsi árg. 2001
Sólarsella, markísa, salerni, mjög vel
með farið. Verð 1580 Þús.

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

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og
skoðaðu

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

Til sölu Toyota rafmagnslyftari
Árg. 2009
Vinnust. 2.500
Lyftigeta 2.000kg
Lyftuhæð 4,5m

CHEVROLET LACETTI CDX SPORT 1.8.
Árgerð 2005, ekinn aðein 32 Þ.KM,
bensín, 5 gírar.Einn eigandi Verð
1.490.000. TILBOÐ 1.290.000 Bílalán.
sími 775-1333 Rnr.220155.

Save the Children á Íslandi

BMW 530D DIESEL Árg 2005, ekinn
150 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 3.690þ
Rnr.153878.Óskum
eftir
bílum
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

atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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Öflugir verkefnastjórar
Verkefnastjóri í upplýsingatækni

Verkefnastjóri á sölu- og þjónustusviði

Starfssvið:
Hlutverk verkefnastjóra er að leiða rekstrar- og þróunarverkefni
upplýsingatæknisviðs. Viðkomandi undirbýr gangsetningu verkefna, leiðir
skilgreiningavinnu vegna þeirra, stýrir þeim og notar Scrum þegar við á. Mikil
samskipti eru við deildir upplýsingatæknisviðs og notendur utan sviðsins um
viðhald og þróun kerfanna.

Starfssvið:
Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til að leiða
innleiðingu á faglegum og markvissum vinnubrögðum í verkefnastjórnun á
sölu- og þjónustusviði VÍS. Starfið felst í verkefnastjórnun á fjölbreyttum
verkefnum sem snúa að þjónustu, rekstri, sölu- og markaðsmálum.
Viðkomandi heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins og vinnur náið með
honum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
q Leiðtogahæfileikar og hæfni til að halda „mörgum boltum á lofti í einu“
q Vottun sem Scrum Master og reynsla sem slíkur
q Þekking á aðferðum við kröfugreiningu í upplýsingatækniverkefnum
q Reynsla af verkefnum innan fjármála-/tryggingageirans er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:
q Háskólamenntun sem nýtist í starfi
q Reynsla af verkefnastjórnun
q Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
q Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. og skulu umsækjendur sækja um störﬁn á heimasíðu Capacent Ráðninga,www.capacent.is

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina
lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að
veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3 | 108 Reykjavík | Sími 560 5000 | vis.is
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Global Fuel ehf. leitar eftir starfsfólki til að sinna eftirfarandi störfum.
Daglegur rekstur
(Operations):

Viðskiptaþróun
(Customer service & marketing):

Helstu verkefni:
•Þjónusta við viðskiptavini
•Móttaka eldsneytispantana
•Gerð verðlista
•Verðathuganir

Helstu verkefni:
•Samningagerð við
birgja og viðskiptavini
•Markaðssetning

Hæfniskröfur:
•Stúdentspróf
•Gott vald á ensku
í rituðu og töluðu máli
•Góð Excel kunnátta
•Framúrskarandi þjónustulund
og jákvæðni

Hæfniskröfur:
•Menntun sem nýtist í starfi
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•Hæfni til að greina viðskiptatækifæri
•Gott vald á ensku í rituðu og töluðu máli
•Þekking á Navision er kostur

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra
(CEO’s assistant):

Global Fuel ehf. er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í kaupum og sölu á eldsneyti .
Hægt er finna nánari upplýsingar um félagið á www.globalfuel.is.
Starfsumsóknir skulu berast á job@globalfuel.is

Helstu verkefni:
•Skipulagning og skýrslur
•Kostnaðaryfirlit og áætlanir
•Önnur verkefni tengd flugstarfsemi

Hæfniskröfur:
•Viðskiptafræðimenntun æskileg
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•Góð tungumálakunnátta
•Sveigjanleiki í starfi
•Þekking á Navision er kostur

Sálfræðingur
SÁÁ óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa. Reynsla
af störfum með börn og unglinga ásamt áfengis- og
vímuefnamálum æskileg.
Frekari upplýsingar veitir: Lárus Blöndal sálfræðingur
SÁÁ símar 530 7611 og 897 1948 netfang larus@saa.is
Eiginhandarumsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103
Reykjavík merktar „Sálfræðingur 2012“ fyrir 1. júní n.k

Umsóknarfrestur er til
25. maí nk.

Heilsugæslustöðin
á Akureyri
Heilsugæslustöðin á Akureyri óskar eftir að ráða
hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í heimahjúkrun.
• Hjúkrunarfræðingar: Um er að ræða 80-100%
stöður. Starfsupphaf er samkomulag, þó ekki
síðar en 1. september 2012.
• Sjúkraliðar: Annars vegar 60-80% staða sem
veitist til 31. 12. 2012 og hins vegar 90% staða
sem veitist til eins árs. Viðkomandi þurfa að geta
haﬁð störf eigi síðar en 15. ágúst 2012.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar
sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2012

sími: 511 1144
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Gagnaveita Reykjavíkur
óskar eftir starfsmanni

Vanur smiður óskast
Sérverk ehf. Óskar eftir vönum smið á trésmíðaverkstæði.
Þarf að geta unnið við tölvustýrðar vélar.
Umsóknir sendist á serverk@serverk.is

Tæknifulltrúi

Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið
um umsóknir.

Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til liðs við þjónustuhóp viðskiptadeildar
Gagnaveitu Reykjavíkur. Viðskiptadeild sér um sölu, markaðssetningu og þjónustu við viðskiptavini GR

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Góð tölvuþekking
 Mikill áhugi á tækni og nýjungum
 Tæknisamskiptum við notendur
 Skipulagshæfileikar
 Tækni- og rekstrarlegum samskiptum við þjónustuveitur  Rík þjónustulund
 Móttöku og úrvinnslu á þjónustubeiðnum
 Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
 Hönnun og þróun þjónustuferla
 Eftirliti með gagnaflutningskerfum GR
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum að sækja um.
í forsvari fyrir:

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu ReykjaUmsjón með úrvinnslu umsókna hafa:

víkur, veitir þjónustu og vinnur að uppbyggingu og rekstri

Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og

á gagnaflutningskerfi sem byggt er á ljósleiðaratækni.

Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is)

Um ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og

hjá Capacent Ráðningum.

samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma og internet.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi og
þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar.

Ein tenging fyrir sjónvarp, síma og net.

Bæjarhálsi 1 ı 110 Reykjavík
www.gagnaveita.is ı Þjónustusími 516 7777
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Matreiðslumaður óskast
Hjúkrunarheimilið Mörk óskar eftir að
ráða matreiðslumann til aﬂeysinga í sumar.
Nánari upplýsingar veitir Helga J. Karlsdóttir
starfsmannastjóri í síma 530-6100 eða
560-1700.

Komdu í kafﬁ
Við leitum að öﬂugu fólki sem er duglegt, stundvíst, með jákvætt
hugarfar og hefur tileinkað sér vönduð vinnubrögð.

Stígamót óska eftir
götukynnum í sumarstörf!
Stígamót leita að duglegu og skemmtilegu fólki til þess að taka
að sér kynningarstörf og fjáröﬂun. Um er að ræða hálft starf
við götukynningar og úthringingar þar sem starfsemi Stígamóta
kynnt og fólki boðið að verða styrktaraðilar. Vinnutíminn er
seinni part dags. Starfsmaðurinn þarf að vera opinn, ábyrgur,
kraftmikill og sjálfstæður. Vinsamlegast sendið umsókn og
ferilskrá á steinunn@stigamot.is sem fyrst, en fresturinn
rennur út 23. maí. Nánari upplýsingar fást í s. 562-6868.

VIÐGERÐARMAÐUR Á VERKSTÆÐI

KAFFIBARÞJÓNAR Á KAFFIHÚSUM

Starfslýsing: Viðgerðarþjónusta á verkstæði og í
þjónustuheimsóknum til viðskiptavina.
Hæfniskröfur: Haldgóð starfsreynsla við viðgerðir
og bilanagreiningu. Aldurstakmark 25 ár.

Starfslýsing: Almenn störf á kafﬁhúsum og
sérverslunum Te & Kafﬁ.
Hæfniskröfur: Sjálfstæði, hröð vinnubrögð og
þjónustulund. Áhugi á kafﬁ og tei. Aldurstakmark 20 ár.

SUMARSTARF Í FRAMLEIÐSLUELDHÚSI

VERSLUNARSTJÓRAR KAFFIHÚSA
OG SÉRVERSLANA

Starfslýsing: Almenn störf við framleiðslu á matvöru
fyrir kafﬁhús Te & Kafﬁ.
Vinnutími 08.00–16.00 á kokkavöktum.
Hæfniskröfur: Sjálfstæð og hröð vinnubrögð.
Aldurstakmark 25 ár.

Starfslýsing: Ábyrgð á daglegum rekstri kafﬁhúsa og
sérverslana.
Hæfniskröfur: Sjálfstæði í vinnubrögðum. Reynsla af
stjórnun og verslunarstörfum æskileg. Áhugi á kafﬁ og tei.
Aldurstakmark 25 ár.

SUMARSTARF Á ÞJÓNUSTUBORÐI

GÆÐAKAFFI SÍÐAN 1984

Mjóifjörður

Gítarkennari, organisti
og píanókennarar óskast

Norðfjörður

Te & Kafﬁ varð fyrsta íslenska fyrirtækið til að sérhæfa

Eskifjörður
Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

12 55
121554
54

Stöðvarfjörður

-1(9î()@..î
Mjóifjörður

Norðfjörður

www.fjardabyggd.is
Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður
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sig í sölu og framleiðslu á fersku sælkerakafﬁ ásamt
fersku tei í lausavigt. Te & Kafﬁ notar einungis úrvals
kafﬁbaunir frá bestu ræktunarsvæðum hvers lands.

Umsóknir berist á atvinna@teogkafﬁ.is

Allt frá stofnun hefur Te & Kafﬁ lagt áherslu
á fagmennsku, þekkingu og upplifun.
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Starfslýsing: Símsvörun, móttaka og reikningagerð á
þjónustuborði.
Hæfniskröfur: Reynsla af skrifstofustörfum.
Aldurstakmark 25 ár.

SLOW ROAST

veljum
íslenskt

gæðakafﬁ
síðan 1984
www.teogkaffi.is
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Starfsmaðurinn mun starfa í þjónustuhóp GR sem er
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Starfskraftur óskast!
Efnalaug og fataleiga Garðabæjar óskar eftir starfskrafti
í 100% starf, frá og með 1. júlí 2012. Viðkomandi þarf
að vera íslensku mælandi og eldir en 30 ára. Kunnátta
í saumaskap er kostur. Áhugasamir senda póst á netfangið fataleiga@fataleiga.is

Þjálfarar óskast
Handknattleiksdeild Gróttu leitar eftir þjálfurum
fyrir yngri ﬂokka tímabilið 2012-2013. Reynsla af
þjálfun er æskileg sem og uppeldis-, eða íþróttafræðimenntun. Handknattleiksdeild Gróttu var
stofnuð árið 1969 og er í dag meðal stærstu deilda
á landinu með um 350 iðkendur í yngri ﬂokkum.
Starfsskilyrði eru góð og launagreiðslur öruggar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Kári Garðarsson, yﬁrþjálfari í síma 868-2426 eða
kari.gardarsson@reykjavik.is

Forstöðumaður
Þjónustudeildar
Við leitum að öflugum stjórnanda til að byggja upp nýja þjónustudeild innan
Þróunar. Starfið er bæði krefjandi og áhugavert. Viðkomandi þarf að hafa ríka
leiðtogahæfileika, hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér.

Þjónustudeild mun tilheyra Þróun en sviðið hefur það hlutverk að vera leiðandi í framþróun og
breytingum innan Landsbankans. Nýr stjórnandi verður í stjórnunarteymi Þróunar og tekur þátt
í ýmsum verkefnum sem snúa að öflugri liðsheild, traustum innviðum, ánægju viðskiptavina og
samfélagsábyrgð.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Mótun stefnu og sýn nýrrar deildar.
Ábyrgð á þjónustustefnu Landsbankans og innleiðing
hennar, þ.m.t. þjónustumarkmið allra sviða og útibúa.
Ábyrgð á þjónustusamtölum/heimsóknum í samstarfi
við önnur svið bankans.
Ábyrgð á fræðslu til viðskiptavina í samstarfi við aðrar
deildir og svið bankans.
Umgjörð og eftirfylgni með móttöku nýrra viðskiptavina.
Þjónustumælingar, og í framhaldi af þeim ráðgjöf,
stuðningur og mótun úrbótaverkefna.

»
»

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun nauðsynleg.
Þekking og reynsla af þjónustumálum.
Þekking á bankastarfsemi æskileg.
Hæfni í þjálfun og kennslu æskileg.
Rík þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum.
Skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli.

Ábyrgð á innleiðingu og stjórnun viðskiptatengsla (CRM).

Nánari upplýsingar veita Jensína K. Böðvarsdóttir, framkvæmdastjóri Þróunar, í síma 410 7011 og Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri
hjá Mannauði, í síma 410 7904. Umsókn merkt „Forstöðumaður Þjónustudeildar“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 27. maí nk.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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FORRITUNARSNILLINGAR ÓSKAST

Okkur vantar hugmyndaríka og árangursdrifna hugbúnaðarsérfræðinga til að vinna með okkur
í fjölbreyttum, spennandi og skemmtilegum UT verkefnum hjá Sjóvá.

SAP ABAP forritari

Vefforritari

Helstu verkefni

Helstu verkefni

·
·

·
·
·

Forritun í SAP viðskiptaumhverfi, SAP/FI, SAP/HR
Hugbúnaðarþróun í SAP tryggingakerfi Sjóvá

Hæfniskröfur
·
·
·

A.m.k. þriggja ára starfsreynsla í SAP ABAP forritun
Þekking á Data dictionary, BADI, BAPI, RFC og vefþjónustum
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða tengdum greinum er kostur

Umsóknafrestur er til 3. júní 2012. Umsóknir skulu fyllast út
á vef Sjóvár merktar „Vefforritari“ eða “SAP ABAP forritari”.
Nánari upplýsingar veitir Ásmundur Bjarnason, forstöðumaður
upplýsingatækni, asmundur.bjarnason@sjova.is, sími 440 2103
og Ágústa Bjarnadóttir mannauðsstjóri, agusta.bjarnadottir@sjova.is,
sími 440 2323.

Þróun stórra SharePoint kerfa
Margþættar veflausnir fyrir innri og ytri vefi
Samþætting upplýsingakerfa

Hæfniskröfur
·
·
·

A.m.k. þriggja ára reynsla af vefforritun
Reynsla af .NET og MS SQL gagnagrunnum er kostur
Reynsla af Scrum verklagi, SharePoint og/eða
webMethods er kostur
· Háskólamenntun í tölvunarfræði eða tengdum greinum
er kostur

Hlutverk Sjóvár er að tryggja verðmætin í lífi fólks með
áherslu á forvarnir. Boðið er upp á gott starfsumhverfi
fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn
til að eflast og þróast í starfi.
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Víﬁlfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á sviði drykkjarvöru. Vörumerkjaﬂóra Víﬁlfells samanstendur af mörgum af þekktustu vörumerkjum veraldar
og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í ﬂokki.
Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverﬁ þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og gott upplýsingaﬂæði
ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við leikskóladeild Auðarskóla er laus staða deildarstjóra
frá og með 1. ágúst næstkomandi. Um er að ræða
tveggja deilda leikskóla í nýlegu húsnæði.
Umsóknarfrestur er til 31. maí

Tónlistarkennari

Grunnskólakennari

Forstöðumaður árangursmælinga
Forstöðumaður árangursmælinga annast og hefur umsjón með árangursmælingum,
arðsemisútreikningum og skýrslugerð ásamt því að hafa umsjón með Microsoft BI kerﬁ
félagsins. Viðkomandi kemur að áætlanagerð og virðisgreiningum félagsins ásamt umsjón
verkefna sem tilheyra sviðinu. Starﬁð felur í sér erlend samskipti og krefst ríkrar hæfni í
mannlegum samskiptum. Viðkomandi heyrir undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.

Hæfniskröfur

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.

Leikskólakennari
Við leikskóladeild Auðarskóla eru lausar stöður leikskóla-kennara frá og með 1. ágúst næstkomandi. Um er
að ræða tveggja deilda leikskóla í nýlegu húsnæði.
Umsóknarfrestur er til 26. maí.
Nánari upplýsingar um ofangreind störf veitir Eyjólfur
Sturlaugsson skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um allar deildir
skólans er að ﬁnna á www.audarskoli.is

ǩ +£VNµODPHQQWXQ£VYL²LYHUNIU¨²L
eða viðskipta

ǩ *µ²¯VOHQVNXRJHQVNXNXQQ£WWD
í ræðu og riti

ǩ )UDPKDOGVPHQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUȌ

ǩ 6M£OIVW¨²YLQQXEU¸J²RJJUHLQDQGLKXJVXQ

ǩ 5H\QVODDIVDPE¨ULOHJXPYHUNHIQXP

ǩ +¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJJHWD
til að vinna í hópi

ǩ )¨UQL¯([FHORJJHU²UHLNQLO¯NDQD

Deildarstjóri á leikskóla

Við tólistardeild Auðarskóla er laus staða tónlistarkennara frá og með 1. ágúst næstkomandi. Tónlistar- og
grunnskóla-deildir vinna náið saman.
Umsóknarfrestur er til 4. júní

Vilt þú ganga til liðs við okkur?

ǩ HNNLQJ£0LFURVRIW%,H²D
 VDPE¨ULOHJXPJUHLQLQJDNHUIXP

Auðarskóli

Hjúkrunarheimilið Silfurtún
Hjúkrunarforstjóri

ǩ *HWDWLOD²YLQQDXQGLU£ODJLRJEHUD
 £E\UJ²

Nánari upplýsingar veita
(O¯VDEHW6YHUULVGµWWLUelisabet@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk.

Starf hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins
Silfurtúns í Búðardal er laust til umsóknar. Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunarfræði, 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

sími: 511 1144

:;(9-;2504(55:/1Í:;9;Ô):
Laust er til umsóknar starf tæknimanns hjá Strætó bs.
Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf við góðar starfsaðstæður.

Z[Y¤[}PZ

/LSZ[\]LYRLMUP!

/¤MUPZRYM\Y!

5mUHYP\WWSûZPUNHY!

t Ísetning, utanumhald og almennt
viðhald á tæknibúnaði um borð
í strætisvögnum (s.s. fjarskiptabúnaði,
staðsetningarbúnaði, upplýsingaskjám,
o.s.frv.)
t Önnur tilfallandi verkefni sem
tengjast tæknibúnaði strætisvagna

t .FOOUVOÈTWJ§JSBGFJOEBWJSLKVOBSF§BÈMÓLB
og/eða mjög haldbær reynsla á því sviði
t FLLJOHÈ$"/UÚMWVLFSýCJGSFJ§BTLJMFH
t «LWF§OJ ÈCZSH§PHIGOJUJMB§
vinna undir álagi
t )GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
og þjónustulund
t 5ÚMWVGSOJPHWJMKJUJMB§MSB
t 4UVOEWÓTJPHÈSFJ§BOMFJLJ
t +ÈLW§OJPHTWFJHKBOMFJLJ

+ØIBOOFT+ØIBOOFTTPO 
sviðsstjóri rekstrarsviðs.
Sími 540-2700,
netfang: joi@straeto.is

<TZ}RUPYILYPZ[[PS!
joi@straeto.is

<TZ}RUHYMYLZ[\Y[PS!
27. maí 2012.
Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.

Ef þig langar að starfa eftir þessum gildum og taka þátt í því góða starfi sem á sér stað innan Strætó bs. hvetjum við þig til að sækja um.

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu
sjö sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og er hlutverk þess að
sinna almenningssamgöngum á
höfuðborgarsvæðinu. Hjá
fyrirtækinu starfa um 200 manns
auk undirverktaka. Meðalstarfsaldur er 14,6 ár. Góður starfsandi
er í fyrirtækinu, öflugt félagslíf og
klúbbastarf á meðal starfsfólks.
Gildi Strætó bs. eru stundvísi,
áreiðanleiki, fagmennska og gæði.
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Járn og gler hf - leitar eftir laghentum manni í
uppsetningar- og viðgerðir á rafdrifnum opnunarbúnaði fyrir hurðir og glugga.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða einhverja menntun í smíðum eða rafiðn.
Vinsamlegast sendið inn umsóknir, upplýsingar
og fyrirspurnir á jarngler@jarngler.is

Hópkaup auglýsir eftir
netgúrú

Skútuvogur 1H - Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík

Starfslýsing:

Hópkaup er leiðandi fyrirtæki á sviði

Skemmtileg textagerð fyrir tilboð

markaðslausna á netinu. Þar er fjöldi

Uppsetning á tilboðum í samstarﬁ við grafíska hönnuði

tilboða daglega.

Umsjón með og uppfærsla Facebook

Hjá Hópkaupum vinna nú 11 manns

Umsjón með Google adwords

í skemmtilegu umhverﬁ þar sem allt
er mögulegt.

Hæfniskröfur
Góð íslenskukunnátta
Frjó skrif, reynsla af bloggi

Óskum að ráða grunnskólakennara
í 80% starf

Hafa áhuga á markaðsmálum
Þarf að geta unnið sjálfstætt og í hópi

umsjón í 5. bekk, tímabundið skólaárið 2012-2013.

Reynsla af samfélagsmiðlum sem markaðstæki æskileg

Upplýsingar um starﬁð gefa Sveinbjörn Markús
Njálsson skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007,
netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Erna I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri
í símum 540 4700 og 821 5009
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is

Þekking á Google adwords nauðsynleg
Áhugasamir sendi umsókn á umsokn@hopkaup.is
Umsóknarfrestur er til 1. júní

PIPAR\TBWA

Skólastjóri

U

SÍA

Umsóknir sendist skólastjóra eða aðstoðarskólastóra á netfang þeirra eða í pósti til skólastjóra
Álftanesskóla, 225 Álftanesi.

í krafti fjöldans

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030

Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Grandaskóla
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Grandaskóla.
Grandaskóli er í Vesturbæ Reykjavíkur, í skólanum eru um 270 nemendur í 1. -7. bekk og starfsmenn skólans
eru 40 talsins. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðuleiki er í starfsmannahaldi.
Jákvæðni, ábyrgð, vellíðan og árangur eru grundavallargildi skólastarfs Grandaskóla. Í skólanum er stuðst við
Olweusaráætlunina gegn einelti. Teymi kennara vinna saman og er litið á árganga sem heild án fastmótaðra
hópaskiptinga. Með þessu móti gefast tækifæri til sveigjanlegra vinnubragða sem stuðla að vellíðan og árangri
nemenda. List- og verkgreinar eru veigamikill þáttur í starfsemi skólans. Skólinn er í grónu hverﬁ og er samstarf
við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverﬁnu með miklum ágætum.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum, er með góða og víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og
metnaðarfulla skólasýn.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga og reglugerða og
í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarﬁ.
• Stjórnunarhæﬁleikar.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða
framsækna skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarﬁð. Auk þess fylgi umsókn yﬁrlit yﬁr nám og störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2012.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður
Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.
Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir

Sérfræðilæknar
Bráðasvið Landspítala
Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna á bráðamóttöku Landspítala.
Til greina kemur að bjóða annað starfið sem afleysingastarf til eins
árs, t.d. fyrir heimilislækni sem hefur áhuga á endurmenntun á sviði
bráðalækninga.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða áverka
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
» Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning í bráðalækningum eða skyldum sérgreinum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2012. Starfshlutfall er 100% en
einnig er möguleiki á hlutastarfi. Störfin veitast frá 1. október 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti,
Elísabetu Benedikz, yfirlækni bráðalækninga, skrifstofu bráðadeildar E-2
Fossvogi.
» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, ebenedik@landspitali.is,
sími 543 1000.
» Mat Stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Við Kleppjárnsreykjadeild er
laus staða sérkenna skólaárið
2012-2013, ásamt stöðu
umsjónarkennara í unglingadeild

Læknaritari sérgreina
Starf læknaritara sérgreina á almennum skurðlækningum er laust til
umsóknar. Starfshlutfall er 80 -100% eða eftir samkomulagi og veitist
starfið frá 1. ágúst 2012 eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»

Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinarinnar
Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og starfsmenn
Ýmiss verkefni fyrir yfirlækni og sérfræðilækna sérgreinarinnar
Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á vegum
sérgreinarinnar
» Þátttakandi í þróun upplýsingatækni við ritun í rafræna sjúkraskrá
sviðsins
» Vinna að verkefnum tengdum klínískri skráningu

SAMBAND ÍSLENSKRA
SVEITARFÉLAGA

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Umsóknum skal skilað skriﬂega til skólastjórnanda fyrir 31. maí
með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og meðmælendur.
Upplýsingar gefur Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri í síma
430-1500/847-9262, netfang inga@gbf.is.

Löggilding í læknaritun æskileg og víðtæk starfsreynsla
Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
Gott vald á íslensku og ensku
Góð tölvuþekking og færni á helstu forrit

Starf bókara og launafulltrúa
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til umsóknar starf bókara
og launafulltrúa á rekstrar- og útgáfusviði sambandsins.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2012.
» Upplýsingar veitir Páll Helgi Möller, yfirlæknir, pallm@landspitali.is,
sími 543 1000.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu
í starfið á þeim sem og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt er að senda rafrænt skulu berast LSH
Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut.

Bókari og launafulltrúi sér um alla bókhalds- og launavinnslu hjá sambandinu og samstarfsstofnunum þess, skv. nánari starfslýsingu, aðstoðar
við áætlanagerð og reikningsskil og sinnir ýmsum öðrum tilfallandi
verkefnum þegar þörf er á.
Starﬁð er hluti af stoðþjónustu sambandsins og miðar það fyrst og fremst
að því að sinna þjónustu við stjórnendur sambandsins og samstarfsstofnana þess á sviði bókhalds og launaútreiknings, auk tilfallandi starfa
við þjónustu og aðstoð við aðra starfsmenn sambandsins og samstarfsstofnana þess.

Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum 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.

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

Kraﬁst er framhaldsskólamenntunar og viðbótarmenntun er tengist verkefnasviði starfsins er æskileg. Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu og
launaútreikningum er nauðsynleg og þekking á Navision er kostur. Góð
almenn tölvukunnátta og þekking og færni í notkun á excel er æskileg.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði
og sjálfstæði í störfum, hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð, nákvæmni í vinnubrögðum og hæfni til að vinna sjálfstætt og með
öðrum að fjölbreyttum verkefnum. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf
sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri rekstrarog útgáfusviðs, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is, í síma
515-4900.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra
sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að ﬁnna
starfsmannastefnu sambandsins og starfslýsingu fyrir starﬁð.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf bókara og launafulltrúa,
berist eigi síðar en föstudaginn 25. maí 2012 til Sambands íslenskra
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem
býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.

sími: 511 1144

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

Legal Officer(s)

JOB REFERENCE: 07/12
Start date: Autumn 2012
Deadline for application:
14 June 2012
Interviews: June 2012
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:

Essential Skills:

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










Postgraduate degree in European
law.
Extensive relevant working experience in the private or public
sector.
Very good knowledge of EEA/EU law.
Excellent command of written and
spoken English (the working
language of the Authority).
Computer literacy is essential,
as well as adaptability and ability
to work both independently and
in a team in an international
environment.

Desirable:






Experience of conducting litigation
in national, EU/EEA, or international
courts.
Knowledge of and familiarity with
the functioning of the EEA
Agreement, and the EFTA States.
Professional experience involving
the institutions of the EU or the EEA.

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

Conditions:
The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at
€ 83.386,68 per year. Appointments
are normally made at Step 1 of a
grade. A higher step can be considered
on the basis of the candidate's qualifications and experience. Depending on,
inter alia, the candidate’s family
status, allowances and benefits may
apply. Favorable tax conditions apply.
Overview of conditions at:
h t t p : / / w w w. e f t a s u r v. i n t /
about-the-authority/vacancies/
recruitment-policy.

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the
Authority will also consider other
applications, primarily those of
nationals of the other States that are
party to the EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years.
Job title : Officer.
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered.
Questions regarding the post
may be posed to
Mr Xavier Lewis, Director,
on +32 (0)2 286 18 30.
Questions regarding the recruitment
process may be posed to
Mr Erik J. Eidem,
Director of Administration,
on +32 (0)2 286 18 90 or
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant,
on +32 (0)2 286 18 93.
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Hannesarholt er nýlega stofnað menningar- og fræðasetur
í miðbæ Reykjavíkur sem hefur einsett sér að efla jákvæða,
gagnrýna hugsun í íslensku samfélagi, auka skilning á
gildi sögunnar fyrir samtímann og framtíðina og hvetja til
uppbyggilegrar samræðu um samfélagsleg málefni.
Einnig að hlúa að og skapa rými fyrir uppbyggjandi mannlíf
og menningarstarfsemi.
Starfsemin verður fjölbreytt, m.a. verður rekið kaffihús, haldnir
tónleikar, sýningar, málþing og fræðsluerindi auk þess sem
aðstaða verður leigð út til fundarhalda og námskeiðahalds.
Sjá nánar á www.hannesarholt.is

Forstöðumaður
Leitað er að forstöðumanni sem er tilbúinn
að starfa í hugsjónaanda Hannesarholts og
reiðubúinn að vaxa með verkefninu.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan
sölumann í fullt starf/hlutastarf í golfverslunina GolfOutlet, Ármúla 40.
Við leitum að einstaklingi með gott
hugmyndaflug, söluhæfileika, frumkvæði
og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf strax.
Umsókn/ferilskrá skal senda á netfangið: bragi@markid.is.
.
Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknarfrestur er til 25. maí.

(PMG0VUMFUt«SNÞMB

Eide & Frilund as
6350 EIDSBYGDA

TLF. 71 22 50 13 MOB.: 99 20 91 90

FAX: 71 22 82 40

Eide & Frilund AS er Raumas største maskinentreprenør.
Vårt arbeids-område er Rauma, Molde, Vestnes og Nesset. Vi utfører
alt av grunn-arbeid fra tomtegraving til ﬁbergrøfter og veiarbeid.
Vi er i dag 17 ansatte.
Vi søker for snarlig tiltredelse:

Ingeniør/landmåler
Arbeidet vil i hovedsak bestå i masseberegning, stikking/
oppmåling, anbudsregning, oppfølging og kvalitetssikring. Den vi
søker er selvstendig og løsningsorientert, og kan jobbe i et til tider
hektisk miljø. Du er ﬂeksibel og samarbeidsvillig og setter
sikkerhet i høysetet. Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønsket.

Maskinførere
Boreriggførere
Maskinførerbevis og erfaring fra gravemaskin er et krav.
Det er ønskelig med fagbrev, førerkort kl BE og for riggfører
sprengningssertiﬁkat kl. C. For alle stillingene er det et krav å
kunne kommunisere på norsk.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og
forsikringsordninger og spennende og varierte oppgaver i et godt
arbeidsmiljø.
For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med Roe Eide
på tlf 99 20 91 90. Søknad med CV sendes Eide & Frilund AS, 6350
Eidsbygda, eller beate@eidefrilund.no
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist 15. mai

Í kvöld á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur og utanumhald fjármála
• Samningagerð og öflun styrkja
• Kynningarstarf og samskipti við fræða- og menningarfélög
• Umsjón með vefsíðu
• Skipulag og utanumhald verkefna

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til
og með 27. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri
• Brennandi áhugi á menningu og sögu
• Góð skipulagsgáfa
• Víðsýni og fjölhæfni í hugsun og verki
• Ritfærni
• Ríkir samskiptahæfileikar

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK
SÍMI 520 4700 www.hagvangur.is
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HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/
SNYRTIFRÆÐINGAR

Eldar þú af ástríðu?
Johan Rönning óskar að ráða matráð til starfa, lærðan eða með reynslu
úr mötuneyti. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu
starfsumhverfi með jákvæðu og þakklátu starfsfólki. Johan Rönning hefur
í þrjú ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og Fyrirtæki ársins 2012.

40-100% framtíðarstöður lausar hjá lækningafyrirtæki. Mjög sjálfstæð reyklaus störf m.a. með
börn. Ferill sem greinir í tímaröð menntun, starfsreynslu og fjarvistir ásamt upplýsingum um
tölvureynslu (nauðsynleg), persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti sé
um það sótt og meðmælendur auk valupplýsinga
eins og veikindaupplýs. óskast strax á
starfsumsokn@gmail.com.

Upplýsingar um starfið veitir Ragna
Hafsteinsdóttir í síma 5 200 800 eða
ragna@ronning.is
Umsóknum skal skilað inn fyrir 1. júní.

Matráðurinn ber ábyrgð á rekstri mötuneytisins, þar með talið innkaupum.
Verkefnin eru fjölbreytt en auk þess að matreiða hádegismat þar sem
40 manns borða að jafnaði, hefur matráður umsjón með morgun- og
síðdegiskaffi. Matráður er oft virkur í öðrum viðburðum, s.s. fundum og
öðrum starfsmannatengdum atburðum.

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er
leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.

KÓPAVOGSBÆR

Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðarbyggð,
Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi og Akureyri.
Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

Hæfniskröfur:
s 3TARFSREYNSLA E¡A MENNTUN É SVI¡I MATREI¡SLU
s HUGI É FJÚLBREYTTRI OG HOLLRI MATARGER¡
s 'Ø¡ FRAMKOMA OG RÓK ¤JØNUSTULUND
s 3KIPULÚG¡ VINNUBRÚG¡
s 3VEIGJANLEIKI OG GLE¡I Ó SAMSKIPTUM
s 3NYRTIMENNSKA

LAUS STÖRF
• Matráður við félagsmiðstöðina Gjábakka
• Aðstoðarmatráður við leikskólann Grænatún
• Leikskólakennari við leikskólann Grænatún
• Leikskólakennari við leikskólann Sólhvörf
• Leikskólastjóri við leikskólann Núp
• Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
• Heimilisfræðikennari við Kársnesskóla
• Skólaliði í dægradvöl við Salaskóla
• Stuðningsfulltrúi við Salaskóla

Vinnutími er frá kl. 8.00 til 14.30.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst á www.kopavogur.is

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFJÖRÐUR
Bæjarhraun 12
Sími 5200 800

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.ronning.is

www.kopavogur.is

Verkefnisstjóri
V
e
Stóru-Vogaskóli
Bókasafns- og Upplýsingafræðingur

Stofnun
S
St
offnu
un V
Vigdísar Finnbogadóttur – Háskóli Íslands.

Starf verkefnisstjórans felst einkum í:
Umsjón með daglegum rekstri stofnunarinnar.
Samstarfi og þjónustu við starfsmenn stofnunarinnar.
Kynningar- og útgáfumálum.
Umsjón með og vinnu við heimasíðu.
Umsjón með alþjóðlegu samstarfi.
Vinnu við ráðstefnur og fundi.
Aðstoð við fjáröflun.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Hauksdóttir,
forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í
síma 525 4209, netfang: auhau@hi.is.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa háskólapróf.
Menntun og/eða reynsla á sviði almannatengsla,
kynningar- eða markaðsmála er nauðsynleg.
Viðkomandi þarf að hafa afar góð tök á íslensku
máli, vera vel ritfær og hafa gott vald á ensku talog ritmáli auk haldgóðrar kunnáttu í a.m.k. einu
öðru tungumáli.
Leitað er að einstaklingi sem er lipur í mannlegum
samskiptum, hefur frumkvæði og getur unnið
sjálfstætt.
Reynsla af alþjóðasamstarfi er æskileg.

Sjá nánar um starfið á www.starfatorg.is
og http://www.hi.is/adalvefur/laus_storf

PIPAR \ TBWA • SÍA • 121553

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra við Stofnun
Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum.
Stofnunin er rannsóknastofnun á Hugvísindasviði
Háskóla Íslands og rannsóknavettvangur kennara í
Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda.

Auglýst er staða bókasafns- og
upplýsingafræðings við
almennings- og skólabókasafnið í Vogum.
Bókasafnið er í Stóru-Vogaskóla. Almenningssafnið heitir
Lestrarfélagið Baldur, það félag var stofnað í kringum 1880.
Leitað er að bókasafns- og upplýsingafræðingi sem hefur reynslu
af að vinna með börnum og hefur áhuga á að færa skólastefnu
sveitarfélagsins í framkvæmd. Í skólastefnunni segir meðal annars
að stefnt skuli að því að eﬂa færni nemenda til að rýna í upplýsingar sér til gagns og að leiðbeina nemendum með hagnýta
notkun bóka- og gagnasafna.
Bókakostur safnsins er ágætur. Tölvubúnaður skólans er nýlegur.

Auglýsum einnig eftir náms- og
starfsráðgjafa í 50% starf
Helstu verkefni námsráðgjafa eru :
• Ráðgjöf og fræðsla um náms- og próftækni
• Persónulegur og félagslegur stuðningur við nemendur
• Aðstoða nemendur við að setja sér markmið og gera sér grein
fyrir styrkleikum sínum
• Ráðgjöf um náms- og starfsval
• Undirbúa nemendur undir ﬂutning milli skólastiga

Laus er staða sérkennara fyrir Námsver og
umsjón með bekk á yngsta stigi.
Stóru- Vogaskóli er staðsettur í Sveitarfélaginu Vogum. Skólinn
er heildstæður með um 190 nemendum.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar.
Menntunarkröfur:
• Æskilegt er að umsækjendur haﬁ háskólamenntun á sínu sviði.
• Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 30.maí.

sími: 511 1144

Nánari upplýsingar veitir:
Svava Bogadóttir, skólastjóri Stóru-Vogaskóla í síma 440-6250
Umsóknir sendist á: svavaboga@vogar.is
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Saffran óskar eftir vaktstjórum í sal í
72% og 100% vinnu. Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
t
t
t
t
t
t

ÈSBF§BFMESJ
HØ§NBOOMFHTBNTLJQUJ
TOZSUJNFOOTLB
HFUBVOOJ§WFMVOEJSÈMBHJ
EVHOB§VS
GVMMLPNJOÓTMFOTLVLVOOÈUUB
¶TUBSöOVGFMMTUGVMM¢ÈUUUBLBÓTBM 
B§NBOOBWBLUJS B§WFSBÈCZSHVS
GZSJSTÓOVNWÚLUVNPHIBMEBVQQJ
KÈLW§VNTUBSGTBOEB
.KÚHTBNLFQQOJTIGMBVO

5FLJ§TLBMGSBNB§TUBSö§IFOUBSKBGOU
LPOVNTFNLÚSMVN6NTØLOBSFZ§VCMÚ§
FSB§öOOBÈVNTPLOGPPEDPJT
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS
)FSXJHBUWJOOB!GPPEDPJT

Fasstland auglýsir eftir bókara

Starfslýsing:
.¥Z[TIJ~SPITL[
)N[\MUUQVOIZ
4I]VI^QVV[T]Z
)TUMVVJ~SPITL[^MZSMNVQ
Hæfniskröfur:
/~òITUMVVJ~SPITL[öMSSQVO
:MaV[TIIN,3P]OJVIòQVI]ò[aVTMO
)ò^MZI\ITVIOTOO]Z
/~òITUMVV\T^]S]VVn\\I·[uZ[\ISTMOI-`KMT
;RnTN[\¥ò^QVV]JZOò
.ZIUZ[SIZIVLQ[SQX]TIO[P¥NVQWOVnS^¥UVQ
4QX]Zòy[IU[SQX\]U^Qò^Qò[SQX\I^QVQ
;IU[\IZN[P¥NVQyP~XQ
=U[~SVQZ[S]T][MVLI[\nsilja@fastland.is
=U[~SVIZNZM[\]ZMZ\QT28. maí
.I[\TIVLMZJ~SPITL[[\WNI[MU^MQ\QZPMQTLIZTI][VNaZQZNaZQZ\¥SQ
WOMQV[\ISTQVOIyZMS[\ZQ^IZòIVLQJ~SPITLTI]VIUnTnZ[]XXORZ
NZIU\TWOZMS[\ZIZZnòON

Höfðabakka 9
Sími 511 7005
Fax 511 7006
www.fastland.is
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VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ ÖFLUGRI
MANNESKJU TIL AÐ TAKA ÞÁTT
Í UPPBYGGINGU OG VEXTI
VERSLUNARINNAR OKKAR

Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Yfirlögregluþjónn
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Ísafjörður
Dýralæknir inn- og útflutningseftirlits Matvælastofnun
Reykjavík
Starfsmaður í ræstingu
Alþingi
Reykjavík
Kennari í eðlisfræði
Menntaskólinn við Sund
Reykjavík
Verkefnastjóri
Þróunarsamvinnustofnun Íslands Malaví
Sérfræðingur
Háskóli Íslands, Hagfræðistofnun Reykjavík
Sóknarprestur
Biskup Íslands
Bolungarvík
Sérþjónustuprestur
Biskup Íslands
Reykjavík
Prestur
Biskup Íslands
Höfn
Hjúkrunarfræðingar
LSH, móttökugeðdeild
Reykjavík
Birgðavörður
LSH, innkaupadeild
Reykjavík
Sérfræðilæknar
LSH, bráðasvið
Reykjavík
Sameindalíffræðingur
LSH, rannsóknastofa í meinafræði Reykjavík
Lífeindafræðingur
LSH, erfða- og sameindalæknisfr.d. Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
LSH, lungnadeild
Reykjavík
Tryggingafulltrúar
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Tryggingafulltrúi
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Aðstoðarskólameistari
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Reykjanesbær
Náms- og starfsráðgjafi
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Kennari í stærðfræði
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Skrifstofustarf
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Borgarnes
Starfsmaður í afgreiðslu og móttöku Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík
Textílkennari
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Reykjavík
Umsjónarmaður dreifnáms
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Hvammstangi

Nr.ávef
201205/075
201205/074
201205/073
201205/072
201205/071
201205/070
201205/069
201205/068
201205/067
201205/066
201205/065
201205/064
201205/063
201205/062
201205/061
201205/060
201205/059
201205/058
201205/057
201205/056
201205/055
201205/001
201205/054
201205/053

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á MEÐGÖNGU OG BRJÓSTAGJÖF?
LANGAR ÞIG AÐ VINNA Í LÍTILLI EN ÖRT VAXANDI VERSLUN?
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á TÆKIFÆRI TIL AÐ VAXA Í STARFI?
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á ÞVÍ AÐ REKA FYRIRTÆKI?
ERT ÞÚ MANNESKJAN SEM VIÐ LEITUM AÐ?
FJÖLBREYTT OG SKEMMTILEGT STARF
Vinnutími er 10-18 virka daga og einhverja laugardaga.
Allar nánari upplýsingar má finna á vefsíðu okkar

WWW.MKM.IS

Málið – veitingaþjónusta Háskólans í Reykjavík
óskar eftir að ráða til starfa matreiðslumann í fullt starf.
Málið leggur sérstaka áherslu á að bjóða hollan og
góðan mat á sanngjörnu verði. Mikil áhersla er lögð
á ferskt og óunnið hráefni og fjölbreytni í vöruframboði.
Málið er rekið samhliða veitingastaðnum Nauthól
og er samgangur og samvinna milli þessara staða
því mikill. Umsækjandi þarf að búa yfir þekkingu

og áhuga á heilsusamlegri matargerð, vera góður
í mannlegum samskiptum og frumlegur
í matargerð.

Nauthóll óskar eftir að ráða matreiðslumenn
og þjóna. Um er að ræða 100% stöðugildi og
hlutastörf. Æskilegt er að geta byrjað sem fyrst en
einnig skoðað þá sem geta hafið störf í haust.

Menningar- og ferðamálasvið
Umsókn og ferilskrá sendist á gudridur@nautholl.is
fyrir 25.maí nk.

Borgarbókavörður

Öllum umsóknum verður svarað
og farið með þær sem trúnaðarmál

Laus er til umsóknar staða borgarbókavarðar hjá Borgarbókasafni Reykjavíkur.
Borgarbókavörður stýrir Borgarbókasafni Reykjavíkur, sem starfar í samræmi við lög um almenningsbókasöfn
nr. 36/1997, yﬁrlýsingu UNESCO um almenningsbókasöfn frá 1994 og samþykktir safnsins um rekstur
þessarar upplýsinga- og menningarstofnunar fyrir almenning. Borgarbókasafn, sem starfrækt er á sex stöðum í
Reykjavík, er ein af menningarstofnunum Reykjavíkurborgar og heyrir undir Menningar- og ferðamálasvið
Reykjavíkurborgar.
Ábyrgðarsvið borgarbókavarðar:
• Ber ábyrgð á stjórnun, rekstri og stjórnsýslu safnsins.
• Undir verksvið heyra fjármál, starfsmannamál og framkvæmd ákvarðana menningar- og ferðamálaráðs og
borgaryﬁrvalda sem að safninu snúa.
• Borgarbókavörður skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir aðra faglega starfsemi þess.
Kröfur gerðar til umsækjenda:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starﬁ og er metin jafngild próﬁ í bókasafns- og upplýsingafræði.
• A.m.k. 5 ára stjórnunarreynsla, leiðtogahæﬁleikar og skipulagshæfni.
• Haldbær reynsla af áætlanagerð og rekstrarstjórnun.
• Góð þekking á menningarstarﬁ með áherslu á orðlistir.
• Þekking og reynsla af breytingastjórnun.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og skapandi starﬁ.
• Þekking á upplýsingatækni og hæfni til að leiða þróun Borgarbókasafns í nýmiðlun.
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
Næsti yﬁrmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála
hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn
Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér um framkvæmd borgarhátíða.

Langar þig að
vinna við að selja
ævintýraferðir?
Arctic Adventures leitar að sumarstarfsfólki í
söludeild. Gerðar eru kröfur um góða þekkingu
á Íslandi, gott vald á ensku og brennandi áhuga
á ævintýramennsku
Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar
línur um ykkur á jobs@adventures.is fyrir
24. maí.
Nánari upplýsingar á adventures.is/jobs

Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um
réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Menningar- og ferðamálaráð ræður í stöðuna að fenginni
tillögu sviðsstjóra.
Nánari upplýsingar veita: Sviðsstjóri svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og skrifstofustjóri rekstrar og fjármála
berglind.olafsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf eigi síðar en 1. september nk.
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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

adventures.is | + 354-562-7000
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Sölumaður/fasteignasali

Neptune ehf óskar eftir
stýrimanni og matsveini

Höfuðborg fasteignamiðlun leitar að sölufólki.
Viðkomandi þarf að vera duglegur, sjálfstæður og
stunda vönduð vinnubrögð.

Neptune ehf gerir út og rekur tvö rannsóknarskip frá Akureyri,
Poseidon EA-303 og Neptune EA-41. Til starfa óskast
stýrimaður og matsveinn til aﬂeysinga, með hugsanlega fastráðningu. Alþjóðaskírteinis er kraﬁst sem og ARPA réttinda og
æskilegt að viðkomandi sé með DP réttindi. Enskukunnátta er
skilyrði. Viðkomandi þurfa að geta haﬁð störf ﬂjótlega.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sölu
fasteigna og óskum við sérstaklega eftir umsóknum
frá aðilum með löggildingu.

Umsóknir og beiðni um frekari upplýsingar sendist á netfangið:
svanberg.snorrason@neptune.is

hofudborg@hofudborg.is

Sálfræðingur
SÁÁ óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa. Reynsla
af störfum með börn og unglinga ásamt áfengis- og
vímuefnamálum æskileg.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir ásamt ferilskrár sendist á :

Frekari upplýsingar veitir: Lárus Blöndal sálfræðingur
SÁÁ símar 530 7611 og 897 1948 netfang larus@saa.is
Eiginhandarumsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103
Reykjavík merktar „Sálfræðingur 2012“ fyrir 1. júní n.k

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488

Styrkir

Ráðningarþjónusta

Námsstyrkir
Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir til umsóknar styrki úr
Starfsmenntunarsjóði ungra kvenna fyrir skólaárið 2012-2013.
Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum
konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á námslánum, til að aﬂa
sér aukinnar menntunar.
Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum, sem hægt er
að fá í versluninni Thorvaldsensbasar, Austurstræti 4, alla virka
daga milli kl. 09:00 og 18:00.
Fyrirspurnir má senda á netfang bandalagsins:
bandalag@simnet.is
Sjá einnig Facebooksíðu: Bandalag kvenna í Reykjavík.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 14. júní 2012 til Bandalags
kvenna í Reykjavík
Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar “Námsstyrkir”

MENNTUNARSJÓÐUR
Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur

Sölumaður

Heildverslun á sviði matvæla og hreinlætisvara óskar eftir að ráða öflugan
sölumann á fyrirtækjasvið. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Heimsóknir í fyrirtæki,stofnanir og mötuneyti

· Góð almenn tölvukunnátta

· Áætlanagerð

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Undirbúningur og eftirfylgni

· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á vörum til
matvöruverslana, lyfjabúða, veitingahúsa og mötuneyta.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur. Sjóðnum er ætlað að styrkja efnalitlar
konur til náms.*
Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu
2012-2013.
Hægt er að sækja um styrk vegna náms hjá viðurkenndri stofnun
sem veitir fagréttindi, starfsréttindi eða prófgráðu, s.s. stúdentseða háskólapróf.
Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu
hámarki) bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda kleyft
að stunda og ljúka námi.
Umsóknarfrestur rennur út 30. júní 2012.
Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2 ára
- tekjuáætlun 2012
- staðfesting á námsvist
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari upplýsingar
eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef Mæðrastyrksnefndar:
www.maedur.is
Gögn sem fylgja þurfa með umsóknareyðublaðinu:
- staðfesting á námsvist hjá menntastofnuninni,
- skattaskýrsla síðustu tveggja ára
- yﬁrlit yﬁr áætlaðar tekjur 2012.
- Yﬁrlýsing um að umsækjandi fái ekki aðra styrki
vegna námsins.
*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja tekjulitlar konur til náms.

Menningar- og ferðamálasvið

Verkefnastjóri Viðeyjar
Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra Viðeyjar á skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar.
Starfssvið: Umsjón og eftirfylgni með starfssemi og rekstri í Viðey. Í því felst meðal annars; eftirlit með eignum
Reykjavíkurborgar í Viðey, undirbúningur, skipulagning, kynning og framkvæmd þeirra viðburða sem Reykjavíkurborg
stendur að í Viðey. Samráð og samvinna við þá fjölmörgu aðila sem koma að starfsemi í Viðey.
Starﬁð krefst:
• Háskólamenntunar og a.m.k. tveggja ára starfsreynslu sem nýtist í starﬁ.
• Mikillar færni í íslensku og ensku, talaðri og ritaðri. Gott vald á þriðja tungumáli er kostur.
• Frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum, góðra skipulagshæﬁleika auk hugmyndaauðgi.
• Reynslu af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Góðrar almennrar tölvukunnáttu, s.s. þekkingu á Word og Excel.
• Getu til að vinna undir álagi og geta sinnt mörgum viðfangsefnum í einu.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og ríkrar þjónustulundar.
• Sveigjanleika þar eð vinnutíminn getur verið óreglulegur.
Vakin er athygli á að starﬁð er mjög fjölbreytt og getur kraﬁst umsjónar með verklegum framkvæmdum, m.a. vegna
umsjónar með eignum Reykjavíkurborgar í Viðey. Viðkomandi verður að geta verið talsmaður verkefna í fjölmiðlum og
þarf því að eiga gott með að koma fram opinberlega. Áhersla er lögð á frumkvæði, metnað og jákvæðni.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt starf
og þarf viðkomandi að geta haﬁð störf sem fyrst, en eigi síðar en 15. júlí n.k.
Nánari upplýsingar veitir: Berglind Ólafsdóttir berglind.olafsdottir@reykjavik.is skrifstofustjóri rekstrar og fjármála. Vakin
er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar sem er að ﬁnna á www.rvk.is.

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra
menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn
Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér um framkvæmd ýmissa stórra hátíða.
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Útboð

Til leigu

Til leigu
verslunarhúsnæði við Laugaveg
Upplýsingar í síma 869 9293 eða á aldan@internet.is

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:

Fasteignir

• Fellahverﬁ umhverﬁsbætur.
Þórufell - Kötlufell 2. áfangi – Útboð nr. 12836.

*** Af sérstökum ástæðum fæst þessi staður á
aðeins 4,9 miljónir***

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

Gylﬁ Þór Gylfason
s. 7704040
gylﬁ@domusnova.is

NareeThai er Thailenskur veitingastaður í fallegu 100
ára húsi við Frakkastíg 12 í Reykjavík. Staðurinn er
með sæti fyrir 50 manns, hlýlegur með ekta thailensku andrúmslofti. Staðurinn er í leiguhúsnæði þar
sem leigan er hagstæð. Sjá nánar á heimasíðu
http://www.nareethai.is/ þar má líta 360 gráðu
myndir. Húsbúnaður er í eigu leigusala að hluta.
upplysingar veitir Gylﬁ s. 7704040 eða
gylﬁ@domusnova.is

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg og Mosfellsbæ
• Stofnstígur meðfram Vesturlandsvegi 2. áfangi
Hamrahlíð – Hallar. Útboð12834

Atvinnutækifæri

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

Viltu vera þinn eiginn herra og þú getur byrjað strax ?

Íssala , Boozt, Grill
Um er að ræða Söluturninn Skara sem selur ís boozt
og grill, frábær staðsetning við World class , sundlaug
Seltjarnarnes og svæði Gróttu standa við söluskálann.
Besti tíminn er framundann. Um er að ræða eignina
sjálfa enginn rekstur er í dag þarna og því hægt að byrja
strax. Allar frekari upplýsingar veitir Gylﬁ s. 7704040
eða gylﬁ@domusnova.is
Gylﬁ Þór Gylfason
s. 7704040
gylﬁ@domusnova.is

sími: 511 1144
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Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

IG6JHI;6HI:><C6H6A6
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VESTURÁS 2 VIÐ EYRARVATN í HVALFJARÐARSVEIT

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Helgafell við Eyjafjörð

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Paradís sumar sem vetur skammt frá Akureyri

Veitingastaðurinn

Á næstu grösum
Til sölu þessi rótgróni veitingastaður við Laugaveginn. Staðurinn
er í um 150 fm. húsnæði og skiptist í glæsilegan veitingasal með
sætum fyrir um 50 manns. Innaf veitingasal eru eldhús með
tækjum og tólum, starfsmannaaðstaða, salerni o.ﬂ. Samhliða
sölu veitingastaðarins er gert ráð fyrir að kaupandi rekstrarins
geri langtímaleigusamning um húsnæðið sem staðurinn er
rekinn í. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Fallegt og fullbúið sumarhús á góðum stað í landi Kambshóls í Hvalfjarðarsveit, á móti Vatnaskógi. Húsið er skráð hjá FMR 48,1 fm síðan er að
auki ris sem er ca. 15- 20 fm að gólfﬂeti sem er notað sem svefnloft í dag.
Húsið skiptist í forstofu-hol-tvö herbergi-baðherbergi-stofa-eldhús (opið í
stofuna) og ris. Góð verönd við húsið. Spónaparket á gólﬁ, fínar skápar,
góð eldhúsinnrétting, sturta í baðherberginu, kamína í stofunni. Fallegt
útsýni yﬁr Eyrarvatn (beint móti Vatnaskógi) og víðar, skjólgóður gróður við
húsið, fánastöng, ræktuð lóð að hluta, lítil tjörn og marg ﬂeira.
Virkilega gott hús sem hægt er að mæla með. Stutt í sundlaug, stutt í veiði.
Ekkert áhvílandi. Verð 12,9 milljónir.
Nánari upplýsingar og myndir:
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/218472/

Asparholt 8 Álftanes
Opið hús sunnudaginn frá kl 14:00 til 14:30

Um er að ræða glæsilegt og einkar vandað einbýlishús sem stendur
á 3,3 ha. eignarlandi í rétt um 10 min. Akstursfjarlægð frá Akureyri.
Húsið stendur niður við sjó og er umhverfið afar fallegt. Mögulegt
er að byggja fleiri hús á jörðinni. Húsið er 167,9 fm. að stærð og er
fjögurra herbergja og afar rúmgott og hlýlegt. Innbú og tæki fylgja
og getur húsið verið afhent með stuttum fyrirvara og því tilbúið til
notkunar. Sjón er sögu ríkari.
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FÆST Á YFIRTÖKU - Fallegt og vandað 180 fm
endaraðhús á tveimur hæðum. Húsið er mjög
vel staðsett, örstutt er í skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttahús. Stór
timburverönd og vandaðar innréttingar. Verð 46,3 milljónir.
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali hjá Eignamiðlun
tekur á móti fólki. S: 824-9098

Stormur SH-177 (1321)
Dragnótabáturinn Stormur SH-177 var
smíðaður í Vestnes, Noregi 1968. ML:
33,86m, BR: 6,4m. Aðalvél skipsins er
Caterpillar 705HÖ, 526kW 4/1988 árg.
Skipið er útbúið á dragnótveiðar. Í skipinu
eru tog/dragnótavindur, dragnótatromla,
bómulyftivinda, bómuvinda og gilsvinda.
Helsti tækjbúnaður er: Radar, Plotter, VHF,
Gyroáttaviti, Dýptarmælir ofl. Skipið hefur
verið mikið endurnýjað árið var 1998 var
það lengt, yfirbyggðt árið 1989, aðalvél var
tekin upp frá grunni árið 2011, ljósavél tekin
upp frá grunni 2010-2011, glussalagnir voru
endurnýjaðar af stærstum hluta 2011-2012 og
forðatankur endurnýjaður 2010-2011.

www.vidskiptahusid.is
sími 566 8800
Nanna Ósk ÞH-333 (2379)

Siggi Villi ÞH-110 (6035)

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1999. ML:
9,89m, BR: 3,46m. Aðalvél bátsins er Cummins 10/1999
254HÖ, keyrð tæpar 8.000 stundir. Báturinn er útbúinn
til netaveiða með spil frá Sjóvélum, en án niðurleggjara.
Allar lagnir fyrir línuspil og færarúllur eru til staðar. Helsti
tækjabúnaður bátsins er : JRC 800 plotter og Sea Trek
sjálfstýring. Grásleppuleyfi getur fylgt.

Hrólfur Einarsson ÍS-255 (2690)

Báturinn var smíðaður á Akureyri árið 1979. ML: 8,9m,
BR: 2,56m. Aðalvél bátsins er Ford Mermaid 115 hp.
Báturinn er útbúinn á neta- og handfæraveiðar, fylgja
með 4 ársgamlar sænskar handfærarúllur. Helsti
tækjabúnaður bátsins er : 2x plotter þar af annar nýr og
ný talstöð. Nýr startari og það var skipt um alternator árið
2011. Getur fylgt með grásleppuleyfi.

Seigur/ Strandveiðarbátur

Erum með til sölu nýsmíði strandveiðar frá Seiglu á Siglufirði.
ML: 7,5m, BR: 2,53m, D:1,33m. Aðalvél bátsins er Volvo Penta
3L 170HÖ. Rafmann 12v og 24v webasto miðstöð. Tækjabúnaður bátsins er: Radar: Garmin GMR 18HD. Dýptarmælir:
Garmin GDS 22.Botnstykki: Airmar B 258, Talstöð:Garmin VHF
200i, AIS:Garmin AIS 600,Sjálfstýring Garmin GHP 10 Autopilot.

Hólsvík ÞH-111 ( 6366)

Helga Sæm ÞH-76 (6945)

Báturinn var smíðaður í Noregi árið 1982. ML: 9,96m, BR:
2,65m. Aðalvél bátsins er Yanmar 1998 árg. Báturinn er
útbúinn á handfæra- og netaveiðar. Grásleppuleyfi getur fylgt.

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1987. ML:10,6m,
BR: 3,23m. Aðalvél bátsins er FM 2011 140 HÖ. Báturinn
er vel útbúinn til netaveiða. Báturinn er útbúinn með
nýjum plotter og nýlegum dýptarmæli.

Sævar KE-15 (1587)

Sjöfn EA-142 (1848)

Kraka EA-59 (6648)

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 2005. ML: 12,3m,
BR: 3,75m. Aðalvél bátsins er Yanmar 750 hp 2005.
Báturinn er útbúinn á línuveiðar og honum getur fylgt
Mustard línubeitningarvél, uppstokkari og rekkakerfi.
Helsti tækjabúnaður bátsins er: Dýptarmælir, Sjálfstýring,
GPS, Siglingatölva, Radar, Talstöð og AIS.

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1985. ML: 7.98m,
BR: 2,56m. Aðalvél bátsins er Volvo Penta 118kw, 1992
árg. Keyrð um 2000 tíma hældrif. Báturinn er útbúinn
á handfæraveiðar. Helstu tækjabúnaður er talstöð AIS:
Standard Herizon Gx1 100 E árgerð 2011, Radar: Koden
MD 3000 Dýptamælir: Hondex HE 705 GPS (plotter)
Trimble 2 DNG 12 volta.

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1981. ML: 14,9m,
BR: 3,83m. Aðalvél bátsins er Volvo Penta 1/1992 238HÖ
175kW Vélin er keyrð um 9.300 tíma en í henni er ný
túrbína, nýr alternator og nýtt rafmagn í töflu. Báturinn
er útbúinn til netaveiða með niðurleggjara og netaspili.
Helsti tækjaútbúnaður bátsins er: Icom talstöð, Jrc
VS800 plotter, Simrad radar 12 míl, sjálfstýring og góður
dýptarmælir.

Báturinn var smíðaður á Seyðisfirði árið 1987. ML: 14,78m, BR:
3,61m. Aðalvél bátsins er Cummins 302kw, 411hö keyrð 1.800
klst. 2007 árg. Báturinn er útbúinn á Neta- og Dragnótaveiðar
með netaspili, niðurleggjara, dragnótaspili, afdragara og netaborði. Veiðafæri bátsins eru um 100 felld net, um 250 netateina,
þrjár snurvoður, baugjur, belgir og drekar. Báturinn var tekinn
í gegn árið 2007 þar sem hann var mikið endurnýjaður t.d. var
skipt um vél, skrúfu og gír, glussakerfið, og mikið endurnýjað
í brú. Helsti tækjabúnaður bátsins er: GPS, dýptarmælir, radar,
sjálfstýring, VHF. Þetta er mikið endurnýjaður og góður bátur.
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

LANGHOLTSVEGUR 12 EINBÝLI - TVÍBÝLI
- OPIÐ HÚS Í DAG
Sigurður Fannar
Sölumaður
GSM: 897 5930
siggifannar@husin.is

Vallargata 32 Sandgerði

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Sumarhús við Skorradalsvatn
OPIÐ HÚS - Sunnudaginn 20. maí frá kl 15:00-16:00

Mjög gott og vel við haldið 227,3
fm fm einbýlis-/tvíbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er kjallari og miðhæð
ásamt rislofti. Á miðhæð eru stórar
skiptanlegar stofur, gott svefnherbergi, baðherbergi og eldhús með útgangi á lóð. Í risi er stór geymsla,
en unnt væri að innrétta risið að hluta. Í kjallara er sér 2ja herbergja
íbúð auk sameigings þvottahúss o.ﬂ. Húsinu hefur verið vel viðhaldið,
garður er gróinn og fallegur. Heitur pottur og steypt útigrill. Góð staðsetning, rólegt umhverﬁ. HÚSIÐ ER TIL SÝNIS Í DAG,LAUGARDAG
MILLI KL. 14:00 OG 15:30
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Glæsilegt 83.7m2 sumarhús á frábærum útsýnisstað við Skorradalsvatn. Þetta er hús fyrir vandláta. Allur búnaður og húsgögn
fylgja. (Sjá lýsingu á vefnum www.fasteignir.is )
Verð: 29.9 mkr. Laus við kaupsamning.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

HÁTÚN 35, RVÍK
- OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG

Gullfallegt og vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað í lokaðri
götu. Húsið er laust strax. Fjögur svefnherbergi. 60 fm bílskúr.
Fallegur garður. Hér er stutt í skóla og leikskóla. Einn stærsti
vinnustaður landsins, Flugstöðin í nokkra mínútna fjarlægð.
Hagstætt verð 24 millj. Skipti möguleg á ódýrari eign.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason
fasteignasli S- 895 3000.-

Fallegt 253 fm einbýlishús, kjallari, hæð og ris ásamt bílskúr
á góðum stað í Túnunum. Á
miðhæð eru saml. stofur með
arni, herbergi og eldhús. Í risi
eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara eru 2 svefnherb. baðherb. og eldhús auk þvottahúss
o.ﬂ. Innangengt í ﬂísal. bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum. Húsið er
mikið endurnýjað bæði að utan og innan.
EIGANDI SÝNIR HÚSIÐ Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 14:00 OG
16:00

25,9

Miðhús - 112 RVK

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

Save the Children á Íslandi

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Kristján

Lárus - 823-5050

Þorgeir - 696-6580

Heiða - 666-0060

Rósa M - 893-7969

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Sölufulltrúi / Viðskiptafr.

Sölufulltrúi / Innanhússhönn.

Sölufulltrúi

Svölutjörn - 260 REY

Hraunbær 20 - 110 RVK

Vel skipulögð 3ja - 4ra herbergja
93,8fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar
svalir til suðausturs. Stutt í alla þjónustu. Íbúð
fyrir alla aldurshópa. Friðsælt samfélag.
Opið hús sunnudaginn 20. maí kl 15:00 - 15:30
Nánari uppl. veitir Rósa M. í síma 893-7969

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

Ásett verð 8 millj
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Gullsmári 5 - 201 KÓP

HÚ

18,9

Björt og vel skipulögð þriggja
herbergja 95,6 fm íbúð á besta stað í Hraunbæ.
Útsýni til austurs og vesturs. Barnvænt
umhverfi. Stutt í alla þjónustu.
Opið hús sunnudaginn 20. maí kl 14:00 - 14:30
Nánari uppl. veitir Rósa M. í síma 893-7969

Lyngmóar - 210 GBR

Grundarsmári - 201 KÓP

20,0

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efri
hæð í vönduðu fjórbýlishúsi. Stór geymsla með
glugga sem hægt væri að nota sem þriðja
herbergið. Rúmgóðar svalir útaf samliggjandi
eldhúsi og stofu. Áhvílandi 19,4 frá ÍLS
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Tilb.

Fallegt 325,9fm einbýli með sérlega
góðu útsýni. Tvær íbúðir eru í húsinu, lokað á
milli hæðanna en möguleiki að opna á milli.
Íbúðarhlutinn 251,9 fm, bílskúrinn 37 fm og
geymsla undir bílskúr 37 fm. Bókið skoðun.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Erum með kaupendur að eftirfarandi eignum...
... Hæð/Rað/Parhús í Kópavogi, 3-5 svefnherbergi. Max 45 millj.

Upplýsingar veitir Þorgeir í síma 696-6580
... 4ra - 5 herbergja íbúð í kópavogi
... Einbýli/Rað/Par, lágmark 4 svefnherbergi. Max 70 millj.

52,9

210,2 fm fjölskylduhús í grónu
hverfi í Grafarvoginum. Sérstæður bílskúr,
fallegur garður í góðri rækt. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi.

Möguleiki á að setja eina/tvær eignir uppí
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

17,5

Snyrtileg og vel skipulögð tveggja
herbergja 62,5fm íbúð á frábærum stað í
Garðabæ. Opið eldhús, stórt baðherbergi,
rúmgótt hjónaherbergi og stórar svalir.
Bókið skoðun.
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Upplýsingar veitir Heiða í síma 666-0060
... Sér hæð (helst jarðhæð) eða sérbýli í Garðabæ
... 3ja - 4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði (50+)

Upplýsingar veitir Rósa Margrét í síma 893-7969

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Sumarbústaðir - Suðurland

Kiðjaberg - Frábært útsýni

Þóroddsstaðir - Frábært verð !

Sumarhús - Vaðnesi

Sumarbústaðir - Vesturland
Eyrarskógur eignarlóð

ÓSKA EFTIR
Fyrir fjársterkann aðila,
nútímalegt sumarhús 80150 fm á suðurlandi.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús á 6670 fm eignarlandi í landi Vaðness. 95
fm að stærð og afhendist fullbúin að utan og rúmlega
fokheld að innan. Gert ráð f. þremur svefnherbergjum
Rotþró er komin. V. 22 m. Uppl Jón Rafn S: 695-5520
Sumarhús Kóngsvegi - Eignarland

Gott sumarhús á 5.250 fm eignarlandi við Kóngsveg
í Grímsnesi. Stórir sólpallar og mikill trjágróður. Einstök staðsetning í enda á götu. ca. 40 mín akstur frá
Reykjavík.Verð 11.5 m uppl. Sigþór S: 899 9787
Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur
Landeyjum

Eitt glæsilegasta sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur
kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti. Eignin er
220 fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi
með tengi f. þvottavél, Stofa og eldhús eru í stóru opnu
rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni. V. 36 mill.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Grímsnes - Ásgarðsland. Stórglæsilegt
heilsárshús á 2,4 ha eignarlandi við
Búrfellslæk.

Nýtt vandað og einstakl.glæsil. 113 fm hús á einni
hæð ásamt 18 fm gestahúsi og 10 fm geymslu, 2,4
ha, eignarland (tvær lóðir), fallegt útsýni, sérsmíðaðar
innréttingar, steyptar plötur m.gólfhita, hitaveita, heitur
pottur, útisturtu (250 fm pallar), 3 svefnherb, kamína,
stórglæsil. eldhús og margt ﬂeira. Einstök eign á ﬂottum
stað, 40 mín frá Rvk. Verð 49,5 m. Uppl. veitir Ingólfur
Giss. lg.fs. 896-5222.
Flúðir - Heiðabyggð. Heilsársbústaður frábært útsýni.

Höfum tekið í sölu vel byggt 51,5 fm sumarhús við
Kanastaði í Austur Landeyjum. Húsið skiptist í stofu,
eldhús, tvö herb., baðherbergi og útigeymslu. Verönd
er við húsið. Þetta er upplagt tækifæri fyrir þá sem vilja
vera út af fyrir sig, eða áhugafólk um hesta eða trjárækt.
Verð 10 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Heklubyggð v/Galtalæk Árbakkalóð

80 fm sumarhús í góðu ástandi. Eignin er norðan
Svínavatns og í 10 mínútna ökufæri við Laugarvatn. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Tvær stórar stofur ásamt eldhúsi.
Pallur fyrir framan og til hliðar v. hús. 7400 fm lóð. V.
12,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Grímsnes - Hraunborgir. Fallegt hús-fallegur
staður.

Mjög gott 42 fm sumarhús vel staðsett í landi Hraunborga Grímsnesi. Stofa, eldhúskrókur,baðherbergi,
svefnherbergi og rúmg.svefnloft. Mjög góður pallur
kringum húsið m. góðri skjólgirðingu og grillaðstöðu.
Innbú fylgir. Uppl Jón Rafn S: 695-5520,

Mikil sala

Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Tvö
svefnherbergi og tvö svefnloft..Heitur pottur Húsið er
vandað og allur frágangur góður. Staðsetning er mjög
góð í náttúrulegu birkikjarri og mikið útsýni Einungis
er um 40mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og stutt í
veiði. V 17,3m Sigþór S: 899 9787

Sumarhús Grímsnesi í
skiptum fyrir 3ja herbergja
íbúð í Grafarv.
Uppl. Ellert S: 893-4477
Sumarhúsalóðir - Vesturland

Vatnsendahlíð - Skorradalur

Galtarholt - Hjólhýsabyggð

Vel staðsett lóð með útsýni yﬁr vatnið. Samþykkt hefur
verið að byggja tæplega 75 fm sumarhús á lóðinni. En
eignin er afhent fokheld til kaupanda. Þrjú svefnherb.
Stór stofa með útsýnigluggum er snúa út að vatni, V. 12,5
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Góð fjárfesting í skipulögðu hjólhýsahverﬁ stutt
frá Borgarnesi. Jörðin er um 20 hektarar að stærð.
Skipulagt hefur nýtt svæði fyrir 115 hjólhýsi en fyrir eru
38 hjólhýsi á svæðið sem er fyrir austan nýja svæðisins.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Glæsilegt

Sumarhúsalóðir - Arnarstapa

skoðum allar helgar !
Uppl. Jón Rafn hjá
Valhöll
S: 695-5520
Sigþór hjá Valhöll í
S: 899-9787

Nýkomin 54 fm sumar/heilsársbústaður á fallegum
útsýnisstað í Syðra-Langholti, rétt suður af Flúðum. 3
svefnherb., svefnloft, rafmagn, hitaveita og heitur pottur,
Glæsil.útsýni. Skuldlaus. Ásett verð 14,9 m. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222.

88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með
frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir Heitt og kalt
vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með öllum
húsgögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús með
rúmi. V. 24,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.
Sumarhús - Hallkelshólar

Sumarhúsalóðir í landi Raðhóla Arnarstapa við
Brókarvatn. Sumarbústaðasvæðið er mjög fallegt og
með fjölbreyttu landslagi. M.a. vatnsbakkalóðir, stærðir
frá 5000 fm. Góð verð og sveigjanleg greiðslukjör.
Skorradalur - Indriðastaðir.

Sölvaslóð - Snæfellsnes
Hallkelshólar - 1 ha eignarland

Nýlegt 64 fm. heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð
á árbakka við Eystri Rangá. Tvö svefnherbergi auk
svefnlofts, rúmgóð björt stofa með mikilli lofthæð og
fallegri kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu
skápaplásssi,Húsið er parkelagt og steypt gólfplata og
gólfhiti. Sólpallur með tveimur hliðum. V. 14.9 Uppl.
Sigþór s:899 9787
Stangarbraut - Öndverðarnesi 23

Stórglæsilegt heilsárshús. Góð áhvílandi lán ca. 11.0 m
millj.Húsið er 60,5 fm og byggt á steyptri plötu og með
hita í gólfum. Tvö góð svefnherbergi, Óskað er tilboða
í eignina. Nánari upplýsingar: Sigþór 899 9787 sb@
valholl.is
Ásgarðsland - Eignarland

80,7 fm ásamt 24,9 fm gestahús. Húsið afhendist annð
hvort á byggingarstigi eða fullbúið. Steypt plata m
gólfhita og búið að einangra og plasta loft og útveggi.
Rafmagn komið í hús. Rotþró komin. Verð í núverandi
ástandi 22,9 fullbúinn 29 miljónir. Uppl. Ellert S:
893-4477
Glæsilegt nýl.heilsárshús í Helludal vestan
við Geysi.

Glæsilegt 86 fm sumarhús á steyptum sökkli. Hiti í gólﬁ.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi þar sem gert
er ráð fyrir þvottavél og þurrkara. Afar fagmannlega
byggt hús á frábærum stað. V. 24,9 millj. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520.
Sumarhús - Þrastarskógar

Stórglæsilegt 156 fm heilsárshús á 1 hektara landi. Stofa
og eldhús í stóru opnu rými. Eldhús með vandaðri
innréttingu frá Kvikk og granít á borðum. Þrjú svefnherbergi Gólfhiti V. 36 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Klausturhólar steyptur kjallari og steypt
plata

Höfum til sölu steypatan kjallara ásamt steyptri plötu
á 1-hektara eignarlóð við Klausturhóla, rétt við Borg
í Grímsnesi. Tilbúið til að byggja 50 fm sumarhús
á. Kjallarin er með 2m lofthæð, gluggar og hurð. 15
mahony gluggar og 2 hurðir fylgja. Verð 5,9 milj, Uppl.
veitir Heiðar í s: 693-3356
Sumarhús - Í grennd við Laugarvatn

Nýkomið í einkasölu glæsil. 97 fm sumar/heilsárshús,
hæð+ris ásamt stórri verönd á 3 vegu. Hitaveita og
rafmagn. Eignarland, örstutt í Geysi, Gullfoss, golf, mikla
skórækt og heillandi gönguleiðir. Verð 21,9 m. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222.

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm
eignarlandi umvaﬁnn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn.
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með
sturtu. Eldhús m. fallegri innréttingu. Útgengt frá stofu
á yﬁr 100 fm pall umhverﬁs bústað. 9 fm útigeymsla V.
16,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús í landi Lækjarhvamms. Eignin er á 1755 fm
eignarlandi Eignin skiptist í rúmgóða stofu og eldhús.
Tvö svefnherbergi. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegt 67 fm heilsárshús við Arnarstapa á steyptum
grunni. Skipti á eign í Grafarvogi eða Hafnarﬁrði
kemur til greina (taka upp í eða skipta upp í). Tvö
svefnherbergi ásamt 20 fm svefnlofti og 14 fm gestahús
til viðbótar. Stór stofa og eldhús. V. 20 M. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Lóð og púði undir 86 fm sumarhús að Stráksmýri nr. 7
í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn. Lóðin er 2834
fm leigulóð í fallegu kjarrivöxnu umhverﬁ skammt frá
vatninu. Byggingarhæf strax. Ásett verð 2,9 m. / tilboð.
Skipti mögul. á fellihýsi/tjaldvagni.

Sumarhúsalóðir - Suðurland

Sumarhús - Húsafell

Sumarhúsalóðir - Vaðnesi

Fallegt sumarhús m. innbúi m.a. nýjar sængur, amerísk
rúm o.ﬂ. Tvö svefnherbergi annað m. geymslulofti.
Stofa og eldhús í opnu rými með tveimur ísskápum.
Baðherbergi m. sturtuklefa m. nuddi og gufu. Heitur
pottur. Kalt og heitt vatn. Einstakt tækifæri !. Verð
aðeins 9,9 M. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Erum með nokkrar mjög vel staðsettar eignarlóðir í
Vaðnesi. V. 3,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Sumarhúsalóð - Apavatn

Skorradalur - Fitjahlíð

Gott 50f m hús innst í Skorradal, þrjú svefnherbergi og
svefnloft. Mikill birkiskógur og útsýni út á Skorradalsvatnið. Uppl. Sigþór 899 9787

Eignarlóð við Apavatn. Ein best staðsetta lóðin í landi
Vatnsholts, lóðin er jaðarlóð efst í landinu suð- austan
við Apavatnið og með miklu útsýni. Lóðin er í grónum
móum og er víðsýnt frá henni og er útsýni yﬁr Apavatnið
og til fjalla mjög fallegt. V. 1,8 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Nýr og byltingarkenndurr
fasteignavefur
Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.
Gríðarlega öflug
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.
Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

www.

.is
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Chevrolet Equinox,árg.2005,ek.120
þús.185hö, leður,álf,toppl.,gylltur. Verð
1.790 þús. s. 895-4565

Peugiot 206 árg. 99. Ný headpakkning,
ný tímareim, þarnast minniháttar
lagfæringar. Smá dæld hægra megin
við húdd. Vél í toppstandi. Góður bíll f.
laghennta. Tilboð óskast. S. 844 6526

Ford Mustang blæju til sölu árg. ‘05.
Ek. 40 þús. Verð: Tilboð! 2.3 mil. S:
896 1974.
Til sölu vel með farinn Volvo S40, ekinn
175.000. Vél 2l. Nýleg tímareim. Nýir
bremsudiskar og klossar. Tilboðsverð
kr. 550.000 Upplýsingar í s. 897 1565

NISSAN PATROL 2,8 L. TD ELEGANCE
‘35 breyttur, Árg. 2000 til sölu. Verð
1.350 S: 820-3087

Toyota Corolla, 97, nýsk. ek. 196 þ.
Sparibaukur, Tilboð óskast. S. 899
2060/499 2072
Kia Sportage. Breyttur á 31”, fylgir 30”
á álfelgum, dráttarkrókur, 2,0l vél, ssk,
árg.’96. Ek aðeins 147þús km. Reyklaus
frá upphafi. S. 899 2276.
Ford Focus Station, árg. 2000. Ek. 170
þ. Yfirfarnar bremsur, nýleg tímareim,
skoðaður 2013, sumar/vetrardekk. Verð
300 þ. S:892 6131.

Honda Jazz árg. 2006 Ekinn 29 þ.
Km Bensín, sjálfssk. Verð 1490.000 S:
896 4040.

BMW M5 E60. 07/2005, ekinn
136 Þ.km, sjálfskiptur, leður, ofl.
ofl.
Tilboðsverð
6.500.000stgr.
Raðnr.117378 á www.hofdahollin.is
fullt af myndum og svo er bíllinn í fína
salnum okkar!

VW Transporter 2001 ek. 164þ. Verð
620þ. S:824-3301.

Til sölu Landrover Descovery, 38”
breyttur. lækkuð drifhlutföll, spil, ný
kúppling og vél. Bíll hlaðin aukahlutum.
árg. 97. S. 869 5266

0-250 þús.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
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.

Til sölu Mazda 3 árg 2006. Ek. 133 þkm.
1,6 l beinsk. Sk ‘13, álfelgur, góð dekk,
góð negld vetrardekk með koppum
fylgja. Verð 950 þ. stgr. Engin skipti.
Uppl. 617-6471

Til sölu Toyota LC 120 vx. 33” disel,
toppl. leður ofl. ek. 220 þkm. V. 2.600.
stgr. S. 861 4744

VW Bora árg. ‘03. ek. 80 þ. sjálfsk.
Sumar- og vetrardekk á felgum.
Toppviðhald. Ásett verð 899 þ. Símar:
896 1931 eða 554 5391.

Sparigrís á 250þús!

VW POLO 1,4 árg’98 ek.106 þús,5
dyra,beinskiptur,álfelgur á góðum
dekkjum annar dekkjagangur fylgir á
felgum verð 250 þús stgr. s.841 8955

Til sölu Citroen Berlingo 2003 Ek 170þ
mikið endrnýjaður. Nýskoðaður. Uppl í
síma 895-6878.

Sjálfskiptur!

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og
skoðaðu,

NISSAN ALMERA árg’98 ek.170
þús,sjálfskiptur,skoðaður 2013,álfelgur,
tímakeðja, góður og þéttur bíll! fæst á
250 þús! 841 8955

250-499 þús.
Lexus IS350 Luxury 2007 árg. Ekinn 58þ.
307hö, sjálfsk, leðursæti með hita og
kulda, topplúga, bluetooth, snertiskjár,
fjarlægðarskynjarar, bakkmyndavél
ofl. Áhvílandi 3,5m. Staðgreitt 4,5m.
Myndir á x5.is, s.8982001

LEXUS RX300. Árg. 3/2004, ek. 138
Þ.KM, bensín, sjálfsk. Leður, krókur,
Xenon ljós omfl, ný heilsársdekk, Mjög
flottur bíll í topp standi, Ásett verð
2.690.000. Rnr.117508. Er á staðnum.

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

VW Bora árg. ‘99, ek. 220 þús., nýleg
tímareim, 5g, bs, sko ‘13. Tilboð 330
þús. S. 659 3459.
Toyota Corolla ‘98 ek. 160 þ. skoð. 13
sjálfsk. CD, 4 dyra. Tilboð 330 þ. Lítur
vel út. Uppl. í s. 777 9200.

FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR.
Mitsubishi Lancer skoð. 13. Ek. 165 þ.
Sumar- og nagladekk fylgja. Verð 200
þ. Uppl. í s. 696 0404

Bílar til sölu
Subaru Forester Árgerð 2007 Ekinn
aðeins 20.300 km. Dráttarbeisli og
upphækkaður. Gott eintak, einn
eigandi S. 857-2900

Toyota Corolla 2005 beinsk. ek. 125þ
nýsk. 13. Vel með farinn reyklaus bíll.
Verð 1.090 þús. S: 698 9699

Góður fjölskyldubíll 7
manna.

Til sölu Nissan King Cab. árg. 2003.
2.5d. beinsk. ekinn 248.þ.km Ný vél í
bílnum. verð 1190.þús. uppl. 8499605.

Til sölu yaris árg.’99 ek.145þús., góður
bíll. Verð450þús. s. 692 6119.

MMC Spacewagon GLXi 4x4, árg. ‘98,
ek. 267 þús. Nýleg tímareim, ssk, ný
dekk, dráttarkr. Skráður tjónabíll. Verð
320 þús. TILBOÐ 250ÞÚS!!! S. 659
3459.

Tilboð 250þ

Ný skoðuð Toyota Corolla ‘98, keyrð
220þ. Uppl. í 690 0770

Bílar óskast

Chrysler 7 manna bíll til sölu. Eyðir
litlu 12L/100. Frábær fjölskyldubíll
í toppstandi. Árg. 2005, ek.
142þús.,beinsk. ný smurður og nýjir
bremsuklossar. Tilboð 1.850.000,
áhvílandi lán ca. 1mills getur fylgt.
Skoðar öll skipti. Uppl. í síma 823 3344.

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

Tilkynningar

¥SLANDSMËT Å KVARTMÅLU HEFST Å DAG

Volkswagen Passat árg.2008 til sölu
Topplúga,leðursæti,ekinn 52.000 Einn
eigandi. Skipti á ódýrari bíl kemur til
greina. Uppl. í síma 861 9170

Til sölu

LU

Ö
IL S

T

Til sölu M-Bens e árg 2007 svarTur ekinn aðeins 69þ km gull
fallegur bíll með ýmsum aukabúnaði upp í síma 5605250 á vinnutíma

5 LÍTRAR Á HUNDRAÐI !!

Vw Polo árgerð 2000 Vél 1.0 ekinn
140þ , bsk ný skoðaður, ný kúppling
Verð 490þ TILBOÐ 350 stgr Uppls 7773077

¥SLANDSMËT Å KVARTMÅLU HEFST
Å DAG 3V¾ÈIÈ OPNAR KL 
4ÅMATAKA HEFST KL 
+EPPNI HEFST KL 
 OFURBÅLAR ERU SKR¹ÈIR Å
KEPPNI ¹SAMT ÚEIRUM
!ÈGANGSEYRIR KR 
FRÅTT FYRIR  OG YNGRI
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Er að leita að Golf vel með förnum, 4ja
dyra. ssk. Lítið ekinn. Tilbúin að stðgr.
750 þús. Uppl. 615 0878

1-2 milljónir

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98,
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

!!! TILBOÐ 1990þ !!!

Toyota Corolla. W/G SOL 2005m. Ek.
100þ.Skoðaður 13. Tilboð 1350 þ. S.
690-4224

Vw passat highline turbo 2.0 11/05
ekinn 96þ ssk 18” hálfleður Ný
skoðaður. Verð 2290þ TILBOÐ 1990þ.
Skoða skipti uppls 866 5001

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Til Sölu húsbíll árg. ‘04, nýskoð.
Tilbúinn í útileguna. Uppl. í s. 564 5017
og 894 5017.

Suzuki DR 650. árg. ‘99. ek. 46 þ. Verð
330 þ. kr. Uppl. í s. 777 4426 eftir kl. 14.

Rockwood fellihýsi 2011, 12 fet
með útdraganlegri hlið. Nánast allur
aukabúnaður. Gott hús. V. 2690 þ.
Uppl. í s. 696-6676 & 696-6673.

Jeppar

Bílar óskast

MITSUBISHI MONTERO LIMITED 2004.
Ek. 120 þkm, í toppstandi, 7 manna,
216 hestöfl. Ásett 2.290 mkr. Tilboð
1.790 mkr. skoða skipti. Glæsilegur bíll.
Gylfi 860-1330.

Óska eftir að kaupa sendib: Volkswagen
Transporter, Carravan Toyota, Mazda,
Ford Transit og fl. Geri við bílana ef þeir
eru eh. bilaðir. Fast verð 120 þ. fyrir
stk. Aðeins bensínbílar. S. 869 9766776 8696.
Óska eftir bíl. Rav4 eða suzuki vitara.
Má vera árg.’05 eða yngri. Greiðslugeta
allt að 1,5m stgr. S. 848-4904.

Lexus IS200. Vel með farinn. Nýjar
bremsur og tímareim. Ekinn 150þ. Árg.
2002. Verð 1380þús. Tilboð 1.150þús.
Uppl. í síma 8640244.

SILFURMOLI! Toyota LandCruiser 90
GX ‘01 Dísel, 33”br bsk ek aðeins 178
þ! Silfurgrár. Nýsk. Glæsilegt eintak!
Verð 1790þ. TILBOÐ kr 1450þ STGR!
s. 896 9789

Ford E 350. Bensín árg.’02, innfl. ‘06.
Upprunal. innrétting með öllu. Í mjög
góðu ástandi. Sólarsella. Markísa.
Ek.74.þús. mílur. Verð 5.3m. ath. skipti.
Uppl. í s. 892-1950/554-3722

Til sölu kawasaki KLE 500. 2007. Ek.
6035 km. Einn pakki: Hjól, hjálmur,
taska, jakki, buxur og hleðslutæki.
Þorgrímur 898-4207.

Fleetwood Bayside 2007 12 fet.
Sólarsella, markísa, aukagas. Mjög
rúmgóður vagn. Verð 1.950 þ kr. Uppl. í
síma 895 8844.

Fornbílar
Til sölu Honda Shadow 750 Aero 2005.
Ekið 3024m. Fullt af aukahlutum. 8404828

Bíll óskast
á 25-250þús.

Fjórhjól

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1815 eða sendu sms.

Flaggskip til sölu

12 feta. fellihýsi Coleman bayside árg.
2001 upphækkað, sólarsella, tveir
rafgeymar og tveir gaskútar. Eitt með
öllu. Nýskoðað og mjög vel með farið.
Verð 1.100.000.- Upplýsingar í síma
660 3828

Til sölu
Til sölu Pontiac Star

Pontiac Star Chief árg 1957. Bíll í
toppstandi. Uppl. í síma 690 6216

+M£OPDU
¯PLNOX¼UYDOL

U¯ÀUDXWDIDWQD²XU
¯PLNOX¼UYDOL

Til sölu fjóhjól, Linhai 400 cc 4x4 IRS,
árg 2011. Ekið ca. 400 km. Er til sýnis og
sölu í VDO í Borgartúni 36. Upplýsingar
hjá VDO og í síma 690 3392 (Ægir)

Pallbílar

Hjólhýsi
Mótorhjól

HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg 2008.
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með
Ultraheat.Eitt með öllu.S: 898-2811

Lækkað verð

Til sölu Fleetwood Americana Santa
Fe fellihýsi árg. 2008. Álfelgur, markísa,
ísskápur, 220w rafmagn o.fl. Ásett verð
1.800 þús. Tilboð 1.490 þús. st.gr. Uppl.
í s. 660 1606.

Splunkunýtt Hobby excellent 560 CFe.
2012. til afgr. strax. S. 8665395 Petrína.

Til sölu palomino yearling árg 2004,vel
með farið,lítið notað. Fortjald, ísskápur,
2 gaskútar, 2 nýir rafgeymar,útvarp
loftnet,svefntjöld og fl. Ný skoðað 2013.
Nánari upplýsingar í síma 898 1313 og
426 8681.
fleetwood yuma fellihýsi 10feta, árg’05
í mjög góðu ástandi, uppl í síma 824
7669 og 566 6746.

Sendibílar

Palamino Jerlyng 2004, fallegt og vel
með farið hýsi, hlaðið aukahlutum.
Nýjar bremsur og sk. til 2013. V. 1.350
þús. Uppl. s. 661 9012

Pallhýsi
Til sölu 2 stk. KTM EXC, 450 EXC skráð
05/05 ek. 127t./4612km og 250 EXC
skráð 07/05 ek. 245t./8790km. Enduro
hjól á hvítum númerum flott hjól í topp
standi og ný skoðuð. Uppl. í síma 6977777 eða e-mail sjk@simnet.is

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Burðardekk (Varadekk) á felgum fyrir
Hobby hjólhýsi. Verð. 29.000 kr. S.
866-1693.

Til sölu Pallhýsi árg’08. Ísskápur-Kalt
vatn-eldavél og vifta. Rafmagnst.
230V-Sólarsella-Reykl.hús.
Rafmagnslappir-Passar á Ford 150 og
stærri. V 1290 þ. Uppl. í 852 9100/897
7799

Glæsilegt Triumph Thruxton 900 til sölu.
Árgerð 2008 aðeins ekið 740km.Fer
á 1600þ. staðgreitt. Uppl. í 8994888.

Til sölu Sunlight hjólhýsi. Árg. 2007.
Með hjónarúmi og kojum, þýskt. Tilboð
2.490 milj. Lítið notað og eins og nýtt.
Uppl. 869 1122 Örn.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja
Yamaha Midnight Warrior 1700, árg
2007. Skoða öll skipti, uppl 6608308
& www.6.is/w

ISUZU NPR65PL í góðu standi,ný
skoðaður 2013,nýleg dekk að aftan,
nýtt í bremsum að framan diskar og
klossar,nýlegt púst. Til sölu hjá Krók á
bilauppbod.is síðasti dagur 23/05/12
kl. 20:08.

Húsbílar

7ULHKI
6X²XUODQGVEUDXW
5H\NMDY¯N
ZZZWULLV

7ULHKI
6X²XUODQGVEUDXW
5H\NMDY¯N
ZZZWULLV

Suzuki Intruder 800cc árg. ‘96 til sölu.
Ekið aðeins rúmar 10 þús. mílur. Allar
nánari upplýsingar gefur Katrín í síma
659-4945.

Honda Shadow Spirit 750cc 2009
model. Ekið aðeins 3.000 km. Innflutt
nýtt af umboði. Uppl. í síma 665-8052.

Fellihýsi

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.

Tjaldvagnar

Palomio Yearling 10 feta fellihýsi. Árg.
2007. Fortjald, svefntjöld, sólarsella,
grjótgrind, 2 kúta grind, endurbættar
dýnur. Verð: 1.650.000. Upplýsingar í
síma: 8622577.

Til sölu Palomino Colt árgerð 2005 ,
9 fet, markhísa, ískápur, 2 gaskútar, 2
geymar og grjót grind. Verð 1.080.000
kr. Upplýsingar í síma 896-4025.

Til sölu combi camp venezia árg.2006,
góður vagn. Nýtt fortjald, geymslukassi,
ný skoðaður og ábreiðsla yfir vagninn.
uppl.s: 899 4046

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

Lyftarar

Hjólbarðar

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.
Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Við útvegum þér úrvals bón- og
hreinsiefni og góð ráð - og bíllinn
þinn verður í toppstandi! www.
malningarvorur.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

MEIRA
SKÚBB

Save the Children á Íslandi

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

- oft á dag

Þjónustuauglýsingar
WWWSNARVERKIS o 3NARVERK EHF
!LHLIÈA GRÎFUÖJËNUSTA o 'ARÈA OG EITURÒÈUN

umfelgun
5.860,sumardekk á úrvalsverði.
Lágmúli 9 – bakhús
Sími 5 333 999
www.betragrip.is

'RÎFUM FYRIR SËLPÎLLUM DRENLÎGNUM OG SKOLPI
®LL ALMENN JARÈVEGSSKIPTI FJARL¾GJUM JARÈVEG OG
KOMUM MEÈ NÕJAN

3NARVERK EHF o 3ÅMI  

Sími 512 5407
6ERSLUN TIL SÎLU
6ERSLUN Å -OSFELLSB¾ MEÈ RITFÎNG
LEIKFÎNG OG ÅÖRËTTAVÎRUR TIL SÎLU
¶¾GILEG OG HENTUG VERSLUNAREINING
5PPLÕSINGAR GEFUR 3IGURÈUR Å 3  

 AFSL¹TTUR

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

AF ÎLLUM
R¾KTUNARPOTTUM
TIL SUNNUDAGS

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir

Sími: 565-7070
Falleg blómabúð – gullið tækifæri.
Blómabúð í örum vexti og frábærlega staðsett
er til sölu af sérstökum ástæðum.
Rúmgott húsnæði og sanngjörn leiga.
Vorblómin hreinlega renna út.
Uppl. í síma 520-3500

"ÅLAÖJËNUSTAN "ILAÈI "ÅLLINN
3KËGARHLÅÈ  o  26+ o 3   o 'SM  

,AGERSALAN o 3   o +AUPTÒNI  VHL ¹ (ABITAT OG 4EKK
/PIÈ VIRKA DAGA   LAU OG SUN 

Gardsman
Öryggiskerfi

"REMSUVIÈGERÈIR o "ËN OG ÖVOTTUR o "REMSUKLOSSAR o MÎSSUN
o 3PINDILKÒLUR o 3TÕRISENDA o 2AFGEYMA o ALLAR PERUR
"JËÈUM EINNIG UPP ¹ AÈSTÎÈU FYRIR ÖIG TIL AÈ GERA VIÈ SJ¹LFUR
«$µ2 /' '«¨ ¶*«.534!

Vortilboð -10%
Dalvegi 16b s: 554-2727

Sjá nánar á
www.hugna.is

/0)¨ &2   -.5$!'! ,!5'!2$!'!
,/+!¨  35..5$®'5-

Fyrirtækjasala Ísl. Bolholti 4, Rvík. www.atv.is

-)+)¨ ²26!, !& 3+!24'2)0!%&.)

%IN ÖEKKTASA GJAFAVÎRUVERSLUN

,%¨52"®.$). 6).3,5
/' 3%',5,,3!2 &,/44!2
0!.$/2!3 349,% 0%2,52
4),6!,)¨ ¥ ²43+2)&4!2'*!&)2

LANDSINS TIL SÎLU
'L¾SILEGUR BORÈBÒNAÈUR FR¹ ÖEKKTUM VÎRUMERKJUM
AUK HÒSGAGNA LISTMUNA OG GJAFAVÎRU VIÈ ÎLL T¾KIF¾RI
+JÎRIÈ T¾KIF¾RI FYRIR FAGURKERA TIL AÈ EIGNAST
VERSLUN OG HEILDSÎLU ¹ SANNGJÎRNU VERÈI
5PPL Å S   OG  

777',)4)3

&YRIRT¾KJASALA ¥SL "OLHOLTI  2VÅK WWWATVIS

%25-  &!#%"//+#/-',)4%(&

")&2

%)¨!6%2+34
¨)
+«0!6/'3

4/9/4! ¶*«.534!
!,,!2 !,-%..!2
"¥,!6)¨'%2¨)2

Ný sending
frá
²TSALAN
ER HAFIN
Vanity fair.

3MIÈJUVEGUR  o+ËPAVOGUR
3KEMMUVEGUR
o +ËPAVOGI
777")&2%)$!6%2+34!%$))3

3  

0ARKETSLÅPUN

!,0!2 42¡3-¥¨)

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS

®,, !,-%.. 42¡3-¥¨!6)..! )..!. 3%- 54!.



+&2¥44
29

 2! 2%9.3,!
4),"/¨4¥-!6)..!
500, (* '5¨-5.$) ¥ 3  
!,0!23,& (/4-!),#/-

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

WWWGOTTVERKIS o '/44 6%2+ %(&
!LHLIÈA GARÈAÖJËNUSTA OG LËÈAFR¹GANGUR
'ERUM FÎST VERÈTILBOÈ
(ELLULAGNIR o (LEÈSLUVEGGIR o ¶ÎKULAGNIR
3L¹TTUR o +LIPPING o (REINSUN o JARÈVEGSSKIPTI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å S   OG ¹ WWWGOTTVERKIS

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Vinnuvélar

Vy-þrif ehf.

Málarar

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

Rafvirkjun

Málarameistari

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Öll almenn málningarvinna. Egill s.
868 5171.

Garðyrkja

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
776 9767

Önnur þjónusta

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Til sölu JCB 407 hjólaskófla, 5t, árg.
2006, ekinn 1.700vstd, opnanleg skófla
og gafflar, vagn getur fylgt. Upplýsingar
í s. 580-8200 Eyjólfur.

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

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

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is

Tek að mér akstur með hópa í stuttar
og langar ferðir. Bifreiðin hentar fyrir.
15-37 farþega. Uppl. S. 846 5985.

Húsaviðhald

Sprautulökkun
sprautum innréttingar,
innihurðir, húsgögn og
fl. Sækjum og sendum á
höfuðborgarsvæðinu. Gerum
föst verðtilboð.
Finndu okkur á facebook Gná
sprautun Gná ehf,
Uppl. s. 894 7200.

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

Bátar

Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

S: 577 5757 eða
gamur@gamur.is

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Léttbyggður súðbyrtur bátur ásamt 6
ha. fjórgengisvél og kerru. Verð aðeins
800.000 kr. S.898 4958

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

Er mosinn að eyðileggja
garðinn þinn !!??

Tökum að okkur
parketslípun

Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur
Garðyrkjumaður S. 867 4555.

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.

GARÐSLÁTTUR Fagmennska og vönduð
vinnubrögð ! Fáðu tilboð. Sigurður, S.
823 1060.

Er öspin til ama ?

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Get tekið að mér þrif í heimahúsum.
Uppl. í s. 777 6438

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Green-house

Fallegur vor-og sumarfatnaður fyrir
konur á öllum aldri. Tvær flíkur á verði
einnar bara í dag af útsöluslá. Fallegar
vörur fyrir heimilið og garðinn. Opið í
dag 11-14. Verið velkomin. Þverholt 18
105 Reykjavík S.7772281

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

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Trjáklippingar, listrænar klippingar og
önnur vorverk. Ellilífeyrisafsláttur. Tuga
ára reynsla og skjót þjónusta. Trjámann
s. 860 4493

Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

Hellulagnir/Pallasmíði

Garðsláttur og
garðklippingar

Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621

fyrir húsfélög og einstaklinga. Fáðu
verðtilboð. ENGI ehf. Sími 615-1605.

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt
húsaviðhald. Uppl. í s. 896 9819.
hermann@parketogsmidar.is

Bókhald

Kominn tími á ársreikning/skattframtal?
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Numerus
s: 553 9300.

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Fagleg
þjónusta - hagstætt verð. S 892 5784

KEYPT
& SELT
Til sölu

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.

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Bílastæðamálun
malbiksviðgerðir,
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna,
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn
S 551 4000 www.verktak.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Eigum úval af Rafskuttlum og
Rafmagns golfhjólum á góðu verði
Verð frá aðeins 250.000 H-Berg ehf.
Grandatröð 2 Hafnarfirði Sími 5656500 www.hberg.is
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Búslóð til sölu

Vegna flutninga erlendis þarf ég að
losna við búslóðina. Allt á að seljast,
sumt gefins! Jón Kristinn s:863 0304

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

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

Upplýsingar í síma 661 7000.

Ýmislegt
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.

Heilinn þinn er kraftaverk

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

Stórfróðleg bók um endurnýjun og
bætingu heilans með venjulegu
mataræði og fæðubótarefnum. www.
heimaerbezt.net

Heimilistæki
Til sölu

Eldavél, bakaraofn og gufugleypir.
Amerískur rúmgafl sem nýr úr
Palesander. S. 898 5256

Sjónvarp
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.

Fatamarkaður Deildarási
3, 110 RVK.
Sunnud. 20. Maí kl.
13-16
Fatamarkaður Deildarási 3, ýmis
lítið notaður fatn. t.d. kjólar
Veski , skartgr.skór ofl. Heitt á
könnunni

Lesendur okkar
eru á öllum aldri

HEILSA
Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

með ólíka
sýn á lífið

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

Nudd

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

Til bygginga

– og við þjónum
þeim öllum
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

Veitingamenn-ferðaþjón

Til sölu hitaborð/afgreiðsluborð með 5
stk Gastro og lítill djúpsteikingarpottur.
Viljum kaupa færibandaofn fyrir 16”
pizzur. S. 892 0807.

Úrval af Himalaya
saltkristalslömpum.

Einnig mikið úrval af andlegum
og náttúruvænum vörum. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið
mán-fös 12-18, lau 12-15. Sími 5178060. ditto.is

NUDD OG HEILSA
Kvistir

Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning
tekur aðeins einn dag. Frábær
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Allt sem þú þarft

GOLDEN GLOBE

BESTI DRAMAÞÁTTURINN
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

★★★★
PEOPLE - USA TODAY - NEW YORK POST - NEW YORK DAILY NEWS - BLOOMBERG TV

Á SUNNUDAG Á STÖÐ 2
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

Leigjendur, takið eftir!

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

HÚSNÆÐI
SÍÐUMÚLI 15
S: 588-5711
WWW.YOGASTODIN.*4

Sumartilboð

2 fyrir 1

HEIMILIÐ
Dýrahald

í yoga

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.

15kg poki kostar frá 3.326,- á þessu
tilboði. Jón bóndi, Réttarhálsi 2, 110
Rvk, www.jonbondi.is Opið mán-fös
10-18.

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

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.
Til leigu stórt, bjart herb. m/ stórum
skápum í 4 herb. íbúð. Með aðg. að
baðh., þvottavél og eldh. 200 kóp.
Leiga: 50 þ. og trygging. S. 660 0550.
Meðleigjandi óskast: 2ja barna
móðir óskar e. reglusamri konu sem
meðleigjanda í stóru einbýlishúsi í
Seljahverfi, tilvalið t.d. fyrir skólastúlkur,
mæður með börn og allt þar á milli.
uppl. 821 9209.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Gisting

Wilson’s pizza leitar af starfsfólki í
eftirfarandi stöður.
Pizzabakara - Sendla. Um er að ræða
hentugan vinnutíma í fullt/hlutastarf.
20 ára og eldri. Góð laun fyrir rétta
fólkið.
Umsóknir sendist á atvinna@wilsons.is

Húsnæði óskast
Íbúð óskast strax

Óska eftir 3 - 4ja herb. íbúð helst í 107,
105, 108. Má vera íbúð sem þarfnast
viðhalds. Greiðslugeta 130þ. Marinó
820 2383.

Málningarvinna

Óskum eftir röskum málara í tímabudið
verkefni. Sendið upplýs. á santon@
mi.is

Móðir með 2 börn, óskar eftir 3-4
herb. íbúð í Hafnarf. helst á skólasvæði
Víðistaðaskóla. Ásdís S. 698 6262.

Vanur gröfumaður óskast, uppl í
síma.694 3205

Sumarbústaðir

Góð íslenskukunnátta!
Góð aukavinna eða
aðalvinna á kvöldin.

Þjónusta

Getum enn bætt við okkur traustum
starfsmanni í símasölu frá kl. 17.0022.00 - 2-5 kvöld vikunnar. frá ca. 35+
ára Þjálfun á staðnum. Upplýsingar í
síma 869 0291 milli kl. 14.00-16.00
Kristín.

2 Herbergi til leigu við Kringluna
RVK einnig í LUND í svíþjóð. S. 899
2060/499 2072

ATVINNA

107 Reykjavík

Til leigu 4ja herb. Íbúð á góðum stað
í Vesturbænum. Íbúðin er um 85 fm
og skiptist í 3 herb., stofu, baðherb.,
eldhús og gang. Uppl. í s. 860 8172
(eftir kl. 17 á daginn)

Langar þig í hund?

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.

Hundaræktarfélag Íslands er aðili að FCI,
alþjóðasamtökum hundaræktarfélaga,
sem tryggir rekjanleika ættbóka, beitir
sér fyrir hreinræktun og kynbótum
hundategunda. HRFÍ stuðlar að góðum
samskiptum á milli hundeigenda,
yfirvalda og almennings. Leitaðu
upplýsinga á vefsíðu félagsins, www.
hrfi.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Herbergi til leigu 101. Wyhajme pokój
pralka aneks kuchenny tazienka,
ogrzewanie swiatto w cenie. 893-2012

Gullfallegir vel ættaðir Labrador
hvolpar tilb. til afh. Með ættbók frá
HRFI. https://www.facebook.com/
LabradorHvolpar - Áhugas. hringi í s.
820-5670.

Hellulagnir, garðvinna

óskum eftir duglegum og vönum
manni, í hellulagnir og lóðafrágang. S.
692 0711 og 773 0400

Góð aukavinna

Óskum eftir íbúð til leigu.

Til leigu 2herb íbúð í Furugrund í kóp.
alls 45fm2, V.100þ. Allt innif, Húsg geta
fylgt. Íbúðin er á söluskr. S.699 4368
56 fm íbúð til leigu í sumar, í
suðurhlíðum Kópav. 110 þús. mán.
Uppl s. 858 8489

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. www.
summer-house.weebly.com

Atvinnuhúsnæði
Gott 150fm atvinnulagerhúsnæði
á góðum stað í Garðabæ til leigu.
Einar innkeyrsludyr, einnig 200fm
bifreiðaverkstæði í kópavogi fullbúið
tækjum. Uppl. í vatnsk@simnet.is

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.
Reykjavik Bakery. Gimli Kanada er til
sölu gott tækifæri fyrir duglegt fólk sem
kann að baka eða elda. Áhugasamir
sendi skilaboð á birgirrob@gmail.com

Undir jökli, þar ríkir fegurðin ein.
Jaðar, Arnarstapa. Fallegur og hlýlegur
bústaður með góðri verönd. 46 fm,
2 svefnherbergi og svefnloft. Nýleg
eldhúsinnrétting. Ásett verð 8,9
mkr. Upplýsingar í síma 8242621 og
8212621.

Reyklaust og reglusamt par frá Akureyri
óskar eftir íbúð til leigu nálægt Háskóla
Íslands. Við erum bæði í námi við HÍ og
vantar íbúð frá og með 1. júní nk.hæ
Sími: 849-5557, Árni Björn.

Íbúð til leigu í hverfi 108

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Atvinna í boði

Herb til leigu í seljahverfi fyrir konu. S:
821 9209

3ja herbergja 86 fm íbúð til leigu
ásamt innbúi frá 1. júní til 31. ágúst
í hverfi 108. Sérinngangur, garður og
huggulegheit. Uppl. í gsm. 663 8141

Ökukennsla

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

Til leigu 3ja herbergja 90 fm íbúð. Efri
hæð í litlu húsi á sv. 105 rvk. Geymsla á
lofti, aðgangur að þvottahúsi í kjallarara.
Garður, gæludýr velkomin. Reyklaus.
Leiga 120 þús,pr.mán án hita og
rafmagns. Bankaábyrgð og meðmæli.
Uppl. sendist á: leiga105rvk@gmail.
com

Samhjálp
óskar eftir matráði á
meðferðarstofnunina
Hlaðgerðarkot frá miðjum
júlí. Um fast starf er að ræða
og unnið er a svokölluðum
kokkavöktum 3-2-3.
Nánari upplýsingar um
starfið og umsóknir sendist á
netfangið thorunn@samhjalp.
is fyrir fimmtudaginn 31.maí.

Kynningar í fyrirtæki og fleira. Vantar
eldklára og hressa manneskju í
skemmtilegt og spennandi verkefni
næstu 6 vikurnar. Góð tölvukunnátta
og
reynsla
í
markaðsstörfum
æskileg. Árangurstengd laun með
kauptryggingu. Sendu umsókn á
vefnum: www.nuna.is

Hressingarskálinn leitar að starfsfólki
í eldhús, endilega sendið ferilskrá á
glennmoyle@gmail.com eða komið
og fyllið út umsókn á staðnum,
Austurstræti 20. Hressingarskálinn is
looking for kitchen staff, please send
your CV to glennmoyle@gmail.com or
come down and fill out an application,
Austurstræti 20.

Atvinna óskast

Skipstjóri á 13,33 mtr
19,78 brt bát óskast!!

63 ára karlmaður lærður húsasmiður
vantar vinnu. Margt annað kemur til
greina. 844 7901, Guðmundur.

Sægarpur ehf óskar eftir að
ráða skipstjóra á Garp Sh-95.
Garpur er 13,33 mtr neta
og gildubátur staðsettur í
Stykkishólmi.
Upplýngar veitir Aðalsteinn í
Síma 852-3782

TILKYNNINGAR

Fasteignir

Einkamál

Hraunbær - mikið endurnýjuð – falleg og mikið endurnýjuð sameign.
Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn.
Engin bið nema þegar talað er.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í mjög góðu fjölbýli. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og ﬂ. Mjög
snyrtileg endurnýjuð sameign. Innréttingar eru að mestu háglans hvíttsprautaðar í eldhúsi. Flísar og parket. Góðar
svalir. Verð 18,3 millj. Mikið áhvílandi. Allar nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson á Eignamiðlun.
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Mikilvægt að réttindi skerðist ekki
Margt hefur áunnist í málefnum blindra og sjónskertra undanfarna áratugi hérlendis.
Þrátt fyrir það er mikilvægt að vera vel á verði svo ýmis réttindi tapist ekki.
tuðningsumhverfi blindra
og sjónskertra hefur tekið
miklum framförum undanfarna áratugi hérlendis. Í dag
njóta þeir fjölbreyttrar þjónustu
og stöðugt er verið að þróa nýjar
leiðir til að gera betur. Haraldur Gunnar Hjálmarsson hefur
verið sjónskertur alla ævi þar til
hann varð blindur haustið 2011.
Að hans mati er stuðningskerfið hérlendis í góðum farvegi. „Í
heildina hefur allt stuðningskerfið
vaxið og batnað mikið hér á landi.
Sú þróun tók meðal annars mikinn kipp snemma á áttunda áratugnum.“
Haraldur bjó í Danmörku í 33
ár og segir töluverðan mun hafa
verið á þeim tíma milli landa
þegar kom að þjónustu við blinda
og sjónskerta. „Ég fann það strax Haraldur Gunnar Hjálmarsson hefur verið sjónskertur nær alla ævi en er listagóður
MYND/GUNNAR V. ANDRÉSSON
píanóleikari.
og ég kom til Danmerkur að þeir
voru lengra komnir en Íslendingar varð fljótt mikilvægt öryggistæki að mikilvægt sé að passa vel upp á
með uppbyggingu stuðningskerf- auk þess sem hann nýtist vel til al- að þau réttindi skerðist ekki. „Þróis. Mér sýnist á öllu að við Íslend- mennra samskipta. Ýmsar tækni- unin eftir hrun hefur verið sú að
ingar séum á svipuðum slóðum í nýjungar hafa komið fram und- sífellt er verið að spara og skera
dag og nágrannaþjóðir okkar.“
anfarin ár í tengslum við símann, niður um allt samfélagið. Sé til
Ýmsar tækninýjungar undan- meðal annars forrit sem býr til tal- dæmis búið að skera niður þjónfarinna ára hafa breytt daglegu mál úr sms-skeytum. Eins og fyrr ustu er hættan sú að berjast þurfi
lífi blindra og sjónskertra. Þar má segir hefur margt áunnist undan- fyrir þeim réttindum á ný. Þetta á
meðal annars nefna tilkomu GSM- farna áratugi í málefnum blindra ekki bara við um Ísland heldur er
símans og hljóðbóka. GSM-síminn og sjónskertra. Haraldur segir þó þetta að gerast alls staðar.“

S

Þjónusta við fatlaða

3

Fagleg einstaklingsmiðuð

þjónusta fyrir fatlaða
og fjölskyldur þeirra

Stingum af !
Upplifðu Ísland
Sumarhúsaferðir, tjaldútilegur,
ævintýraferðir og göngur
Tökum að okkur að skipuleggja ferðir
fyrir alla aldurshópa bæði innanlands og utan.
Útvegum aðstoðarfólk og ferðafélaga.
YLFA ehf sérhæfir sig í nærþjónustu innan
og utan heimilis, ráðgjöf og þjálfun

Nánari upplýsingar má finna á www.ylfa.is
og í síma 849-3985

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Námið minn stóri lottóvinningur
Sólrún H. Jónsdóttir er í hópi þeirra 18 nemenda sem útskrifuðust úr Náms- og starfsendurhæfingu Hringsjár nú í vor. Hún segir námið hafa umsnúið
lífinu til góðs og stefnir á áframhaldandi nám í HR í haust. Fyrir tveimur árum hefði henni ekki dottið í hug að hún gæti sest á skólabekk.

É

g er allt of gömul og heimsk
til að geta lært.“ Þetta voru
svör Sólrúnar H. Jónsdóttur
þegar henni var bent á Náms- og
starfsendurhæfingu hjá Hringsjá
af ráðgjafa hjá Virk, Starfsendurhæfingarsjóði. Það var fyrir tveimur árum en nú í vikunni útskrifaðist Sólrún úr fullu námi Hringsjár
og stefnir á HR í haust.
„Ég uppgötvaði að ég var ekkert
of gömul og ekkert of heimsk,“ segir
hún hlæjandi og rifjar upp tildrög
þess að hún dreif sig í skólann.
„Ég hafði átt í miklum erfiðleikum í mörg ár. Annar drengurinn
minn er einhverfur og var mjög
mikið veikur. Hann var ýmist inn
eða út af spítala í langan tíma og
allt okkar líf snerist í kringum
veikindi hans. Það tók mikinn toll
af yngri drengnum okkar og af
mér, bæði andlega og líkamlega en
ég þurfti oft að slást við drenginn.
Þegar hann fékk búsetuúrræði
breyttust aðstæður fjölskyldunnar og ég fór að vinna fulla vinnu
á leikskóla. Vinnan með börnunum hjálpaði mér mikið andlega
en líkaminn var þá orðinn svo illa
farinn að ég þurfti að fara í aðgerð
og varð í framhaldinu að hætta að
vinna, eftir tæp þrjú ár á leikskólanum.“
Sólrún segir það hafa verið
áfall að þurfa að hætta að vinna
og finna hvernig líkamlegt þrek
hennar var orðið að engu. Hún
sem alla tíð hafi unnið mikið og
viljað standa sig.
„Allt í einu átti ég bara að sitja
ein heima og ég man að ég hugs-

HRINGSJÁ
HRINGSJÁ er náms- og starfsendurhæfing fyrir fólk sem vill
komast aftur út á vinnumarkaðinn eftir hlé vegna sjúkdóma,
slysa eða annarra áfalla.
Þar er boðið upp á einstaklingsmiðað nám í heimilislegu
og notalegu umhverfi með
góðri stoðþjónustu. Áhersla
er lögð á að hver og einn fái
tækifæri til að blómstra og fái
aðstoð við hæfi.
Markmiðið er að gera nemendur færa um að takast á við
nám í almennum framhaldsskólum og/eða fjölbreytt störf á
almennum vinnumarkaði.
Hægt er að sækja um nám eða
námskeið hjá Hringsjá í
Hátúni 10 d, 105 Reykjavík.
Nánari upplýsingar má finna
á www.hringsja.is.

Helga Eysteinsdóttir, forstöðumaður Hringsjár, ásamt Sólrúnu H. Jónsdóttur en Sólrún stefnir á að ljúka stúdentsprófi eftir fullt nám hjá
MYND/GVA
Hringsjá.

aði „er þetta mitt hlutskipti núna?“
Mér leið ömurlega. Ég prófaði því
eitt námskeið hjá Hringsjá eftir
viðtalið í Virk og eftir það varð
ekki aftur snúið,“ segir Sólrún en
hún fór í framhaldinu í þriggja
anna fullt nám sem metið er til
framhaldsskólaeininga. Hún líkir
skólagöngunni við lottóvinning.
„Að hafa fengið þessa hvatningu til náms var minn stóri lottó-

vinningur. Ég lærði námstækni
og skipulagningu og að setja mér
markmið. Sjálfstraustið óx þegar
ég fann að ég gat þetta og kennararnir hvöttu mig áfram. Í náminu
er tekið tillit til allra. Við vorum
12 í bekknum og kennararnir
gátu því sinnt hverjum og einum
eins og þurfti. Ég hélt til dæmis
að ég gæti aldrei lært stærðfræði
en kennaranum tókst það sem

engum öðrum kennara hefur tekist,“ segir hún hlæjandi.
„Ég lærði líka á tölvu en áður
kunni ég varla að kveikja á þeim.
Svo lærði ég líka bókmenntir og
les bækur núna með allt öðru
hugarfari en áður. Mér fannst ég
jafningi allra í skólanum og uppgötvaði minn styrk og mína getu.
Í Hringsjá eignaðist ég líka dýrmæta vini fyrir lífstíð.“

Sólrún stefnir á frumgreinadeild HR í haust og ætlar sér að
ljúka stúdentsprófi. Hún segir
ákvörðunina um að fara í nám
hafa umsnúið lífi hennar til góðs
og haft áhrif á alla fjölskylduna.
„Yngri strákurinn minn er ofsalega ánægður með mömmu sína
og við lærum saman við eldhúsborðið. Hann er stoltur af mér og
allt mitt fólk fyrir að ég skildi grípa
þetta tækifæri. Þegar líkaminn
sagði stopp fannst mér allar dyr
lokast. Nú veit ég að þegar einar
dyr lokast þá opnast aðrar og ég á
möguleika.“
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Þjónusta við fatlaða
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MEÐ OKKAR AUGUM

FATLAÐIR Í ÞRÓUNAR
LÖNDUM
Talið er að það séu um það
bil 500 milljónir manna sem
búa við líkamlega eða andlega
fötlun. Af þessum 500 milljónum búa 350 milljónir í
þróunarlöndum. Óalgengt
er að fatlaðir einstaklingar í
þróunarlöndunum fái aðstoð en
um 98% fatlaðra í þeim löndum
fá litla sem enga aðstoð.
Algengt er að fötluð börn í
Afríku, Indlandi og fleiri stöðum
fái enga ást eða umhyggju í
barnæsku og ekki er óalgengt
að þau séu borin út. Börnin
ganga yfirleitt ekki í skóla og
fá enga kennslu heima fyrir.
Rannsóknir sýna að eftir því sem
kennslan er minni því fleiri eru
geðrænu vandamálin. Minni
kennsla leiðir einnig til meiri
fátæktar. Það sorglega er að ef
allir þessir einstaklingar fengju
þá umhyggju og læknisaðstoð sem þeir þurfa á að halda
væri hægt að gera þeim lífið
auðveldara.
Líkamlega fatlaðir einstaklingar
í þróunarlöndum eiga á hættu
að verða fyrir röskun á geðheilsu vegna þess að þeir eru
oft einangraðir frá umheiminum
eða verða fyrir fordómum og
einelti.
Á strætum borga þar sem mikil
fátækt ríkir má oft sjá fötluð
börn úti á götu að betla. Foreldrar eða forráðamenn senda
þau út til þess að afla peninga
fyrir heimilið. Til eru dæmi um
að foreldrar heilbrigðra barna
ýmist afmyndi þau eða aflimi til
að þeim sé sýnd meiri vorkunn
þegar þau betla úti á götu.

Á næstu dögum munu tökur hefjast á nýrri þáttaröð af
Með okkar augum.
Þátturinn verður framleiddur með sömu áhöfn og framleiddi
fyrstu þáttaröðina.
Fyrsti þátturinn af sex verður frumsýndur miðvikudaginn 4.
júlí.
„Þátturinn hefur vakið mikla athygli hjá systursamtökum
okkar á Norðurlöndunum,“ segir Friðrik Sigurðsson, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar á Íslandi, en þættirnir hafa
fengið mörg verðlaun, þar á meðal Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins.

Þáttagerðarfólkið
sem vann þættina
Með okkar augum.

Styrk og traust Stoð í 30 ár
Stoð fagnar þrítugsafmæli sínu um þessar mundir. Í tilefni þess býður afmælisbarnið til mánaðarlegra fyrirlestra
um fagleg málefni sem tengjast starfsemi fyrirtækisins og stoðtækjagerð. Sá næsti verður 31. maí um sérmótuð sæti,
belti og höfuðstuðning.

M

etnaður okkar felst fyrst
og fremst í því að skjólstæðingum okkar farnist sem best með okkar liðsinni og
þeim þægindum að hjá okkur er
hægt að finna velflest hjálpar- og
stoðtæki á einum stað,“ segir Vala
Þórólfsdóttir stoðtækjafræðingur
hjá Stoð.
Hún segir hægt að gera ótrúlega margt til að létta líf fatlaðra
og auðvelda til muna alla umönnun þeirra.
„Stoðtæki eru í sífelldri þróun.
Þar má nefna spelkur sem áður
voru fyrirferðarmiklar úr þungu
stáli, plasti og áli. Nú eru þær
unnar úr léttri blöndu plasts og
koltrefja sem gerir þær níðsterkar, léttari, sveigjanlegri og miklum mun fyrirferðarminni,“ útskýrir Vala sem handgerir hverja
einustu spelku út frá einstaklingsmiðuðum sérþörfum.
„Fólk á öllum aldri getur þurft
á spelku að halda til lengri eða
skemmri tíma. Þær eru til stuðnings þegar vantar upp á vöðvafærni líkamans, sem meðferðarúrræði í stuttan tíma, framhald
af sjúkraþjálfun eða til stuðnings
til lengri tíma þegar reynt er að
vinna gegn krepptum vöðvum,
halda þeim styrkum og blóðflæði
gangandi,“ útskýrir Vala.
Koltrefjar eru einnig notaðar í bolspelkur sem vinna gegn
skekkjum í baki og þyngdarafli

Vala Þórólfsdóttir er stoðtækjafræðingur hjá Stoð. Hér má sjá hana vinna í gifsmóti fyrir spelku.

einstaklinga sem ekki geta haldið sér uppi.
„Þá sérsmíðum við hjálma fyrir
flogaveika og valta einstaklinga
sem er hætt við að detta á höfuðið,“ upplýsir Vala.
Hún segir úrval hjálpartækja
ríkulegt í Stoð. Má þar nefna
þrýstingssokka, brunaumbúðir,
gervilimi, eftiraðgerðaföt, gervibrjóst, hárkollur og stuðnings-

hlífar fyrir íþróttameiðsl og væga
hnéskaða sem ekki þarfnast uppskurðar.
„Stærsti viðskiptavinur Stoðar
er Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands. Flestir koma
til okkar fyrir tilstuðlan lækna
eða sjúkraþjálfara en öllum er
velkomið að leita til okkar og víst
að margir uppskæru af því bót og
betrun. Fólk harkar oft af sér ótrú-
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legustu hluti og áttar sig ekki á að
hægt sé að líða betur. Í starfinu
upplifi ég því oftar en ekki létti
fólks sem segist alltaf hafa liðið
illa í fótum en ekki verið meðvitað um rétt sinn á bæklunarskóm.“
Stoð – stoðtækjasmíði er við
Trönuhraun 8 í Hafnarfirði og á
Suðurlandsbraut 34 í Reykjavík.
Sími 565 2885. Sjá nánar á www.
stod.is.

Léttara líf og meiri vellíðan
E
Í Stoð fæst fjölbreytt úrval fyrsta flokks hjólastóla sem allir eru útbúnir út frá persónulegum þörfum hvers og eins.

Dagur B. Eggertsson ásamt glöðum
hópi vinningshafa.

FENGU VERÐLAUN
Listahátíðin List án
landamæra hlaut
Mannréttindaverðlaun
Reykjavíkurborgar 16. maí sl.
Það var Dagur B. Eggertsson,
formaður borgarráðs, sem
afhenti fulltrúum Listar án
landamæra verðlaunin í Höfða.
Listahátíðin List án landamæra
var fyrst haldin á Evrópuári
fatlaðra árið 2003 og hefur
verið árlega síðan. Verðlaunin
eru höggmynd eftir Ragnhildi
Stefánsdóttur myndlistarmann..
Margrét M. Norðdal,
framkvæmdastýra hátíðarinnar,
tók við verðlaununum.

instak lingurinn er miðpunkturinn í öllu okkar
starfi,“ segir Kristina Andersson, stoð- og hjálpartækjasmiður
hjá Stoð.
„Okkar markmið er vellíðan
og léttara líf fyrir fatlaða. Margir
koma að þeirri vinnu og þróunin
er mikil svo fatlaðir einstaklingar
geti lifað sem eðlilegustu lífi.“
Meðal nýjunga í hjólastólum
nefnir Kristina rafknúinn standhjólastól sem hægt er að tjakka
upp þannig að einstaklingurinn
„standi upp“ í stólnum.
„Með því getur hann meðal annars teygt sig í hluti sem eru ofar en
borðhæð og horfst í augu við standandi fólk,“ útskýrir Kristina.
Í Stoð eru tvær deildir stoðtækja
fyrir fatlaða; innkaupadeild með
tilbúin hjálpartæki og sérsmíðadeild þar sem stoðtækja- og hjálpartækjasmiðir vinna náið með
sjúkra- og iðjuþjálfum.

„Úrvalið er ríkulegt. Við erum
með allt frá göngugrindum yfir
í hágæða hjólastóla fyrir börn
og fullorðna. Við bjóðum krossramma-, fastramma- og hægindahjólastóla, barnahjólastóla og undirstell fyrir sérsmíðuð sérmót,“
segir Kristina og bætir við að einnig sé hægt að breyta krossramma-,
fastramma- og hægindahjólastólum fyrir sérmót.
„Við mætum öllum þörfum út
frá persónulegri nálgun og útfærslum. Því leggjum við höfuðáherslu á að hitta alla skjólstæðinga okkar svo hægt sé að útbúa
hjólastól eftir máli og stilla hæð og
halla eftir þörfum hvers og eins,“
segir Kristina.
Í Stoð fást einnig rafmagnshjólastólar, þríhjól fyrir þá sem halda
illa jafnvægi og léttari hjólastólar
fyrir aðstoðarmenn.
„Fyrir þá sem ekki geta keyrt
hjólastól með handafli er auðvelt

Hér má sjá Völu Þórólfsdóttur stoðtækjafræðing og Kristinu Andersson, stoð- og
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hjálpartækjasmið, í Hjálpartækjaverslun Stoðar í Hafnarfirði.

að tengja mótor við hjólið og stýra
því með stýripinna,“ útskýrir Kristina.
Stoð selur einnig kerrur fyrir
fötluð smábörn.

„Í þær er auðvelt að smíða sérstuðning, bæta við stuðningsbeltum og sérstökum höfuðpúðum
fyrir þau sem hafa ekki stjórn á líkama sínum,“ upplýsir Kristina.

HJÓLAHÁTÍÐ
FÖSTUDAG-LAUGARDAG-SUNNUDAG
18.-20. maí

20% afsláttur
á öllum Univega reiðhjólum

Að auki fylgir
aukahlutapakki
öllum fullorðinsreiðhjólum þessa
helgi (hraðamælir, lás, brúsi
og brúsastatif)
Reiðhjólahjálmur
fylgir öllum
barnahjólum.

OPIÐ:
Föstudag 10-18
Laugardag 10-17
Sunnudag 13-17

Við erum flutt í stærra
og betra húsnæði
að Dalshrauni 13
- við hliðina á American Style

Nýtt kortatímabil

Þú getur notað aukakrónur
Landsbankans hjá okkur

Hjólasprettur - Dalshrauni 13 - 220 Hafnarfjörður - Sími 565 2292 - www.hjolasprettur.is
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STELLA
MCCARTNEY

JONATHAN
SAUNDERS

VICTORIA
BECKHAM

Íþróttir innblástur
sumartískunnar
Þægindin eru í fyrirrúmi í sumartískunni en helstu hönnuðir
heims eru sammála um að fatnaður með íþróttalegu ívafi sé
lykiltrend ársins 2012. Bómullarpeysur, víðar buxur, skærir litir,
einfaldir stuttermabolir, anórakkar og stuttbuxur voru áberandi á
tískuvikunum síðastliðið haust þegar sumartískan var opinberuð.
Stella McCartney og Isabel Marant eru heitustu hönnuðir sumarsins en báðar sóttu þær innblástur til íþróttanna í sumarlínum
sínum. Álfrún Pálsdóttir tók saman sportlega sumartísku.
MARC
JACOBS

BCBG
MAX
AZRIA

ISABEL MARANT

ALEXANDER
WANG

ISABEL
MARANT

MARC BY
MARC
JACOBS

FYLGIHLUTIR SUMARSINS 2012
Íþróttaskór: Burt með háu
hælana og prufaðu þægilega
íþróttaskó við svarta kjólinn og
nælonsokkabuxurnar eða fínu
svörtu buxurnar. Íþróttaskór eru
komnir á tískuradar sumarsins
og ekki skemmir fyrir ef þeir
eru í skærum neonlitum.

LACOSTE

Derhúfan: Hið gamla, góða og vel þekkta höfuðfat derhúfan
fær uppreisn æru í sumar. Hvort sem hún er með merki að
framan, einlit eða úr leðri þá er derhúfan fylgihlutur sumarsins.
Meira að segja fatahönnuðurinn Victoria Beckham var með
derhúfur í sýningunni sinni fyrir sumarið.

Reebok EasyTone fjör
Útilíf Kringlunni
Laugardaginn 19.maí kl 14-16
Nivea vegleg gjöf fylgir öllum seldum EasyTone skóm.
Nivea glaðningur fyrir alla sem máta EasyTone skó.
20% afsláttur af EasyTone skóm.
Kl. 14:00
Fjörið hefst á Zumbatíma í boði Reebok. Kennari er Guðný
Zumbasnillingur og einn vinsælasti Zumba-kennari landsins.
Veglegir vinningar fyrir 5 heppna aðila sem dansa . Dregið strax að
tíma loknum.
Verðlaun eru:
EasyTone eða TrainTone skópar ( 1 vinningur )
Q10 pakki frá Nivea. ( 5 vinningar )

reebok.is

Reetone
Ree
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Krossgáta

1

Lárétt
1. Gutta gerir gengin, sbr.
hátíðleg loforðin (16)
9. Feimin eru furðuleg undur (13)
11. Læt jarðlag á fóninn (6)
12. Haf merkja sviðið fyrir pótintátapartinn
á þingi (15)
14. Blíð unum með blíðum (9)
15. Skola skúrana (10)
20. Hægfara bakkasnúður hefur
enga skel (13)
21. Loft festi grisju (8)
23. Auðgast á vafasömu jurtabjástri (11)
24. Sóðar og sveppir og frenjuflókar (9)
26. Jurtahnyðja var í brennivíninu en
læknar núna (9)
27. Aðeins óvissir þurfa að fara þessar
brautir (9)
28. Rukkar fyrir viðlag (4)
30. Snjókoma mun komast (5)
31. Er Vala til heimilis handan
steinveggs? (10)
33. Dollujurt er orðskrípi (7)
34. Daunsætur dragi lykt að vitum (7)
35. Sílasigti; hin óljósu veiðisvæði (8)
36. Jóðlaði söng (7)
37. Fljót birta í fyrndinni (6)

H Á

L

E
L

Á

L

G

F

Á
S

A

N D

G

Í

R Ó M A
Í

D

L

N

N

A
O

L
S

G

K

R

S

R

I
L

F

D
G

R
R

E

Ó

A

I

I

K

H Ö

R

R

Ð

A

Ú

Á

U N N

P

E

G

J

Ö

M
T

A

F
R

N

M

A

B

N

N

Ð

A

A N D

B

L Æ R

I

N N

U

S

Ó

R

V

A

L

Ú Ð U

S

T

K

I

R
K

A

J
S

K Ó

L

A

K

L

Á
S

K

P

A

R

Á

N

Ð

N

Ú

U

N A

Ð U

R

Á

Ð
G

A
A

E
R

A

N

N N

V

A

A

A

Þ
I

D

I

I
A

V

N

G Ö N

K Ú

R

A

R

O

T

R

R

S
A

I

N

T

A

A
A

H

E

I

T

D

A

6

7

8

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

25

26
27

28
30

29

32

31

A

R

E

E

K

K

T

Y

K

R

B

R

L

R

L
L

I

34

33
35
36

A

A

R

K

T

U N N

R

9

Ú

R

S

5

LEIGJANDINN

A

I

T

K U

Lausnarorð síðustu viku var
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Lóðrétt
1. Ræflarölt gegn nauðgurum (11)
2. Samanlagt mun ræktun trjáa steypa
brennihjall (13)
3. Fjöldi bylti (10)
4. Verslunarfílingur , segir kúnni (8)
5. Leita hjartarins í klóm krapans (7)
6. Sker tvisvar og skýri það ýmist svona
eða hinsegin (7)
7. Bauna út rugli um beljubæli (7)
8. Stór spillti víti frá þessum gaur (7)
10. Seinagangur þýður og lipur
á hægu skeiði (9)
13. Sýður ekki sjó (5)
16. Hallarborgin og borgarvígið (13)
17. Portvitund um bylgjustýrða tækni (8)
18. Síðvaxin dafnar hægt (12)
19. Fær nýgræðingur náttað er
þið færist nær? (7)
20. Skil beygja hugleysi (8)
22. Suðar vegna vandræða (6)
23. Söngsveitin sívælandi (10)
25. Próblem pirrar þau sem tala rétt (8)
26. Jarðneskar leifar jóa gleðja fugla (8)
27. Roluþvottur og reykræsting (7)
29. Flest hafa ekki hugmynd um bjána (6)
31. Kanadískur bær stendur af sér Ragnarök (5)
32. Finn einhverjar fyrir haustið (5)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum
og fær vinningshafi eintak af
bókunum Karitas án titils og
Óreiða á striga frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku
var Ingveldur Sverrisdóttir,
Akranesi.

Lausnarorð
L
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist vinsælt
Ef
ttómstundagaman. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 23. maí næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „19. maí“.
k

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1897

Skáldjöfurinn Wilde látinn
laus eftir tveggja ára fangavist
Hinn annálaði rithöfundur Oscar Wilde losnaði úr fangelsi tveimur árum
eftir að hann var fundinn sekur um kynvillu.

Á

SÍÐUSTU
SÝNINGAR!

Fréttatíminn

Morgunblaðið

Gói og Baunagrasið
Leikhúsglaðningur fyrir alla fjölskylduna!
Sun 20/5 kl. 13:00 UPPSELT
Sun 20/5 kl. 14:30 Örfá sæti

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

þessum degi fyrir réttum 115 árum, hinn 19. maí árið 1897, var rithöfundurinn Oscar Wilde látinn laus úr fangelsi eftir að hafa afplánað
tveggja ára dóm vegna kynhneigðar sinnar, en hann var fundinn sekur um
kynvillu.
Wilde er einn best þekkti
rithöfundur allra tíma og er
enn vísað til margra hnyttinna
tilsvara hans í ræðu og riti.
Hann fæddist á Írlandi, en
flutti til Englands þar sem
hann nam við Oxfordháskóla
og útskrifaðist með láði árið
1878. Eftir það varð hann
að rísandi stjörnu í lista- og
félagslífi Lundúna.
Wilde gekk að eiga Constance Lloyd árið 1884 og átti
með henni tvo syni, en hóf upp
úr því að leggja lag sitt við
karlmenn.
Það var svo árið 1891 sem
hann hitti ungan aðalsmann,
Alfred Douglas að nafni, sem
átti eftir að reynast örlagavaldur í lífi hans.
Í FANGELSI FYRIR SAMKYNHNEIGÐ Oscar Wilde
Þeir áttu í stormasömu
slapp úr fangelsi á þessum degi árið 1897.
sambandi um nokkurra ára
skeið. Heimildir herma þó að
Douglas, sem var jafnan kallaður Bosie, hafi notað Wilde, bæði til að hafa
af honum peninga og ekki síður til að skaprauna föður sínum, markgreifanum af Queensberry. Hann gat ekki liðið samkynhneigð sonar síns og
var æfur yfir sambandinu við Wilde.
Í reiði sinni, snemma árs 1895, skyldi Queensberry eftir orðsendingu
fyrir allra augum í klúbbi Wildes. Þar var rithöfundurinn vændur um kynvillu, sem var ólögmæt á þeim tíma.
Að áeggjan Alfreds höfðaði Wilde mál á hendur markgreifanum vegna
ærumeiðinga. Það dómsmál reyndist afdrifaríkt þar eð sönnunargögn og
vitni sem Queensberry lagði fram renndu stoðum undir ásakanir hans.
Málið var því látið niður falla, en Wilde aftur á móti ákærður fyrir kynvillu og ósæmilega hegðun.
Dómsmálið vakti gríðarlega athygli þar sem Wilde var frægur maður
og fylgdist almenningur spenntur með framvindunni.
Þrátt fyrir þróttmikla vörn var Wilde sakfelldur og dæmdur til tveggja
ára erfiðisvinnu í fangelsi.
Eftir afplánun hélt Wilde til Parísar þar sem hann lést þremur árum
síðar úr heilahimnubólgu.
Goðsögnin á bak við Wilde lifir hins vegar enn góðu lífi og leikritin hans
eru sýnd um heim allan.
Alfred Douglas lést árið 1945.
- þj
Heimildir: History.com, Brittanica og Wikipedia.

Kauptu þennan í dag. Settu gamla bílinn
n

u
uppí nýjan Ford Focus á hagstæðu verði í dag.

Nýjasta spartæknin í Ford Focus heitir á útlensku EcoBoost
Komdu í kaffi og kleinur. Kynntu þér spartækni Ford.

Líﬁð er egóbúst
Ford Focus
með EcoBoost

Kraftmikill
Focus með EcoBoost

Vortilboðið frá 3.450.000 kr.
Mánaðargreiðsla frá 28.706 kr.*
Árleg hlutfallstala kostnaðar
9,90%

6 gíra beinskiptur
125 hestöﬂ

Eldsneytisnotkun
Focus með EcoBoost
Frá 4,4 lítrum á 100 km
í langkeyrslu

Notaða Focus
vantar á söluskrá

Þú færð Focus einnig sem skutbíl.
Komdu, reynsluaktu Ford.

Frítt í stæði
Focus með EcoBoost

Settu eldri Focus
uppí nýjan

Minni útblástur
CO2: 114 g/km

Spyrðu um
verksmiðjuábyrgð
í allt að 5 ár

Opið í dag
Komdu og skoðaðu Ford
milli kl. 12 - 16 í dag,
Bíldshöfða 6

Settu gamla bílinn uppí nýjan

Tökum allar tegundir
bíla uppí nýja

%ULPERUJ5H\NMDYtN%tOGVK|IÌDVtPL_%ULPERUJ$NXUH\UL7U\JJYDEUDXWVtPL_IRUGLV
* Miðað er við óverðtryggðan grænan Ergo bílasamning til 7 ára og uppítökubíl að verðmæti 1.700.000 kr. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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MANNRÉTTINDAFRÖMUÐURINN MALCOLM X (1925-1965) fæddist
á þessum degi.

„Standir þú ekki með sjálfum þér þá fellur þú fyrir hverju sem er.“

timamot@frettabladid.is

Elskuleg dóttir mín, móðir mín, systir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

JAKOBÍNA AXELSDÓTTIR
Austurbrún 2, Reykjavík,

lést þann 8. maí á Landspítalanum.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Fyrir hönd aðstandenda,
Hulda Ásgeirsdóttir
Ásgeir Bragason
Hildur Björnsdóttir
börn og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, vináttu og hlýhug við andlát og
útför föður okkar, tengdaföður og afa,

KJARTANS ÓLAFSSONAR
Hlaðhamri.
Jóhannes Kjartansson
Jón Kjartansson
Sigurður Kjartansson

Sveinbjörg Guðmundsdóttir
Gyða Eyjólfsdóttir
Olivia Weaving

FORMAÐURINN Marta Mirjam Kristinsdóttir gegnir í dag stöðu formanns AUS, en hún fór sjálf til Mexíkó á vegum samtakanna fyrir nokkrum

árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞJÓÐLEG UNGMENNASKIPTI: FYRRVERANDI SKIPTINEMAR KOMNIR AFTUR

HITTAST AFTUR EFTIR 25 ÁR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ÁSTA ENGILBERTSDÓTTIR

Í kvöld klukkan 19 slá átta fyrrverandi skiptinemar á Íslandi upp veislu
á Farfuglaheimilinu að Sundlaugavegi
34. Fólkið, sem dvaldi hér á landi árið
1987, ætlar að hittast þar með vinum
og vandamönnum og rifja upp minningar um horfna tíma. „Mörg þeirra
hafa misst tengsl við fósturfjölskyldur sínar og fólk sem var í kringum
AUS á þessum tíma og vonast til að ná
sambandi aftur,“ segir Marta Mirjam
Kristinsdóttir, formaður AUS – alþjóðlegra ungmennaskipta. Það var á
vegum þeirra samtaka sem fólkið kom
til landsins á sínum tíma.
AUS sendir út og tekur á móti ungmennum alls staðar að úr heiminum.
Marta segir orðið sjálfboðaliði ekki
ná utan um þá reynslu sem ungmenni
öðlist á meðan á dvöl þeirra stendur.
„Þetta eru frekar menningarskipti en
sjálfboðaliðastörf. Með því að fara út
og kynnast ólíkri menningu þroskast
þú, verður víðsýnni og skilur betur
hvernig önnur samfélög virka,“ útskýrir Marta og talar af reynslu, því hún
dvaldi sjálf í Mexíkó fyrir nokkrum
árum á vegum AUS. „Ég vann bæði á

lést á Hrafnistu í Reykjavík laugardaginn
28. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu. Við fjölskyldan viljum koma
á framfæri innilegu þakklæti til starfsfólks á
deild H-2 Hrafnistu í Reykjavík.
Sigrún Þórarinsdóttir
Ragnar Pálsson
Birgir Þórarinsson
Dóra Sigurðardóttir
Gunnhildur Þórarinsdóttir
Sveinn M. Ottósson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

SÓLEY ODDSDÓTTIR
Hrísmóum 1, Garðabæ,

lést á Hjúkrunarheimilinu Holtsbúð
Vífilsstöðum miðvikudaginn 16. maí.
Jarðarförin auglýst síðar.
Sigurveig Sæmundsdóttir
Oddur Sæmundsson
Jóna Sæmundsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi,

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

GÚSTAV MAGNÚS SIEMSEN

FREYJA JÓHANNSDÓTTIR

Skaftahlíð 34, Reykjavík,

lést á Grund við Hringbraut miðvikudaginn
16. maí.

Sjálfboðaliðarnir frá 1987
sem hittast í dag
Bengt Svensson - Svíþjóð
Tina Flecken - Þýskaland
Michele Anghileri - Ítalía
Judith van Bragt - Holland
Angelica Cantu - Mexíkó
Pirjo Saikkonen - Finnland
Daniela Wiesendanger - Sviss
Lian Siekman - Holland
leikskóla í litlu sveitaþorpi, þar sem
flest börn bjuggu hjá mjög öldruðum
öfum og ömmum, því foreldrar þeirra
voru ólöglegir innflytjendur í Bandaríkjunum. Svo vann ég líka á heimili
fyrir börn sem höfðu verið tekin af foreldrum sínum vegna vanrækslu,“ segir
Marta, sem segist hafa þroskast mikið
á þeim tíma. „Þetta var mjög gefandi.
Ég fór út með það hugarfar að ég ætlaði að hjálpa heiminum. Hafði mitt
vestræna sjónarhorn og hélt að það
væri málið. Ég áttaði mig á því að það
er ekki alltaf það rétta sem er gert
hér heima, við getum lært margt af

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
að morgni uppstigningardags 17. maí.
Útförin verður auglýst síðar.

Kristín Siemsen
Ásbjörn Sigurgeirsson
Ólöf Guðfinna Siemsen
Baldur Bjartmarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Bragi Agnarsson
Bjarney Runólfsdóttir
Leifur Agnarsson
Laufey Björg Agnarsdóttir
Þór Agnarsson
Ásdís Þóra Davidsen
Vigdís Björk Agnarsdóttir
Finnbogi Jóhann Jónsson
Bettina Wunsch
barnabörn og barnabarnabörn.

Mexíkó og öðrum löndum. Við höldum
alltaf að við séum best, en það er ekki
alltaf þannig.“
Ungmennin greiða sjálf fyrir þátttöku, sem Mörtu þótti vel þess virði.
„Við teljum það nokkuð sanngjarnt,
miðað við það sem þú færð til baka. Það
er mikilvægt fyrir fólk sem er að stíga
sín fyrstu skref í að búa erlendis að fá
stuðning. Þegar þú ert að upplifa allt
nýtt í kringum þig. nýja menningu, fjölskyldu og vinnu, þá er mjög gott að hafa
samtökin til að styðja sig við.
Í boði er að ferðast til fjölda landa í
öllum heimsálfum á vegum AUS. Verkefnin eru af fjölbreyttu tagi, allt frá
því að bjarga skjaldbökum úr útrýmingarhættu, vinna með götubörnum, í
þjóðgörðum, með fíklum og svo mætti
lengi telja.
Ungmennin sem dvöldu hér á landi
árið 1987 og unnu hér fjölbreytt störf
teljast ekki ungmenni lengur, en ætla
engu að síður að skemmta sér vel í
kvöld. Þau hvetja alla sem þau þekktu
til að koma og hitta sig í Farfuglaheimilinu í Laugardal klukkan 7.
holmfridur@frettabladid.is

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu,

UNNAR RUNÓLFSDÓTTUR
Miðleiti 5.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 2. hæðar
suður á Hjúkrunarheimilinu Eir fyrir hlýhug
og góða umönnun.
Runólfur Grétar Þórðarson
Kristján Þórðarson
Kristín Þórðardóttir
Margrét Þórðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og

Sigríður Lúðvíksdóttir
Dóra Kristín Halldórsdóttir
Kristinn Már Kristinsson
barnabarnabarnabörn.

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

SIGURÐUR HELGI JÓNSSON

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

sjómaður,
Kirkjuvegi 11, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
laugardaginn 12. maí.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju,
mánudaginn 21. maí kl. 13.00.

A

RÞJÓ
TFARA NUST

Ú

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

ÞEKKING – REYNSLA–ALÚÐ
24 tíma vakt

Sími 551 3485

Davíð H. Ósvaldsson S: 896 8284 Óli Pétur Friðþjófsson S: 892 8947

Elínborg Jónsdóttir
Jón Sigurðsson
Margrét Sigurðardóttir
Geir Sigurðsson
Ragnheiður Sigurðardóttir
Geirný Sigurðardóttir
Elínborg Kristinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Auður Sólborg Sigurðardóttir
Gunnhildur Ása Sigurðardóttir
Eyjólfur Orri Sverrisson
Helgi Bragason

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför okkar ástkæru

PERLU K. ÞORGEIRSDÓTTUR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hrafnistu
í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og
elskulegheit. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á minningarkort Fríkirkjunnar í
Hafnarfirði, sjá frikirkja.is.
Brandur Þorsteinsson
Lárus Geir Brandsson
Ingibjörg Marinósdóttir
Jóna Margrét Brandsdóttir
Guðbergur Ástráðsson
Jón Þór Brandsson
Sif Stefánsdóttir
Fríður Brandsdóttir
Guðlaugur Sæmundsson
Hafdís Brandsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

SUMARIÐ 2012

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

Á LÆGRA VERÐI

Vnr. 53323150
WARRIOR bensínsláttuvél með fjórr
gengismótor. Vélin er 3,75 hestöﬂ,
stillanleg hæð, sláttubreidd 46 cm.

Vnr. 74810010
BOSCH háþrýstidæla
AQUAT10. 100 bör,
300 ltr/klst., 1300W,
sápukanna.

9.995

KLÚBB verð

KLÚBB verð

12.900

43.900

kr.

kr.

Vnr. 50657153
STERLING gasgrill, 1716-3,
2 brennarar, niðurfellanleg
hliðarborð, hitamælir,
þrýstijafnari. 11,72 kW.

59.900

kr.

Vnr. 41624128
STEEL RATTAN borð og
og tveir
stólar. Plast/bast, ljósbrúnt,
5 mm hert gler í borði.

28.990

kr.

kr.

18.990

kr.

SUMARLEIKFÖNG
Vnr. 88583314
Bolti, 16 cm.

690

Vnr. 550099120
Gróðurhhús, 4 hæðir,
stærð: 125x69x49 cm.

kr.

6.990

kr.
Vnr. 41120479
Fata og skóﬂur í sandkassann, alls 8 stk.

649

kr.

ALLIR KRAKKAR
FÁ LITA- OG
LEIKJABÓK BYKO

Vnr. 41118367
Sápukúlubox.

99
Vnr. 49620200
28“ götureiðhjól fyrir karla,
6 gíra með brettum
og bögglabera.

29.900

kr.

kr.

Vnr. 41120482
Sápukúlusverð.

389

kr.

Vnr. 41120481
Vatnsbyssa, 38 cm,
fjólublá eða bleik.

699

Við tökum vel á móti yngstu kynslóðinni í
öllum verslunum BYKO og gefum ungviðinu
liti og skemmtilega lita- og leikjabók.

kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægsta verðið. Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða sambærilega vöru auglýsta ódýrari annars staðar, innan 20 daga, endurgreiðum við þér mismuninn og 10% af honum að auki! Njóttu vel. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is
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FERSKT UNGNAUTASNITSEL
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FERSK NAUTAPIPARSTEIK
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ÍSLANDSNAUT FERSKIR 2 X 140 GR.
UNGNAUTA -HAMBORGARAR
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KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA FROSIÐ
LAMBALÆRI Í SNEIÐUM

1979
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@G# )HI@#
BÓNUS STÓR
HAMBORGARABRAUÐ

1979
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HOLTA -ÚRBEINUÐ SKINNLAUS
FERSK KJÚKLINGALÆRI
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ÍSLANDSNAUT FROSNIR 10 X 100 GR.
UNGNAUTA HAMBORGARAR

1979
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NORÐANFISKUR ÍSLENSKUR LAX

FROSINN BEINHR. M.ROÐI

NORÐANFISKUR FROSINN LAX

GRILLKRYDDAÐUR BEINHR.
M.ROÐI

NORÐANFISKUR ÍSLENSK BLEIKJA

FROSINN BEINHR. M.ROÐI

598
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SOLLU LÍFRÆNU
CHIA-FRÆIN

KOMIN AFTUR

359
@G#'%%<G

498

@G# .%BA

159

@G# ,*BA

698

@G# *%%BA

LISTERINE
MUNNSKOL 500 ml

359

@G# &AÏIG>

179
@G# @<

275
@G# @<

RAUÐ VATNSMELÓNA

SÆTAR KARTÖFLUR

139
@G# @<
439
@G# &@<#

STÓRAR
BÖKUNARKARTÖFLUR
FRÁ ENGLANDI

ÍSLENSKIR TÓMATAR 1. KG PAKKAÐIR

159

@G# '-%<G

89

@G# 9H

798

@G# *%%BA

HIMNESK
JÓMFRÚAROLÍA
EXTRA VIRGIN
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IGGAPIGG og aðrar söguhetjur úr þáttunum í Næturgarði hitta í mark hjá
krakkar@frettabladid.is

yngstu börnunum. Á barnavef breska ríkisútvarpsins www.bbc.co.uk/cbeebies/
in-the-night-garden er að finna skemmtilega og einfalda leiki fyrir þau yngstu.

GERIR STUTTMYND
MEÐ VINUM SÍNUM
Jökull Bergsveinsson er þrettán ára strákur í Hafnarfirði sem hefur verið á kafi í
kvikmyndum frá því hann var 4 ára. Hann var 8 ára þegar hann gerði sína fyrstu
bíómynd og í dag vinnur hann að stuttmyndaseríu með félögum sínum.

Nískupúki var alltaf að brýna
fyrir syni sínum að spara peninga. Dag einn kom strákurinn heim og sagði hróðugur:
„Pabbi, ég hljóp á eftir strætó
og sparaði þannig 350 krónur.“
„Æ, drengstauli,“ sagði maðurinn. „Þú hefðir átt að
hlaupa á eftir leigubíl og
spara 2.500 krónur.“

Tveir menn áttu hvor sinn
hestinn í sömu girðingu. Til að
þekkja þá í sundur bundu þeir
rauða slaufu á taglið á öðrum
þeirra. Dag einn þegar þeir
komu í girðinguna var slaufan dottin af. „Hvað gerum
við nú?“ sagði annar maðurinn. „Ég veit,“ sagði hinn. „Ég
tek bara þennan rauða og þú
þennan bleika.“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Jökull Bergsveinsson er þrettán ára nemandi í 8. bekk í
Víðistaðaskóla í Hafnarfirði.
Þrátt fyrir ungan aldur er
hann löngu búinn að ákveða
hvað hann ætlar að starfa við
í framtíðinni. Hann ætlar að
vinna við kvikmyndir og er nú
þegar byrjaður að framleiða
sínar eigin bíómyndir. Jökull
hefur haft áhuga á bíómyndum frá því að hann var lítill.
„Þegar ég var 4 ára var uppáhaldsmyndin mín Lord of the
Rings og ég fékk strax mikinn áhuga á því hvernig þetta
var allt saman búið til. Þannig að ég fór að skoða á Youtube
hvernig bíómyndir eru búnar
til, eins og tæknibrellur, byssuskot, sprengjur og smink, skotsár og blóðslettur. Þegar ég var
7 ára byrjaði ég að gera vídeóáramótakveðjur fyrir fjölskylduna, sem ég geri enn í dag
alltaf um áramótin. En ég var
um 8 ára þegar ég stóð sjálfur fyrir aftan myndavélina.
Ég notaði legókarla sem leikara í fyrstu myndunum sem ég
gerði. Þetta voru svona stopmotion vídeó þar sem ég bjó til
legókallabardaga.“
Um þessar mundir er Jökull að vinna að stuttmynd með
félögum sínum, en þeir eru að
vinna með hugmynd sem þeir
fengu 10 eða 11 ára gamlir.
„Þetta byrjaði sem flipp en
núna er þetta komið út í meiri
alvöru. Þetta er þriðja myndin af seríu sem við köllum
Brenndir Bananar númer þrjú.
Við erum allir skólafélagarnir
saman í þessu – Sindri, Kári,
Matti, Viktor og Dagur leika í
henni og svo er Nicholas, kærasti systur minnar, með vídeóvélina. Ég er leikstjórinn og

VIÐ TÖKUR Jökull er handritshöfundur og leikstjóri stuttmyndaseríunnar Brenndir

Bananar sem hann vinnur að með vinum sínum.

Mamma er líka
rosalega hjálpleg en ég held hún sé
nú orðin dálítið þreytt
á gerviblóðinu út um
allt hús og óvart smá
á veggjunum.
er búinn að vinna að handritinu frá því síðasta sumar,
með hjálp frá Nicholasi. Ég sé
líka um að klippa myndirnar
og allar tölvutæknibrellur og
makeup-brellur. Það er gaman
að búa til gervisár.“
Jökull er staðráðinn í því að
vera kvikmyndagerðarmaður
alla ævi, en hann er ekki búinn
að gera upp við sig hvort hann

MYND/ÚR EINKASAFNI

verði leikstjóri, klippari eða
tökumaður. Hann hefur tvisvar
sinnum farið til New York á
námskeið hjá New York Film
Academy. Hann segir fjölskyldu
sína hjálpa sér mikið í kvikmyndagerðinni. „Við hjálpumst
mikið að. Pabbi þeytist um allan
bæ að ná í dót sem við þurfum og kaupir líka pitsur fyrir
okkur strákana og fleira sem
okkur gæti vantað. Mamma er
líka rosalega hjálpleg en ég held
hún sé nú orðin dálítið þreytt á
gerviblóðinu út um allt hús og
óvart smá á veggjunum. Systir
mín hjálpar okkur líka mikið,
gerir oft makeup-ið og hjálpar
okkur með leikmyndina.“
Á heimasíðu Jökuls, www.
jokull.net, er hægt að horfa á
myndirnar hans.

www.ms.is

Tanja Kristín Árnadóttir
Aldur: 9 ára (10 ára eftir mánuð).
Í hvaða skóla ertu: Hlíðaskóla.
Í hvaða stjörnumerki ertu: Tvíburunum.
Áttu happatölu? 52, 12 og 14.
Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frístundum þínum? Fimleikar og að
leika við vini mína í stikkfrí og svoleiðis leikjum.

Fáðu þér góða
mjólkurskvettu!

dýr og hvað heitir það? Ekki ég, en amma mín
á hund sem heitir Snælda.
Skemmtilegasti dagurinn og af hverju?
Laugardagur, af því þá er nammidagur og
kósýkvöld.
Eftirlætistónlistarmaður/hljómsveit?
Adele og Lady Gaga.
Uppáhalds litur? Bleikur og fjólublár.

Eftirlætissjónvarpsþáttur: Minute
to win it og Malcolm in the middle.

Hvað gerðirðu í sumar? Ég fór á Egilsstaði og í haust fór ég til Flórída.

Besti matur? Lasagne og jólamaturinn, sem er kalkúnn.

Skemmtilegasta bók sem þú hefur
lesið? Stjörnur og strákapör eftir Kristínu Steinsdóttur.

Hvaða námsgrein er í uppáhaldi?
Dans, tónmennt og listasmiðjan.
Áttu gæludýr – ef svo er, hvernig

Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert
orðin stór? Söngkona og líka grafískur
hönnuður eins og mamma.
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LÁRÉTT
2. sót, 6. gangþófi, 8. árstíð, 9. háttur,
11. skst., 12. fet, 14. land í Asíu, 16.
kind, 17. gljúfur, 18. flott, 20. nudd,
21. hófdýr.
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Lokaorð um Nasa
Í

byrjun júní á að loka skemmtistaðnum
BAKÞANKAR
Nasa við Austurvöll. Nú stendur yfir
Atla Fannars
hönnunarsamkeppni um skipulag svæðisBjarkasonar ins, sem er eflaust eftirsóttasti landskiki

LÓÐRÉTT
1. kvenflík, 3. átt, 4. örvandi efni, 5.
dýrahljóð, 7. sælgæti, 10. kvk nafn,
13. gröm, 15. innileikur, 16. þjálfa, 19.
ónefndur.
LAUSN

landsins fyrir utan Grímsstaði á Fjöllum.
Kaupsýslumaður á húsið og vill ráðstafa
því öðruvísi en það er gert í dag, en það á
eftir að koma í ljós hvers konar hús rís á
svæðinu. Tónlistarmenn hafa lagt hart að
borginni að bjarga Nasa, en erfitt er að sjá
hvernig á að fara að því án þess að punga út
mjög mörgum milljónum af almannafé.

NASA er frábær tónleikastaður. Þar er
hátt til lofts og vítt til veggja ásamt því
að umkomuleiðirnar af rúmu dansgólfinu
eru fleiri en gengur og gerist. Draumur
tónlistarunnandans. Fyrir listamennina
er staðurinn ekki síðri. Sviðið er rúmgott
og í hæfilega mikilli hæð, hljóðkerfið er
kraftmikið og baksviðsaðstaðan kyrfilega lokuð af. Sjálfur hef ég sótt
staðinn sem áhorfandi og flytjandi (þó ég hafi reyndar aldrei
staðið á sviði fyrir framan hóp
af jafn hliðhollum áhorfendum
og Páll Óskar eða Mugison) og
get því auðveldlega sett mig í
spor þeirra sem mótmæla lokun
staðarins.

LÁRÉTT: 2. ösku, 6. il, 8. vor, 9. lag,
11. fr, 12. skref, 14. kórea, 16. ær, 17.
gil, 18. fín, 20. nú, 21. asni.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. pils, 3. sv, 4. koffein,
5. urr, 7. lakkrís, 10. gró, 13. erg, 15.
alúð, 16. æfa, 19. nn.

2

1

EINS sárt og það er að horfa
upp á jafn frábæran tónleika-

stað hverfa, þá efast ég um að ekkert komi
í staðinn. Nasa hefur verið til í núverandi
mynd í tæp ellefu ár. Fullt af góðum hljómsveitum urðu til áður en Nasa opnaði og
þær höfðu fullt af stöðum til að koma fram
á. Þannig verður það, hvort sem það verður
annað hótel við Austurvöll eða ekki.

AUÐVITAÐ verður ákveðin stemning til í
húsum, en steypan, viðurinn, málmurinn
og glerið á aðeins takmarkaðan þátt í því.
Það er fyrst og fremst fólkið, sem mætir á
tónleika, sem skapar stemninguna ásamt
listamönnunum sem koma fram. Ef Nasa
verður rifið, þá skapar sama fólk sömu
stemningu einhvers staðar annars staðar.
Það er staðreynd, sama hversu mikla yfirburði Nasa hefur í blómstrandi tónleikasenu landsins.

MARGIR einblína á hvað kemur í staðinn
og gagnrýna hugmyndir um mögulegan
hótelrekstur. Ný hótel dreifast um Reykjavík á hraða njólans og kaupsýslumenn virðast sjá endalaus viðskiptatækifæri í slíkum
rekstri. En gæti ekki verið að einhver svari
háværu kalli neytenda um tónleikastað
sem er sveittari en Rosenberg, með stemninguna af Gamla Gauk, stærri en Ellefan,
minni en Hafnarhúsið, jafn kósí og Iðnó og
ekki eins hress og Faktorý? Soldið eins og
Harpan nema ekki eins stór, brothætt og …
fjármögnuð af almenningi?

■ Pondus
Ein með kavíar,
ein með lauk
og tvær með
osti!

Eftir Frode Øverli
Í dag þá er ég með á
Hva...?baguette, Ívar! Og þú skalt
bara gera þér grein fyrir
því að ég mun ekki undir
neinum kringumstæðum
skipta á þessari veislu fyrir
bragðlaukana
á móti þínum
leiðinda
samlokum,
Ívar!

Geggjað!

Og ekkert sem þú segir
getur fengið mig til að
snúast hugur, Ívar! Ég er
við öllu búinn!

■ Gelgjan
Palli, Helgi læknir
og fjölskylda hans
eru að koma í mat í
kvöld, þannig að...

Þetta var eins
og þruma út
heiðskíru lofti!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er þetta
skylda?

Ég kem
í mat,
mamma.

Nei. Ég
meina, þú
verður ekki
að koma, en
mér finnst
að þú...

Ekkert mál.

■ Handan við hornið

Ég meinti, er skylda fyrir mig
að standa hérna og hlusta á
þig útskýra af hverju ég ætti
að vera þarna?

Eftir Tony Lopes

Feðgarnir
Kalli og Maggi í
ódýragarðinum...

Sebrahestur

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pabba þínum finnst
ekkert betra en að
fara í nýtt par af
sokkum. Vissirðu
þetta áður
en þið giftuð
ykkur?
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Heiðruð af Billboard
Whitney Houston verður verðlaunuð á Billboard-tónlistarhátíðinni
sem verður haldin í Las Vegas á
sunnudaginn. Söngkonan sáluga fær
hin svokölluðu Millenium-heiðursverðlaun fyrir framlag sitt til tónlistarheimsins. Söngkonan Beyoncé
fékk sömu verðlaun á síðasta ári.
Jordin Sparks og John Legend
munu flytja lag til heiðurs Houston
áður en verðlaunin verða afhent.
Dóttir Houston, Bobbi Kristina
Brown, og frænka hennar Pat Houston, taka við verðlaununum fyrir
hönd söngkonunnar, sem lést í
febrúar síðastliðnum, 48 ára gömul.

Kaupir villu í
Beverly Hills
Kynnirinn í American Idol, Ryan
Seacrest, ætlar að kaupa glæsivillu leikkonunnar Ellen DeGeneres í Beverly Hills fyrir um sex
milljarða króna, samkvæmt vefsíðunni TMZ.com.
Talið er að Seacrest þéni um
5,7 milljarða króna á ári og ætti
hann því að eiga fyrir
húsinu og rúmlega það. Þessi
glæsivilla er 9.200
fermetrar með
þremur gestahúsum. Ekki er vitað
hvenær Seacrest
og kærastan hans
Julianne Hough
ætla að
flytja inn.
Kynnirinn setti
fyrr á
þessu
ári eign
sína í
Hollywoodhæðum á
söluskrá.

KAUPIR
GLÆSIVILLU

Ryan Seacrest
ætlar að
kaupa glæsivillu í Beverly
Hills.

ÁNÆGÐ Kelly Preston var mjög ánægð

með myndband eiginmanns síns.

Myndband á
mæðradegi
Leikarinn John Travolta bjó til
rómantískt myndband handa
eiginkonu sinni Kelly Preston í
tilefni af mæðradeginum. „Eiginmaðurinn minn Johnny steig
sín fyrstu skref sem leikstjóri
og bjó til myndband handa mér
á mæðradaginn. Mér fannst það
svo flott að mig langaði að deila
því með ykkur,“ sagði Preston
á heimasíðu sinni. Í hinu fjögurra mínútna myndbandi eru alls
konar myndir, m.a. af syni þeirra
Jett sem lést fyrir þremur árum.
Lagið sem hljómar undir er That
Face sem Barbra Streisand syngur. Þess má geta að báðir nuddararnir sem kærðu Travolta fyrir
kynferðislega áreitni hafa dregið
ásakanirnar til baka.

VERÐLAUNUÐ Whitney Houston

fær verðlaun á Billboard-hátíðinni
á sunnudaginn.

Obama syrgir diskódívu
Barack Obama Bandaríkjaforseti
er á meðal þeirra sem hafa vottað Donnu Summer virðingu sína.
Diskódívan er látin, 63 ára gömul,
eftir baráttu við lungnakrabbamein.
„Rödd hennar var ógleymanleg.
Tónlistariðnaðurinn hefur misst
goðsögn alltof snemma,“ sagði
Obama. Barbra Streisand, sem
söng dúett með Summer í laginu
No More Tears (Enough Is Enough), sagðist vera í miklu uppnámi vegna fráfalls hennar. Dolly
Parton, Dionne Warwick, Kylie
Minogue og Sir Elton John vottuðu
henni einnig virðingu sína.

Meðal þekktustu laga Summer
voru I Feel Love, Love To Love You
Baby og State of Independence.
Summer hét réttu nafni LaDonna
Adrian Gaines. Hún hóf feril sinn í
kirkjukórum áður en hún söng með
hinum ýmsu hljómsveitum og lék í
söngleikjum bæði heima í Bandaríkjunum og erlendis. Hún var ein
vinsælasta söngkona áttunda áratugarsins þegar diskótímabilið var
í miklum blóma. „Ég vissi alltaf að
ég yrði söngvari,“ sagði hún í viðtali árið 1989.
Summer bjó á Flórída ásamt eiginmanni sínum og lætur hún eftir
sig þrjár dætur.

LÁTIN Donna Summer er látin, 63 ára,

eftir baráttu við lungnakrabbamein.
NORDICPHOTOS/GETTY
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menning@frettabladid.is

LIST ÁN LANDAMÆRA LÝKUR Síðasti viðburður hátíðarinnar Listar án landamæra verður í dag
klukkan 15.00 í Smámunasafninu í Eyjafirði en þá verður formleg afhjúpun á Sámi smámunaverði sem hópurinn
Geðlist gerði. Sami hópur á heiðurinn að Safnverðinum sem gætir Safnasafnsins á Svalbarðsströnd og Skógarverðinum sem gætir Kjarnaskógar. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, afhjúpar verkið.

MAX KESTNER HEIÐURSGESTUR
Danski leikstjórinn Max Kestner verður heiðursgestur Skjaldborgar í ár.
Kestner útskrifaðist úr Danska kvikmyndaskólanum 1997 og hefur hlotið
ýmis verðlaun fyrir myndir sínar. Á hátíðinni sýnir hann tvær mynda sinna:
Rejsen på ophavet eða Ferðin að upphafinu og Drømme i København eða
Drauma í Kaupmannahöfn, en íslenski tónlistarmaðurinn Jóhann Jóhannsson gerði meðal annars tónlistina við síðarnefndu myndina.
„Við erum dálítið að bregða út af venjunni,“ segir Tinna. „Hingað til höfum
við yfirleitt notað tækifærið og heiðrað leikstjóra fyrir framlag þeirra til
heimildamyndargerðar, en í þetta sinn erum við með heiðursgest sem er í
farabroddi í því sem er að gerast í heimi heimildarmyndagerðar.
Kestner tilheyrir mjög áhugaverðum skóla, sem leggur áherslu á að
heimildarmyndir séu listform sem snúist um tjáningu listamannsins en ekki
skrásetningu raunveruleikans. Hann beinlínis hafnar því að heimildarmynd
gefi endurspegli raunveruleikann.“

Kórstjóri óskast

JANUS BRAGI JAKOBSSON OG TINNA OTTESEN Eru potturinn og pannan í heimildarmyndahátíðinni Skjaldborg á Patreksfirði. Tinna

segir sérstaka stemningu ríkja á hátíðinni og aðstæður bjóða upp á nána samræðu um heimildarmyndagerð.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKJALDBORGIN ÞÉTTIST
Sönghópurinn Norðurljós, sem er blandaður
áhugamannakór á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir kórstjóra.
Umsóknir skulu berast fyrir 4. júní.
Áhugasamir haﬁ samband við:
Margrét, gsm 898 5068
Netfang: majasigrun@gmail.com

HÁDEGISTÓNLEIKAR
H
ÍSLENSKU ÓPERUNNAR
NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 12.15

STÚLKAN Á HEIÐINNI
 HAUGTUSSA 
EFTIR EDVARD GRIEG

HALLVEIG RÚNARSDÓTTIR, SÓPRAN
ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ

AÐGANGUR
ÓKEYPIS
WWW.OPERA.IS

Heimildarmyndahátíðin
Skjaldborg verður haldin
í sjötta sinn á Patreksfirði
um næstu helgi. Rúmlega
20 myndir verða frumsýndar, þar af nokkrar erlendar
verðlaunamyndir.
Rúmlega tuttugu fullunnar heimildarmyndir og verk í vinnslu
verða frumsýnd á heimildarmyndahátíðinni Skjaldborg, sem
haldin verður á Patreksfirði um
hvítasunnuhelgina, 25. til 27. maí
næstkomandi.
Þetta er í sjötta sinn sem hátíðin er haldin. Hún hefur smám
saman fest sig í sessi sem einn
mikilvægasti vettvangur heimildarmynda hér á landi, enda hafa
aldrei fleiri umsóknir borist en í
ár.
Tinna Ottesen og Janus Bragi
Jakobsson eru potturinn og pannan í skipulagningu Skjaldborgar.
„Það sem er sérstaklega ánægjulegt er að við fáum fjölda mynda
frá fólki sem er að gera sín fyrstu
mynd sem og reynsluboltum sem
hafa unnið í faginu árum ef ekki
áratugum saman, til dæmis Páli
Steingrímssyni, Árna Sveinssyni
og Steingrími Birgissyni, sigurvegaranum frá því í fyrra,“ segir
Tinna.

Erlent samstarf
Meðal nýmæla á hátíðinni í ár er
aukin áhersla á erlendar myndir
en Skjaldborg er nú komin í samstarf við dönsku heimildarmyndahátíðina CPH:DO, einni áhrifamestu hátíð sinnar tegundar í
Evrópu og sýnir tvær verðlaunamyndir frá henni.
„Auk þess að sýna það besta
sem er að gerast í innlendri heimildarmyndagerð viljum við líka
að fólk fái nasasjón af því besta
sem er að gerast erlendis,“ segir
Tinna. „Við teljum að það geti ýtt
undir ákveðið samtal sem stuðlar að þróun í íslenskri heimildarmyndagerð.
Þar að auki eykur samstarf
við erlendar hátíðir möguleika
íslensku myndanna á að komast
á flakk út um heim. Framtíðarmarkmiðið er að komast í fleiri
samstarfsverkefni þannig að
fleiri íslenskar heimildarmyndir
fái útbreiðslu fyrir tilstilli Skjaldborgar.“ Dagskráin sem slík leng-

KÓNGUR, LÓAN OG KRAFTAJÖTNAR
Rúmlega tuttugu heimildarmyndir,
bæði fullunnar og í vinnslu, verða
sýndar í Skjaldborgarbíói á Patreksfirði 25. til 27. maí. Þar á meðal eru:

er síðan menn komust að því hvert
hann fer þá, en hann eyðir vetrardögum í Vestur-Afríku. Leikstjóri er
Páll Steingrímsson.

Draumurinn um veginn – Gengið
til orða

Hvernig er þín týpa?

Þriðji hluti af fimm í kvikmyndabálki
sem fjallar um pílagrímsgöngu rithöfundarins Thors Vilhjálmssonar til
heilags Jakobs á Norður-Spáni. Leikstjóri er Erlendur Sveinsson.

Myndin fjallar um leturhönnun og
mikilvægi hennar. Í myndinni verður
kafað inn í heim leturnörda, erlendra
og íslenskra. Leikstjórar eru Bára
Ösp Kristgeirsdóttir og Ingibjörg
Ásmundsdóttir.

Hrikalegir
Steve Gym er gamalgróin lyftingastöð íslenskra kraftlyftinga,
þar sem þjálfarinn Steve (Stefán
Hallgrímsson) hefur í fjóra áratugi
þjálfað sterkustu menn landsins, auk
öryrkja og kynlegra kvista miðbæjar
Reykjavíkur. Leikstjóri er Haukur
Valdimar Pálsson.

Óskin
Bubbi Morthens fór í stúdíó í janúar
á þessu ári til að leggja drög að nýrri
plötu. Þetta átti að vera nokkurs
konar endurkoma sagnaskáldsins og
trúbadorsins Bubba, sem var hans
helsta einkenni í upphafi ferilsins.
Leikstjórinn Árni Sveinsson fékk að
fylgjast með og útkoman er portrett
af manni sem flestir hafa skoðun á
en fæstir þekkja.

Spóinn var að vella
Spóinn er einn þeirra fugla sem er
samgróinn íslenskri þjóðarvitund.
Hann kemur á hverju vori og hverfur
aftur suður á bóginn að hausti. Stutt

ist ekki við þessa breytingu en
verður þéttari að sögn Tinnu.
Hundruð gesta leggja að jafnaði leið sína á Skjaldborgarhátíðina, margir fara á hverju ári.
Tinna segir það hafa ýmsa kosti
að að halda kvikmyndahátíð í
þorpi í tæplega 400 kílómetra
fjarlægð frá höfuðborginni.
„Höfuðkosturinn er auðvitað
þessi nálægð sem myndast á milli
þátttakenda og gesta. Á hátíðum
í Reykjavík fer fólk yfirleitt í bíó
og svo heim að hugsa um hvað
það eigi að hafa í matinn. Þarna
skapast ákveðin stemning þar
sem fólk á í náinni og „konsentreraðri“ samræðu um heimildarmyndir, sem getur leitt ýmislegt
af sér.“

Ljóðræn heimildarmynd
Í myndinni verður farið yfir heilt
ár í lífi hljómsveitarinnar Sudden
Weather Change. Leikstjóri er Loji.

Fjallkonan hrópar á vægð
Mynd um áhrif lausagöngu búfjár og
áhrif hennar á gróður- og jarðvegseyðingu hér á landi. Leikstjórar eru
Jón Karl Helgason og Herdís Þorvaldsdóttir, sem hefur látið þennan
málaflokk sig varða árum saman.

Crulic: The Path to Beyond
Hreyfi-heimildarmynd í fullri lengd
um Claudio Crulic, 33 ára Rúmena
sem deyr í hungurverkfalli í pólsku
fangelsi. Hlaut Amnesty Award 2012
á CPH:DOX.

Two Years at Sea
Fylgst er með Jake, sem hefur slitið
sig frá umheiminum og komið sér
fyrir í hjólhýsi í skoskum skógi.
Hlaut aðalverðlaun CPH:DOX
2012.

Á hátíðinni í fyrra voru margar
áberandi góðar myndir. Var það
einfaldlega óvenjugott ár eða til
marks um að íslenskar heimildarmyndir séu almennt að verða
betri og betri?
„Ég skal ekki segja, kannski
sambland af hvoru tveggja,“
segir Tinna. „Það hefur loðað
við heimildarmyndir í gegnum
tíðina að þær séu fyrst og fremst
myndskreyttar ritgerðir. En ég
held að það viðhorf sé sem betur
fer á undanhaldi og að almennt
sé farið að líta á heimildarmyndir sem alvöru kvikmyndagerð og
sjálfstætt listform.“
Dagskrá og viðburði á Skjaldborg má nálgast á skjaldborg.
com.
bergsteinn@frettabladid.is
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Edda Heiðrún sýnir í Englandi
Listasjóður Ólafar Pétursdóttur,
sem var stofnaður í maí 2008 til
minningar um Ólöfu Pétursdóttur
dómstjóra til að styðja við hvers
konar listsköpun hreyfihamlaðra
einstaklinga, veitir í ár tvo styrki,
báða tengda vinnusmiðju og sýningu listamanna innan samtakanna The Association of Mouth
and Foot Painting Artists Worldwide.
Árlegan styrk sjóðsins, 500.000
krónur, hlýtur Derek K. Mundell,
myndlistarmaður og leiðbeinandi
í myndlistarkennslu, til að kanna
nýjar leiðir í tækni og aðferðum
hreyfihamlaðra við listmálun,
kynna þær upprennandi lista-

BACH Kammersveitin leikur svítur tón-

skáldsins undir stjórn Richards Egarr.

Svítur Bach í
Eldborgarsal

mönnum og til að vinna með
öðrum hætti að framgangi þessa
þarfa málefnis.
Derek mun sækja vinnusmiðju
ofangreindra samtaka í Winchester í Englandi sem leiðbeinandi og
gefst þar tækifæri til að kynnast
listsköpun þeirra sem beita pensli
sem haldið er í munni eða á milli
tánna.
Ferðastyrk úr sjóðnum, 250.000
krónur, hlýtur Edda Heiðrún
Backman, myndlistarmaður og
fyrrum leikstjóri og leikkona.
Henni hefur verið boðið að halda
sýningu á verkum sínum hjá samtökunum og taka þátt í vinnustofu
þeirra í Winchester.

STYRKÞEGAR Friðrik Pálsson, eigin-

maður Ólafar Pétursdóttur heitinnar,
afhenti þeim Eddu Heiðrúnu Backman
og Derek K. Mundell styrkina.

Guð fær greitt í dollurum
Magnús Helgason opnar sýningu sína Guð fær greitt í dollurum í Galleríi Þoku, nýju galleríi sem
staðsett er í kjallara verslunarinnar Hríms við Laugaveg
25, í dag, laugardaginn 19.
maí, klukkan 17. Sýningarstjóri er Aldís Snorradóttir.
Í tilkynningu segir að
Magnús sýni „komposisjónir,
það er, smekklega uppraðaðar tréplötur með fortíð. Undirliggjandi verkunum eru
TRÉPLÖTUR MEÐ FORTÍÐ Sýning Magnúsar
hugsanir um útmáða fortíð,
Helgasonar í Galleríi Þoku stendur yfir til 24.
græðgi, öskuský, efasemdir
júní.
Guðs, beinar línur og peninga. Verk Magnúsar þarfnast ekki langra útskýringa og eiga að hæfa
áhorfendur beint í hjartastað.“
Sýningin stendur yfir til 24. júní og eru allir velkomnir.

Við bjóðum
20% afslátt
á Pétur Gaut

Kammersveit Reykjavíkur heldur sína fyrstu tónleika í Eldborg
á morgun, sunnudaginn 20. maí,
klukkan 20 á Listahátíð í Reykjavík, en þeir verða jafnframt
fyrstu tónleikarnir sveitarinnar sem að öllu leyti eru helgaðir
Jóhanni Sebastian Bach. Kammersveitin leikur Hljómsveitarsvíturnar fjórar, sem jafnan teljast meðal mestu snilldarverka
tónskáldsins.
Kammersveitin leikur svíturnar undir stjórn Richards Egarr,
sem þekktur er fyrir sérlega
líflega túlkun barokktónlistar.
Egarr er aðalstjórnandi Academy
of Ancient Music í London og er
eftirsóttur stjórnandi hjá hljómsveitum um allan heim en sem
einleikari er hann jafnvígur á
sembal, orgel og píanó.

LISTASAFN EINARS JÓNSSONAR Tilnefnt
til Safnaverðlauna fyrir heimasíðu sína.

Þrjú tilnefnd
til Safnaverðlauna
Þrjú söfn og verkefni hafa verið
tilnefnd til Safnaverðlaunanna
2012.
Byggðasafn Suður-Þingeyinga
hlaut tilnefningu fyrir endurnýjun á grunnsýningu í Safnahúsinu
á Húsavík, Listasafn Einars Jónssonar fyrir heimasíðu vel tengda
hlutverki safnsins og markmiðum og Rannsókna- og varðveislusviði Þjóðminjasafns Íslands,
fyrir Handbók um varðveislu
safnkosts.
Íslandsdeild ICOM (Alþjóðaráðs safna) og Félag íslenskra
safna og safnmanna standa
saman að verðlaununum, sem
eru veitt annað hvert ár. Tilkynnt
verður hver hreppir hnossið á
íslenska safnadaginn 8. júlí.

Íslandsbanki styrkir með stolti
Listahátíð í Reykjavík

Viðskiptavinir Íslandsbanka fá afslátt á verðlaunasýningu
Leikstjórinn Þorleifur Örn Arnarsson hefur hlotið
mikið lof um alla Evrópu fyrir uppfærslu sína á
Pétri Gaut.

Íslandsbanki býður viðskiptavinum sínum 20%
afslátt af miðaverði á þessa frábæru sýningu.

Greiða skal með greiðslukorti frá Íslandsbanka eða
Sýningin var frumsýnd í Luzern í Sviss haustið 2010 Byr í miðasölu Þjóðleikhússins í síma 551 1200 eða
við frábærar viðtökur og var í kjölfarið valin besta
midasala@leikhusid.is til að fá afsláttinn.
þýskumælandi sýning ársins af gagnrýnendum og
áhorfendum á nachtkritik.de.
Tilboðið gildir ekki í netsölu.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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Sokkabuxnavefur og aðrar innsetningar
Samstarf í samtímamyndlist er meginþema myndlistarverkefnisins „Sjálfstætt
fólk“. Sýningar undir þeim
hatti opna allar í dag. Meðal
sýningarstaða er Hafnarhúsið en þar má meðal
annars sjá verk eftir Gjörningaklúbbinn, Jónu Hlíf
Halldórsdóttur, Hlyn Hallsson og fleiri.
„Sjálfstætt fólk“ eða (I)ndependent People er heiti umfangsmikils myndlistarverkefnis sem
Listahátíð í Reykjavík stendur
fyrir í samstarfi við Listasafn
Reykjavíkur, Listasafn Íslands,
Nýlistasafnið, Norræna húsið,
Kling og Bang og Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar. Þátttakendur eru myndlistarmenn frá
Íslandi, Norðurlöndunum, Bretlandi, Frakklandi, Bandaríkjunum
og er áherslan á samstarf í samtímamyndlist.
Sýningarstjóri verksins er
Jonatan Habib Engqvist og fékk
hann yfir hundrað listamenn til
þess að vinna verk saman, bæði
listamenn sem hafa áður unnið
saman og aðra sem eru að vinna
saman í fyrsta sinn.
Þess má geta að á morgun verður haldið málþing í tengslum við
„Sjálfstætt fólk“, í Norræna húsinu. Málþingið hefst klukkan eitt.

SOKKABUXNAVEFUR Sokkabuxnainnsetning Gjörningaklúbbsins hefur verið strengd yfir anddyri Hafnarhússins. Verkið ber heitið Sokkabuxnavefur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

PRJÓNAHÚSIÐ Mynd af eldhúsinu úr prjónahúsi Elinar Strand Ruin & The New
Beauty Council.Verkefnið er unnið í samstarfi við Listaháskóla Íslands og íslenska
prjónaklúbba.

OPNANIR FRÁ MORGNI TIL KVÖLDS
Sýningar sem tengjast myndlistarverkefninu „Sjálfstætt fólk“ opna allar
í dag, sú fyrsta klukkan tíu og sú síðasta klukkan níu í kvöld.
10.00: Litla-kaffistofan á Suðurlandsvegi
The Artist Formerly Known as Geist.
11.00: Listasafn Árnesinga í
Hveragerði
Horizonic, sýningarstjórar: Emeline
Eudes & Ásdís Ólafsdóttir.
13.00–15.00: Listasafn Íslands
AIM Europe, Box, IC-98 + Mikael
Brygger & Henriikka Tavi, No Gods,
No Parents (UKS), NÝLÓ + Archive
of Artist Run Initiatives,
Sofia Hultén & Ivan Seal.
Norræna húsið
Learning Site, Superflex, The
Awareness Muscle Team.
14.00–16.00: Myndhöggvarafélag
Íslands Nýlendugötu 15
Endemi.
i8, gallerí
Margrét H. Blöndal & Silvia Bächli,
Sýningarstjóri: Chris Fite-Wassilak.

15.00–17.00: Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús
Anonymous, Elin Strand Ruin &
The New Beauty Council, Goksøyr
& Martens, Institutt for Degeneret
Kunst, Jóna Hlíf Halldórsdóttir &
Hlynur Hallsson, Kling & Bang,
Nomeda & Gediminas Urbonas +
MIT 4.333, Raflost & Steina, The
Icelandic Love Corporation, The
Leyline Project, Útúrdúr.
16.00–18.00: Listasafn ASÍ
Rúrí & Gunnlaugur M. Einarsson,
Wooloo, IC-98.
17.00–19.00: Kling & Bang, gallerí
1857, A Kassen.
Kaffistofan
Nemendagallerí
NÝLÓ Nýlistasafnið
Melissa Dubbin & Aaron S.
Davidson.
21.00: Listasafn Reykjavíkur –
Hafnarhús, portið
Raflost & Steina, The Arduino group
og Hestbak.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
➜ Hönnun
14.00 Ingibjörg Helga Ágústsdóttir

Laugardagur 19. maí 2012
➜ Fundir
11.30 Vigdís Hauksdóttir alþingismaður verður gestur á síðasta
laugardagsspjalli Framsóknarflokksins í vetur.
Þar mun Vigdís fjalla
um spurninguna:
„Eru spurningar um
stjórnarskrána skiljanlegar?” Fundurinn
er haldinn í
húsakynnum
Framsóknarflokksins
að Hverfisgötu 33.

hverju komumst við ekki að niðurstöðu?
Allir velkomnir.

➜ Opið Hús
13.00 Ýmsir listamenn sýna verk sín á

fatahönnuður opnar sýninguna Mál er að
mæla í Listasal Mosfellsbæjar. Sýningin
er unnin í samstarfi við Bókasafn og
Listasal Mosfellsbæjar en verkin eru
undir áhrifum þjóðsagna og bókverka.

opnu húsi í Hæðagarði 31. Opið er til
klukkan 18.

➜ Söfn
13.00 Náttúrugripasafn Seltjarnarness

➜ Tónlist
22.00 Mugison og félagar slá upp sum-

er 30 ára um þessar mundir og verður að
því tilefni opið almenningi í dag. Safnið
er til húsa í Valhúsaskóla. Einnig verður
myndin Lífríki í landi Seltjarnarness
sýnd í skólanum og boðið upp á fuglaskoðunarferð undir leiðsögn Jóhanns Óla
Hilmarssonar fuglafræðings klukkan 14.

➜ Umræður
14.00 Heimspekikaffihúsið á Horninu,

Hafnarstræti, 15. Umræðuefnið er: Af

argiggi á Nasa við Austurvöll. Miðaverð
er kr. 2.000.

➜ Myndlist
11.00 Sýningin Horizonic verður opnuð
í Listasafni Árnesinga í Hveragerði. Við
opnunina flytja grænlensku listamennirnir Jessie Kleemann og Iben Mondrup
gjörning. Sýningin er liður í Listahátíð í
Reykjavík en var skipulögð af ARTnord
tímaritinu.

13.00 Sýningin Netverk bókverka verður
opnuð í Norræna húsinu. Á sýningunni
eru valin bókverk úr safneignum Listaháskóla Íslands og Nýlistasafnsins. Sýningin
er í tengslum við ráðstefnuna Art in
Translation og Sjálfstætt fólk á Listahátíð
í Reykjavík.
15.00 Sýningin Kling & Bang, The
Demented Diamond of Kling & Bang’s
Confected Video Archive, verður opnuð
í Listasafni Reykjavíkur - Hafnarhúsi.
Sýningin samanstendur af vídeóverkum
sem Kling & Bang hefur safnað markvisst
síðan 2009.
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16.00 Þrjár sýningar úr sýningarverkefninu Sjálfstæðu fólki verða opnaðar í
Listasafni ASÍ. Í Ásmundarsal opnar Rúrí
sýninguna Kortlagning framtíðar. Í Arinstofu verður sýnt kvikmyndaverk IS-98
- A View from the Other Side. Í Gryfjunni
frumsýnir listahópurinn Wooloo heimildarmyndina New Life Horbelev.
17.00 Sýningin Volumes for Sound eftir
bandarísku listamennina Melissu Dubbin
& Aaron S. Davidson verður opnuð í
Nýlistasafninu. Þar munu Dubbin og
Davidson ásamt bandaríska tónlistamanninum Shawn Onsgard flytja hljóðverk, en saman koma þau fram undir
nafninu Three Planes of Silver.
17.00 Sýningin Texti um listaverk er
sjálfstætt verk eftir Katrínu I. Jónsdóttur
Hjördísardóttur verður opnuð í Artíma
gallerí, Skúlagötu 28. Sýningin stendur
til 27. maí.

19.30 Þórdís Björnsdóttir opnar í nafni

Emmalyn Bee sýninguna Fóru þá Mósebækur í Norðurpólnum Seltjarnarnesi.
Þetta er innsetningarverk sem felur í sér
ljósmyndaseríu , innrammað ljóð í fimm
hlutum og skúlptúr.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 20. maí 2012
➜ Tónleikar
14.00 Kammersveit Reykjavíkur flytur
Bach svíturnar í Eldborgarsal Hörpu.
Stjórnandi er Richard Egarr. Tónleikarnir
eru hluti af Listahátíð í Reykjavík.
17.00 Vortónleikar Kvennakórs Reykjavíkur verða haldnir í Fella- og Hólakirkju. Miðaverð er kr. 3.500.
17.00 Sinfóníuhljómsveit áhugamanna
efnir til tónleika í Seltjarnarneskirkju
og fær til sín góða gesti. Selkórinn
syngur með hljómveitinni og Einar
Jóhannesson klarinettuleikari leikur
einleik. Stjórnandi á tónleikunum er
Oliver Kentish. Aðgangseyrir er 2000
krónur en afsláttarverð er 1000 krónur
fyrir nemendur og eldri borgara. Frítt
fyrir börn.
20.00 Píanóleikarinn Arcadi Volodos
heldur tónleika í Eldborgarsal Hörpu.
Tónleikarnir eru hluti af Listahátíð í
Reykjavík.
23.00 Hljómsveitin Samsara heldur
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg
8. Aðgangseyrir er 1000 krónur.
➜ Leiklist
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Händel í Langholtskirkju
Kór Langholtskirkju flytur Messías eftir Händel í
Langholtskirkju annað kvöld, sunnudaginn 20. maí,
klukkan 20. Kammersveit Langholtskirkju leikur
með og einsöngvarar eru allir úr röðum kórfélaga.
Konsertmeistari er Ari Þór Vilhjálmsson og stjórnandi Jón Stefánsson.
Kórinn flutti verkið fyrst 1981 en þetta verður í
24. skiptið sem kórinn syngur verkið á tónleikum.
Síðast var verkið flutt á fimmtíu ára afmæli kórsins ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þá voru kórfélagar 126 talsins en í þetta sinn eru þeir þrjátíu
og tveir, átta í hverri rödd. Stefna kórsins er að kórfélagar syngi öll einsöngshlutverk. Á tónleikunum syngja tíu kórfélagar einsöng en þeir eru allir
komnir langt í söngnámi.
Messías er eitt mesta kórverk tónbókmenntanna
og sennilega er ekkert verk flutt jafn oft, en Händel
samdi það á þremur vikum árið 1741.

HÄNDEL Kór og Kammersveit Langholtskirkju hafa æft stíft fyrir tónleikana annað kvöld.

Afmælishátíð
krakkanna í dag!

17.00 Brúðuleikhúsverkið Gamli maðurinn og hafið eftir Bernd Ogrodnik
verður sýnt í Þjóðleikhúsinu. Verkið er
hluti af Listahátíð í Reykjavík.

➜ Síðustu Forvöð
10.00 Sýningarlok á sýningunni Antoni

Tàpies - Mynd, líkami, á Kjarvalsstöðum. Á sýningunni getur á að líta
málverk frá rúmlega sjö áratuga ferli
katalónska listamannsins Antoni Tàpies.
Sýningin á Kjarvalsstöðum er sú fyrsta
sem opnuð var eftir andlát hans í fyrra.

➜ Söfn

14.00 Boðið er upp á leiðsögn
á ítölsku um grunnsýningu Þjóðminjasafnsins Þjóð verður til -saga
og menning í 1200 ár. Leiðsögnin
er áhugasömum að kostnaðarlausu.
Domenica 20 maggio il Museo Nazionale d’Islanda offre una visita guidata
in italiano all’esposizione permanente
Formazione di una Nazione - Storia e
cultura nell’arco di 1200 anni. La guida
inizia alle ore 14:00 ed è gratuita.
➜ Opið Hús
13.00 Ýmsir listamenn sýna verk sín á

opnu húsi í Hæðagarði 31. Opið er til
klukkan 18.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara

í Reykjavík verður haldinn Stangarhyl
4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta
danstónlist til kl 23.00. Aðgangseyrir er
kl 1.500 en kr 1.300 fyrir félagsmenn
FEB.

➜ Málþing
13.00 Alþjóðlegt málþing verður haldið í tengslum við myndlistarverkefnið
Sjálfstætt fólk í Norræna húsinu. Verkefnið er liður í Listahátíð í Reykjavík.
Aðgangur er ókeypis.
➜ Tónlist

Barnafataverslunin okkar í
Bankastræti 9 á afmæli í dag.
Tilboð, blöðrur, sundpokar og
blöðrulistamaður á milli
14 og 16.

16.00 Andrea Jónsdóttir leikur klassískt
rokk af plötum á Ob-LaDí-Ob-La-Da Frakkastíg til klukkan 20.
Aðgangur ókeypis.
Upplýsingar um
viðburði sendist
á hvar@
frettabladid.is

20% afsláttur
Bensimon skór

20% afsláttur
Rán vindjakki

20% afsláttur
Rán barnakápa

20% afsláttur
Lóa sett

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Útgáfutónleikar Bubba
30% afsláttur í boði fyrir korthafa á útgáfutónleika Bubba
í Austurbæ og Hoﬁ. Takmarkað magn miða á þessum afslætti.
Nánar á midi.is.

Hlustendaverðlaun FM957
Þú getur unnið miða á Hlustendaverðlaun FM957.
Fylgstu vel með á Facebook síðu Hringtorgs,
hlustaðu á FM957 og þú gætir unnið miða.

Orkan og Shell
Þú færð sérkjör með Orku-lyklinum á bensínstöðvum Orkunnar og Shell
og 10 kr. afslátt á lítrann í fyrstu 4 skiptin sem þú notar Orku-lykilinn.
Fáðu þér Hringtorgs Orkulykilinn.

Berlín á 29.900
Fram og til baka, með sköttum ogg gjöldum. 20 sæti í boði.
Fyrstir koma, fyrstir fá! Vinsamlega
ga haﬁð samband
við söluskrifstofu Iceland Expresss í síma 560 0600.

Laugarnar í Reykjavík
Korthafar fá 50% afslátt í sund.

Hamborgarafabrikkan
8 kjúklingavængir fylgja öllum seldum hamborgurum
og aðalréttum á matseðli á mánudögum og þriðjudögum.

Laundromat
20% af matseðli í allt sumar.

Sambíóin
Korthafar fá miða á myndina The Lucky One
á aðeins 600 kr. ef miði er keyptur á sambio.is

Sækja fyrir
Android

Sækja fyrir
iPhone

f
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20 MÍNÚTNA SKOKK

þarf til að ná af sér hálfum lítra af bjór, en hálfur lítri
inniheldur að meðaltali 195 kalóríur. Einnig getur maður gengið í 40 mínútur
eða hjólað í 20 mínútur fái maður samviskubit yfir bjórdrykkju.

lifsstill@frettabladid.is

Er meyjarhaftið mýta?
?

Sæl, Sigga Dögg. Ég las greinina þína um mýtuna um þröngu
píkuna og var mjög hrifin.
Mig langaði að spyrja þig um
eitt, því þú segir að við fyrstu
samfarir séu leggöng oft þröng
vegna órofins meyjarhafts. Ég
varð snemma mjög áhugasöm um
þetta fyrirbæri, meyjarhaftið, því
fátt held ég að hafi valdið konum
meiri vandræðum í gegnum aldirnar.
Ég rakst af tilviljun á bækling
á netinu gefinn út af sænska heilbrigðisráðuneytinu. Þar var staðhæft að meyjarhaftið væri mýta.
Þar stóð að í leggöngum kvenna
væri vissulega líkamsvefur, en
hann væri hringlaga og lægi ekki
þvert yfir leggöngin eins og haft.
Upp á ensku var þetta kallað vaginal corona. Þar af leiðandi væri
ekki hægt að rjúfa meyjarhaftið,
og blæðingar við samfarir stöfuðu því alltaf af því að konan væri
ekki reiðubúin.
Ef þetta er satt, gætirðu þá
notað stöðu þína til að breiða þessa
vitneskju út? Það væri svo frelsandi fyrir ungar stelpur að vita
að meydómur er ekkert áþreifanlegra fyrirbæri en sveindómur
og að þær geta gert nákvæmlega
sömu kröfur og strákar til þess að
fyrsta skiptið þeirra sé sársaukalaust og ánægjulegt.
SVAR: Ég þakka hólið. Ég las
bæklinginn sem þú vísar í og
vissulega er það mjög mikilvægt
að fræða ungar konur og drengi
um staðreyndir málsins.
Meyjarhaftið er himna sem
getur verið mismunandi í laginu
og hulið leggangaopið að hluta til
eða alveg. Himnan getur gefið
eftir og teygst en hún getur líka
auðveldlega rofnað við áreynslu
eins og að hjóla. Þegar á ung-

MIKILVÆG FRÆÐSLA Mikilvægt er að fræða ungt fólk um staðreyndir í sambandi við

líkama þeirra.

Það sem hefur valdið
okkur vandræðum
er þessi tenging himnunnar
við sönnun um hreinleika og
óspjallaða mey.
SIGGA DÖGG
KYNFRÆÐINGUR

lingsaldur er komið þá er því oft
lítið eftir af henni. Himnan getur
verið misþykk og sumar fæðast
alls ekki með hana.
Sumar konur upplifa sársauka,
og blæðingu, við fyrstu samfarir
út af himnunni (sér í lagi ef hún er
þykk) en einnig ef þær eru stressaðar og kannski ekki tilbúnar.
Stúlkur geta sjálfar rofið meyjarhaftið með því að stinga fingri
inn í leggöng og þá eru áhyggjur af því frá. Það breytir því þó

ekki að fyrstu samfarir geta verið
sársaukafullar, einmitt út af því
að þær eru ekki tilbúnar og píkan
ekki nægjanlega blaut. Það sem
hefur valdið okkur vandræðum
er þessi tenging himnunnar við
sönnun um hreinleika og óspjallaða mey. Ef allir vissu að það væri
bull þá væri enginn að pæla neitt
sérstaklega í meyjarhaftinu. Það
er í raun ekkert merkilegra fyrirbæri en eyrnamergur.
Ég þakka ábendinguna, kæri
lesandi og ætla að sjá til þess að
þessi fræðslumoli komist til skila
í þeirri kynfræðslu sem ég sinni.
KYNLÍF: TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og
segðu henni frá vandamáli
úr bólinu. Lausnin gæti
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

ÓFRÍSK Megrun telst ekki vera hættuleg
fyrir barnshafandi konur.

Megrun ekki
hættuleg
VELDUR HEILAHRISTINGI Það að skalla boltann getur orsakað heilahristing. Fótboltakonur fá frekar heilahristing en fótboltamenn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fótboltakonur fá
frekar heilahristing
Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

HEILSA Leikmenn í bandarískum fótbolta eru líklegastir til að
fá heilahristing við íþróttaiðkun
sína, en næst á eftir þeim er knattspyrnufólk líklegast til að hljóta
höfuðhögg. Á einum áratug hefur
fjöldi heilahristingstilfella í fótbolta aukist um 58 prósent.
Bob Cantu, læknir við Emerson
sjúkrahúsið í Massachusetts, segir
fótboltafólk fá heilahristing af því
að skalla boltann. „Þetta er heilahristingsfaraldur. Fái íþróttafólk

reglulega heilahristing getur það
orðið til þess að það hljóti varanlegan skaða af,“ sagði Cantu í viðtali við NBC.
Það vakti jafnframt athygli að
heilahristingstilfellin eru fleiri
meðal fótboltakvenna en karla
auk þess sem þær eru lengur að
jafna sig eftir höfuðhögg en þeir.
Áhyggjur Cantu voru slíkar að
hann lagði til að fótboltamönnum
yrði alfarið bannað að skalla boltann.

HEILSA Megrun á meðgöngu er
ekki hættuleg fyrir konur og
felur ekki sér neina áhættu hvað
fóstrið varðar. Þetta kemur fram
í grein í tímaritinu The British
Medical Journal. Þar voru skoðaðar niðurstöður úr 44 rannsóknum sem höfðu áður verið gerðar
og tóku rúmlega sjö þúsund
konur þátt í þeim.
Samkvæmt grein sérfræðinga
tímaritsins er best fyrir ófrískar konur að borða hollan mat og
borða ekki fyrir tvo. Það kemur
í veg fyrir aukakíló og dregur úr
hættunni á einhvers konar vandræðum.
Þessar niðurstöður varðandi
megrunina eru í mótsögn við ráðleggingar frá NICE-heilbrigðisstofnuninni í Bretlandi frá árinu
2010, samkvæmt BBC. Þar sem
ekki er mælt með megrun fyrir
barnshafandi konur því hún geti
skaðað fóstrið.

FANTA
GOTT
FORM
BRENNSLA - STYRKUR - SNERPA
6 vikur - fyrir konur og karla
FGF námskeiðið hefur náð miklum vinsældum. Æfingakerfið byggist
á einföldum æfingum sem þjálfa upp þol, styrk og snerpu á skjótan og
hnitmiðaðan hátt. Grunnbrennsla eykst og í hverjum tíma myndast
eftirbruni í líkamanum sem gerir það að verkum að hitaeiningabrennslan
heldur áfram á auknum hraða í nokkrar klukkustundir eftir að æfingu lýkur.
Skráðu þig á þetta öfluga námskeið og vertu í fanta góðu formi.
Það er aldrei of seint að skora á sjálfa/n sig og komast í sitt besta form.

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin, tímasetningu,
verð og skráningu finnur þú á www.hreyfing.is
Sjáðu hvað þátttakendur segja um námskeiðið
á www.hreyfing.is/namskeid
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64 ÁR FYLLIR FYRIRSÆTAN,

tónlistarkonan og töffarinn Grace Jones í dag. Þrátt
fyrir að vera að nálgast sjötugt er Jones í fullu fjöri og spilaði til að mynda á Hróarskelduhátíðinni árið 2009 í nælonsokkabuxum og samfellu.

popp@frettabladid.is

30 ROCK Gamanþættirnir ljúka

göngu sinni á næstunni.

30 Rock
að hætta

DIANE KRUGER Í
GIAMBISTA VALLI

Bandarísku gamanþættirnir
30 Rock ljúka göngu sinni
eftir að sjöundu þáttaröðinni
lýkur á sjónvarpsstöðinni
NBC. Áhorf á þættina hefur
dvínað töluvert og núna horfa
á þá að meðaltali 3,5 milljónir bandarískra áhorfenda.
Á sama tíma hefur áhorf á
Modern Family og Glee verið
mun meira.
Höfundur 30 Rock er Tina
Fey, sem fer einnig með aðalhlutverkið á móti Alec Baldwin. Þættirnir eru að stórum
hluta byggðir á starfi Fey við
grínþættina Saturday Night
Live. Aðeins þrettán þættir
verða í síðustu þáttaröðinni,
sem er minna en verið hefur.

TILDA SWINTON Í HAIDER
ACKERMANN

KJÓLARNIR
Í CANNES

FREIDA PINTO
Í ATELIER
VERSACE

Þessa dagana er kvikmyndahátíðin í Cannes í
algleymingi og stjörnurnar flykkjast í sólina í SuðurFrakklandi. Að vanda beina fjölmiðlar sjónum sínum
að rauða dreglinum en þar kennir ýmissa grasa. Litríkir síðkjólar hafa verið áberandi hingað til og svarti
liturinn greinilega á undanhaldi með hækkandi sól.
Hátíðin er nýbyrjuð en hún stendur til 27. maí.
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Bíó ★★★★★
The Dictator
Leikstjórn: Larry Charles
Leikarar: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Jason Mantzoukas, Anna
Faris, J. B. Smoove, Megan Fox, John C. Reilly, B. J. Novak

Starað í poppið

EVA HERZIGOVA Í
DOLCE & GABBANA

JANE FONDA Í
ATELIRE VERSACE

JESSICA CHASTAIN
Í ALEXANDER MCQUEEN

Niðurstaða: Sacha reynir að taka allt og alla í gegn. Ferill hans sem grínisti
er næstur á dagskrá.
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LANA DEL REY Í
ALBERTA FERRETTI

Eitt það versta sem hægt er að vera
sakaður um er húmorsleysi. Að fatta
ekki brandara er svo niðurlægjandi að
við gerum okkur frekar upp hlátur en
að biðja um útskýringu. Undirritaður
vill koma því á framfæri við lesendur
að hann glímir ekki við húmorsleysi og
þykir meira að segja nokkuð liðtækur
sprellari þegar sá gállinn er á honum.
Annar liðtækur sprellari, sem öfugt við
VANDRÆÐALEGT Rembingurinn í
undirritaðan hefur náð heimsfrægð fyrir Sacha Baron Cohen virðist þjóna
þeim eina tilgangi að ögra pólitískri
uppátæki sín, er Sacha Baron Cohen.
Þessi breski grínisti hefur lengi stundað réttsýni og brjóta sem flest tabú.
loftfimleika á siðferðislínunni og reynir nú að toppa fyrri fígúrur sínar sem
einræðisherrann Aladeen í kvikmyndinni The Dictator.
Einræðisherrar eru oftast jafn hlægilegir og þeir eru hættulegir og framsækinn og hugrakkur listamaður á borð við Baron Cohen ætti ekki að eiga í
neinum vandræðum með að búa til sprenghlægilega en jafnframt hárbeitta
ádeilu úr hráefninu. Allt kemur þó fyrir ekki og eftir stendur vandræðalegur
rembingur sem virðist þjóna þeim eina tilgangi að ögra pólitískri réttsýni og
brjóta sem flest tabú. Drepfyndin bíómynd með áhorfendaskarann á sínu
bandi kemst upp með hvaða ósóma sem er. Ófyndin mynd sem reynir að
komast upp með nauðgunarbrandara (ítrekað) fær mann til að svitna á
bakinu og stara ofan í poppið.
Hvað fór úrskeiðis hjá þessum hæfileikaríka grínara? Borat var ósmekkleg frá upphafi til enda en var þrátt fyrir það hryllilega fyndin. Brüno olli
vissulega vonbrigðum en í The Dictator gengur ekkert upp. Spaugið er límt
saman með lélegu handriti, Baron Cohen virðist hafa misst allt skynbragð á
framsetningu grínsins, enginn aukaleikaranna nær að láta ljós sitt skína og
allra verst er ósannfærandi og flöt mótleikkonan, Anna Faris.
Í lok myndarinnar örlar þó á smá broddi í samfélagsrýninni, en eftir allt
sem á undan hefur gengið er áhorfandinn lítt móttækilegur fyrir pólitískum
predikunum. En enginn vill láta hanka sig á húmorsleysinu og jafnvel verra
er að vera sakaður um óhóflega pólitíska réttsýni. Ég reyndi hvað ég gat að
kreista fram meðvirknishlátur yfir mislukkuðum bröndurum um kvenfyrirlitningu, barnamisnotkun og sjálfsmorðssprengingar, en allir sáu í gegnum
mig. Mér fannst The Dictator ekkert fyndin.
Haukur Viðar Alfreðsson
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Guns N’ Roses hóf tónleikaferðalag sitt um Bretland og
Írland með tæplega þriggja
tíma tónleikum í O2-höllinni í
Dublin. Hljómsveitin var sein
á sviðið eins og svo oft áður og
hóf ekki spilamennskuna fyrir
en um hálfellefu um kvöldið.
Tónleikunum lauk ekki fyrr en
klukkan 1.15 um nóttina.
Tvö ár eru liðin síðan
rokkararnir hættu tónleikum
sínum á sama stað eftir aðeins
þrjú lög eftir að flöskum var
kastað upp á sviðið. „Takk
fyrir að mæta, takk fyrir að
gefa mér tækifæri og takk
fyrir að kasta engu upp á sviðið,“ sagði söngvarinn Axl Rose
eftir að hann hafði lokið við
síðasta lagið, Paradise City.

Nýjasta meistaraverk Tim Burtons.

o.g. entertainment weekly

joblo.com

p.h. boxofﬁce magazine

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!
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GAMAN AÐ ELDAST Cameron Diaz er ánægð með rassinn á sér.
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Ánægð með rassinn
Cameron Diaz segir að rassinn
á sér líti betur út eftir því sem
hún verður eldri. Hún þakkar það
dugnaði sínum í líkamsræktinni.
„Rassinn á mér er pottþétt
þrýstnari en þegar ég var tvítug,“
segir leikkonan sem verður fertug í ágúst. „Fólk áttar sig ekki á
þessu: Passið upp á líkama ykkar
og þá lítur hann betur út. Hann

hefur alla vega orðið flottari eftir
því sem ég hef elst.“
Diaz segist í viðtali við Access
Hollywood vera orðin vitrari en
þegar hún var yngri. „Ég elska að
eldast. Mér finnst það alveg yndislegt. Eftir því sem ég verð eldri
verð ég hamingjusamari og vitrari. Ég þekki sjálfa mig betur og
næ mun betri tengslum við fólk.“

Í GÓÐUM GÍR Axl Rose og félagar
voru í góðum gír í Dublin.
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SPRENGHLÆGILEG MYND
Frá þeim sem færði okkur BORAT kemur ein fyndnasta
mynd ársins þar sem Sasha Baron Cohen fer á kostum
í hlutverki klikkaðasta einræðisherra allra tíma.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

AUKASÝNINGAR Á VÖLDUM MYNDUM
AF REYKJAVIK SHORTS & DOCS
STÆRSTA OFURHETJUMYND ALLRA TÍMA

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ
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Sýningartímar
THE DICTATOR
2, 4, 6, 8, 10
THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT 8
THE RAID
10.25
THE AVENGERS 3D
2, 4, 7, 10
LORAX 3D
2, 5

SÖNN SAGA
UM NÚTÍMA
ÞRÆLAHALD
Í LONDON

I AM SLAVE

THE PRICE OF SEX
AFTERGLOW

LAUGARDAGUR: I AM SLAVE 18:00, 20:00, 22:00  THE PRICE
OF SEX/AFTERGLOW 20:00  CORIOLANUS 20:00, 22:30  JANE
EYRE 17:30  IRON SKY 18:00  SVARTUR Á LEIK (ENG. SUBS)
22:30 SUNNUDAGUR: I AM SLAVE 18:00, 20:00, 22:00  TOWN OF
RUNNERS 20:00  CORIOLANUS 20:00, 22:30  JANE EYRE 17:30
 IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00  SVARTUR Á LEIK (ENG. SUBS)
17:40, 22:30

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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Iceland Express er stundvísast á Íslandi

Við vitum hvað
klukkan slær!
Nýjustu mælingar á Túristi.is sýna að ferðir Iceland Express voru allar á
réttum tíma á síðustu vikum.* Við erum því stundvísust í millilandaﬂugi
Gautaborg

Akureyri

Ísland

Vilníus
Varsjá
Kaupmannahöfn
Billund
Kraká

Egilsstaðir

Reykjavík

til og frá Íslandi – og þeirri stöðu ætlum við okkur að halda. Við hlökkum
til að ferðast með ykkur í sumar og bjóðum ykkur velkomin um borð.
*Komu- og brottfarartímar í Keﬂavík, 1.–15. maí 2012

Prag
Berlín

Edinborg

Köln

London

Evrópa

Hlutfall
brottfara á tíma

100%
Basel
París

Barcelona

F í t o n / S Í A

Alicante

Ármúla 7 | 108 Reykjavík | 5 500 600 | www.icelandexpress.is

Bologna

Meðalseinkun
brottfara

0 mín.

Hlutfall
koma á tíma

Meðalseinkun
koma

Hlutfall
ferða á tíma

Meðalbið
alls

100%

0 mín.

100%

0 mín.
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KRISTJÁN GAUTI EMILSSON æfir þessa dagana með norska úrvalsdeildarliðinu Brann en hann
hefur verið á mála hjá Liverpool síðan 2009. Samningur hans við enska stórliðið rennur út í sumar og líklegt
að hann fari frá liðinu þá. Kristján Gauti er átján ára Hafnfirðingur sem er uppalinn í FH.

sport@frettabladid.is

Hannes Þór Halldórsson, markvörður KR-inga:

Búinn að verja víti
sex sumur í röð
FÓTBOLTI Hannes Þór Halldórsson,

markvörður Íslandsmeistara
KR, var hetja sinna manna í 3.
umferð Pepsi-deildar karla þegar
hann varði víti frá Matt Garner í
uppbótartíma og sá til þess að KR
vann leikinn 3-2 og þar með sinn
fyrsta deildarsigur í sumar.
Þetta var langt frá því að vera
fyrsta vítið sem Hannes nær að
stoppa í efstu deild því hann var
að verja vítaspyrnu sjötta tímabilið í röð. Hannes hefur nú
alls varið 7 af 19 vítaspyrnum sem hann hefur reynt
við í efstu deild þar af 3 af 5
sem hann hefur fengið á sig
síðan hann skipti úr Fram
yfir í KR.
Hannes varði tvær vítaspyrnur síðasta sumar, þá
fyrri á móti FH-ingnum Matthíasi Vilhjálmssyni í 7.
HANNES ÞÓR HALLDÓRSSON Búinn að

verja þrjú víti í röð
í Pepsi-deildinni.

umferð og þá seinni frá Framaranum Steven Lennon í 17. umferð.
Að hann skyldi verja bæði vítin
átti mikinn þátt í að KR fékk öll
þrjú stigin líkt og í leiknum á
þriðjudaginn. KR skoraði bæði
mörkin sín á móti FH eftir að
Hannes varði vítið og sömu sögu
er að segja af Framleiknum sem
KR vann 2-1.
Bæði vítamörkin sem
Hannes fékk á sig í
fyrra komu í fyrstu sex
umferðunum og þau
voru bæði á útivelli.
Hannes hefur því varið
þrjú síðustu víti sem
hann hefur reynt við í
efstu deild og jafnframt
allar þrjár vítaspyrnurnar sem hann hefur
fengið á sig á
KR-vellinu m síða n
hann gekk
til liðs við
Vesturbæjarliðið.
- óój

MEÐ ÞJÁLFARANUM Ragna er hér með þjálfara sínum, Jónasi Huang, eftir að hún fékk staðfestingu á því að hún myndi keppa á
Ólympíuleikunum í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í BESTA FORMI LÍFS MÍNS
Ragna Ingólfsdóttir stefnir á að sýna sitt rétta andlit á Ólympíuleikunum í
Lundúnum í sumar. Árangurinn á leikunum í Peking voru henni vonbrigði en
hún vill bæta fyrir það. Breytt keppnisfyrirkomulag er á leikunum í sumar.
BADMINTON Ragna Ingólfsdótt-

Steypugljái á
stéttina í sumar

683(56($/
723&2$7
Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
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ir undirbýr sig nú af kappi fyrir
Ólympíuleikana í Lundúnum í
sumar en í upphafi mánaðarins
fékk hún endanlega staðfest að hún
væri ein þeirra sem hefðu unnið
sér inn þátttökurétt á leikunum.
Að baki er fjögurra ára barátta frá
síðustu leikum en hún stefnir að
því að gera betur en í Peking, þar
sem hún þurfti að hætta í miðjum
leik vegna meiðsla.
„Ég var að keppa við japanska
stelpu fyrir framan 50 þúsund
öskrandi áhorfendur. Það voru
mikil læti og spennan var mikil,“
rifjar Ragna upp. „Í leiknum
fannst mér ég aldrei ná að sýna
mitt rétta andlit eða hvernig leikmaður ég væri. Svo þegar leikurinn var í raun að klárast þá gaf
hnéð sig endanlega og ég þurfti að
hætta,“ sagði Ragna sem hafði þá
spilað með slitið krossband í hné í
nokkurn tíma.

Sjálfsörugg og líður vel
Ragna þurfti ár til að jafna sig
eftir aðgerð en hefur nú náð fyrri
styrk og gott betur. „Í raun finnst
mér ég vera í besta formi lífs míns.
Badmintonspilarar eru yfirleitt að
toppa við 28-30 ára aldurinn og ég
er 29 ára gömul. Ég er sjálfsörugg
á velli, líður vel og er meiðslalaus.“
Ragna er ein 46 keppenda í einliðaleik kvenna á leikunum í sumar
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Vil ná mínu besta fram
Hún á þó erfitt með að setja sér
markmið þar sem hún veit ekki
hverjum hún muni mæta. Mótaskráin verður ekki gefin út fyrr
en viku fyrir leikana.
„Í Peking mætti ég stelpu sem
var númer ellefu á heimslistanum og var töluverður getumunur
á okkur. Það var því mjög erfitt
að byggja sig upp fyrir það,“ sagði
Ragna. „Í þetta sinn þarf ég ekki
að eyða miklum tíma í að velta
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því fyrir mér. Það væri gaman að
vinna leik og ég yrði mjög ánægð
með það. En mér myndi líka líða
vel ef mér tækist að ná mínu besta
og sýna umheiminum hvernig leikmaður ég er.“

Facebook-færsla breytti öllu
Viðtal sem birtist við Rögnu í
Fréttablaðinu þann 8. desember
síðastliðinn vakti mikla athygli.
Þar lýsti hún óánægju með hvernig hlúð væri að íslensku afreksíþróttafólki.
„Þetta breytti þvílíkt miklu,“
segir hún. „Þetta byrjaði allt sem
færsla á Facebook-síðunni minni
og sem betur fer var ég með fréttamenn á vinalistanum sem varð til
þess að þetta barst út. Þetta varð
til þess að ég fékk mikinn stuðning, bæði frá fyrirtækjum og einstaklingum, og þetta kom öðrum
íþróttamönnum líka til góða.“
Ragna lýsti því í viðtalinu að
íþróttamenn geta ekki áunnið sér
nein réttindi á meðan þeir stunda
sína íþrótt, líkt og aðrir sem eru
á venjulegum vinnumarkaði. Hún
segir að það sé enn mikið verk að
vinna í þessum efnum.
„Íþróttamenn eru enn að setja
sig í miklar skuldir og ég þekki
mörg slík tilvik. Ég skil enn ekki
af hverju það er ekkert gert til að
hlúa betur að okkar íþróttafólki.“
eirikur@frettabladid.is

Dregið í 32 liða úrslit bikarkeppni KSÍ í gærdag:

Stórleikur á Skaganum
FÓTBOLTI Það verða þrír Pepsi-
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en allt miðaðist við að ná sem bestu
stöðu á heimslistanum sem gefinn
var út 3. maí. Keppendur höfðu eitt
ár til að safna stigum á listann með
því að keppa á alþjóðlegum mótum.
Á þessu ári fór Ragna á sautján
mót í fjórtán löndum og var utan í
samtals 76 daga.
Reyndar var hún í 72. sæti
heimslistans en þar sem hvert land
má aðeins senda þrjá keppendur
á leikana í hverri grein færðist
Ragna nógu ofarlega á listann til
að komast inn. Hún var í 37. sæti
af þeim 46 sem fengu boð.
Keppendum verður skipt í
sextán riðla og er það í fyrsta sinn
sem það er gert. Sigurvegarar
riðlanna komast í 16-liða úrslit en
áður hefur aðeins verið keppt með
útsláttarfyrirkomulagi. Það er því
langlíklegast að Ragna fái minnst
tvo leiki á leikunum í sumar.

deildarslagir í 32 liða úrslitum bikarkeppni KSÍ. Stórleikur umferðarinnar er leikur ÍA og KR á
Akranesi en Skagamenn unnu 3-2
sigur í frábærum leik í 2. umferð
Pepsi-deildarinnar á dögunum.
Hinir Pepsi-deildarslagirnir eru
leikir FH og Fylkis í Kaplakrika
og leikur Keflavíkur og Grindavíkur en Keflvíkingar fóru illa
með nágranna sína á dögunum. FH
og Fylkir mætast annað árið í röð í
32 liða úrslitunum en í fyrra vann
FH vann dramatískan 3-2 sigur.
ÍA og KR mætast í fyrsta sinn
í bikarnum síðan í úrslitaleiknum 1999 en KR hefur unnið 8 af
11 bikarleikjum félaganna, þar af
eina bikarleik liðanna á Akranesi
sumarið 1994.
Pepsi- dei ldar liði n F ram,
Breiðablik, Selfoss og Stjarnan
fengu öll heimaleik á móti liðum í

Bikarkeppni KSÍ í karlafl.
Leikir í 32 liða úrslitum
Stjarnan (A-deild) - Grótta (C-deild)
Keflavík (A) - Grindavík (A)
KFS (D-deild) - KB (D)
KF (C)/Þór (B-deild) - Valur (A)
KA (B) - Fjarðabyggð (C)
FH (A) - Fylkir (A)
Breiðablik (A) - BÍ/Bolungarvík (B)
Fram (A) - Haukar (B)
Víkingur Ó. (B) - ÍBV (A)
Augnablik (D) - Höttur (B)
Leiknir R. (B) - Þróttur (B)
Víkingur R. (B) - Fjölnir (B)
ÍA (A) - KR (A)
Þróttur Vogum (D)- Afturelding (C)
Selfoss (A) - Njarðvík (C)
Dalvík/Reynir (C) - Reynir Sandgerði (C)

neðri deildunum en ÍBV heimsækir Víking í Ólafsvík og Valur fer
norður og mætir annað hvort KF
eða Þór.
- óój
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Fjórir leikir í Pepsi-deild kvenna í gær:

ÚRSLIT

Nýliðarnir á toppinn

Pepsi-deild kvenna
FH - ÍBV

4-1

1-0 Sigrún Ella Einarsdóttir (18.), 2-0 Aldís Kara
Lúðvíksdóttir (25.), 3-0 Bryndís Jóhannesdóttir
(56.), 4-0 Aldís Kara Lúðvíksdóttir (59.), 4-1
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, víti (92.).

Valur - Selfoss

4-1

1-0 Thelma Björk Einarsdóttir (23.), 1-1 Guðmunda Brynja Óladóttir (31.), 2-1 Elín Metta
Jensen (43.), 3-1 Telma Þrastardóttir (84.), 4-1
Telma Þrastardóttir (93.).

Breiðablik - Afturelding

3-0

1-0 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (19.), 2-0 Rakel
Hönnudóttir (69.), 3-0 Fanndís Friðriksd., víti (72.).

Fylkir - Stjarnan

0-2

0-1 Inga Birna Friðjónsdóttir (21.), 0-2 Soffía A.
Gunnarsdóttir (33.).

Upplýsingar um markaskorara frá úrslit.net.

STAÐAN
FH
Breiðablik
Þór/KA
Valur
Stjarnan
ÍBV
KR
Fylkir
Afturelding

2
2
1
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
1
1
1
0
1
1

5-2
4-1
3-1
6-5
3-3
5-6
3-3
4-7
1-4

4
4
3
3
3
3
1
1
1

NÆSTI LEIKUR
KR - Þór/KA

í dag kl. 16.00

GYLFI Var lykilmaður með Swansea á
síðari hluta tímabilsins í Englandi.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Gylfi Þór Sigurðsson:

Swansea ætlar
að borga metfé
FÓTBOLTI Samkvæmt fjölmiðlum
í Wales er Swansea á góðri leið
með að semja við þýska liðið Hoffenheim um kaupverð á Gylfa Þór
Sigurðssyni.
Gylfi Þór lék á síðari hluta
tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni sem lánsmaður með Swansea
og sló í gegn. Hann er þó samningsbundinn Hoffenheim til 2014.
Ekki kemur fram hvað Swansea þarf að greiða fyrir Gylfa en
þó er fullyrt að forráðamenn þess
séu reiðubúnir að greiða meira en
félagið hefur nokkru sinni áður
greitt fyrir einn leikmann. Viðræðurnar eru sagðar ganga vel og
samkomulag handan við hornið.
Gylfi á þó sjálfur eftir að semja
um kaup og kjör en hann hefur
einnig verið orðaður við fjölda
annarra félaga í Englandi.
- esá

Norðurlandamót í körfubolta:

Eldri strákarnir
fara á kostum
KÖRFUBOLTI U-18 lið karla í körfubolta hefur unnið alla þrjá leiki
sína til þessa á Norðurlandamótinu í körfubolta sem nú fer
fram í Stokkhólmi. Liðið tryggði
sér í gær sæti í úrslitaleik mótsins með stórsigri á Noregi, 83-42.
Strákarnir mæta Finnum í dag í
leik sem skiptir þá engu máli.
U-18 lið kvenna spilar um
brons á mótinu en liðið spilaði
tvívegis í gær. Stelpurnar unnu
Noreg en töpuðu svo stórt fyrir
Dönum, sem þær mæta einmitt í
bronsleiknum á sunnudaginn.
U-16 liðin töpuðu bæði sínum
leikjum gær. Stelpurnar eru þó
með tvo sigra eftir góða byrjun á
mótinu en strákarnir hafa tapað
öllum þremur sínum leikjum með
litlum mun.
- esá

FÓTBOLTI Fjórir leikir fóru fram
í Pepsi-deild kvenna í gær en þá
hófst 2. umferð. Nýliðar FH gerðu
sér lítið fyrir og skelltu sér á toppinn með 4-1 sigri á ÍBV í Kaplakrika. Aldís Kara Lúðvíksdóttir
skoraði tvö mörk fyrir FH-inga
sem komust í 4-0 forystu.
Eyjamenn hefðu með sigri farið
með fullt hús stiga á toppinn eftir
að hafa unnið bikarmeistara Vals
í fyrstu umferðinni. En FH er þess
í stað á toppnum með fjögur stig,
rétt eins og Breiðablik sem hafði
betur gegn Aftureldingu í gær,
3-0.

Íslandsmeistarar Stjörnunnar og bikarmeistarar Vals töpuðu bæði leikjum sínum í fyrstu
umferðinni en unnu bæði leiki
sína í gær. Valur hafði betur gegn
hinum nýliðunum, Selfossi, með
fjórum mörkum gegn einu. Þá
vann Stjarnan sterkan útisigur á
Fylki í Árbænum, 2-0.
Þór/KA getur þó farið á toppinn í dag með sigri á KR klukkan
16.00 í dag. Þór/KA hafði betur
gegn Stjörnunni í fyrstu umferðinni og er nú eina liðið í deildinni
sem hefur ekki enn tapað stigi.
- esá

SIGUR Dóra María Lárusdóttir og félagar í Val komust á blað í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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> Beyoncé Knowles

SUNNUDAGSKVÖLD

FM 92,4/93,5

„Ég verð stressuð ef ég er ekki
stressuð. Ef ég er stressuð þá
veit ég að ég mun standa mig
vel.“
Nýbakaða móðirin Beyoncé
Knowles kýs greinilega að
vera stressaða týpan. Hún
leikur hina kynþokkafullu Foxxy
Cleopatra í myndinni Austin
Powers in Goldmember á Stöð 2
Bíó í dag klukkan 10 og 16.

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
Eldurinn á ein upptök 11.00 Guðsþjónusta í
Fríkirkjunni í Hafnarfirði 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
- Aldarminning Jean Françaix 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 20.05 Eigi
er ein báran stök 21.05 Tilraunaglasið 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 22.00
The Killing
Spennan magnast í þessari frábæru þáttaröð
sem byggð er á dönsku þáttunum Forbrydelsen.
Lögreglukonan Sarah Linden er staðráðin í að
finna illmennið sem myrti unglingsstúlkuna Rosie
Larsen. Hún er fullviss um að stjórnmálamaðurinn
Darren Richmond, sem var handtekinn fyrir morðið,
sé í raun saklaus en háttsettir einstaklingar séu að
reyna að villa um fyrir lögreglunni. Málið tekur nýja
stefnu þegar bakpoki sem Rosie átti er skilinn eftir fyrir
utan heimili hennar.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Alla leið (5:5) (e)
11.10 Leitin að stórlaxinum
(2:3) (e)
11.40 Anders Matthesen
12.30 Silfur Egils
13.50 Heimur orðanna – Notkun og misnotkun (3:5) (e) (Planet Word)
14.50 Guðrún Á. Símonar (e)
16.00 Austfjarðatröllið
16.50 Ógleymanlegar stundir - Brúðkaupið (24 timer vi aldrig
glemmer - Kronprinsebrylluppet) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Skellibær
17.40 Teitur
17.50 Póstkort frá Gvatemala (1:10)
17.55 Palli var einn í heiminum
18.25 Draumagarðar
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Leiðin til Bakú Þáttur um
íslenska hópinn í Eurovision í Baku
20.40 Höllin (17:20) (Borgen)
21.45 Átjánda öldin með Pétri
Gunnarssyni (4:4)
22.20 Sunnudagsbíó - Marcello Marcello Fiskimannssonurinn Marcello er yfir sig ástfanginn af
hinni fögru Elenu.
23.55 HM í íshokkí
01.15 Silfur Egils (e)
02.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Gray Matters
10.00 Austin Powers in Goldmember
12.00 Tangled
14.00 Gray Matters
16.00 Austin Powers in Goldmember
18.00 Tangled
20.00 Quantum of Solace
22.00 Magnolia
01.05 Rambo
02.35 Farce of the Penguins
04.00 Magnolia.
06.00 The Invention Of Lying

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.25 American Idol (38:40)
14.10 Spurningabomban (1:6)
15.00 The Block (7:9)
15.45 How I Met Your Mot-

10.20 Box: Amir Khan - Lamont Peterson Útsending frá
hnefaleikabardaga þar sem Amir
Khan mætir Lamont Peterson.

her (6:24)
16.10 Gossip Girl (14:24)
16.55 Mad Men (6:13)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.40 Jamie Saves Our Bacon
Áhugaverður þáttur með Jamie Oliver þar sem hann kynnir sér svínarækt. Jamie vill varpa ljósi á að meðferð svína í Bretlandi er almennt
slæm vegna mikillar eftirspurnar eftir
ódýrum mat.
20.35 The Mentalist (21:24)
Fjórða serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
21.20 Homeland (11:13) Stórbrotin þáttaröð í anda 24 með Claire
Danes í aðalhlutverki. Carrie Mathieson starfar fyrir bandarísku leyniþjónustuna og fær upplýsingar um að
hryðjuverkasamtök hafi náð að snúa
bandarískum stríðsfanga á sitt band.
Hermaðurinn, Nick Brody, snýr heim
sem þjóðhetja en Carrie er sannfærð
um að hann sé föðurlandssvikari og
vinni með hryðjuverkamönnum.
22.15 The Killing (2:13) Önnur
þáttaröð af þessum mögnuðu
spennuþáttum þar sem Sarah Linden reynir að komast til botns í morðmáli sem flækist sífellt. Unglingsstúlkan Rosie Larsen var myrt en
málið er þó langt frá því að vera
upplýst og spennan magnast með
hverjum þætti.
23.00 60 mínútur
23.45 The Daily Show: Global
Edition (17:41)
00.10 Smash (11:15)
00.55 Game of Thrones (7:10)
01.55 Silent Witness (3:12)
02.50 Supernatural (13:22)
03.30 The Event (10:22)
04.15 Medium (10:13)
04.55 The Mentalist (21:24)
05.40 Friends (12:24)
06.00 Fréttir

meistaramörk Sýnt frá öllum leikjunum í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.

12.05 Meistaradeild Evrópu:
Bayern - Chelsea Útsending frá
úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.

14.10 Þorsteinn J. og gestir -

16.35 Íslenski listinn
17.00 Bold and the Beautiful
17.40 Bold and the Beautiful
18.25 Falcon Crest (20:30)
19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 Njósnaskólinn
20.15 American Idol (37:40)
(38:40)

deildar Evrópu

22.25 Damages (11:13)
23.10 Falcon Crest (20:30)
00.00 Íslenski listinn
00.25 Sjáðu
00.50 Fréttir Stöðvar 2
01.40 Tónlistarmyndbönd frá

22.30 OK búðamótið Upptaka

Nova TV

14.40 The Masters Útsending frá
lokadeginum á fyrsta risamóti ársins.

19.45 FH - Breiðablik BEINT frá
leik í Pepsi deild karla í knattspyrnu.
22.00 Fréttaþáttur Meistara-

frá mótinu þar sem sannir íslenskir
kraftajötnar taka á öllu sem þeir eiga.

23.05 FH - Breiðablik Pepsi
deild karla í knattspyrnu.

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil (e)
13.30 Dr. Phil (e)
14.10 Dr. Phil (e)
14.55 Málið (8:8) (e)
15.25 90210 (16:22) (e)
16.15 Britain‘s Next Top Model
(e)

17.05 Once Upon A Time
(20:22) (e)

17.55 Unforgettable (4:22) (e)
18.45 Solsidan (5:10) (e)
19.10 Top Gear (3:7) (e)
20.10 Titanic - Blood & Steel
(6:12) Vönduð þáttaröð í tólf hlutum sem segir frá smíði Titanic.
Allir þekkja endalok Titanic en fæðing þess hefur verið hulin þar til
nú. Pressan á skipasmíðastöðinni
er orðin alltof mikil. Stéttaátök stigmagnast og til að bæta gráu ofan á
svart skellur á með verkfalli.

21.00 Law & Order (10:22)

12.30 Premier League Review
2011/12 Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til
mergjar.
13.25 Premier League World
Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu hliðum.

13.55 West Ham - Blackpool
15.45 Arsenal - Aston Villa
17.30 Man. City - Sunderland
19.15 Tottenham - Swansea
21.00 Man. Utd. - Everton
22.45 Blackburn - Liverpool

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30
Youtubespjallið 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistranna 16.00
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30 Tölvur tækni og vísindi
19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Þrjár á
þingi 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

06.00 ESPN America 07.00 Byron
Nelson Championship 2012 (3:4)
10.00 Volvo World Match Play
Championship (2:2) 16.00 Byron
Nelson Championship 2012 (3:4)
18.35 Inside the PGA Tour (20:45)
19.00 Byron Nelson Championship 2012 (4:4) 22.00 Volvo World
Match Play Championship (2:2)
01.00 ESPN America

Bandarískur sakamálaþáttur um störf
rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York borg. Þekktur
lögfræðingur finnst látinn á hótelherbergi í borginni en svo virðist sem
hann hafi verið þar í vafasömum erindagjörðum.

21.45 Californication (3:12)
Bandarísk þáttaröð með David Duchovny í hlutverki syndaselsins og rithöfundarins Hank Moody. Tilraun
Hanks til að yfirgefa L.A misheppnast og barnfóstra Charlies bjargar honum frá því að gera heljarinnar mistök.
úrulegir þættir um stúlkuna Bo sem
reynir að ná stjórn á yfirnáttúrulegum kröftum sínum, aðstoða þá
sem eru hjálparþurfi og komast að
hinu sanna um uppruna sinn. Bo og
Kenzi setja einkaspæjarastofu á laggirnar og þeirra fyrsta verkefni er að
hafa uppi á týndri háskólastúdínu.

23.00 Blue Bloods (14:22) (e)
23.50 The Defenders (7:18) (e)
00.35 Californication (3:12) (e)
01.05 Psych (2:16) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist
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sala@bmvalla.is

Dagskrá allan sólarhringinn.

Í múrversluninni hjá BM Vallá geturðu gengið að fyrsta ﬂokks vöru og þjónustu
fyrir allt múrverk ásamt hágæðaﬂotefni sem hentar bæði til nýbyggingar sem og í
endurﬂotun. Einnig býður BM Vallá uppá StoCrete ﬂotefni.

Breiðhöfða 3

Fax: 412 5001

08.25 Semester, semester, semester
08.45 Suits 09.30 EM i orientering 11.00
Mitt i naturen 11.05 Downton Abbey
11.50 EM i orientering 13.20 Downton
Abbey 14.05 Rapport 14.10 Downton
Abbey 15.00 STCC 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
Birdsong 20.25 The Big C 20.55
Rapport 21.00 Smartare än en femteklassare 22.00 Inför det kungliga dopet
23.00 The Big C

Hágæða hráefni fyrir íslenskar aðstæður

BM Vallá ehf.

Sími: 412 5050

06.10 Spanske fristelser 06.40 Norge
rundt 07.05 Lindmo 07.55 Migrapolis
08.25 Karanba! 08.55 Florence Karlssons
siste reise 09.55 Hund i huset 10.25
Litt av et liv 11.30 Maestro 12.30 Ut i
naturen 12.50 Danmark fra kyst til kyst
13.50 Adresse Baku 14.55 Bondeknolen
15.25 20 sporsmål 15.55 Blomstershow
i Chelsea 17.00 Søndagsrevyen 17.45
Sportsrevyen 18.05 Levende landskap
18.35 Program ikke fastsatt 19.35 Miss
Marple 21.10 Kveldsnytt 21.30 Program
ikke fastsatt 22.25 Filmens historie

OMEGA

bmvalla.is

er grundvallaratriði

11.00 Verdens skrappeste forældre 11.20
Kongehuset indefra 11.50 En kongelig
storfamilie 11.55 Downton Abbey 12.40
Prinsessedåb 13.00 Dåbsfestens gæster
14.00 De kongelige og kendte går til kirke
15.00 Prinsessedåb i Møgeltønder Kirke
16.00 Prinsessen vises frem 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 OBS
17.05 Ekspedition Ny Guinea 18.00
Downton Abbey 19.00 21 Søndag 19.40
Fodboldmagasinet 20.10 Bonderøven
20.40 Inspector Rebus 21.50 Blod, sved
og ris 22.20 Verdens skrappeste forældre

22.15 Lost Girl (3:13) Yfirnátt-

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Góður múr

06.40 QI Children in Need Special 07.05
EastEnders 09.10 Come Dine With Me:
Supersize 10.45 QI 11.20 Shooting
Stars 11.50 Top Gear 13.40 QI 15.40
Come Dine With Me: Supersize 17.15 QI
17.45 Shooting Stars 18.15 The Graham
Norton Show 19.00 Derren Brown: Trick
or Treat 19.55 Peep Show 20.20 QI
20.55 Shooting Stars 21.25 Bill Bailey:
Part Troll 22.20 Beautiful People 23.20
QI 23.50 Shooting Stars 00.20 The
Graham Norton Show 01.10 Derren
Brown: Trick or Treat 02.00 Peep Show
02.30 QI

BM Vallá hefur um árabil verið í fararbroddi íslenskra
iðnfyrirtækja og gegnt forystuhlutverki í framleiðslu fyrir
íslenskan byggingarvörumarkað.

#bestasætið

FÍTON / SÍA

Sterkasta deild í heimi • sérútgáfa • maí 2012
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VIÐ TÆKIÐ BIRGIR ÞÓR HARÐARSON ER SPENNTUR

> Stöð 2 kl. 20.20
Gulliver‘s Travels

Örlítið af Fry og Laurie

Stórskemmtileg gamanmynd með
Jack Black í aðalhlutverki. Sagan
er byggð á sígildri sögu um ferð
Gúllívers til Putalands. Myndin
fjallar um frekar misheppnaðan náunga sem lendir
í lífsháska og vaknar í
Putalandi þar sem allir eru
miklu minni en hann.

Mér þykir fátt skemmtilegra en
góður breskur húmor. Því þykir mér
það alger unun að horfa á þá félaga
Stephen Fry og Hugh Laurie sprella
á skjánum. Þó samstarf þeirra hafi
hafist löngu áður en ég fæddist og
þó þeir hafi hætt að starfa saman
löngu áður en ég uppgötvaði hvað
húmor er, þá höfða þeir til mín.
Í mestu uppáhaldi hjá mér eru
Jeeves og Wooster, sem þeir Fry
og Laurie gerðu ódauðlega í samnefndum þáttum. Óborganlegur
vandræðagangur Woosters og yfirnáttúrulegur
skilningur og þolinmæði Jeeves geta skemmt
mér endalaust.

Einnig hef ég gaman af gamanþáttunum „A bit of Fry and Laurie“
sem bresku leikararnir sömdu
og léku í sjálfir. Það var yfirburða
grínþáttur sem einhverjir kannast
kannski við.
Og í dag er ég mjög glaður því
ég frétti að tvíeykið ætlar að leiða
saman hesta sína á ný í nánustu
framtíð. Hugh Laurie er að ljúka við
að leika hinn stórkostlega Gregory
House og gefst nú tóm til að gera
grín með vini sínum Stephen á ný.
Enn er þó óvíst um hvað verkefnið mun snúast
en gera má ráð fyrir því að það verði algerlega
frábært.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Óvænt heimsókn (5:5) (Uventet besøg) (e)
11.00 Grillað (3:8)
11.30 Kastljós (e)
12.00 HM í íshokkí
13.30 Ég keypti regnskóg (I Bought a
Rainforest) (e) Sænsk heimildamynd.
14.30 Dalai Lama svarar tíu spurningum (10 Questions for the Dalai Lama) Verðlaunuð heimildamynd um trúarleiðtogann
16.00 HM í íshokkí
17.20 Hvað veistu? - Íspólarnir þrír
(1:2) (Viden om: De tre ispoler) (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ólympíuvinir (5:10) (Store Nørd)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (5:13) (The Adventures of Merlin II)
20.30 Alla leið (5:5) Spáð í Eurovision
21.35 Leikræn fegurð (Stage Beauty)
Búningadama í leikhúsi í London á seinni
hluta 17. aldar veldur byltingu með því að
leika Desdemónu í Óþelló. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna.
23.25 Vítisstrákur 2: Gullni herinn
(Hellboy II: The Golden Army) Illur álfur rýfur
fornan sáttmála manna og furðuvera og lýsir
yfir stríði gegn mannkyninu. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Shallow Hal
10.00 Funny People
12.25 Babe
14.00 Shallow Hal
16.00 Funny People
18.25 Babe
20.00 Miss March
22.00 Outlaw
00.00 Seven Pounds
02.00 Five Fingers
04.00 Outlaw
06.00 Quantum of Solace

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 American Idol (37:40)
14.50 Sjálfstætt fólk (30:38)
15.35 ET Weekend
16.20 Íslenski listinn
16.45 Sjáðu
17.15 Pepsi mörkin
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Wipeout USA (5:18) Stórskemmtilegur skemmtiþáttur og nú í bandarísku útgáfunni þar sem buslugangurinn er gjörsamlega botnlaus og glíman við rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér er á ferð ómenguð skemmtun sem ekki nokkur maður getur
staðist og er því sannkallaður fjölskylduþáttur.
20.20 Gulliver‘s Travels Stórskemmtileg
gamanmynd með Jack Black í aðalhlutverki.
Sagan byggir á ferð Gúlívers til Putalands.
21.45 Bourne Ultimatum Stórgóð
spennumynd um ólíkindatólið Jason Bourne.
Myndin er byggð á samnefndri sögupersónu
Roberts Ludlum. Með helstu hlutverk fara
Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn og
Joan Allen.
23.40 Fast &amp; Furious Hörkuspennandi mynd um FBI-lögguna Brian O‘Conner
sem reynir að klófesta heróínsmylgara í Los
Angeles. Með aðalhlutverk fara Paul Walker
og Vin Diesel.
01.25 Gran Torino Spennumynd með Clint
Eastwood sem leikstýrir og leikur aðalhlutverkið í myndinni sem segir frá harðskeyttum fyrrverandi hermanni, Walt Kowalski, sem barðist í
Kóreustríðinu fyrir mörgum áratugum síðan. Nú
býr hann í úthverfi þar sem mikið magn innflytjenda hefur komið sér fyrir. Er hann lítt hrifinn af því en þrátt fyrir þessa breytingu á hverfinu hans neitar hann að flytja burt en situr þess
í stað rígfastur, bitur og illskeyttur gagnvart öllu
aðkomufólki.
03.20 The Boat That Rocked Bresk grínmynd frá handritshöfundi Notting Hill, Love
Actually og Bridget Jones myndanna. Hér
segir frá ólöglegri útvarpsstöð úti á Norðursjó
á sjöunda áratugnum. Í helstu hlutverkum
eru Kenneth Branagh, Philip Seymour Hoffman og Bill Nighy.
05.30 Fréttir Fréttir Stöðvar 2 endursýndar
frá því fyrr í kvöld.

FM 92,4/93,5

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 15.25
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
21.20 Saman í myrkrinu 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Fyrr
og nú 23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
09.20 NBA: Playoff Games
11.10 KR - ÍBV Pepsi deild karla.
13.00 Pepsi mörkin Mörkin og umdeildustu atvikin í Pepsi deild karla í knattpsyrnu.

14.10 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu
14.40 Valur - Selfoss Pepsi deild kvenna
16.25 Þýski handboltinn: RN Löwen Flensburg

17.45 Þorsteinn J. og gestir: upphitun
18.30 Meistaradeild Evrópu: Bayern Chelsea BEINT frá úrslitaleik Meistaradeildar
Evrópu. Leikurinn fer fram í München.

20.50 Þorsteinn J. og gestir: meistaramörk

21.20 The Masters

11.55 Sunnudagsmessan
13.15 Football League Show
13.45 West Ham - Blackpool BEINT
Úrslitaleikur um sæti í Ensku úrvalsdeildinni.

16.10 Fulham - Swansea
17.55 Wolves - Man.United
20.10 QPR - Liverpool
21.55 West Ham - Blackpool
23.45 Premier League Review

17.50 Nágrannar
18.30 Nágrannar
19.15 Spurningabomban (7:10)
20.05 Twin Peaks (19:22)
20.55 The Good Guys (3:20)
21.40 Bones (15:23)
22.25 Rizzoli & Isles (7:10)
23.10 True Blood (4:12)
00.05 ET Weekend
00.50 Íslenski listinn
01.15 Sjáðu
01.40 Fréttir Stöðvar 2
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.50 Dr. Phil (e)
13.15 Got to Dance (12:17) (e)
14.05 Eldhús sannleikans (2:10) (e)
14.25 The Firm (12:22) (e)
15.15 Franklin & Bash (6:10) (e)
16.05 The Biggest Loser (2:20) (e)
17.35 Málið (8:8) (e)
18.05 Girlfriends (13:13) Skemmtilegur

06.15 QI 06.40 QI 07.10 QI 07.45 QI 08.15 QI
08.40 QI 09.10 QI 09.40 QI 10.10 QI 10.40 QI
11.10 QI 11.40 QI 12.10 QI 12.40 QI 13.10 Top
Gear 14.05 Top Gear 14.55 QI 15.25 Shooting
Stars 16.00 Doctor Who 16.45 Doctor Who
Confidential 17.00 QI 17.30 QI 18.00 QI 18.30
QI 19.00 QI 19.30 QI 20.00 QI 20.30 Top Gear
21.25 Top Gear 22.20 QI 22.50 Shooting Stars
23.20 Doctor Who 00.10 Doctor Who Confidential
00.20 QI 04.30 QI

gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.
18.25 Necessary Roughness (6:12) (e)
19.15 Minute To Win It (e)
20.00 America‘s Funniest Home Videos
20.25 Eureka (19:20) Bandarísk þáttaröð sem gerist í litlum bæ þar sem helstu
snillingum heims verið safnað saman og allt
getur gerst.
21.15 Once Upon A Time (20:22) Þessir
vönduðu og skemmtilegu gerast bæði í ævintýralandi og nútímanum. Með helstu hlutverk fara Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin og Robert Carlyle. August aðstoðar Emmu
við að sigra Reginu og fá forræði yfir Henry
á meðan Regina er upptekin við að draga
David á tálar og í ævintýraheimi reyna menn
að bjarga dóttur Mjallhvítar og prinsins.
22.05 Saturday Night Live (20:22) Stórskemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi. Í
þáttunum er gert grín að ólíkum einstaklingum úr bandarískum samtíma, með húmor
sem hittir beint í mark. Geðþekki gamanleikarinn Will Ferrell er stjarna kvöldsins.
22.55 Color me Kubrick
00.25 Jimmy Kimmel (e)
01.55 Lost Girl (2:13) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

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 12.00 Merlin 12.45
Mord på hjernen 14.50 Kæledyr med handicap
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 2012 17.05 Savannens
stærke hunner 18.00 The Forbidden Kingdom
19.35 Sherlock Holmes 21.05 Lærenemme Rita
22.50 The Express

06.00 ESPN America 08.00 Byron Nelson Championship 2012 (2:4) 11.00 Golfing World 11.50 Byron Nelson Championship 2012 (2:4) 14.50 Inside the PGA Tour
(20:45) 15.10 Byron Nelson Championship 2012 (2:4) 18.10 Golfing World 19.00
Byron Nelson Championship 2012 (3:4)
22.00 Golfing World 22.50 PGA TOUR Yearin-Review 2011 (1:1) 23.45 ESPN America

07.10 Håkon Håkonsen 08.40 Megafon 09.10
Norge rundt 09.35 Adresse Baku 10.40 Jakta
på lykka 11.10 Den store reisen 12.00 Friidrett.
Diamond League 14.00 Verda vi skaper 14.50
4-4-2 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 Gutten fra Mars 23.05 Dansefot
jukeboks m/chat 01.35 Scott og Bailey

09.45 Dom kallar oss skådisar 10.15 Rapport
10.20 Mästarnas mästare 11.20 EM i orientering
14.15 Rapport 14.20 Anslagstavlan 14.25 Little
Britain USA 14.50 Från Lark Rise till Candleford
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 Downton Abbey 19.50
Downton Abbey 20.40 Rapport 20.45 Downton
Abbey 21.35 Suits 22.20 Borgen 23.20 Rapport
23.25 Bröderna Reyes

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta
18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Þrjár á þingi
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

Möguleiki á 5
háskerpumyndlyklum

Horfðu á boltann
í háskerpu með
Ljósneti Símans

Allir sem eru með Ljósnetið geta
séð háskerpusjónvarp.
Eftirminnilegustu augnablikin í
boltanum verða ógleymanleg
þegar þú sérð þau í HD.*

TV / VOD
*Athugið! Skrá þarf sig í 0. kr HD áskrift í 8007000 eða á Siminn.is og endurræsa myndlykilinn.

800 7000 - siminn.is

5 myndlyklar

PERSÓNAN
Elín Lovísa Elíasdóttir
Aldur: 21 árs.
Starf: Vinnur hjá
Arion banka í
sumar.
Foreldrar: Elías
Ægir Jónasson,
starfsmaður
Íslandsbanka, og
Ingibjörg Margrét
Ísaksdóttir hjá
Vinnumálastofnun.

Fjölskylda:
Kærastinn heitir
Pétur Viðarsson.
Búseta: Hafnarfjörður.
Stjörnumerki: Bogmaður.
Elín Lovísa Elíasdóttir, systir Klöru í The
Charlies, sendi nýlega frá sér lagið Hring
eftir hring.
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Hvarf Stahl setur ekki strik í reikninginn
„Við erum á áætlun með hann og það er engin
breyting,“ segir Margrét Hrafnsdóttir, framleiðandi kvikmyndarinnar Kill the Poet.
Hollywood-leikarinn Nick Stahl leikur aðalhlutverkið í myndinni en ekkert hefur spurst
til hans síðan 9. maí síðastliðinn, eða í tíu daga.
„Maður á aldrei að trúa því sem maður les í
fjölmiðlum,“ segir Margrét og segir að málið
hafi verið blásið upp vegna frægðar Stahl.
Tökur á Kill the Poet eiga að hefjast hér á
landi seint í haust. Margrét er sallaróleg og
segir hún aðspurð að engin leit sé hafin að
nýjum leikara í hlutverkið.
Hinn 32 ára Stahl, sem lék í Terminator 3,
hefur átt við vandamál að stríða í einkalífinu
en hann skildi við eiginkonu sína í janúar.
Spurð út í Stahl segir Margrét að hann sé
ákaflega hæfileikaríkur. „Ef við skoðum hans

feril þá er hann búinn að vinna með Mickey
Rourke, Mel Gibson, Marisu Tomei og Charlize Theron. Allir segja það sama um hann, að
hann sé frábært „talent“. Það er okkar lukka
að hann hefur mjög gaman af því að taka að
sér að leika í indí-myndum. Þetta er Óskarsverðug rulla og þess vegna voru menn spenntir
fyrir henni. Það er ástæðan fyrir því að Heath
Ledger las handritið rétt áður en hann lést.“
Nick Stahl á að leika skáldið Stein Steinarr í myndinni og Anita Briem leikur Louisu
Matthíasdóttur. Nína Dögg Filippusdóttir
leikur Nínu Tryggvadóttur og Björn Hlynur
Haraldsson fer með hlutverk Ragnars í
Smára, auk þess sem Gísli Örn Garðsson
verður í leikarahópnum. Tökur á myndMARGRÉT HRAFNSDÓTTIR
inni fara einnig fram í Kanada. LeikTökur á Kill the Poet hefjast
stjóri verður Jón Óttar Ragnarsson. - fb
hér á landi seint í haust.

CC Flax

Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum
aldri og einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ – Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum

Slegið í gegn í vinsældum,
frábær árangur!
Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg
minni fitumassa en þær konur sem skortir
eða hafa lítið af Lignans.**

EFNILEGUR Guðmundur Reynir Gunnarsson, hagfræðinemi og fótboltamaður í KR, hlaut hæstu einkunn frá Harvard-háskólanum
þar sem hann stundaði skiptinám í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GUÐMUNDUR REYNIR GUNNARSSON: ÉG ER MJÖG SÁTTUR

Styrking • Jafnvægi • Fegurð

Fótboltamaður fær hæstu
einkunn í Harvard-háskóla

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Guðmundur Reynir Gunnarsson,
fótboltamaður í KR og nemandi í
hagfræði við Háskóla Íslands, fékk
hæstu einkunn frá hinum virta
Harvard-háskóla í Bandaríkjunum
þar sem hann stundaði skiptinám í
vetur. Guðmundur Reynir er kominn aftur heim til Íslands og lék
sinn fyrsta leik með KR á þriðjudaginn var.
Guðmundur stundaði skiptinám
við Harvard-háskólann í vetur og
lauk önninni með hæstu einkunn í
öllum fögum. „Ég tók tvö fög í hagfræði og tvö fög í sálfræði og fékk
„A“ í þeim öllum. Ég er mjög sáttur
við einkunnirnar og þær koma sér
líklega vel þegar ég sæki um framhaldsnám eða vinnu í framtíðinni,“
segir Guðmundur, sem stundar-

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni.

www.celsus.is

BA nám í hagfræði við Háskóla
Íslands.
Skiptinámið við Harvard er nýtt
af nálinni og enn er enginn samstarfsamningur á milli háskólanna
tveggja og þurfti Guðmundur því
að fá sérstakt leyfi frá HÍ fyrir
skiptináminu. „Námið var öðruvísi
en ég átti að venjast, það var mikið
af verkefnaskilum yfir önnina og
mikið lagt upp úr virkni og vinnu
í tímum þannig að lokaprófin sjálf
höfðu minna vægi.“
Guðmundur eyddi lunganum úr
deginum í nám og verkefnavinnu
og spilaði fótbolta með skólaliðinu í frítíma sínum. „Ég bjó rétt
hjá stúdentagörðunum og mætti
snemma morguns í skólann og var
þar meira og minna allan daginn.

Kvöldin fóru svo annaðhvort í að
sinna félagslífinu eða lærdómi.“
Undirbúningstímabilið hófst í
nóvember og missti Guðmundur
að miklu leyti af því vegna skiptinámsins. Hann lék sinn fyrsta leik
á þessu tímabili á þriðjudaginn
og hyggst einbeita sér alfarið að
boltanum í sumar enda er mikið í
húfi því KR-ingar þurfa að verja
bæði Íslands- og bikarmeistaratitilinn. Inntur eftir því hvað liðsfélögum hans þyki um hinn góða
námsárangur segir Guðmundur
þá helst gera góðlátlegt grín að
honum. „Þeir gera nú mest grín að
þessu og reyna að finna eins marga
brandara út á þetta og þeir geta. Ég
tek því létt og hef bara gaman af
þessu.“
sara@frettabladid.is

Draumurinn varð lifibrauðið

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins
Sunnudaga á Stöð 2
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Kate McCulley er bandarískur
ferðabloggari sem starfar við það
að ferðast um heiminn og skrifa um
ævintýri sín. McCulley er nú stödd
hér á landi og segir Ísland standa
undir öllum þeim væntingum sem
hún hafði til landsins.
Í október árið 2010 ákvað McCulley að segja upp starfi sínu og íbúð,
pakka föggum sínum og halda á vit
ævintýranna. Á meðan á ferðalaginu stóð hélt hún úti bloggsíðunni
Adventurouskate.com, sem nú er
orðin hennar lifibrauð.
„Ég hafði lengi átt mér þann
draum að ferðast um allan heiminn og hafði ætlað mér að taka
ársfrí eftir útskriftina úr háskóla
til að ferðast. Ári eftir útskrift var
ég í vinnu sem ég þoldi ekki og var
orðin dauðþreytt á Boston. Ég átti
ekki næga peninga til að ferðast um

DRAUMASTARFIÐ Kate McCulley starfar

við það að ferðast um heiminn. Hún er
nú stödd hér á landi og kveðst hrifin af
landi og þjóð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

allan heiminn en ég átti nóg til að
fara til Asíu í hálft ár og það gerði
ég,“ segir McCulley. Í dag býr hún
í fimm vikur í senn hjá kærasta
sínum í Bretlandi en þess á milli

sinnir hún starfi sínu. McCulley
ferðast að mestu ein síns liðs og á
bloggsíðu hennar kemur fram að
hún vilji sýna að konur geti ferðast
einar um á öruggan hátt. „Mér
finnst best að ferðast ein því þá hef
ég frelsi til að gera allt það sem mig
langar til. Ég hef einu sinni verið
rænd og það gerðist beint fyrir
framan íbúðina mína í Boston.“
Á ferðum sínum hefur McCulley meðal annars lent í skipbroti
í Indónesíu og hreppt aukahlutverk í lélegri, þýskri kvikmynd.
Hér hyggst hún ganga á jökul, fara
í útreiðartúr og í miðnæturköfun.
Þegar hún er að lokum spurð hvað
henni þyki um land og þjóð kveðst
McCulley hrifin. „Ég hafði miklar
væntingar til landsins áður en ég
kom og það stendur fyllilega undir
þeim öllum.“
-sm
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Laura og Norah Jones
Breski plötusnúðurinn Laura Jones
þeytti skífum á Faktorý í gærkvöldi
við mikinn fögnuð viðstaddra. Jones
hefur á skömmum tíma skotist upp
á stjörnuhimininn í danstónlistarsenunni í Evrópu og þótti kunnugum mikill akkur í að fá hana til
Íslands en það er Kanil-gengið sem
stóð að heimsókninni. Nafn Lauru
Jones svipar óneitanlega til nafns
hinnar þekktu bandarísku tónlistarkonu Noruh Jones sem kom hingað
til lands árið 2007 en spilar öllu
rólegri tónlist. Það þarf því kannski
ekki að koma á óvart að skipuleggjendurnir fengu talsverðan fjölda
fyrirspurna í aðdraganda
þeirra um hvort þetta
væri ekki
örugglega
hin lágstemmda
Norah
sem
væri að
spila.

Miðasala fer vel af stað
Miðasala á tónleika Sigur Rósar
í Nýju Laugardalshöllinni 4.
nóvember hófst fyrir skömmu og
fór hún vel af stað. Nokkur þúsund
miðar eru þegar seldir en alls
verða sjö þúsund miðar í boði á
tónleikana, sem verða þeir einu
með hljómsveitinni hér á landi.
Þetta telst góður árangur, þegar
enn eru sex mánuðir í tónleikana.
Ellefu manns verða á sviðinu. Auk
brass- og strengjahljóðfæraleikara
verða allir meðlimir Sigur Rósar á
sviðinu nema hljómborðsleikarinn
Kjartan Sveinsson. Í stað hans
spilar Ólafur Björn Ólafsson, Óbó,
á hljómborð, auk þess sem Kjartan
Holm, bróðir bassaleikarans Georgs,
spilar á gítar.
- mþl, fb

Mest lesið
1

Sömu skólarnir ítrekað í efstu
sætunum

2

Skaut flugeldum á bíl og kýldi
síðan farþegann

3

Karlmaður lést á Litla-Hrauni

4

Konur eru betri bílstjórar en
karlar - staðfest

5

Golfarar fóru að hlæja eftir að
þeir meiddu litla stúlku
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